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Με μηνύματα
ενότητας έκλεισε
το Κληρικολαϊκό
Νέα Υόρκη.Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Τεχνολογικό άθλο, χαρακτήρισε την
πραγματοποίηση της 45ης Κληρικολαϊκής Συνέλευσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, κλείνοντας με την ομιλία του τις
εργασίες της, το βράδυ της Πέμπτης 10
Σεπτεμβρίου. Παράλληλα ζήτησε από
όλους να κλείσουν στην καρδιά τους την
αγάπη και την ενότητα.
Ξεπερνώντας τα μεγάλα εμπόδια της
πανδημίας λόγω της οποίας ακυρώθηκαν οι περισσότερες κοινωνικές δραστηριότητες στην Αμερική, η Κληρικολαϊκή
πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά
στην 98ετή ζωή της Αρχιεπισκοπής διαΣυνέχεια στη σελίδα 9

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

Φωτογραφία: Προεδρία Δημοκρατίας/Θοδωρής Μανωλόπουλος
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου φωτογραφίζεται
με τους στρατιωτικούς κατά την επίσκεψή της στην Πυραυλάκατο «ΜΥΚΟΝΙΟΣ» στο Καστελόριζο, όπου παρέστη στις εκδηλώσεις εορτασμού της
77ης επετείου της απελευθέρωσης του νησιού. (Σελίδα 13)

Οι ΗΠΑ ανησυχούν για
ενέργειες της Τουρκίας,
είπε ο Αμερικανός
υπουργός Εξωτερικών.
Όχι στη διπλωματία
των κανονιοφόρων,
δηλώνει
ο Αναστασιάδης.
Θα υπάρξει
αμερικανική εμπλοκή;
Λευκωσία.- Μήνυμα στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία
έστειλε με την ολιγόωρη επίσκεψή του στη Λευκωσία, αμερικανός
υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, που συναντήθηκε με τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και υπέγραψε μνημόνιο συναντίληψης με
τον ομόλογό του Νίκο Χροστοδουλίδη για την κατασκευή Κέντρου
Εκπαίδευσης για θέματα ασφάλειας. Ο Πομπέο εξέφρασε ανησυχία
για τις ενέργειες της Τουρκίας, όμως παραμένει άγνωστο αν θα
αναλάβει πρωτοβουλία για εκτόνωση. (Σελίδες 28-29)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Αύξηση αμυντικών
δαπανών για
την αντιμετώπιση
των τουρκικών απειλών

Νέα Υόρκη.
Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου
Το ετήσιο τρισάγιο για τους ομογενείς που
χάθηκαν στα συντρίμμια των Διδύμων Πύργων
μαζί με κοντά τρεις χιλιάδες συνανθρώπους
μας, κατά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης

Σεπτεμβρίου, πριν από 19 χρόνια, τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος ανημέρα της τραγικής επετείου, στον προαύλιο χώρο
του υπό ανέγερση Ιερού Ναού και Εθνικού
Προσκυνήματος του Αγίου Νικολάου στο Παγκόσμιο Κέντρου Εμπορίου στο Μανχάτταν.

Στο τρισάγιο συμπροσευχήθηκαν ο Επίσκοπος Μηδείας κ. Απόστολος, ο Πρωτοσύγκελλος π. Ανδρέας Βυθούλκας, ο Αρχιμανδρίτης
Βασίλειος Δρόσος, ο π. Παναγιώτης Παπαζαφειρόπουλος, ο Αρχιδιάκονος Διονύσιος ΠαπίΣυνέχεια στη σελίδα 11

Θεσσαλονίκη.Του Νίκου Ρούμπου/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ένα «φιλόδοξο και ρωμαλέο πρόγραμμα αυτοπεποίθησης», όπως το χαρακτήρισε, παρουσίασε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την
ομιλία του το Σάββατο το βράδυ στο Thessaloniki
Helexpo Forum, που λόγω της πανδημίας του κορονοϊού έγινε σε περιορισμένο ακροατήριο 50 ατόμων στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» της
ΔΕΘ.
Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε 6 «εμβληματικές»
αποφάσεις για την ενίσχυση της άμυνας, 12 πρωτοβουλίες για την οικονομία (μείωση ασφαλιστικών
εισφορών, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης, καταβολή αναδρομικών σε συνταξιούχους κ.ά.), που
θα την ενισχύσουν με το ποσό των 6,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, και 12 μεταρρυθμίσεις στις οποίες θα
προχωρήσει η κυβέρνηση τους επόμενους 12 μήνες.
«Χτίζουμε την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης»,
Συνέχεια στις σελίδες 14 - 15
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(Carlos Montemayor, 1947 – 2010): Το
ιστορικό μιας φιλίας και ενός θανάτου
Έ

χω αναφερθεί εν παρόδω στον ελληνολάτρη Μεξικανό ποιητή,
καθηγητή και πεζογράφο Κάρλος Μοντεμαγιόρ, που γι’ αυτόν
«η Ιλιάδα αποτελούσε τον ακρογωνιαίο λίθο του Δυτικού πολιτισμού».
Έτσι έλεγε κι έτσι δίδασκε.
Η φιλία μου μαζί του ξεκίνησε όπως λέω στο ελεγείο που έγραψα γι’
αυτόν−το οποίο ακολουθεί− και διατηρήθηκε όσο ζούσε. Επισκεπτόταν
συχνά τη Νέα Υόρκη όπου έμενα τότε και παρότι το ξενοδοχείο το
πλήρωνε το πανεπιστήμιο ή ο οργανισμός στον οποίο εργαζόταν,
προτιμούσε να μένει μαζί μου. Είχα πάει δύο φορές στο Μεξικό και μία
από αυτές την αφιερώσαμε να φτιάξουμε ελληνικό φαγητό για τους
φίλους του συγγραφείς που κι εκείνοι αγαπούσαν και εμπνέονταν από
την Ελλάδα. Στους συνδαιτημόνες συγκαταλεγόταν και ο μετέπειτα
φίλος μου, Κολομβιανός ποιητής και πεζογράφος, ΆλβαροΜούτις.
Όταν μετοίκησα από τη Νέα Υόρκη στην περιοχή της Ουάσιγκτον η
επικοινωνία μας με τον Κάρλος συνεχίστηκε κυρίως με το τηλέφωνο. Τον
Δεκέμβρη του 2009, μού μήνυσε ότι τον κάλεσαν να δώσει μία διάλεξη
στην Ουάσιγκτον και μου είπε στο τηλέφωνο ότι θα πρόσθετε μια μέρα
για να βρεθούμε και να την περάσουμε μαζί. Έτσι έγινε και με παραξένεψε
που ούτε έπινε ουΐσκυ ή κρασί που του άρεσε, ούτε μπορούσε να φάει
καυτερό μεξικάνικο φαγητό που είχα ετοιμάσει. Τον ρώτησα και μου είπε
ότι είχε κάποιο πρόβλημα με το στομάχι. Δεν επεκτάθηκε ούτε επέμεινα
να μάθω.
Επίσης, στη διάρκεια εκείνης της τελευταίας συνάντησής μας συνέβη
και το εξής αποκαλυπτικό για το μέγεθος της εκτίμησης που έχαιρε ο
φίλος μου στην πατρίδα του. Είχα τελειώσει την μετάφραση μιας
ανθολογίας ποιημάτων του εθνικού ποιητή του Μεξικού, Ραμόν Λόπες
Βελάρδε. Είχαν περάσει περισσότερα από ογδόντα χρόνια από το θάνατό του και νόμιζα ότι δεν υπήρχαν συγγραφικά δικαιώματα. Έμαθα, όμως,
μετά ότι στο Μεξικό τασυγγραφικά δικαιώματα διαρκούν εκατό χρόνια.
Για ένα μικρό εκδοτικό οίκο να πληρώσει δικαιώματα για ένα βιβλίο
ποίησης ενός άγνωστου ποιητή στην Ελλάδα, βάραινε πολύ. Επίσης ούτε
καν ήξερα που να απευθυνθώ, αν ήταν σε επιζώντες συγγενείς τού
ποιητή ή σε κάποιο ίδρυμα. Ο φίλος μου με πληροφόρησε ότι τα
συγγραφικά δικαιώματα αυτού του ποιητή ανήκουν στον κρατικό
Οργανισμό Fondo de Cultura Económicο (Ταμείο Οικονομικού
Πολιτισμού) και τω όντι τα δικαιώματα είναι εν ισχύ για εκατό χρόνια
μετά το θάνατο του ποιητή.
Χωρίς άλλη κουβέντα, έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο και μίλησε
απευθείας με τον διευθυντή αυτού του Ιδρύματος, ένα είδος υπουργού ή
υφυπουργού. Εκείνος όχι μόνο μου εκχώρησε δωρεάν τα δικαιώματα για
την δίγλωσση έκδοση, αλλά μου σύστησε να πω στον εκδότη να επικοινωνήσει με το παράρτημα επιχορηγήσεων για να πάρει και βοήθημα
5.000 δολαρίων για την έκδοση! Έτσι έγινε με την υποχρέωση να παραδώσει ο εκδότης στην Πρεσβεία του Μεξικού στην Αθήνα 300 αντίτυπα
του βιβλίου. Τόση ήταν η εκτίμηση που έχαιρε ο Κάρλος Μοντεμαγιόρ
στην πατρίδα του.
Στη Νέα Υόρκη γνώρισα τον ανιψιό του με το ίδιο όνομα, Κάρλος
Μοντεμαγιόρ και αυτός, ο οποίος είχε τελειώσει τις σπουδές του στη
Νομική Σχολή του Εθνικού Αυτόνομου Μεξικανικού Πανεπιστημίου
αλλά δεν του άρεσε να δικηγορέψει και ήρθε εκεί να σπουδάσει
φιλοσοφία με υποτροφία από την κυβέρνηση. Φυσικά ο θείος του τού
είπε και γνωριστήκαμε μόλις ήρθε. Όπως ο θείος του ήταν κι αυτός
ελληνολάτρης. Έγραψε τη διατριβή του για το ΜΑΣΤΕΡΣ με θέμα:
Δουλεία, δράση και λειτουργικότητα στον Αριστοτέλη και για το
διδακτορικό: Χρόνος και αναγκαιότητα στον Παρμενίδη. Μετά το πέρας
των σπουδών του στο πανεπιστήμιο NEW SCHOOL της Νέας Υόρκης,
ήρθε κι εκείνος στην Ουάσιγκτον όπου είχα μεταφερθεί και βρήκε
δουλειά ως προσωρινός καθηγητής σ’ ένα πανεπιστήμιο. Βλεπόμαστε
πολύ συχνά κι έτσι μάθαινα το ίδιο συχνά για τα πολυσχιδή πεπραγμένα
του φίλου μου και θείου του.
Μετά την επίσκεψη του Κάρλος Μοντεμαγιόρ το Δεκέμβρη του 2009
που ανάφερα, έμαθα από τον ανιψιό του ότι ήταν άρρωστος με καρκίνο.
Επίσης είχα γνωρίσει τη μητέρα του ανιψιού Κάρλος, γιατρό, που είχε
έρθει να δει το γιο της. Της τηλεφώνησα να μάθω νέα και μου είπε ότι ο
φίλος μου μπήκε στο νοσοκομείο βαριά άρρωστος. Τηλεφώνησα ξανά
δυο μέρες μετά με πρόθεση να πάω και να του συμπαρασταθώ αν το
ήθελε. Είχε πεθάνει την προηγούμενη μέρα, 27 Φεβρουαρίου, 2010.
Φέτος, για τα δέκα χρόνια από το θάνατό του, η Κυβέρνηση του
Μεξικού έκανε ένα επίσημο μνημόσυνο γι’ αυτόν. Μίλησαν διάφοροι
ακαδημαϊκοί για το έργο του καθώς και η πρώην σύζυγός του Μάρθα,
καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο και μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων του
Κάρλος Μοντεμαγιόρ αναφέρθηκαν στον θερμό φιλελληνισμό του και σε
μια ανθολογία νεοελληνικής ποίησης που κάναμε από κοινού και την
έβγαλε το Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού το 1993. Από
αυτό το γεγονός της φιλίας μας, αλλά και χάρη στην αγάπη του για την
Ελλάδα και τον πολιτισμό του, έγραψα κι εγώ κάτι, εν είδει μνημόσυνου,
για τα δέκα χρόνια από το θάνατο του φίλου μου και φλογερού
φιλέλληνα Carlos Montemayor.
Είχε μεταφράσει όλα τα αποσπάσματα της Σαπφώς και, εκτός από την

ανθολογία που κάναμε μαζί, είχε κάνει και μία ανθολογία των Ελλήνων
βουκολικών ποιητών. Όταν πληροφορήθηκα το θάνατό του έγραψα το
ποίημα που ακολουθεί.

ΕΛΕΓΕΙΟ ΓIA ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΑΝΟΥ
ΠΟΙΗΤΗ CARLOSMONTEMAYOR ΣΤΙΣ 27-2-2010

Από τους Λατινοαμερικανούς ποιητές που μοιράστηκα τη φιλία τους,
πρώτος έφυγε ο αλησμόνητος EnriqueLihn, από τη Χιλή, το 1988.
Ακολούθησε ο τρυφερός και γαλήνιος σαν τον Πασιφικό που ξεκινούσε
από το σπίτι του, στο Σαν Μπαρτόλο της Λίμα, Περουβιανός ποιητής
Χαβιέρ Σολογκούρεν, εκεί που κάποιες φορές πίνοντας το κρασί μας, μιλήσαμε για τον Γκαρθιλάσο ντε λα Βέγκα, για τους Ίνκας, τον Όμηρο και
τον Ησίοδο.
Λίγο πριν από αυτόν έφυγε η συμβία του, Ίλια, επίσης φίλη εγκάρδια.
Μετά το θάνατό της ο Χαβιέρ δεν άντεξε κι έφυγε κι εκείνος το 2004.
Τώρα, μια μέρα μόνο πριν από την πρώτη του Μαρτιού,
έφτασε το μαντάτο του θανάτου τού άλλου φίλου
ελληνολάτρη ποιητή και πεζογράφου από το Μεξικό,
CarlosMontemayor.
Τόσο άωρος ήταν αυτός ο θάνατος,
που όταν άκουσα το μαντάτο αισθάνθηκα
σα να μου έριξαν μία πελώρια πετριά πάνω στο στήθος.
Ήταν ο Sologuren που μου γνώρισε τον Carlos
στην αρχή της δεκαετίας του 1980.
“Θέλω να γνωρίσεις αυτόν το νέο Μεξικανό ποιητή
που έχει μεταφράσει την Σαπφώ και εμπνέεται
τόσο από την Ελλάδα όσο και από τους Μάγια”,
μου είπε ο Σολογκούρεν εδώ και όλα αυτά τα χρόνια.
Έτσι ξεκίνησε και διατηρήθηκε η φιλία μου με τον Κάρλος,
παρά τις αποστάσεις και μεγάλωνε όταν συναντιόμαστε,
άλλοτε, συχνά, στο σπίτι μου, στη Νέα Υόρκη,
και άλλοτε, κάποιες φορές, στο δικό του,
στη μικρή ανηφοριά του Desiertodelosleones, εκεί
στην πόλη του Μεξικού του όπου
είτε ελληνικά είτε με τον τρόπο των Αζτέκων,
μιλούσαμε για πράγματα αιώνια, όπως η ποίηση
ή η δωρικότητα των απλών αισθημάτων
όπως τα τραγούδησε και μας τα κληροδότησε η Σαπφώ.
Μιλούσαμε όμως και για τους απλούς ανθρώπους του λαού
που τον λάτρευαν για την προσήνεια και την αφοσίωσή του
στους αγώνες τους.
Εκεί κάναμε σχέδια για μελλοντικές εκδόσεις,
πίνοντας κάποιο σπάνιο τεκίλα,
που πάντα είχε στο αρμάρι για τους φίλους.
Σχέδια που έμειναν στα σχέδια. Όπως εκείνο
του ταξιδιού του στην Ελλάδα που χρόνια συζητούσαμε:
ήθελε να επισκεφθεί τη Δήλο και θα τον ξεναγούσα εγώ.
Τώρα, έτσι ξαφνικά, ταξιδεύει σε νησιά άδηλα,
πέρα από τις γνωστές θάλασσες, πέρα από τους χάρτες.
Προσπαθώ να τον εντοπίσω κι όλο χάνεται,
κάτω από δέντρα χωρίς ίσκιο, κάτω από σύννεφα
που αυτά αποτελούνται από τον ίσκιο τους.
Carlos, φίλε καρδιακέ,
Συνέχεια στη σελίδα 4
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Συζήτηση για την ελληνική παιδεία στην Κληρικολαϊκή
Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Σ

ε μια ευχάριστη συζήτηση, για τη στήριξη και την προώθηση της Ελληνικής
γλώσσας και του πολιτισμού στις Ηνωμένες
Πολιτείες, εξελίχθηκε το webinar του Γραφείου Ελληνικής Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου στο
πλαίσιο των «διαδικτυακών» εργασιών της
45ης Κληρικολαϊκής Συνέλευσης.
διευθυντής του Γραφείου Ελληνικής
Παιδείας, δρ Αναστάσιος Κουλαρμάνης,
η πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου για την
Ελληνική Παιδεία, Αθηνά Κρομμύδα και η διευθύντρια Παιδείας της Αμέσου Αρχιεπισκοπικής
Περιφέρειας, Αθηνά Φιλίππου- Κατέχη, μίλησαν στους τριάντα και πλέον συμμετέχοντες
για τις προτεραιότητες και τις δράσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στον τομέα της Ελληνικής
Παιδείας, διαβεβαιώνοντας ότι «θα βρίσκονται
δίπλα στους δασκάλους, τα σχολεία και τις κοινότητες, για ό,τι χρειαστούν».
«Οταν διδάσκεις Ελληνικά, διδάσκεις πολύ περισσότερα από μία γλώσσα. Διδάσκεις τρόπο
σκέψης και τρόπο ζωής, διδάσκεις ήθος, αρετή, φιλοξενία», ανέφερε στο καλωσόρισμά του
ο δρ Κουλαρμάνης, τονίζοντας οι προσπάθειες
επικεντρώνονται στα απογευματινά και σαββατιανά σχολεία τα οποία και πρέπει να υποστηριχθούν από όλους, ειδικά δε από τους γονείς των
μαθητών, κατά τη δύσκολη αυτή εποχή που διανύουμε. «Οι κοινότητες έχουν την ευθύνη αυτή
και ξέρουμε ότι δεν είναι δίκαιο. Πρέπει όλοι
μαζί να αγκαλιάσουμε την προσπάθεια αυτή
που γίνεται, για να να διατηρήσουμε τα σχολεία
που υπάρχουν αλλά και να δημιουργήσουμε και
καινούργια», πρόσθεσε.
Τόνισε ακόμα ότι το Γραφείο Παιδείας σκέφτεται πολύ σοβαρά τη δημιουργία μιας νέας Εξέτασης Ελληνικών στο επίπεδο AP (Advanced
Placement), μέσω της οποίας θα εξασφαλίζει
ο μαθητής το λεγόμενο «Seal of Biliteracy» για

Ο

την επάρκεια σε δύο ή περισσότερες γλώσσες
και παράλληλα μέχρι και έξι credits σε κολλέγιο σε όλες τις Πολιτείες. «Κάτι τέτοιο θα δώσει
ένα επιπλέον κίνητρο στους μαθητές αλλά και
στις κοινότητες που θα μπορέσουν να ενισχύσουν τα προγράμματα Ελληνικής Γλώσσας. Δεν
υπάρχει μέχρι τώρα, ίσως γιατί δεν το επιδιώξαμε», είπε χαρακτηριστικά ο δρ Κουλαρμάνης,
για να συμπληρώσει πως ήδη το Πολιτειακό
Υπουργείο Παιδείας έχει ζητήσει από το Γραφείο
να προχωρήσει με την εξέταση «Checkpoint C»
στα Ελληνικά.
Προς αυτή την κατεύθυνση ενθάρρυνε το Γραφείο Παιδείας ο κ. Ντην Γκαλίτσης, ο οποίος
πριν από 32 χρόνια είχε εργαστεί για την καθιέρωση αυτών των εξετάσεων στην Πολιτεία της
Νέας Υόρκης, συνεργαζόμενος μάλιστα και με
την κ. Μαρία Μακεδών, η οποία επί 40 και πλέον χρόνια υπηρέτησε με αφοσίωση και μαχητικότητα το Γραφείο Παιδείας της Αρχιεπισκοπι-

κής Περιφέρειας.
Στην αποστολή, στους στόχους και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Ανώτατο Συμβούλιο για την Ελληνική Παιδεία αναφέρθηκε
η πρόεδρός του, Αθηνά Κρομμύδα, τονίζοντας
πως πρωταρχική μέριμνα είναι «να ενώσουμε
όλα τα σχολεία, από όλες τις Πολιτείες των
ΗΠΑ, να έχουν ως σημείο αναφοράς το Γραφείο
Παιδείας».
«Το πάθος μου είναι η Ελληνική Παιδεία και
πώς θα την κρατήσουμε για να τη δώσουμε
στις επόμενες γενιές», είπε και δεν έκρυψε τη
συγκίνησή της για την παρέμβαση του νεαρού
Νικόλα Πιπέρη, ο οποίος τόνισε πως στην Ομαχα της Νεμπράσκα όπου κατοικεί, «είναι εκπληκτικό πόσα νέα παιδιά μαθαίνουν Ελληνικά»
και παρακολουθούν προγράμματα μουσικής και
παράδοσης από την ελληνική τηλεόραση μέσω
YouΤube.
Με τον ίδιο ενθουσιασμό και η μητέρα του, Χρι-

στίνα Πιπέρη, αναφέρθηκε στην προσπάθεια
να ξεκινήσει Ελληνικό σχολείο στην κοινότητά
τους και χαρακτήρισε ως «μια ανάσα καθαρού
αέρα» το Γραφείο Παιδείας και τα όσα κάνει για
την υποστήριξη των Ελληνικών σχολείων.
«Δεν πρέπει να σταματήσουμε να διδάσκουμε
την Ελληνική γλώσσα και την Ελληνική παράδοση, γιατί όλα δείχνουν πως οι νέοι και τα παιδιά θέλουν να μάθουν Ελληνικά ακόμα και αν
δεν μιλούν οι γονείς τους», τόνισε ο κ. Χάρολντ
Ανάγνος, μέλος του κοινοτικού συμβουλίου της
Αναλήψεως στο Lincolnshire του Illinois και
αναφέρθηκε στα σχολεία του Σικάγο. «Τα ημερήσια σχολεία μπορεί να είναι πιο ακριβά αλλά
είναι πολύ επιτυχημένα. Τα παιδιά επιστρέφουν
σπίτι τους και μαθαίνουν Ελληνικά στους γονείς τους», είπε χαρακτηριστικά.
«Μπορεί να έχει γενικώς μειωθεί ο αριθμός των
παιδιών που θέλουν να μάθουν Ελληνικά, εμείς
όμως είμαστε εδώ έτοιμοι να τους διδάξουμε»,
τόνισε η κ. Νικόλ Μπουρνιά - Βαρδιάμπαση,
μιλώντας για τη δική της εκπαιδευτική εμπειρία στο Ελληνικό σχολείο «ΑΒ» στο Downey
της Καλιφόρνια, όπου οι εγγραφές σημείωσαν,
όπως είπε, άνοδο κατά τους μήνες της πανδημίας.
Τέλος, για το έργο του Γραφείου Παιδείας της
Αμέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας μίλησε
η διευθύντριά του, Αθηνά Φιλίππου Κατέχη.
Οπως σημείωσε και στην αναφορά της στην
Κληρικολαϊκή Συνέλευση, κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, λειτούργησαν στην περιφέρεια
50 σχολεία (έξι Ημερήσια και 44 Απογευματινά/Σαββατιανά) με περίπου 4,913 μαθητές και
313 δασκάλους. Επιπλέον, σε τέσσερα από τα
κοινοτικά σχολεία λειτούργησε το πρόγραμμα
Pre-K for All με συνολικά 206 παιδάκια. Ενώ
τρεις κοινότητες διατηρούν και προσχολικά κέντρα με 120 μαθητές. Ο συνολικός αριθμός των
μαθητών ανέρχεται σε 5,033.
Χάρη δε στις προσπάθειες της ίδιας και του
Γραφείου, εξασφαλίστηκαν φέτος κονδύλια
$133,743.48 δολαρίων για προγράμματα στα
Ημερήσια Σχολεία μας.

Ράνταλ Γουόρνερ: Η Αμερικανίδα που αγάπησε τους Σαρακατσάνους
Θεσσαλονίκη.Της Σοφίας Παπαδοπούλου/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η εικόνα Σαρακατσάνων νομάδων κτηνοτρόφων να περπατούν με τα ζώα τους στον
δρόμο από την αρχαία Κόρινθο προς το Άργος,
ένα Κυριακάτικο μεσημεριανό, το μακρινό
1968, εντυπώθηκε βαθιά μέσα της και όταν αρκετά χρόνια αργότερα μετακόμισε μόνιμα στην
Ελλάδα, θέλησε να μάθει περισσότερα γι› αυτή
την ξεχωριστή φυλή.
Με καταγωγή από την Οκλαχόμα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά κατά βάθος πολίτης του
κόσμου από νεαρή ηλικία, αφού ο αξιωματικός
πατέρας της έπαιρνε μεταθέσεις σε διάφορες
πόλεις και χώρες -από τη Χαβάη, στο Λονδίνο
κι από εκεί στη Γερμανία και αλλού- η Ράνταλ
Γουόρνερ (Randall Warner) αγάπησε την Ελλάδα, αυτή που γνώρισε μέσα από τα βιβλία της
αρχαιοελληνικής ιστορίας, και όχι μόνο την επισκέφθηκε ως φοιτήτρια στη «δύση» της δεκαετίας του ‘60, αλλά κάποια χρόνια αργότερα
έμελλε να μετακομίσει μόνιμα και να μεγαλώσει εδώ την οικογένειά της.
Το φως του ουρανού αλλά και η αγάπη για
την απλή ζωή την κράτησαν, μαζί με τον καλλιτέχνη σύζυγό της Μπάρι Φέλντμαν (Barry
Feldman), στην Ελλάδα από το 1989 έως σήμερα. Όμως, ήταν η «νομαδική» ζωή της οικογένειάς της, λόγω των πολλών μετακινήσεων, αυτή που θα έλεγε κανείς, πως την έκανε ν’ αγαπήσει τους Σαρακατσάνους, να μάθει όσα περισσότερα μπορούσε γι’ αυτούς αλλά και να
συλλέξει πολλά αντικείμενα σχετικά με τη σαρακατσάνικη παράδοση, τα οποία σήμερα βρί-

σκονται στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, στο
οποίο και τα δώρισε.
«Ήρθα στην Ελλάδα για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1968, έχοντας σπουδάσει αρχαία
ελληνικά. Ήθελα να δω αν η Ελλάδα του σήμερα (σ.σ. της εποχής εκείνης) ήταν τόσο συναρπαστική όσο υπήρξε για μένα η αρχαία Ελλάδα», αφηγείται στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων η κ. Γουόρνερ, η οποία,
στο πρώτο εκείνο ταξίδι, είδε την εικόνα αυτή
με τους νομάδες κτηνοτρόφους, πάνω στην
οποία «έχτισε» μια μοναδική σχέση με το σαρακατσάνικο στοιχείο.
Δύο δεκαετίες αργότερα από εκείνη την πρώτη επίσκεψη, η κ. Γουόρνερ ήρθε στη Θεσσαλο-

νίκη και εργάστηκε έως τη συνταξιοδότησή της
στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, όπου ανάμεσα στους πολλούς μικρούς «θησαυρούς» του
αρχείου της εντόπισε μια φωτογραφία Σαρακατσάνων να περπατάνε από τη Θέρμη προς το
κέντρο της πόλης, με τα άλογα φορτωμένα καθώς οι νομάδες όπου πάνε «κουβαλούν» μαζί κι
ολόκληρο το σπίτι τους.
Μέσα από τα βιβλία της Αγγελικής Χατζημιχάλη για τους Σαρακατσάνους, τις αναφορές
της Δόμνας Σαμίου και του Πάτρικ Σεϊμούρ αλλά και τα πολλά ταξίδια στην ηπειρωτική χώρα,
η κ. Γουόρνερ ανακάλυψε τον θαυμαστό κόσμο
των Σαρακατσάνων και απέκτησε το πρώτο της
αντικείμενο, μια παραδοσιακή φούστα από την
περιοχή της Ροδόπης, σ› ένα ταξίδι στην Καβάλα με το ντεσεβό, το πρώτο αυτοκίνητο του
ζευγαριού στην Ελλάδα.
«Το πρώτο αντικείμενο της συλλογής μου το
βρήκα στην Καβάλα. Ακολούθησε η Κομοτηνή,
μετά το Μέτσοβο και αλλού. Από την Ήπειρο
ως τη Ροδόπη ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία.
Ακόμη και στη Σκόπελο εντόπισα ορισμένα
αντικείμενα. Έμαθα τους Σαρακατσάνους τόσο
μέσα από τον ξεχωριστό ρουχισμό τους -τις
φούστες, τα γιλέκα, τα ζωνάρια- όσο και από τα
καλύβια τους, αλλά και τα ανταμώματά τους»,
λέει η συνταξιούχος πλέον Αμερικανίδα.
Ακόμη και σήμερα, μέσα από τις σελίδες βιβλίων για τους Σαρακατσάνους «ταξιδεύει»
αναμειγνύοντας τις εικόνες που παίρνει απ› αυτά με αναμνήσεις από τα ταξίδια με το μικρό
ντεσεβό, που αποδείχθηκε ωστόσο αρκετά μεγάλο ώστε να «κουβαλήσει» την ανεκτίμητη
γνώση κι εμπειρία που μπορεί να προσφέρει σε

κάποιον η διαδρομή...
Δεν περιορίστηκε όμως μόνο στην αναζήτηση αντικειμένων σχετικών με τη σαρακατσάνικη κουλτούρα αλλά θέλησε να διεισδύσει βαθύτερα στην ίδια τη ζωή, τα ήθη κι έθιμα των Σαρακατσάνων, συμμετέχοντας από τη δεκαετία
του ‹90 ήδη στο πρώτο της σαρακατσάνικο
αντάμωμα, κάπου βόρεια της Δράμας, όπως λέει, σε μια αχανή έκταση, μέσα στη φύση.
Γύρω στο 2015, η κ. Γουόρνερ αποφάσισε να
δωρίσει τη συλλογή της σε κάποιο μουσείο και
σε μια επαφή με την πολύ δραστήρια πρόεδρο
και διευθύντρια του Εθνολογικού Μουσείου
Θράκης, Αγγελική Γιαννακίδου, τα αντικείμενα
αυτά βρήκαν τη νέα μόνιμη στέγη τους. «Η
συλλογή μου δεν ανήκει σε μένα για πάντα, για
κάποιον καιρό ναι, αλλά όχι παντοτινά», εξηγεί
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Επρόκειτο για μια δωρεά που η κ. Γιαννακίδου χαρακτηρίζει «σημαντική και συγκινητική»,
αποτελούμενη από διάφορα αντικείμενα: δύο
τεμάχια Παναγούλες Σαρακατσάνικες, μία τάβλα, ένα τουρνοκώλι, μία ζώνη κεντημένη με
χάντρες, ένα πουκάμισο με μανίκια μεσιακά,
ένα ζωνάρι, ένα γιλέκο, μία φούστα κοντή πλισέ, ένα φουστάνι πλισέ, δύο μπόχους σαρακατσάνικος (ο ένας στολισμένος με φούντες),
κάλτσες μάλλινες πλεκτές κ.ά. «Μού θύμισε
όλο το ενδιαφέρον των ανθρώπων το ‹60-›70,
κυρίως των ξένων, για τις υλικότητες αυτές, τα
ρούχα, και κυρίως τα σαρακατσάνικα, που προκαλούν εντύπωση με την τέλεια τεχνική και
δωρικότητα», τονίζει η πρόεδρος του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης.

μια στο καρφί...
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45η Κληρικολαϊκή
Παρότι μου έλειψαν η ζωντάνια, οι ζυμώσεις και
οι συναντήσεις με κληρικούς και λαϊκούς από όλη
την αμερικανική επικράτεια, η φετινή 45η Κληρικολαϊκή Συνέλευση μου άρεσε. Κυρίως από τεχνικής
απόψεως. Ήταν καλά οργανωμένη και για να λέμε
την αλήθεια, ως εγχείρημα ήταν δυσκολότερο ακόμη κι από το συνέδριο των Δημοκρατικών. Γιατί –
ιδίως σε ότι αφορούσε επιτροπές και ολομέλεια –
οι συμμετέχοντες δεν ήταν απλά παρατηρητές, αλλά είχαν δικαίωμα παρέμβασης.
Καλή δουλειά λοιπόν έκαναν όσοι εργάστηκαν
για το τεχνικό σκέλος, πολύ καλή δουλειά κι ο
προεδρεύων του συνεδρίου, δικαστής Θεόδωρος
Μποζονέλης;, με μόνο ψεγάδι την πολυλογία. Ξεπέρασε σε χρόνο ομιλιών – μου φάνηκε τουλάχιστον – Αρχιεπίσκοπο και Οικουμενικό Πατριάρχη.
Ο Αρχιεπίσκοπος βέβαια ευχήθηκε να μην ξαναγίνει ποτέ με «εικονικό» τρόπο το συνέδριο, το ίδιο
ευχόμαστε κι όλοι, όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
οι μετά τηνι πανδημία συνεδριάσεις θα γίνονται
όλο και περισσότερο κατά τον ίδιο τρόπο, σε πολλούς οργανισμούς. Είναι και οικονομικότερο, αλλά
και ασφαλέστερο.
Α.Ζ.

Όχι κι η μεγαλύτερη
Κι αντί βεβαίως να προβληθεί – όπως κι έγινε –
αυτή η πρωτοτυπία της 45ης Κληρικολαϊκής, το βάρος έπεσε στο να τονιστεί ότι ήταν η μεγαλύτερη.
Αφήνω κατά μέρος ότι συνέκριναν ανόμοια πράγματα – άλλο να πληρώσεις κάμποσα χιλιάρικα και
να ξοδέψεις 4-5 μέρες για ένα συνέδριο, κι άλλο να
πληρώσεις 70 δολάρια για εγγραφή και διαδικτυακή συμμετοχή από την πολυθρόνα του σπιτιού σου
(και με τα σώβρακα που λέει ο λόγος. Από πού
προκύπτει ότι ήταν μεγαλύτερη; Κι εγώ σαν λέω
ότι δεν ήταν. Υπήρξαν κληρικολαϊκές με 1.500
αντιπροσώπους – παρόντες μάλιστα και αρκετές
πάνω από 1.200 και χίλιους. Βέβαια, είχαμε και περιπτώσεις αντιπροσώπων που ερχόντουσαν οικογενειακώς, έκαναν την εγγραφή τους και δεν πατούσαν στο συνέδριο, παρά μόνο στο επίσημο δείπνο.
Εγώ το επισημαίνω γιατί βλέπω μία τάση στον
περίγυρο του Αρχιεπισκόπου και προφανώς και
στον ίδιο να υπερβάλλουν. Τώρα με το μεγαλύτερο
κληρικολαϊκό, πέρυσι έλεγε στις συνεντεύξεις ότι
ήταν ο πρώτος τουρκικής υπηκοότητας Αρχιεπίσκοπος Αμερικής (ήταν ο Ιάκωβος). Σεμνότητα κι
όχι έπαρση. Εξάλλου οι πρώτοι ευκόλως έσχατοι
γίνονται.
Α.Ζ.

Διαδικαστικά
Στα αρνητικά των διαδικασιών να σημειώσω την
αρνητική εντύπωση που μου προξένησε το «θάψιμο» πρότασης της Κληρικολαϊκής της Νέας Υόρκης
για τροποποίηση του καταστατικού σε θέμα που
αφορά τις λογίες των κοινοτήτων. Ισχυρίστηκαν

Ελληνική Επανάσταση γιατί η δική τους απελευθέρωση από τους αποικιοκράτες συνέπεσε με τον
αγώνα απελευθέρωσης της Ελλάδας από τους
Τούρκους. Προσήλθαν κατά χιλιάδες, όμως,οι μορφωμένοινέοι από όλη την Ευρώπη και θυσιάστηκαν
να ελευθερωθεί η χώρα που γέννησε την Ιλιάδα,
τον «ακρογωνιαίο λίθο του Δυτικού πολιτισμού»,
κατά τον αείμνηστο φίλο μου, ελληνολάτρη Μεξικανό ποιητή, πεζογράφο και καθηγητή, Κάρλος
Μοντεμαγιόρ). Διαβάστε με προσοχή το απόσπασμααπό το ποίημα του Λορένσο Λουάθες: όχι μόνο
γι’ αυτό που λέει για την Ελλάδα, αλλά και για το
πως αισθάνεται ο ποιητής για τους Τούρκους. Αυτόν το λαό που κατατρέχει τη χώρα σήμερα.
Ρ.Κ.

ΧΟΑΚΙΝ ΛΟΡΕΝΣΟ ΛΟΥΑΘΕΣ
Στιγμιότυπο από τον εσπερινό της εορτής της Γεννήσεως της Θεοτόκου, στον ιερό
ναό του Αγίου Γεωργίου στον Μανχάταν.
ότι έλαβαν μόλις τελευταία την πρόταση, που κατά
την ταπεινή μου άποψη αποτελεί φτηνή δικαιολογία. Ήταν να μελετηθεί και την παρέπεμψαν στηνι
επόμενη Κληρικολαϊκή. Το κολπάκι ναι φέρουν άλλη πρόταση για να καταργήσουν το πάγωμα της
αύξησης των εισφορών των κοινοτήτων για δύο
χρόνια, επίσης δεν προξένησε καλή εντύπωση.
Ωστόσο το γεγονός ότι το πάγωμα είχε περάσει
παρά τις παρεμβάσεις του Αρχιεπισκόπου και δύο
μητροπολιτών, αυτό δείχνει πως παρά τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν τα τελευταία 25 χρόνια,
η Κληρικολαϊκή παραμένει ζωντανό σώμα.
Α.Ζ.

Ταμείο Προνοίας
Τελικά δεν τόλμησε η ηγεσία της Αρχιεπισκοπής
να φέρει στο συνέδριο την πρόταση για καινούργιο
Ταμείο Προνοίας σε αντικατάσταση του ΑΒC. Θα
ήταν Βατερλώ, γιατί όπως απέδειξαν οι κληρικοί
στην Κληρικολαϊκή του 2018, μπροστά στο συμφέρον τους τίποτε δεν μπαίνει.
Δεν ξέρω αν η πρόταση για οργανωμένη συγκέντρωση δωρεών υπέρ του Ταμείου θα αποδώσει, ή
απλά κέρδισαν χρόνο. Εμένα η ιδέα δεν με βρίσκει
σύμφωνο, γιατί αυτά τα χρήματα που θα δωριστούν για τον συγκεκριμένο σκοπό θα δίνονταν
για κάποιον άλλο στην Εκκλησία μας. Απλά κλωτσήσαμε το πρόβλημα να πάει πιο κάτω κι έχει ο
Θεός. Η ιδέα των δωρεών – έμαθα – ήταν του πατρός Καρλούτσου. Ο οποίος σκίζει Από ιδέες. Του
ίδιου – άκουσα – ήταν κι η ιδέα για δημιουργία εν
κρυπτώ υποεπιτροπής στη νομική επιτροπή. Ε, ξεκινά όπου νάναι η δίκη του Τζέρι Δημητρίου και
καλό είναι να μην πιαστούν κάποιοι στον ύπνο. Αν
βεβαίως κοιμούνται ήσυχοι. Α.Ζ.

Ρεαλισμός
Τα πράγματα σήμερα χρειάζονται ρεαλιστικότε-

ρη προσέγγιση και αντιμετώπιση αν δεν θέλουμε
να χαθούμε. Η αξία κάποιων ‘’ισμών’’ έχει διαφοροποιηθεί, όλα είναι πιο εμπράγματα και αντιμετωπίζονται καλύτερα όταν έχεις πατρίδα και την αγαπάς γιατί σε εμπνέει σαν ιδέα και σαν μέρος στο
οποίο ανήκεις, ο ‘’τομαρισμός’’ και ο υποτιθέμενος
πιά «διεθνισμός» δεν τα έχουν διαβρώσει όλα εντελώς.
Θα παραθέσω εδώ ένα απόσπασμα από ένα μακρύ ποίημα το οποίο αφιέρωσε στην πτώση του
Μεσολογγιού, που έγινε το 1824,ένας Κουβανός
ποιητής εκείνων των χρόνων. Αυτός δεν είχε επισκεφτεί ποτέ την Ελλάδα, αλήθεια, πόσοι επισκέπτονταν τότε την Ελλάδα;Eκτός των Τούρκων και
της απόλυτης δυστυχίας της σκλαβιάςκαι της βαρβαρότητάς τους που ζούσε ο κόσμος, ήτανκαι το
εμπόδιο της απόστασης. Αλλά οι παιδευμένοι Λατινοαμερικανοίγνώριζαν την Ελλάδα από τα σχολεία τους.
Ρ.Κ.

Πώς γνώριζε
ο Κουβανός;
Όπως και με τους διαδόχουςτων Ελλήνων, τους
Ρωμαίους, δεν υπήρχαν μορφωμένοι και στη Λατινική Αμερικήπου δεν γνώριζαν την Ιλιάδα, τον
Όμηρο τους περσικούς πολέμους, τον Αλέξανδρο,
τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα,κ.λπ. Έτσι και οι
Λατινοαμερικανοί, εμπνέονταν και συνεχίζουν να
εμπνέονται από την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε το πρόσφατο παράδειγμα της Χιλής και της πρεσβείας
της στην Αθήνα που γλύτωσε το κλείσιμο χάρη στο
φιλελληνισμό των διανοουμένων στην οποία συμμετείχε και η GREEK NEWS δημοσιεύοντας την
μετάφραση του αιτήματος.
Όλοι οι Λατινοαμερικανοί ηγέτες εκείνων των
χρόνων ήταν ελληνομαθείς και ελληνολάτρες: ο
Χοσέ ντε σαν Μαρτίν, ο Χοσέ Μαρτί, ο Σούκρε, ο
Μιράντα,ο Μπολίβαρ, κ.ο.κ. Δεν πολέμησαν στην

(Κούβα,1826-1867)
(Joakín Lorenzo Luaces)

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
(Απόσπασμα)
Οι άγιοι και οι αγιασμένοι πατριάρχες,
για να αντισταθούν στη φρενιασμένη κόλαση,
με του μαρτύριου τα ματωμένα χέρια
κρατούσανε σφιχτά τα αδύναμα μελίγγια.
Αν μπόρεσαν κάποιοι αχαμνοί υπερήλικες
να βρέξουν με το αίμα τους τις ίδιες τους
τις δάφνες,
δεν μπορούμε, πεθαίνοντας,
οι αμούστακοι εμείς νέοι
να κοινωνήσουμε μαζί τους το ιερό μαρτύριο;
Χλομιάζοντας σκεφτείτε ότι αυτοί,
τα αχρεία ανδρείκελα,
ξεδιάντροπα θα αρπάξουν
τις λατρευτές συμβίες σας,
και ότι με αυτές θα ομορφήνουν τα σαλόνια
των χαρεμιών του άθλιου πατησάχη.
Και οι θυγατέρες σας, ίδιοι ντροπαλοί κρίνοι,
θα υποκύψουν και αυτές εις την κτηνώδη βία,
και θα βρεθούν ριγμένες να ατιμάζονται
απ΄ τον δεσποτικό και βάρβαρο πασά.
Κάντε φτερά, πετάξτε! Χτυπάτε τους τυράννους,
κόψετε το λαιμό υπηρετών κι εμίρηδων
καλπάζοντας πάνω στα νικητήρια άλογά σας!
Σπάστε τα γιαταγάνια τους!
Σκορπίστε ρυάκι το αίμα τους!
Πάρτε εκδίκηση για την Ελλάδα που πονάει!
Κι αν είναι έτσι γραμμένο να χάσετε τη ζωή σας,
θυσιάσετέ την, Έλληνες,
σε αυτή την άγρια μέχρις εσχάτων πάλη.
Το απόσπασμα αυτό είναι από το ομώνυμο ποίημα που έχει δημοσιευθεί στο βιβλίο μου από κοινού με τον Χιλιανό ποιητή και καθηγητή Πέδρο
Λάστρα (Pedro Lastra) Η παρουσία της Ελλάδας
στην ποίηση της Λατινικής Αμερικής, EKATH,
2003. Στα Ισπανικά, έκδοση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Χιλής,2004.

(Carlos Montemayor, 1947 – 2010): Το ιστορικό μιας φιλίας και ενός θανάτου
Συνέχεια από τη σελίδα 2
θλίβομαι με τη θλίψη που πενθούν τους φίλους που έφυγαν
και θλίβομαι διπλά γιατί έφυγες πρόωρα.
Γι’ αυτό και θα ντυθούν διπλά στα μαύρα οι συγγενείς σου,
στην πατρική σου Τσιγουάγουα
και στη φτωχολογιά της Τσιάπας,
που τη συνέδραμες όσο μπορούσες, γράφοντας γι’ αυτή,
μιλώντας για την υπόθεσή της στην τηλεόραση,
σ’ εφημερίδες, ραδιόφωνα και σε περιοδικά.
Όσο για τα βιβλία που δεν τυπώσαμε,
αυτά που εδώ και μόλις πρόσφατα σχεδιάζαμε
κάτω από τον ουρανό της Ουάσιγκτον,
όταν μιλήσαμε για περασμένα πράγματα
αλλά και για μελλούμενα, αυτά
μένουν εγγυητές της φιλίας μας. Μένουν
σα να έγιναν σε μιαν άλλη διάσταση, Carlos:
εκείνη της φιλίας που ούτε ο θάνατος
ούτε κι η αμείλικτη σιωπή του σβήσουν,
για τους φίλους που έμειναν να τους θυμούνται,
πριν φύγουνε κι αυτοί για το στερνό ταξίδι
στον κόσμο χωρίς ήχους, χωρίς αγώνες, χωρίς το φως

του Φοίβου Απόλλωνα, φλογερέ φίλε της πατρίδας μου
κι εγκάρδιε δικέ μου: φίλε επιστήθιε, Carlos.
				
Bethesda, Μάρτης 2010

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΟΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΑΡΛΟΣ ΜΟΝΤΕΜΑΓΙΟΡ
Γεννήθηκε στο Παρράλ, της επαρχίας Τσιγουάγουα, το 1947.
Ποιητής, δοκιμιογράφος, μυθιστοριογράφος. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Μεξικού, όπου μετά δίδαξε για ένα διάστημα.
Ήταν μέλος και χρημάτισε ως Γραμματέας του Κολλεγίου του
Μεξικού, ένα ίδρυμα όπου στεγάζονται οι διασημότερες μορφές
των επιστημών και των γραμμάτων της χώρας και ήταν μέλος
της Ακαδημίας Γλώσσας. Ένα μεγάλο μέρος της ποίησής του
εμπνέεται από τη φύση που σε αυτή υπάρχει ο απόηχος
ενόςγνωστικιστικούμυστικισμού. Τα ποιήματα που μετάφρασα
για το δημοσίευμα είναι από την συλλογή του «Θύμηση του
καλοκαιριού», 1990. Ρ. Κ.

Θα νόμιζε κανείς…
Θα νόμιζε κανείς, σε αποσπερνά όπως αυτό,

ότι η γη είναι ένα είδος κατοικίας,
ένα λησμονημένο συναίσθημα. Και αυτό ψάχνει,
σαν μία επιθυμία μέσα στο ίδιο μας το σώμα,
θαρρείς και μέσα σε αυτόαισθάνεται
τη χλόη που κάποτε το σκέπασε,
τις βροχές που έπεσαν πάνω του νύχτες και νύχτες.
Σε αποσπερνά όπως αυτό καταλαβαίνω,
αβίαστα, ξεκάθαρα πως κάθε σώμα
ενθυμείται το χώμα που κάποτεήταν.

Ένα διαυγέστατο βλέμμα…
Ένα διαυγέστατο βλέμμα ορθώνεται ατενίζοντας άπειρο
όταν στη γυναίκα δημιουργείται ο κόσμος.
Διαχέει ένα άρωμα βροχής πάνω στη ζωή,
ένα άρωμα ποταμού και λάσπης,
ανυψώνοντας τον πανάρχαιο ήχο της πέτρας.
Χαμηλώνει το βλέμμα από εκείνο το ύψος, από τη σάρκα της,
ίσαμε την σιωπή όπου όλα τελειώνουν και γεννιούνται ξανά.
Αν τη θυμόμαστε αυτήν τη γέννα, τίποτα δεν λησμονιέται.
Τίποτα δεν μπορούμε ν’ αγαπήσουμεόταν αυτή μας λυγίζει.
Τίποτα δεν σταματάει, τίποτα δεν μας ωφελεί εκπληρώνοντάς
μας.

...και μια στο πέταλο
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Αμεση ενίσχυση σε όλα τα μέτωπα

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Αθήνα.- Του Βασίλη Νέδου

Ε

ξοπλιστικό πρόγραμμα πολυετούς διάρκειας (7-10 ετών) προετοιμάζει η κυβέρνηση με τα υπουργεία Εθνικής Αμυνας και Οικονομικών, υπό τον στενό συντονισμό του Μεγάρου Μαξίμου. Σκοπός είναι μέσα στα επόμενα χρόνια ο ετήσιος προϋπολογισμός για νέους εξοπλισμούς και τη συντήρηση των υφισταμένων να ανέλθει από τα 530 εκατ. ευρώ
που είναι σήμερα, σταδιακά στο ένα δισ. ευρώ
ετησίως. Η εξυγίανση των αμυντικών βιομηχανιών (ει δυνατόν με την αποκρατικοποίηση
των περισσότερων), η ενίσχυση των δυναττήτων του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά, κυρίως, η συντήρηση
και αναβάθμιση συστημάτων ώστε να αυξηθούν ραγδαία οι διαθεσιμότητες των μέσων, είναι οι άμεσες προτεραιότητες.
Η εισήγηση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου και του συνόλου της στρατιωτικής
ηγεσίας, για άμεση αναβάθμιση και συντήρηση
των υφιστάμενων συστημάτων, καθώς αυτό θα
ενισχύσει σε γρήγορο χρονικό διάστημα το αξιόμαχο των διαθέσιμων μέσων, έγινε δεκτή από
την κυβέρνηση, ως η πλέον ορθολογική λύση.
Για την κυβέρνηση βασικό κριτήριο κάθε προμήθειας είναι ο συνδυασμός κόστους και ταχύτητας παράδοσης, καθώς οι ανάγκες προάσπισης των εθνικών συμφερόντων στην Ανατολική
Μεσόγειο έχουν αυξηθεί μετεωρικά.
Για την ενίσχυση των κυρίων μονάδων επιφανείας του Π.Ν., η κυβέρνηση εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων νέων φρεγατών, σημαντική αναβάθμιση των τεσσάρων
υφισταμένων τύπου ΜΚΟ (με 400 εκατ. ευρώ,
αντί 160 που έχει εγκριθεί από τη Βουλή), αλλά
και την άμεση αγορά δύο έτοιμων φρεγατών, με
σκοπό να αποτελέσουν ενδιάμεση λύση. Σε αυτό το πεδίο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η
ύπαρξη ναυπηγείων (Ελευσίνας ή Σκαραμαγκά), ωστόσο τα προβλήματα που έχουν, κάνουν αυτές τις συζητήσεις αρκετά δύσκολες.
Για τη νέα φρεγάτα υπάρχει πληθώρα προτάσεων, με πρώτη εκείνη που εξακολουθούν να
προωθούν οι Γάλλοι, τις αποκαλούμενες ψηφιακές τύπου «Belh@rra» ή, αν υπάρχει περιθώριο
για κάποιο πλοίο πολλαπλών ρόλων μέσω της
μεθόδου του λίζινγκ. Οι Αμερικανοί προσφέρουν τη δυνατότητα ναυπήγησης τεσσάρων
φρεγατών πολλαπλών ρόλων τύπου MMSC,
ενώ υπονοείται και η πιθανότητα συμμετοχής
στο πρόγραμμα των πιο προηγμένων FFG. Ενδιαφέρον για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, αλλά
και τη διάθεσή τους να πουλήσουν στην Ελλάδα δύο φρεγάτες τύπου «M», τη μετεξέλιξη των
φρεγατών τύπου «S», εννέα από τις οποίες αποτελούν βασικές μονάδες επιφανείας του Π.Ν.,
έχει εκδηλώσει και η Ολλανδία. Δεν είναι γνωστό, στην περίπτωση απόκτησης των ναυπηγείων, αν οι Ολλανδοί προσφέρουν και τη δυνατότητα ναυπήγησης φρεγατών τύπου «Ομέγκα»,
που είναι κοινής ολλανδοβελγικής σχεδίασης.
Πλοίο ενδιάμεσης λύσης είχε προσφέρει στην
Ελλάδα και η Βρετανία (Type 23). Πρόταση για
τη φρεγάτα ισπανικής σχεδίασης F-110 της
Navantia έχει καταθέσει και η Μαδρίτη, ενώ στο
παιχνίδι της κύριας μονάδας επιφανείας μπαίνει
σταδιακά και η Γερμανία, η οποία προωθεί τον
τύπο Α-300. Σημειώνεται ότι από τις 13 φρεγάτες του Π.Ν., οι εννέα είναι ολλανδικές και οι
τέσσερις γερμανικές.
Γερμανική αναμένεται να είναι η λύση στα
υποβρύχια, καθώς το Π.Ν. έχει τη δυνατότητα
ναυπήγησης δύο ακόμη μονάδων με σύστημα
αναερόβιας πρόωσης (AIP), μάλιστα στην Ελλάδα. Ανάλογα και με τις γερμανικές προτάσεις
για το θέμα, θα μπορούσαν αργότερα να ναυπηγηθούν δύο ακόμα υποβρύχια τύπου 214, μι-

Το όριο του
Καστελλόριζου

Bασικό στοιχείο της ελληνογαλλικής συνεργασίας στον τομέα της αεροπορίας είναι η
απόφαση της Ελλάδας για προμήθεια 18 μαχητικών Ραφάλ, με δυνατότητες υποστρατηγικού πλήγματος.
κρότερου μεγέθους από αυτά του Π.Ν. (κλάση
«Παπανικολής»), όπως εκείνα που διαθέτει το
αιγυπτιακό ναυτικό. Γερμανικής προέλευσης είναι και οι τορπίλες βαρέος τύπου για τα υποβρύχια 214, που ήδη δρομολογήθηκαν.
Στις «σίγουρες» προμήθειες υπολογίζονται
και τα τέσσερα ελικόπτερα τύπου MH-60R, τα
οποία θα αντικαταστήσουν μέρος του γερασμένου στόλου των ανθυποβρυχιακών S-70B.
«Αγκάθι» για το Π.Ν. παραμένει η αναβάθμιση
των P-3B, που –παρότι ξεκίνησε προ πενταετίας– έχει οδηγήσει στην πτήση μόνο ενός από τα
παλαιότατα Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας.
Στον τομέα της Πολεμικής Αεροπορίας ήδη
εξελίσσεται ένα πρόγραμμα, εκείνο της αναβάθμισης 84, αμερικανικής κατασκευής, F-16.
Το πρώτο, πρότυπο αναβαθμισμένο σε διαμόρφωση «Viper» είναι ήδη στις εγκαταστάσεις της
ΕΑΒ, από όπου έχει προγραμματιστεί να εξέλθει
τον Δεκέμβριο. Τότε, είναι προγραμματισμένο
να πετάξει ώς τις ΗΠΑ, όπου θα κάνει πτητικές
δοκιμές, ώστε να πιστοποιηθεί και να συνεχίσουν κανονικά οι αναβαθμίσεις στα υπόλοιπα
F-16.

Τα F-35

Ανάμεσα σε Αθήνα και Ουάσιγκτον έχουν γίνει τα πρώτα προπαρασκευαστικά βήματα για
τη συνεργασία στον τομέα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35, ωστόσο ακόμη και αν η συμφωνία για προμήθεια 20 αεροσκαφών αυτού
του τύπου ήταν τελική, το πρώτο δεν θα προσγειωνόταν στην Ελλάδα πριν από το 2025.
Επιπλέον, αποφασίζεται άμεσα η συντήρηση
και του στόλου των C-130, ώστε να αυξηθούν
οι διαθεσιμότητές τους σε ικανοποιητικούς
αριθμούς.
Από τον υφιστάμενο στόλο, σημαντικές είναι
οι επαφές ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία για
την αύξηση των διαθεσιμοτήτων των Μιράζ-2000. Ηδη, οι πολύ χαμηλές διαθεσιμότητες
έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ ξεκινούν οι πιστοποιήσεις βλημάτων όπως τα Scalp. Ωστόσο,
βασικό στοιχείο της ελληνογαλλικής συνεργασίας στον τομέα της αεροπορίας, είναι η απόφαση της Ελλάδας για προμήθεια 18 μαχητικών

«Ραφάλ», με δυνατότητες υποστρατηγικού
πλήγματος.
Το πιο πρόσφατο απόκτημα ανήκει στην κατηγορία των Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων.
Η Π.Α. έχει προμηθευτεί δύο UAV τύπου
HERON, τα οποία θα τοποθετηθούν στη Σκύρο, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα θα εκπαιδευτούν στο Ισραήλ χειριστές αλλά και τεχνικοί. Κάποιες καθυστερήσεις σε αυτό τον τομέα
οφείλονται στις δυσκολίες που έχουν προκύψει
λόγω πανδημίας. Οι Ισραηλινοί αποτελούν και
βασικούς μνηστήρες της αεροπορικής εκπαίδευσης.
Η ισραηλινή ELBIT και η καναδική CAE επιθυμούν να αναλάβουν τη λειτουργία Διεθνούς
Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων το οποίο θα
ιδρυθεί στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος
(ΠΕΑ) στην Καλαμάτα. Η αεροπορική εκπαίδευση είναι εξίσου αν όχι πιο σημαντική από
την προμήθεια νέων αεροσκαφών, καθώς ο υφιστάμενος εκπαιδευτικός στόλος αεριωθούμενων προσεγγίζει τον μισό αιώνα ζωής. Οι Ισραηλινοί ενδιαφέρονται, επίσης, για την ΕΛΒΟ,
αλλά και για το εθνικό τυφέκιο (που θα αντικαταστήσει το G-3). Για το εθνικό τυφέκιο έχουν
επίσης κατατεθεί προτάσεις από Βέλγιο, ΗΠΑ,
Γερμανία και Γαλλία, ενώ στο ΓΕΣ έχει παρουσιαστεί και μια ελληνική πρόταση. Αντίστοιχη
πρόταση για το «εθνικό όχημα» έχει επίσης κατατεθεί από ελληνική εταιρεία, με σκοπό την
αντικατάσταση των γέρικων Στάγερ και Μερσεντές του Στρατού Ξηράς.
Εσχάτως, πάντως, ενδιαφέρον για την ΕΛΒΟ
εξέφρασαν και οι Γερμανοί (Krauss-Maffei), ενώ
στις υπό ιδιωτικοποίηση μονάδες της αμυντικής
βιομηχανίας ξεκάθαρα εντάσσεται και η ΕΑΣ.
Βασικό ζήτημα σε όλες αυτές τις αμυντικές βιομηχανίες, όπως και στα Ναυπηγεία, είναι το
συσσωρευμένο χρέος πολλών από αυτές, οι νομικές περιπλοκές, αλλά και η απαίτηση από
τους ενδιαφερόμενους να υπάρχει ως «προίκα»
άμεσα εκτελεστό έργο. Αυτή η τελευταία παράμετρος ίσως «δέσει» εξοπλιστικά προγράμματα
με την εταρεία ή τη χώρα που θα αναλάβει κάποια από αυτές τις αμυντικές βιομηχανίες.
*** Από την «Καθημερινή της Κυριακής»

Ο Ερντογάν θα δοκιμάσει το επόμενο διάστημα τις αντοχές του πολιτικού μας συστήματος και της κοινής
γνώμης. Θα κάνει κινήσεις που θα
φέρουν την Αθήνα στα όριά της. Τα
σενάρια είναι γνωστά.
Να εμφανισθεί το «Ορούτς Ρέις»
στα 7 ή και στα 12 μίλια από το Καστελλόριζο συνοδευόμενο από πολεμικά σκάφη. Εκεί δεν υπάρχει κανένα
περιθώριο «παρεξήγησης» για το αν
πρόκειται για ελληνική υφαλοκρηπίδα, ακόμη και σύμφωνα με τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις για το ποια είναι η επήρεια του νησιού.
Ενα συναφές, αλλά ακόμη πιο επικίνδυνο, σενάριο είναι ο ταυτόχρονος
αποκλεισμός από αέρα και θάλασσα
του Καστελλόριζου με το –σαθρό–
επιχείρημα πως η αυξημένη στρατιωτικοποίησή του παραβιάζει διεθνείς
συνθήκες και θέτει σε κίνδυνο την
εθνική ασφάλεια της Τουρκίας.
Στόχος και στις δύο περιπτώσεις είναι να αναγκασθεί η Ελλάδα να «πατήσει πρώτη το κουμπί» απαντώντας
στην τουρκική πρόκληση. Σε αυτά τα
σενάρια δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για χειρισμούς που έχουν στόχο να αποφευχθεί η σύγκρουση, όπως
π.χ. η τήρηση αποστάσεων από τους
τουρκικούς ναυτικούς σχηματισμούς.
Στο ένα σενάριο το «Ορούτς Ρέις»
θα φαίνεται από το Καστελλόριζο.
Και στο άλλο, θα είναι η πρώτη φορά
που η Τουρκία θα προσπαθεί να αποκόψει ένα νησί πεντακάθαρης ελληνικής κυριαρχίας από την υπόλοιπη χώρα.
Το θετικό αυτή την ώρα είναι ότι
άπαντες έχουν καταλάβει πως ο
Ερντογάν παίζει με τη φωτιά. Θα είναι δύσκολο για την Τουρκία να προκαλέσει το τελικό μπρα ντε φερ, τον
τελικό «τσαμπουκά», την ώρα που ο
Πομπέο θα είναι στην Κύπρο και όλη
η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί
στενά τις εξελίξεις. Δεν μιλάμε όμως
για κανονικές καταστάσεις, ψυχοσυνθέσεις, παγκόσμιες συγκυρίες.
Πράγματα που φαίνονταν αδιανόητα
πριν από είκοσι χρόνια είναι τώρα πιθανά.
Η Αθήνα θα χρειαστεί να χαράξει
κόκκινες γραμμές που θα είναι πραγματικές κόκκινες γραμμές, αλλά θα
δίνουν ένα ή δύο εικοσιτετράωρα περιθώριο για κάποια μεσολάβηση. Το
ερώτημα είναι πού το πάει ο Ερντογάν. Ολο και περισσότεροι ειδικοί πιστεύουν ότι θέλει να μας καθίσει στο
τραπέζι του διαλόγου είτε έπειτα από
ένα ταπεινωτικό επεισόδιο είτε με
όρους που δεν μπορεί να δεχθεί καμία κυβέρνηση. Ο ίδιος πιέζεται εσωτερικά, θέλει μία «νίκη» κάπου. Ισως
να μην καταλαβαίνει ότι παίζει με την
ύβριν, που μπορεί να καταλήξει σε
ένα οικονομικό κραχ. Το κρίσιμο είναι
να μην αποσταθεροποιήσει εμάς εδώ,
εσωτερικά. Θα χρειαστεί ψυχραιμία,
συνεννόηση, σύνεση, αποφασιστικότητα σε σωστή δοσολογία τις επόμενες ημέρες, ίσως ακόμη και όταν διαβάζονται αυτές οι γραμμές.
*** Από την «Καθημερινή
της Κυριακής»
www.kathimerini.gr
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Η γνωριμία μου μ' έναν υπέροχο Έλληνα: Ένα αφιέρωμα στον
Θεσσαλονίκη.Της Διαμαντένιας Ριμπά/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ε

ίναι κάποιοι Άνθρωποι που έρχονται
στη ζωή μας για να μπουν για πάντα
στην καρδιά μας, αβίαστα, με το μεγαλείο
εκείνο της ταπεινότητας που διακρίνει τις φωτεινές προσωπικότητες. Κι όταν φεύγουν από
τη ζωή, το αίσθημα της λύπης συνυπάρχει παρηγορητικά με την ευλογία που νιώθεις ότι
στάθηκες τυχερός που τους γνώρισες.
Ένας τέτοιος Άνθρωπος υπήρξε για μένα ο
Γιώργος Μπίζος, ο οποίος άφησε τη στερνή
πνοή του στις 9 Σεπτεμβρίου στο Γιοχάνεσμπουργκ, εκεί στη δεύτερη «Ιθάκη» του, που
δεν ξεχώρισε ποτέ από αυτή της καρδιάς. Ήταν
γνωστός σε όλη την υφήλιο ως ο Έλληνας δικηγόρος, υπέρμαχος των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αδελφικός φίλος του Νέλσον Μαντέλα,
στον οποίο χάρισε τη ζωή, μα κι ενός ολόκληρου
Έθνους στη συνέχεια, όταν τον υπερασπίστηκε
στην πολύκροτη δίκη της Ριβόνια (1963-1964)
στα χρόνια του σκληρού Απαρτχάιντ.
Προσωπικά είχα την τύχη να τον γνωρίσω
και να με τιμήσει πολλές φορές, παραχωρώντας
μου συνεντεύξεις αρχικά μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΑ-5, γνωστή ως «Φωνή της Ελλάδας», για το «Έθνος της Κυριακής», το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στη συνέχεια για
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Θυμάμαι σαν τώρα την πρώτη φορά που μίλησα μαζί του, μέσω τηλεφώνου, για να προετοιμάσουμε την τηλεφωνική συνέντευξη που θα
μεταδιδόταν μέσω των βραχέων κυμάτων της
Φωνής της Ελλάδας στους Έλληνες όπου γης.

«Οδύσσεια προς την ελευθερία»

Ήταν κάπου στις αρχές της δεκαετίας του ‹90.
Με συνεπήρε η γαλήνια φωνή του, που μετρίασε
το πολύ τρακ που είχα ομολογουμένως. Έτσι
ένιωσα κι αργότερα, όταν τον γνώρισα από κοντά, τον Δεκέμβριο του 1999, στο πλαίσιο της
2ης Παγκόσμιας Συνέλευσης του Συμβουλίου
Απόδημου Ελληνισμού στη Θεσσαλονίκη. Τότε
εκτίμησα βαθύτατα τον πραότητά του, ενώ η
γαλήνη που εξέπεμπε, αλλά και το ωραίο χιούμορ που τον διέκρινε, μαγνήτιζε τους πάντες.
Πάντα ένιωθα δέος όταν μιλούσα μαζί του
και με πολλή χαρά τον συναντούσα στην Αθήνα, σε κάθε επίσκεψή του στην Ελλάδα, με τελικό προορισμό τη γενέτειρά του, Βασιλίτσι Μεσσηνίας. Ήταν για μένα ένας ζωντανός θρύλος. Ο
ίδιος, όμως, ποτέ δεν είδε έτσι τον εαυτό του.
Θεωρούσε ότι τα όσα είχε πράξει ήταν το ελάχι-

στο που μπορούσε να προσφέρει στον αδελφικό
του φίλο, τον Μαντέλα, που χωρίς αυτόν, όπως
μου έλεγε πάντα, δεν μπορούσε να φανταστεί
τη Νότια Αφρική.
«Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που
βρέθηκα στον δρόμο του Μαντέλα», μου είχε πει
σε μια συνέντευξη για το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ ζούσε
ακόμη ο μεγάλος Νοτιοαφρικανικός ηγέτης. «Η
επιρροή του στη ζωή μου είναι μεγάλη. Ο Μαντέλα πάντα μας έλεγε ότι πιο εύκολο θα ήταν
να μάθουμε να αγαπάμε και ότι κανείς δεν γεννιέται ρατσιστής. Ακόμα και τώρα δεν εγκαταλείπει τον λαό του. Ξέρετε, ο ίδιος δεν θέλει να
τον θεωρούν ούτε εθνοσωτήρα, ούτε προφήτη,
αλλά μόνον πιστό υπηρέτη του λαού, ντόπιων
και λευκών. Αυτό που πάντα με εντυπωσίαζε είναι ότι ξέρει να συγχωρεί».

Τον παραπάνω τίτλο είχε επιλέξει ο Γιώργος
Μπίζος για την αυτοβιογραφία του, που αξίζει
να έχει κάθε Έλληνας στη βιβλιοθήκη του.
Όπως αναφέρει και ο Νέλσον Μαντέλα στον
πρόλογο του βιβλίου, «η αυτοβιογραφία του
Τζορτζ, «Οδύσσεια προς την ελευθερία», δεν είναι απλά ένας προσωπικός απολογισμός μιας
εκπληκτικής ζωής, αλλά ένα πολύτιμο πρόσθημα στα ιστορικά αρχεία του έθνους μας από
έναν άνθρωπο, του οποίου η συμβολή στην
εδραίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων-που
αποτελούν την ουσία των δικών μας συνταγματικών αξιών-είναι ανεκτίμητη».
Η ιστορία του μεγάλου αυτού Έλληνα μοιάζει μυθιστορηματική. Ξεκινάει τον Οκτώβριο
του 1941, όταν παλικαράκι αμούστακο 13 ετών,
έφυγε από τον γενέθλιο τόπο, το αγαπημένο
Βασιλίτσι Μεσσηνίας, χωρίς να ξέρει πού θα τον
οδηγήσει τελικά η μοίρα. Με τον πατέρα του,
κοινοτάρχη του χωριού, καταφέρνουν να ξεγελάσουν τους Γερμανούς και να φυγαδεύσουν με
μια βάρκα επτά συμμάχους, Νεοζηλανδούς
στρατιώτες που είχαν ξεμείνει εκεί. Τελικός προορισμός η Κρήτη, που πίστευαν ότι είναι ελεύθε-
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υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Γιώργο Μπίζο
ρη.

Πάντα δάκρυζε ο Γιώργος Μπίζος όταν θυμόταν πώς πάλευαν για πέντε μερόνυχτα μεσοπέλαγα, αλλά και τη μεγάλη φουρτούνα στην
οποία έπεσαν και κινδύνεψαν να χάσουν όλοι τη
ζωή τους. Τελικά, ένα αγγλικό πλοίο τους μετέφερε στην Αίγυπτο, όπου μαζί με τον πατέρα
του έμειναν περίπου τρεις μήνες. Ο δρόμος της
επιστροφής στα πάτρια εδάφη είχε κλείσει για
πάντα. Έτσι βρέθηκαν στη Νότιο Αφρική.
Για τον φιλομαθή γιο, ο πατέρας είχε όνειρα
να γίνει γιατρός, ο ίδιος όμως επέλεξε να σπουδάσει Νομική. Εκεί γίνεται μέλος του Εθνικού
Αφρικανικού Κογκρέσου και γνωρίζει τον Μαντέλα. Γρήγορα αναπτύσσεται ανάμεσά τους μια
βαθιά φιλία, που ενδυναμώθηκε στη συνέχεια με
τους αγώνες που έδωσε για να απελευθερωθεί ο
Νοτιοαφρικανός ηγέτης, που παρέμεινε 27 ολόκληρα χρόνια στην φυλακή. Δύσκολα, δυσβάσταχτα χρόνια, που κανείς τους όμως όσο ζούσε
δεν ξέχασε ποτέ.
«Κανείς υπόλογος;»-

Ένας Έλληνας
κατά του Απαρτχάιντ

«Ο Γιώργος, το παιδί των Ελλήνων μεταναστών, είναι ο άνθρωπος που συνδυάζει ένα συναισθηματικό χαρακτήρα με ένα οξύ μυαλό», είχε πει ο Νέλσον Μαντέλα. Πράγματι, η ευστροφία που είχε, οι γνώσεις του στα Νομικά και κυρίως η αδιαμφισβήτητη ικανότητά του στις δίκες, τον κατέστησαν βασικό υπερασπιστή των
αγωνιστών κατά του Απαρτχάιντ, τους οποίους
αποκαλούσε ήρωες κι ένοιωθε τυχερός, που
βρέθηκε μαζί τους: Μαντέλα, Σουσούλου, Στιβ
Μίκο κι άλλοι πολλοί αντάρτες, καθηγητές πανεπιστημίων, φοιτητές...
Στο βιβλίο-ντοκουμέντο με τίτλο «Κανείς
υπόλογος;», που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα
από τις εκδόσεις Κοχλίας το 2001, ο Γιώργος
Μπίζος παρουσίασε για πρώτη φορά έξι από τις
πολύκροτες δίκες που είχε αναλάβει ο ίδιος, με
ομάδα επιφανών δικηγόρων στη Νότιο Αφρική,
διερευνώντας τα αίτια θανάτου μαύρων και μη
αγωνιστών, που πέθαναν στα κρατητήρια του
Απαρτχάιντ.
Όπως του αναγνώριζαν επιφανείς συνάδελφοί του, ο Γιώργος Μπίζος ήταν ο μόνος που θα
μπορούσε να γράψει αυτό το βιβλίο-ντοκουμέντο, αφού ήταν στην «καρδιά» των περισσότερων από τις δικαστικές μάχες. Τότε τον αποκάλεσαν, άλλωστε, και «η δύναμη του ελέφαντα»,
λόγω της ικανότητάς του να εξαντλεί τους ψευδομάρτυρες.
Μέσα από την παράθεση συγκλονιστικών
μαρτυριών, ο Γιώργος Μπίζος αποκάλυψε στο
βιβλίο τις «συνωμοσίες της σιωπής», που επί δεκαετίες ολόκληρες έστηναν τα όργανα της
Αστυνομίας Ασφαλείας, με την πλήρη κάλυψη
του Νόμου περί Τρομοκρατίας από το 1963 έως
την κατάργησή του, το 1990. Κατέγραψε λεπτομερώς τις συνέπειες των βασανιστηρίων, των
θανάτων στην απομόνωση, των δολοφονιών
από αποσπάσματα θανάτου και την αποτυχία να
βρεθεί έστω και ένας ένοχος. Μετά από δίκες-παρωδία, οι αποφάσεις ήταν πανομοιότυπες: «Κανείς υπόλογος».
Μεταξύ αυτών περιγράφει και την πολύκροτη δίκη για το θάνατο του ηγέτη του «Συνεδρίου του Μαύρου Λαού» Στιβ Μπίκο, δίκη- σύμβολο της αποκάλυψης του ρατσισμού, της υπονόμευσης της ηθικής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε μια πλούσια και όμορφη χώρα όπως
η Νότιος Αφρική.
«Για μένα ήταν απόλυτη ανάγκη να καταγράψω έξι από τις μεγάλες δίκες», μού είχε πει
σε μία συνέντευξη για το «Έθνος της Κυριακής».
«Η συγγραφή του βιβλίου είναι, αν το θέλετε,
και ένα είδος κάθαρσης για μένα. Περισσότεροι
από 100 κρατούμενοι στη Ν. Αφρική πέθαναν
στα χέρια της αστυνομίας και ποτέ κανείς δεν

δικάστηκε για τα απάνθρωπα εγκλήματα.
»Η απογοήτευση μας από την αθώωση των
βασανιστών τελικά δεν μας πτόησε. Ήμουν βέβαιος ότι βασανιστές που αθωώνονταν καταδικάζονταν από τα εκατομμύρια ενόρκους στα πέρατα της γης. Το βιβλίο μου είναι αφιερωμένο σε
όλους αυτούς που πριν και μετά το θάνατό τους,
η δικαιοσύνη ήταν τυφλή, κουφή και μουγκή».

Έφερε υπερήφανα τη «ρετσινιά»
του υπερασπιστή
ενός τρομοκράτη

Αυτό που πάντα με εντυπωσίαζε στον Γιώργο Μπίζο ήταν πως ο ίδιος θυμόταν χωρίς εμπάθεια τα δύσκολα εκείνα χρόνια, όταν είχε απομονωθεί ακόμη και από το σύνολο της ελληνικής παροικίας, καθώς έφερε τη «ρετσινιά» του
υπερασπιστή ενός τρομοκράτη.
Οι δύο αιτήσεις που κατέθεσε (το 1953 και
το 1964) για να πολιτογραφηθεί πολίτης της Ν.
Αφρικανικής Δημοκρατίας απορρίφθηκαν, καθώς κρίθηκε ότι δεν ήταν προς το συμφέρον της
χώρας. Για είκοσι ολόκληρα χρόνια οι προδικτατορικές κυβερνήσεις και η χούντα του απαγόρευαν να επισκεφθεί την Ελλάδα.
Η πτώση της δικτατορίας στη χώρα μας εμψύχωσε τους αγωνιστές στη Ν. Αφρική και αυτό
δεν ήταν τυχαίο. Ο Γιώργος Μπίζος εύστοχα
μού θύμιζε τις πολύ καλές σχέσεις που διατηρούσε η χούντα των συνταγματαρχών με το
Απαρτχάιντ, καθώς και μερικοί εφοπλιστές και
μεγαλέμποροι, οι οποίοι όχι μόνο δεν τήρησαν
τις κυρώσεις που είχε επιβάλει ο ΟΗΕ, αλλά συνεργάστηκαν στενά με το βάναυσο καθεστώς.
Παρ› όλα αυτά δεν έμεινε μακριά από την
παροικία. Ήταν άλλωστε, κατά κοινή ομολογία,
ο πιο επιτυχημένος Πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Εταιρείας, κοντά είκοσι χρόνια, κι ασχολήθηκε με τα εκπαιδευτικά των ελληνοπαίδων στη
Ν. Αφρική.
Με δική του πρωτοβουλία, άλλωστε, ιδρύεται το 1974 η περίφημη σχολή «Σαχέτι», που θεωρείται πρότυπο στο χώρο της ελληνικής ομογένειας ανά τον κόσμο. Το «Σαχέτι» ήταν και το
πρώτο σχολείο στη Ν. Αφρική που δέχτηκε μαύρους μαθητές σε χρόνους δίσεκτους.

Μια ζωή στην υπηρεσία
των αδικημένων

Μετά την πτώση του Απαρτχάιντ, ο Γιώργος
Μπίζος δεν δέχτηκε να λάβει θέση στη κυβέρνηση του Νέλσον Μαντέλα, με την πίστη ότι

έπρεπε να συνεχίσει απερίσπαστα να κάνει αυτό
που είχε μάθει σε όλη του την επαγγελματική
σταδιοδρομία: να υπερασπίζεται ανθρώπους,
των οποίων καταπατούνταν τα ανθρώπινα δικαιώματά. Ανέλαβε, όμως, επικεφαλής της Συντακτικής Επιτροπής του νέου Συντάγματος της
Ν. Αφρικής.
«Δεν με ενδιαφέρει η κομματική πολιτική,
γιατί πιστεύω ότι πολλές φορές χάνεις μέρος
της ανεξαρτησίας σου. Γι› αυτό αποφάσισα να
συνεχίσω τη δουλειά μου στο Legal Resource
Center, προπαντός για την ισότητα, τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των ανθρώπων
που στερείται ο περισσότερος πληθυσμός στη
Ν. Αφρική», μού είχε πει σε συνέντευξη για το
περιοδικό «Ελληνική Διασπορά», του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. «Πίστευα και πιστεύω ότι μπορούσα καλύτερα να εξυπηρετήσω
αυτά τα ιδανικά έξω από την κυβέρνηση».

Ο πατριώτης της μιας πλευράς
είναι τρομοκράτης για την άλλη

Έχοντας βιώσει ο ίδιος τις συνέπειες που δημιούργησε η επιβολή του Νόμου περί Τρομοκρατίας στη Νότιο Αφρική, ο Γιώργος Μπίζος
ήταν ίσως από τους πλέον αρμόδιους που μπορούσαν να μιλήσουν για την κατάσταση που διαμορφώθηκε διεθνώς μετά το τρομοκρατικό
χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ. Τότε
τον είχα ρωτήσει ποιος ορίζεται ως τρομοκράτης. Εύγλωττα μού θύμισε, μεταξύ άλλων, ότι οι
επαναστάτες του 1821 ήταν τρομοκράτες για
την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
«Ο Μαντέλα επίσης είχε χαρακτηρισθεί ως
τρομοκράτης», μού είχε πει χαρακτηριστικά ο
διαπρεπής δικηγόρος. «Ο πατριώτης της μιας
πλευράς είναι τρομοκράτης για την άλλη. Δεν
έχει σημασία τι μεταχειρίζεται κανείς: πέτρα,
ελικόπτερο, πολυβόλο, βόμβα. Άλλωστε, δεν
υπάρχει πολιτισμένος τρόπος να σκοτώνεις
αθώους ανθρώπους».
Μέσα από τις πολλές διακρίσεις που είχε λάβει διεθνώς, θα αναφέρω μία, που ίσως δεν είναι

τόσο γνωστή, αλλά πολύ σημαντική, την οποία
ο ίδιος είχε χαρεί ιδιαίτερα. Το Μάιο του 2001, ο
Έλληνας που ύψωσε το ανάστημα του κατά το
Απαρτχάιντ, ύστερα από πρόταση της Διεθνούς
Ακαδημίας Δικηγόρων (International Academy
of Trial Lawyers), ανακηρύχθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στην Ουάσιγκτον ως δικηγόρος
της χρονιάς.

Πολύτιμο πετράδι
η αγάπη για την Ελλάδα

Η αγάπη που έτρεφε για την Ελλάδα ο Γιώργος Μπίζος ήταν ένα πολύτιμο διαμάντι, «το πιο
λαμπερό», όπως μού είχε πει, κι αυτό τον έκανε
να αντέξει τις όποιες δοκιμασίες της ζωής. Με
αυτή την αγάπη, άλλωστε, γαλούχησε και τους
τρεις γιους και τα εγγόνια, που απέκτησε με την
πολυαγαπημένη του σύζυγο Αρετή. Κι έκανε
ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει την πατρίδα.
Με πάθος στρατεύτηκε από την πρώτη στιγμή για την επιστροφή στην Ελλάδα των Γλυπτών του Παρθενώνα. Επίσης, με δική του μεσολάβηση, ήρθε στην Αθήνα το 2002 κι ο Νέλσον
Μαντέλα, για να προσυπογράψει τη Διακήρυξη
της Ολυμπιακής Εκεχειρίας. Ας μην ξεχνάμε και
την καθοριστική ψήφο της Νοτίου Αφρικής για
την ανάληψη της διοργάνωσης της Ολυμπιάδας
το 2004.
«Η Ελλάδα», έλεγε ο Μαντέλα, «είναι η μάνα της Δημοκρατίας και η Νότια Αφρική η πιο
μικρή κόρη της». Κι αυτή την λατρεία τού την είχε μεταλαμπαδεύσει ο Έλληνας «αδελφός» του.
Αυτός ήταν ο Γιώργος Μπίζος κι έτσι θα τον
θυμάμαι πάντα, όπως και μια φράση-στάση ζωής, που συνήθιζε να λέει: «Στη ζωή κάθε ανθρώπου έρχεται πάντα η κρίσιμη στιγμή, όταν καλείται να επιλέξει τελικά αν θα υποκύψει ή θα παλέψει». Η δική του επιλογή παραμένει παράδειγμα φωτεινό για κάθε Έλληνα κι Ελληνίδα,
όπου γης.
*Η Διαμαντένια Ριμπά υπήρξε συντάκτης,
αρμόδια για θέματα ομογένειας, στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ απ› όπου και συνταξιοδοτήθηκε
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Ἱ

ερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀμερικῆς, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Ὠκεανῶν, Ἀτλαντικοῦ τε
καί Εἰρηνικοῦ, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ
ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Ἐλπιδοφόρε, Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί Μητροπολῖται καί Ἐπίσκοποι, Ὁσιολογιώτατοι, Αἰδεσιμολογιώτατοι καί
Ἱερολογιώτατοι κληρικοί, Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν Κοινοτήτων καί Ἐνοριῶν, Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες τῆς Μητρός Ἐκκλησίας,
ἐκπρόσωποι τῶν μειζόνων Ἱδρυμάτων τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί ἁπαξάπαντες οἱ συγκροτοῦντες τήν ΜΕ΄ Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν αὐτῆς, χάρις εἴη πᾶσιν ὑμῖν καί εἰρήνη
καί εὐλογία παρά τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Εὐδοκίᾳ Θεοῦ, τοῦ Δοτῆρος παντός ἀγαθοῦ,
προαγματοποιεῖται, αὐτήν τήν φοράν διαδικτυακῶς, λόγῳ τῶν δυσκόλων περιστάσεων τάς
ὁποίας συνεχίζει νά δημιουργῇ ἡ πανδημία τοῦ
νέου κορωνοϊοῦ Covid-19, ἡ 45η Κληρικολαϊκή
Συνέλευσις τῆς μεγάλης Ἐπαρχίας, τῆς ἑνιαίας
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.
Ἀπευθύνοντες τόν ἔπαινον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν
πρός πάντας ὑμᾶς, συγχαίρομεν ὑμῖν διά τήν
συνέχισιν τῆς ὡραίας αὐτῆς παραδόσεως, ἡ
ὁποία, ἤδη ἐπί πολλάς δεκαετίας, ἐνισχύει τήν
καλήν μαρτυρίαν τῆς Ἐκκλησίας ἐνώπιον τῶν
ἀπαιτήσεων καί προκλήσεων τῶν καιρῶν, ἐξασφαλίζουσα τήν εὐρεῖαν συμμετοχήν τοῦ λαοῦ
τοῦ Θεοῦ εἰς τά ἐκκλησιαστικά πράγματα, τήν
ἀνταλλαγήν ἀπόψεων ἐν πνεύματι ἀγάπης καί
ὁμονοίας καί τήν λῆψιν λυσιτελῶν διά τήν ἀποστολήν τῆς Ἐκκλησίας ἀποφάσεων.
Τό θέμα τῆς παρούσης Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως, τῆς πρώτης ὑπό τήν ὑμετέραν προεδρίαν, προσφιλέστατε ἀδελφέ Ἐλπιδοφόρε, εἶναι τό ἐξαίσιον Παύλειον, «μείζων δέ τούτων ἡ
ἀγάπη» (Α’ Κορ. ιγ’, 13), τό ὁποῖον ἐκφράζει τήν
πεμπτουσίαν τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους. Τό νόημα
τῆς ἀγάπης ἀπεκαλύφθη ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ
πρός τόν ἄνθρωπον: «ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τόν υἱόν αὐτοῦ τόν
μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεός εἰς τόν κόσμον
ἵνα ζήσωμεν δι᾿ αὐτοῦ» (Α’ Ἰωάν. δ’, 9). Εἰς
αὐτήν τήν ἀγάπην, ὡς πηγήν καί πρότυπον τῆς
ἀγάπης τοῦ πιστοῦ πρός τόν πλησίον, προσβλέπει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν συνθέτῃ τόν
ὑπέροχον «ὕμνον τῆς ἀγάπης» (Α’ Κορ. ιγ’,
1-13).
Ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ «νέος οἶνος», ὁ ὁποῖος διαρρηγνύει τούς «παλαιούς ἀσκούς» (πρβλ. Ματθ.
θ’, 17). Ἀπό αὐτήν ἐπήγασαν μεγάλαι ἀξιολογικαί ἀνατροπαί, ἐνεπνεύσθησαν τά κοινωνικά

κινήματα, ἐτράφησαν αἱ φιλάνθρωποι κατακτήσεις τῶν νεωτέρων χρόνων, παρά τάς πολλάς
ἀντιπαραθέσεις μεταξύ Χριστιανισμοῦ καί νεωτερικοῦ ἀνθρωπισμοῦ, αἱ ὁποῖαι ὀφείλονται μέν
καί εἰς οὐσιαστικάς διαφοράς εἰς τήν κατανόησιν τῆς ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας, ὑπῆρξαν ὅμως
πρωτίστως ἀποτέλεσμα περιστασιακῶν παρανοήσεων καί ἀπορρίψεων. Σήμερον φαίνεται ὅτι
κατενοήθη ἑκατέρωθεν, ὅτι, παρά τάς ἀντιθέσεις, αἱ δύο πλευραί συναντῶνται εἰς τήν κοινήν στράτευσιν διά τήν προστασίαν τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς
εἰρήνης. Εἰς αὐτήν τήν συνάφειαν καί τήν συνάντησιν, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τονίζει τήν κοινωνικήν διάστασιν τῆς ἐλευθερίας, τήν προτεραιότητα τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἀλληλεγγύης.
Ὀρθῶς ὁ μακαριστός καθηγητής π. Γεώργιος
Φλωρόφσκυ ὑπεγράμμιζε τήν κεντρικήν θέσιν
τῆς κοινωνικῆς εὐαισθησίας εἰς τήν ὀρθόδοξον
παράδοσιν. «Ὑπάρχει ἀκόμη, ὅπως ὑπῆρξε ἐπί
αἰῶνες ἰσχυρό κοινωνικό ἔνστικτο στήν ἀνατολική Ἐκκλησία παρ᾿ ὅλες τίς ἱστορικές περιπλοκές καί ὀπισθοδρομήσεις.
Καί ἴσως αὐτό εἶναι ἡ κύρια προσφορά πού
μπορεῖ νά κάνη ἡ ἀνατολική Ἐκκλησία στόν
σύγχρονο διάλογο γιά κοινωνικά ζητήματα» (Γ.
Φλωρόφσκυ, «Τό κοινωνικό πρόβλημα στήν
Ἀνατολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», στό ἔργο τοῦ
ἰδίου, Χριστιανισμός καί Πολιτισμός, ἐκδ.
Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1982, σ. 166). Καί ἡ ἐν
Κρήτῃ, κατά Ἰούνιον τοῦ ἔτους 2016 συνελθοῦσα Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας προέβαλε μετ᾿ ἐμφάσεως τό κοινωνικόν μήνυμα τῆς Ὀρθοδοξίας καί τήν «ὑψίστην
ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου»: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὁμολογεῖ ὅτι ἕκαστος ἄνθρωπος ἀνεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, φυλῆς,
φύλου, ἐθνικότητος, γλώσσης, ἔχει δημιουργηθῆ κατ᾿ εἰκόνα καί καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ καί
ἀπολαμβάνει ἴσα δικαιώματα ἐν τῇ κοινωνίᾳ.
Συνεπής πρός τήν πίστιν αὐτήν, ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία δέν δέχεται τάς διακρίσεις δι᾿ ἕκαστον ἐκ τῶν προαναφερθέντων λόγων, ἐφ᾿
ὅσον αὗται προϋποθέτουν ἀξιολογικήν διαφοράν μεταξύ τῶν ἀνθρώπων» (Ἡ ἀποστολή τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, Ε’, 1).
Ἐν τῇ ἀγάπῃ καί διά τῆς ἀγάπης οἱ χριστιανοί εἶναι περισσότερον ἀνθρωπισταί ἀπό ὅλους
τούς ἀνθρωπιστάς. Τό χριστιανικόν δέον περί
ἀνθρώπου ὑπερβαίνει τό ἀνθρωπιστικόν ἰδεῶδες τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἐλευθερία, «ᾗ Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσε» (Γαλ. ε’, 1),
δέν εἶναι διεκδίκησις δικαιωμάτων, δέν εἶναι
ἀτομική ἐλευθερία ἀπό τόν ἄλλον, ἀλλά διά τόν
ἄλλον, τόν χρήζοντα βοηθείας ἀδελφόν. Ἡ χριστιανική ἀγάπη εἶναι ἔμπρακτος καί συγκεκριμένη, καί δέν ἔχει σχέσιν μέ μίαν ἀπρόσωπον

συμπάθειαν καί μίαν ἀσαφῆ φιλάνθρωπον διάθεσιν. Ἀποτελεῖ δέ πάντοτε ἔκφρασιν τῆς εὐχαριστιακῆς ταυτότητος τῆς Ἐκκλησίας, «λειτουργία μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν», καί βιοῦται
ὄχι ὡς ἰδικόν μας κατόρθωμα, ἀλλά ὡς ἄνωθεν
δωρεά. Τοιοῦτον ἦθος ἐνσαρκώνουν καί αἱ
εὐλογημέναι Φιλόπτωχοι Ἀδελφότητες τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἤ τε Ἐθνική καί
αἱ λοιπαί κατά τόπους. Εἶναι ἄτοπον νά χαρακτηρίζεται ἡ ἐκκλησιαστική κοινωνική μαρτυρία καί διακονία ὡς ἐκκοσμίκευσις τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ἀφορᾷ εἰς τήν «ἐκκλησιαστικοποίησιν» τοῦ κόσμου.
Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα,
Ὁ σύγχρονος κόσμος καί ὁ πολιτισμός του
δέν εἶναι ἡ «ἁμαρτωλή Νινευί», τήν τιμωρίαν
καί καταστροφήν τῆς ὁποίας ὑπό τοῦ Θεοῦ εὔχονται ὅσοι διακατέχονται ἀπό τό «σύνδρομον
τοῦ Ἰωνᾶ», ζῶντες ὡς οἱ «ἐκλεκτοί» εἰς τόν
«οἶκον τοῦ πατρός», χωρίς ἐπαφήν ὅμως μέ τήν
σύγχρονον πραγματικότητα, χωρίς εὐαισθησίαν διά τάς περιπετείας τῆς ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας, χωρίς συμμετοχήν εἰς τόν πόνον τῶν θυμάτων τῆς βίας, τῆς ἀδικίας καί τῶν διακρίσεων.
Τό ζητούμενον εἶναι χριστιανική μαρτυρία καί
δρᾶσις ἐν τῷ κόσμῳ, μετοχή ὄχι ἀποχή, πρᾶξις
ὄχι μόνον θεωρία, πρόσληψις ὄχι ἀπόρριψις, διάλογος ὄχι ἄγονος ἀντίλογος.
Τοιαύτην καλήν καί ἐπίκαιρον μαρτυρίαν συντόνου μερίμνης διά τά ἐκκλησιαστικά πράγματα ἐδώκατε, Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀμερικῆς
κ. Ἐλπιδοφόρε, κατά τό διαρρεῦσαν πρῶτον
ἔτος τῆς ποιμαντορίας σας εἰς τόν Νέον Κόσμον. Ἐπαινοῦμεν τάς ἀόκνους προσπαθείας
σας διά τήν ἀποπεράτωσιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Νικολάου εἰς τό «Σημεῖον Μηδέν», ὥστε
νά καταστῇ δυνατή ἡ τέλεσις τῶν θυρανοιξίων
του ἐντός τοῦ προσεχοῦς ἔτους. Ἐπικροτοῦμεν,
ἐπίσης, τάς πρωτοβουλίας σας διά τήν ἐξυγίανσιν τοῦ Ταμείου Συνταξιοδοτήσεως Κληρικῶν
καί λαϊκῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Σημαντικόν ἔργον ἐπιτελεῖτε καί διά τήν ἀνασυγκρότησιν τῆς ἐν Βοστώνῃ Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, διά τήν ἀποτελεσματικήν
ἀντιμετώπισιν τῶν ἀνακυψάντων οἰκονομικῶν
προβλημάτων καί ἀκαδημαϊκῶν προκλήσεων
εἰς τήν λειτουργίαν τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ ἀκαδημαϊκοῦ καθιδρύματος.
Ἔμπρακτον ἀγάπην ἐπέδειξε, καί συνεχίζει
νά ἐπιδεικνύῃ, ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς καί
καθ᾿ ὅλην τήν περίοδον τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ, διά τῆς ἀμερίστου συμπαραστάσεως πρός τούς πάσχοντας καί τάς οἰκογενείας
των, διά τῆς ἱδρύσεως εἰδικοῦ Ταμείου Ἀνακου-

φίσεως τῶν πληγέντων ἐκ τῆς νόσου, διά τοῦ
λόγου τῆς ὑπομονῆς καί τῆς παρακλήσεως, μέ
ποιμαντικήν φαντασίαν, ἐν ἀκραδάντῳ βεβαιότητι ὅτι τά δεινά καί τό κακόν δέν ἔχουν τόν τελευταῖον λόγον εἰς τήν ἱστορίαν, κύριος τῆς
ὁποίας εἶναι ὁ Χριστός. Πνεῦμα χριστιανικῆς
ἀλληλεγγύης ἐκφράζει καί ἡ τήρησις τῶν ἐπιβληθέντων διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ μέτρων, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι αὐτά
δέν θίγουν τήν πίστιν, τήν εὐσέβειαν καί τάς
παραδόσεις μας, τάς ὁποίας τηροῦμεν ὡς κόρην
ὀφθαλμοῦ, ἀλλά ὅτι συμβάλλουν εἰς τήν προστασίαν τῆς ὑγείας καί τῆς ζωῆς πάντων ἡμῶν.
Πάντοτε, ἰδίως δέ εἰς παρομοίας περιστάσεις, ἡ
ἀδελφοσύνη, ἡ αὐτοθυσία καί ἡ ἀγάπη ἀποτελοῦν παρουσίαν καί εἰκόνα τῆς Βασιλείας τοῦ
Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ.
Ἡ σοβοῦσα πανδημία ἐκλόνισε πολλά αὐτονόητα, ἀπεκάλυψεν ὅμως τήν ἀξίαν καί τήν δύναμιν τῆς πίστεως εἰς Θεόν ζῶντα καί τῆς ἐλπίδος τῆς αἰωνιότητος, διά νά μή καμφθῇ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τό βάρος τῶν ὁριακῶν καταστάσεων καί τοῦ φόβου τοῦ θανάτου.
Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, ἐπευλογοῦντες ἐκ
Φαναρίου τάς ἐργασίας τῆς παρούσης Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως, εὐχόμεθα πᾶσαν ἐπιτυχίαν, ἐπ᾿ ἀγαθῷ τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καί πρός δόξαν
τοῦ ὑπέρ πᾶν ὄνομα ὀνόματος τοῦ «Θεοῦ τῆς
ἀγάπης» (Β’ Κορ. ιγ’, 11) καί Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας, πρός τόν Ὁποῖον ὁ Πατριάρχης σας
προσεύχεται ἐκτενῶς διά τά ἐν Ἀμερικῇ καί τά
ἐν ἁπάσῃ τῇ δεσποτείᾳ Κυρίου τέκνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.
Κατακλείομεν τόν χαιρετισμόν τοῦτον μέ τά
λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, εἰς τά ὁποῖα κορυφοῦται ὁ «ὕμνος τῆς ἀγάπης», λόγια τά
ὁποῖα ἀποκαλύπτουν τόν ὁρίζοντα, τήν τελικήν
προοπτικήν, τό «ὑπερνόημα», τήν ἐλπίδα καί
τήν ἄληκτον χαράν τῶν πιστῶν ἐν τῇ Βασιλείᾳ
τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: «Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. Εἴτε δέ
προφητεῖαι, καταργηθήσονται˙ εἴτε γλῶσσαι,
παύσονται˙ εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται. Ἐκ
μέρους δέ γινώσκομεν καί ἐκ μέρους προφητεύομεν˙ ὅταν δέ ἔλθῃ τό τέλειον, τότε τό ἐκ μέρους καταργηθήσεται. Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος
ἐλογιζόμην˙ ὅτε δέ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τά
τοῦ νηπίου. Βλέπομεν γάρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν
αἰνίγματι, τότε δέ πρόσωπον πρός πρόσωπον˙
ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δέ ἐπιγνώσομαι
καθώς καί ἐπεγνώσθην. Νυνί δέ μένει πίστις,
ἐλπίς, ἀγάπη, τά τρία ταῦτα˙ μείζων δέ τούτων
ἡ ἀγάπη» (Α’ Κορ. ιγ’, 8-13).
βκ’ Σεπτεμβρίου δ΄
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Με μηνύματα ενότητας έκλεισε το 45 Κληρικολαϊκό Συνέδριο
ο

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
δικτυακά, με εγγραφή περίπου 1.200 αντιπροσώπων και συμμετοχή περίπου 900.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ευχαρίστησε
τον πρόεδρο της Κληρικολαϊκής, επίσκοπο Μηδείας Απόστολο, αλλά και τον προεδρεύοντα
της διαδικασίας και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής, δικαστή Θεόδωρο Μποζονέλη
και όλους τους άλλους συντελεστές, για την
σκληρή εργασία τους και την επιτυχή διεξαγωγή
των εργασιών.
«Αυτή η Κληρικολαϊκή εκτός από το χαρακτηριστικό της τηλεδιάσκεψης είχε και την
απουσία την απουσία πατριαρχικής αντιπροσωπείας, την οποία ευτυχώς αναπλήρωσε το ωραίο,
εμπνευσμένο και πνευματικό θαυμάσιο μήνυμα
που μας έστειλες ο πνευματικός μας πατέρας,
Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος»,
είπε, προσκαλώντας όλους στην 46η Κληρικολαϊκή που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη το
2022, όταν η Αρχιεπισκοπή Αμερικής θα γιορτάζει τα 100 χρόνια της.
Κλείνοντας τη σύντομη ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος κάλεσε όλους να κρατήσουν στην καρδιά τους δύο πράγματα.
«Την αγάπη και την ενότητα. Να ξεχάσετε
όλες τις διαφωνίες, ενδεχομένως και τις πικρίες
που δοκιμάσατε και να σκέφτεστε ότι οι διαφωνίες και η διαφορετικότητα, ακόμη και οι συγκρούσεις κι οι στενοχώριες, είναι ένδειξη υγείας ενός οργανισμού».
Ανέφερε ότι μία άνευρη και παθητική Κληρικολαϊκή θα έπρεπε να ανησυχούμε, ενώ όταν
βλέπουμε πάθος, διαφωνίες και ψηφοφορίες, τότε είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε μέλη ενός υγιούς
και ζωντανού σώματος, το οποίο νοιάζεται, πονά
και ενδιαφέρεται για την Εκκλησία.
«Αυτή η Εκκλησία κι αυτή η Αρχιεπισκοπή είναι πολύ σημαντική και πολύ δυνατή. Είναι η δυνατότερη και μεγαλύτερη ορθόδοξη παρουσία
στην Αμερική, Και είμαστε υπερήφανοι που ως
Έλληνες έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης
μιας τέτοιας Αρχιεπισκοπής», κατέληξε.
Στο 45ο Κληρικολαϊκό Συνέδριο συμμετείχαν
αντιπρόσωποι από 400 κοινότητες της Αρχιεπισκοπής. Ενεγράφησαν για να συμμετάσχουν
1.184 αντιπρόσωποι, αλλά συμμετείχαν την μεν
πρώτη μέρα 941 (320 κληρικοί και 573 λαϊκοί)
και 909 τη δεύτερη (312 κληρικοί και 514 λαϊκοί). Τέσσερεις δημοσιογράφοι κάλυψαν την
πρώτη μέρα (οι δύο της Greek News) και τρεις
την δεύτερη (οι δύο της Greek News). Πάντως,
το μάξιμουμ των αντιπροσώπων σε ψηφοφορία
ήταν 712 άτομα.
Το συνέδριο επίσης ενέκρινε ομόφωνα τρία
ψηφίσματα. Ένα για την πανδημία, ένα με ευχαριστίες προς τους συντελεστές της οργάνωσης
της Κληρικολαϊκής και ένα προς την αμερικανική κυβέρνηση, την οποία καλεί να προσπίσει τις
θρησκευτικές ελευθερίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που παραβιάζονται από το τουρκικό
καθεστώς.

ΕΝΑΡΞΗ

Με καίριες επισημάνσεις για τα εθνικά μας θέματα, αλλά και για όλα τα εκκλησιαστικά ζητήματα, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος
άνοιξε με την εισηγητική του ομιλία τις εργασίες
της 45ης Κληρικολαϊκής Συνέλευσης της Αρχιεπισκοπής Αμερικής με θέμα «...Μείζων δε τούτων η αγάπη».
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, αφού διαβεβαίωσε όλους τους συνέδρους και τον καθένα χωριστά για την αγάπη του Οικουμενικού Πατριάρχη
Βαρθολομαίου για την Εκκλησία μας στην Αμερική, έχοντας μόλις επιστρέψει από το Σεπτό Κέντρο της Πίστης μας, το Φανάρι, μίλησε για την
οδύνη που αισθάνθηκαν όλοι στο Φανάρι και
στην Κωνσταντινούπολη για τη μετατροπή της
Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας σε τζαμιά, χωρίς όμως να κουβαλούν στις καρδιές τους
μίσος και μνησικακία. Τα μάτια όλων, υπογράμμισε, είναι γεμάτα δάκρυα και οι καρδιές τους
γεμάτες πόνο από την απροκάλυπτη επιθετικό-

τητα και από την απηνή επιδίωξη μιας πολιτισμικής υπεξαίρεσης και σημείωσε: «Αυτοί είναι οι
ήρωες της Πίστης μας, οι ζωντανοί μάρτυρες της
αλήθειας της Ορθοδοξίας διαμέσου των αιώνων,
ενώ το παράδειγμα της πνευματικής γενναιότητας του Οικουμενικού Πατριάρχη μας γεμίζει τις
ψυχές όλων μας με πίστη, ελπίδα και πάνω από
όλα αγάπη».
Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, όμως, υπογράμμισε ότι δεν είναι μόνον αυτές οι συγκεκριμένες περιπτώσεις που μαρτυρούν επιθετικότητα. «Όλοι οι αδελφοί μας στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Πόλη ανησυχούν βαθύτατα για την
πολεμοχαρή επιχείρηση που λαμβάνει χώρα το
τελευταίο χρονικό διάστημα στο Αιγαίο. Διαβεβαιώνω όλους για τις προσευχές μας και για την
υπεράσπισή τους εκ μέρους μας για την ειρήνη,
για τον αμοιβαίο σεβασμό και για την κυριαρχία
του δικαίου», τόνισε.
Ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε ευτυχής που επέστρεψε στο σπίτι του και υπερήφανος που ποιμαίνει την Εκκλησία της Αμερικής ιδιαίτερα σε
αυτούς τους κρίσιμους καιρούς της πανδημίας,
των κοινωνικών αναταραχών και του αιτήματος
για κοινωνική δικαιοσύνη για όλους τους Αμερικανούς, ανεξαρτήτως χρώματος, εθνικής προέλευσης και θρησκευτικών «πιστεύω». Οι ΗΠΑ,
επισήμανε, χρειάζονται περισσότερο από ποτέ
άλλοτε την Εκκλησία μας σε μια μάλιστα συγκυρία που ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός
απειλεί αυτή την ίδια την κοινωνική ειρήνη και
φυσικά τους πιστούς.
Αναλύοντας τις τρεις βασικές προτεραιότητές
του, έθεσε ως πρώτη την αποπεράτωση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν, του εθνικού προσκυνήματος, που όταν
ανοίξει τις θύρες του τον επόμενο Σεπτέμβριο
θα γίνει ορθόδοξος ναός που θα επισκέπτονται
οι περισσότεροι άνθρωποι, ορθόδοξοι και μη, σε
ολόκληρο τον κόσμο.
«Είναι χρέος μας, να ολοκληρώσουμε αυτό το
έργο στην ιερή μνήμη όλων των ανθρώπων που
χάθηκαν άδικα εκείνη τη θλιβερή για την ανθρωπότητα ημέρα, αυτών των ηρώων που έδωσαν
την ίδια τους τη ζωή, ένα χρέος προς τις οικογένειές τους, τις ΗΠΑ και ολόκληρο τον κόσμο»
υποστήριξε.
Επιπλέον, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του
στους «Φίλους του Αγίου Νικολάου» που με τη
γενναιοδωρία τους σε τόσο δύσκολους καιρούς
έσωσαν κυριολεκτικά την εκκλησία και ανέλαβαν την ολοκλήρωση αυτού του κορυφαίου έργου.
Ως δεύτερη προτεραιότητά του έθεσε την
προστασία του Ιερού Κλήρου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και την εξυγίανση και την ενίσχυση, παρά τα μεγάλα λάθη του παρελθόντος, του
ταμείου συνταξιοδότησης των κληρικών και των
λαϊκών της Αρχιεπισκοπής. «Μόλις ανέλαβα τα
καθήκοντά μου, σημείωσε, και πληροφορήθηκα

τη σκληρή αλήθεια -είχε θαφτεί, όπως είπε, για
πάρα πολλά χρόνια- ξεκίνησα αμέσως να αναζητώ λύσεις. Δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψω
τους κληρικούς μας και θα στέκομαι στο πλευρό
τους κάνοντας τα πάντα για να διασφαλίσω τα
συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος ανακοίνωσε και την ανάληψη πρωτοβουλίας συγκέντρωσης χρημάτων
για την ενίσχυση του συνταξιοδοτικού προγράμματος με τη δημιουργία Εθνικής Επιτροπής,
επιφορτισμένης με αυτή την αποστολή.
Τέλος, ως τρίτη του προτεραιότητα έθεσε την
ανασυγκρότηση της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού, στη Βοστώνη, με την αντιμετώπιση όλων των οικονομικών προβλημάτων που
έχουν ανακύψει, τη διόρθωση τεράστιων λαθών
πολλών δεκαετιών και τη διαχείριση των μελλοντικών ακαδημαϊκών προκλήσεων και της αποκατάστασης του ονόματος ενός ιστορικού ακαδημαϊκού ιδρύματος, υπό την ηγεσία του νέου
προέδρου Γεωργίου Καντώνη.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

Της εισαγωγικής ομιλίας του Αρχιεπισκόπου
προηγήθηκε το θερμό βιντεοσκοπημένο μήνυμα
του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο
οποίος χαιρετίζοντας τις εργασίες της Κληρικολαϊκής Συνέλευσης, η οποία για πολλές δεκαετίες ενισχύει την καλή μαρτυρία της Εκκλησίας
ενώπιον των απαιτήσεων και προκλήσεων των
καιρών με την εξασφάλιση της ευρείας συμμετοχής του λαού του Θεού στα εκκλησιαστικά
πράγματα, της ανταλλαγής απόψεων με πνεύμα
αγάπης και ομόνοιας και τη λήψη λησιτελών για
την αποστολή της Εκκλησίας αποφάσεων, τόνισε ότι το ζητούμενο είναι η χριστιανική μαρτυρία
και η δράση μέσα στον κόσμο, η μετοχή και όχι η
αποχή, η πράξη και όχι μόνον η θεωρία, η πρόσληψη και όχι η απόρριψη, ο διάλογος και όχι ο
άγονος αντίλογος.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε με
ιδιαίτερα επαινετικά λόγια στο πρόσωπο του
Αρχιεπισκόπου Αμερικής, τις δράσεις και τις
προτεραιότητές του και στην όλη σημαντική
μαρτυρία που έδωσε κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της ποιμαντορίας του. Επιπρόσθετα,
υπογράμμισε ότι συνεπής προς την πίστη της η
Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δέχεται τις διακρίσεις,
καθώς ομολογεί ότι κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, φυλής, φύλου, εθνικότητας ή γλώσσας, έχει δημιουργηθεί κατ› εικόνα και καθ› ομοίωσιν Θεού και απολαμβάνει ίσα
δικαιώματα στην κοινωνία. Τέλος, μίλησε για
την έμπρακτη αγάπη που επέδειξε και επιδεικνύει η Αρχιεπισκοπή Αμερικής στη διάρκεια της
πανδημίας με την αμέριστη συμπαράστασή της
προς τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους,
ενώ με νόημα τόνισε ότι πνεύμα χριστιανικής
αλληλεγγύης εκφράζει και η τήρηση των μέτρων
που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της διασποράς της νόσου με την επίγνωση ότι αυτά δεν

θίγουν την πίστη, την ευσέβεια και τις παραδόσεις μας που τηρούμε ως κόρην οφθαλμού, αλλά
ότι συμβάλλουν στην προστασία της υγείας και
της ζωής όλων μας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΜΑΤΙΔΗΣ

Στην ομιλία του ο αντιπρόεδρος του Αρχιεπισκοικού Συμβουλίου Γιάννης Κατσιματίδης συνεχάρη το προσωπικό της Αρχιεπισκοπής το
οποίο εργάστηκε για την πραγματοποίηση του
πρώτου εικονικού Κληρικολαϊκού Συνεδρίου και
έστειλε το μήνυμα στους αντιπροσώπους να κοιτάζουν μπροστά κι όχι πίσω.
«Ας μην κατηγορούμε ανθρώπους. ας κοιτάξουμε προς τα εμπρός και να διορθώσουμε αυτό
που πρέπει να διορθωθεί», ήταν το μήνυμα ενότητας του Γιάννη Κατσιματτίδη. Ο οποίος μίλησε για τα τρία μεγάλα προβλήματα της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής, όταν ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδόφορος ήρθε στην Αμερική: το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των ιερέων, τη Θεολογική Σχολή και την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
«Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδόφορος τα αντιμετώπισε και με τον ηγετικό του ρόλο βρίσκει λύσεις», είπε.
Ο αντιπρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου είπε ότι πριν από δύο χρόνια, στο Κληρικολαϊκό της Βοστώνης, το συνταξιοδοτικό
πρόγραμμα δεν προσεγγίστηκε σωστά.
«Απλά βάλαμε ένα τσιρότο», είπε, υπενθυμίζοντας στους αντιπροσώπους πώς ο Μιχαήλ Ψαρός παραιτήθηκε από τη θέση του Ταμία της
Εκτελεστικής Επιτροπής, διαμαρτυρόμενος για
τις αποφάσεις που εκτροχίασαν το ολοκληρωμένο σχέδιο που είχε παρουσιάσει η Επιτροπή.
Ο Γιάννης Κατσιματίδης επαίνεσε τον Αρχιεπίσκοπο που ανέλαβε την ηγεσία και συνέστησε
μια ομάδα η οποία θα επιλύσει το ζήτημα τα επόμενα χρόνια και εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα
επόμενα πέντε χρόνια θα μπορέσουμε να το επιλύσουμε.
Για τη Θεολογική είπε ότι το ζήτημα υποεκτιμήθηκε. Εξήρε τον νέο πρόεδρο της Σχολής Γεώργιο Καντώνη, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία
της Σχολής και απέτισι φόρο τιμής στον αείμνηστο Μιχάλη Καντώνη, πατέρα του προέδρου, για
τις συνεισφορές του στην Εκκλησία μας.
Τέλος, μίλησε για τον Άγιο Νικόλαο και για τα
μέτρα που ελήφθησαν για την επανεκκίνηση του
έργου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το επόμενο
έτος, στην 20η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, ο
ναός θα είναι έτοιμος.
«Η προηγούμενη διοίκηση δεν είχε την εμπειρία και την τεχνογνωσία να χτίσει αυτήν την εκκλησία και πολλοί επαγγελματίες, εργολάβοι
κ.λπ. επωφελήθηκαν από αυτό», είπε, επαινώντας τη νέα ομάδα που διορίστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδόφορο.
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Περικοπές $5-7 εκ. και μείωση του προσωπικού της Αρχιεπισκοπής

Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Γ

ια «οικονομική μεταμόρφωση» έκαναν
λόγο, αναφερόμενοι στη δραματική
βελτίωση των οικονομικών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής τη διετία 2018-2020, τόσο
η ταμίας του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου
Ελέην Αλλεν όσο και ο πρόεδρος της Επιτροπής των Οικονομικών, Λάζαρος (Λου) Κύρκος, στις αναφορές τους κατά τη συνεδρίαση
της Επιτροπής των Οικονομικών που διεξήχθη διαδικτυακά στο πλαίσιο της 45ης Κληρικολαϊκής Συνέλευσης.
Η Επιτροπή ξεκίνησε τη συνεδρίασή της με
προσευχή από τον Μητροπολίτη Ντητρόιτ κ.
Νικόλαο στη 1:45 το απόγευμα της Τετάρτης 9
Σεπτεμβρίου και διέκοψε μετά από περίπου πέντε ώρες και να συνεχίσει επί δίωρο το πρωί της
Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, έχοντας εξετάσει και
εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού για το
2021-22, ύψους 24 εκατ, δολαρίων, και το νέο
πρόγραμμα οικονομικής συνεισφοράς των κοινοτήτων για την ενίσχυση του Ταμείου Συντάξεως του Κλήρου, ύψους $900,000 για το 2021.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η κ.
Αλλεν, κατά τη διετία 2018 - 2020 έγιναν περικοπές 5-7 εκατ, δολαρίων σε λειτουργικά έξοδα
της Αρχιεπισκοπής, με δραστική μείωση των
εξόδων ($1.4 εκατ.) σε ορισμένα τμήματα (Ελληνική Παιδεία κατά 51%, Ληξιαρχείο κατά
87%, Επαρχιακή Σύνοδος 45%, Αρχιεπισκοπικό
Συμβούλιο, Επιτροπές και Σύνοδοι κατά 72%),
κατάργηση άλλων ($ 3.6 εκατ.) (Parish

Development, Development, Orthodox
Observer, Office of Internal Assessment &
Evaluation, Office of Administration) και απολύσεις υπαλλήλων, ο αριθμός των οποίων μειώθηκε από 108 το 2017 σε 46 σήμερα.
Επίσης, τονίστηκε ότι αποκαταστάθηκαν
όλοι οι λογαριασμοί που υπόκεινται σε περιορισμούς (restricted funds), ενώ έχουν αποπληρωθεί και όλα τα χρωστούμενα από την Αρχιεπισκοπή και τις Μητροπόλεις. Ανάμεσά τους και
οι τρέχουσες οφειλές στο Ταμείο Συντάξεως
των Κληρικών, καθώς και οι δεσμεύσεις στη
Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού -για την
οποία το ετήσιο ποσό αυξάνεται φέτος στα $3,5
εκατ- και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Σχετικά με το τραπεζικό δάνειο των $7.5 εκατ
από την Alma Bank που ελήφθη το 2018, επισημάνθηκε ότι έχει μειωθεί κατά $2 εκατ.
Σχετικά με τον Αγιο Νικόλαο, επεστράφη
χρωστούμενο ποσό $5,7 εκατ., ενώ δόθηκε ως
δάνειο από την Ιερά Αρχιεπισκοπή στους «Φίλους του Αγίου Νικολάου» ποσό ύψους $2,9
εκατ, δολαρίων, προκειμένου να επανεκκινήσουν φέτος οι εργασίες ανοικοδόμησης του
Αγίου Νικολάου στο Ground Zero.
Ειδικά για τη φετινή χρονιά και εν μέσω πανδημίας, τονίστηκε ότι η ομοσπονδιακή βοήθεια
2,5 εκατ. δολαρίων μέσω του Προγράμματος
Προστασίας Μισθού (PPP) συνέβαλε στη διατήρηση της οικονομικής ισορροπίας στην Αρχιεπισκοπή, καθώς κάλυψε τα έξοδα μισθοδοσίας
μέχρι τον Ιούνιο. Από το «δάνειο» αυτό, όπως
διευκρινίστηκε, πληρώθηκε την περασμένη
εβδομάδα η χορηγία ενός εκατομμυρίου δολα-

ρίων στο Ταμείο Συντάξεως του Κλήρου.
Για το 2021 παραμένει η απειλή νέων περικοπών, ύψους έως και ενός εκατ, δολαρίων, αν δεν
ανευρεθούν νέοι πόροι. Στα ίδια επίπεδα θα παραμείνουν και την επόμενη χρονιά τα ποσά των
οικονομικών συνεισφορών των κοινοτήτων.
Για το 2020, μέχρι και την 31η Αυγούστου,
σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ.
Κίρκος, έχει εισπραχθεί περίπου το 60% της συνολικής συνεισφοράς έναντι ποσοστού 67% πέρυσι, ενώ -βάσει των υπολογισμών των Μητροπόλεων- το ποσό προβλέπεται να αγγίξει μέχρι
το τέλος του χρόνου το 90%.
Μέχρι τις 15 Μαϊου, 80 κοινότητες είχαν προκαταβάλλει τη λογία τους προς την Αρχιεπισκοπή για το τρέχον έτος, ποσού ύψους $2,6
εκατ, δολαρίων.

Μοναστική κοινότητα

Σε διευκρινιστική δήλωση σχετικά με την
αναφορά σε μοναστική κοινότητα στον προϋπολογισμό του 2021 προέβη ο Αρχιεπίσκοπος
Ελπιδοφόρος, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση,
το απόγευμα της Τετάρτης, μετά από σχετικά
ερωτήματα αντιπροσώπων.
«Υπάρχει μια παρανόηση εδώ», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος, εξηγώντας ότι αυτή τη στιγμή
«δεν υπάρχει μοναστική κοινότητα» στην Αρχιεπισκοπή και ότι η δημιουργία της δεν αποτελεί
προτεραιότητα για την Εκκλησία μας αυτή τη
στιγμή, «έχουμε άλλες προτεραιότητες», είπε.
Ούτε όμως θεωρείται εφικτή, όπως ανέφερε, η
δημιουργία της με την απόκτηση μοναστηριού
μέσα στα επόμενα 6 ή και 10 χρόνια.
Ο Σεβασμιώτατος τόνισε πως ως «μοναστική

κοινότητα» αναφέρονται οι τρεις κληρικοί της
Αδελφότητας της Χάλκης, τα πνευματικά του
παιδιά, που τον ακολούθησαν στις Ηνωμένες
Πολιτείες και οι οποίοι εργάζονται με κανονικό
ωράριο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, ενώ πληρώνονται ως μερικώς απασχολούμενοι (part time).
Παράλληλα, έχουν αναλάβει και διακονούν μικρές κοινότητες που δεν αντέχουν να πληρώνουν full time προϊστάμενο, οι οποίες και καλύπτουν το υπόλοιπο μισό του μισθού τους.
Πρόκειται όπως είπε για τον π. Γεδεών Βαρυτίμου ο οποίος υπηρετεί στο Ληξιαρχείο και
τους π. Ιωαννίκιο Γρηγοριάδη, Chaplain της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και π. Σπυρίδωνα Χατζή
στην Πρωτοσυγκελλία.
Είπε ότι και οι τρεις ιερομόναχοι έχουν διακριθεί για την αφοσίωση, τη θυσία και την εργατικότητά τους στις κοινότητες που έχουν
αναλάβει με ορατά αποτελέσματα. Ο π. Γεδεών
διακονεί την κοινότητα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Τζάκσον Χάιτς, όπου συνεχίζονται οι ανακαινιστικές εργασίες, ο π. Ιωαννίκιος μετακινήθηκε από την κοινότητα του
Αγίου Γεωργίου στην 54η οδό στον Αγιο Ιωάννη το Βαπτιστή στο Μανχάτταν και ο π. Σπυρίδων διακονεί την κοινότητα των Αγίων Γεωργίου και Δημητρίου, επίσης, στο Μανχάτταν,
όπου μετά από πολύχρονη διακοπή, ξεκίνησαν
οι εργασίες ανακαίνισης του ναού και των κοινοτικών εγκαταστάσεων.
Επίσης, ο Σεβασμιώτατος ξεκαθάρισε ότι τα
έξοδα για τις ανακαινιστικές εργασίες στον 5ο
όροφο του κτηρίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Αρχιεπισκοπής αλλά υλοποιήθηκαν χάρη σε χορηγούς.

Με «οικονομική εκστρατεία» θα λύσουν το συνταξιοδοτικό
Νέα Υόρκη.Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
H διαδικτυακή διεξαγωγή του
συνεδρίου και η απουσία ολοκληρωμένης εικόνας από τους αντιπροσώπους, αλλά και των καθιερωμένων ζυμώσεων, είχαν ως αποτέλεσμα της απουσίας της ζωντάνιας
που υπήρχε στα προηγούμενα κσυνέδρια, ιδίως σε συνεδριάσεις κρίσιμων επιτροπών, αλλά και στην συζήτηση στην ολομέλεια.
Οι περισσότερες ψηφοφορίες, με
ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν είχαν εκπλήξεις. Παρά τις παρεμβάσεις των
Αρχιεπισκόπων Ελπιδοφόρου και
Μητροπολίτων Γεράσιμου και Ναθάνιελ, η Ολομέλεια ψήφισε υπέρ
της μη αύξησης της λογίας (TC) για
οποιαδήποτε ενορία στα επόμενα

δύο χρόνια (224 ή 38% ΟΧΙ με 360
ή 62% ΝΑΙ). Αλλά αργότερα, ακολούθησε μια άλλη πρόταση του
Μητροπολίτη Πίτσμπουργκ Σάββα,
ότι «η TC (συνολική δέσμευση, ή
λογία) στον προϋπολογισμό του
2022 να αυξηθεί κατά 2% σε σχέση
με το 2021». Το αποτέλεσμα της
ψηφοφορίας ήταν 250 ΟΧΙ (44%)
με 312 ή 56% ΝΑΙ.
Σε σχέση με τον Ταμείο Προνοίας της Αρχιεπισκοπής (ABC) μετά
την ανάκληση πριν την Κληρικολαϊκή της πρότασης για αντικατάσταση του ταμείου με νέο, οι συζητήσεις είχαν μάλλον ενημερωτικό χαρακτήρα. Παράλληλα η νέα πρόταση που υπάρχει είναι, πέραν του επί
πλέον ενός εκατομμυρίου που θα

βάζει ετησίως η Αρχιεπισκοπή, να
γίνει μεγάλη εκστρατεία για συγκέντρωση δωρεών. Η πρόταση που
ουσιαστικά μετέθεσε το πρόβλημα
για το μέλλον, έριξε τους τόνους
και έγινε δεκτή από το συνέδριο με
μεγάλη πλειοψηφία, ενώ απορρίφθηκε πρόταση για αύξηση του επιπλέον ποσού στα 2,5 εκατομμύρια.
Οι Μητροπολίτες, Νέας Ιερσέης
Ευάγγελος (επιβλέπων ιεράρχης
της Διοικητικής Επιτροπής) και Πίτσμπουργκ Σάββας αμφισβήτησαν
τη σύσταση μιας υποεπιτροπής, στο
πλαίσιο της Νομικής Επιτροπής, με
αρμοδιότητα (μεταξύ άλλων) να
εργάζεται πάνω σε τροποποιήσεις
του καταστατικού. Δεν δόθηκε
επαρκής εξήγηση για το γεγονός

αυτό από το νομικό σύμβουλο της
Αρχιεπισκοπής, ειδικά για το γεγονός ότι ορίστηκε - ως είθισται για
κάθε επιτροπή – επιβλέπων ιεράρχης. Σύμφωνα με πολύ αξιόπιστες
πηγές, η επιτροπή αυτή συνδέεται
με τον Γενικό Αρχιεπισκοπικό Επίτροπο π. Αλέξανδρο Καρλούτσο.
Μία πηγή μας είπε ότι ο πραγματικός λόγος για τη σύσταση αυτής
της επιτροπής είναι να προκαταλάβει εξελίξεις με καταστάσεις που πιθανόν να προκύψουν στη δίκη του
κ. Τζέρι Δημητρίου.
Τέλος, ανακοινώθηκε ότι το ειδικό Αρχιεπισκοπικό Ταμείο Αρωγής
που δημιουργήθηκε για τον
Covid-19 διένειμε περί τις 600.000
δολάρια βοηθώντας 350 άτομα και
οικογένειες.
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Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της 11 Σεπτεμβρίου
ης

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
ρης και ο ιεροδιάκονος Μιχαήλ Γιαβρής.
«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και δεν θα
αφήσουμε ούτε τον κόσμο να ξεχάσει. Ο ναός του Αγίου Νικολάου που
ανοικοδομείται εδώ θα διατηρήσει
αιώνια ζωντανή τη μνήμη τους και θα
είναι για όλους εσάς ένας οίκος πνευματικός όπου θα βρείτε παρηγοριά
και αδελφοσύνη», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος απευθυνόμενος στις οικογένειες των θυμάτων. «Είμαστε εδώ σήμερα», πρόσθεσε, «για να σας διαβεβαιώσουμε για την αγάπη μας και τις
προσευχές μας».
Ηταν εκεί, όπως κάθε χρόνο, με
ένα πλακάτ στα χέρια με τις φωτογραφίες της αδικοχαμένης Ντανιέλ
Κουσούλη, οι γονείς της Γιώργος και
Ζωή Κουσούλη μαζί με την μικρότερη
κόρη τους, Ελένη, καθώς και η Ανθούλα Κατσιματίδη με την μαυροφορεμένη μητέρα της Καλλιόπη που
κρατούσε στα χέρια της μια φωτογραφία του αδικοχαμένου γιου της
Γιάννη.
Η συνάντησή τους με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, ο οποίος προέστη για πρώτη φορά της τελετής
μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου,
έφερε δάκρυα στα μάτια τους αλλά
μαζί και τη διαβεβαίωση και την ελπίδα ότι «του χρόνου θα κάνουμε το
τρισάγιο στον Ναό μας ο οποίος θα
έχει ολοκληρωθεί συν Θεώ και με την
παρουσία του Οικουμενικού μας Πατριάρχη».
Παρούσα ήταν και η Ρεγγίνα Κατωπόδη, που φέρει στους ώμους της
μια ιερή κληρονομιά τριών γενεών,
από τον παππού της, Θεόδωρο Μανιάτη και τον πατέρα της Δημήτριο,
που υπηρέτησαν και οι δύο ως πρόεδροι της ιστορικής κοινότητας του

Αγίου Νικολάου, του ναού που καταστράφηκε ολοσχερώς από την κατάρρευση του νότιου Πύργου. Αλλά και
ο αστυνομικός του Port Authority
τότε και -έπειτα επιθεωρητής- Τζον
Κασσιμάτης, ο οποίος βοήθησε στη
διάσωση αρκετών συμπολιτών μας.
Δεν έλειπαν βέβαια ο πρόεδρος
της οργάνωσης «Φίλοι του Αγίου Νικολάου» (Friends of St. Nicholas), η
οποία ηγείται της προσπάθειας ανοι-

κοδόμησης του Ναού, Ντένης Mehiel
και ο αντιπρόεδρος, Μιχάλης Ψαρός,
μέλη του Τάγματος του Αποστόλου
Ανδρέα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθώς και ο πρόεδρος της
AHEPA, Γιώργος Χωριάτης, ο οποίος
μιλώντας στη Greek News τόνισε ότι
«πρόκειται για μια μέρα μνήμης αλλά
και αναγέννησης του Αγίου Νικολάου, οι θύρες του οποίου θα ανοίξουν
επίσημα του χρόνου τέτοια μέρα».

Σε δήλωσή του στη Greek News, ο
Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος επισήμανε ότι «σήμερα είναι μια θλιβερή
μέρα όχι μόνο για το Αμερικάνικο
Εθνος αλλά και για την δική μας κοινότητα, την Ελληνορθόδοξη, η οποία
έδωσε πολλά θύματα σε αυτή την
απάνθρωπη τρομοκρατική επίθεση
που είχε και έναν ψεύτικο θρησκευτικό χαρακτήρα. Η παρουσία των θρησκευτικών ηγετών σ› αυτές τις τελε-

τές μνήμης έρχεται να τονίσει ότι η
μνήμη αυτή δεν είναι απλά μια επανάληψη προσευχών, αλλά και μια
μνήμη, η οποία μας διδάσκει και μας
υπενθυμίζει ότι πρέπει να κρατάμε
την πίστη μας μακριά από τη βία, μακριά από τις πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες και να μην επιτρέπουμε σε
καμία θρησκεία, καμία Εκκλησία, καμία πίστη, να γίνεται εργαλείο για ξένα και αλλότρια συμφέροντα».

Διανομή σχολικών ειδών από το Ίδρυμα Ελληνικής Συμπαράστασης
Αθήνα.Photos: Stavros Tsakiridis
Στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η διανομή σχολικών ειδών στις εγκαταστάσεις της ΕΛΕΘΣΥ-HRF στην Αθήνα. Περίπου 230
παιδιά με τους γονείς τους προσήλθαν και πήραν τα απαραίτητα είδη
για την έναρξη της σχολικής χρονιάς
όπως σχολικές τσάντες, γραφική ύλη,
στυλό, μολύβια κ.α. καθώς και αντισηπτικά, μάσκες λόγω των συνθηκών, αλλά και μπισκότα, γλυκίσματα,
χυμούς κ.α. Αρωγοί μας σε αυτή την
προσπάθεια για να στηρίξουμε τα
παιδιά των ωφελουμένων μας, το
Κοινωνικό Παράρτημα του Συλλόγου των Αθηναίων, ο Όμιλος Ν. Κωνσταντόπουλου, τα MAX STORES, η
Εταιρεία ΣΚΑΓΙΑ, η Εταιρεία ΝΕΟΧΑΡΤ, οι ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, καθώς και οι εθελόντριές μας που φρόντισαν να έχουμε τσάντες και γραφική ύλη. Τα αντισηπτικά ήταν προσφορά της Εταιρείας L’ OREAL Paris,
οι μάσκες της ΕΛΕΘΣΥ με τη στήριξη των εθελοντών, τα γλυκίσματα,
μπισκότα κ.λπ. προσφέρθηκαν από

την Τράπεζα Τροφίμων, Μπισκότα
Παπαδοπούλου και την Coca Cola.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στον ωφελούμενό μας Χρ. Φ. Σπατούλα ο
οποίος εισήλθε πρώτος σε σχολή στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δόθηκε ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών προσφορά του μέλους του
HRF κ. Κ. Ζαχαριάδη, για τις μετακινήσεις του, ενώ η ΕΛΕΘΣΥ μέσω της
κ. Ειρ. Ξακουστή θα του δώσει ένα
laptop ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει πιο εύκολα τις σπουδές του

προσφορά της εταιρείας Italkraft με
έδρα το Μαϊάμι της Φλόριντα.
Η διάθεση πραγματοποιήθηκε τηρουμένων όλων των υγειονομικών
κανόνων λόγω των συνθηκών, παρουσία του μέλους του HRF ιατρού
πνευμονολόγου κ. Ευθύμιου Δανίσκα
και της συζύγου του, της κας Σάκης
Κυπραίου, της κας Ειρήνης Ξακουστή, και της υπεύθυνης της ΕΛΕΘΣΥ
κας Μαρίας Σιούρδη.
Σημαντικότατη για τη διεξαγωγή
της γιορτής η παρουσία των εθελο-

ντριών, Σούλας Μπέλλη, Αντωνίας
Παντουβάκη, Έμυς Σπανού.
To Hellenic Relief Foundation είναι
ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός
(non- profit, tax- exempt [501C3]
organization). Ιδρύθηκε τον 2012 με
σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων
στις Η.Π.Α. προς αγορά και διανομή
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης
σε αναξιοπαθούντες στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί περιπου 655,000 δολάρια με τα οποία
έχουν αγοραστεί και διανεμηθεί τρό-

φιμα και είδη πρώτης ανάγκης καθώς
και κοινωνικές υπηρεσίες που αξίζουν περίπου ενάμισι εκατομμύρια
δολάρια καθώς εταιρείες στην Ελλάδα ενισχύουν τις διανομές με προϊόντα και ιατροί και κοινωνικοί λειτουργοί προσφέρουν εθελοντικά πολύτιμες υπηρεσίες υποστήριξης. Τα
έξοδα του ιδρύματος στην Νέα Υόρκη
καλύπτονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για περισσότερες πληροφορίες.
www.hellenicrelief.org
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Τα τελευταία χαρτιά του Ντόναλντ Τραμπ
Του Πέτρου Παπακωνσταντίνου

Κ

άθε χρόνο, την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου, οι Αμερικανοί γιορτάζουν
την Ημέρα της Εργασίας – εθνική εορτή, που
προσφέρει στους εργαζομένους ένα τριήμερο
αργίας για να αποχαιρετίσουν το καλοκαίρι.
Κάθε τέσσερα χρόνια, η Ημέρα της Εργασίας
δίνει το σύνθημα για τον τελικό γύρο του
προεκλογικού αγώνα, προσφέροντας στους
προεδρικούς υποψηφίους την ευκαιρία να
υποσχεθούν ευχάριστα πράγματα στους εργαζομένους, την πλειονότητα του εκλογικού σώματος. Την περασμένη Δευτέρα, όμως, οι παράλληλες ομιλίες του προέδρου Τραμπ και
του Δημοκρατικού υποψηφίου Τζο Μπάιντεν
–με πιο αξιοπρόσεκτο σημείο ότι αντάλλαξαν
τα κοσμητικά επίθετα «ηλίθιος» και «δειλός»–
επισκιάστηκαν από πολύ σοβαρότερα γεγονότα: την παρέλαση αντίπαλων, ένοπλων πολιτοφυλακών σε δρόμους αμερικανικών πόλεων, ανησυχητικό οιωνό για την πιο τοξική
εκλογική αναμέτρηση που γνώρισε η Αμερική
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Περισσότεροι από 1.000 οπαδοί του Τραμπ κατέβηκαν, την περασμένη Δευτέρα, στους δρόμους του Σάλεμ, πρωτεύουσας της πολιτείας
Ορεγκον, με αυτοκινητοπομπή, οπλισμένοι με πιστόλια, καραμπίνες, μαχαίρια και ρόπαλα (νόμιμα όλα αυτά, στη χώρα όπου όχι μόνο η οπλοκατοχή, αλλά και η ένοπλη διαδήλωση αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα). Στο πέρασμά τους, ήρθαν σε σύγκρουση με διαδηλωτές
του κινήματος Black Lives Matter, τους οποίους
απώθησαν, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν θύματα.
Λιγότερη τύχη είχαν ο οπαδός του προέδρου Ααρον Ντάνιελσον, ο οποίος σκοτώθηκε από πυροβολισμό σε ανάλογο επεισόδιο στο Πόρτλαντ
του Ορεγκον, στις 29 Αυγούστου, και ο ύποπτος
για τη δολοφονία του, Μάικλ Ράινολ, ο οποίος
δήλωνε οπαδός του αντιφασιστικού κινήματος
Antifa και σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά λίγες ημέρες αργότερα.
Δεν ήταν τα μοναδικά κρούσματα. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κατέβηκαν στη Λούιβιλ του
Κεντάκι, φορώντας μαύρες μάσκες, αλεξίσφαιρα
γιλέκα και κραδαίνοντας αυτόματα όπλα, δεκάδες μέλη της πολιτοφυλακής μαύρων Not F...

Δεκάδες
Αγνοούνται
στο Όρεγκον
Λος Άντζελες.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters
Δεκάδες άνθρωποι αγνούνται στις κομητείες
Τζάκσον, Μάριον και Λέιν του Όρεγκον,
δήλωσε η κυβερνήτης Κέιτ Μπράουν, ενώ
τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή
τους και περίπου μισό εκατομμύριο στην
πολιτεία αυτή έλαβαν εντολή να εκκενώσουν
τις εστίες τους εξαιτίας των τεράστιων
πυρκαγιών που ωθούμενες από τους ισχυρούς
ανέμους κατακαίνε τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ.
Σχεδόν 100 πυρκαγιές έχουν κάψει μια
έκταση 20.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στις
Δυτικές Πολιτείες, με το Όρεγκον να έχει
πληγεί περισσότερο απ’ όλες.
Ο επικεφαλής του πολιτειακού γραφείου
διαχείρισης εκτάκτων αναγκών τόνισε ότι οι
αρχές είναι προετοιμασμένες για πιθανά
«μαζικά περιστατικά ατυχημάτων».
Στην Καλιφόρνια, πάνω από 68.000
άνθρωποι έχουν λάβει εντολή εκκένωσης. Η
μεγαλύτερη πυρκαγιά στη ιστορία της
Πολιτείας αυτής έχει κάψει μέχρι τώρα σχεδόν
3 εκατομμύρια στρέμματα στον Εθνικό Δρυμό
του Μεντοσίνο, στα βορειοδυτικά του
Σακραμέντο.

cking Around Coalition, ζητώντας να αποδοθεί
δικαιοσύνη για την 26χρονη Μπρεόνα Τέιλορ –
άλλο ένα μέλος της μαύρης κοινότητας που σκοτώθηκε από λευκούς αστυνομικούς.
Με τις εκλογές να εξελίσσονται σε πόλεμο της
Αμερικής του Τραμπ με την Αμερική που σιχαίνεται τον Τραμπ, και με τα δύο στρατόπεδα να
έχουν ήδη αρχίσει να μετρούν τους δικούς τους
«μάρτυρες», αναρωτιέται κανείς μέχρι πού μπορεί να φτάσει το γαϊτανάκι της βίας και της
αντεκδίκησης. Για το επιτελείο Τραμπ, οι ταραχές
ήταν λιγότερο απειλή δημόσιας ασφάλειας και
περισσότερο ευκαιρία για πολιτικά κέρδη. Στις 26
Αυγούστου, η τότε σύμβουλος του προέδρου,
Κελιάν Κόνγουεϊ, δήλωσε με περίσσεια κυνισμού:
«Οσο περισσότερο επικρατούν το χάος, η
αναρχία, ο βανδαλισμός και η βία, τόσο καλύτερα, γιατί δείχνει ξεκάθαρα ποιος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να περιφρουρήσει τη δημόσια
ασφάλεια, τον νόμο και την τάξη». Και είναι αλήθεια ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε για
ένα διάστημα να μετατοπίσει την αντιπαράθεση
με τον Μπάιντεν στο προσφιλές του πεδίο, με
αποτέλεσμα να κλείσει κάπως την ψαλίδα των
δημοσκοπήσεων.
Φαίνεται όμως ότι τα όποια κέρδη ήταν περιορισμένα και πρόσκαιρα. Στον μέσο όρο των 12
τελευταίων δημοσκοπήσεων, ο Μπάιντεν διατηρεί προβάδισμα7,3% με τάση αύξησης. Επιπλέον,
προηγείται σχεδόν σε όλες τις διαφιλονικούμενες

πολιτείες που θα κρίνουν την αναμέτρηση – αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Βέβαια, με δεδομένη τη μεγάλη ανατροπή των προγνωστικών
του 2016, ουδείς σώφρων άνθρωπος θα έσπευδε
να αποκλείσει κάτι ανάλογο στη φετινή αναμέτρηση.

Εκλογές-δημοψήφισμα

Γεγονός είναι ότι ο Τραμπ θα δώσει τη μάχη σε
ανηφορικό έδαφος και ότι δεν θα έχει καμία ελπίδα αν δεν καταφέρει να αντιμετωπίσει την πιο
ουσιαστική επιτυχία του Μπάιντεν: το γεγονός
ότι κατάφερε να μετατρέψει αυτές τις εκλογές σε
δημοψήφισμα για τον Τραμπ – ένα δημοψήφισμα
που ενώνει τους Δημοκρατικούς, διασπά τους Ρεπουμπλικανούς και το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος είναι καταδικασμένος να το χάσει.
Επομένως, αν θέλει να ανατρέψει τα προγνωστικά, θα πρέπει να μετατοπίσει τον άξονα της
εκστρατείας του από την προσωπική αντιπαράθεση με τον Μπάιντεν (και τον Ομπάμα) σε προγραμματική σύγκρουση, επενδύοντας κυρίως
στο πεδίο της οικονομίας, ένα από τα ελάχιστα
όπου συνεχίζει να εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τον Μπάιντεν. Η δυναμική ανάκαμψη
της οικονομίας το τελευταίο δίμηνο και η υποχώρηση της ανεργίας στο 8% αναμφίβολα τον βοηθούν.
Οχι ότι κι αυτό θα είναι εύκολο. Ασφαλώς ο
Τραμπ μπορεί να ισχυριστεί, όπως έκανε πρόσφατα η σύνταξη της Wall Street Journal, ότι ο

Μπάιντεν εμφάνισε «το πιο αριστερό πρόγραμμα
προεδρικού υποψηφίου μεγάλου κόμματος στη
διάρκεια της ζωής μας» και δεν θα έχει εντελώς
άδικο. Στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει τη
στήριξη της αριστερής πτέρυγας, κυρίως των
οπαδών του Μπέρνι Σάντερς, υιοθέτησε αρκετά
προχωρημένες θέσεις: αύξηση του ελάχιστου ομσπονδιακού ωρομισθίου από 7,25 σε 15 δολάρια
και της φορολογίας των επιχειρήσεων από 21%
σε 28%, διαγραφή φοιτητικών χρεών, τεράστιο
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για δημιουργία θέσεων εργασίας, επέκταση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.ά. Αν όμως ο Τραμπ επιτεθεί στον Μπάιντεν από τη σκοπιά των παραδοσιακών θέσεων των Ρεπουμπλικανών για λιγότερους φόρους, μικρότερο κράτος και δημοσιονομική πειθαρχία, θα χάσει σημαντικό τμήμα της
λευκής εργατικής τάξης που του εξασφάλισε τη
νίκη στις κρίσιμες, βιομηχανικές πολιτείες των
Μεγάλων Λιμνών και τελικά την ίδια την προεδρία το 2016.
Για πολλούς αναλυτές, η τελευταία ελπίδα του
Τραμπ να αλλάξει το κλίμα θα είναι τα τρία ντιμπέιτ με τον Μπάιντεν, στις 29 Σεπτεμβρίου, στις
15 και στις 22 Οκτωβρίου. Στα 77 του χρόνια, ο
Δημοκρατικός υποψήφιος δεν βρίσκεται στο ζενίθ της αντοχής και της δυνατότητας για πνευματική συγκέντρωση υπό συνθήκες πίεσης, όπως
έδειξε κάποιες στιγμές και στα ντιμπέιτ για το
χρίσμα του κόμματός του. Αλλά μήπως και ο
Τραμπ, στους μήνες που μονοπωλούσε την προσοχή της κοινής γνώμης με τις καθημερινές τηλεοπτικές εμφανίσεις του για την πανδημία, δεν
απέδειξε ότι είναι ο πιο αδυσώπητος αντίπαλος
του ίδιου του εαυτού του; Απομένει ο χειρότερος,
αλλά καθόλου θεωρητικός, εφιάλτης όχι μόνο
για τους Δημοκρατικούς, αλλά και για την ίδια
την Αμερική.
Το ενδεχόμενο να μην υπάρξει καθαρό αποτέλεσμα το βράδυ των εκλογών, καθώς η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων μπορεί να καθυστερήσει κάμποσες ημέρες, να αυτοανακηρυχθεί
νικητής ο Τραμπ εάν προηγείται με βάση τα πρώτα αποτελέσματα από τις κάλπες, να ανατραπεί η
εικόνα υπέρ του Μπάιντεν στη συνέχεια, να μην
αναγνωρίζει το αποτέλεσμα ο Τραμπ και να οδηγηθούν οι ΗΠΑ σε μια πρωτοφανή συνταγματική κρίση, η οποία θα λυθεί τελικά στα δικαστήρια. Ή μήπως και στους δρόμους;
**** Από την «Καθημερινή της Κυριακής»

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τις αποκαλύψεις του βιβλίου «Οργή»
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP
Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε σήμερα, με
δυσκολία, να δώσει ένα τέλος στην πολεμική
που έχει ξεσπάσει εναντίον του μετά τις αποκαλύψεις στο νέο βιβλίο του δημοσιογράφου
Μπομπ Γούντγουορντ «Rage» («Οργή»), που
περιλαμβάνει σειρά συνεντεύξεων που παραχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος στον διάσημο δημοσιογράφο.
«Γιατί είπατε ψέματα στους Αμερικανούς;»:
Η πρώτη ερώτηση που απευθύνθηκε στον
Αμερικανό πρόεδρο για τους λόγους για τους
οποίους, σύμφωνα με την παραδοχή του, υποβάθμισε την απειλή της Covid-19, έθεσε τον
τόνο σε μια βιαστικά οργανωμένη συνέντευξη τύπου.
«Δεν είπα ψέματα! (...) Είναι ντροπή ο τρόπος που θέσατε αυτήν την ερώτηση», απάντησε ο ηγέτης της πρώτης παγκόσμιας δύναμης,
λιγότερο από 60 ημέρες πριν τις εκλογές της
3ης Νοεμβρίου στις οποίες θα διεκδικήσει με
αντίπαλο τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν μια
δεύτερη τετραετή θητεία.
«Επιδεικνύω πυγμή ως ηγέτης», συνέχισε,
πολύ εκνευρισμένος. «Δεν υπάρχει ψέμα (...)
Δεν θέλω να πετάγομαι από εδώ και από εκεί
και να αρχίζω να φωνάζω: Θάνατος! Θάνα-

τος!».
Η επιδημία του κορονοϊού έχει σκοτώσει
μέχρι σήμερα περισσότερους από 190.000 ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Την επομένη από τη δημοσίευση αποσπασμάτων του «Rage», που αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε επίσης στον συγγραφέα του
βιβλίου, ο οποίος έγινε διάσημος όταν αποκάλυψε, μαζί με τον Καρλ Μπερνστάιν το σκάνδαλο Watergate τη δεκαετία του 1970.
«Ο Μπομπ Γούντγουορντ είχε τις δηλώσεις
μου για αρκετούς μήνες», είπε σε ένα tweet
του, συνεχίζοντας την κριτική του στον διάσημο δημοσιογράφο.
«Αν πίστευε ότι ήταν σοβαρές ή επικίνδυνες, γιατί δεν τις δημοσίευσε αμέσως σε μια
προσπάθεια να σώσει ζωές;» συνέχισε.
«Ήθελα να υποβαθμίζω πάντα (τον κίνδυνο)», φέρεται να είπε ο Τραμπ στον Γούντγουορντ στις 19 Μαρτίου, λίγες ημέρες αφότου
είχε κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
«Ακόμη μ’ αρέσει να το υποβαθμίζω, επειδή
δεν θέλω να προκαλέσω πανικό», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις, ο Τραμπ ήξερε ότι ο ιός είναι ιδιαίτερα φονικός από τις αρχές Φεβρουαρίου. «Περνάει από τον αέρα»,

φέρεται να είπε στις 7 Φεβρουαρίου στον Γούντγουορντ. «Αυτό είναι πάντα χειρότερο από
το άγγιγμα. Δεν χρειάζεται ν’ αγγίζεις τα
πράγματα, σωστά; Όμως τον αέρα, απλώς τον
αναπνέεις και έτσι κολλάει. Και για αυτό είναι
πολύ ύπουλος (…) Είναι επίσης πιο θανατηφόρος ακόμη και από τη χειρότερη γρίπη»,
συνέχισε.

Αφέλεια; Αποκοπή από
την πραγματικότητα;

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραχώρησε 18
συνεντεύξεις στον διάσημο δημοσιογράφο
στο διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 και
Ιουλίου 2020. Τηλεφωνικά, ή κατ’ ιδίαν στο
Οβάλ Γραφείο ή στην εξοχική κατοικία του,
στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.
Η διαχείριση της επιδημίας έχει προκαλέσει
έντονη κριτική στον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα, από τους αντιπάλους του, από επιστήμονες, αλλά και από ορισμένους εκλεγμένους
αξιωματούχους από το δικό του πολιτικό
στρατόπεδο.
Κατηγορείται για αντιφατικά και συγκεχυμένα μηνύματα, και ότι δεν επέδειξε συμπόνια
απέναντι στην καταστροφή που προκλήθηκε
από τον ιό.
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Σακελλαροπούλου: «Το Καστελλόριζο πολύτιμο κομμάτι της πατρίδας»
Καστελλόριζο.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
ιάγουμε μια δύσκολη και επικίνδυνη
περίοδο. Η τουρκική ηγεσία εντείνει
τις πιέσεις προς τη χώρα μας, πλειοδοτεί σε επιθετικές δηλώσεις. Υπονομεύει τις σχέσεις καλής
γειτονίας και ειρηνικής συνύπαρξης που επί τόσες δεκαετίες οικοδόμησαν Έλληνες και Τούρκοι,
θεωρώντας τη θάλασσα που τους χωρίζει όχι αδιαπέραστο σύνορο αλλά δίοδο επικοινωνίας» δήλωσε, από το Καστελόριζο όπου βρίσκεται η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη
στο Καστελλόριζο για τον εορτασμό της 77ης
επετείου της απελευθέρωσης του νησιού.

«Δ

Η κυρία Σακελλαροπούλου στο λόγο της σημείωσε ακόμη: «Η έξαρση της επιθετικής ρητορείας
από την τουρκική ηγεσία, υψώνει φραγμούς ανάμεσα στους λαούς, δημιουργεί καχυποψία και
εχθρότητα, κλονίζει τους δεσμούς ανάμεσά τους.
Και ξέρω, ότι ο πατριωτισμός σας δεν στηρίζεται
στην αντιπαλότητα με τον γείτονα. Στηρίζεται
στην εθνική αυτοπεποίθηση, στην περηφάνια για
την μακραίωνη ιστορία του νησιού, στην άσβεστη
μνήμη χιλιόχρονων αγώνων και θυσιών».
Αναφερόμενη στην επίσκεψή της στο Καστελόριζο η ΠτΔ δήλωσε: «Χαίρομαι που βρίσκομαι στην
ιστορική Μεγίστη, τόπο μακράς ιστορίας και αδιάσπαστης ελληνικότητας. Χαίρομαι που βρίσκομαι
στο Καστελλόριζο και βλέπω τη σημαία μας να κυματίζει παντού, να υψώνεται περήφανη, ακόμα και
ζωγραφισμένη στον βράχο. Χαίρομαι που συναντώ

τέτοια ομορφιά, τέτοια αισιοδοξία, τέτοιο φρόνημα – το ίδιο φρόνημα που βοήθησε τους προγόνους σας να διατηρήσουν αλώβητες θρησκεία και
γλώσσα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και τους
στήριξε στις πολλαπλές δοκιμασίες, τις οποίες
υπέστη το νησί στη διάρκεια του εικοστού αιώνα...
Το Καστελλόριζο αποτελεί πολύτιμο κομμάτι της
πατρίδας. Δεν έχει απλώς κορυφαία στρατηγική
σημασία για τη διαμόρφωση και διεκδίκηση των
δικαίων της Ελλάδας. Έχει ακόμα μεγαλύτερη ηθική σημασία. Είναι ο τόπος που συμπυκνώνει την
έννοια του πατριωτισμού, στην ύψιστη έκφρασή
της. Ο τόπος που έμεινε ελληνικός, σε πείσμα κάθε
επιβουλής. Ένας τόπος αγκυρωμένος στο ανατολικό άκρο του ελληνικού αρχιπελάγους, που κράτη-

σε τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμά του επί 5.000
χρόνια. Ένας τόπος που οι άνθρωποί του, αποδεκατισμένοι από τους πολέμους αλλά πάντοτε μαχητές, ταγμένοι στη ζωή κι όχι στον θάνατο, προσπέρασαν την καταστροφή, ξανάχτισαν τα πυρπολημένα τους σπίτια, δούλεψαν, πάλεψαν, ανάστησαν το νησί, αποφασισμένοι να σηκώσουν στους
ώμους τους το μέλλον του. Με ακατάβλητο πείσμα
και επιμονή. Φέρνοντας στο νου τον στίχο του
Γιώργου Σεφέρη: «Φτέρνα της δύναμης/ θέληση
ανίσκιωτη».
Σε δηλώσεις της, μετά την επίσκεψη της σε
πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού στο Καστελόριζο,
η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελ-

λαροπούλου, τόνισε τα εξής:
«Το γεγονός ότι δεν ανανεώθηκε η τουρκική
NAVTEX είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Επιδίωξη όλων πρέπει να είναι η επάνοδος
στην ηρεμία και την ομαλότητα» τόνισε.
Ωστόσο, σημείωσε ότι οι παράνομες ενέργειες
της Τουρκίας έχουν προκαλέσει πρωτοφανή ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
«Ένταση με αποδέκτη όχι μόνο την Ελλάδα αλλά
και την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, καθώς απειλείται η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή» πρόσθεσε.
Παράλληλα, επισήμανε ότι «η χώρα μας ακολουθεί
τον δρόμο της διπλωματίας και του διαλόγου. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με τη
διεθνή κοινότητα και τους εταίρους μας, οι οποίοι
δείχνουν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους. Δεν
υποκύπτουμε σε απειλές, ούτε σε εκφοβισμούς».
Επιπροσθέτως, τόνισε ότι «ο πατριωτισμός και
η αυταπάρνηση των κατοίκων του ακριτικού μας
νησιού είναι παράδειγμα για όλους μας. Συμβολίζουν την ενότητα του λαού μας και την προσήλωση στην υπεράσπιση του εθνικού συμφέροντος».
Τέλος, υποστήριξε ότι «η άμεση αποκλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας είναι αναγκαία
προϋπόθεση για την πολιτική συζήτηση, στη βάση
του διεθνούς δικαίου. Ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει η λογική, για το κοινό συμφέρον όλων των λαών της περιοχής».
Στη συνέχεια με πλωτό σκάφος του Λιμενικού
η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στη νήσο Ρω
και κατέθεσε στεφάνι στον τάφο της Δέσποινας
Αχλαδιώτη (Κυρά της Ρω).

Μητσοτάκης: Θετικό βήμα η επιστροφή του Oruc Reis στην Αττάλεια
Θεσσαλονίκη.(GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)
Οι τουρκικές απειλές και τα ελληνοτουρκικά,
οι εξαγγελίες για την οικονομία, το μεταναστευτικό και η πανδημία κυριάρχησαν στην δημοσιογραφική διάσκεψη που παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και διήρκεσε
σχεδόν δύο ώρες.
Η επιστροφή του Oruc Reis στην Αττάλεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα. Ελπίζω πραγματικά
αυτό το πρώτο βήμα πρέπει να έχει συνέχεια.
Εφόσον δούμε δείγματα γραφής σε αυτή την κατεύθυνση η Ελλάδα είναι έτοιμη να ξεκινήσει ένα
νέο κύκλο διερευνητικών επαφών με την Τουρκία, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.
Ως γνωστόν η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενί Σαφάκ χαρακτήρισε “διάλειμμα λόγω
των εργασιών για διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ”, την επιστροφή του τουρκικού
γεωτρύπανου Ορούτς Ρέις στο λιμάνι της Αττάλειας έπειτα από ένα μήνα ερευνών.
Η Ελλάδα έχει ισχυρές συμμαχίες και ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος. Ο καλόπιστος διάλογος είναι ο βασικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το μόνο πρόβλημα που έχουμε που είναι η
οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, επισήμανε ο
πρωθυπουργός.
Για τα ελληνοτουρκικά και το άρθρο του σε
τρεις ξένες εφημερίδες και τις κατηγορίες που δέχεται από την αντιπολίτευση για «μυστική διπλωματία», ο πρωθυπουργός απάντησε ότι είχε
ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για τις συζητήσεις στο Βερολίνο.
Επεσήμανε, επίσης, πως αυτό που περιέγραψε
στα αγγλικά ως «written understanding», δεν
ήταν τίποτα άλλο από τη γραπτή αποτύπωση, τα
πρακτικά μιας κατ› αρχήν συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο Βερολίνο μεταξύ της διπλωματικής
του συμβούλου, του συμβούλου του Τούρκου
προέδρου και του συμβούλου της κ. Μέρκελ. Σε
καμία περίπτωση δεν επρόκειτο για κάτι περισσότερο. «Μακριά από εμάς οποιαδήποτε φιλολογία, ρητορική περί μυστικής διπλωματίας» τόνισε
ο κ. Μητσοτάκης.
«Επαναλαμβάνω ότι η μόνη διαφορά μας με
την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων

ζωνών. Και το διεθνές δίκαιο λέει ότι σε μη οριοθετημένες ζώνες απαγορεύονται μονομερείς
ενέργειες από όλους, τόνισε ο πρωθυπουργός».
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ήμαστε
έτοιμοι αν υπάρξει η αποκλιμάκωση, έχει συνέχεια, να συνεχίσουμε τις διερευνητικές επαφές
από εκεί που σταμάτησαν το 2016 με μόνο αντικείμενο την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.
Βεβαίως και μπορώ να συναντηθώ με τον Τούρκο Πρόεδρο και δεν είμαι αρνητικός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αν υπάρχει καλή διάθεση και
εμπιστοσύνη είναι καλύτερα να μιλάει κανείς και
να συναντιέται από το να μην μιλάει και να μην
συναντιέται, είπε ο πρωθυπουργός σε ερώτηση
για το εάν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον
πρόεδρο Ερντογάν.
Είπε πως το πλαίσιο της συζήτησης θα καθοριστεί από τους έμπειρους διαπραγματευτές.
«Η σημερινή μου τοποθέτηση είναι η καλύτερη
ένδειξη της καλής θέλησης που έχω να συζητήσω
καλόπιστα με την Τουρκία», τόνισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι ποτέ η ελληνική
πλευρά δεν ήταν αυτή που έριξε λάδι στη φωτιά»,
πρόσθεσε. Αλλά και ότι επέλεξε να μην παίξει το
παιχνίδι της φραστικής κλιμάκωσης και αυτό θα
εξακολουθήσει να κάνει.
Σχολίασε επίσης ότι έχει ένα στοιχείο γραφικότητας το να τον αποκαλεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «πολιτικό απατεώνα». Επεσήμανε όμως και ότι το κλίμα στις κατ› ιδίαν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς δείχνει
ότι υπάρχει ένα μίνιμουμ συνεννόησης και πρέπει
να υπάρχει.
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «φιλόδοξο» το
νέο εξοπλιστικό πρόγραμμά της χώρας.
«Το πρόγραμμα είναι φιλόδοξο αλλά εντός
των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας και
ολιστικό» εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας
ότι η προσέγγιση είναι διαφορετική καθώς γίνονται κάποιες σημαντικές επενδύσεις, αλλά αναγνωρίζεται ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι πάνω
απ› όλα το ανθρώπινο δυναμικό γι αυτό και σε
βάθος πενταετίας προβλέπονται 15 χιλιάδες
προσλήψεις. «Τα Ραφάλ έρχονται να αντικαταστήσουν τα παλιότερα Μιράζ 2000», σημείωσε
και πρόσθεσε πως η πρόβλεψή μας και η ελπίδα
μας είναι τα πρώτα αεροσκάφη να φθάσουν στην

Ελλάδα στα μέσα του 2021 και να έχει ολοκληρωθεί η αγορά το αργότερο μέχρι τις αρχές του
2022. Επεσήμανε ότι στη διάρκεια της κρίσης δεν
έγιναν σοβαρές επενδύσεις στο Ναυτικό και η κεντρική εισήγηση είναι η ενίσχυση του στόλου
μας. Για τις φρεγάτες είπε ότι το αντίστοιχο πρόγραμμα έχει χρόνο υλοποίησης πέντε με επτά
έτη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερώτηση για την οικονομία και για το
αν με το πακέτο δράσεων που ανακοίνωσε μπορεί να αντιμετωπιστεί η κρίση, για την οποία του
ρίχνει ευθύνες η αντιπολίτευση, τόνισε:
«Να ξεκινήσουμε τη διαπίστωση ότι μιλάμε για
μια παγκόσμια ύφεση. Είναι η μεγαλύτερη οικονομική κρίση από το 1929 αλλά η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες τα πηγαίνει λιγότερο άσχημα σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:
«Στηρίξαμε την πραγματική οικονομία με ένα πακέτο εμπροσθοβαρές και συνεχώς εξελισσόμενο.
Πρώτον κρατάμε πυρομαχικά και δεύτερον προσαρμοζόμαστε στις εξελίξεις όπως αυτές διαμορφώνονται. Το πακέτο μέτρων που εξήγγειλα χθες
σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί. Ερχόμαστε να στηρίξουμε την κοινωνία και ειδικά τους πιο ευάλωτους. Και τώρα έχουμε πολεμοφόδια, η χώρα έχει
πολλά ταμειακά διαθέσιμα και εφόσον κρίνουμε
ότι πρέπει να δαπανήσουμε και άλλο δημόσιο
χρήμα θα το κάνουμε».
Σε ερώτηση για την αναστολή της εισφοράς
αλληλεγγύης και για το γιατί εξαιρούνται οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα και οι συνταξιούχοι
και αν πρόκειται για μέσο μόνιμο ή προσωρινό ο
πρωθυπουργός απάντησε πως είχε μιλήσει και
στις προγραμματικές δηλώσεις για την οριστική
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης σε βάθος
τετραετίας.
«Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε πως αυτή τη στιγμή, υπό αυτές
τις συνθήκες, επιλογή της κυβέρνησης είναι να
στηριχθεί ο ιδιωτικός τομέας, γιατί αυτός έχει
πληγεί πολύ περισσότερο από τις συνέπειες της

πανδημίας.

ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Είπε πως είναι σημαντικό να ανοίξουν τα σχολεία στην ώρα τους. Αναγνωρίζουμε ότι η τηλεκπαίδευση μπορεί να είναι επικουρικά χρήσιμη αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει το σχολείο. Τα
σχολεία θα ανοίξουν αύριο και όλα θα είναι έτοιμα. Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που
προσφέρει δωρεάν μάσκες σε όλους τους μαθητές και τους καθηγητές, τόνισε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου
στη Θεσσαλονίκη.
Έκανε έκκληση προς όλους να αντιμετωπίσουμε το άνοιγμά της τη Δευτέρα με ψυχραιμία και
αισιοδοξία.
Έχουμε ήδη την πρώτη παρτίδα γρήγορων
τεστ τα οποία χρησιμοποιούμε στη Λέσβο και
δρομολογούμε και την προμήθεια και άλλων. Τα
έχουμε πάει καλύτερα στο δεύτερο κύμα της πανδημίας από ότι τα είχαμε πάει στην πρώτη φάση,
σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Αυτό που έγινε στην Μόρια -που είναι τραγωδία- πρέπει να το δούμε ως ευκαιρία. Πρώτον για
να επαναδραστηριοποιηθεί η Ευρώπη στην κατεύθυνση της αλληλεγγύης και δεύτερον για τη
δημιουργία ενός νέου ΚΥΤ που δεν θα κουβαλάει τα αρνητικά της Μόριας, η οποία είναι ταυτισμένη με την κακή διαχείριση του προσφυγικού.
Θα υπάρξει στη Λέσβο ένα μόνιμο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, τόνισε ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλονίκη.
Ζήτησα από την ΕΕ στη διαχείριση του νέου
ΚΥΤ να έχει μεγαλύτερη ανάμειξη και εμπλοκή η
Ευρώπη, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Πρόσθεσε
πως η κυβέρνηση με ανθρωπιά έχει διαχειριστεί
το πρόβλημα των ασυνόδευτων ανηλίκων.
Το Σάββατο μίλησα με κ. Μέρκελ για το πώς η
Γερμανία μπορεί να υποδεχθεί κάποιες οικογένειες που έχουν ήδη πάρει άσυλο, ενημέρωσε ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας πως η ΕΕ δεν
μπορεί να αποτύχει δεύτερη φορά στη διαχείριση
των προσφύγων.
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Αύξηση αμυντικών δαπανών για αντιμετώπιση των τουρκικών
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
ήταν το σύνθημα στο φόντο πίσω από τον πρωθυπουργό και ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για αυτοπεποίθηση στην Άμυνα, στην Υγεία και στην Οικονομία, τις οποίες χαρακτήρισε «γέφυρες που θα περάσουν την Ελλάδα και τους Έλληνες από την αβεβαιότητα, στη σιγουριά, από τα θολά ερωτηματικά
στη θετική απάντηση και από την υγειονομική και
οικονομική αναταραχή στα ήρεμα νερά της προόδου και της ελπίδας».
Οι επιλογές αυτές της κυβέρνησης, είπε, είναι
«σταθερά βήματα στο ασταθές περιβάλλον του
φθινοπώρου και του χειμώνα» και τόνισε ότι η κοινωνία είναι δικαιολογημένα φοβισμένη, αλλά, όμως
«ανατέλλει μια νέα εθνική αυτοπεποίθηση, μια νέα
εθνική αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρουμε και θα
βγούμε από αυτή την περιπέτεια πιο δυνατοί».

Ο επίλογος των προκλήσεων,
από την Άγκυρα, μπορεί να γίνει
ο πρόλογος των συζητήσεων

Σε ό,τι αφορά τη στάση της Τουρκίας είπε ότι
στις προκλήσεις του Αιγαίου προσθέτει και τη ναρκοθέτηση της ειρήνης σε όλη τη Μεσόγειο, απειλεί
τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης και υπονομεύει
την ασφάλεια σε ένα ευαίσθητο σταυροδρόμι τριών
Ηπείρων.
«Στις απειλές και στα συνθήματα η Ελλάδα αντιπαρατάσσει λογική και επιχειρήματα, γιατί η άλλη
όψη της ισχύος μας είναι η αποτελεσματική διπλωματία. Έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι έχουμε
πολλούς και ισχυρούς συμμάχους», είπε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε: «Είμαστε μια χώρα ειρηνική, έτοιμη να συνεργαστεί με όλους τους γείτονες
της και με την Τουρκία. Αν αυτή δεν συμφωνεί για
το θέμα που αποτελεί τη μείζονα διαφορά μας, την
οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο, τότε το Διεθνές Δικαστήριο
μπορεί να δώσει λύση. Γι’ αυτό και επιμένω ότι μόνο ο επίλογος των προκλήσεων μπορεί να γίνει ο
πρόλογος των συζητήσεων».
Αναφερόμενος στον τομέα της Άμυνας, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια γνώρισε συνθήκες αποεπένδυσης, ύστερα από μία περίοδο πολυέξοδων και όχι πάντοτε εύστοχων εξοπλιστικών αγορών, και ήρθε η ώρα της ισορροπίας
ανάμεσα στις ανάγκες και τις δυνατότητες.
Ανακοίνωσε 6 αποφάσεις που πολλαπλασιάζουν
την ισχύ, τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των ελληνικών όπλων και είναι οι εξής:
- Πρώτον. Η Πολεμική μας Αεροπορία αποκτά
αμέσως μία μοίρα 18 μαχητικών Αεροσκαφών
Rafale με ταυτόχρονη αντικατάσταση των παλαιότερων Mirage. Πρόκειται για αεροσκάφη Υπεροχής
4ης Γενιάς. Μία κίνηση, που ενισχύει την αποτρεπτική μας ισχύ. Και η οποία, σε συνδυασμό με τα εκσυγχρονισμένα F-16 και τα υπόλοιπα ελληνικά φτερά, δεν θα μπορεί να αγνοηθεί από κανέναν.
- Δεύτερον. Το Πολεμικό Ναυτικό εκκινεί τις διαδικασίες για την ένταξη στον στόλο των 4 νέων
Φρεγατών Πολλαπλού Ρόλου. Παράλληλα, εκσυγχρονίζει και αναβαθμίζει 4 Φρεγάτες ΜΕΚΟ, που
ήδη διαθέτει. Τα νέα σκάφη θα πλαισιωθούν, επίσης, από 4 ναυτικά ελικόπτερα ROMEO. Τα πιο αξιόμαχα στον κόσμο. ΄Έτσι, οι θάλασσες μας θωρακί-

ζονται πιο αποτελεσματικά από ποτέ.
- Τρίτον. Εμπλουτίζεται συνολικά το οπλοστάσιο
και των τριών Κλάδων. Και αμέσως εξασφαλίζονται: Νέα αντιαρματικά όπλα για τον Στρατό Ξηράς. Νέες τορπίλες βαρέως τύπου για το Πολεμικό
Ναυτικό, νέοι κατευθυνόμενοι πύραυλοι για την
Πολεμική μας Αεροπορία. Το δόγμα σε αυτόν τον
τομέα είναι: «Κάθε οπλικό σύστημα λειτουργεί όσο
ζει, όπως πρέπει και όπου χρειάζεται».
- Τέταρτον. Το δυναμικό των Ενόπλων μας Δυνάμεων ανανεώνεται με την πρόσληψη 15.000 ανδρών
και γυναικών σε ορίζοντα 5ετίας. Ταυτόχρονα, επαναξιολογείται όλο το πλαίσιο της στρατιωτικής θητείας και της εκπαίδευσης. Ώστε οι νέοι μας να αποκτούν δωρεάν -τονίζω- δωρεάν πιστοποιημένες δεξιότητες. Με άλλα λόγια, επαγγελματικά εφόδια
για την πολιτική τους ζωή, όσο θα υπηρετούν τη
στρατιωτική.
- Πέμπτον. Ενεργοποιούμε την Αμυντική μας Βιομηχανία. Ήδη, στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας, αμερικανικά κεφάλαια επενδύουν στον εκσυγχρονισμό
τους. Στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά σύντομα εισέρχεται στρατηγικός επενδυτής, διατηρώντας τις θέσεις εργασίας. Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία, το αμέσως επόμενο διάστημα επίκειται η
ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης της ΕΛΒΟ και
αναδιοργανώνεται η ΕΑΒ, ώστε να μετατραπεί σε
κέντρο συντήρησης αεροσκαφών για την ευρύτερη
περιοχή.
- Έκτον. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύουν την ψηφιακή τους λειτουργία. Αλλά και τη θωράκισή τους
από κυβερνοεπιθέσεις υβριδικού τύπου. Σε κάθε
επιχειρησιακό τους επίπεδο εγκαθίστανται σύγχρονα συστήματα που εξασφαλίζουν ασφαλή ροή στην
πληροφορία και συνεπώς έγκαιρη κινητοποίηση.
Ο πρωθυπουργός είπε ότι είναι έξι γενναίες επιλογές που κινούνται όχι μόνον στην κατεύθυνση
ενίσχυσης των οπλικών συστημάτων αλλά και της
αύξησης του ανθρώπινου δυναμικού, του εκσυγχρονισμού των δομών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και του νομικού πλαισίου για τις αμυντικές προμήθειες. «Συνθέτουν ένα ρωμαλέο πρόγραμμα που
θα γίνει εθνική ασπίδα. Ταυτόχρονα, όμως, συναποτελούν και κινήσεις με αναπτυξιακό πρόσημο,
καθώς κινητοποιούν την εθνική μας βιομηχανία,
αλλά και με κοινωνική σφραγίδα, καθώς εξασφαλί-

ζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας».

Αυτοπεποίθηση στην οικονομία

Για τις πρωτοβουλίες στον τομέα της Οικονομίας
είπε ότι κινούνται στην κατεύθυνση να προστατευτεί η απασχόληση και η παραγωγική δραστηριότητα όσο θα διαρκεί η υγειονομική κρίση και να στηριχθεί το εισόδημα των πιο αδύναμων στο δύσκολο
διάστημα που έχουμε μπροστά μας.
«Είναι 12 βήματα αυτοπεποίθησης, που διαμορφώνουν έναν Οδικό Χάρτη για τους επόμενους μήνες, αλλά και το 2021. Ώστε η οικονομία να μείνει
όρθια, ως προϋπόθεση για την ανάταξη και την
ανάπτυξη» σημείωσε. «Τέσσερα από αυτά, στηρίζουν την εργασία. Τρία, τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και τις επενδύσεις. Και ακόμη πέντε, το εισόδημα των πιο αδύναμων, αλλά και το εισόδημα
της μεσαίας τάξης που δοκιμάστηκε για πολλά χρόνια».
Τα 12 αυτά βήματα είναι τα εξής:
-Βήμα πρώτο. Μειώνονται κατά 3 μονάδες (από
39,7% σε 36,7%) οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και μισθωτών του ιδιωτικού τομέα για το 2021.
Υπάλληλος, δηλαδή, με καθαρό μισθό 1.016 ευρώ
θα έχει ετήσιο όφελος 158 ευρώ.
Και το κόστος της θέσης για την επιχείρηση θα
μειωθεί κατά 301 ευρώ. Μεγεθύνεται, έτσι, το εισόδημα των νοικοκυριών.
Και, ταυτόχρονα, ανοίγει ο δρόμος για νέες προσλήψεις από επιχειρήσεις των οποίων η ρευστότητα
θα έχει ενισχυθεί.
-Βήμα δεύτερο. Καταργείται η Εισφορά Αλληλεγγύης για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες και αγρότες. Το μέτρο θα ισχύει καταρχάς για ένα έτος, το 2021. Ανακουφίζονται, έτσι, με
βάση την πηγή του εισοδήματος, όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα:
έτσι ένας εργαζόμενος με μηνιαίες αποδοχές 2.000
ευρώ θα έχει ετήσια φορολογική ελάφρυνση 361
ευρώ.
-Βήμα τρίτο. Θεσμοθετείται αμέσως καινοτόμο
Πρόγραμμα Επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας: Tο κράτος θα καλύπτει επί 6 μήνες τις εισφορές, εργαζόμενου και εργοδότη, για κάθε νέο
υπάλληλο. Ανεξαρτήτως του μισθού και της ειδικότητάς του. Υπό τον μόνο όρο ότι οι θέσεις εργασίας

στην επιχείρηση δεν θα μειώνονται. Αν, μάλιστα,
προσληφθεί μακροχρόνια άνεργος, η θέση του θα
επιδοτείται με ακόμη 200 ευρώ μηνιαίως. Η ρύθμιση μεταφράζεται, ένα ενδεικτικό παράδειγμα δίνω,
σε κέρδος 2.821 ευρώ στο εξάμηνο, και για τις δύο
πλευρές, για μία νέα πρόσληψη με μισθό 700 ευρώ.
Ή, αντιστοίχως, περίπου 4.000 ευρώ για μισθό
1.200 ευρώ.
Είναι μία ευκαιρία για τον άνεργο. Αλλά και μία
ώθηση στις επιχειρήσεις. Ήρθε, επιτέλους, η ώρα
από την επιδότηση της ανεργίας να περάσουμε
στην ενίσχυση της εργασίας.
-Βήμα τέταρτο. Το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
ενισχύεται και επεκτείνεται έως το τέλος του 2020.
Θα συνεχίσουν, έτσι, να αναπληρώνονται οι αμοιβές όσων είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν με μειωμένο ωράριο στους κλάδους που έπληξε η πανδημία. Χωρίς να χάνονται ασφαλιστικά δικαιώματα
επί του ονομαστικού τους μισθού.
Επεκτείνεται, επίσης, η δυνατότητα προσωρινής
αναστολής συμβάσεων στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Και σε αυτούς προστίθενται, τώρα, οι ξεναγοί και οι καλλιτέχνες.
-Βήμα πέμπτο. Ανοίγει αμέσως και ο 3ος κύκλος
ευνοϊκής χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις μέσω της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής». Το ύψος
του τρίτου κύκλου θα είναι 1,5 δισ.
Και στο εξής, θα περιλαμβάνει και ατομικές επιχειρήσεις χωρίς ταμειακές μηχανές από τους τομείς
της εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, του
πολιτισμού και του αθλητισμού. Αλλά και τις μη
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που επιβαρύνονται με
ΦΠΑ. Ενώ δρομολογούμε και τον 4ο κύκλο για τον
Νοέμβριο, με αρχικό ύψος τα 600 εκατ. ευρώ.
-Βήμα έκτο. Μετά την παρέμβασή μας στις δαπάνες έρευνας και καινοτομίας, θεσπίζεται το μέτρο
των υπεραποσβέσεων σε ύψος 200% και για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου για
τρία έτη, 2021-2023. Μια έμμεση ένεση ρευστότητας που μειώνει τον εταιρικό φόρο. Και δίνει κίνητρο επενδύσεων σε εξοπλισμό που βελτιώνει συνολικά την παραγωγικότητα, ψηφιοποιεί τις διαδικασίες και μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των
επιχειρήσεων.
-Βήμα έβδομο. Τον Οκτώβριο καταβάλλονται σε
περίπου ένα εκατομμύριο συνταξιούχους τα αναδρομικά ποσά ύψους 1,4 δισ. ευρώ, των κύριων συντάξεων για το 11μηνο 2015-2016.
Ενώ μέχρι τον Δεκέμβριο θα πιστωθούν άλλα
460 εκατομμύρια σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους, λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. Πρόκειται για μία θεσμική συμμόρφωση
της Πολιτείας σε δικαστικές αποφάσεις. Αλλά και
για πολιτική επιλογή κοινωνικού χαρακτήρα. Γιατί
οι απόμαχοι της εργασίας βοηθούν, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, όλη την οικογένεια.
-Βήμα όγδοο. Καταργείται αμέσως ο ΕΝΦΙΑ στα
26 μικρότερα νησιά μας, που δοκιμάστηκαν ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες. Χιλιάδες κάτοικοι, από
το Καστελόριζο μέχρι τον ‘Αη-Στράτη και από τους
Οθωνούς μέχρι τη Γαύδο, απαλλάσσονται, σε μόνιμη βάση -και από το 2020- από την υποχρέωση αυτού του φόρου.
-Βήμα ένατο. Για τους απασχολούμενους σε
επαγγελματικούς κλάδους που χτύπησε ο κορονοϊός αναβάλλεται μέχρι και τον Απρίλιο του 2021, η

Πορείες συνδικάτων, ΠΑΜΕ και εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς
Θεσσαλονική.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ολοκληρώθηκαν λίγο πριν από τις
8.30 βράδυ του Σαββάτου οι πορείες
των συνδικάτων, του ΠΑΜΕ και της
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ μικρή ομάδα διαδηλωτών παρέμεινε
για λίγη ώρα στην πλατεία Σιντριβανίου.
Νωρίτερα, όλοι οι υπόλοιποι διαδηλωτές, αφού πέρασαν μπροστά
από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, την ώρα της ομιλίας του πρωθυπουργού Κωνστατίνυ Μητσοτά-

κη, στο πλάσιο του Thessaloniki
Helexpo Forum, κατέληξαν στην
Καμάρα και στην οδό Εγνατία,
μπροστά από το άγαλμα του Βενιζέλο, αντίστοιχα, όπου διαλύθηκαν.
Στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ
συμμετείχε ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης
Κουτσούμπας, ενώ στη συγκέντρωση σωματείων μίλησαν οι πρόεδροι
της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΕΔΗΝ Γιάννης Παϊδάς και Μιχάλης Γιαννάκος.
«Η εργατική τάξη, ο ελληνικός
λαός δεν μπορεί να έχει καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της Νέας

Δημοκρατίας, στα άλλα πολιτικά
κόμματα, που αντί να καταργούν
μνημονιακά μέτρα που ψήφισαν όλοι
μαζί, αντίθετα σήμερα προσθέτουν
και νέα, με Πράξεις Νομοθετικού
Περιεχομένου, με fast-track διαδικασίες στο Κοινοβούλιο, που συρρικνώνουν ακόμα περισσότερο το λαϊκό εισόδημα, που διαλύουν εργασιακές σχέσεις, που καταργούν δικαιώματα χρόνων, των εργαζομένων σε
όλους τους τομείς», τόνισε ο γενικός
γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
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απειλών εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

καταβολή κάθε οφειλής που είχε ανασταλεί στην
πρώτη φάση της πανδημίας. Φορολογική και ασφαλιστική. Και, βεβαίως, εξακολουθούν να ισχύουν
όλες οι προηγούμενες διευκολύνσεις, όπως αυτές
των ενοικίων.
-Βήμα δέκατο. Επεκτείνεται για έξι μήνες ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ,
στα μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους
και τις τουριστικές υπηρεσίες. Κλάδοι που συνεχίζουν να πλήττονται από την πανδημία, συνεχίζουν
και να στηρίζονται σταθερά από την πολιτεία.
-Βήμα ενδέκατο. Κατόπιν ενεργειών της κυβέρνησης, σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα, η
πρώτη κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών δεν
κινδυνεύει από πλειστηριασμό μέχρι το τέλος του
2020. Και από τον Ιανουάριο του 2021, οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας θα έχουν τη δυνατότητα να
ενταχθούν στον νέο κώδικα διευθέτησης οφειλών
και δεύτερης ευκαιρίας που μέχρι τότε θα έχει ψηφιστεί.
- Βήμα δωδέκατο. Παρατείνονται για δύο ακόμη
μήνες όλα τα επιδόματα ανεργίας που μόλις έληξαν.
Και μειώνεται σε 50 αντί των 100 ο αριθμός των
απαιτούμενων ενσήμων για τη χορήγηση αυτής της
ενίσχυσης. Εντάσσονται, έτσι, στο μέτρο αυτό εποχικοί εργαζόμενοι που είδαν μείωση στα ημερομίσθια τους από την πανδημία.

12 μεταρρυθμίσεις
στους επόμενους 12 μήνες

Η κρίση λόγω της πανδημίας δεν αποτελεί άλλοθι για να υποσταλεί η σημαία των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχει προγραμματίσει η κυβέρνηση,
είπε ο πρωθυπουργός και ανακοίνωσε 12 μεταρρυθμίσεις που θα πραγματοποιηθούν τους 12 επόμενους μήνες και είναι οι εξής:

-Εκσυγχρονίζεται η Αγορά Εργασίας, με βάση εισηγήσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Καταργούνται παρωχημένες ρυθμίσεις του περασμένου
αιώνα και καθιερώνονται νέα δικαιώματα, που διασφαλίζουν το μέλλον της εργασίας. Ενώ το νέο
πλαίσιο ενθαρρύνει τις νέες θέσεις απασχόλησης.
-Αναμορφώνεται η Επικουρική Ασφάλιση με την
εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος.
Ενός ατομικού «κουμπαρά» για κάθε νέο εργαζόμενο, που θα επαναφέρει την εμπιστοσύνη όλων, κυρίως των νέων, στο ασφαλιστικό σύστημα.
-Καθιερώνονται νέοι κανόνες στη διευθέτηση
των χρεών προς Δημόσιο και τράπεζες. Επιχειρηματίες, επαγγελματίες και κάτοχοι στεγαστικών δανείων αποκτούν τώρα μία αληθινή δεύτερη ευκαιρία. Με δικαιότερο χαρακτήρα και αναπτυξιακή
στόχευση.
-Επιταχύνεται η απονομή της Δικαιοσύνης. Ψηφιοποιούνται διαδικασίες. Έρχεται ο θεσμός της πιλοτικής δίκης και των επίκουρων βοηθών-δικαστών. Και αποκτά νέο λειτουργικό πλαίσιο η Εθνική Σχολή Δικαστών.
-Η Ελλάδα αποκτά νέο Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και του έργου τους αμέσως. Και των διδασκόντων από το 2021. Ενώ νέος νόμος-πλαίσιο θα ενδυναμώσει κι άλλο το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων.
-Ένα πολύ σημαντικό, νέο Χωροταξικό Σχέδιο
οργανώνει τον δημόσιο χώρο με σεβασμό στο περιβάλλον. Προσδιορίζονται οι χρήσεις γης. Περιορίζεται η εκτός σχεδίου και η άναρχη δόμηση. Κι
απλοποιείται η αδειοδότηση επενδύσεων, ιδίως
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
-Ένα νέο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων έρχεται
να αλλάξει τον 4412. Αφαιρώντας γραφειοκρατία
και προσθέτοντας διαφάνεια. Κάτι που θα δώσει

νέα ώθηση στα μεγάλα έργα υποδομών, αλλά και σε
μικρότερα έργα σε επίπεδο Περιφέρειας και δήμων
ώστε να εκκινούν και να αποπερατώνονται με ταχύτητα, ποιότητα και ασφάλεια.
-Το ΕΣΥ ενισχύεται. Θα κάνουμε μια μεγάλη τομή στην πρωτοβάθμια φροντίδα, με μονάδες χρόνιων παθήσεων και ημερήσιας νοσηλείας για μικρά
χειρουργεία και θεραπείες. Αλλά και σε προσωπικό,
με 4.000 νοσηλευτές κυρίως απ’ όσους υπηρέτησαν
ως επικουρικοί στην πανδημία.
-Αλλάζει δραματικά και το Δημόσιο: To ΑΣΕΠ
αναδιαρθρώνεται και επιταχύνονται οι νέοι διορισμοί. Στην πύλη gov.gr θα προστεθούν άμεσα 400
ψηφιακές υπηρεσίες, ώστε να φτάσουν τις 1.000.
Προσβάσιμες σε λίγο και από το κινητό μας τηλέφωνο.
-Στην Αυτοδιοίκηση θα κατατεθεί προς ψήφιση
το νομοσχέδιο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
που διακρίνει οριστικά τις αρμοδιότητές της από το
κεντρικό κράτος.

Για τα γεγονότα στη Μόρια

Σχετικά με τα όσα έγιναν στη Μόρια ο κ. Μητσοτάκης παρατήρησε πως «έδειξαν πόσο εκρηκτικό
μίγμα είναι η συνύπαρξη του κορονοϊού με το μεταναστευτικό, το ποιο σχετίζεται με την εθνική μας
ασφάλεια και μπορεί να πυροδοτήσει τυφλές αντιδράσεις» και υπογράμμισε: «Όμως γι’ αυτό είμαι
εδώ. Για τα δύσκολα. Και γι’ αυτό είμαστε εδώ, για
να δώσουμε ένα μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε».

«Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε όλοι»

Στην αρχή της ομιλίας του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ιδιαιτερότητα της συγκυρίας, με την
ακύρωση της 85ης ΔΕΘ και την ομιλία του σε ένα
περιορισμένο κοινό 50 ατόμων που τήρησαν αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με αποστάσεις
μεταξύ τους και φορώντας μάσκες. Ο κ. Μητσοτάκης έβγαλε τη μάσκα μόνο όταν ανέβηκε στο βήμα
για να μιλήσει.
«Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε όλοι στην αίθουσα», σχολίασε και επισήμανε πως στην αίθουσα
ήταν παρόντες ελάχιστα μέλη της κυβέρνησης και
οι υπόλοιποι ήταν νοσηλευτές, γιατροί, πολίτες που
νόσησαν από τον κορονοϊό και θεραπεύτηκαν,
έμποροι, δάσκαλοι, καθηγητές, εκπρόσωποι της
κοινωνίας, που έδωσαν τη μάχη απέναντι στον κορονοϊό.
Παρόντες ήταν, επίσης, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Μητσοτάκης εντείνει την ανασφάλεια των πολιτών»
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σκληρή κριτική στις εξαγγελίες του
πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ασκεί με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναφέρει ότι «στον πλανήτη του κ. Μητσοτάκη μπορεί να υπάρχει αυτοπεποίθηση, στην Ελλάδα δυστυχώς βασιλεύει η
ανασφάλεια».
Ξεκινώντας την κριτική από την εξωτερική πολιτική, επιτίθεται στον πρωθυπουργό καταλογίζοντάς του ότι «η
μυστική του διπλωματία προκαλεί ανασφάλεια». Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Ανασφάλεια γιατί τον τόνο στην εξωτερική πολιτική τον δίνει η μυστική διπλωματία, για την οποία δεν είπε ούτε
λέξη, ενώ βάφτισε «μείζονα» τη μόνη
διαφορά με την Τουρκία (ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα). Ανασφάλεια γιατί ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε χωρίς κοστολόγηση ένα πρόγραμμα εξοπλιστικών μαμούθ, εν αγνοία της Βουλής, των κομμάτων, των θεσμικών οργάνων όπου
συμμετέχει και η ηγεσία των ενόπλων
δυνάμεων και κυρίως χωρίς κανένα
στρατηγικό σχέδιο». Συμπυκνώνοντας
με ειρωνικό τρόπο αναφέρει: «Ευτυχώς
που κατά τον κ. Μητσοτάκη το τουρκικό ερευνητικό, που εδώ και ενάμισι μήνα διεξάγει έρευνες Νότια του Καστελλόριζου, δε παραβιάζει κυριαρχικά μας
δικαιώματα, γιατί αλλιώς δε μπορούμε
να φανταστούμε τι θα εξήγγειλε. Σε κάθε περίπτωση ας γνωρίζει ότι ανασφά-

λεια και έλλειμμα αυτοπεποίθησης στις
ένοπλες δυνάμεις και στον ελληνικό
λαό γεννά η έλλειψη αποφασιστικότητας και η προθυμία του να υπογράφει
μυστικά συμφωνίες και όχι η έλλειψη
οπλικών συστημάτων από τις ένοπλες
δυνάμεις μας».
Για τον υγειονομικό τομέα υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επίσης προκαλεί
ανασφάλεια στους πολίτες «γιατί το
δημόσιο σύστημα υγείας έχει λιγότερους εργαζόμενους και δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στα απαραίτητα τεστ, για
τα οποία δεν είπε λέξη. Ανασφάλεια
γιατί δεν είπε λέξη για τα σχολεία που
θα ανοίξουν με περισσότερους μαθητές
ανά τμήμα, χωρίς τεστ και με λιγότερους εκπαιδευτικούς».
Συνεχίζοντας καταλογίζει «ανασφάλεια στην οικονομία, όπου ο κ. Μητσοτάκης για ακόμη μία φορά αρνείται τα
μόνιμα μέτρα ελάφρυνσης και στήριξης
των εισοδημάτων. Αντιθέτως επιμένει
στη λάθος συνταγή με παροδικά μέτρα,
χωρίς κάποιο σχεδιασμό για την πραγματική οικονομία και τις ανάγκες των
πολιτών».
Ειδικότερα και απαντώντας στις
εξαγγελίες του πρωθυπουργού ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει:
-Ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε εκ νέου
την παράταση του αποτυχημένου προγράμματος «Συν-Εργασία» της μισής
δουλειάς με μισό μισθό και της επιδό-

τησης της ανεργίας μέσω των αναστολών συμβάσεων εργασίας, μέτρα δηλαδή που ήδη εφαρμόζει εδώ και μήνες και
που έχουν οδηγήσει στην εκτίναξη της
ανεργίας και τη φτωχοποίηση των εργαζομένων.
-Εξήγγειλε εκ νέου παροδικές αναβολές πληρωμών που το μόνο που κάνουν είναι να μεταθέτουν το πρόβλημα
για λίγους μήνες αργότερα αυξάνοντας
το χρέος των ιδιωτών
-Εξήγγειλε νέο κύκλο έντοκης επιστρεπτέας προκαταβολή, στην ίδια
αποτυχημένη λογική που ακολούθησε
από την αρχή της πανδημίας. Φορτώνοντας νέα δάνεια στις πλάτες υπερχρεωμένων επιχειρήσεων αντί για μη
επιστρεπτέα επιχορήγηση σε όλες τις
πληγείσες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, όπως από
την πρώτη στιγμή έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν ζητήσει οι παραγωγικοί
φορείς.
-Αντί για ουσιαστικές φοροελαφρύνσεις τις οποίες μεγαλόστομα διακηρύττει εδώ και ένα χρόνο, ανακοίνωσε δυο
προσωρινά μέτρα.
-Επιβεβαίωσε τη λαθροχειρία εις βάρος των συνταξιούχων καθώς παραβιάζοντας την απόφαση του ΣτΕ, διέγραψε
προκλητικά το μεγαλύτερο μέρος των
αναδρομικών που οφείλει στους συνταξιούχους, και αποκλείοντας μάλιστα εκδικητικά όλους τους χαμηλοσυνταξιού-

χους από τη λήψη έστω και ενός ευρώ.
-Εξήγγειλε μια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που ευνοεί ουσιαστικά μόνο τις επιχειρήσεις -όσες βέβαια
δε θα βάλουν λουκέτο- και όχι τους εργαζόμενους αφού η αμελητέα ελάφρυνση για τους εργαζόμενους έχει ήδη εξανεμισθεί από τις μεγάλες μειώσεις μισθών, τη διάλυση των ωραρίων και τη
θέσπιση της απλήρωτης εργασίας.
-Εξήγγειλε εκ νέου το σχέδιο διάλυσης της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης μέσω της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής.
-Εξήγγειλε ότι από 1.1.2021 τελειώνει η προστασία της πρώτης κατοικίας
καθώς αυτό προβλέπει το πτωχευτικό
νομοσχέδιο που εισάγει στη Βουλή,
όσους κατ’ ευφημισμός τίτλους κι αν
χρησιμοποιεί.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει με επίθεση στον
πρωθυπουργό αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο κ. Μητσοτάκης ακόμη και
τώρα αρνείται να ευθυγραμμιστεί με
την πραγματικότητα. Η κρίση βαθαίνει
και ίδιος κινείται χωρίς σχέδιο για την
ανάκαμψη της χώρας, μεταθέτοντας διαρκώς το βάρος στους εργαζόμενους
και εγκαταλείποντας τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στην τύχη τους. Με λίγα
λόγια, η σημερινή παρουσία του κ. Μητσοτάκη το μόνο που κατάφερε είναι να
εντείνει την ανασφάλεια των πολιτών».

Κίνημα Αλλαγής
για ομιλία του
πρωθυπουργού
Αθήνα.Aιχμηρά σχολίασε το Κίνημα Αλλαγής τις
ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη.
«Εθνική αυτοπεποίθηση κ. Μητσοτάκη δεν
επιτυγχάνεται:
•χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο ανάκαμψης
για τη χώρα
•χωρίς ισχυρή κοινωνική προστασία
•και χωρίς τη συγκρότηση του αναγκαίου
εθνικού μετώπου», αναφέρει ανακοίνωση της
Χαριλάου Τρικούπη.
Το Κίνημα Αλλαγής αναφέρει πως η κυβέρνηση της ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προωθούν στη σκιά της πανδημίας ιδεοληπτικές
εμμονές με σκληρές συντηρητικές πολιτικές, με
πρώτο θύμα τους εργαζομένους με το δόγμα μισή δουλειά - μισός μισθός.
«Οι δήθεν μεταρρυθμίσεις σας κρύβουν ουσιαστικά εξυπηρετήσεις για τα συμφέροντα
των λίγων και ισχυρών. Κρύβουν την πρόθεσή
σας για παράδοση του ασφαλιστικού συστήματος και του ΕΣΥ στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα», υποστηρίζει το Κίνημα Αλλαγής ενώ για
τις «άμεσες δράσεις» επισημαίνει πως «έστω και
πολύ καθυστερημένα υιοθετήσατε προτάσεις
από το Ενδιάμεσο Πρόγραμμά μας. Γιατί άρχισαν να σας φοβίζουν τα ερείπια που αφήσατε
να δημιουργηθούν. Όπως σας είπε η Φώφη Γεννηματά στη Βουλή».

Το ΜέΡΑ25
για τις εξαγγελίες
του πρωθυπουργού
Αθήνα.Την πλήρη αντίθεσή του στις εξαγγελίες του
πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα
αυτές για τους εξοπλισμούς, εκφράζει το ΜέΡΑ
25 με ανακοίνωσή του.
Το ΜέΡΑ 25 τονίζει ότι «τρόικα και πρωθυπουργός απόψε απέδειξαν πως δεν έχουν κανένα πρόβλημα με θηριώδεις εξοπλιστικές δαπάνες την ώρα που, εν μέσω πανδημίας και οικονομικής κατάρρευσης, ανακοινώνουν μηδενικές επενδύσεις στην υγεία, στην παιδεία και
στη βιώσιμη ανάκαμψη, ασημαντότατα μέτρα
μακροοικονομικής ενίσχυσης της οικονομίας,
και κανένα πλάνο για τερματισμό της χρεοκοπίας κράτους και ιδιωτών».
«Δυστυχώς, κύριε Πρωθυπουργέ», προστίθεται στην ανακοίνωση, «τα υπέρογκα ποσά
που θα δώσετε στους εμπόρους εξοπλισμών,
από τη μια, θα φέρουν περισσότερη λιτότητα,
ύφεση και φευγιό των παιδιών μας στο εξωτερικό (καθώς φουσκώνουν το ήδη μη βιώσιμο χρέος) ενώ, από την άλλη, δεν θα αρκέσουν για να
κερδίσουμε τον εξοπλιστικό αγώνα δρόμου με
τον Ερντογάν». Το ΜέΡΑ 25 επισημαίνει επίσης
ότι «σε συνδυασμό με τις διμερείς διαπραγματεύσεις στις οποίες σας σέρνουν οι Μεγάλες
Δυνάμεις, φοβόμαστε ότι τα Ραφάλ, οι φρεγάτες και τα ελικόπτερα σας θα μείνουν στην
Ιστορία να θυμίζουν την γενική ήττα στη οποία
σέρνει η κυβέρνηση σας τον Ελληνισμό».
Το ΜέΡΑ25 δηλώνει, τέλος, ότι «θα σταθεί
εμπόδιο στα πλάνα σας αντιπροτάσσοντας την
Τρίτη το βράδυ το δικό μας όραμα για την Ελλάδα του 2025», αναφερόμενο στην επίσκεψη
του γραμματέα του κόμματος Γ. Βαρουφάκη
στη Θεσσαλονίκη.

ΣΥΡΙΖΑ για σχολεία
Αθήνα. Τη Δευτέρα σε μεγάλο αριθμό των
σχολείων ή δεν θα υπάρχουν μάσκες ή θα διανεμηθούν λιγότερες από τις προβλεπόμενες»:
αυτό υποστηρίζουν σε δήλωσή τους οι τομεάρχες Παιδείας τους ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης και
Μερόπη Τζούφη -και τούτο γιατί «το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε άγονο σημαντικό μέρος του
διαγωνισμού της ΚΕΔΕ για τις μάσκες στα σχολεία».
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Η υφυπουργός Παιδείας Σ. Ζαχαράκη για το άνοιγμα των σχολείων
Αθήνα.- Της Αθηνάς Καστρινάκη/ΑΠΕ-ΜΠΕ

πτώσεις των παιδιών που δεν μπορούν να φέρουν
μάσκα για ιατρικούς λόγους, αλλά και όποιες νέες κατευθύνσεις δοθούν από τους επιστήμονες.

«Τ

ο στοίχημα των σχολείων θα κερδηθεί κυρίως απ› όσους θα βρίσκονται
μέσα στις σχολικές μονάδες», τονίζει σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή τις ιδιαίτερες συνθήκες που
υπαγορεύει η πανδημία για το άνοιγμα των
σχολείων τη Δευτέρα. «Είναι σημαντικό, είναι
κρίσιμο, μαθητές και εκπαιδευτικοί να δημιουργήσουν μαζί μια ισχυρή αλυσίδα προστασίας όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για
τους πιο ευάλωτους, για τους παππούδες και
τις γιαγιάδες που χρειάζονται τη μέριμνά
μας», επισημαίνει.
Αναφέρει ότι στην εκπαιδευτική κοινότητα τα
καταγεγραμμένα θετικά κρούσματα δεν ξεπερνούν τα 20 και τα χαρακτηρίζει «μεμονωμένα»,
σημειώνοντας ότι «δεν δημιουργούν συνθήκες
για γενικευμένη ανησυχία». Η κ. Ζαχαράκη επισημαίνει, ωστόσο, ότι δεν υποτιμάται καμία περίπτωση: «Αντιθέτως ενισχύουμε τον συντονισμό
με τις αρμόδιες αρχές για άμεση αντίδραση και
ιχνηλάτηση επαφών, όπως ακριβώς ορίζουν τα
πρωτόκολλα διαχείρισης που έχουν αποσταλεί
στα σχολεία», τονίζει.
Σχολιάζοντας πρωτοβουλίες ορισμένων δήμων
να πάρουν επιπλέον μέτρα για τα σχολεία, η υφυπουργός χαρακτηρίζει «πολύ κρίσιμο» το να
υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση της κατάστασης που
προκύπτει εξαιτίας της πανδημίας, η οποία θα
πρέπει να βασίζεται στις οδηγίες των πλέον ειδικών. «Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να ακολουθούνται με ακρίβεια και με συνέπεια, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση σε πολίτες και γονείς. Θέλουμε τα παιδιά μας υγιή και προστατευμένα σε
όλη την Ελλάδα, σε όποιο σχολείο κι αν πάνε»,
υπογράμμισε.
Τέλος, σχετικά με το πολυσυζητημένο μέτρο
προστασίας, τη χρήση μάσκας και το εάν υπάρχει
περίπτωση «διαλείμματος» από τη μάσκα, η κ.
Ζαχαράκη τονίζει ότι αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί με το φαγητό ή με το παιχνίδι σε ανοιχτό
χώρο και τη γυμναστική, όπου η χρήση μάσκας
δεν συστήνεται. Σημειώνει, ωστόσο, ότι το υπουργείο είναι έτοιμο να προσαρμοστεί για τις περιπτώσεις των παιδιών που δεν μπορούν να φέρουν
μάσκα για ιατρικούς λόγους, αλλά και όποιες νέες κατευθύνσεις δοθούν από τους επιστήμονες.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΕΡ: Από τη Δευτέρα αρχίζει μία ιδιαίτερη σχολική χρονιά. Το υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει τα μέτρα προφύλαξης που θα πρέπει να
τηρηθούν, ωστόσο η χρήση της μάσκας και η
απάλειψη του μέτρου των αποστάσεων εντός αίθουσας έχει προκαλέσει προβληματισμό σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Ποιο είναι το σκεπτικό
πίσω από την εισήγηση των ειδικών και την απόφαση του υπουργείου; Η χρήση μάσκας καθιστά
την τήρηση των αποστάσεων μη αναγκαία;
ΑΠ: Η Επιτροπή των ειδικών για την αντιμετώπιση του ιού, με βάση τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα για την εξέλιξη της πανδημίας, έκρινε ότι τα σχολεία μπορούν να λειτουργήσουν
στην πλήρη ανάπτυξή τους, με τη χρήση της μάσκας ως το βασικό μέσο για τον περιορισμό της
διασποράς του ιού στις σχολικές μονάδες. Ασφαλώς και στο μέτρο του δυνατού, θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια για τήρηση των αποστάσεων
τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με την οδηγία
να αποφεύγονται οι μεγάλες συναθροίσεις και η
λειτουργία του σχολείου να γίνεται σε σταθερές
ομάδες παιδιών οι οποίες συστηματικά δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Παράλληλα, είναι
απαραίτητο και κρίσιμο να τηρούνται οι οδηγίες
για συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών, να αερίζονται καλά οι αίθουσες, καθώς και
καθαρίζονται συστηματικά όλοι οι χώροι του
σχολείου. Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές όλοι
μια αλυσίδα ασφαλείας. Από κει και πέρα, είμα-

στε σε άμεση και συνεχή επαφή με την Επιτροπή
σε μια δυναμική και πρωτόγνωρη κατάσταση,
όπου και τα επιδημιολογικά δεδομένα καθορίζουν κάθε φορά και τα μέτρα που λαμβάνονται.
Όμως, και επιτρέψτε μου το σχόλιο αυτό, το στοίχημα των σχολείων θα κερδηθεί κυρίως από
όσους θα βρίσκονται μέσα στις σχολικές μονάδες. Είναι σημαντικό, είναι κρίσιμο, μαθητές και
εκπαιδευτικοί να δημιουργήσουν μαζί μια ισχυρή
αλυσίδα προστασίας όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τους πιο ευάλωτους, για τους παππούδες και τις γιαγιάδες που χρειάζονται τη μέριμνά
μας. Όπως και στην πρώτη φάση, ενωμένοι θα
αντιμετωπίσουμε αυτή τη δοκιμασία.
ΕΡ: Δεδομένου ότι, όταν ανοίξουν τα σχολεία,
κατά τη διάρκεια της ημέρας εκπαιδευτικοί και
παιδιά θα πρέπει να φορούν μάσκα για πολλές
ώρες, σκέφτεστε να ορίσετε κάποιο «διάλειμμα
μάσκας», κατά το οποίο θα μπορούν να τη βγάζουν για λίγα λεπτά;
ΑΠ: Η μάσκα πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα
στις αίθουσες, στους διαδρόμους του σχολείου,
σε κάθε κλειστό χώρο και στα μέσα μεταφοράς
μαθητών. Επίσης, η μάσκα θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ανοικτούς χώρους μόνο όπου υπάρχει
συγχρωτισμός. Βάσει και των οδηγιών που έχουμε λάβει από τους ειδικούς, το διάλειμμα, στο
οποίο αναφέρεστε, μπορεί να συνδυαστεί με το
φαγητό ή με το παιχνίδι σε ανοιχτό χώρο και τη
γυμναστική, όπου η χρήση μάσκας δεν συστήνεται. Προφανώς είμαστε εδώ να συζητήσουμε και
να προσαρμόσουμε τις οδηγίες μας για τις περι-

ΕΡ: Σε ορισμένους δήμους, αποφασίστηκε επιπλέον των μέτρων προστασίας, να τοποθετηθούν διαφανή διαχωριστικά στα θρανία. Πώς
σχολιάζετε την πρωτοβουλία αυτή;
ΑΠ: Ως Υπουργείο δεχόμαστε τις εισηγήσεις
της αρμόδιας Επιτροπής τις οποίες και εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα. Σε ό,τι αφορά τη δημόσια
υγεία και ειδικά τα μέτρα που λαμβάνονται για τα
σχολεία μας, είναι πολύ κρίσιμο να υπάρχει μια
ενιαία αντιμετώπιση της κατάστασης που θα βασίζεται στις οδηγίες των πλέον ειδικών. Και οι
οδηγίες αυτές θα πρέπει να ακολουθούνται με
ακρίβεια και με συνέπεια ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση σε πολίτες και γονείς. Θέλουμε τα
παιδιά μας υγιή και προστατευμένα σε όλη την
Ελλάδα, σε όποιο σχολείο κι αν πάνε.
ΕΡ: Σε περίπτωση κρούσματος καθηγητή, ο
οποίος διδάσκει σε πολλά τμήματα, ποια διαδικασία προβλέπεται από το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ; Θα μπαίνουν σε καραντίνα όλα τα τμήματα
στα οποία έχει διδάξει;
ΑΠ: Όπως αναφέρετε, και σε αυτή την περίπτωση θα εφαρμόζεται κανονικά το προβλεπόμενο πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Δηλαδή, θα κλείνουν
τα τμήματα που διδάσκει ο εκπαιδευτικός και θα
ακολουθείται η διαδικασία ιχνηλάτησης, ενώ η
εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχίζεται μέσω τηλεκπαίδευσης.
ΕΡ: Έχετε εικόνα κρουσμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα από την ημέρα που άρχισαν να λειτουργούν διοικητικά τα σχολεία, χωρίς μαθητές;
ΑΠ: Υπάρχουν μεμονωμένα κρούσματα τα
οποία όμως δεν δημιουργούν συνθήκες για γενικευμένη ανησυχία. Καταγράφουμε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην Ελλάδα και παρακολουθούμε στενά κάθε περίπτωση που καταγράφεται σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ. Σημείωση
ότι στην Ελλάδα λειτουργούν πάνω από 14.400
σχολικές μονάδες και τα καταγεγραμμένα θετικά
κρούσματα σε εκπαιδευτικούς δεν ξεπερνούν τα
20. Δεν υποτιμούμε όμως καμία περίπτωση. Αντιθέτως ενισχύουμε τον συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές για άμεση αντίδραση και ιχνηλάτηση
επαφών, όπως ακριβώς ορίζουν τα πρωτόκολλα
διαχείρισης που έχουν αποσταλεί στα σχολεία.

Αλλαγές, εκσυγχρονισμός και rebranding στα ΚΕΠ
Αθήνα.- Της Κάτιας
Παπαδοπούλου/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα ΚΕΠ εκσυγχρονίζονται, ανακαινίζονται, αλλάζουν λογότυπό τους, ενώ θα δίνουν την δυνατότητα στους πολίτες που
δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο να αυτοεξυπηρετούνται. Αυτό προβλέπεται με
βάση το έργο ««Αναβάθμιση Ψηφιακής,
Οργανωτικής, Λειτουργικής και Αισθητικής Ταυτότητας των ΚΕΠ (ΚΕΠ Rebranding)». Όπως δηλώνει στο ΑΠΕΜΠΕ ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Αρμόδιος για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς
«τα ΚΕΠ είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους στη συνείδηση του πολίτη, θεσμούς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
Ωστόσο, προκειμένου αυτός ο θεσμός να
ανταποκρίνεται ακόμη καλύτερα τις ανάγκες της ψηφιακής εποχής και τη νέα καθημερινότητα που διαμορφώνεται για
τους πολίτες, οφείλει να εξελιχθεί. Ως
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
έχουμε προχωρήσει ήδη σε αρκετές μεταρρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση,
με τελευταία την έναρξη λειτουργίας της
υπηρεσίας εξ› αποστάσεως εξυπηρέτησης
myKEPlive. Τώρα, δρομολογούμε πια τη
συνολική αναβάθμιση της ψηφιακής, οργανωτικής, λειτουργικής και αισθητικής
ταυτότητας των ΚΕΠ. Έπειτα από συσκέ-

ψεις, υπογράψαμε με την Κοινωνία της
Πληροφορίας, προγραμματική συμφωνία
για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας
και της αισθητικής των ΚΕΠ, προκειμένου
να βελτιωθούν οι παρεχόμενες προς τους
πολίτες υπηρεσίες και να ανταποκρίνεται
καλύτερα ο θεσμός στις μεταβαλλόμενες
ανάγκες της εποχής μας. Η διευκόλυνση
του πολίτη και της επιχείρησης είναι στον
πυρήνα της πολιτικής μας και το αποδεικνύουμε στην πράξη». Να αναφέρουμε ότι
το έργο δρομολογείται έπειτα από την
προγραμματική συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της ηγεσίας του υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης - του υπουργού, Κυριάκου Πιερρακάκη και του υφυπουργού Γιώργου Γεωργαντά- και της
Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ.
Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Λεωνίδας
Χριστόπουλος τονίζει ότι «η είσοδος της
δημόσιας διοίκησης στην ψηφιακή εποχή
είναι ένα μεγάλο στοίχημα για εμάς στο
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο
πλαίσιο αυτό, η αλλαγή του φυσικού και
θεσμικού υπόβαθρου, θα καθορίσουν σημαντικά την επιτυχία μας για τη μεταστροφή της αντίληψης των πολιτών και

των επιχειρήσεων για το κράτος. Τα νέα
ΚΕΠ είναι το «κλείδι» για αυτή τη μεταστροφή. Με την αναβάθμιση της ψηφιακής, οργανωτικής, λειτουργικής, αλλά και
της αισθητικής ταυτότητας των ΚΕΠ, επιχειρούμε ένα συνολικό re- branding του
θεσμού, ώστε να συμβαδίζει πλέον με τις
σύγχρονες ανάγκες. Στόχος μας είναι να
διευκολύνουμε την καθημερινότητα των
πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου μέσω των νέων ΚΕΠ».
Οι σημαντικότεροι στόχοι του έργου
είναι:
- Νέο φιλικό περιβάλλον εργασίας και
εξυπηρέτησης
- Παροχή νέων και προηγμένων υπηρεσιών
- Εξυπηρέτηση πολιτών που σήμερα
δεν εξυπηρετούνται επαρκώς όπως:
ΑμΕΑ, ηλικιωμένοι, υπήκοοι άλλων χωρών, άτομα με περιορισμένες ψηφιακές
δεξιότητες κ.α.
- Καθιέρωση της αυτοεξυπηρέτησης
εντός του ΚΕΠ
- Στήριξη της επιχειρηματικότητας
-Μετασχηματισμό τους σε one-stop
shop για πολίτες και επιχειρήσεις (ως ένα
βαθμό)
Οι βασικοί λόγοι που οδηγήσαν στην

απόφαση για υλοποίηση του συγκεκριμένου λόγου είναι ότι α) το δίκτυο των
Κ.Ε.Π. ιδρύθηκε και οργανώθηκε χωροταξικά το 2002 και έκτοτε δεν έχει υποστεί
ουσιαστικές αλλαγές με αποτέλεσμα η αισθητική και λειτουργική του ταυτότητα
να απόσχει από την εποχή του. Σήμερα είκοσι (20) χρόνια μετά από την έναρξη λειτουργία τους κρίνεται απαραίτητη η παρέμβαση για την ουσιαστική «Αναβάθμιση Ψηφιακής, Οργανωτικής, Λειτουργικής
και Αισθητικής Ταυτότητας των ΚΕΠ
(ΚΕΠ Re-branding)», ώστε να συνεχίσουν
να εκτελούν τη βασική αποστολή τους
που είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών. β)
Τα ΚΕΠ υποδέχονται μεταξύ άλλων ομάδες εξυπηρετούμενων που έχουν μικρότερη δυνατότητα χρήσης εφαρμογών πληροφορικής από το σπίτι, τη προσωπική
τους συσκευή ή από το χώρο της εργασίας. Για ένα μέρος των εξυπηρετούμενων
αυτών, τα ΚΕΠ θα πρέπει να προσφέρουν
τις δυνατότητες και την υποστήριξη που
έχουν ανάγκη ώστε να αυτό-εξυπηρετηθούν, παρέχοντάς τους πρόσβαση στην
ψηφιακή υπηρεσία από το χώρο του ΚΕΠ
(σύνδεση στο διαδίκτυο, διαθέσιμες συσκευές εξυπηρέτησης, καθοδήγηση και
υποστήριξη). Τα ΚΕΠ, στο πλαίσιο του
νέου ρόλου τους, μπορούν να παρέχουν
εξειδικευμένη πληροφόρηση ή καθοδήγη-

ση προς συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών / επιχειρηματιών, με στόχο τη
στήριξη της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Η υποστήριξη μπορεί να παρέχεται επιτόπου ή και μέσω τηλεδιάσκεψης.
Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει τις
ακόλουθες δράσεις :
• Αναβάθμιση Υποδομών
1. Ανακαίνιση Χώρων: Περιλαμβάνει
προσαρμογή της εσωτερικής διαρρύθμισης στο νέο τρόπο λειτουργίας με νέες ειδικά σχεδιασμένες Μονάδες Εργασίας Εξυπηρέτησης («Modules»), τη διασφάλιση πρόσβασης ΑμΕΑ, τη συνολική αναβάθμιση της εμφάνισης των ΚΕΠ και την
εφαρμογή ενιαίας σύγχρονης ταυτότητας.
2. Αναβάθμιση Εξοπλισμού ΤΠΕ: Περιλαμβάνει την παροχή σύγχρονου εξοπλισμού ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση, αυτοεξυπηρέτηση και πληροφόρηση των εξυπηρετούμενων πολιτών.
• Υποστήριξη της Λειτουργίας
1. Υπηρεσίες Υποστήριξης Λειτουργίας:
Περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών
για την υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας των ΚΕΠ, Υπηρεσίες συντήρησης των χώρων, εξοπλισμού πληροφορικής, κλπ.
• Διαχείριση Έργου
1. Υπηρεσίες Διαχείρισης: Περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών διοίκησης
του έργου, τόσο κατά τη φάση υλοποίησης (PMO Team), όσο και κατά τη φάση
της λειτουργίας των ΚΕΠ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (SLA Team).
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Τουρκικές τορπίλες στην αποκλιμάκωση
Αθήνα.- Του Βασίλη Νέδου
ε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι
Ενοπλες Δυνάμεις και το σύνολο
του μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στην
Αθήνα, την ίδια στιγμή που στο παρασκήνιο εξελίσσεται μια εντατική διπλωματική
προσπάθεια με επίκεντρο το Βερολίνο, για
διαχείριση της κρίσης που είναι σε εξέλιξη
για πάνω από ένα μήνα στην Ανατολική
Μεσόγειο.

Σ

Ανάμεσα στο Βερολίνο, τις Βρυξέλλες, την
Ουάσιγκτον, την Αθήνα και την Αγκυρα βρίσκονται ανοιχτοί παράλληλοι δίαυλοι μέσω
των οποίων γίνεται μια προσπάθεια, που πάντως έως τώρα έχει σημειώσει αρκετά πισωγυρίσματα.
Στην αρχή της κρίσης η Αγκυρα βρήκε ως
πρόσχημα για την αποστολή του «Ορούτς Ρέις» την υπογραφή συμφωνίας για οριοθέτηση
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ)
ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. Αυτή
τη φορά η Αγκυρα φαίνεται ότι αναζητεί διαφορετικό πρόσχημα για τορπιλισμό της διπλωματικής προσπάθειας στην οποία έχει
αποδυθεί η Γερμανία υπό τον συντονισμό της
καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ και την ενεργό
συμμετοχή της Ε.Ε. μέσω του ύπατου εκπροσώπου της Ζοζέπ Μπορέλ. Το πρόσχημα της
Αγκυρας σε αυτή τη φάση είναι εκείνο που
παρουσιάζει ως «σκληρή» τη στάση της Γαλλίας και του προέδρου της Εμανουέλ Μακρόν,
ο οποίος είναι ο μοναδικός Ευρωπαίος ηγέτης
που έχει χαρακτηρίσει ανοιχτά την Τουρκία
ως χώρα που δεν συμπεριφέρεται ως εταίρος.
Η Αγκυρα στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί ένα πολύ παλιό τουρκικό επιχείρημα,
καθώς, απευθυνόμενη στην Ε.Ε., ζητεί από τις
χώρες που είναι «γεωγραφικά μακριά» από
την περιοχή, να μην ασχολούνται με ζητήματα
που αφορούν την Τουρκία και την Ελλάδα.
Αυτή η παρελκυστική τακτική είναι, πάντως,
αντιληπτή όχι μόνο από το Παρίσι, αλλά και
από το Βερολίνο ως προσπάθεια αποφυγής
ουσιαστικής δέσμευσης για επαφές.
Από την πλευρά της Τουρκίας το αφήγημα
της πίεσης προς την Ελλάδα (και την Ε.Ε.)
στην Ανατολική Μεσόγειο κατασκευαζόταν
όλες τις προηγούμενες ημέρες και μάλιστα
εντατικά. Οι στρατιωτικές απειλές ξεκίνησαν
κλιμακωτά από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν και στη συνέχεια μεταδίδονταν σε
διαφορετικό βαθμό έντασης από τους υπουργούς Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου,
Εθνικής Αμυνας Χουλουσί Ακάρ, τον εκπρόσωπο του ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ, αλλά και πρόσωπα του στενού προεδρικού κύκλου στο Ακ
Σαράι. Παράλληλα προς τις στρατιωτικές
απειλές, η Αγκυρα επιθυμεί να παρουσιάσει
την Αθήνα ως «ανεπίδεκτη» διαλόγου, χρησιμοποιώντας την αυστηρή, αλλά συνεπή στάση της Ελλάδας, να αρνηθεί διαπραγματεύσεις στο ΝΑΤΟ εάν νωρίτερα δεν υπάρξουν
σημάδια αποκλιμάκωσης, με αποχώρηση του
«Ορούτς Ρέις» από την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Μακρόπνοο πλάνο

Στην Αγκυρα, πάντως, φαίνεται ότι υπάρχει
συγκεκριμένο, μακρόπνοο πλάνο για τις
έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα εκείνες που αφορούν τις δραστηριότητες
του «Ορούτς Ρέις». Σε ενημέρωση που έκανε
σε Τούρκους δημοσιογράφους και ειδικούς,
ένας αξιωματούχος του υπουργείου Ενέργειας
της γειτονικής χώρας διευκρίνισε ότι τον τελευταίο μήνα το «Ορούτς Ρέις» κάνει έρευνες
δύο διαστάσεων (2D). Πρακτικά με αυτόν τον
τρόπο επιβεβαιώνεται εν μέρει η επίσημη ελληνική θέση ότι το τουρκικό ερευνητικό δεν
έχει ακόμη ξεκινήσει τις τρισδιάστατες έρευνες (3D) στην περιοχή.
Ο ίδιος αξιωματούχος, ωστόσο, είπε ότι αν
υπάρχει κάποια περιοχή που πιθανώς κρύβει
κάποιες προοπτικές, τότε θα ακολουθήσουν

Το ΚΙΝΑΛ στηρίζει
τον Κεγκέρογλου
για το «παρών»
Αθήνα

Το Κίνημα Αλλαγής διαψεύδει ως εντελώς ανυπόστατατα δημοσιεύματα από μερίδα του Τύπου, σύμφωνα με τα οποία υπάρχει δυσαρέσκεια για τον
γραμματέα της ΚΟ Βασίλη Κεγκέρογλου, με αφορμή
το «παρών» που ψήφισε για την άρση ασυλίας του
Παύλου Πολάκη και τη συνολική εικόνα που εξέπεμψε η ΚΟ του ΚΙΝΑΛ. Ταυτόχρονα εκφράζει την εμπιστοσύνης και στήριξη της Φώφης Γεννηματά.
Ειδικότερα, σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου
του κόμματος σημειώνεται: «Ο Βασίλης Κεγκέρογλου απολαμβάνει της πλήρους εμπιστοσύνης και
στήριξης της προέδρου Φώφης Γεννηματά και του
συνόλου των συναδέλφων του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ως γραμματέας της ΚΟ του Κινήματος
Αλλαγής τα τελευταία 5 χρόνια με την πολιτική δράση, την παρουσία και το έργο του, χαίρει ευρύτατης
εκτίμησης από την παράταξη που αναγνωρίζει την
συνεπή πολιτική του πορεία και την διαχρονική του
προσφορά. Δημοσιεύματα από μερίδα του Τύπου είναι εντελώς ανυπόστατα».

τρισδιάστατες έρευνες και, αν αυτές είναι θετικές ως προς το ενδεχόμενο ύπαρξης φυσικού αερίου, «τότε θα προχωρήσουμε σε γεωτρήσεις. Αυτά είναι τα πιθανά βήματα γι’ αυτή
την περιοχή». Ο ίδιος αξιωματούχος αναφερόταν, ακόμη, στην ανάγκη η Τουρκία να προχωρήσει στην άντληση του φυσικού αερίου
που βρίσκεται στις περιοχές συμφερόντων
της (κατά την Αγκυρα προφανώς), επισημαίνοντας ότι η εισαγωγή ενέργειας κοστίζει ετησίως 44 δισ. δολάρια και είναι ο βασικός αρνητικός συντελεστής στο δημοσιονομικό έλλειμμα της Τουρκίας. Σε λιγότερο εκλεπτυσμένο λόγο, τις επόμενες ημέρες τουρκικές
πηγές που αναπαράγονταν από μερίδα του
Τύπου της γείτονος, ανέφεραν ότι το «Κανουνί», το τρίτο πλωτό γεωτρύπανο ιδιοκτησίας
της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίων (ΤΡΑΟ),
είναι πλέον έτοιμο να δραστηριοποιηθεί.

Η Ευρώπη

Ενόψει της Συνόδου Κορυφής της 24ης και
25ης Σεπτεμβρίου η Ευρώπη βρίσκεται, στην
πραγματικότητα, σε στάση αναμονής. Στην
Κορσική, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μια πρώτη ευκαιρία να αντιληφθεί
ότι οι γραμμές στο εσωτερικό της Ε.Ε. έναντι
της Τουρκίας είναι διχασμένες. Η Ελλάδα και
η Κυπριακή Δημοκρατία τάσσονταν υπέρ των
πρωτοβουλιών της Γαλλίας, ενώ η Ισπανία, η
Ιταλία και η Μάλτα κινούνταν στη γερμανική
γραμμή, με την Πορτογαλία να είναι ελαφρώς
ουδέτερη. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι
το μήνυμα του πρωθυπουργού προς τους έξι
υπόλοιπους ηγέτες της Ευρωμεσογειακής Συνόδου ήταν ότι «χρειάζεται ένας μοχλός πίεσης στην Τουρκία. Θέλουμε να της προσφέρουμε μια ευρωπαϊκή λύση, αλλά πρέπει να
γίνει σαφές ότι δεν μπορεί να μας προκαλεί
και να μας εκβιάζει. Το ζήτημα αφορά συνολικά την Ευρώπη και η Τουρκία πρέπει να ξέρει
ότι αν συνεχίσει, θα συζητηθούν σκληρές κυρώσεις. Αν από την άλλά δείξει καλή διάθεση,
υπάρχουν λύσεις που είναι προς το συμφέρον
και της Ευρώπης, αλλά και της Τουρκίας».
Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι ο κ. Μητσοτάκης
και ο κ. Μακρόν ήταν απόλυτα σύμφωνοι στα
ζητήματα που σχετίζονται με την Τουρκία, κυρίως ως προς την ανάγκη αποκλιμάκωσης
από πλευράς της Αγκυρας και την αποστολή
αυστηρών μηνυμάτων από την Ευρώπη. Οι
δύο άνδρες συζήτησαν εκτενώς και για την
αμυντική συνεργασία. Η προμήθεια των 18
μαχητικών «Ραφάλ» οδεύει προς ολοκλήρωση, υποπρογράμματα που αφορούν τα Μιράζ-2000 τη Πολεμικής Αεροπορίας προχωρούν, ωστόσο το Παρίσι επιμένει ακόμη στις
φρεγάτες.
Εν τω μεταξύ, μήνυμα στήριξης στους ακρίτες αλλά και καμπανάκι στους Ευρωπαίους
εταίρους που συνεχίζουν να τηρούν ίσες αποστάσεις μεταξύ Αθήνας και Αγκυρας, στέλνει

με τη σημερινή επίσκεψή της στο Καστελλόριζο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου.

Οι ΗΠΑ

Αν και η Ουάσιγκτον έχει ξεκάθαρα παραδώσει τη διαμεσολάβηση στο Βερολίνο, φαίνεται ότι παρακολουθεί τα πράγματα με ανησυχία. Ο Μάικ Πομπέο βρέθηκε χθες στην
Κύπρο για να δείξει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ,
ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία Ρωσία και Κίνα κινούνται πολύ εντατικά στην
Ανατολική Μεσόγειο. Βέβαια, η απουσία άμεσης εμπλοκής των ΗΠΑ δεν σημαίνει ότι οι
αμερικανικές κινήσεις δεν συντείνουν στη δημιουργία ενδιαφερουσών περιφερειακών αλλαγών. Μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
(ΗΑΕ), την οδό της διπλωματικής εξομάλυνσης στις σχέσεις με το Ισραήλ ακολουθεί και
το Μπαχρέιν. Η Ελλάδα έχει οικοδμήσει στενές σχέσεις με τα ΗΑΕ και σε στρατιωτικό επίπεδο, κάτι που προκύπτει από την παρουσία
F-16 από τη χώρα του Κόλπου στη Σούδα για
σχεδόν ένα μήνα.
Δεν αποκλείεται αυτού του είδους η συνεργασία να επεκταθεί και με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, η πρεσβεία της οποίας στην
Αθήνα απέκτησε Ακόλουθο Αμυνας (ΑΚΑΜ)
για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία της
διπλωματικής αποστολής. Με αυτόν τον τρόπο θα επιταχυνθούν εκκρεμότητες όπως η
αποστολή πυροβολαρχίας «Πάτριοτ» στη Σαουδική Αραβία, αλλά και πιθανές αντίστροφες κινήσεις, δηλαδή η στάθμευση μαχητικών
στην Ελλάδα με αφορμή κάποια άσκηση.

Οι δηλώσεις Εντι Ράμα
για την ΑΟΖ

Είναι πασιφανές ότι η προσοχή της Αθήνας
είναι στραμμένη στην Ανατολή, ωστόσο
υπάρχει κάποια κινητικότητα στο μέτωπο των
επαφών με τα Τίρανα για την οριοθέτηση
ΑΟΖ. Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Αλβανού πρωθυπουργού Εντι Ράμα περί μεσολάβησης τρίτης χώρας ή προσφυγή στη Χάγη
για την οριοθέτηση ΑΟΖ και τη δημόσια παραδοχή ότι η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, δημιουργήθηκαν ορισμένα ερωτήματα σχετικά
με τις προθέσεις των Τιράνων. Ο τέως πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσα δήλωσε, πάντως, για
ακόμα μια φορά την περασμένη Πέμπτη ότι η
συμφωνία για ΑΟΖ του 2009 ακυρώθηκε λόγω των παρεμβάσεων της Τουρκίας. Ο Εντι
Ράμα βρέθηκε στην Αγκυρα τις προηγούμενες
ημέρες και φαίνεται πως η Τουρκία επαναλαμβάνει αυτές τις πιέσεις, υπό τον φόβο ότι, μετά την Ιταλία και την Αίγυπτο, μία ακόμα χώρα μπορεί να συμφωνήσει σε οριοθέτηση
ΑΟΖ με την Ελλάδα.
*** Από την «Καθημερινή της Κυριακής»

Δηλώσεις Θεοδωρικάκου
και Λιβάνιου
Αθήνα

Την παρέμβαση της ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών προκάλεσε η απόφαση του δημάρχου Μυτιλήνης Στρατή Κύτελη να παραμείνουν κλειστά τα
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου έως και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε
από την έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού.
Ο υπουργός και ο υφυπουργός Εσωτερικών Τάκης
Θεοδωρικάκος και Θοδωρής Λιβάνιος αντίστοιχα με
παρέμβασή τους επισημαίνουν ότι η
αρμοδιότητα για την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων κάθε τύπου και βαθμίδας ανήκει αποκλειστικά στα υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων
και Υγείας, ύστερα από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας. Ειδικά για τις περιπτώσεις
αναστολής λειτουργίας λόγω κορονοϊού, διατάξεις
που αποδίδουν αρμοδιότητα στους δημάρχους ή
στους αντιπεριφερειάρχες για ολιγοήμερη διακοπή
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν εφαρμόζονται.
Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εσωτερικών,
η παρέμβαση αφορά όλα τα σχολεία της χώρας και
όχι μόνο της Λέσβου.

Διπλή κριτική
Ελληνικής Λύσης
σε Μητσοτάκη
Αθήνα

Διπλή κριτική, για οικονομία και εξοπλιστικά, ασκεί
η Ελληνική Λύση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη.
Και πρώτα για την οικονομία, «ο κ. Μητσοτάκης
αφού μοίρασε λεκτικά ψίχουλα και άφθονες αερολογίες στους πολίτες, ανακοίνωσε το σχέδιο οριστικής
άλωσης του κράτους. Οι «κερκόπορτες» για αναξιοκρατικές ρουσφετολογικές προσλήψεις που ανακοίνωσε με την ‘χαλάρωση’ του ΑΣΕΠ, ο εφιάλτης του
«Θα» χωρίς να μας πει που θα βρει τα λεφτά, προσβάλλουν κάθε έντιμο Έλληνα και μας γυρνούν δεκαετίες πίσω», υποστηρίζει η Ελληνική Λύση, που
προσθέτει: «Η πρωτοφανής απαξίωση του πρωτογενούς τομέα την ώρα που άπαντες αξιολογούν την
επισιτιστική κρίση που έρχεται ως την πιο επικίνδυνη
συνέπεια της πανδημίας, είναι εγκληματική».
Ενώ, υποστηρίζει επίσης, «δεν ζήτησε ούτε ένα
‘συγγνώμη’ για την εξαπάτηση των Θεσσαλονικέων
που δεν είδαν ούτε μία από τις περσινές του εξαγγελίες να γίνεται πράξη! Ούτε μία κουβέντα για τη Μακεδονία που απροστάτευτη βλέπει τα προϊόντα της
να πλαστογραφούνται από τους Σκοπιανούς! Φέτος,
η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία κυριολεκτικά δεν
υπήρχαν για τον πρωθυπουργό. Για άλλη μια φορά η
ΔΕΘ μετετράπη σε Διεθνή Εμπαιγμό Θεσσαλονίκης».
Για τα εξοπλιστικά, «τα Rafale, οι FREMM κλπ.,
που αποτελούν προτάσεις της Ελληνικής Λύσης, είναι ευπρόσδεκτες ως προσθήκες, όχι όμως πανάκεια.
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Κάλεσμα σε αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η

ΚΕ του ΚΚΕ σε ανακοίνωση-κάλεσμά της αναφέρεται
στις «σύνθετες και δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται για το λαό
από την πορεία των διεθνών και
εσωτερικών εξελίξεων», όπως σημειώνει, αναλύει ενδελεχώς το σύνολο των εξελίξεων και επισημαίνει
ότι αυτές καθορίζονται από:
-«Την περαιτέρω όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μέσα
στους οποίους εντάσσονται και οι αντιθέσεις των αστικών τάξεων Ελλάδας Τουρκίας, η κλιμάκωση της τουρκικής
επιθετικότητας.
-Την πορεία και το φούντωμα της
πανδημίας στη χώρα μας και διεθνώς,
την τραγική κατάσταση στα δημόσια συστήματα Υγείας, τις συνέπειες της πανδημίας στη ζωή και τα δικαιώματα της
εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, ως αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής και μέτρων.
-Το ξέσπασμα, την εξέλιξη και το βάθος της οικονομικής κρίσης, η οποία δεν
έχει ως βασική αιτία την πανδημία, όπως
ισχυρίζονται οι αστικές κυβερνήσεις και
οι διεθνείς οργανισμοί. Στην παγκόσμια
καπιταλιστική οικονομία προϋπήρχαν
σοβαρά προβλήματα υπερσυσσώρευσης
κεφαλαίου, που οδηγούσαν μαθηματικά
σε μια νέα κρίση, η οποία επιταχύνθηκε
από την πανδημία.
-Την ένταση του αυταρχισμού, της καταστολής, του αντικομμουνισμού, όπως
εκδηλώθηκε το τελευταίο διάστημα με
την ψήφιση από την κυβέρνηση της ΝΔ
του νέου νόμου για τον περιορισμό και
την απαγόρευση των διαδηλώσεων».
Η ανακοίνωση-κάλεσμα τονίζει ότι
«μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Κεντρική
Επιτροπή του ΚΚΕ απευθύνεται στην εργατική τάξη, στους βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενους ΕΒΕ και αγρότες, στη
νεολαία και τις γυναίκες των λαϊκών δυνάμεων, στους συνταξιούχους, στους
προοδευτικούς ανθρώπους, επιστήμονες, καλλιτέχνες. Τους καλεί σε αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ:
-«Για την προστασία της ζωής και της
υγείας του λαού.
-Για την υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, για να καταργηθούν οι αντεργατικές διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, να μη
μείνει κανένας εργαζόμενος χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα.
--Για την υπεράσπιση των λαϊκών
ελευθεριών ενάντια στην κρατική καταστολή και τις απαγορεύσεις, ενάντια
στην εργοδοτική τρομοκρατία.

--Για να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια
στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τη
συμμετοχή της χώρας μας στα σχέδια
των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ. Καμία αλλαγή
διεθνών συνθηκών, καμία συμμετοχή
στα παζάρια συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου υπό «ευρωΝΑΤΟική εποπτεία». Τα
σύνορα, τα κυριαρχικά δικαιώματα, την
εδαφική ακεραιότητα της χώρας δεν
μπορούν να τα εγγυηθούν οι ΗΠΑ, το
ΝΑΤΟ, η ΕΕ, τα παζάρια και οι συμφωνίες των αστικών τάξεων και κυβερνήσεων».
Αναφορικά με τους «ανταγωνισμούς
στην Ανατολική Μεσόγειο, τις αντιθέσεις των αστικών τάξεων Ελλάδας-Τουρκίας, την όξυνση της τουρκικής επιθετικότητας» η ΚΕ του ΚΚΕ υπογραμμίζει
ότι «ο λαός μας πρέπει να απορρίψει όλα
τα εκβιαστικά διλήμματα, να μη δεχτεί
καμία υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα. H υπεράσπιση των κυριαρχικών
δικαιωμάτων, της εδαφικής ακεραιότητας, των συνόρων, από τη σκοπιά των
λαϊκών συμφερόντων, δεν είναι θεωρίες,
κούφια λόγια. Αποκτούν πραγματικό νόημα, μόνο όταν συμβαδίζουν με την πάλη:
- Για την απεμπλοκή της χώρας μας
από τα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ,
των ΗΠΑ, της ΕΕ.
- Για να κλείσουν οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα.
- Για την αποδέσμευση από αυτούς
τους οργανισμούς, με τον λαό στην
εξουσία, ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει».
Ως προς την προστασία της ζωής και
της υγείας του λαού από την πανδημία
και την κρατική πολιτική, η ΚΕ του ΚΚΕ
τονίζει ότι απαιτείται άμεσα:
-Να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμων ιατρών και νοσηλευτών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τα νοσοκομεία, καμία απόλυση, μονιμοποίηση

όλων των συμβασιούχων και των επικουρικών.
-Μαζικά, επαναλαμβανόμενα τεστ
στους εργαζόμενους στην Υγεία και την
Πρόνοια, στα ΜΜΜ, στην Εστίαση,
στον Τουρισμό, στο Εμπόριο αλλά και
στους μεγάλους χώρους δουλειάς (εργοστάσια κ.λπ.).
-Να ανοίξουν όλες οι μονάδες Υγείας
και τα προνοιακά ιδρύματα για ανάπηρους και χρόνιους πάσχοντες, που έκλεισαν τα τελευταία χρόνια, εξασφαλίζοντας πλήρες μόνιμο προσωπικό και ανάλογες υποδομές λειτουργίας.
-Σχέδιο επίταξης όλων των δομών και
υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα Υγείας
και Πρόνοιας, για να μπει σε εφαρμογή,
ανάλογα με τις ανάγκες (π.χ. και για τα
τεστ μοριακού ελέγχου).
-Μέτρα προστασίας των εργαζομένων
στους τόπους δουλειάς με όλα τα απαραίτητα μέσα για την υγεία και την
ασφάλειά τους.
-Δωρεάν χορήγηση του αντιγριπικού
εμβολίου και για τον πνευμονιόκοκκο.
-Κατεπείγουσες προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού στα μέσα μεταφοράς για να
αυξηθούν τα δρομολόγια, για να μειωθεί
ο συγχρωτισμός, με ταυτόχρονη μείωση
στην πληρότητα των πλοίων και των αεροπλάνων, με παράλληλη μείωση της τιμής των εισιτηρίων.
-Αποφασιστική μείωση του αριθμού
μαθητών ανά τάξη, ώστε κανένα τμήμα
να μην έχει πάνω από 15 μαθητές.
-Ανάπτυξη δικτύου Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας που θα εκφράζεται
συγκεκριμένα και στα σχολεία. Με παρουσία νοσηλευτών στις σχολικές μονάδες, με πρόβλεψη σταθερής παρουσίας
γιατρών σε ομάδες σχολείων ή και μόνιμης παρουσίας σε πολυπληθή σχολεία.
-Έκτακτα κονδύλια από τον κρατικό
προϋπολογισμό για μαζικούς διορισμούς
εκπαιδευτικών και άλλων εργαζομένων,
για την αναβάθμιση υποδομών και εξο-

πλισμού, για καθαριότητα και έλεγχο
εφαρμογής των μέτρων υγιεινής και των
ατομικών μέσων προστασίας κ.λπ., στις
εκπαιδευτικές δομές όλων των βαθμίδων
και για την προσχολική ηλικία.
Σχετικά με την υπεράσπιση των εργατικών - λαϊκών δικαιωμάτων στις συνθήκες της νέας καπιταλιστικής οικονομικής
κρίσης, η ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει ότι χρειάζεται να δυναμώσει η εργατική-λαϊκή
πάλη για:
-Να καταργηθούν άμεσα οι αντεργατικές - αντιλαϊκές διατάξεις των ΠΝΠ.
-Να εξασφαλιστεί εισόδημα που να
ανταποκρίνεται στις οξυμένες ανάγκες
για όλους τους εργαζόμενους και ανέργους.
-Να μη γίνει κανένας πλειστηριασμός
πρώτης κατοικίας, καμιά διακοπή σε λαϊκή κατοικία για χρέη σε νερό, ρεύμα, τηλέφωνο.
-Να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος, χωρίς μειώσεις μισθών. Κατάργηση όλων
των μορφών ελαστικής εργασίας.
-Κοινωνική ασφάλιση υποχρεωτική
για όλους και όλες, με μείωση έως κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων. Να πληρώσουν κράτος και εργοδοσία. Υγεία - Πρόνοια αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν για όλους.
-’Αμεση στήριξη των αυτοαπαχολουμένων με κατοχύρωση αφορολόγητου
ορίου στα 12.000 ευρώ και διαγραφή μέρους χρεών σε τράπεζες και Δημόσιο.
-Κατοχύρωση κατώτερων εγγυημένων τιμών στα αγροτικά προϊόντα.
Για την υπεράσπιση των λαϊκών, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει: «Η πάλη απέναντι στην κρατική καταστολή, την εργοδοτική τρομοκρατία και τον αυταρχισμό, απέναντι στην επίθεση στα λαϊκά
συνδικαλιστικά δικαιώματα, στα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών
πρέπει να μπει στην προμετωπίδα της
πάλης του ταξικού εργατικού κινήματος
και της Κοινωνικής Συμμαχίας, ξεκινώντας από τους χώρους δουλειάς. Σε αυτόν τον αγώνα μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει κάθε εργαζόμενος, προοδευτικός άνθρωπος, επιστήμονας, καλλιτέχνης, νομικός κ.λπ. Ιδιαίτερης σημασίας
μέτωπο είναι η δίκη της Χρυσής Αυγής
που μπαίνει σε φάση ολοκλήρωσης».
«Η υπεράσπιση των λαϊκών, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων θα στηρίζεται
στην οργανωμένη απειθαρχία του ταξικού κινήματος, με στόχο την ακύρωση
στην πράξη των αντιδραστικών νόμων.
Κυρίως, όμως, αυτός ο αγώνας θα ενισχύει τον συνολικό αντικαπιταλιστικό αντιμονοπωλιακό προσανατολισμό της
πάλης, την ανάδειξη της ταξικής ουσίας
της αστικής δημοκρατίας, κόντρα σε λογικές που αποσπούν την καταστολή από

τον καπιταλιστικό εκμεταλλευτικό χαρακτήρα του αστικού κράτους, ενισχύοντας τα κάλπικα δίπολα (πρόοδος - συντήρηση) και διευκολύνοντας τις αυταπάτες μιας μελλοντικής σοσιαλδημοκρατικής κυβερνητικής διαχείρισης.
Να καταργηθούν άμεσα: Ο νόμος περιορισμού του απεργιακού δικαιώματος
που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος συμπληρώθηκε από τη ΝΔ, και ο
νόμος απαγόρευσης και περιορισμού
των διαδηλώσεων που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ» αναφέρει η ανακοίνωση-κάλεσμα.
Βάσει των εξελίξεων αυτών η ΚΕ του
ΚΚΕ υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη «οι Κομματικές Οργανώσεις, η ΚΝΕ,
οι φίλοι και οπαδοί του Κόμματος να
βρεθούν από τώρα σε θέση μάχης για
την οργάνωση της εργατικής - λαϊκής
αντεπίθεσης».
Η ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι «αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο και με πιο παραστατικό τρόπο το
πώς η οργάνωση της οικονομίας με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος, η εξουσία στα χέρια μιας κοινωνικής μειοψηφίας, των εκπροσώπων των μονοπωλιακών
ομίλων, γίνεται εμπόδιο για την κοινωνική πρόοδο και ευημερία. Συσσωρεύονται
στοιχεία που φανερώνουν την αναγκαιότητα του σοσιαλισμού-κομμουνισμού,
δηλαδή της εργατικής εξουσίας, για τη
θεμελίωση της κοινωνικής ιδιοκτησίας,
του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού της οικονομίας, με κριτήριο την διευρυνόμενη ικανοποίηση όλων των κοινωνικών αναγκών».
«Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που
όχι μόνο έχει ως Πρόγραμμα αυτήν τη
διέξοδο, αλλά και δεν αποκόβει από αυτόν το δρόμο την πάλη για όλα τα εργατικά - λαϊκά προβλήματα, τις προϋποθέσεις για να δοθούν λύσεις σε αυτά» υπογραμμίζει η ανακοίνωση-κάλεσμα.
«Δίνουμε τη μάχη, ώστε οι καθημερινοί αγώνες στα διάφορα μέτωπα να οδηγούν στην ενίσχυση του ταξικά προσανατολισμένου εργατικού κινήματος, σε
μαζική συμμετοχή στα εργατικά σωματεία, στους φορείς των αυτοαπασχολουμένων - επαγγελματιών, των αγροτών,
του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, των μαθητών, των φοιτητών. Να
δυναμώνει η κοινή δράση, η Κοινωνική
Συμμαχία, σε αντικαπιταλιστική - αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, η σύγκρουση με τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, να ανοίγει ο δρόμος στην πάλη
για την ανατροπή της καπιταλιστικής
βαρβαρότητας. Ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους είναι αναγκαίο όσο
ποτέ σήμερα ακόμα περισσότερο να δυναμώσει η συμπόρευση με το ΚΚΕ» καταλήγει η ανακοίνωση-κάλεσμα της ΚΕ
του Κόμματος.

Βγάζει γλώσσα
ο Ερντογάν στον Μκρόν

Άσκηση συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ «Stolen Cerberus»

Κωνσταντινούπολη
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν «να μην επιδιώκει καβγάδες με την Τουρκία», καθώς οι σχέσεις των δύο
χωρών διανύουν περίοδο έντασης λόγω της κατάστασης στην
Ανατολική Μεσόγειο.
«Μην τα βάζετε με τον τουρκικό λαό, μην τα βάζετε με την
Τουρκία», είπε ο Ερντογάν σε ομιλία στην Κωνσταντινούπολη
που με αφορμή την επέτειο των 40 ετών από το πραξικόπημα
του 1980, αναφερόμενος στη σφοδρή κριτική που έχει ασκήσει
ο Γάλλος ηγέτης στην Άγκυρα για τις ενέργειές της στην Ανατολική Μεσόγειο.
«Δεν είστε σε θέση να μας κάνετε μαθήματα ανθρωπιάς», συνέχισε, κάνοντας λόγο για τις «σφαγές» της Γαλλίας στην Αλγερία και τη Ρουάντα και υποστηρίζοντας ότι ο Μακρόν «δεν
γνωρίζει την ιστορία» της Γαλλίας.

Αθήνα
Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής ‹Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός
Κωνσταντίνος Φλώρος και ο πρέσβης
των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ
παρακολούθησαν, την Παρασκευή 11
Σεπτεμβρίου, την άσκηση συνεργασίας
μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ με
την επωνυμία «Stolen Cerberus» στην
αεροπορική βάση Ελευσίνας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, η άσκηση αφορά τη διμερή εκπαίδευση σε αντικείμενα ρίψεων προσωπικού και εφοδίων στην ξηρά και στη θάλασσα, πτήσης χαμηλού ύψους, αντιμετώπισης απειλών και εκτέλεσης αεροδιακομιδών.

Η άσκηση διαρκεί από τις 8 έως και
τις 20 Σεπτεμβρίου 2020. Σε αυτή συμμετέχει προσωπικό Μονάδων Ειδικών
Επιχειρήσεων των δύο χωρών, ένα
C-130H της Πολεμικής Αεροπορίας,
τρία C-130J και ένα C-21 της Αεροπορίας των ΗΠΑ. Η εκπαίδευση υλοποιείται
σε ζώνες ρίψεως της κεντρικής ηπειρωτικής Ελλάδας.
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο πρέσβης
των ΗΠΑ επιβιβάστηκαν σε αεροσκάφος C-130J της Αεροπορίας των ΗΠΑ,
το οποίο συμμετείχε σε σχηματισμό
αποτελούμενο από άλλα δύο Αμερικανικά αεροσκάφη ιδίου τύπου και ένα Ελληνικό C-130H, που πραγματοποίησαν,

μεταξύ άλλων, και χαμηλή διέλευση πάνω από το λεκανοπέδιο της Αττικής.
Στον χαιρετισμό του, ο στρατηγός
Κωνσταντίνος Φλώρος αναφέρθηκε στη
συνεχή αναβάθμιση των σχέσεων των
δύο χωρών στο πλαίσιο της Στρατηγικής
Αμυντικής Συνεργασίας, ενώ επισήμανε
την κλιμάκωση της προκλητικής στάσης
της Τουρκίας το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Από την πλευρά του, ο Τζ. Πάιατ
υπογράμμισε την απόλυτη δέσμευση
των ΗΠΑ στη Συμμαχία, ενώ ανέφερε
την άσκηση «Stolen Cerberus» ως ένα
παράδειγμα «στο οποίο επενδύουμε και
θα συνεχίσουμε να επενδύουμε».

Ελλάδα
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Διεθνής διασυρμός για το μπάχαλο στη Μόρια
Αθήνα.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)

οικογένειες έχουν εγκατασταθεί. Τα τρόφιμα λοιπόν,
το νερό, οι ιατρικές προμήθειες και η ασφάλεια είναι
η προτεραιότητα της ημέρας. Θα συνεχίσουμε τη διαδικασία ασύλου ως συνήθως, και αναμένουμε από
όλους τους ευρωπαίους εταίρους μας, να συμβάλουν
σε ένα ζήτημα που δεν είναι ελληνικό, αλλά ευρωπαϊκό».

Η

κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις στη διεθνή κοινή γνώμη, αλλά και
στην τοπική κοινωνία, για το φιάσκο με τον προσφυγικό καταυλισμό της Μόρια, ο οποίος καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά, με τους χιλιάδες φιλοξενούμενους να αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα διαβίωσης και τον κόσμο στη
Λέσμο να έχει εξεγερθεί.
Και τα σχολεία του Δήμου δυτικής Λέσβου, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα παραμείνουν κλειστά έως και την ερχόμενη Τετάρτη 16
Σεπτεμβρίου. Στην απόφαση αυτή προχώρησε η δημοτική Αρχή, λόγω παράτασης των έκτακτων μέτρων στη Λέσβο για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και για την καλύτερη προετοιμασία της έναρξης της σχολικής χρονιάς.
Νωρίτερα σε ανάλογη ανακοίνωση είχε προχωρήσει και η δημοτική Αρχή Μυτιλήνης για τα σχολεία
του δήμου Μυτιλήνης.
Με διαδηλώσεις χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στο τμήμα της εθνικής οδού Μυτιλήνης Θερμής, όπου έχουν εγκλωβιστεί, ξεκίνησε η τέταρτη μέρα μετά τη φωτιά που κατέκαψε τον καταυλισμό του ΚΥΤ της Μόριας. Όπως διαφαίνεται, οι
πρόσφυγες και μετανάστες δεν δέχονται να μπουν
στον νέο, υπό κατασκευή, καταυλισμό και ζητούν να
τους επιτραπεί να φύγουν από το νησί.
Σημειώνεται, επίσης, το ανησυχητικό φαινόμενο
των εμπρησμών όπως η φωτιά, περίπου στις 10.30
το πρωί του Σαββάτου, σε καλαμιώνα δίπλα σχεδόν
στο μπλόκο της Αστυνομίας που δεν επιτρέπει
στους διαδηλωτές να κινηθούν προς την πόλη. Η
φωτιά σβήστηκε με ρίψεις νερού από δασοπυροσβεστικά αεροπλάνα, αφού η πρόσβαση δασοπυροσβετικών οχημάτων δεν ήταν δυνατή.
Στο μεταξύ, με εντατικό ρυθμό συνεχίζονται οι εργασίες για την τοποθέτηση των σκηνών στον χώρο
του πεδίου βολής του Καρά Τεπέ.

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

Βρέφος 20 ημερών, αφγανικής καταγωγής, διαγνώσθηκε θετικό στον κορονοϊό μεταφέρθηκε στο
νοσοκομείο Μυτιλήνης από το δρόμο όπου ζει μετά
το κάψιμο του καταυλισμού της Μόριας με εμπύρετο νόσημα και αναπνευστικά προβλήματα. Εκεί διαγνώσθηκε θετική στον κοροναϊό και η μητέρα του.
Λόγω των αναπνευστικών προβλημάτων που
αντιμετωπίζει το βρέφος και την πιθανότητα να
χρειασθεί διασωλήνωση σε παιδική ΜΕΘ που δεν δι-

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσφυγες και μετανάστες μάχονται για να εξασφαλίσουν ένα μπουκάλι νερό κοντά
στον νέο καταυλισμό του Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020.
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
αθέτει το νοσοκομείο Μυτιλήνης, προγραμματίζεται
η μεταφορά του με πτήση του ΕΚΑΒ στην Αθήνα.
Κατά τον υγειονομικό έλεγχο των εισερχομένων
στο νέο καταυλισμό του Καρά Τεπέ εντοπίσθηκε το
πρώτο θετικό κρούσμα. Το σύνολο των εισερχόμενων στο νέο καταυλισμό ελέγχονται υγειονομικά με
τα τέστ γρήγορης ανίχνευσης της νόσου, η οποία δίνει αποτελέσματα σε 15 περίπου λεπτά. Και τα οποία
μεταφέρθηκαν χθες στη Λέσβο από τον ΕΟΔΥ. Όσοι
βρίσκονται θετικοί στη νόσο, όπως και όσοι ιχνηλατηθούν ως επαφές οδηγούνται σε χώρο υγειονομικής απομόνωσης που έχει δημιουργηθεί στο νέο καταυλισμό.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗ

Μιλώντας σε ανταποκριτές ξένων ΜΜΕ στη Λέσβο, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη
Μηταράκης ανέφερε ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε σημαντικές μεταναστευτικές ροές το 2019 και στις αρχές του 2020. Ως αποτέλεσμα, οι δομές στα νησιά
αντιμετώπισαν το πρόβλημα του υπερπληθυσμού.
Από τις αρχές του 2020 μεταφέραμε 25.000 μετανάστες από τα νησιά στην ενδοχώρα. Μόνο από την
Λέσβο, μεταφέρθηκαν 14.000 μετανάστες, από την
αρχή του έτους μέχρι σήμερα. «Έχουμε επιταχύνει τις
διαδικασίες ασύλου και εκδίδουμε τώρα πολλές
αποφάσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, πριν από λίγες ημέρες αιτούντες άσυλο που κατοικούσαν στη Μόρια προκάλεσαν μια σειρά από πυρκαγιές, οι οποίες είχαν ως

αποτέλεσμα, να καταστήσουν το μεγαλύτερο μέρος
του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια αχρησιμοποίητο».
Ο υηπουργός ανέφερε ότι πρώτη προτεραιότητα
ήταν η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων. Προσωπικό, ανθρωπιστικές οργανώσεις, αιτούντες άσυλο
και κάτοικοι της περιοχής.
Η δεύτερη προτεραιότητα ήταν να διασφαλιστεί
ότι η διαθεσιμότητα τροφίμων, νερού και ιατρικών
προμηθειών δεν θα διακοπεί. Και παρά το γεγονός
ότι οι περισσότεροι μετανάστες βρήκαν προσωρινό
καταφύγιο στον κεντρικό δρόμο, τα τρόφιμα, το νερό και η ιατρική υποστήριξη ήταν εκεί, σύμφωνα πάντα με τις δυνατότητες των ανθρωπιστικών οργανώσεων.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Horst
Seehofer, ο οποίος μου τηλεφώνησε πολλές φορές
για να ζητήσει οποιοδήποτε τρόπο με τον οποίο η
Γερμανία θα μπορούσε να παρέχει υποστήριξη στην
τρέχουσα κατάσταση. Επίσης, αρκετοί άλλοι Ευρωπαίοι Εταίροι έχουν προσφέρει την υποστήριξή τους.
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, επισκέφθηκε το νησί για να εκφράσει
την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών μελών για την κατάσταση που επικρατεί».
Ο υπουργός πρόσθεσε ότι σήμερα προτεραιότητα
είναι να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές καταφύγιο,
αρχικά για τις οικογένειες και τους ευάλωτους ανθρώπους. «Πιστεύουμε ότι μέσα στην ημέρα θα αρχίσουμε να δεχόμαστε ανθρώπους. Ήδη οι πρώτες

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
επιδείξουν «αλληλεγγύη» και να παραλάβουν πρόσφυγες από το ΚΥΤ της Μόριας, που κάηκε αυτήν
την εβδομάδα αφήνοντας άστεγους περισσότερους
από 11.000 ανθρώπους.
«Πρόκειται για μια τεράστια τραγωδία (…) Κατά
την άποψή μου, η μοναδική λύση είναι η μεταφορά
αυτών των προσφύγων στην ηπειρωτική (Ευρώπη)
και ελπίζω ότι θα υπάρξει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη»,
είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γαλλικό
τηλεοπτικό κανάλι TV5Monde.
«Είδα μια γαλλογερμανική πρωτοβουλία, όμως
πιστεύω ότι θα πρέπει να πάμε μακρύτερα. Δεν μπορούμε να ζητάμε από μια χώρα στα σύνορα να τα
επιλύσει όλα. Πρέπει να υπάρξει διαμοιρασμός της
ευθύνης στο εσωτερικό όλης της ΕΕ», συνέχισε.
«Έζησα την κρίση των Σύρων προσφύγων ως Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (σ.σ. από το 2005 μέχρι το 2015) και πραγματικά, η ευρωπαϊκή αντίδραση ήταν χαοτική», συνέχισε ο Γκουτέρες, ενθυμούμενος «την ανικανότητα
των ευρωπαϊκών χωρών να καθορίσουν από κοινού
μια μέθοδο για την υποδοχή και την κατανομή των
προσφύγων».
«Αυτή η έλλειψη συντονισμού προκάλεσε το χάος, τα πιο τραγικά θύματα του οποίου ήταν οι πρόσφυγες και από το οποίο επωφελήθηκαν κατά κύριο
λόγο οι λαϊκισμοί και η ακροδεξιά», κατέληξε.
Την Παρασκευή, η Γερμανία ανακοίνωσε ότι δέκα
χώρες της ΕΕ δεσμεύτηκαν να παραλάβουν περίπου
400 ασυνόδευτους ανήλικους από τη Μόρια. Η Γερμανία και η Γαλλία σκοπεύουν να δεχτούν 100-150
παιδιά η καθεμία.
Ωστόσο, ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ
Σολτς ανέφερε ότι το σχέδιο των ευρωπαϊκών χωρών να παραλάβουν περίπου 400 ασυνόδευτους
ανήλικους από τη Μόρια θα πρέπει να αποτελέσει
την αρχή των προσπαθειών τους, .
«Θα πρέπει να είναι περισσότεροι», είπε ο Σολτς,
που είναι επίσης υπουργός Οικονομικών και υποψήφιος για να διεκδικήσει την καγκελαρία στις προσεχείς εκλογές, με το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα
(SPD).

Συνέντευξη κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ΣΥΡΙΖΑ Π. Σκουρλέτη
Αθήνα.-

Τις ευθύνες της κυβέρνησης, η οποία δεν αξιοποίησε τον χρόνο που της έδωσε η κοινωνία με την υπεύθυνη στάση της στην πρώτη φάση της πανδημίας, για
να προετοιμαστεί για το άνοιγμα των σχολείων με
καλύτερους όρους προστασίας των μαθητών και του
εκπαιδευτικού προσωπικού, επεσήμανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Επικρατείας, Πάνος Σκουρλέτης, μιλώντας σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020, στην εκπομπή «MEGA
Σαββατοκύριακο» με τους δημοσιογράφους Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα. Ο Πάνος Σκουρλέτης εστίασε στις αντιφάσεις της κυβερνητικής πολιτικής και στην ολιγωρία που οδηγεί σε ελλείψεις μασκών στα σχολεία -ακόμη και των αναγκαίων τεστ
στα νοσοκομεία- αλλά και στις διακρίσεις που αναδεικνύονται από την απαίτηση διεξαγωγής τεστ, ως
προϋπόθεση για να εγγραφούν στα σχολεία τα προσφυγόπουλα. Θύμισε επίσης προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ
– Προοδευτική Συμμαχία για το ζήτημα, όπως τη μείωση του αριθμού μαθητών ανά αίθουσα, σε αντιδιαστολή με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης, η οποία αύξησε τον ανώτερο επιτρεπόμενο
αριθμό τους. Αναφερόμενος στις τραγικές εξελίξεις
στην Μόρια, τόνισε ότι αυτό που έγινε ήταν ουσιαστικά προδιαγεγραμμένο, λόγω της μεγάλης αύξησης
του πληθυσμού στον καταυλισμό. Συγκρίνοντας την
εικόνα της χώρας το 2015, όπου παρά την πολύ μεγαλύτερη διέλευση προσφυγικού και μεταναστευτικού
πληθυσμού, είχε λάβει εύσημα για τη διαχείριση του

προβλήματος, με τη σημερινή κατάσταση, επεσήμανε
ότι τώρα η χώρα μας έφτασε να είναι κατάπτυστη.
Για το άνοιγμα των σχολείων και τις κυβερνητικές
ολιγωρίες είπε ότι «δυστυχώς, είναι πάρα πολύ λίγες
οι περιπτώσεις σχολείων που έχουν λάβει αυτό το αυτονόητο μέτρο, δηλαδή τα plexiglass σε κάθε θρανίο.
Και ρωτάω. Όταν έκλεισαν τα σχολεία στις αρχές του
καλοκαιριού, θα έπρεπε το Υπουργείο Εσωτερικών
μαζί με το Υπουργείο Παιδείας, να καταρτίσουν ένα
συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης μιας τέτοιας ενέργειας; Ακούω γι’ αυτό το περίφημο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, που ήρθε να καταργήσει
το πιο πετυχημένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που
υπήρξε στην Αυτοδιοίκηση εδώ και 20 χρόνια, το
“ΦιλόΔημος”. Μέσα εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχει
μια συγκεκριμένη Πρόσκληση για να θωρακιστούν τα
σχολεία»;
Είπε ότι άκουσε πως στη Θεσσαλονίκη 27.000 μάσκες γύρισαν πίσω ως ακατάλληλες.
«Τα σχολεία ανοίγουν την Δευτέρα και δεν θα
υπάρχουν μάσκες, απ’ ότι φαίνεται. Διότι η ΚΕΔΕ
ανέλαβε τελευταία στιγμή να κάνει ένα διαγωνισμό.
Και μπράβο σε έναν άλλο δήμαρχο, στο Χαλάνδρι, ο
οποίος, πρώτος αυτός είχε πει αν θυμάστε, ο κ. Ρούσσος, ότι “εμείς με δικά μας χρήματα θα εξασφαλίσουμε τις μάσκες”. Τον σταμάτησαν. Τελικά, ο άνθρωπος,
επειδή κατάλαβε πως λειτουργεί αυτή η “άριστη” κυβέρνηση, πήγε και τις προμηθεύτηκε μόνος του και

θα υπάρχουν».
Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κατέστρεψε την
πετυχημένη στάση της ελληνικής κοινωνίας στην
πρώτη φάση της πανδημίας, χάνοντας όλο το προηγούμενο διάστημα, από το να προετοιμαστούμε.
«Θα σας πω ένα παράδειγμα που δείχνει πόσο τραγικά είναι τα πράγματα. Τεστ θα κάνουν οι καθηγητές
που θα μπουν στα σχολεία; Γιατί άκουσα ότι τα προσφυγόπουλα, για να τα γράψουν στη Ριτσώνα στο
σχολείο, τούς ζητούν -στα προσφυγόπουλα, είναι και
υποκρισία- να φέρουν πιστοποιητικό ότι έχουν κάνει
τεστ κόβιντ. Τα υπόλοιπα παιδάκια; Και να σας πω
και κάτι άλλο. Ξέρετε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, στον Άγιο Σάββα αναβλήθηκαν όλα τα χειρουργεία, διότι δεν υπήρχαν τεστ»;
Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι είαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που πάρθηκε απόφαση να αυξηθεί ο
αριθμός των μαθητών μέσα στα σχολεία.
«Αυξήθηκαν οι αναπληρωτές έτσι ώστε να υπάρχει
μία καλύτερη αναλογία διδασκόντων και διδασκομένων; Δεν έγιναν αυτά. […] Ο κ. Ξανθός, ένας πετυχημένος υπουργός Υγείας, κατ’ επανάληψη έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις μήνες τώρα. […] Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αρκέστηκε σε μια αντιφατική πολιτική. Δεν μπορεί να τσακώνεται ο υπουργός
Εσωτερικών με την υπουργό Παιδείας για το αν θα
δοθούν δωρεάν οι μάσκες ή όχι. Θυμόσαστε ότι είπαν
ότι είναι ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας»;

Για τη Μόρια και τη διαχείριση του μεταναστευτικού, ο Πάνος Σκουρλέτης είπε:
«Το 2015, με περίπου ένα εκατομμύριο μετανάστες
και πρόσφυγες, οι οποίοι πέρασαν τότε από τη χώρα,
τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα απ’ ότι τώρα. Θυμάμαι ότι είχε έρθει ο Πάπας, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Θυμάμαι ότι οι γιαγιάδες στη Λέσβο
είχαν προταθεί για Νόμπελ. Εικόνες οι οποίες τιμούσαν τη χώρα μας για τη διαχείριση ενός μεγάλου, παγκόσμιου, προβλήματος και αναδείκνυαν την αλληλεγγύη και τον ανθρωπισμό των Ελλήνων. Τώρα είμαστε κατάπτυστοι, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία
παρέλαβε την Μόρια -προβληματική μεν- με 5.000
κόσμο, την έφτασε 28.000 για να καταλήξει 13.000,
τώρα που συνέβησαν τα τραγικά γεγονότα. Αυτό,
ήταν περίπου προαναγγελμένο ότι θα γινόταν».
Υπενθύμισε ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν
υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις.
«Δεν είχαμε πολίτες να παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους, δεν είχαμε δυνάμεις καταστολής. […] Μιλάμε με τον κόσμο, πήγε εκεί και αντιπροσωπεία του
κόμματός μας. […] Πρόγραμμα αποσυμφόρησης δεν
υπήρξε, γι’ αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Και ξέρετε γιατί δεν υπήρξε; Διότι η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με την ίδια της τη ρητορική, που είχε καλλιεργήσει ως αντιπολίτευση και βρέθηκαν χιλιάδες στελέχη στις τοπικές κοινωνίες και είπαν να μη γίνει μια
ισόρροπη κατανομή του προσφυγικού και μεταναστευτικού φορτίου».
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Σύμβουλος του
Τραμπ εξελέγη
επικεφαλής της
Διαμερικανικής
Τράπεζας Ανάπτυξης
Νέα Υόρκη.ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Ο σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ
Τραμπ για τις λατινοαμερικανικές υποθέσεις,
ο Μαουρίτσιο Κλάβερ-Καρόν, εξελέγη όπως
αναμενόταν στην προεδρία της Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης (IDB), σύμφωνα με
ανακοίνωση του χρηματοπιστωτικού οργανισμού.
Ο Κλάβερ-Καρόν, ένας 45χρονος Αμερικανός δικηγόρος κουβανικής καταγωγής,
ήταν ο μόνος υποψήφιος γι αυτή τη θέση και
θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Οκτωβρίου για μια θητεία πέντε ετών.
Ο Κλάβερ-Καρόν απέσπασε την ψήφο 30
διοικητών της IDB, εκ των οποίων 23 από χώρες της Λατινικής Αμερικής και, σύμφωνα με
πηγή που έχει την έδρα της στην Ουάσινγκτον, ο υποψήφιος απέσπασε συνολικά των
66,8% των ψήφων.
«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους περιφερειακούς μας εταίρους γιατί διατήρησαν
την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας
και για να μοιραστούμε το κοινό μας όραμα
για μια IDB πιο ισχυρή και πιο δραστήρια»,
ανέφερε ο Κλάβερ-Καρόν σε ανακοίνωσή
του. Η εκλογή του σπάει την παράδοση ενός
θεσμού που διοικείτο έως τώρα πάντα από
έναν Λατινοαμερικάνο και προκάλεσε την
ενόχληση αρκετών χωρών της νότιας Αμερικής, συμπεριλαμβανομένης της Αργεντινής
και της Χιλής.
Αυτά τα κράτη εξέφρασαν ανησυχίες μήπως ο νέος αξιωματούχος υπονομεύσει έναν
από τους θεσμούς που μπορούν να αποσβέσουν το κόστος της πανδημίας Covid-19.
Η αρχική ψηφοφορία, που είχε προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, αναβλήθηκε λόγω
της πανδημίας.
Η Αργεντινή είχε ζητήσει να απέχει και η
Χιλή είχε μιλήσει για τη δυνατότητα ακύρωσης των εκλογών.
Η νικηφόρα υποψηφιότητα του Κλάβερ-Καρόν αποτελεί επιτυχία για την αμερικανική διπλωματία και είχε την υποστήριξη
αρκετών χωρών συμμάχων του προέδρου
Ντόναλντ Τραμπ όπως η Βραζιλία, η Κολομβία και η Βολιβία.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ
Πομπέο εξήρε την εκλογή του Κλάβερ-Καρόν, τον οποίο αποκάλεσε «μεγάλο υπερασπιστή των δημοκρατικών θεσμών». «Οι
Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν να συνεργαστούν στενά μαζί του κατά τη διάρκεια της
θητείας του ως επικεφαλής αυτού κύριου οργανισμού», πρόσθεσε ο Πομπέο σε δήλωση.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο κύριος μέτοχος της IDB, σε ποσοστό 30%.
Ο Κλάβερ-Καρόν, τον οποίο περιγράφουν
ως σκληρό σύμβουλο, συνέβαλε στη διαμόρφωση της σκληρής πολιτικής της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στην Κούβα και τη
Βενεζουέλα. Η εκλογή του πραγματοποιείται
επίσης λιγότερο από δύο μήνες πριν από τις
προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το Νοέμβριο.

Δέσμευση Χάφταρ
για τερματισμό
του αποκλεισμού
των εγκαταστάσεων
πετρελαίου
Κάιρο

Ο Λίβυος στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ δεσμεύτηκε να τερματίσει τον επί μήνες αποκλεισμό των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων,
αναφέρει η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λιβύη σε
ανακοίνωση που εξέδωσε. Η ανακοίνωση
αναφέρει ότι ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός
(LNA) μετέφερε «την προσωπική δέσμευση
του στρατηγού Χάφταρ να επιτρέψει την
πλήρη επαναλειτουργία του ενεργειακού τομέα όχι αργότερα από τη 12η Σεπτεμβρίου».
ΑΓ

GreekNews

Αφγανιστάν: Ελπίδες και ασυμβίβαστοι στόχοι
Ντόχα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFPReuters-dpa

Η

αφγανική κυβέρνηση και
οι Ταλιμπάν – με την παρουσία του υπουργού Εξωτερικών
των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο – κάθισαν για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων στην
πρώτη μέρα των ιστορικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων που
αναμένονται επίπονες λόγω των
έντονων διαφορών των δύο πλευρών.
Από την εναρκτήρια τελετή στη
Ντόχα, ο διαπραγματευτής της αφγανικής κυβέρνησης Αμπντουλάχ
Αμπντουλάχ υπέβαλε το κύριο αίτημα της Καμπούλ: Μια «ανθρωπιστική
εκεχειρία». Ένα μέτρο απέναντι στο
οποίο οι αντάρτες είναι επιφυλακτικοί, φοβούμενοι ότι θα απολέσουν το
βασικό τους πλεονέκτημα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
«Η χώρα μας θα θυμάται αυτήν την
ημέρα ως το τέλος του πολέμου και
των δεινών του λαού μας», τόνισε ο
επικεφαλής του συμβουλίου συμφιλίωσης, και πρώην επικεφαλής της
αφγανικής κυβέρνησης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε από την
πλευρά της σε «άμεσο» τερματισμό
των συγκρούσεων, ενώ ο γενικός
γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ χαιρέτισε την έναρξη των
ειρηνευτικών συνομιλιών, κάνοντας
λόγο για μια «ιστορική ευκαιρία».
Σε συνέντευξή του αργά χθες στο
Γαλλικό Πρακτορείο, ο Αμπντουλάχ
Αμπντουλάχ είπε ότι είναι «πιθανό»
οι Ταλιμπάν να συμφωνήσουν σε μια
κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα
μια ακόμη συμφωνία απελευθέρωσης
κρατουμένων. «Εναπόκειται στην ομάδα των διαπραγματευτών να βρει το
μείγμα που θα μπορεί να μας βοηθήσει
να αδράξουμε την ευκαιρία», σημείωσε. Περίπου 5.000 αντάρτες έχουν ήδη
απελευθερωθεί από την Καμπούλ έναντι 1.000 μελών των αφγανικών δυνάμεων στο πλαίσιο της ανταλλαγής που
προβλεπόταν σε μια συμφωνία Αμερικανών-Ταλιμπάν που υπογράφηκε τον
Φεβρουάριο στη Ντόχα.
Ο Αμερικανός απεσταλμένος για την
ειρήνευση στο Αφγανιστάν Ζαλμάι
Χαλιλζάντ, περισσότερο επιφυλακτικός στην αρχή για τη πιθανότητα
μιας κατάπαυσης του πυρός, εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος στο τέλος της
ημέρας.
«Η ελπίδα είναι (...) ότι θα υπάρξει
άμεση μείωση της βίας, μια εκεχειρία
ή συζήτηση για εκεχειρία, (και) ότι
στο τέλος θα υπάρξει μια συμφωνία
για έναν πολιτικό χάρτη πορείας,
αλλά και για μια μόνιμη εκεχειρία»,

είπε.
Αυτές οι διαπραγματεύσεις, η έναρξη
των οποίων καθυστέρησε έξι μήνες,
λόγω βαθιών διαφωνιών σχετικά με
την ανταλλαγή 5.000 κρατουμένων,
ξεκίνησαν την επομένη από την 19η
επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, οι οποίες οδήγησαν
στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ διεθνή επέμβαση στο Αφγανιστάν και
την απομάκρυνση των Ταλιμπάν από
την εξουσία (1996-2001).
Και τα δύο στρατόπεδα πρέπει να
βρουν έναν τρόπο «να οδηγήσουν
μπροστά τη χώρα (...) και να ανταποκριθούν στα αιτήματα των Αφγανών:
μια χώρα που συμφιλιώνεται με μια
κυβέρνηση που αντανακλά ένα έθνος
που δεν είναι σε πόλεμο», είπε ο Πομπέο, πριν αποχωρήσει από τη Ντόχα
το απόγευμα.
Στο Ιράν, γειτονική χώρα του Αφγανιστάν, το υπουργείο Εξωτερικών
χαιρέτισε την έναρξη αυτών των διαπραγματεύσεων: «Ο διάλογος και
οι διαπραγματεύσεις» είναι οι λύσεις
στα προβλήματα του Αφγανιστάν,
ανέφερε σε tweet του το ιρανικό
ΥΠΕΞ, καλώντας σε αποχώρηση ξένων στρατιωτικών δυνάμεων.
Οι διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων της αφγανικής κυβέρνησης και
των Ταλιμπάν γίνονται στο πολυτελές ξενοδοχείο που φιλοξένησε την
υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας
μεταξύ Ουάσινγκτον και Ταλιμπάν
τον Φεβρουάριο, η οποία άνοιξε το
δρόμο για τις ενδοαφγανικές συνομιλίες. Η συμφωνία αυτή προβλέπει
την αποχώρηση ξένων δυνάμεων από
το Αφγανιστάν μέχρι τα μέσα του
2021 σε αντάλλαγμα ασαφείς εγγυήσεις των Ταλιμπάν, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής αυτού του
«ενδοαφγανικού διαλόγου».

«Ασυμβίβαστοι στόχοι»

Αυτή η αποχώρηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί «έως τα τέλη Απριλίου»,
παρατηρεί ο Χαλιλζάντ, τονίζοντας

ότι 4.500 Αμερικανοί στρατιώτες θα
βρίσκονται στο Αφγανιστάν στα τέλη
Νοεμβρίου, έναντι 8.600 σήμερα.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ
Τραμπ, που διεκδικεί την επανεκλογή του στις αμερικανικές εκλογές του
Νοεμβρίου, είναι αποφασισμένος να
τερματίσει τον μακροβιότερο πόλεμο
στην ιστορία των ΗΠΑ.
Ωστόσο μια ταχεία διευθέτηση του
πολέμου φαίνεται απίθανη και το
αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων
είναι πολύ αβέβαιο. Η πρώτη συνάντηση με την πλευρά των ανταρτών
ήταν «πολύ θετική», σημείωσε εντούτοις η Χαμπίμπα Σαράμπι, μία από τις
τέσσερις γυναίκες από τους 21 κυβερνητικούς διαπραγματευτές.
Οι Ταλιμπάν «ήταν πιο θετικά διακείμενοι από ό,τι σε προηγούμενες
συναντήσεις. Οικοδομούμε εμπιστοσύνη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Οι αντάρτες ανακοίνωσαν την απελευθέρωση 22 Αφγανών στρατιωτών
«σε μια κίνηση καλής θέλησης» κατά
τη διάρκεια των συνομιλιών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους, Ζαμπιχούλαχ Μουζαχίντ,
Οι Ταλιμπάν, που δεν αναγνωρίζουν
την κυβέρνηση της Καμπούλ, επιθυ-

μούν το Αφγανιστάν να κυβερνάται
από ένα «ισλαμικό σύστημα» όπου ο
νόμος υπαγορεύεται από ένα αυστηρό Ισλάμ, ανέφερε ξανά ο επικεφαλής
διαπραγματευτή τους Αμπντούλ Γκάνι Μπαραντάρ.
Η κυβέρνηση του προέδρου Ασράφ
Γκάνι επιμένει στη διατήρηση της
νέας Δημοκρατία και το Σύνταγμά
της, το οποίο έχει κατοχυρώσει πολλά δικαιώματα, ιδίως γυναικών που
θα ήταν οι μεγάλες χαμένες από μια
επιστροφή πρακτικές που ίσχυαν υπό
τον ζυγό των Ταλιμπάν.
Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν έχει προκαλέσει απώλειες δεκάδων χιλιάδων
ανθρώπινων ζωών, συμπεριλαμβανομένων 2.400 Αμερικανών στρατιωτών, και έχει οδηγήσει εκατομμύρια
ανθρώπους να τραπούν σε φυγή.
Έχει κοστίσει στην Ουάσινγκτον περισσότερα από ένα τρισεκατομμύριο
δολάρια.
Πολλοί Αφγανοί φοβούνται την επιστροφή στην εξουσία - μερική ή ολική - των Ταλιμπάν, που βρίσκονται
σε θέση ισχύος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις μετά τη συμφωνία τους με
τις ΗΠΑ, ελέγχοντας παράλληλα το
ήμισυ της αφγανικής επικράτειας.

77η Mostra: Τα σημαντικότερα βραβεία του φεστιβάλ Βενετίας 2020
Βενετία.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP
Η αμερικανική ταινία «Nomadland» της Κλόε
Ζάο απέσπασε σήμερα τον Χρυσό Λέοντα του
77ου κινηματογραφικού φεστιβάλ της Βενετίας.
Η κριτική επιτροπή της 77ης Μόστρα, της
οποίας προεδρεύει η Αυστραλή ηθοποιός Κέιτ
Μπλάνσετ, απένειμε επίσης μεταξύ των σημαντικότερων βραβείων τα εξής:
- Χρυσός Λέοντας καλύτερη ταινίας :
«Nomadland» της Κλόε Ζάο (ΗΠΑ)
- Μεγάλο βραβείο της κριτικής επιτροπής :
«Nuevo Orden» του Μισέλ Φράνκο (Μεξικό)
- Αργυρός Λέοντας καλύτερης σκηνοθεσίας:
στον Ιάπωνα Κιγιόσι Κουροσάβα για την ταινία

«Wife of a Spy» (Η γυναίκα ενός κατασκόπου).
- Βραβείο καλύτερου σεναρίου : στον Ινδό
Chaitanya Tamhane, σεναριογράφο και σκηνο-

θέτη της ταινίας «The disciple»
- Ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής :
στην ταινία «Αγαπητοί Σύντροφοι» του Αντρέι
Κοντσαλόφσκι (Ρωσία)
- Βραβείο α΄γυναικείου ρόλου : στη Βρετανίδα Βανέσα Κίρμπι για τον ρόλο της στην ταινία
«Pieces of a woman» του Κορνέλ Μούντρουτσο
- Βραβείο α΄ανδρικού ρόλου : στον Ιταλό Πιερφρανσέσκο Φαβίνο για την ερμηνεία του στην
ταινία «Padrenostro» του Κλαούντιο Νότσε
(Ιταλία)
- Βραβείο «Μαρτσέλο Μαστρογιάνι» καλύτερου/ης νέου/ας ηθοποιού : στον Ιρανό Ρουχολάχ
Ζαμανί, ένα παιδί από τους δρόμους της Τεχεράνης πρωταγωνιστής στον πρώτο του ρόλο του
στην ταινία «Khorshid» του Ματζίντ Ματζιντί.
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Μοιρασιά 1-1 για
ΟΦΗ-Παναιτωλικό
Με εντός έδρας απώλεια άρχισε ο ΟΦΗ
τις υποχρεώσεις του στο νέο πρωτάθλημα
της Super League. Λίγες ημέρες πριν την
αναμέτρηση με τον Απόλλωνα Λεμεσού,
για τον β΄ προκριματικό γύρο του Europa
League, η κρητική ομάδα παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στον Παναιτωλικό, στο γήπεδο
«Θ. Βαρδινογιάννης» του Ηρακλείου. Οι
φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν με πέναλτι του Μάζουρεκ, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, για να
ισοφαρίσει στο 60΄ ο Νέιρα.
Οι γηπεδούχοι είχαν αρχικά τον έλεγχο
της αναμέτρησης και απείλησαν σε δύο περιπτώσεις, με τον Φιγκεϊρέδο στο 5΄ και
τον Ναμπί στο 21΄, όμως και τις δύο φορές
ο Κνετ αντέδρασε σωστά. Σταδιακά, ο Παναιτωλικός ισορρόπησε το ματς και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο έκτο λεπτό
των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, όταν
ο διαιτητής Σκουλάς (αφού συμβουλεύτηκε το VAR) υπέδειξε πέναλτι για χέρι του
Βούρου. Ο Μάζουρεκ ευστόχησε από την
άσπρη βούλα και έστειλε τους Αγρινιώτες
με προβάδισμα στα αποδυτήρια.
Ο ΟΦΗ δυσκολευόταν να δημιουργήσει
φάση, όμως στο 60΄ η εξαιρετική συνεργασία του νεοεισελθόντος Νέιρα με τους Βαζ
και Φιγκεϊρέδο, έδωσε την ευκαιρία στον
πρώτο να ισοφαρίσει με ωραιό πλασέ. Στο
υπόλοιπο διάστημα οι Κρήτες προσπάθησαν, αλλά δεν βρήκαν διαδρόμους προς
την εστία του Κνετ και περιορίστηκαν στον
ένα βαθμό.
Διαιτητής: Σκουλάς (Θεσσαλίας)
Κίτρινες: Στάικος, Φιγκεϊρέδο, Βούρος,
Νέιρα, Μαρινάκης - Ντάλσιο
ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Βάτερμαν, Σακόρ
(53΄ Νέιρα), Μαρινάκης, Ναμπί (53΄ Μεγιάδο), Βούρος (74΄ Ουές), Γιαννούλης,
Φιγκεϊρέδο (74΄ Γκαργκαλατζίδης), Βαζ
(79΄ Γρίβας), Σαρδινέρο, Στάικος, Κοροβέσης
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Μάκης Χάβος):
Κνετ, Βάντερσον, Καρασαλίδης, Μάζουρεκ
(86΄ Μεντόσα), Ματσόλα (81΄ Βέργος),
Ντάλσιο, Ντίας, Τζανακάκης (73΄ Ντουάρτε), Κωνσταντόπουλος, Τσιγγάρας (87΄
Ταχάρ), Λιάβας

Super League
(1η αγωνιστική)
Άρης-Λαμία
3-1
ΠΑΟΚ-ΑΕΛ
1-0
ΟΦΗ-Παναιτωλικός
1-1
Ατρόμητος-Βόλος
13/9
Αστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός 13/9
Απόλλων Σμύρνης-ΠΑΣ Γιάννινα 21/10
ΑΕΚ-Ολυμπιακός
16/12

«Τεσσάρα» πριν τον
Άρη για την Κόλος
Την πρώτη νίκη της στο ουκρανικό πρωτάθλημα πανηγύρισε η Κόλος Κοβαλίβκα.
Λίγες ημέρες πριν την αναμέτρησή της με
τον Άρη, για τον 2ο προκριματικό γύρο
του Europa League, η αντίπαλος των «κιτρίνων» επικράτησε εύκολα 4-0 της Λβιβ,
στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, και θα
ταξιδέψει με ανεβασμένη ψυχολογία στη
Θεσσαλονίκη, για το πρώτο ευρωπαϊκό
παιχνίδι της ιστορίας της. Ο Βολόντιμιρ
Λισένκο ήταν ο πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας τα δύο πρώτα γκολ της Κόλος, στο
27΄ και στο 46΄, για να ακολουθήσουν ο
αρχηγός Βιτάλι Χάβρις στο 70΄ και ο Γεβγένι Ισαϊένκο (που είχε μπει ως αλλαγή) στις
καθυστερήσεις, που έδωσαν διαστάσεις
θριάμβου στη νίκη της ομάδας τους.

Σπορ
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αιχνίδι με ελάχιστη δυνατή ποιότητα,
λίγες καλές φάσεις και ένα μόνο γκολ
ήταν το παιχνίδι της πρεμιέρας στην Τούμπα,
ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Λάρισα, με τους
γηπεδούχους να κερδίζουν τους βαθμούς της
νίκης χάρις σε ωραίο γκολ του Χρήστου Τζόλη στο 16›. Στα πρώτα 90 δευτερόλεπτα οι δύο
ομάδες είχαν ήδη από μια τελική, δείγμα της
διάθεσης τους να διεκδικήσουν το καλύτερο
δυνατό στην πρεμιέρα τους.
Οι φιλοξενούμενοι με τον Τρούγιτς έδειξαν
διαθέσεις να εμβολίσουν την άμυνα του ΠΑΟΚ,
που έδειξε αρχικά σημάδια αναζήτησης ταυτότητας και συνοχής. Οι γηπεδούχοι, χωρίς κλασικό δεξιό μπακ αφού οι Μάτος και Λύρατζης
έμειναν εκτός αποστολής και με τον Μπίσεσβαρ σε ρόλο φουλ μπακ, πίεσαν με έναν επιθετικό περισσότερο, και στο 16› άνοιξαν το σκορ
με ωραίο μονοκόμματο σουτ του Χρήστου Τζόλη που αξιοποίησε ωραία ψηλοκρεμαστή πάσαασίστ του Μπίσεσβαρ, σκοράροντας ένα υπέροχο γκολ.
Η Λάρισα ωστόσο έχασε την καλύτερη ευκαιρία της στο πρώτο ημίχρονο στο δεύτερο
λεπτό των καθυστερήσεων όταν από φάουλ
του Τόρζε, δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση
στην άμυνα του ΠΑΟΚ και μετά από κόντρες, ο
Μιχαήλ δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα
δίχτυα του Ζίφκοβιτς και ο Μιχαηλίδης απομάκρυνε τον κίνδυνο για την ομάδα του.
Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ με χαμηλές στροφές διατήρησε το υπέρ αυτού 1-0 αλλά στο 62›
έχασε μοναδική ευκαιρία να «κλειδώσει» το
παιχνίδι όταν ο Ακπομ, ολομόναχος στην κενή
εστία δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα
δίχτυα μετά από κοντινή πάσα του Πέλκα.
Ηταν από τις στιγμές που επιβεβαιώνουν την
ρήση πως «όλα χάνονται και όλα μπαίνουν». Ο
Βρετανός φορ πλησίασε στο γκολ και στο 68›
αλλά την κεφαλιά του από το ύψος της περιοχής έδιωξε ο Νάγκι σε κόρνερ.
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Πρεμιέρα χαμηλών στροφών στην Τούμπα
ΠΑΟΚ – ΛΑΡΙΣΑ 1-0

Στο τελευταίο τέταρτο πήρε το «βάπτισμα»
του ελληνικού πρωταθλήματος ο Σέρβος Αντρίγια Ζίβκοβιτς, που τρία λεπτά μετά την είσοδο
του τόλμησε το πρώτο μακρινό σουτ που όμως
έφυγε ελάχιστα άουτ. Καλή ήταν η ευκαιρία
που έχασε στο 86› ο Ελ Καντουρί, το δυνατό
σουτ του οποίου έδιωξε σε κόρνερ ο Νάγκι.
Η Λάρισα έχασε την ευκαιρία του ενός βαθμού στο 3› των καθυστερήσεων αλλά ο Τρούγιτς σε πλεονεκτική θέση δεν κατάφερε να παραβιάσει την εστία του Ζίφκοβιτς αφού την τελευταία στιγμή αποκρούστηκε σε κόρνερ. Ετσι
ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη νίκη και τους βαθμούς χωρίς ωστόσο να δείξει υψηλό βαθμό ετοιμότητας
και φυσικά αδυναμίες.

Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Χανίων)
Κίτρινες κάρτες: Ινγκασον, Ελ Καντουρί, Μιχαηλίδης, Πέλκας - Σπαρβ, Ντουρμισάϊ, Τρούγιτς, Μιχαήλ
ΠΑΟΚ (Αμπέλ Φερέϊρα):Ζίβκοβιτς, Μπίσεσβαρ (89’ Κρέσπο), Γιαννούλης, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Ινγκασον, Ελ Καντουρί, Σβαμπ, Τζόλης
(90’ Ζαμπά), Πέλκας (76’ Αντρίγια Ζίβκοβιτς),
Ακπομ (79’ Σφιντέρσκι).
Λάρισα (Μιχάλης Γρηγορίου): Νάγκι, Μπέρτος (89’ Γρηγορόπουλος), Μιχαήλ, Ζίζιτς, Στελιάνο (89’ Μαϊδανός), Σεσέροβιτς, Σπαρβ, Μιλοσάβλιεβιτς (57’ Πλατέλας), Τόρζε (82’ Πινακάς), Τρούγιτς, Ντουρμισάι.

«Διπρόσωπος» Άρης, νίκησε 3-1 τη Λαμία στην πρεμιέρα
Μέσα σε ένα «εκρηκτικό» εξάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης πέτυχε δύο γκολ, ανέτρεψε το εις βάρος του σκορ και επικράτησε 3-1
της Λαμίας στο «Κλεάνθης Βικελίδης», μπαίνοντας με το δεξί στο πρωτάθλημα της Super
League 2020-2021. Το... κερασάκι στην τούρτα
για την ομάδα του Μίχαελ Ένινγκ έβαλε ο Φακούντο Μπερτόλιο που μαζί με τον Κρίστιαν
Λόπεθ άλλαξαν τη ροή της αναμέτρησης.
Το πρώτο ημίχρονο ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στους φιλοξενούμενους του Γιώργου Πετράκη. Ο Λεονάρντο Βιγιάλμπα - πιεζόμενος
από τον Εμάνουελ Σάκιτς - πλάσαρε άστοχα
στο 8› ενώ την ίδια τύχη, υπό καλύτερες προϋποθέσεις, είχε και το διαγώνιο σουτ του Ανδρέα
Βασιλόγιαννη στο 13›. Ένα σουτ του Κριστιάν
Γκάνεα δεν ανησύχησε τον Μποκά Επασί στο
27›. Αντίθετα, ο Χουλιάν Κουέστα ενήργησε
αστραπιαία στο ημίωρο και πρόλαβε με προβολή τον Λαζάρ Ρόμανιτς που βγήκε τετ α τετ!
Στο 36› ήρθε η «απάντηση» για τον Άρη με το
σουτ του Ντάνιελ Μαντσίνι να βρίσκει στον
Ντάνιελ Αντέτζο με εξουδετερωμένο τον Επασί
και, από το κόρνερ που ακολούθησε, η Λαμία
κέρδισε πέναλτι! Ο Κουέστα ανέτρεψε τον Βασιλόγιαννη και από την άσπρη βούλα ο Ρόμανιτς σημείωσε το πρώτο γκολ της φετινής
Super League - είχε σκοράρει και στην περυσινή πρεμιέρα απέναντι στον Παναθηναϊκό!!!
Δίχως αλλαγές οι δύο ομάδες ξεκίνησαν στο
δεύτερο μέρος, ωστόσο γρήγορα ο Μίχαελ
Ένινγκ έκανε διπλή κίνηση. Είναι χαρακτηριστικό πως η πρώτη καλή στιγμή ήρθε και πάλι
από τη Λαμία, στο 58›, όμως το σουτ του
Ιμπραχίμα Νιασέ δεν ήταν δυνατό. Περίεργη
φάση πέντε λεπτά αργότερα: σε στημένη φάση,
ο Λόπεθ δεν είδε τον εξερχόμενο Κουέστα, η

μπάλα πήρε ύψος, ο ίδιος ο Ισπανός φορ με
δεύτερη προσπάθεια την έστειλε στο οριζόντιο
δοκάρι και επάνω στη γραμμή ο Τζέιμς Τζέγκο
πρόλαβε τον Νιασέ, κερδίζοντας και φάουλ. Κι
αφού δεν έγινε το 0-2, ήρθε το 1-1... Η ισοφάριση για τον Άρη ήρθε στο 72’: από φάουλ του
Γιάννη Φετφατζίδη, ο Λόπεθ με κεφαλιά νίκησε
την αντίπαλη άμυνα και τον Επασί! Πέντε λεπτά αργότερα ο νεοεισελθών Μπερτόγλιο ανατράπηκε από τον Βιγιάλμπα εντός περιοχής, με
τον Μπρούνο Γκάμα να ξεγελά τον Επασί για
το 2-1 στο 78›! Μάλιστα, ο «Φέτφα» θα μπορούσε να χριστεί κι εκείνος σκόρερ καθώς
έκλεψε την μπάλα από τον Αντέτζο αλλά το
πλασέ του προ του Επασί ήταν απογοητευτικό.
Στο 89› ο Μπερτόλιο «πλήγωσε» την παλιά του
ομάδα: από υπέροχη πάσα του Γκάμα, ο Αργε-

ντινός βγήκε μόνος του απέναντι στον Επασί,
προσπέρασε τον Γάλλο τερματοφύλακα και σε
κενή εστία διαμόρφωσε το τελικό 3-1!
Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος
(Αρκαδίας).
Κίτρινες: Σάκιτς, Σάσα, Ρόουζ, Μπαγκαλιάνης - Σαραμαντάς, Βιγιάλμπα.
ΑΡΗΣ (Μίχαελ Ένινγκ): Κουέστα, Σάκιτς
(52’ Λόπεθ), Ρόουζ, Ντάτκοβιτς, Γκάνεα, Σάσα,
Ματίγια (53’ Μπαγκαλιάνης), Τζέγκο, Γκάμα,
Φετφατζίδης (90’ Μάνος), Μαντσίνι (71’ Μπερτόγλιο).
ΛΑΜΙΑ (Γιώργος Πετράκης): Επασί, Σκόνδρας, Σαραμαντάς, Αντέντζο (90’+1’ Νικολόπουλος), Βύντρα, Νιασέ (79’ Μπουλούλης),
Μπεχαράνο, Βιγιάλμπα, Βασιλόγιαννη (81’
Μπιανκόνι), Ρόμανιτς, Καραμάνος.
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Και κυπελλούχος Ελλάδας ο Ολυμπιακός
Ο

Ολυμπιακός ήταν ο θριαμβευτής του
τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας των...
αναβολών και των απουσιών. Ο πολυνίκης του
θεσμού επικράτησε με 1-0 της ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, πανηγυρίζοντας το 28ο
τρόπαιο και φυσικά το... ετεροχρονισμένο
νταμπλ για την αγωνιστική περίοδο 2019/20.
Πρωταγωνιστής στην τέταρτη νίκη των «ερυθρόλευκων» σε οκτώ συναντήσεις με την ΑΕΚ
σε τελικό Κυπέλλου, ο Ραντζέλοβιτς, ο οποίος
χρίστηκε ο μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης στο 9΄.
Ο Ολυμπιακός εξαργύρωσε με το... καλημέρα
τις επιθετικές τάσεις του, ενώ... άντεξε και στην
πρώτη καλή ευκαιρία της ΑΕΚ. Στο 8ο μόλις λεπτό του αγώνα και ενώ είχαν προηγηθεί δύο ευκαιρίες για τους «ερυθρόλευκους», η Ένωση άγγιξε το 1-0, όταν ο Λιβάγια εκτέλεσε απευθείας
το φάουλ και ο Ολιβέιρα προσπάθησε με προβολή να ανοίξει το σκορ. Ωστόσο, ο Μπα μπήκε
στη φάση και απομάκρυνε την μπάλα πάνω στη
γραμμή. Με τον Ολυμπιακό να βγαίνει... αλώβητος, στο επόμενο κιόλας λεπτό ήρθε η απάντηση! Ο Καμαρά βρήκε τον Ραντζέλοβιτς στα δεξιά, με τον Σέρβο να μπαίνει στην περιοχή και με
δυνατό διαγώνιο σουτ στο 9΄ νίκησε τον Τσιντώτα, γράφοντας γρήγορα το 1-0.
Οι πρωταθλητές Ελλάδας κυριάρχησαν στη
συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο και στο 35΄ βρέθηκαν μία... ανάσα από το 2-0. Μετά από εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια, ο Ελ Αραμπί απέφυγε τον Μπακάκη, πλάσαρε τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, αλλά η μπάλα πέρασε ξυστά απ’ το
αριστερό δοκάρι. Μέχρι το τέλος του πρώτου
ημιχρόνου, πάντως, η Ένωση είχε τις ευκαιρίες
της για ισοφάριση, αλλά ο Τζολάκης είχε κατεβάσει... ρολά, κρατώντας το 1-0 για τον Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός έψαξε το γρήγορο γκολ στα
πρώτα λεπτά της επανάληψης και στο 49΄ λίγο
έλειψε να γράψει το 2-0, όταν η μπάλα στρώθηΣε πελάγη ευτυχίας έπλεε ο
Πέδρο Μαρτίνς, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας
και του νταμπλ για την αγωνιστική περίοδο 2019/20. Παράλληλαλ, τεχνικός του Ολυμπιακού
αφιέρωσε το τρόπαιο στον εκλιπόντα Σάββα Θεοδωρίδη, στον
Βασίλη Τοροσίδη, αλλά και στην
οικογένεια του Ολυμπιακού.
«Τελειώνει μία παράξενη και δύσκολη χρονιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που αυτή ολοκληρώθηκε με
αυτό τον τρόπο. Εκπληρώσαμε
τον στόχο μας. Ήταν μία χρονιά με
πολλές δυσκολίες. Είναι κρίμα που
δεν το ολοκληρώσαμε τον Ιούνιο
και μαζί με τους φιλάθλους μας.
Είναι καταπληκτικό αυτό που πετύχαμε. Τα δώσαμε όλα. Υπήρχαν
στιγμές στη σεζόν που μπορεί να
μην παίζαμε καλά, αλλά παίζαμε
με την ψυχή μας», δήλωσε αρχικά
ο Πέδρο Μαρτίνς στην κάμερα της
Cosmote TV.
Σε ερώτηση για το που αφιερώνει το Κύπελλο, απάντησε: «Στον
κύριο Σάββα. Ανήκει και σε εκείνον αυτό το τρόπαιο. Στην οικογένεια του Ολυμπιακού και τον Βασίλη Τοροσίδη, ο οποίος σήμερα
έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι,
αλλά, θα συνεχίσει στην οικογένεια του Ολυμπιακού από άλλο
πόστο. Είναι πραγματικά ένα σύμβολο. Σε αυτούς τους τρεις θα ήθελα να το αφιερώσω».

ΑΕΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1

Αγγλία (1η αγωνιστική)
Φούλαμ-Άρσεναλ
Κρίσταλ Πάλας-Σαουθάμπτον
Λίβερπουλ-Λιντς
Γουέστ Χαμ-Νιούκαστλ
Γουέστ Μπρομ-Λέστερ
Τότεναμ-Έβερτον
Σέφιλντ Γ.-Γουλβς
Μπράιτον-Τσέλσι
Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γ.
Μάντσεστερ Σ.-Αστον Βίλα

0-3
1-0
4-3
0-2
13/9
13/9
14/9
14/9
αναβλ.
αναβλ.

Γαλλία (3η Αγωνιστική)
Μπορντό-Λιόν
Μονπελιέ-Νις
Σεντ Ετιέν-Στρασμπουρ
Λιλ-Μετς
Νιμ-Ρεν
Λοριάν-Λανς
Ανζέ-Ρεμς
Ντιζόν-Μπρεστ
Μονακό-Ναντ
Παρί Σεν Ζερμέν-Μαρσέιγ

κε στον Μασούρα, αλλά ο Τσιντώτας είπε «όχι»
στο τετ α τετ! Στο 53΄ η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε
για ανατροπή του Σιμόες από τον Καμαρά στα
όρια της μεγάλης περιοχής, ενώ στο επόμενο λεπτό ο Μασούρας κέρδισε πέναλτι για τους «ερυθρόλευκους», μετά από ανατροπή του Μπακάκη. Ωστόσο ο Τσιντώτας δεν... αγχώθηκε στην
εκτέλεση του Ελ Αραμπί, αποκρούοντας με τα
πόδια.
Οι «κιτρινόμαυροι» ανέβασαν στη συνέχεια
ταχύτητα, κυριάρχησαν στην κατοχή της μπάλας, πίεσαν για την ισοφάριση, αλλά τα αμυντικά αντανακλαστικά του ολυμπιακού δεν της
επέτρεψαν κάτι τέτοιο. Στον αντίποδα, οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να βγουν στις αντεπιθέσεις, έψαξαν τα κενά στην «ευάλωτη» άμυνα
της ΑΕΚ, αλλά η μοναδική καλή ευκαιρία που
είχαν ήταν στο 88΄, όταν μετά από λάθος του
Μάνταλου, ο Ελ Αραμπί έγινε αποδέκτης της
μπάλας, σούταρε, αλλά ο Τσιντώτας μπλόκαρε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο λεπτά νωρίτερα, ο
Καφού είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα, μετά
από απομάκρυνση του Τσιντώτα και γύρισμα
του Βαλμπουενά, αλλά ήταν θέση οφσάιντ. Δίχως να αλλάξει κάτι μέχρι το σφύριγμα της λήξης, ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη με 1-0 κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν 2019/20.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μπιόρν Κάιπερς (Ολλανδία)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σιμόες, Τοροσίδης, Μάνταλος,
Λιβάγια, Κρίστισιτς, Λόπες - Τοροσίδης, Μασούρας, Καφού
ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Μπακάκης (62΄ Παουλίνιο), Σβάρνας, Τσιγκρίνσκι, Λόπες, Σιμόες (80΄ Μαχαίρας), Κρίστισιτς, Μάνταλος, Βέρντε (62΄ Αλμπάνης), Λιβάγια, Ολιβέιρα.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Τζολάκης,
Μπρούνο, Μπα, Σισέ, Τοροσίδης (79΄ Σεμέδο),
Καμαρά, Μπουχαλάκης, Μασούρας, Βαλμπουενά (75΄ Καφού), Ραντζέλοβιτς, Ελ Αραμπί (90΄
Φορτούνης).

Δηλώσεις των προπονητών των ομάδων

Για τον Μπρούνο: «Θα το δούμε. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να αναλύσουμε για τη συνέχεια
της ομάδας μας. Τα δίνει όλα στο
γήπεδο και έχει δώσει απαντήσεις.
Δεν ξέρουμε τώρα και πρέπει να
σκεφτούμε. Σίγουρα έχει ανταποκριθεί πολύ σωστά όποτε κλήθηκε
ο Μπρούνο».
Καρέρα: «Δεν ήμασταν καλοί..»
Στην κακή εμφάνιση της ΑΕΚ
στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, απέδωσε ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων», Μάσιμο Καρέρα,
την ήττα από τον Ολυμπιακό.
«Γνωρίζαμε τη δυσκολία του αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό. Εί-

χαμε δουλέψει αρκετά. Δεν ήμασταν καλοί, ώστε να έχουμε την
κατοχή της μπάλας», ήταν το λιτό
σχόλιο του Καρέρα στην κάμερα
της Cosmote TV.

«Κρεμάει τα παπούτσια
του» ο Τοροσίδης

Ο Βασίλης Τοροσίδης «σήκωσε»
το τρόπαιο του κυπελλούχου
Ελλάδας με τον Ολυμπιακό και
είπε «αντίο» στην ενεργό δράση.
Ο 35χρονος, ο οποίος αντικαταστάθηκε στον τελικό με την ΑΕΚ
στο 79΄ (σ.σ. από τον Σεμέδο) εν
μέσω χειροκροτημάτων, έδωσε τον
τελευταίο του αγώνα.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βασί-

λης Τοροσίδης στην κάμερα της
Cosmote TV:
«Ήταν απίστευτη χρονιά. Όχι
μόνο για το νταμπλ, αλλά και για
την πάρα πολύ καλή πορεία στην
Ευρώπη και τον άδικο αποκλεισμό
βάσει της εικόνας μας. Ευχαριστώ
τα παιδιά.
Αυτό που ήθελα από την αρχή
της χρονιάς ήταν να κατακτήσουμε τα πάντα, ώστε να αποσυρθώ
με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ όλους στην ομάδα. Δόξα τω
Θεώ είχα μια καλή καριέρα, έκανα
το όνειρό μου πραγματικότητα
παίζοντας και κατακτώντας τρόπαια με μια μεγάλη ομάδα και αυτή η επιλογή μου ήταν απόλυτα
σωστή».

Βαλμπουενά

Πανευτυχής με την κατάκτηση
και του Κυπέλλου Ελλάδας με τον
Ολυμπιακό, μετά το πρωτάθλημα,
είναι ο Ματιέ Βαλμπουενά.
Πανευτυχής με την κατάκτηση
και του Κυπέλλου Ελλάδας με τον
Ολυμπιακό, μετά το πρωτάθλημα,
είναι ο Ματιέ Βαλμπουενά. Ο Γάλλος μέσος τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» το άξιζαν, ενώ ανέφερε
πως εκείνος παραχώρησε την
εκτέλεση του πέναλτι στον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος αστόχησε.
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3-1
2-0
13/9
13/9
13/9
13/9
13/9
13/9
13/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Νις
Σεντ Ετιέν
Μπορντό
Ρεν
Λιλ
Μονακό
Ναντ
Λιόν

6 -3αγ.
6
5 -3αγ.
4
4
4
4
4

Βέλγιο (5η αγωνιστική)
Εουπεν-Γάνδη
Μαλίν-Οστάνδη
Λέουβεν-Σταντάρ Λιέγης
Μπριζ-Μπέβερεν
Αντερλεχτ-Σερκλ Μπριζ
Σεντ Τρουϊντέν-Αντβέρπ
Ζούλτε Βάρεγκεμ-Σαρλερουά
Κορτράικ-Μουσκρόν
Μπέερσοτ-Γκενκ

2-1
0-1
1-0
4-1
13/9
13/9
13/9
13/9
14/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Σαρλερουά
Σταντάρ Λιέγης
Μπέερσοτ
Μπριζ
Λέουβεν
Κορτράικ
Σερκλ Μπριζ
Άντερλεχτ
Ζούλτε Βάρεγκεμ
Έουπεν

12
10 -5αγ.
9
9 -5αγ.
8 -5αγ.
7
6
6
6
6 -5αγ.

Ολλανδία (1η αγωνιστική)
Χέρενφεν-Βίλεμ
Τσβόλε-Φέγενορντ
Τβέντε-Φορτούνα Σιτάρντ
Εμεν-Φένλο
Σπάρτα Ρότερνταμ-Αγιαξ
Αλμέλο-Ντεν Χάαγκ
Βάαλβικ-Φίτεσε
Γκρόνινγκεν-Αϊντχόφεν
Ουτρέχτη-Αλκμααρ

2-0
0-2
2-0
13/9
13/9
13/9
13/9
13/9
Αναβλήθηκε

Ισπανία (1η αγωνιστική)
Εϊμπαρ-Θέλτα
Γρανάδα-Αθλέτικ Μπιλμπάο
Κάντιθ-Οσασούνα
Αλαβές-Μπέτις
Βαγιαδολίδ-Σοσιεδάδ
Βιγιαρεάλ-Ουέσκα
Βαλένθια-Λεβάντε
Μπαρτσελόνα-Ελτσε
Ρεάλ Μαδρίτης-Χετάφε
Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλη

0-0
2-0
0-2
13/9
13/9
13/9
13/9
αναβολή
αναβολή
αναβολή
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Φιλική ήττα του
Παναθηναϊκού
στο Κάουνας

σόπαλο 1-1 τέλειωσε το παιχνίδι στο
«Αντώνης Παπαδόπουλος» ανάμεσα
στην Ανόρθωση και την Ομόνοια. Για τους
«πράσινους» σκόραρε ο Σενέ και για την «Κυρία» ισοφάρισε ο Οκριασβίλι ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Η αδυναμία του στα επιθετικά ριμπάουντ,
τα 15 λάθη και η απουσία επιθετικού πλουραλισμού δεν επέτρεψαν στον ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό να αρχίσει νικηφόρα τις
υποχρεώσεις του στο Κάουνας, απέναντι
στην πιο έτοιμη Ζαλγκίρις. Οι «πράσινοι»
ηττήθηκαν με 81-74 και πλέον θα αντιμετωπίσουν αύριο (13/9, 16:00) την Άλμπα Βερολίνου για την 3η θέση του τουρνουά προετοιμασίας που διοργανώνει η Euroleague.
Ο τεχνικός των «πράσινων», Γιώργος Βόβορας, είδε τους Νεμάνια Νέντοβιτς (22π.)
και Πιέρ Τζάκσον (18π.) να σηκώνουν μόνοι
τους το βάρος της επίθεσης (σ.σ. ήταν οι μοναδικοί διψήφιοι), ενώ σίγουρα διέκρινε
πολλά κενά στην άμυνα της ομάδας του,
που πρέπει να διορθωθούν. Από τους Λιθουανούς ξεχώρισε επιθετικά ο Ρόκας Γιoκουμπάϊτις, ενώ σπουδαία δουλειά έκανε κάτω
από τα καλάθια ο Τζόφρι Λοβέρν με 15 πόντους και 13 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 23-17, 43-38, 59-54, 81-74
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Μάρτιν Σίλερ): Γουόκαπ 13,
Λεκαβίτσιους 6, Χέιζ 2, Γιανκούνας, Μιλάκνις 9 (3), Γκέμπεν 2, Ρούμπιτ, Γιοκουμπάιτις
16, Βαστούρια 4, Γκριγκόνις 14 (2), Λοβέρν
15.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Βόβορας):
Παπαγιάννης 8, Μποχωρίδης, Όγκαστ, Παπαπέτρου 4, Κασελάκης, Φόστερ 6, Νέντοβιτς 22 (3), Γουάιτ 3, Μήτογλου 5 (1), Μπεντίλ 6 (1), Τζάκσον 18 (3), Σαντ Ρος 2.

Η Ομόνοια κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο
ενώ η Ανόρθωση έκανε ένα πολύ καλό τελευταίο
25λεπτο, δημιουργώντας κραυγαλέες ευκαιρίες
για γκολ οι οποίες πέρασαν ανεκμετάλλευτες.
Η Ομόνοια μπήκε πολύ δυνατά στο ντέρμπι και
πίεσε για το γκολ. Η πρώτη καλή φάση καταγράφηκε στο 3ο λεπτό με το σουτ του Μαυρία το
οποίο απόκρουσε σε κόρνερ ο Λόρια. Στο 5’ οι
«πράσινοι» απείλησαν ξανά με μια μακρινή εκτέλεση φάουλ του Γκόμεθ η οποία ήταν άστοχη. Στο
6’ οι γηπεδούχοι απείλησαν για πρώτη φορά με
τον Χουσμπάουερ. Ο Τσέχος σούταρε από το ύψος
της περιοχής όμως η μπάλα χτύπησε στο πόδι του
Λούφτνερ και κατέληξε κόρνερ. Στο 15’ η Ομόνοια
πήρε προβάδισμα στο σκορ με τον Σενέ ο οποίος
έπιασε ένα δύσκολο πλασέ σε ανισορροπία και νίκησε τον Λόρια βάζοντας την ομάδα του μπροστά
στο σκορ. Στο 36’ η Ανόρθωση απείλησε με ένα
σουτ του Μαργκάσα όμως ο Φαμπιάνο ήταν σε
ετοιμότητα και απόκρουσε τη μπάλα ασταθώς.
Στο 44’ ο Χριστοδούλου έδειξε την άσπρη βούλα
για μαρκάρισμα του Λανγκ πάνω στον Καλτσά, αν
και από τις επαναληπτικές προβολές δεν φάνηκε
να υπάρχει κάποια παράβαση. Ο Οκριασβίλι ευστόχησε από την άσπρη βούλα και έφερε το παιχνίδι στα ίσα.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μια μεγάλη
φάση για την Ομόνοια στο 56’. Μετά από εξαιρετική ενέργεια του Ασάντε από τα δεξιά, ο Τιάγκο
έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή όμως η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Η επόμενη αξιόλογη φάση στο ματς καταγράφηκε στο 82ο λε-

Περιστέρι-ΑΕΚ 73-67
Με ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο, το
Περιστέρι υπερασπίστηκε την έδρα του σε
ένα δυνατό φιλικό με την ΑΕΚ. Η ομάδα
των δυτικών προαστίων επικράτησε με 7367 της Ένωσης, η οποία «κόλλησε» στην
άμυνα των γηπεδούχων στον... επίλογο του
αγώνα, όταν και δέχθηκε στην τελευταία περίοδο επιμέρους σκορ 18-5.
Την αναμέτρηση στο κλειστό «Ανδρέας
Παπανδρέου» παρακολούθησε και ο ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, Μάκης
Αγγελόπουλος.
Τα δεκάλεπτα: 14-14, 41-41, 55-62, 73-67
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Νίκος Παπανικολόπουλος):
Άρλετζ 3, Γκάντι 4, Σκορδίλης 4, Πέτεγουει
11 (2), Βησσαρίου, Παπαδημητρίου, Μαυροκεφαλίδης 18 (1), Σαλούστρος 4, Τόλα, Αθηναίου 3 (1), Καράμπελας, Βασιλόπουλος,
Τζόουνς 8, Γκρέι 18 (4).
AEK (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Μορέιρα 6,
Ράις 6, Λάνγκφορντ 24 (2), Ματσιούλις 9
(2), Γιάνκοβιτς 2, Χρυσικόπουλος 9 (1), Ζήσης 1, Γόντικας 4, Γκίκας, Μωραϊτης, Μαυροειδής, Ρογκαβόπουλος 6 (1).

GreekNews

Από ένα ημίχρονο κι έναν βαθμό
ΑΝΟΡΘΩΣΗ – ΟΜΟΝΟΙΑ 1-1

πτό! Ο Οκριασβίλι βρήκε τον Μανιά με όμορφη
μπαλιά, ο Ελλαδίτης έστρωσε τη μπάλα στον
Μαργκάσα ο οποίος έκανε το πλασέ με τον Φαμπιάνο να διώχνει δύσκολα τη μπάλα σε κόρνερ.
Η Ανόρθωση απείλησε ξανά στο 89ο λεπτό. Ο
Γκαλίτσιος έπιασε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση
φάουλ του Κορέια όμως η μπάλα έφυγε λίγο δίπλα
από το αριστερό δοκάρι του Φαμπιάνο. Στο 92ο
λεπτό ο Δημήτρης Χριστοφή έχασε την ευκαιρία
του αγώνα καθώς δεν κατάφερε να στείλει τη

μπάλα στα δίχτυα από το ύψος της μικρής περιοχής.
Ανόρθωση: Λόρια, Κορέια, Σιλντενφελντ, Βργκοτς, Γκαλίτσιο, Νταουσβίλι, Μαργκάσα, Χουσμπάουερ (46’ Αρτ.υμάτας), Οκριασβίλι (83’
Ελουντού), Καλτσάς (66’ Χριστοφή), Μανιάς
Ομόνοια: Φαμπιάνο, Λούφτνερ, Σενέ (70’
Ντούρις), Μποτεάκ, Παπουλής (46’ Ασάντε), Γκόμεθ (66’ Βίτορ), Λέζιακς, Λανγκ, Κούσουλος,
Μαυρίας, Τιάγκο.

O Απόλλων 1-0 Πάφο και φεύγει για Κρήτη

Ο Απόλλων σημείωσε το γκολ στο 56’με τον
Ντένιτς που εκτέλεσε στην κλειστή γωνία του
Ρούντκο.

Την ορμή που είχε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια δεν την είχε σε καμία περίπτωση. Ο
Απόλλωνας, ωστόσο, ήταν όσο αποτελεσματικός χρειαζόταν για να επικρατήσει με 1-0 σε
βάρος της Πάφου στο Τσίρειο για την τρίτη
αγωνιστική του πρωταθλήματος, φτάνοντας
έτσι στη δεύτερη διαδοχική του νίκη στο πρωτάθλημα και τρίτη συνολικά.
Ο Ντένιτς στο 56› σημείωσε το τέρμα που
έκρινε το ματς και επέτρεψε στην ομάδα του να
κάνει εφτά τους βαθμούς της στο πρωτάθλημα,
λίγες μέρες πριν αναχωρήσει για Ηράκλειο για
το ματς του Β’ προκριματικού γύρου του Γιουρόπα Λιγκ κόντρα στον ΟΦΗ. Η Πάφος, από

Η Πάφος απείλησε για (σχεδόν) άμεση ισοφάριση στο 59’, με τον Ανγκούλο. Δεν κατάφερε να την πετύχει κι απ’ εκείνο το σημείο κι
έπειτα το παιχνίδι κύλησε στα μέτρα του Απόλλωνα.
Απόλλωνας (Σ. Αυγουστή): Μολ (45+4’ Δημητρίου), Πέδρο, Γιούστε, Ρομπέρζ, Αγκίρε, Σακέτι, Ντένιτς, Ματέι (46’ Γιαννιώτας), Ντιγκινί,
Μπένσοπ (70’ Πίττας), Νταμπό.
Πάφος FC (Κ. Τόσακ): Ρούντκο, Αουρέλιο
(46’ Ακαλέ), Σάις, Κβίντα, Βαλεριάνος, Πάντσιον, Πανός, Βαλακάρι, Κούζικ (46’ Ανγκούλο), Βα, Χέπμπερν-Μέρφι (71’ Μπεριγκό).

την άλλη, γνώρισε τη δεύτερη διαδοχική της
ήττα και έμεινε «κολλημένη» στον ένα βαθμό.
Ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις
από πλευράς θεάματος, χωρίς σπουδαίο ρυθμό
και με λίγες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες παρουσίασαν οι δύο ομάδες στο πρώτο 45λεπτο
της αναμέτρησης.
Η φάση που στιγμάτισε το πρώτο μέρος,
ωστόσο, καταγράφηκε στις καθυστερήσεις,
όταν ο Μολ συγκρούστηκε με τον Ντιγκινί,
αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο και με ασθενοφόρο από το γήπεδο για να διακομιστεί σε κλινική, αφήνοντας τη θέση του
στον Δημητρίου.

Λευκωσιάτικο τρίποντο... με Μεντόγιεβιτς
ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ 1-0
ριστές του ΑΠΟΕΛ με τον Ντε Βινσέντι να κλέβει και να δίνει στον Ζαχίντ και αυτός με τη σειρά του να δίνει με την πρώτη στον Εντονγκαλά.
Η σέντρα του Κονγκολέζου βρήκε τον Κλωναρίδη που δοκίμασε το ανάποδο και την άμυνα
της ΑΕΛ να απομακρύνει.

Ανακοινώθηκε ο
Άντριαν Νίλσεν Περέιρα
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του
Νορβηγού αμυντικού Άντριαν Νίλσεν Περέιρα από τη Βίκινγκ. Ο νεαρός αριστερός
μπακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας
τεσσάρων ετών και θα φοράει τη φανέλα με
το νούμερο 16. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο Άντριαν Νίλσεν Περέιρα γεννήθηκε
στις 31 Αυγούστου του 1999 στο Σταβάγκερ
της Νορβηγίας. Σε πολύ μικρή ηλικία κατάλαβε πως ο δρόμος που θα ακολουθούσε
ήταν αυτός του πατέρα του.
Το 2019 κλήθηκε και στην Κ21 της χώρας,
με την οποία μετράει δύο συμμετοχές. Η
νορβηγική σχολή ποδοσφαίρου βρίσκεται
στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια και ο
Περέιρα βρισκόταν στα μπλοκάκια πολλών
σκάουτερ ανά την Ευρώπη.
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Επιτέλους θύμισε ομάδα και μας χάρισε ένα
σπουδαίο ντέρμπι. ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ, πρόσφεραν
θέαμα και με την μπάλα να ανεβοκατεβαίνει συνεχώς μέχρι και το τέλος.
Ένα πρώτο ημίχρονο όπου ο ΑΠΟΕΛ, ξεκίνησε
πολύ δυνατά θυμίζοντας ξανά για λίγο… ομάδα.
Στο 13’ ο ΑΠΟΕΛ έφτασε πολύ κοντά στο τέρμα.
Ο Κλωναρίδης, έφυγε από το χώρο του κέντρου
σε αντεπίθεση για τους γαλαζοκίτρινους δίνοντας
στον Μπεν Σαχάρ, που έκανε τη προσποίηση και
το σουτ αλλά ο Βοζίνια μάζεψε χωρίς πρόβλημα.
Στο 20’, με μια όμορφη συνεργασία οι ποδοσφαι-

Στη συνέχεια της φάσης ο Ντε Βινσέντι πήρε
το ριμπάουντ με δυνατό σουτ, με την μπάλα να
περνά εκατοστά από το δεξί κάθετο δοκάρι του
κήπερ της ΑΕΛ. Στο 33’ και μετά από λανθασμένη απομάκρυνση της άμυνας της ΑΕΛ, η μπάλα
έφτασε στον Εντονγκαλά, αλλά το πλασέ του
μέσα από την περιοχή ήταν αδύναμο.
Η ΑΕΛ, ξεκίνησε την επανάληψη με δυο πολύ
καλές στιγμές του Παπαφώτη. Αρχικά στο 47’, ο
Παπαφώτης, έπιασε το δυνατό σουτ και τον Σίλβα να απομακρύνει σε κόρνερ. Λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 60’, ο Κυριάκου έκανε
το γέμισμα από τα δεξιά και τον Παπαφώτη ξανά
να σημαδεύει το δοκάρι του Σίλβα.
Ο Μαέ, έκανε το γύρισμα μέσα στα τετράγωνα
του Σίλβα, αλλά το πλασέ του Ισπανού Τόρες ,
πέρασε έξω. Ο ΑΠΟΕΛ, απάντησε με τον Ζαχίντ

αρχικά στο 62’ να σημαδεύει το δοκάρι του Βοζίνια, μετά από φαλτσαριστό σουτ έξω από την περιοχή. Στο 67’ μετά από κάθετη πάσα του Ζαχίντ,
ο Τάμαρι έκανε την προσποίηση πάνω στον Έουλερ, αλλά ο Βοζίνια, απομάκρυνε με υπερένταση
το σουτ του Ιορδανού. Ο ΑΠΟΕΛ, κατάφερε να
κερδίσει πέναλτι με τον Τάμαρι στο 71’ της αναμέτρησης. Το εκτέλεσε ο Μπεν Σαχάρ, με τον Βοζίνια, να του λέει βροντερό όχι. Η εξιλέωση για
τον ΑΠΟΕΛ, ήρθε στο 85’’ μετά από λάθος απομάκρυνση του Μεντόγιεβιτς. Ο Τάμαρι, έκανε το
γέμισμα από τα αριστερά με τον στόπερ της ΑΕΛ,
να στέλνει την μπάλα στην εστία της ομάδας του,
στην προσπάθειά του να απομακρύνει τον κίνδυνο.
ΑΠΟΕΛ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Σίλβα, Ενσούε, Σιέλης (Ζεράλδες 76’), Σάντος, Γουίλερ,
Ανουάρ, Ντε Βινσέντι, Ζαχίντ, Εντογκαλά (Τάμαρι 57’), Κλωναρίδης (Ατζίλι 53’), Μπεν Σαχάρ.
ΑΕΛ (Ντούσαν Κέρκεζ): Βοζίνια, Κυριάκου,
Μπουνόζα, Ράσο, Έουλερ (Αβραάμ 82›), Μεντόγεβιτς, Παπαφώτης, Τόρες, Μαέ, Γκαζαριάν (Μ.
Αντωνίου 52›), Ντανίλο (Νταβόρ 68’).

Οικονομία
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Τη χειρότερη εβδομάδα του από τον Μάρτιο
ολοκλήρωσε ο Nasdaq. Ο τεχνολογικός δείκτης σημείωσε πτώση 0,6% στις 10.853,55 μονάδες, ενώ από τις αρχές της εβδομάδας έχασε
4,1%. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο περίπου
0,1% στις 3.340 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας υποχώρησε 2,5%.
Ο Dow Jones ολοκλήρωσε την ημέρα με
κέρδη 131 μονάδων ή 0,5% στις 27.665 μονάδες. Για την εβδομάδα, έχασε 1,7%.

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια
Ο Eurostoxx 600 έκλεισε με κέρδη 0,13%
στις 367,96 μονάδες, με τον κλάδο των πρώτων υλών να ηγείται των κερδών με ποσοστό
2,4%, ενώ στον αντίποδα ο τραπεζικός κλάδος
σημείωσε πτώση άνω του 1.6%.
Ο γερμανικός DAX έκλεισε με απώλειες
0,05% στις 13.202,84 μονάδες, ο βρετανικός
FTSE 100 κέρδισε 0,48% στις 6.032,09 μονάδες
και ο γαλλικός CAC-40 πρόσθεσε 0,20% στις
5.034,14 μονάδες.
Ο ισπανικός IBEX 35 διολίσθησε 0,80% στις
6.943,20 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB
έκλεισε αμετάβλητος στις 19.820,75 μονάδες.

Το ευρώ στα $1,1840
Στην αγορά συναλλάγματος τόσο οι αναφορές της επικεφαλής της ΕΚΤ για τα εμπόδια
που εγείρει το ισχυρό ευρώ στην νομισματική
πολιτική όσο και αντίστοιχες δηλώσεις από
επικεφαλής οικονομολόγο της ΕΚΤ Philip
Lane, δεν κατόρθωσαν να «ρίξουν’ την ισοτιμία του ευρωπαϊκού νομίσματος.
Το ευρώ διαπραγματευόταν στα $1,1840.
Το ευρώ βρίσκεται στα 125,776 γεν, στο
0,9245 με τη στερλίνα και στο 1,0776 με το ελβετικό φράγκο.
Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,05% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 106,162 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει
άνοδο κατά 0,24% και διαμορφώνεται στα
1,2831 δολάρια.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς υποχώρησε στο 1,12% από 1,14% έναντι
0,48% του αντίστοιχου γερμανικού με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο
1,60%.

Οικονομικές Ειδήσεις
**** Μείωση 61% εμφανίζει ο αριθμός των
κενών θέσεων εργασίας (στο σύνολο της οικονομίας, εκτός από τον πρωτογενή τομέα και τις
δραστηριότητες των νοικοκυριών) το β› τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το β› τρίμηνο 2019
(5.594 θέσεις και 14.343 θέσεις, αντίστοιχα),
έναντι μείωσης 0,9% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2019 προς το 2018.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κενή θέση εργασίας θεωρείται μια νεοδημιουργηθείσα θέση,
μια ήδη κενή θέση ή μια θέση που πρόκειται να
κενωθεί σύντομα, για την οποία ο εργοδότης
έχει προβεί πρόσφατα σε δραστικές ενέργειες
για να βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος, εκτός
της επιχείρησης, και η οποία είναι διαθέσιμη είτε άμεσα είτε στο άμεσο /εγγύς μέλλον. Σημειώνεται ότι οι κενές θέσεις εργασίας αφορούν
μόνο στους μισθωτούς.
**** Αύξηση 11,5% σημειώθηκε στον όγκο
της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας
τον Ιούνιο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την
ΕΛΣΤΑΤ, εκδόθηκαν 1.731 οικοδομικές άδειες,
που αντιστοιχούν σε 358,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.516,5 χιλιάδες m3 όγκου. Με αποτέλεσμα, να καταγραφεί αύξηση κατά 16,3%
στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά
10,6% στην επιφάνεια και κατά 11,5% στον
όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του
2019.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός (Δ) μιλάει με τον υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας - Θράκης, Θεόδωρο Καράογλου (Α) και τον υπουργό Ανάπτυξης
& Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη (2Α) κατά τη συνάντησή τους στο ΥΜΑΘ, Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΣΙΔΗΣ

Εβδομαδιαία ανασκόπηση
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Μ

ε πτώση 0,51%, εν μέσω χαμηλής
συναλλακτικής δραστηριότητας,
έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στην
εβδομάδα που πέρασε. Ο τζίρος παραμένει
χαμηλά, οι διακυμάνσεις είναι περιορισμένες και η αγορά κινείται εντός στενού εύρος
διακύμανσης, με τους επενδυτές να μην αναλαμβάνουν ρίσκο. Για σημαντικούς κινδύνους στις αγορές το επόμενο διάστημα προειδοποιούν αρκετοί επενδυτικοί οίκοι, τονίζοντας παράλληλα πως η ανάκαμψη της οικονομίας από την κρίση θα είναι πολύ αργή.
Οι κεντρικές τράπεζες έχουν προσφέρει ενέσεις ρευστότητας για να βοηθήσουν τις οικονομίες να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της
πανδημίας, οι κίνδυνοι όμως στο επόμενο διάστημα είναι αρκετοί. Οι καταλύτες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική διόρθωση,
είναι οι εξελίξεις γύρω από το δεύτερο κύμα της
πανδημίας, τις εκλογές στις ΗΠΑ το φθινόπωρο, καθώς και το Brexit.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 636,03 μονάδες, έναντι 639,29 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 0,51%, ενώ από τις
αρχές του έτους σημειώνει πτώση σε ποσοστό
30,62%.
Τεχνικά, η αγορά συνεχίζει τη συσσώρευση
στα επίπεδα των 620- 640 μονάδων. Στα επίπεδα των 630 μονάδων βρίσκεται η πρώτη στήρι-

ξη της αγοράς, ενώ χαμηλότερα στήριξη υπάρχει στη ζώνη των 610- 600 μονάδων, και αντιστάσεις υπάρχουν στις 640 και υψηλότερα στις
660 και 680 μονάδες.
Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης
FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση
0,30%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε
με πτώση 0,16%.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα
με πτώση σε ποσοστό 4,69%, ενώ από τις αρχές
του έτους καταγράφει απώλειες σε ποσοστό
64,14%.
Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα
180,534 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 36,107 εκατ. ευρώ, από
43,086 εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την
βδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 72 εκατ. ευρώ,
ενώ από τις αρχές του έτους έχει μειωθεί κατά
16,864 δισ. ευρώ.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής ανοδικά
κινήθηκαν 41 μετοχές, 54 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική +19,27% και Forthnet
+10,49%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass -11,60% και Κυριακούλης
-7,41%

Πτώση κατά 84,6% στο β’ τρίμηνο ο τζίρος σε καταλύματα και εστίαση
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Κάθετη πτώση σημείωσε το β› τρίμηνο εφέτος,
όπως ήταν αναμενόμενο λόγω της πανδημίας,
ο τζίρος των επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών παρουσίασε μείωση 84,6% το β›
τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β› τριμήνου του 2019, έναντι αύξησης 1,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση
της αντίστοιχης περιόδου το 2019 προς το 2018.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 51,6% το β› τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη του α› τριμήνου 2020,
έναντι αύξησης 190,9% που σημειώθηκε κατά
τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2019.
Στους επιμέρους κλάδους, ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα υπηρεσιών παροχής καταλύματος παρουσίασε μείωση 96,9% το β› τρίμηνο
του 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη

του β› τριμήνου 2019, έναντι μείωσης 1,3% που
σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης
περιόδου το 2019 προς το 2018.
Σε τριμηνιαία σύγκριση, ο δείκτης παρουσίασε
μείωση 70,5% το β› τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α› τριμήνου
2020, έναντι αύξησης 631% που σημειώθηκε
κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το
2019.
Ενώ, ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα
υπηρεσιών παροχής εστίασης παρουσίασε μείωση 66% το β› τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο δείκτη του β› τριμήνου του 2019,
έναντι αύξησης 5,7% που σημειώθηκε κατά τη
σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2019
προς το 2018.
Σε τριμηνιαία σύγκριση, ο δείκτης παρουσίασε
μείωση 46,7% το β› τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α› τριμήνου του
2020, έναντι αύξησης 52,9% που σημειώθηκε κατά
τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2019.

Χρηματιστήριο Κύπρου
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Με ζημιές έκλεισε την εβδομάδα το
Χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να
υποχωρεί την Παρασκευή στις 43,36 μονάδες, παρουσιάζοντας πτώση σε ποσοστό
0,91%.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 υποχώρησε
στις 25,84 μονάδες καταγράφοντας ζημιές
σε ποσοστό 0,84%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €103.447.
Σε εβδομαδιαία βάση το Χρηματιστήριο
παρουσιάζει σημαντικές απώλειες σε ποσοστό 2,49%. Οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες παρουσίασαν ζημιές με εξαίρεση τον τομέα των Επενδυτικών Εταιρειών που δεν παρουσίασε μεταβολή. Τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες απώλειες παρουσίασε ο δείκτης των Ξενοδοχείων με 0,88%
ακολουθούμενος από την Κύρια Αγορά με
0,74% και την Εναλλακτική Αγορά με
0,52%. Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €83.804 (πτώση 3,93% - τιμή κλεισίματος €0,44). Ακολούθησαν οι
μετοχές της Τσιμεντοποιΐας Βασιλικού με
€9.513 (άνοδος 2,19% - τιμή κλεισίματος
€1,87), της Petrolina (Holdings) με €5,152
(χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €0,86),
της Logicom με €1.515 (άνοδος 1,0% - τιμή κλεισίματος €1,01) και της Ελληνικής
Τράπεζας με €1.435 (άνοδος 0,35% - τιμή
κλεισίματος €0,57). Από τις μετοχές που
έτυχαν διαπραγμάτευσης, τρεις κινήθηκαν
ανοδικά, επτά πτωτικά και δύο παρέμειναν
αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών
ανήλθε σε 105.

Άνοδος στην
Απασχόληση
στην κυβέρνηση
ελέω εκτάκτων
Στις 52.146 άτομα ανήλθε ο αριθμός των
απασχολουμένων στην κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2020, καταγράφοντας αύξηση
0,9% ή κατά 441 άτομα σε ετήσια βάση,
που οφείλεται στο έκτακτο προσωπικό, το
οποίο αυξήθηκε κατά 1.251 άτομα ή 8,5%
σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019.
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας, το συνολικό μόνιμο προσωπικό
ανήλθε σε 27.516 παρουσιάζοντας μείωση
2,6% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του
2019 και οριακή μείωση 0,3% σε σύγκριση
με τον προηγούμενο Ιούλιο του 2020.
Αντίθετα, το έκτακτο προσωπικό διαμορφώθηκε στις 16.051 άτομα, παρουσιάζοντας άνοδο 8,5% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019 και μείωση 3,7% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2020.
Πτωτικά κινήθηκε το ωρομίσθιο προσωπικό, το οποίο τον Αύγουστο του 2020
διαμορφώθηκε στις 8.579 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση 1% σε σύγκριση με τον
Αύγουστο το 2019 και οριακή μείωση 0,2%
σε σχέση με τον Ιούλιο του 2020.
Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (3,7%) καθώς και
στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας
(0,6%) ενώ στο προσωπικό της Δημόσιας
Υπηρεσίας παρατηρείται μείωση (-0,2%).
Και στις τρεις κατηγορίες προσωπικού καταγράφεται αύξηση στο έκτακτο προσωπικό με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στην
Εκπαιδευτική Υπηρεσία (23,4%).
Σε μηνιαία βάση (Ιούλιος του 2020), παρατηρείται μείωση σε όλες τις κατηγορίες
προσωπικού εκτός των Δυνάμεων Ασφαλείας όπου παρουσιάζεται αύξηση 0,5%. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-5,1%).
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Ικανοποίηση Χριστοδουλίδη για τα αποτελέσματα επίσκεψης Πομπέο
Λευκωσία.- Της Μαρίας Κονιώτου/ΚΥΠΕ
κανοποίηση εκφράζει η Κυβέρνηση για τα
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που είχε
το Σάββατο με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, ο οποίος πραγματοποίησε
ολιγόωρη επίσκεψη στην Κύπρο.

Ι

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του κ.
Πομπέο, σημειώνοντας πως ο Αμερικανός αξιωματούχος κατά τις συνομιλίες του με τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, με τη συμμετοχή και του κ. Χριστοδουλίδη, εξέφρασε τη δέσμευση και το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και την
ανάγκη όπως επικρατήσουν συνθήκες ασφάλειας
και σταθερότητας.
Σε σχέση με τη συζήτηση που έγινε για τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη δράση της στην ευρύτερη περιοχή, ο
ΥΠΕΞ είπε πως δόθηκε έμφαση στην ανάγκη
όπως τέτοιου είδους θέματα επιλυθούν μέσω του
διαλόγου ή παραπομπής τους στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη
σχετική Σύμβαση των ΗΕ του 1982 για το Δίκαιο
της Θάλασσας .
Για το Κυπριακό είπε πως υπογραμμίστηκε η
ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών από εκεί που
έμειναν στο Κραν Μοντανά αμέσως μετά την
«εκλογική» διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές
σε ένα κατάλληλο περιβάλλον, με στόχο την επίτευξη λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών.
Σημαντική, πρόσθεσε, θεωρείται η συζήτηση σε
σχέση με τις τουρκικές προθέσεις για το θέμα της
περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου και τον ρόλο που οι ΗΠΑ μπορούν να διαδραματίσουν και
ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο κ.
Χριστοδουλίδης είπε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανέφερε στον κ. Πομπέο πόσο αρνητικά
θα επηρεάσει τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού τυχόν υλοποίηση των τουρκικών εξαγγελιών
για την Αμμόχωστο, αναπτύσσοντας την ίδια

στιγμή τη δική του πρόταση για το θέμα της Αμμοχώστου, τυχόν αποδοχή της οποίας δύναται να
λειτουργήσει υποβοηθητικά προς την επίτευξη
του στόχου της συνολικής επίλυσης του Κυπριακού, όπως σημείωσε.
Εξάλλου, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως στο
πλαίσιο της συζήτησης των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου ανταλλάχθηκαν απόψεις για τη σημασία των
τριμερών συνεργασιών που αναπτύσσει η Κυπριακή Δημοκρατία με χώρες της περιοχής, όπως το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τα ΗΑΕ, στη βάση μιας θετικής προσέγγισης, με ειδικές αναφορές στη σημασία της σύστασης του Ενεργειακού Φόρουμ στο
Κάιρο, που ανάμεσα σε άλλΑ στηρίζει τη συνεργασία στον τομέα της Ενέργειας.
Επίσης, σημείωσε, συζητήθηκαν οι διμερείς
σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κύπρο, οι
οποίες παρουσιάζουν μίαν αξιοσημείωτη αναβάθμιση σε διάφορους τομείς και πάντα στη βάση μιας
θετικής προσέγγισης, «όπως εξάλλου προκύπτει
με τη συμμετοχή της Κύπρου στο στρατιωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ΗΠΑ IMET, τη μερική
άρση του αμερικανικού εμπάργκο πώλησης μη φο-

νικών όπλων στην Κύπρο, αλλά και την υπογραφή
του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ Κύπρου και
ΗΠΑ για την εγκαθίδρυση στην Κύπρο εκπαιδευτικού Κέντρου για θέματα ασφάλειας, με την ονομασία CYCLOPS (Cyprus Center for Land, Open
Seas and Port Security)».
Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε πως η υπογραφή αυτού του Μνημονίου είναι μια σημαντική εξέλιξη και ως προς τον γενικότερο στόχο της Λευκωσίας για περιφερειακή συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει άριστες σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη και δύναται να λειτουργήσει ως ένα περιφερειακό κέντρο
για συνεργασίες, πάντα στη βάση μιας θετικής
προσέγγισης.
Είπε, εξάλλου, πως συζητήθηκε η ενίσχυση της
οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στις δυο χώρες, ενώ αξιολογήθηκαν και οι διαπραγματεύσεις
που βρίσκονται σε εξέλιξη για άρση της ανάγκης
θεώρησης εισόδου κατόχων κυπριακών διαβατηρίων που επιθυμούν να επισκεφθούν τις ΗΠΑ.
Ο κ. Χριστοδουλίδης κλήθηκε από το ΚΥΠΕ να
σχολιάσει τη δήλωση του κ. Πομπέο πως κατά τις
συνομιλίες του με την κυπριακή Κυβέρνηση ήγει-

ρε την ανησυχία των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά «τις δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος της Ρωσίας και
τις τακτικές επισκέψεις πλοίων της» στην Κύπρο.
Σε ό,τι αφορά την αναφορά του κ. Πομπέο περί ξεπλύματος χρήματος από πλευράς Ρωσίας, ο κ.
Χριστοδουλίδης είπε πως η Κυπριακή Δημοκρατία
ως κράτος μέλος της ΕΕ αλλά και άλλων διεθνών
οργανισμών συμβαδίζει απόλυτα με τις σχετικές
διεθνείς πρόνοιες επί του συγκεκριμένου θέματος,
όπως εξάλλου καταδεικνύουν και σχετικές εκθέσεις που πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας.
Για τις επισκέψεις ρωσικών πλοίων στα κυπριακά λιμάνια, σημείωσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία
όπως έπραξε και το 2006 στην περίπτωση του Λιβάνου και αργότερα σε σχέση με την αποστολή
των ΗΕ και του OPCW για απομάκρυνση των χημικών από τη Συρία αλλά και πρόσφατα μετά τη
μεγάλη έκρηξη στη Βηρυτό, παρέχει διευκολύνσεις
ανθρωπιστικής φύσεως στα κράτη και στους διεθνείς οργανισμούς που αιτούνται τέτοιου είδους
βοήθεια.

ΓΙΑ ΟΡΟΥΤΣ ΡΕΪΣ

Η αποχώρηση του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Όρουτς Ρέις από την περιοχή και η μη ανανέωση της παράνομης τουρκικής NAVTEX είναι μια
κίνηση προς την ορθή κατεύθυνση, ωστόσο η
Τουρκία συνεχίζει τις παραβιάσεις στην κυπριακή
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) δήλωσε
στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης.
Κληθείς να σχολιάσει την εξέλιξη αυτή σε σχέση με το Όρουτς Ρέις, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε
πως «είναι μια κίνηση προς την ορθή κατεύθυνση», σημειώνοντας παράλληλα την ίδια στιγμή ότι
«η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει την ΑΟΖ της
Κυπριακής Δημοκρατίας σε αντίθεση με τις σχετικές εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των ΗΠΑ, κάτι για το
οποίο, ειδικότερα στην περίπτωση της ΕΕ υπάρχει
και σχετική απόφαση για το πώς η Ένωση πρέπει
να αντιδράσει».

Τα πολιτικά κόμματα για την επίσκεψη Πομπέο στην Κύπρο
Λευκωσία.- (GreekNewsOnline)
Ανάμικτες ήταν οι δηλώσεις των πολιτικών
κομμάτων για τα αποτελέσματα της επίσκεψης
του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο.
Ο εκπρόσωπος Τύπου Δημήτρη Δημητρίου είπε
πως «η χτεσινή επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. Μάικ Πομπέο και τα όσα συζητήθηκαν για όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα μας, αποτελεί αποτύπωση του
ότι η Κύπρος έχει οικοδομήσει ισχυρές συμμαχίες
στη βάση θετικής ατζέντας με ουσιαστικά αποτελέσματα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το σύνολο των απειλών και των έκνομων ενεργειών της Τουρκίας κατά της χώρας μας αλλά και κατά της Ελλάδας, δεν
μπορούν να γίνουν αποδεχτές, όπως ξεκάθαρα διατυπώθηκε χτες και από τον κ. Πομπέο.
Η δίκαιη επίλυση του κυπριακού, ο σεβασμός
των ψηφισμάτων των ΗΕ για την Αμμόχωστο, το
δικαίωμα της χώρας μας να εκμεταλλευτεί τους
φυσικούς της πόρους, έχουν μια κοινή βάση που
πρέπει να γίνει αποδεκτή από την Τουρκία. Το διεθνές δίκαιο. Ως Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζουμε την πλήρη ικανοποίησή μας για τα αποτελέσματα και τα μηνύματα που εξάγονται από
την επίσκεψη του κ. Πομπέο. Βασικός αποδέκτης
είναι η Τουρκία που πρέπει ν’ αντιληφθεί τον αδιέξοδο δρόμο που έχει επιλέξει και τον οποίο στηλίτευσε και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλους τους τόνους».

ΤΟ ΑΚΕΛ

Γραπτή δήλωση Εκπροσώπου Τύπου ΑΚΕΛ
Στέφανου Στεφάνου αναφέρει:
«Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. Πομπέο
στις δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κύπρο, δεν πρόσθεσε κάτι καινούριο για τις θέσεις της χώρας του αναφορικά με

την κατάσταση στην περιοχή μας, τα κυριαρχικά
δικαιώματα της Κύπρου σχετικά με την ΑΟΖ και
τον καταμερισμό των εσόδων για το ΦΑ μεταξύ
των δύο κυπριακών κοινοτήτων και την ανάγκη
για λύση στο Κυπριακό στη βάση της δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας.
Η επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή, που
προκαλείται από τις έκνομες και προκλητικές
ενέργειες της Τουρκίας, επιβάλλει την ένταση των
προσπαθειών για αποκλιμάκωση και προώθηση
του διαλόγου για επίτευξη λύσεων στα προβλήματα, μεταξύ των οποίων και στο Κυπριακό, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Προς αυτή την κατεύθυνση
οφείλουν να εργαστούν και οι ΗΠΑ, οι οποίες
ασφαλώς θα κριθούν -όπως όλοι- από τις πράξεις
τους και όχι από τις διακηρύξεις τους.
Την ίδια ώρα, ο κ. Πομπέο επανέλαβε την απαράδεκτη απαίτηση της χώρας του, όπως η Κυπριακή Δημοκρατία χαλάσει τις σχέσεις της με ένα
μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των
ΟΗΕ, τη Ρωσική Ομοσπονδία, για να εξυπηρετηθούν τα εγωιστικά και επιθετικά σχέδια των ΗΠΑ
στην περιοχή μας. Κάτι που αν τελικά γίνει, θα
έχει καταστροφικές συνέπειες για τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας μας. Είναι ενδιαφέρον να μάθουμε ποια ήταν η απάντηση του Προέδρου της
Δημοκρατίας γι’ αυτή την απαίτηση των ΗΠΑ,
που επανέλαβε ο κ. Πομπέο. Μέχρι τώρα, η κυβέρνηση ποτέ δεν έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις
γι’ αυτή την απαράδεκτη απαίτηση των ΗΠΑ και
την ίδια ώρα πανηγυρίζει για τον Νόμο Μενέντες
– Ρούπιο, που προνοεί όλα όσα ζήτησε και χθες ο
κ. Πομπέο. Η κυπριακή κυβέρνηση οφείλει να τοποθετηθεί ευθαρσώς επί αυτού του ζητήματος».

ΕΔΕΚ

«Πολιτική ίσων αποστάσεων τήρησε ο Αμερι-

κανός υπουργός εξωτερικών αποφεύγοντας να
καταδικάσει τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας
στην ΑΟΖ της Κ.Δ και της Ελλάδος
Στάση ίσων αποστάσεων τήρησε ο Αμερικανός
υπουργός εξωτερικών Μαίκ Πομπέο κατά τον ταξίδι στην Κύπρο αποφεύγοντας στις δηλώσεις του
να καταδικάσει τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της
Ελλάδος.
Σε αυτή την διαπίστωση προβαίνουμε ως ΕΔΕΚ
αφού ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας αρκέστηκε να εκφράσει βαθιά ανησυχία για τις
συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Τουρκίας η
οποία εξερευνά τον φυσικό πλούτο σε περιοχές
όπου η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν δικαιοδοσία
στην Ανατολική Μεσόγειο όπως είπε, αποφεύγοντας την ίδια ώρα να καταδικάσει ως παράνομες
τις Τουρκικές ενέργειες και να τις ζητήσει να τις
σταματήσει, τηρώντας έτσι πολιτική ίσων αποστάσεων. Δεν παραβλέπουμε ωστόσο την ξεκάθαρη αναφορά του ότι η Κυπριακή Δημοκρατία
έχει το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς της πόρους περιλαμβανομένου και του δικαιώματος για τους υδρογονάνθρακες που βρέθηκαν στην υπό κυριαρχία της θάλασσα και στην
ΑΟΖ της. Αξιοπρόσεκτή και η επιλογή του να ΜΗ
μιλήσει για τα Βαρώσια, ενώ λίγη ώρα προηγουμένως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του ζήτησε
όπως οι ΗΠΑ υιοθετήσουν προληπτική στάση
ώστε να ακυρωθούν τα παράνομα σχέδια της
Τουρκίας σε σχέση με την περίκλειστη πόλη των
Βαρωσίων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου
και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Η.Ε.
Στο ίδιο μοτίβο και η αναφορά του για την λύση του Κυπριακού επαναλαμβάνοντας απλώς πως
οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν μία συνολική διευθέτηση για επανένωση της νήσου σε μία

διζωνική δικοινοτική Ομοσπονδία.
Στα θετικά το γεγονός ότι ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών δεν πήγε στα κατεχόμενα να συναντηθεί με τον κατοχικό Ηγέτη παρά τα παράπονα που εξέφρασε ο δεύτερος ο οποίος απέρριψε
πρόταση να τα πουν τηλεφωνικώς».

ΣΥΜΜΑΧIΑ ΠΟΛΙΤΏΝ

«Η Συμμαχία Πολιτών χαιρετίζει τόσο τις σχετικές δηλώσεις όσο και την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο.
Θεωρείται πολύ σημαντικό να επισκέπτονται
την Κυπριακή Δημοκρατία αξιωματούχοι κρατών πόσο μάλλον υπερδυνάμεων - την τρέχουσα περίοδο που η Τουρκία εντείνει τις προκλητικές ενέργειες και απειλές καθημερινά.
Τονίζουμε ότι οι όποιες επαφές θα πρέπει να γίνονται στο πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού και ειλικρινών προσπαθειών, προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης της τουρκικής επιθετικότητας, χωρίς
να ζητούνται δυσανάλογα ανταλλάγματα από την
Κυπριακή Δημοκρατία. Μας ανησυχούν ιδιαίτερα
δηλώσεις του Αμερικανού ΥΠΕΞ με το πέρας των
επαφών του στην Κύπρο, όπου σύμφωνα με το
Reuters οι ΗΠΑ άσκησαν πιέσεις για τερματισμό
των διευκολύνσεων που κατά καιρούς η Κύπρος
προσφέρει σε ρωσικά πλοία.
Ως Συμμαχία Πολιτών δεν επιθυμούμε την
εμπλοκή της ΚΔ στην αντιπαράθεση των ΗΠΑ με
τη Ρωσία ή την Κίνα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια
να χάνουμε παλιούς ισχυρούς φίλους εντός του
Συμβουλίου Ασφάλειας.
Την ίδια ώρα, τονίζουμε ότι αναμένουμε την
επίσημη ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά τη Σύσκεψη του Συμβουλίου Αρχηγών, για να ξεκαθαριστούν οι στόχοι της επίσκεψης του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ και ανάλογα θα τοποθετηθούμε εκ νέου.

Κύπρος
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Ποιους εκθέτει το πόρισμα Καλογήρου
Λευκωσία.Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

σχέση μεταξύ τους, οδηγώντας έτσι στο
συμπέρασμα την τριμελή επιτροπή ότι οι
πάροχοι υπηρεσιών ομαδοποιούσαν πέντε τυχαίους ενδιαφερόμενους επενδυτές, με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτών κατά την περίοδο
2014-2016, να επενδύουν τα μισά χρήματα από αυτά που προνοούσε στην ουσία το επενδυτικό πρόγραμμα. Όπως
σημειώνεται στην έκθεση, στις περιπτώσεις που είχε να ερευνήσει η τριμελής
επιτροπή, δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση
προσωπικά από τον αιτητή. Υπήρξαν
όπως σημειώνεται δύο περιπτώσεις όπου
οι αιτητές υπέβαλαν την αίτηση μόνοι
τους και απορρίφθηκε. Από εκεί ανέλαβαν οι πάροχοι υπηρεσιών των οποίων η
εμπλοκή τους σε συνδυασμό με την αλλαγή κριτηρίου του επενδυτικού σχεδίου οδήγησε στην έγκρισή τους.

Ε

να Υπουργείο Εσωτερικών
που λειτουργούσε διεκπεραιωτικά, ένα Υπουργείο Οικονομικών
που δεν έλεγχε αν το ποσό της επένδυσης ανταποκρινόταν στην πραγματική του αξία, με αποτέλεσμα να
υποβόσκει νέα φούσκα ακινήτων,
έντυπα με κενά, συστατικές επιστολές αμφιβόλου γνησιότητας τις
οποίες υπέγραφαν ασκούμενοι δικηγόροι και γραμματείες των γραφείων παροχής υπηρεσιών, ελλιπή ως
και παραπλανητικά βιογραφικά σημειώματα αλλά και τιμές των επενδύσεων που καθορίζονταν σε τεχνητά επίπεδα για να ικανοποιηθούν τα
κριτήρια του επενδυτικού προγράμματος, είναι κάποια από τα συμπεράσματα που καταγράφονται στην
πολυσέλιδη έκθεση της τριμελούς
επιτροπής, η οποία κλήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο να μελετήσει 26
πολιτογρφήσεις που δόθηκαν κατ’
εξαίρεση από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Η «Κ» έχει στη κατοχή της την περιβόητη έκθεση, μέσα από την οποία εξάγεται ανεπάρκεια, ελλιπής έλεγχος και
προχειρότητα στην όλη διαδικασία, αλλά και ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα,
με ψευδείς δηλώσεις και ενδεχόμενες
παράνομες δραστηριότητες.

Εσωτερικών-διεκπεραιωτής

Γραφείο αρχειοθέτησης χωρίς ουσιαστικές ικανότητες ελέγχου και αξιολόγησης των επενδυτών, παρουσιάζει το
Υπουργείο Εσωτερικών η έκθεση της
τριμελούς επιτροπής. «Ο ρόλος του περιοριζόταν στη συγκέντρωση των σχετικών εγγράφων [χωρίς να γίνεται ουσιαστικός έλεγχος του περιεχομένου ή της
γνησιότητας αυτών]» σημειώνεται στην
έκθεση προσθέτοντας πως δεν υπήρχε
εξειδικευμένο τμήμα που να ασχολείται
με τον έλεγχο των αιτήσεων, ήταν υποστελεχωμένο χωρίς την κατάλληλη τεχνογνωσία. «Με δεδομένη τη σημαντικότητα του Κυπριακού Επενδυτικού
Προγράμματος, ειδικά κατά τα έτη
2013-2018 που η κυπριακή οικονομία
προσπαθούσε να ανακάμψει» αναφέρεται στην έκθεση «θα ανέμενε κανείς ότι
το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο θα
επένδυε σε ανθρώπινο δυναμικό και συστήματα ούτως ώστε να καταστήσει το
επενδυτικό πρόγραμμα πιο αξιόπιστο».
Σύμφωνα με την έκθεση, το υπουργείο
απασχολούσε αρχικά έναν λειτουργό για
τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις και
στη συνέχεια προστέθηκαν άλλοι δύο.

Χωρίς συνεχή έλεγχο

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, μία
συνηθισμένη μέρα, υποβάλλονταν 5-6
αιτήσεις κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης
για τις οποίες υπήρχε η πίεση να διεκπεραιωθούν εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Κάτι τέτοιο όπως σημειώνεται δεν άφηνε περιθώρια για ενδελεχή
έλεγχο των αιτήσεων και κατάλληλη
έρευνα των επενδυτών. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως μετά την πολιτογράφηση, δεν γινόταν ο οποιοσδήποτε συνεχής έλεγχος (ongoing monitoring) ούτε καν στις περιπτώσεις που λαμβάνονταν αρνητικά δημοσιεύματα ή αρνητικές πληροφορίες από άλλες υπηρεσίες
της Δημοκρατίας.
Σε ό,τι αφορά τον ρόλο της ΜΟΚΑΣ,
φέρεται να μην υπήρχε θεσμοθετημένη
πρακτική, καθώς ενημέρωνε όπως όλα
δείχνουν το Υπουργείο Εσωτερικών σε
περιπτώσεις που λάμβανε σχετική πλη-

Έρευνα από τις αρμόδιες
εποπτικές αρχές

ροφορία για άτομα που είχαν πολιτογραφηθεί. Ζήτημα τίθεται και για την αίτηση της πολιτογράφησης, η οποία
όπως σημειώνεται σε πολλές περιπτώσεις έχει κενά και ελλιπή στοιχεία, χωρίς
το Υπουργείο Εσωτερικών να επιμένει
στη σχολαστική συμπλήρωση όλων των
πεδίων. Ενδεικτικό, ότι σε αρκετές περιπτώσεις, δεν αναγράφονταν τα τέκνα, ο
σύζυγος του επενδυτή, ακόμα και τα
άτομα που αποτελούσαν τις συστάσεις
του.
Όμως εκτός από κενά τίθεται και θέμα ψευδών ή παραπλανητικών δηλώσεων καθώς σύμφωνα με την έκθεση, στο
πεδίο συστάσεων, οι 2-3 υπάλληλοι του
γραφείου που προωθούσε την έκθεση
υπέγραφαν ότι γνωρίζουν τον επενδυτή.
«Θεωρούμε την εν λόγω δήλωση ενδεχομένως ψευδήή και παραπλανητική με
δεδομένο ότι οι υπογράφοντες ήταν συνήθως γραμματείς ή ασκούμενοι σε λογιστικά ή/και δικηγορικά γραφεία των
παρόχων υπηρεσιών χωρίς πραγματική
γνώση των επενδυτών».
Στο ίδιο πλαίσιο ανεπάρκειας και ελλιπών στοιχείων ήταν και τα βιογραφικά
σημειώματα των επενδυτών καθώς σύμφωνα με την έκθεση «δεν παρείχε πληροφορίες ούτως ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί επαρκώς η οικονομική ευρωστία του επενδυτή». «Το γεγονός αυτό
δεν φαίνεται να προβλημάτισε ούτε τους
παρόχους υπηρεσιών ούτε το υπουργείο
Εσωτερικών» σημειώνεται στην έκθεση
της τριμελούς επιτροπής.
Ενδεικτικές τρεις περιπτώσεις:
• Η αιτήτρια δήλωνε γενικά και αόριστα πως είναι chairperson σε εταιρεία,
ενώ στην πραγματικότητα τόσο η ίδια
όσο και ο σύζυγός της ήταν ιδιοκτήτες
άλλης εταιρείας που εμπλέκεται σε υπόθεση χρήσης βίας, σε υπόθεση αρπαγής
ακίνητης περιουσίας. Όταν αποκαλύφθηκαν οι δραστηριότητες της εν λόγω
εταιρείας, υπήρξε προσωρινή αναστολή
της χρηματοδότησης της χώρας καταγωγής τους από τη Διεθνή Τράπεζα.
• Ο σύζυγος αιτήτριας δήλωνε ως
επάγγελμα «civil servant». Μετά από
σχετικό ερώτημα του υπουργείου Εσωτερικών, προέκυψε πως από το 1993,
ήταν διορισμένος σε διάφορα πολιτικά
αξιώματα μεταξύ άλλων και ως υπουργός Οικονομικών.
• Το βιογραφικό επενδυτή έγραφε
πως ήταν διευθυντής εταιρείας, η οποία
όπως φάνηκε εκ των υστέρων ήταν η
εταιρεία μέσω της οποίας έγινε η επένδυση.

Η νέα φούσκα ακινήτων

Στην έκθεση καταγράφεται πως στις

πλείστες περιπτώσεις κατέβαλαν πέραν
του 200% της πραγματικής αξίας των
επενδύσεων οδηγώντας δηλαδή τις τιμές των επενδύσεων σε τεχνητά επίπεδα
για να ικανοποιηθούν τα κριτήρια του
επενδυτικού προγράμματος, ασχέτως
της εκτίμησης της πραγματικής αξίας
του ακίνητου από το τμήμα Κτηματολογίου. «Αυτό το φαινόμενο φαίνεται να
συνέβαλε στη δημιουργία μακροοικονομικών στρεβλώσεων/ανισορροπιών οι
οποίες έπρεπε να προβληματίσουν».
Όπως σημειώνεται στην έκθεση, το
Υπουργείο Οικονομικών δεν διερευνούσε το κατά πόσο το ποσό της επένδυσης
ανταποκρινόταν στην πραγματική του
αξία. Σημειώνεται άλλωστε ότι από το
2016 το Υπουργείο Οικονομικών μπορούσε να ζητάει εκτίμηση από εγκεκριμένους εκτιμητές, ωστόσο, δεν διαφαίνεται να αξιοποιήθηκε αυτή η ευχέρεια
του Υπουργείου. Οι πιο τρανταχτές περιπτώσεις υπερεκτίμησης ακινήτων ήταν
δύο, το 2015 και το 2016, μετά δηλαδή
την φούσκα των ακινήτων:
• Αγορά ακινήτου για το ποσό των
2.250.000 τη στιγμή που η εκτιμημένη
αξία από το τμήμα Κτηματολογίου ήταν
935.000 (240% υπερεκτίμηση) (2015)
• Αγορά κατοικίας αξίας 5.500.000 τη
στιγμή που η εκτιμημένη αξία από το
τμήμα Κτηματολογίου ήταν 800.000 ευρώ (2016) Υπήρξαν και περιπτώσεις πάντως σύμφωνα με την έκθεση, που δεν
φαίνεται να ικανοποιήθηκε το οικονομικό κριτήριο του σχεδίου.
Και οι δύο περιπτώσεις καταχωρήθηκαν το 2010 και 2011. Σύμφωνα με την
έκθεση δύο επενδυτές υπέβαλαν αίτηση,
η οποία ενώ αρχικά απορρίφθηκε καθώς
δεν ικανοποιούνταν τα οικονομικά κριτήρια, στη συνέχεια το αίτημά τους
εγκρίθηκε μετά από την παρέμβαση του
τότε υπουργού Οικονομικών, με το επιχείρημα των σημαντικών δραστηριοτήτων τους και του οικονομικού οφέλους
που θα προκύψει για την οικονομία.

Ο ρόλος των promoters…

Σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος επενδύσεων, υπήρχαν οι περιπτώσεις συλλογικών σχεδίων επενδύσεων που είχε ως αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος της επένδυσης για προσέλκυση αυξημένου αριθμού επενδυτών
και πραγματοποίηση μεγαλύτερων έργων στη Δημοκρατία. Βάσει των φακέλων που ερεύνησε η τριμελής επιτροπή
οι συλλογικές επενδύσεις αποτελούνταν
από οποιουσδήποτε 5 τουλάχιστον
επενδυτές με συνολική επένδυση ύψους
τουλάχιστον 12.500.000.
Οι επενδυτές ωστόσο δεν είχαν καμία

Η πρακτική που ακολουθείτο για την
κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση ήταν να
γίνεται μέσω οποιουδήποτε φυσικού ή
νομικού προσώπου που προωθούσε την
αίτηση στο υπουργείο Εσωτερικών και
αναλάμβανε την διεκπεραίωση όλων
των σχετικών εργασιών και μεσολαβήσεων με κρατικές αρχές και τράπεζες
προκειμένου ο επενδυτής να αποκτήσει
την κατ΄ εξαίρεση πολιτογράφηση. Η
έκθεση της τριμελούς επιτροπής, εισηγείται να ελεγχθούν από τις εποπτικές
αρχές κατά πόσο η πάροχοι υπηρεσιών
των συγκεκριμένων φακέλων διενήργησαν επαρκείς ελέγχους και «να βεβαιωθούν ότι τα κεφάλαια των επενδυτών –
πελατών τους δεν προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες». Η επιτροπή, θεωρεί απαραίτητη την ενημέρωση των
αρμόδιων εποπτικών αρχών για τυχόν
ενέργειές τους. Εισηγείται μάλιστα να
αποσταλούν για περαιτέρω διερεύνηση
στις αρμόδιες εποπτικές αρχές όπως τη
Νομική Υπηρεσία, την αστυνομία τη δικαστική υπηρεσία ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τον Έφορο Φορολογίας.
Η έκθεση καταγράφει και περιπτώσεις
που ενδεχομένως να παρουσιάσουν ποινικά ζητήματα καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο μέσω των ερευνών να έγιναν
ψευδείς δηλώσεις:
1. Αίτηση με πάροχο δικηγορικό γραφείο, υπογράφηκε ενώπιον πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου στις 6/9/2016. «Από τις αφίξεις και
αναχωρήσεις στη Δημοκρατία» σημειώνεται στην έκθεση «φαίνεται ότι η αιτήτρια και ο σύζυγός της ήρθαν συνολικά
δύο μέρες στην Κύπρο, στις 11.8.2016
μέχρι 13.8.2016». «Η δήλωση» σημειώνεται στην έκθεση «ότι η αίτηση υπεγράφη ενώπιον του Πρωτοκολλητείου του
Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου στις
6.9.2016 να είναι ψευδής, ενόψει του ότι
η αιτήτρια και ο σύζυγός της δεν βρίσκονταν στην Κύπρο εκείνη την ημερομηνία». Στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι
ψευδής ένορκος δήλωση αποτελεί ποινικό αδίκημα.
2. Υπήρξαν δύο περιπτώσεις σύμφωνα
με την έκθεση της επιτροπής που τα
χρήματα της επένδυσης εισπράχθηκαν
και κρατούνται από μία εταιρεία η οποία
ενεργεί ως εμπιστευματοδόχος της εταιρείας στην οποία διενεργήθηκε η επένδυση ημερομηνίας 16.8.2016. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν φαίνεται να εμπίπτει στην κατηγορία των δικαιούχων
προσώπων που μόνο αυτοί μπορούν να
παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες καθώς
δεν είναι εταιρεία συμφερόντων δικηγόρων/ λογιστών ή κατέχει άδεια ΕΠΔΥ
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με την επιτροπή θα πρέπει να διερευνηθεί η περίπτωση παράνομης παροχής διοικητικών υπηρεσιών. «Η ίδια
εταιρεία» όπως καταγράφεται «φαίνεται

να παρείχε παράνομα διοικητικές υπηρεσίες σε άλλες δύο περιπτώσεις επενδυτών και ο γενικός διευθυντής της φαίνεται να προέβη σε ψευδή δήλωση αναφορικά με την διενέργεια επένδυσης από
ένα άτομο, ενώ στην πραγματικότητα
έγινε από άλλο άτομο».
3. Υπάρχει περίπτωση αιτητή ο οποίος
φαίνεται να ήταν πελάτης συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου. Σύμφωνα με
την έκθεση θα πρέπει αν ελεγχθεί από
την εποπτική αρχή το εν λόγω δικηγορικό γραφείο αν ασκήθηκε η δέουσα επιμέλεια κατά την παροχή υπηρεσιών
προς τον εν λόγω επενδυτή και κάτω
από ποιες συνθήκες έγινε πελάτης του
χωρίς να ελεγχθεί η πηγή εσόδων του.
Όπως σημειώνεται στην έκθεση «από τα
στοιχεία που προώθησε στην τριμελή
επιτροπή η ΜΟΚΑΣ, ενδεχομένως το εν
λόγω δικηγορικό γραφείο να είχε γνώση
για τις ψευδείς δηλώσεις του εν λόγω
επενδυτή». Όπως σημειώνεται, ο εν λόγω επενδυτής χρησιμοποιούσε δύο διαφορετικά ονόματα και προσπάθησε να
ανοίξει διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς χρησιμοποιώντας τα δύο διαφορετικά ονόματα.
«Αναγνωρίστηκε», όπως σημειώνεται,
«από κάποιους τραπεζικούς υπαλλήλους
και κίνησε υποψίες λόγω του ότι μερικούς μήνες πριν το εν λόγω περιστατικό
είχαν εξετάσει αίτημα κάποιου άλλου
προτιθέμενου πελάτη με άλλο όνομα ο
οποίος παρουσίαζε μεγάλη ομοιότητα με
τον αιτητή». Όπως καταγράφεται στην
έκθεση το αίτημα του άλλου ατόμου
υποβλήθηκε από το ίδιο δικηγορικό
γραφείο το οποίο όμως απορρίφθηκε
από την τράπεζα, λόγω του ότι δεν κατέστη δυνατό να εξακριβώσουν την πηγή
πλούτου του προτιθέμενου πελάτη.
«Από τα πιο πάνω ενδεχομένως το δικηγορικό γραφείο που εξυπηρετούσε τα
δύο αυτά ονόματα να ήξερε ότι ήταν το
ίδιο άτομο και φαίνεται ότι το ε κλόγω
πρόσωπο προέβαινε σε ψευδείς δηλώσεις».

Οι τράπεζες και ο έλεγχος

Κενά και προβλήματα διαπιστώνει η
έκθεση της επιτροπής στην κίνηση κεφαλαίων. «Ο οποιοσδήποτε έλεγχος διενεργείτο από τράπεζες στις περισσότερες φορές δεν αφορούσε τον επενδυτή
αλλά λογαριασμούς πελατών της εταιρείας ανπτυξης γης ή άλλων παρόχων
που εισέπρατταν το ποσό από τον επενδυτή μέσω μιας ξένης τράπεζας». Όπως
σημειώνεται τα χρήματα για τις επενδύσεις σε πολλές περιπτώσεις έφταναν στα
κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα μέσω άλλων τραπεζών σε τρίτες χώρες ή κράτη
μέλη της Ε.Ε. ή και μέσω μεσολάβησης
άλλων corresponding banks. «Δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν πληροφορίες για ολόκληρη τη διαδρομή των συναλλαγών», σημειώνεται ενδεικτικά
στην έκθεση προσθέτοντας πως τα τραπεζικά ιδρύματα είχαν υποχρέωση να
ασκήσουν δέουσα επιμέλεια αναφορικά
με την πηγή των κεφαλαίων που εισέπραξαν, τουλάχιστον στις περιπτώσεις
ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού
ούτως ώστε να δικαιολογήσουν την
προέλευσή τους. Ήταν, όπως σημειώνεται, υποχρεωμένα να ρωτήσουν για την
προέλευση των χρημάτων των επενδυτών. Σύμφωνα με το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής, δεν εφάρμοσαν κατάλληλες διαδικασίες εξέτασης των συναλλαγών και παρακολούθησης των λογαριασμών των επενδυτών για να εντοπίσουν ασυνήθιστες ή ύποπτες συναλλαγές, να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και
ενέργειες στη βάση των ευρημάτων της
διερεύνησης και να διαπιστώσουν την
πηγή και προέλευση των χρημάτων.
*** Από την εφημερίδα της
Κύπρου «Καθημερινή της Κυριακής».
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Απέρριψε
πρόταση
για τηλεφωνική
συνομιλία αντί
συνάντησης με
Πομπέο ο Ακιντζί
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Μη ικανοποιητική και μη σωστή
βρήκε ο Μουσταφά Ακιντζί την
πρόταση να μιλήσει μόνο τηλεφωνικώς με τον Αμερικανό Υπουργό
Εξωτερικών αντί να συναντηθεί μαζί του, κατά την επίσκεψη του κ.
Πομπέο στην Κύπρο.
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, σε γραπτή του ανακοίνωση
ο εκπρόσωπος του Τ/κ ηγέτη, Μπαρίς Μπουρτζιού ανάφερε ότι η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Κύπρο τηλεφώνησε στον κ. Ακιντζί για να
τον ενημερώσει ότι δεν θα πραγματοποιείτο συνάντηση με τον κ. Πομπέο, λόγω της σύντομης διάρκειας
της επίσκεψης του Αμερικανού
ΥΠΕΞ στο νησί.
Σύμφωνα με τον κ. Μπουρτζιού,
ο Μουσταφά Ακιντζί είπε στην Πρέσβειρα των ΗΠΑ ότι σωστή στάση
θα ήταν η συνάντηση με τον κ. Πομπέο όπως είχε είχε γίνει με τον κ.
Κέρρι, πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, και
πως «η τηλεφωνική συνομιλία δεν
είναι επαρκής και κατάλληλη».
Ο κ. Ακιντζί είπε στην κ. Γκάρμπερ ότι η στάση των ΗΠΑ να ενημερώνει μονομερώς την ε/κ πλευρά
μόνο για τα προβλήματα στην Κύπρο και την Αν. Μεσόγειο, ενθαρρύνει προς τη λάθος κατεύθυνση την
ε/κ πλευρά.
«Είναι ένα σοβαρό λάθος για την
αμερικανική διπλωματία, που ισχυρίζεται ότι θέλει να είναι υποβοηθητική στη λύση των προβλημάτων, είναι ένα μεγάλο λάθος και παράλειψη η μη συνάντηση με την τ/κ πλευρά, ίσου εταίρου στο θέμα της Κύπρου και ο τ/κ `λαός` αυτή τη στάση των ΗΠΑ δεν μπορεί να την
αποδεχθεί», ανάφερε στην κ. Γκάρμπερ ο κ. Ακιντζί.
Μετά από αυτή τη συνομιλία,
αναφέρει ο κ. Μπουρτζιού, η Αμερικανίδα Πρέσβειρα τηλεφώνησε και
πάλι στον κ. Ακιντζί και του είπε ότι
ο κ. Πομπέο θα μπορούσε να μιλήσει τηλεφωνικώς μαζί του κατά την
παρουσία του στην Κύπρο.
Σύμφωνα με τον Μπαρίς Μπουρτζιού, ο Τ/κ ηγέτης ανάφερε στην κ.
Γκάρμπερ ότι δεν βρίσκει σωστό το
ότι ένας σημαντικός αξιωματούχος
των ΗΠΑ θα φτάσει μέχρι τη Λευκωσία, θα δει τον «Ε/κ ηγέτη», αλλά δεν δίδει σημασία στο να δει την
τ/κ πλευρά που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, όπως έπραξε ο πρώην
ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, κ. Κέρρι.
Ο κ. Ακιντζί είπε στην κ. Γκάρμπερ ότι δεν είχε βρει σωστό τον
ίδιο τρόπο στάσης από τον Υπατο
Εκπρόσωπο της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ
όταν κι εκείνος του είχε πει αντί συνάντησης να μιλήσουν τηλεφωνικά.
Στη δήλωσή του κ. Μπουρτζιού
αναφέρεται επίσης ότι κατά την αρχική επίσκεψη του κ. Πομπέο στην
Κύπρο – η οποία τελικά ακυρώθηκε
– προβλεπόταν η συνάντηση με τον
Αμερικανό ΥΠΕΞ. Υποστηρίζει, τέλος, ότι είναι «σοβαρό λάθος» το
ότι στην επίσκεψη τώρα, αυτή η συνάντηση «εγκαταλείφθηκε».
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Ανησυχούν για ενέργειες Τουρκίας, λέει ο Πομπέο, όχι στη
Λευκωσία.- Της Μαρίας Κονιώτου/ΚΥΠΕ
ην ανησυχία των ΗΠΑ για τις ενέργειες
της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο,
εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών,
Μάικ Πομπέο, λέγοντας παράλληλα πως οι αυξημένες εντάσεις δεν επιφέρουν οποιεσδήποτε
λύσεις.

Τ

Ο κ. Πομπέο τάχθηκε παράλληλα υπέρ της διπλωματικής οδού για την επίλυση των προβλημάτων, ενώ είπε ότι θα πρέπει να υπάρξουν συμφωνίες για τα θαλάσσια ζητήματα.
Τυχόν διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο
πρέπει να επιλυθούν μέσω διαλόγου και όχι μέσω
της διπλωματίας των κανονιοφόρων, δήλωσε από
την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.
Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση που είχε το
Σάββατο το βράδυ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στην οποία παρίστατο και
ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης,
στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Πομπέο εξέφρασε
παράλληλα τη στήριξη της Ουάσιγκτον στο δικαίωμα της κυπριακής Κυβέρνησης για εκμετάλλευση των φυσικών πόρων εντός της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης, ενώ τάχθηκε υπέρ
μιας διευθέτησης του Κυπριακού που θα είναι
επωφελής για όλους.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε ότι η επίσκεψή του κ. Πομπέο, σε μια
στιγμή κατά την οποία υπάρχουν κρίσιμες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, λόγω των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας, καταδεικνύει εύστοχα την ειλικρινή ανησυχία και το ενδιαφέρον
των ΗΠΑ για τη διατήρηση της σταθερότητας
στην περιοχή.
Εξέφρασε, παράλληλα, τη βαθιά εκτίμηση της
Λευκωσίας προς την Κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη
σταθερή θέση της αναφορικά με την καταδίκη
των παράνομων γεωτρήσεων της Τουρκίας στην
κυπριακή ΑΟΖ και την ανεμπόδιστη ενάσκηση
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου για
έρευνα και εκμετάλλευση των φυσικών της πόρων.
Υποστήριξε επίσης τη θέση των ΗΠΑ ότι τυχόν διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει
να επιλυθούν μέσω διαλόγου και όχι μέσω της διπλωματίας των κανονιοφόρων, εκφράζοντας
ετοιμότητα για καθορισμό με την Τουρκία των
θαλασσίων ζωνών στα βόρεια και δυτικά της Κύπρου, είτε μέσω διμερών διαπραγματεύσεων, είτε
μέσω προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμμισε επίσης τη δέσμευσή του για επανέναρξη της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από

το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κρaν Μοντανά,
είπε όμως ότι είναι επιτακτική ανάγκη η Τουρκία
να τερματίσει τις επιθετικές και προκλητικές
ενέργειές της, όχι μόνο στην κυπριακή ΑΟΖ αλλά
και σε σχέση με την περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων.
Στο περιθώριο της συνάντησης του Αμερικανού Υπουργού με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο
Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης και
ο κ. Πομπέο, υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης για την εγκαθίδρυση Κέντρου Εκπαίδευσης
σε θέματα Ασφάλειας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΜΠΕΟ

Στις δηλώσεις του ο κ. Πομπέο ανέφερε πως οι
συζητήσεις του με την κυπριακή Κυβέρνηση αντικατοπτρίζουν τον ραγδαία αναπτυσσόμενο συνεταιρισμό στην ασφάλεια και την οικονομία μεταξύ των ΗΠΑ και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
«Τολμώ να πω ότι η σχέση μας δεν υπήρξε ποτέ
άλλοτε καλύτερη και είμαι περήφανος για αυτό»,
σημείωσε.
Έφερε ως παράδειγμα την ανάπτυξη της συνεργασίας των δυο χωρών στον τομέα της ασφάλειας, υπενθυμίζοντας πως την 1η Σεπτεμβρίου
ανακοίνωσε την απόφασή του για προσωρινή άρση του εμπάργκο πώλησης μη φονικού εξοπλισμού προς την Κυπριακή Δημοκρατία και πως οι
ΗΠΑ προσκάλεσαν την Κύπρο τον Ιούλιο να
συμμετάσχει στο στρατιωτικό εκπαιδευτικό τους
πρόγραμμα IMET κάτι που χαρακτήρισε πολύ
σπουδαίο.
Ο κ. Πομπέο αναφέρθηκε επίσης στο Μνημόνιο Συναντίληψης που υπέγραψε με τον Κύπριο
ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη μετά τις συνομιλίες, για τη δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου
στην Κύπρο με χρηματοδότηση των ΗΠΑ που θα
παρέχει όπως είπε εμπειρογνωμοσύνη για θέματα
ασφάλειας με την ονομασία Cyprus Centre for
Land, Open Seas and Cyprus Center for Land,

Open Seas and Port Security (CYCLOPS).
Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε πως η συνεργασία σε θέματα ασφάλειας έχει σημασία ολοένα και περισσότερο, «καθώς βλέπουμε έθνη που
δεν μοιράζονται τις αξίες μας να προσπαθούν να
αποκτήσουν ερείσματα στην περιοχή».
Σημείωσε πως στο πλαίσιο αυτό ήγειρε την
ανησυχία των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά, όπως ανέφερε,
«τις δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος της
Ρωσίας και τις τακτικές επισκέψεις πλοίων της
εδώ».
«Γνωρίζουμε ότι όλα τα στρατιωτικά σκάφη
που σταματούν σε κυπριακά λιμάνια δεν πραγματοποιούν ανθρωπιστικές αποστολές στη Συρία
και ζητήσαμε από την Κύπρο και τον Πρόεδρο να
λάβουν υπόψη τις ανησυχίες μας», είπε.
Ανέφερε ακόμη πως άκουσε από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας τη θέση της Κύπρου σε ό,τι
αφορά τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο
σε σχέση με τις έρευνες και την ανάπτυξη που
αφορούν την Ενέργεια.
Επανέλαβε πως ο Πρόεδρος Τραμπ έχει μιλήσει
τόσο με τον Πρόεδρο Ερντογάν όσο και με τον
Πρωθυπουργό Μητσοτάκη ήδη, και σημείωσε
πως οι χώρες στην περιοχή πρέπει να επιλύσουν
τις διαφωνίες, περιλαμβανομένων αυτών για την
ασφάλεια και τους ενεργειακούς πόρους, τα θαλάσσια ζητήματα, διπλωματικά και ειρηνικά.
Οι αυξημένες στρατιωτικές εντάσεις δεν βοηθούν κανένα παρά τους αντίπαλους που θα ήθελαν να δουν μια διαίρεση της διατλαντικής ενότητας, ανέφερε.
Επεσήμανε πως η Ενέργεια στην Ανατολική
Μεσόγειο μπορεί να φέρει τα κράτη μαζί, για να
προσθέσει πως η περιφερειακή συνεργασία είναι
απόλυτα αναγκαία για μια διαρκή ενεργειακή
ασφάλεια, για δημιουργία νέων αγορών και για
οικονομική ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο.
«Παραμένουμε βαθιά ανήσυχοι από τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις της Τουρκίας που κάνει

Μνημόνιο συναντίληψης για Κέντρο Εκπαίδευσης CYCLOPS
Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Με γραπτή δήλωση που εκδόθηκε το Σάββατο,
μετά την υπογραφή του μνημονίου συναντίληψης
από τους υπουργούς Εξωτερικών Μάικ Πομπέο
και Νίκο Χριστοδουλίδη, ο εκπρόσωπος του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την κατασκευή στην
Κύπρο Κέντρου Εκπαίδευσης για θέματα ασφάλειας CYCLOPS (Κέντρο για την ασφάλεια εδάφους, ανοιχτής θαλάσσης και λιμένων). Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν αργότερα φέτος.
Η δήλωση αναφέρει ότι τα τελευταία δύο χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οικοδομήσει μια
όλο και πιο γόνιμη σχέση ασφάλειας με την Κυπριακή Δημοκρατία.
«Οι δύο χώρες μας εργάζονται για να εκπαιδεύσουν ομάδες από χώρες της Μεσογείου σε διάφορους τομείς ασφάλειας. Για παράδειγμα, το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλειας και Μη Διάδοσης
όπλων Μαζικής καταστροφής (ISN) του Στέιτ

Ντιπάρτμεντ έχει πραγματοποιήσει μια σειρά εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία, κυρίως για Λιβανέζους και Αιγυπτιακούς
κυβερνητικούς αξιωματούχους», αναφέρει.
Προκειμένου να επεκταθεί αυτή η συνεργασία
και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων σε
χώρες όπου η εκπαίδευση εκεί είναι αδύνατη, η
δήλωση αναφέρει ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν
να κατασκευάσουν έναν περιφερειακό κόμβο εκπαίδευσης για την ασφάλεια των συνόρων στην
Κυπριακή Δημοκρατία - το κυπριακό κέντρο
CYCLOPS.
«Το CYCLOPS θα επιτρέψει στις Ηνωμένες
Πολιτείες και τους εταίρους μας να παρέχουν τεχνική βοήθεια σε περισσότερους τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου
του ελέγχου των τελωνείων και των εξαγωγών,
της ασφάλειας λιμένων και θαλάσσιων μεταφορών και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν μια
σειρά διαφορετικών πλατφόρμων πρακτικής εκ-

παίδευσης, όπως μια παράνομη διέλευση χερσαίων συνόρων, περιοχή ελέγχου επιβατών και ένα
κινητό εργαστήριο εκπαίδευσης για την ασφάλεια
στον κυβερνοχώρο, το οποίο θα επιτρέψει στους
περιφερειακούς εταίρους να μάθουν τις βέλτιστες
πρακτικές για την εξασφάλιση κρίσιμων υποδομών και να εμπλακούν σε διασυνοριακές έρευνες
αντιμετώπισης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και στον κυβερνοχώρο».
Σύμφωνα με τη δήλωση, το CYCLOPS θα υποστηρίξει τις προσπάθειές μας για τον περιορισμό
των κινδύνων διάδοσης που προκαλούν κακοήθεις περιφερειακοί παράγοντες και βίαιες εξτρεμιστικές οργανώσεις. «Η κατασκευή και η συνεχής
υποστήριξη για το CYCLOPS είναι μια πραγματική εταιρική σχέση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέχουν εξοπλισμό, εκπαιδευτές και άλλη υποστήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεισφέρει γη, θα διευκολύνει
τα ταξίδια και θα παρέχει εκπαιδευτές», δήλωσε ο
εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
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διπλωματία των κανονιοφόρων, δηλώνει ο Αναστασιάδης

έρευνες για φυσικούς πόρους σε περιοχές για τις
οποίες η Ελλάδα και η Κύπρος διεκδικούν δικαιοδοσία στην Ανατολική Μεσόγειο», είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.
Πρόσθεσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία έχει το
δικαίωμα να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς της πόρους, περιλαμβανομένου του δικαιώματος για
τους υδρογονάνθρακες στα χωρικά της ύδατα και
στην ΑΟΖ της.
Ακόμη πιστεύουμε ότι οι πόροι της Κύπρου πρέπει να διαμοιραστούν ισότιμα μεταξύ της ε/κ και
της τ/κ κοινότητας, πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στο Κυπριακό ο κ. Πομπέο είπε
πως οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν μια συνολική διευθέτηση για επανένωση του νησιού σε
μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, που θα
ωφελήσει όλους τους Κύπριους καθώς και την ευρύτερη περιοχή.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
είπε πως η επίσκεψη του κ. Πομπέο στην Κύπρο σε
μια περίοδο κατά την οποία λαμβάνουν χώρα κρίσιμες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, λόγω
των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας, δείχνει
κατά εύστοχο τρόπο την ειλικρινή ανησυχία και το
ειλικρινές ενδιαφέρον των ΗΠΑ για διατήρηση
της σταθερότητας στην περιοχή.

Σημείωσε πως αυτές οι παράνομες ενέργειες,
που γίνονται παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις
προς την Άγκυρα να απέχει από προκλητικές ενέργειες, πρέπει να τερματιστούν άμεσα.
Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε, «εξέφρασα τη
βαθιά μου εκτίμηση προς την αμερικανική Κυβέρνηση για τη σταθερή της στάση καταδίκης των
παράνομων γεωτρήσεων της Τουρκίας στην ΑΟΖ
μας, στηρίζοντας πλήρως την απρόσκοπτη ενάσκηση από την Κύπρο των κυριαρχικών της δικαιωμάτων να ερευνήσει και να εκμεταλλευτεί τους
φυσικούς της πόρους».
Επίσης, «μετέφερα την πλήρη μας υποστήριξη
στη θέση των ΗΠΑ ότι οποιεσδήποτε διαφορές
στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να επιλυθούν
μέσω διαλόγου και όχι μέσω της διπλωματίας των
κανονιοφόρων», είπε.
Σημείωσε πως ενημέρωσε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ
για την ετοιμότητα της Κύπρου για οριοθέτηση
των θαλάσσιων ζωνών στα βόρεια και στα δυτικά
του νησιού με την Τουρκία, είτε μέσω διμερών διαπραγματεύσεων ή μέσω προσφυγής στο Διεθνές
Δικαστήριο της Χάγης.
Αναφερόμενος στη συζήτηση που είχαν για τις
τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, επεσήμανε πως
επανέλαβε με τον πιο έντονο τρόπο τη δέσμευσή
του για επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας από εκεί που διακόπηκε στο Κραν Μοντα-

νά.
Υπογράμμισε πως προκειμένου να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις στη βάση της καλής θέσης, είναι επιτακτική ανάγκη όπως η Τουρκία τερματίσει τις επιθετικές και προκλητικές της ενέργειες, όχι μόνο στην ΑΟΖ της Κύπρου αλλά και σε
σχέση με τα Βαρώσια.
Επεσήμανε πως προς τον σκοπό αυτό παρότρυνε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ να υιοθετήσει μια δυναμική στάση και να κάνει κάθε προσπάθεια για να
σταματήσει την Τουρκία από το να εφαρμόσει
οποιεσδήποτε παράνομες ενέργειες ή σχέδια σε
σχέση με την περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων,
κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας
των ΗΕ.
Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις των δυο
χωρών είπε πως καλωσόρισαν τη σημαντική τους
προώθηση κατά τα τελευταία χρόνια, στη βάση
μιας θετικής ατζέντας, που χαρακτηρίζεται από
την κοινή τους δέσμευση και στενή συνεργασία,
μεταξύ άλλων, στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, της εμπορίας προσώπων, της εμπορίας ναρκωτικών και για αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων
και προβλημάτων, ιδιαίτερα στην περιοχή.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε επίσης πως η
ομαλή εφαρμογή πολλών πτυχών της Δήλωσης
Προθέσεων μεταξύ των δυο χωρών καταδεικνύει
το αναβαθμισμένο επίπεδο των σχέσεών τους, που
φαίνεται και από την πρόσφατη απόφαση για μερική άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ κατά
της Κύπρου.
Την ίδια ώρα η υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης για την εγκαθίδρυση ενός κυπριακού εκπαιδευτικού κέντρου στέλνει για ακόμη μια φορά
ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα σε σχέση με τα νέα
επίπεδα της σχέσης μας, ανέφερε.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διαβεβαίωσε τον κ.
Πομπέο ότι η κυπριακή Κυβέρνηση και ο ίδιος παραμένουν δεσμευμένοι και αποφασισμένοι να συνεχίσουν να εργάζονται στενά μαζί με τις ΗΠΑ
προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω τον αμοιβαία επωφελή συνεταιρισμό μεταξύ των δυο χωρών, ο οποίος, όπως σημείωσε, μπορεί να αξιολογηθεί ως στρατηγικός.

Ερντογάν - Τσαβούσογλου επαναλαμβάνουν
τουρκικούς ισχυρισμούς έναντι της Ελλάδας
Κωνσταντινούπολη.Της Άννας Ανδρέου/ΚΥΠΕ
Ο Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών της
Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αντίστοιχα, επανήλθαν με νέες δηλώσεις
έναντι της Ελλάδας, αλλά και της Γαλλίας
“Μην μπαίνετε σε λάθος μονοπάτια”, είπε ο κ.
Ερντογάν, απευθυνόμενος στην Ελλάδα, κατηγορώντας την ότι περιφέρεται γύρω από τα ελληνικά
νησιά με κορβέτες και σκάφη zodiac. Απευθυνόμενος δε στον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν
του είπε “εσύ μαζί μου θα έχεις ακόμη περισσότερα προβλήματα”.
Σε ομιλία του για την 40η επέτειο του πραξικοπήματος της 12η Ιουλίου του 1960, ο Τούρκος
Πρόεδρος είπε ότι η Γαλλία είναι πάντα στην ημερήσια διάταξη. “Δεν θέλω να πω καν το όνομά του,
αλλά είμαι υποχρεωμένος, γιατί εκείνος ασχολείται συνέχεια με το πρόσωπό μου. Τι λέει αυτός;
Λέει ότι ‘εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τον τουρκικό λαό, αλλά με τον Ερντογάν’. Κύριε Μακρόν,
εσύ μαζί μου θα έχεις ακόμη περισσότερα προβλήματα”, είπε.
Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ακόμη ότι η ιστορία της
Αφρικής είναι κυριολεκτικά η ιστορία της Γαλλίας.
“Είστε αυτός που σκότωσε ένα εκατομμύριο ανθρώπους στην Αλγερία. Δεν μπορείτε να μας δίνετε μαθήματα ανθρωπισμού εσείς, πρώτα μάθε αυ-

τό. Εγώ του το είπα προσωπικά αυτό. Του είπα
‘κοίταξε δεν γνωρίζεις την ιστορία σου εσύ, πρέπει
να τα μάθεις αυτά’. Όσο για μας δεν σπάσαμε ούτε
μύτη στην Αφρική”, πρόσθεσε.
Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ακόμη ότι επί κορωνοϊού προσέφεραν στήριξη σε σχεδόν 150 χώρες της
Αφρικής και του κόσμου, ρωτώντας τον Μακρόν
τι έκανε ο ίδιος.
Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε το ακροατήριό του να δει τι κάνει η
Ελλάδα στα νησιά και θέτοντας το ερώτημα σε τι
βασίζεται και τα κάνει αυτά. “Κάποιοι εμπιστεύονται εκείνους που τους υπόσχονται ότι θα τους
στηρίξουν και μαζί με αυτούς σηκώνονται και περιφέρονται γύρω γύρω από τα νησιά με κορβέτες.
Παίρνουν και τα zodiac τους και περιφέρονται.
Λειτουργείτε λάθος. Μην μπαίνετε σε αυτά τα μονοπάτια. Θα μείνετε εντελώς μόνοι σας. Όλο λες
‘γείτονας γείτονας γείτονας’, ε τότε δείξε τη γειτονία σου. Μην μπαίνεις σε λάθος μονοπάτια”, είπε.
Τσαβούσογλου
Αυτός που έχει δίκαιο δεν αποφεύγει το τραπέζι
των διαπραγματεύσεων, δήλωσε από πλευράς του
ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου απευθυνόμενος στην
Ελλάδα. Υποστήριξε πως αν η Ελλάδα έχει όρους
τότε και η Τουρκία έχει τους δικούς της, ωστόσο
το ιδεώδες είναι να καθίσουν στο τραπέζι των δια-

πραγματεύσεων χωρίς προϋποθέσεις.
Σε συνέντευξη Τύπου έπειτα από συνάντησή
του με τον ομόλογό του της Μάλτας, ο Τούρκος
Υπουργός είπε αναφερόμενος στην ανατολική Μεσόγειο ότι “η Τουρκία είναι πάντα υπέρ του διαλόγου. “Η Τουρκία δεν είχε ποτέ καρφωμένο το
βλέμμα της στα δικαιώματα άλλων χωρών αλλά
στήριξε τα δικαιώματά της μέχρι τέλους. Και θα τα
στηρίξει και από δω και πέρα”.
Είπε ακόμη πως όταν η Τουρκία κάλεσε στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων την Ελλάδα και
τις άλλες χώρες κάποιοι το αντιλήφθηκαν ως υποχώρηση. “Αυτός που έχει δίκιο δεν αποφεύγει το
τραπέζι, δεν αποφεύγει τις διαπραγματεύσεις. Αν η
Ελλάδα έχει δίκαιο στα επιχειρήματά της, αν νομίζει ότι συμβαδίζουν με το διεθνές δίκαιο, θα έρθει
στο τραπέζι με χάρτες και συμφωνίες να τα στηρίξει. Κι εμείς θα θέσουμε τα επιχειρήματά μας. Όλοι
εκείνη τη μέρα θα δουν ποιος έχει δίκαιο, όπως
έγινε και στην Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου@, πρόσθεσε.
Επομένως, ανέφερε, «εμείς είμαστε υπέρ του
διαλόγου χωρίς όρους. Αν κάποιοι θέτουν όρους
στην Τουρκία, έχουμε κι εμείς όρους και πρέπει να
ικανοποιηθούν. Αλλά το ιδεώδες είναι να καθίσουμε χωρίς όρους και να μπορούμε να συζητήσουμε ακόμη και τα ζητήματα που δεν συμφωνούμε”.

Τζέφρι Πάιατ:
Ιδιαίτερης
διπλωματικής
σημασία η
επίσκεψη Πομπέο
Αθήνα
Ως ιδιαίτερης διπλωματικής σημασίας χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι
Πάιατ την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ
Πομπέο στην Κύπρο, εκτιμώντας
ότι κατά τη διάρκειά της θα εκφραστεί η αμερικανική προσήλωση στη συνεργασία των ΗΠΑ με
τους Ευρωπαίους συμμάχους
τους.
Κατά την τοποθέτησή του στο
Ενεργειακό Φόρουμ Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που διοργάνωσε
στη Θεσσαλονίκη το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο,
σε συνεργασία με την Ελληνική
Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (ΗΑΕΕ) και με
τη συμβολή του Atlantic Council,
ο κ. Πάιατ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι τα ενεργειακά ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο
μπορούν να καταστούν μοχλός
συνεργασιών.
«Θεωρώ ότι [ο Μάικ Πομπέο]
θα είναι πολύ ξεκάθαρος ως προς
τη δέσμευση των ΗΠΑ στη συνεργασία με τους Ευρωπαίους
συμμάχους μας, και θα δώσει έμφαση στην ανάγκη να επιστρέψουν οι διαφορές στο διπλωματικό τραπέζι και να αποκλιμακωθεί
η υφιστάμενη κατάσταση, όπου
υπάρχει πραγματικός κίνδυνος
για μια στρατιωτική κλιμάκωση εξ
ατυχήματος», σημείωσε ο Αμερικανός Πρέσβης αναφορικά με την
αυριανή επίσκεψη του Αμερικανού Εξωτερικών στην Κύπρο.
Τέλος, ο Αμερικανός Πρέσβης
εξέφρασε την υπερηφάνεια του για
την πολυμερή συνεργασία «3+1»
(Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ +ΗΠΑ),
υποστηρίζοντας ότι αποτελεί μια
σημαντική πρωτοβουλία στην περιοχή. «Θα παραμείνω αισιόδοξος
ότι θα καταφέρουμε όλα τα ζητήματα ενέργειας –ακόμα και στην
Ανατολική Μεσόγειο– να καταστούν μοχλός συνεργασίας και όχι
διαμαχών», κατέληξε ο κ. Πάιατ.

Κοινές ναυτικές
ασκήσεις
Κύπρου – ΗΠΑ
Λευκωσία
Στην Κύπρο για να συμμετάσχουν σε κοινές ασκήσεις με την
Εθνική Φρουρά, από σήμερα μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου, βρίσκονται δύο ταχύπλοα σκάφη
(Combatant Craft Medium
transport vessels) των Ειδικών
Δυνάμεων Ναυτικού των ΗΠΑ.
Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι ασκήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των διμερών
σχέσεων μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και ΗΠΑ και αφορούν ειδικότερα, τη συνεργασία για θέματα διοικητικής μέριμνας και
ναυσιπλοΐας.
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Η Κύπρος στη σκακιέρα της Ρωσίας και των ΗΠΑ
Λευκωσία.Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

προς να επιτρέπει σε ρωσικά πλοία να ελλιμενίζονται σε κυπριακά λιμάνια, ωστόσο η Λευκωσία
έχει στείλει εδώ και καιρό το μήνυμα πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι τυχαίο ότι
στην συνάντηση με τον Λαβρόφ, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας διαβεβαίωσε τον Ρώσο υπουργό
Εξωτερικών ότι θα συνεχίσουν κανονικά να ελλιμενίζονται τα ρωσικά πλοία. Το κατά πόσο αυτό
θα επηρεάσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, είναι βεβαίως ανοικτό. Όπως και το πώς θα εκδηλωθεί η
όποια ενόχληση.

T

ο βράδυ της Πέμπτης γνωστοποιήθηκε
στη Λευκωσία, ότι ο Αμερικανός
υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο καταφθάνει για σύντομη επίσκεψη στην Κύπρο το
βράδυ του Σαββάτου. Ήταν μία συνάντηση
βεβαίως που εκκρεμούσε από τον περασμένο
Ιανουάριο όταν ο Μάικ Πομπέο θα επισκεπτόταν και την Κύπρο κατά την περιοδεία του
στην Ουκρανία, τη Λευκορωσία, το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν. Περιοδεία που
αναβλήθηκε λόγω των επιθέσεων στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη και της ανάγκης να μείνει στην Ουάσινγκτον για να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Ιράκ. Αυτό που
έκανε αίσθηση βεβαίως είναι ότι η επίσκεψή
του πραγματοποιείται λίγες μόλις μέρες μετά
την-μετά τιμών -επίσκεψη του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος είχε γεμάτη ατζέντα στις συναντήσεις του.
Οι δύο σημαντικές επισκέψεις μέσα στο μικρό
αυτό χρονικό διάστημα έκαναν πολλούς να νιώσουν ότι η Κύπρος μετατρέπεται σε μήλον της
έριδος για τις δύο υπερδυνάμεις και άλλους να
προσθέτουν πως το μήλον της έριδος είναι η
Τουρκία σε αυτή την περίσταση και να ανησυχούν ότι επίκεινται διπλωματικές πιέσεις, που
στόχο έχουν να λάβει η Κύπρος ξεκάθαρη θέση
για το με ποιου το μέρος είναι. Ήταν μία περιοδεία που σίγουρα εκκρεμούσε και θα έπρεπε να
γίνει πριν τις αμερικανικές εκλογές, όπως εξηγούν διπλωματικοί κύκλοι. Μία περιοδεία δηλαδή, που στόχο έχει να καταδείξει πως οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται για την περιοχή και πως ο Ντόναλντ
Τραμπ εγκαταλείπει την πολιτική της απόσυρσης
από την ανατολική Μεσόγειο που ακολουθούσε
όλο αυτό το διάστημα.
Ήδη σε δηλώσεις του ο κ. Πομπέο σημείωσε
ότι η παρουσία του σχετίζεται με ότι τα πράγματα που συμβαίνουν σήμερα στην Ανατολική Μεσόγειο είναι σημαντικά και θέλει να έχει την ευ-

Τα θέλω Λαβρόφ

καιρία να μιλήσει με τους ηγέτες στην Κύπρο για
την προοπτική τους, τους στόχους τους, τα πράγματα που θα ήθελαν να κάνουν.
«Ο Πρόεδρος», όπως είπε αναφερόμενος στον
Τραμπ, «ήταν πολύ ξεκάθαρος και ζήτησε - έχει
συνομιλήσει με τον Πρόεδρο Ερντογάν, έχει μιλήσει με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη - και σε
κάθε περίπτωση είπε ότι πρέπει - οι διαφορές, οι
θαλάσσιες διαφορές να επιλυθούν με διπλωματικό και ειρηνικό τρόπο». Η έταση στην περιοχή
φέρεται να απασχολεί πλέον τις ΗΠΑ.
Πέραν όμως τούτου, οι ΗΠΑ ήθελαν μέσω της
επίσκεψης να διασφαλίσουν ότι η Κύπρος δεν θα
κάνει πίσω σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις εναντίον
της Λευκορωσίας. Υπενθυμίζεται πως η Λευκωσία είχε ασκήσει ευσχήμως πίεση, ότι για να συναινέσει στην λήψη κυρώσεων έναντι της Λευκορωσίας, θα πρέπει να ληφθούν παρόμοιες κυρώσεις για την Τουρκία.

Παιχνίδι πιέσεων

Το ποια ήταν τα κίνητρα των δύο επισκέψεων
είναι η μία πτυχή, το σίγουρο είναι πως η βδομάδα που πέρασε ήταν ιστορική για την διπλωματία
της Κύπρου, καθώς πρώτη φορά οι υπουργοί
Εξωτερικών των δύο υπερδυνάμεων επισκέπτο-

νται σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα την Κύπρο.
Διαφαίνεται ωστόσο πως η Κύπρος έχει εμπλακεί
σε ένα παιχνίδι πιέσεων, με την κάθε μία χώρα να
προσπαθεί να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα. Πέραν των κυρώσεων για τη Λευκορωσία, οι ΗΠΑ θέλουν εδώ και καιρό να διασφαλίσουν πως η Κύπρος απεγκλωβίζεται σιγά σιγά
από το ρωσικό στοιχείο. Είχε ξεκινήσει άλλωστε
από το 2018 η όλη προσπάθεια με τις κυρώσεις
των ΗΠΑ κατά Ρώσων επιχειρηματιών και ολιγαρχών που βάσει των στοιχείων που έχει το FBI
θεωρείται πως εμπλέκονται στις αμερικανικές
εκλογές. Υπήρξε και το ζήτημα των επισκέψεων
του Αμερικανού Υφυπουργού Οικονομικών που
ασχολείται με το οικονομικό έγκλημα, ο οποίος
έδωσε στην ουσία τελεσίγραφο στην Κεντρική
Τράπεζα και στο υπουργείο Οικονομικών να διαλέξει η Κύπρος μέσω της οικονομικής της πολιτικής στρατόπεδο.
Ενδεικτικό ότι τότε ξεκίνησε το ξεσκόνισμα
των λογαριασμών και το κλείσιμο ύποπτων λογαριασμών, ενώ την ίδια στιγμή ΗΠΑ αλλά και
άλλα κράτη της Ε.Ε. ασκούν πιέσεις για να φύγουν από την Κύπρο γνωστές και μεγάλες εταιρείες ρωσικών συμφερόντων. Υπάρχει βεβαίως
και η αμερικανική απαίτηση να σταματήσει η Κύ-

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της Μόσχας. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος
σε αντίθεση με τον Πομπέο, δεν ευνοεί κυρώσεις
στη Λευκορωσία διασφάλισε το ζήτημα του ελλιμενισμού πλοίων και πήρε απαντήσεις για μία
σειρά άλλων ζητημάτων που αφορούν ρωσικούς
τραπεζικούς λογαριασμούς και διμερείς συμφωνίες. Αυτό που έκανε αίσθηση κατά την επίσκεψη
Λαβρόφ, είναι η συχνή αναφορά του Ρώσου
υπουργού Εξωτερικών στον Τούρκο ομόλογό
του. Κίνηση που έστελνε το μήνυμα στη Λευκωσία, πως η Μόσχα έχει ιδιαίτερα καλές σχέσεις με
την Άγκυρα.
Το ζήτημα βεβαίως είναι πού βρίσκεται το κυπριακό σε όλο αυτό το πλέγμα, καθώς υπό άλλες
συνθήκες η κάθοδος δύο υπερδυνάμεων, θα
έστελνε το μήνυμα πως προμηνύονται τεκτονικές
αλλαγές στο κυπριακό.
Επί του παρόντος οι κινήσεις των δύο έχουν ως
στόχο την αποτροπή άσχημων τετελεσμένων
όπως σε ό,τι αφορά τους σχεδιασμούς για εποικισμό της Αμμοχώστου, αλλά και αποφυγής περαιτέρω εντάσεων στην κυπριακή ΑΟΖ, ασχέτως αν
ο Σεργκέι Λαβρόφ έμεινε σε γενικότητες, αποφεύγοντας να αναφέρει καν την Τουρκία. Αξίζει
να σημειωθεί πως μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής, ήταν ανοικτό το κατά πόσο ο Μάικ Πομπέο θα συναντούσε τον Μουσταφά Ακιντζί, καθώς ήθελε να στείλει μήνυμα στήριξης προς τον
Τ/κ ηγέτη.
**** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»

Τα γεωπολιτικά asset της Λευκωσίας στην Aνατολική Μεσόγειο
Λευκωσία.- Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Με την διπλωματία να παραμένει η αιχμή του δόρατος για ομαλοποίηση της έκρυθμης κατάστασης
που επικρατεί στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, με ευθύνη της Τουρκίας, το όλο σκηνικό που
επικρατεί αναδεικνύει όλο και πιο έντονα τον γεωπολιτικό κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στην περιοχή. Κάτι που γίνεται ορατό
μέσα από μια σειρά γεγονότων, το τελευταίο διάστημα, που μόνο περιστασιακά δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν. Η σταθερή και αταλάντευτη, όπως
αποδεικνύεται στην πράξη, γαλλική υποστήριξη
της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι στις επιθετικές τουρκικές βλέψεις, η άρση του στρατιωτικού
εμπάργκο των ΗΠΑ μετά από 33 χρόνια, καθώς και
η σύσφιξη των σχέσεων με κράτη της περιοχής,
αναδεικνύουν τη γεωγραφική θέση της Κύπρου
στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.
Επιστέγασμα των σημαντικών διεργασιών που
φαίνεται να συντελούνται στην ευρύτερη περιοχή
και βάζουν στο παιχνίδι την κυπριακή επικράτεια,
είναι το ενδιαφέρον χωρών με παραδοσιακό ενδιαφέρον και παρουσία στα τεκταινόμενα της περιοχής. Από τη γεωπολιτική εξίσωση, όπως αυτή διαμορφώνεται, δεν μπορεί να προσπεραστεί η παρουσία δυο κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων,
ΗΠΑ και Ρωσίας, στη Λευκωσία μέσα σε χρονική
περίοδο επτά ημερών. Μια παρουσία που όπως
εκτιμάται σε διπλωματικό επίπεδο, δεν μπορεί να
θεωρηθεί άσχετη με την έκρυθμη κατάσταση που
επικρατεί στην ανατολική Μεσόγειο, όχι μόνο ένεκα των τουρκικών προκλήσεων.

Η θέση των ΗΠΑ

Όπως επανειλημμένα έχει γράψει η «Κ», οι ΗΠΑ
παρά τη στροφή που φαίνεται να πραγματοποιεί
στο κομμάτι παρουσίας στην ανατολική Μεσόγειο,

συνεχίζει να δείχνει ένα έντονο ενδιαφέρον εξομάλυνσης και αναβάθμισης του επιπέδου σχέσεων της,
με τη Λευκωσία. Έμπειροι αναλυτές από την περίοδο που το πολιτικό θερμόμετρο ανέβηκε στην περιοχή με τα ελληνοτουρκικά, αλλά και την κρίση στη
Λιβύη εντοπίζουν σημάδια αναθεώρησης της αρχικής απόφασης των ΗΠΑ να αποτραβηχθούν από
την περιοχή. Διπλωματικές πηγές στη Λευκωσία,
όχι κυβερνητικές, σχολίαζαν με νόημα τη χρονική
επιλογή επίσκεψης του Μάικ Πομπέο στη Λευκωσία, παρά το γεγονός ότι αυτή ήταν προγραμματισμένη και αναβλήθηκε αρχές του τρέχοντος έτους.
Οι αμερικάνικες κινήσεις όπως αυτές εκδηλώνονται
έχουν ως στόχο το ένα από τα γεωπολιτικά asset
της Κύπρου που είναι οι στρατιωτικές υποδομές
της. Κάτι που αποκαλύφθηκε και από την εδώ, δίμηνη παρουσία και παραμονή στρατιωτικής δύναμης
των ΗΠΑ στην αεροπορική βάση της Πάφου. Οι
αμερικανικές κινήσεις στη σκακιέρα της περιοχής,
προσλαμβάνουν ευρύτερες διαστάσεις αν ληφθεί
υπόψη πως σε ό,τι αφορά την Κύπρο για πρώτη φορά αποστασιοποιήθηκαν από την πάγια τακτική
τους, να χρησιμοποιούν το έδαφος των Βρετανικών
Βάσεων όταν υπήρχε ανάγκη.

Η άρση του εμπάργκο

Το αμερικανικό ενδιαφέρον για τη Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» δεν μπορεί να θεωρηθεί αποκομμένο με τα εμπόδια που έθετε, μέχρι πρότινος, το
εμπάργκο που είχαν επιβάλει στην Κυπριακή Δημοκρατία από το 1987. Η μερική άρση των περιορισμών καθώς και οι επίσημες ανακοινώσεις από τον
ίδιο τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, έχουν ξεχωριστή σημειολογική αξία σε διπλωματικό επίπεδο.
Αν ληφθεί υπόψη μάλιστα και μια από τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος των Μενέντεζ-Ρούμπιο, που
αφορά τη συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας

με τη Ρωσική Ομοσπονδία, μπορούν να αποκαλυφθούν με ασφάλεια οι αμερικανικές επιδιώξεις, σημειώνουν διπλωματικές πηγές οι οποίες δεν παραλείπουν να τονίσουν πως τα αμερικανικά θέλω από
την Κύπρο δεν πρέπει να θεωρούνται αποκομμένα
από τις κινήσεις που κάνει η αμερικανική διπλωματία στην περιοχή, το τελευταίο διάστημα και επεκτείνεται από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις έως την
εξομάλυνση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Το γαλλικό φλερτ

Στο γεωπολιτικό παιχνίδι της περιοχής, θέση και
ρόλο διεκδικεί και η Γαλλία η στάση της οποίας, εν
μέσω της ελληνοτουρκικής κρίσης φαίνεται να διαψεύδει τις απόψεις εκείνες για τις πραγματικές της
διαθέσεις. Πέρα από το ισχυρό πλαίσιο συνεργασίας στα ενεργειακά, το Παρίσι, όχι στα λόγια, θεωρεί
την Κυπριακή Δημοκρατία ως ένα δυνατό κρίκο
των στρατηγικών συμμαχιών στην περιοχή. Επί του
προκειμένου δεν περνά απαρατήρητη, σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο, η συμπεριφορά της
Γαλλίας σε σχέση με τη στρατιωτική συνεργασία
των δυο χωρών. Όπως εύστοχα σημειώνεται από
πηγές στη Λευκωσία, το Παρίσι δεν δίστασε να
προχωρήσει με συγκεκριμένα βήματα κάνοντας
έντονη την παρουσία του, εντός της κυπριακής επικράτειας τόσο στον αέρα όσο και στη θάλασσα.
Επιστέγασμα της κυπρο-γαλλικής προσέγγισης θεωρείται, σε στρατιωτικό επίπεδο, η τετραμερής συνεργασία υπό την επωνυμία ΕΥΝΟΜΙΑ και σε διπλωματικό η αταλάντευτη στήριξη της Κύπρου
απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, με πιο πρόσφατη της διάσκεψη των MED7 στην Κορσική. Εν
αντιθέσει με τους Αμερικανούς οι Γάλλοι όπως είχε
αποκαλύψει η «Κ», δείχνουν έντονο ενδιαφέρον και
για το άλλο γεωπολιτικό asset της Κύπρου που είναι οι λιμενικές υποδομές της Εθνικής Φρουράς.

Ενδιαφέρον που προσδίδει τα μέγιστα στην ενίσχυση του πλέγματος ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει όμως ως αντικειμενική επιδίωξη την
εξυπηρέτηση των γαλλικών συμφερόντων στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Η ελληνική πινελιά

Τα όσα συντελούνται στην ανατολική Μεσόγειο
σε επίπεδο στρατηγικών συνεργασιών, φαίνεται να
ενισχύουν την διαχρονική και διακηρυγμένη συνεργασία Ελλάδας κα Κύπρου. Μια συνεργασία που σε
στρατιωτικό επίπεδο περνά μέσα από την αεροπορική βάση της Πάφου, υποδομές που στήθηκαν για
να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του πάλαι ποτέ Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου. Σε στρατιωτικό επίπεδο δίνεται ιδιαίτερη αξία στην παρουσία
ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο και
δράση τους από την «Ανδρέας Παπανδρέου». Στρατιωτικές πηγές στη Λευκωσία σημείωναν με νόημα
πως η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή δημιουργεί, εκ των πραγμάτων νέα δεδομένα
στις συνεργασίες της Κύπρου με τρίτες χώρες, συνεργασίες με ουσία και διάρκεια. Από το γεωπολιτικό γίγνεσθαι δεν μπορεί να προσπεραστεί, το επίπεδο σχέσεων με το Ισραήλ αλλά και την Αίγυπτο.
Ειδικά για την περίπτωση του Ισραήλ πέρα από τη
χρήση αεροπορικών υποδομών της ΕΦ, η στρατιωτική συνεργασία των δυο χωρών διευρύνεται και σε
άλλους στρατιωτικούς τομείς.
Πρόσφατη εξέλιξη που ενισχύει τους δεσμούς με
το γειτονικό κράτος, η υπογραφή στην Αθήνα του
προγράμματος τριμερούς στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ για τα έτος 2021
που περιλαμβάνει την διεξαγωγή κοινών ασκήσεων
και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.
**** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»
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Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 • Monday, September 14, 2020
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.

GreekNews

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

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

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

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.

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

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

hour. Call Don at 973-789-6408.

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

speak English. Pls call 516.410.9941.

Accounting and bookkeeping
services for businesses

GEORGE

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

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

ROOFING - INTERIOR & EXTERIOR PAINTING

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

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

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

REV. YANNI

SHE HAS THE GOD GIVEN POWER TO HEAL BY PRAYER. THERE IS NO PROBLEM ON WHICH SHE CANNOT
ADVISE YOU, SUCH AS LOVE, MARRIAGE, BUSINESS AND DIVORCE. ARE YOU TROUBLED? ARE YOU
UNHAPPY? SHE CAN CHANGE YOUR BAD LUCK INTO GOOD LUCK. SHE CAN KEEP YOU LOVED ONE FROM
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Cursed is everyone who hangs on a tree…
By John Athanasatos

O

n September 14, the
Orthodox Church celebrates
the Exaltation of the Precious and
Life-Giving Cross. Although it is a
triumphant celebration, the Feast is
observed with a strict fast regardless
of what day it falls on. It is parallel
to the Crucifixion of our Lord Jesus
Christ on Good Friday. This Feast
actually celebrates two significant
events that occurred a few hundred
years apart from one another. The
first, was the finding of the Cross by
St Helen, mother of Constantine the
Great, in 326 AD.
After St. Constantine defeated Maxentius, ruler of the western part of the
Roman Empire in 312 and later Licinius, ruler of the eastern part of the
Empire, he became sole emperor in
323 AD. In 313, Constantine issued the
Edict of Milan which legalized Christianity and persecution against Christians in the western part of the Empire
ceased. This was a watershed event in
the history of the Orthodox Church; a
transition from the pagan Roman Empire to the Christian Byzantine Empire.
Before his victory over his adversaries, St. Constantine beheld the vision
of the Holy Cross in the sky with an inscription below it which read: IN THIS
SIGN CONQUER. He was determined
thereafter to find the Cross of our
Lord. So he sent his mother, the Empress Helen to the Holy Lands in
search of it. St Helen ordered the destruction of the pagan temples in Jerusalem, especially the temple of Aphrodite which stood above Golgotha. After an intensive search, three crosses
were found, however, Helen was not
sure which one was the Lord’s. There
was a funeral procession and so Patriarch Macarius of Jerusalem who aided
St Helen in her search placed one of

the crosses on the dead person. Immediately the deceased manwas restored
to life and that confirmed that this was
the Precious and Life-Giving Cross.
The second great event occurred in
628 AD, also on the 14th of September.
The Cross was returned to Jerusalem
from Persia after a fourteen-year captivity. The Persians had pillaged Palestine and abducted the Cross back to
Persia. However, Emperor Heraclius
set out on a military campaign to retrieve the Cross and returned it back to
Constantinople. Later on, he personally returned it back to Jerusalem.
A few days before the Feast of the
Holy Cross, is the anniversary of the
9/11 attacks that terrified America and
the rest of the world. The immediate
days after 9/11/2001 were devastating
for everyone, especially for the first responders and families who lost loved
ones due to those attacks. At Ground
Zero, where the Twin Towers were destroyed, on the third day (9/13/2001)
since the devastation, a worker found a
cross of two beams some 20 ft tall.
Those who witnessed this saw this as a
great miracle and sign of hope. Just as
the Holy Cross was found among rubble, so was this cross, known as the
Cross of Ground Zero. There is also
significance that this cross was found
after three days which is analogous to
Christ’s Resurrection on the third day.
The Ground Zero Cross is not the actual Life-Giving Cross, yet, it still symbolizes the Cross. St Leontius of Neapolis, a revered Church Father of the 7th
Century said: when the two beams of
the Cross are joined together, I adore the
figure of the Cross because of Christ who
was crucified on it- but if the beams are
separated, I throw them away and burn
them. It didn’t take long for someone
to recognize these two iron beams at
Ground Zero as a cross. Thus, Christ is
in our midst.God will not forsake His
people and the Cross of Ground Zero
provided healing and hope to all
America, especially New Yorkers.

The Cross of Ground Zero remained
in the midst of Ground Zero until 2006
when it was transferred to St Peter Roman Catholic Church, a block or two
away. Indeed, the recovery was completed and now stands the magnificent
One World Trade with the two reflecting pools where the Towers once
stood, along with the museum.
The Cross of Ground Zero was
blessed by Father Brian Jordan, a Roman Catholic Franciscan priest and
placed at St Peter’s Roman Catholic
Church. Perhaps one day, by the grace
of God, the Cross of Ground Zero will
be blessed by our clergy and transferred to St Nicholas National Shrine.
9/11 was a tragic day for all, especially for the Orthodox Church, with
the loss of St Nicholas Church. Howev-

er, one day the St Nicholas National
Shrine will open for us all to worship
in the vicinity of where the Cross of
Ground Zero was found. Coincidentally, on September 13, 335, was the
consecration of the Church of the Resurrection in Jerusalem where the Holy
Cross was placed. Under the roof of
this Church is the Tomb of Christ and
Golgotha.
On the days preceding the
anniversary of 9/11 and the day of, it
has been a tradition for the Towers of
Light to be lit from where the Twin
Towers once stood. We gaze at them
with awe as they reach the same Heavenly sky that St. Constantine once beheld the vision of the Precious and
Life-Giving Cross.May we all with
faith and love know that upon the Ho-

ly Cross, Christ forgave, life was granted and sin and evil were conquered.
As Moses lifted up the serpent in the
wilderness, even so must the Son of
Man be lifted. (John 3: 14) In the Book
of Numbers, Moses lifted up the serpent to cure the Israelites from deadly
bites of poisonous snakes. This image
prefigured Christ being lifted up on
the Cross. But we preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block and
to the Greeks foolishness…(1 Cor 1:24)
For the Greeks who were pagans at
that time, the Cross was a folly since
they did not know Scripture and it
would seem bizarre for one to die a
voluntary death. For the Jews on the
other hand, they misunderstood Scripture: for he who is hanged on a tree is
accursed of God. (Deuteronomy 21:23)
For St Paul says: Christ has redeemed
us from the curse of the law, having become a curse for us. (Gal 3:13) Christ
fulfilled the Mosaic Law, having submitted Himself to crucifixion on the
Cross. It is by the Cross that Christ
saves us.
St Ephraim the Syrian poetically describes that the Tree of Life in the Book
of Genesis sprouted forth on Calvary:
in the place of the Tree of Knowledge,
there was the Cross; in place of the stepping of the feet by which our first ancestors walked to a forbidden tree, and in
place of their stretching out of their
hands in order to take the fruit of the
tree, there were nailed to the Cross the
innocent feet and hands of Christ, in
place of the tasting of the fruit, there
was the tasting of gall and vinegar, and
in place of the death of Adam, the death
of Christ. Therefore, Christ was for us a
curse, through being hung upon the tree
of the Cross.
Let us all proclaim from our hearts:
Save O Lord Your people and bless Your
inheritance, granting our rulers to prevail over their adversaries, and protecting Your commonwealth by Your Cross.
(Festal Apolytikion).

The President of the United Nations General Assembly is a Genocide-Denier
Cyprus’ territorial integrity. Erdogan violates the
territorial sovereignty of Greece on land, air and
at sea, and refuses to follow international law with
regards to the sovereign integrity of any of its
bordering countries, including Syria. Turkey also
has recently threatened Israel, Greece, Cyprus,
Armenia, Egypt and yes even the United States
militarily.

The UN marks its 75th anniversary with its
opening session on September 15, 2020. When it
gavels-in, the president who will be calling the
UNGA to order will be Turkish diplomat Volkan
Bozkır, a Genocide-denier.
Bozkir refuses to admit to the great genocide of
Christians – Armenians, Assyrians and Greeks –
that remains a blight on Turkey’s past.In 2015,
then-Turkish
Minister
for
European
AffairsBozkirdescribed Pope Francis’ statement
as “history falsifying” and rejected Pope Francis’
statement over the 1915 incidents, which the
pontiff described as genocide. «There is no period
of time in Turkey’s history that it would be
ashamed of. Efforts towards constituting an
identity based on falsified documents will fail,»
Bozkir said.
In 2019, each chamber of the U.S. Congress
passed a resolution affirming the Armenian
Genocide with language acknowledging the great
genocide of an estimated three million Christian
minorities.
Further, Mr. Bozkir is representing a country,
the Republic of Turkey, that suppresses religious
liberty, stands in violation of UN Security Council
Resolutions regarding its 1974 invasion and
subsequent 46-year illegal occupation of the

Republic of Cyprus.
This year, Turkey has invaded Syria, has
supported Hamas, has been caught as a corrupt
influencer with United States officials, has sent
migrants to Europe’s borders by land and seain a
scheme to threaten the stability of the region and
has violated the exclusive economic zone of
Cyprus with exploitation and exploration for
natural reserves that serves as asecond invasion of

Recently, Turkey converted UNESCOprotected World Heritage sites, Hagia Sofia and
The Church of the Holy Saviour in Chora, from
museums to mosques. UNESCO, the United
Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization, issued a swift response of
condemnation against Turkey. Turkey’s actionsare
an indictment of Turkey’s judicial system
following Erdogan’s purges and the diminished
role and influence of Turkey’s secular community
in Turkish society under the tyranny of the
Erdogan regime.
The selection of Bozkir to preside over the 75th
anniversary of the UN is acquiescence as Turkey
is not held accountable to the international bodies
and conventions to which it is a signatory that
stipulate Turkey’s responsibilities to preserve its
rich cultural and religious heritage.
It is hypocrisy and mockery to elect an official

to this position when its country of origin has so
blatantly disrespected another UN branch, i.e.
UNESCO on the topic of Hagia Sophia. It is also
against every political and moral sense that a
position like this is given to a country who
threatens with war another country if it exerts
certain rights provided by international law like
extending its territorial waters from 6 to 12 miles.
It is also unheard of when Turkey has active
occupation forces in Cyprus. As an extension,
the UN should forbid Turkish officials to run for
any office, until they restore these monuments
and show in practice change of policy on cultural,
civil rights and international law issues.
Moreover, what does this say about the
international body and its credibility when it
comes to safeguarding the rule of law and human
rights? At 75 years, the UN has in effect decided
to celebrate and reward Turkey’s distinguished
record on religious intolerance, human rights
violations,and genocidal persecution of
minorities. Congratulations.
George G. Horiates
President
American Hellenic Educational Progressive
Association (Order of AHEPA)
1909 Q Street, NWSuite 500
Washington, DC 20009
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Seizing the Moment, Joe Biden for President
From last page
that’s the kind of perspective that Joe Biden is
going to bring as President of the United States.”
Biden was praised for his principles, foreign
policy capabilities, affinity for and understanding of critical Greek and Cypriot issues, and his
empathy, compassion and openness.
Participating in the call with Congressman
Sarbanes were Lieutenant Governor of California, Eleni Tsakopoukos-Kounalakis, Congresswoman Dina Titus of Nevada, Congressman
Charlie Crist of Florida Congressman Chris
Pappas of New Hampshire, and Thanos Davelis,
Director of Public Affairs of HALC, callers Philip Christopher, president of PSEKA, former
Congressman Zack Space, and epidemiologist
Dr. Linos All thanked Endy Zemenides, Executive Director of HALC, for having put the call
together and for honoring them with his invitation to participate. Likewise, he thanked all for
participating.
“This is about the presidential election, what
our community can do to help Vice-President
Biden become that next president 70 days from
today,” Zemenides said, introducing Congressman Charlie Crist, from Florida (the first member of Congress of Greek descent).
Congressman Crist named “what Vice President Biden has done for Cyprus.” He was the
first sitting United States Vice President to visit
the island of Cyprus and hosted social events—
receptions and dinners among them—at the
Vice President’s residence in Washington. “He
has always had that empathy and concern for
Greece and Cyprus as well, going back to the
days when he was Chairman of the Foreign Relations Committee in the United States Senate
for so many years.” Concurring with Ambassador Burns that “the current occupant of the
White House” has not been friendly to Greece
but is extremely friendly to Turkey and “the personality who is now the leader in Turkey,” Crist
said, “What we know about Joe Biden is exactly
the opposite… he’s been a dear friend to both
Greece and Cyprus, knows world leaders and
cares about it, actually reads—is a brilliant man,
and understands how to run government.”
Crist reiterated the family tragedies Biden has
experienced, and stressed Biden’s compassion
and empathy. “What better bona fides or experience to be President of the United States than
Joe Biden and his running mate Kamala Harris,
a former governor and Lieutenant Governor.
“The “rollout of Kamala Harris, “a wonderful
person,” on the ticket with Joe Biden “has been
exceptional and extraordinary… that’s why I
think it’s so important that our community gets
behind this ticket. The future of the country is
at stake for Greek Americans—for all Americans and for the world. As the candidate himself says, ‘The soul of the nation is at stake
here.’”
The first respondents to the RSVPpresented
questions for the Q&A. First, Thanos Davelis
introduced former Congressman Zack Space,
former Ohio Congressman under the Obama
administration. Space thanked HALC for its
great work, John Sarbanes, and all the participants, and thanked Ambassador Burns for the
“credibility and extensive contribution he brings
to this campaign. It’s comforting to know that
our next president is being advised by someone
of your caliber.”
When he served in Congress under President
Obama, said Space, “it was common for the administration to exert pressure on Turkey when
Turkey would misbehave, which seemed to be
something that would happen on a regular basis. The willingness of that administration paid
dividends in all relevant respects. For example,
ensuring citizenship for the Orthodox hierarchs
that preserved the Patriarchal succession…

fact, Turkey is an unreliable ally. It is a country
that violates human rights; it is a country that
violates Kurdish aspirations; it is a country that
violates everything and blackmails Europe with
their 3.5 million refugees.

things like that matter to our community in
profound ways… This administration has failed
to exert any kind of pressure. My question is:
How does a Biden administration reestablish
that type of leverage and pressure to ensure that
Turkey does the right thing?”
Burns replied that the US had been working
with Greece and Turkey—both members of
NATO— since 1952.” Every administration has
tried to be balanced yet has been clear when
Turkey has violated the rules of the road, as they
have done in the eastern Mediterranean.” But
right now, he doesn’t think that “President Erdogan is feeling the least bit of pressure.”
“The State Department has put out some very
fine statements pointing out the illegalities of
what Turkey is doing,but when the President of
the United States never repeats them, and when
he gets on the phone with, and goes along with
President Erdogan, and you know what message
our president is listening to…” ” he said, in
contrast to “Vice President Biden, who is unafraid to speak truth to power. He can be
friendly with someone… will want to be friendly with Turkey obviously, but he’s going to speak
up when Turkey acts illegally, as it has done in
the eastern Mediterranean, as it’s doing on
Aghia Sophia… just look at the statements that
candidate Joe Biden has made—they’re as clear
as a bell about what’s right and what’s wrong.
Every president has to have that capacity to be
clear about the rule of law, and I’m confident Joe
Biden will be that president.”
Burns named the major problems Turkey has
caused, the civil war in Libya for the United
States and the west European allies and has
been a major problem for the US in trying to
protect the Kurdish populations of both Syria
and Iraq, Turkey’s purchase of the Russian air
defense system. “Right now, if you had to ask
me: Of all the American allies in the world in
NATO and in east Asia, which one is the most
troublesome for the United States, the big problem is Turkey.”
Entering the discussion, Congresswoman Titus said that another difference between this administration and a Joe Biden Presidency would
be “Biden’s experience in Congress as well as on
the Foreign Affairs Committee, which right
now has no relationship with the administration… and you’ve got a State Department that’s
been demoralized.”
Titus believes “Biden will reach out to the relevant committees in Congress and see us as
partners, and take advantage of the things that
we can do legislatively to back him up, and help
him put the kind of pressure he needs to on Turkey, or anybody, and also help him to reestablish some of those broken relations with our tra-

ditional NATO allies. We can be a big help if it
works both ways [it doesn’t now], and I believe
that would happen under a Biden administration.”
Next, Zemenides introduced Philip Christopher, the president of PSEKA, “who has worked
as hard and as long for Cyprus as anyone.”
Thanking Zemenides for putting together the
call, Christopher greeted “my friend Nicholas
Burns, the four members of Congress, all Democrats, Angelo Tsakopoulos (who was present
with Eleni Tsakopoulos-Kounalakis but not in
camera range), and saluted “a Republican not
here with us, Gus Bilirakis, because he has been
very helpful even though he’s in the wrong party, but I love him anyway…” he added humorously.
Christopher said, “Bottom line, I have been in
the forefront of the Cyprus problem since 1974.
In 1976 I held the first fundraiser for the
then-Congressman Biden, and my father took a
picture with him, and on that picture Congressman Biden wrote, ‘If I ever become President,
Cyprus will be free.’
Of course, after 46 years, my father has died.
He died with a dream of returning to his home
in the occupied area, just like the father of Endy,
Demetris Zemenides, who passed a few weeks
ago, along with thousands of others who have
died with that dream, American citizens who
lost their homes, lost their properties, he said,
citing the grim statistics: 200,000 Greek Cypriots were evicted from their homes.
500 Greek churches were turned into
mosques, 400,000 settlers were imported from
Turkey, and 38% of the island is under occupation for 46 yrs.”
“Administration after administration has given us a lot of promises, and certainly Vice President Biden knows this problem better than
anyone. He visited Cyprus. He understands the
problem, and when he was Vice President, I
confronted him, and he said, “I have a boss,”
and of course, he meant President
Obama, who at the time was somewhat in
love Mr. Erdogan—let’s call things the way they
are.”
Both Democratic administrations Republican administrations have given us broken
promises, and it is my hope—and I am supporting Vice President Biden for President of the
United States because of that issue.
Addressing Ambassador Burns, who in
knowing this problem “bettter than anyone,
knows it’s a difficult one,” Christopher spoke of
the US Air Force base in Incirlik, nuclear weapons, that “in the early years we used to be told
“Turkey is a country that’s very important. Afterward, Turkey became a secular Muslim country ‘that was the example of the world,’ when in

“So if you really feel that we can step up and
put pressure on Turkey to behave as a civilized
country, a country that belongs in Europe, and
indeed a secular democracy, then this is what
I’m waiting for: the dream of my father returning back to Kyrenia is something that I hold
dear. Those promises I made to him, that I will
fight for this cause until we go back, these are
the same promises that Endy Zemenides and so
many others in the Greek American community hold dear. So, with that, I urge you, I appeal
to you, if you want Greek American support, let
us put the pressure on Turkey, and I rely on all
of you to get this done. The dream of my father,
when he wrote down ‘when you become President, I will go back to my home in Kyrenia in
Cyprus’ may come true.”
Zemenides asked Ambassador Burns, whether, understanding Christopher’s message, he
would like to respond, and that “maybe soon
enough, maybe in January, you may be dealing
with him again.”
Burns replied, “I have so much respect for
Phil Christopher and for his determination to
see a just cause redeemed. I have known him
for a long time, and he has never wavered and
all I can say is, ‘I think you and I and all of us
know Vice President Biden is a man of his word.
He’s a man of faith. He’s consistent, and he will
be a fighter for justice when he’s President of the
United States. It’s going to take the European
Union to help the US do this, and President
Trump has been the archenemy of the European Union—we’ve never had an American President so critical of the EU, so personally critical
of the EU, so I think Vice President Biden will
know how the diplomacy works here, but thank
you for your statement.”
Congressman Sarbanes said, “I just want to
thank Phil on behalf of my Congressional colleagues
for all these years of advocacy, year in, year
out, never giving up, and he’s made it so that
we’re allies in that cause, as well. He recounted
Paul Sarbanes’ and John Brademas’s memorable
visit to refugee camps in Cyprus in 1974 where
“they heard directly from those who’d suffered
from the Turkish invasion, people like Phil’s and
Endy’s fathers, and all of us in Congress and
Eleni, who are on this call today, want to redeem what happened there. Phil, you keep us
ready to seize the moment of opportunity when
it presents itself. One way we’re going to get
closer to that opportunity is by putting Joe
Biden in the White House, because he conducts
himself as a man of values, not transactionally,
the way President Erdogan does, but based on a
set of principles, and those principles encompass justice for Cyprus, so thank you Phil, for all
these years of tremendous advocacy.”
Zemenides brought attention to other races
coming up, Chris Pappas and Dr. Natalia Linos.
“We’ve got to re-elect Chris Pappas, and I’m
sure the Biden campaign will tell you that the
way Chris Pappas’s election goes in New Hampshire is the way New Hampshire’s going to go.
So, it’s a very important two-for-one.”
Another race and candidate with a Nicholas
Burns connection is Dr. Natalia Linos’s race in
Massachusetts. Linos, endorsed by Ambassador Burns, and endorsed by HALC yesterday, is
within the margin of error with 40 percent undecided.
Chris Pappas and Dr. Linos’s participation
will be covered in the next issue.
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The opening day of the 45 Clergy Laity Congress
th

New York.- By Apostolos Zoupaniotis

W

ith a message of optimism for the
future of the Greek Orfthodox
Archdiocese and our Church in America,
Archbishop Elpidophoros opened his first
Clergy Laity Congress since his enthronement.
The 45th Clergy Laity Congress was the first
ever virtual Congress in the centennial history
of the Greek Orthodox Archdiocese.
The Congress opened with remarks of the
Chairman of the Congress, Bishop Apostolos
and the presiding office Judge Theodore
Bozonelis, followed by the remarks of the Vice
Chairman of the Archdiocesan Council John
Catsimatidis, the Ecumenical Patriarch
Bartholomew and Archbishop Elpidoforos.
“I am completely unwilling to say the best
days of our Archdiocese are behind us. In the
Light of Christ, the future is always bright.”, said
Archbishop Elpidophoros.
He stressed that even in the midst of a global
pandemic that has changed our world and our
societies, we have found ways to live our life as
Ἐκκλησία.”
He called all the members of the Church to be
optimistic.
“Think of what can happen in the next two
years. Think of what is coming in these next two
years as we journey to the 46th Clergy Laity
Congress.
Next year, we shall open Saint Nicholas at
Ground Zero.
Next Year, we shall observe the Bicentennial
of Greek Independence, which is dedicated to
the Holy Theotokos and Ever-Virgin Mary.
And in 2022, we shall celebrate the Centennial
of our Holy Archdiocese, and chart a course for
the next hundred years.”

JOHN CATSIMATIDIS

The Vice Chairman of the Archdiocesan
Council John Catsimatidis commended the
staff of the Archdiocese to help putting together
the first ever virtual Clergy Laity Congress and
send the message to the delegates that it is
important to not look back.
“Let’s not put blame on people; let’s look
forward and fix what needs to be fixed”, was
Catsimatidis’ message of unity.
John Catsimatidis spoke about the three
major problems of the Greek Orthodox
Archdiocese, when Archbishop Elpidophoros
came to America; the pension plan of the
priests, the Theologian Seminary and St.
Nicholas Church.
“Archbishop Elpidophoros has tackled these
and in his leadership role he is putting together
solutions”, he said.
Catsimatidis said that two years ago, at the
Boston Clergy Laity Congress, the pension plan
wasn’t approached correctly.
“We put a band-aid on”, he said, reminding
delegates how Michael Psaros quit from the
position of Treasurer of the Executive
Committee, protesting the decisions that
derailed the plan that the Committee has put
forward.
He praised Archbishop for taking the
leadership and putting together a team that will
fix the issue over the next few years and
expressed the belief that in the next five years
we will be able to fix it.
On the Seminary he said the issue was
overlooked. He praised the new president of the
School George Cantones, who has taken the
leadership and paid tribute to late Michael
Catones, father of the president, for his
contributions to our Church.
Finally he spoke about St Nicholas and the
measures taken to restart the project in,

expressing hope that next year, at the 20th
anniversary of 9/11, the National Shrine will be
ready.
“The previous administration didn’t have the
experience and the know how to build this
church and many professionals, contractors etc
took advantage of this”, he said, praising the new
team appointed by Archbishop Elpidophoros.

ELPIDOPHOROS

Describing his priorities and how they were
pursued during the past year, Archbishop
Elpidophoros said his first priority, the Saint
Nicholas Greek Orthodox Church and National
Shrine is under construction again and is
financially healthy. “I want all of you to consider
the following. When Saint Nicholas is completed
and opened next year, it will become the most
visited liturgizing Orthodox Temple in the
world – and here is the distinction – by nonOrthodox persons. There are many Churches in
the world that would have more visitors, but
these are in Orthodox countries like Greece,
Ukraine, Cyprus and Russia. Only here in the
United States, and in a City like New York, and
at a location like the World Trade Center, would
an Orthodox Christian Church receive such
visitation. Our American Parthenon, our Light
on the Hill, will be the most significant
missionary and apostolic venture of our Church
in America.”
Speaking on the pension plan, he told the
delegates when he came to America and he was
given the hard truth that had been buried for
years about the Pension Plan, he immediately
began seeking solutions.
“The most important thing I can say to all of
you is that there is no scenario in which we will
abandon our clergy! Whatever mistakes were
made in the past … let them stay there. Now is
the time to engage with honest principles and
the real numbers which do not lie. How can we
claim to be the Ἐκκλησία – the Assembly of
God’s Faithful, if we are not willing to be
responsible for one another?”
The Archbishop announced that there will be
a National Committee established to focus on
the fundraising campaign for the Pension Plan
funding.
“I have only recently received this
recommendation from the ABC, and we will
use this committee to develop a formalized
structure to shape a comprehensive fundraising
plan. That plan, yet to be firmly established, will
include all the stakeholders: the Holy Eparchial
Synod, the Metropolises, our parishes, our
affiliated institutions and donors. Let us
remember that the only way we solve our

problems is if we solve them together, as one,
united Archdiocese.”
On the Theological School of Boston,
Archbishop Elpidophoros told the Congress
that with the wise and prudent counsel of
President George Cantonis, we are finally facing
the realities of how to run the School without
exhausting our resources and pretending there
are no problems.
“This has been, and will be for some time, a
painful process of realignment. But make no
mistake, we have no other choice if we wish to
keep our School open and running, especially
in the time of Covid. Sacrifice is a necessary
component to any Church, and to any Christian
life. We will make the sacrifices that benefit the
most and hurt the least, but they will still have
to be made. Two years ago, at the Clergy Laity
Congress held in Boston, all the problems of the
School were there for everyone to see, but the
proverbial blind eyes were turned. After rushing
in to save the institution’s accreditation upon
my arrival a little over a year ago, we have to
rebuild the foundation of the School, so that
generations of clergy and lay leaders may come
forth to serve our Church in America.”
The Archbishop also mentioned in his
remarks the conversion of Aghia Sophia into a
mosque and the Turkish threats against Greece
and Cyprus.
“For a Church, a community of believers that
has endured so much –and you all know of the
grievous loss of Hagia Sophia and the Monastery
of Chora to an alien purpose – our brothers and
sisters in the Phanar are without hatred, without
rancor, without acrimony. Yet their eyes have
wept plentiful tears and their hearts have been
pained by the open hostility and aggressive
pursuit of this cultural misappropriation. They
are heroes for the Faith, living martyrs to the
truth of Orthodoxy through the ages…. All of
our brethren, whether in Greece, Cyprus, or the
Πόλη are deeply troubled by the bellicose standoff that is now happening in the Aegean.I
assured them all of our prayers and our
advocacy on their behalf, and on behalf of
peace, mutual respect, and the rule of law.”

PATRIARCH BARTHOLOMEW

In his video remarks, the Ecumenical
Patriarch pointed out the fact that the Congress
is virtual.
“With the assent of God, the Giver of all good
things, the 45th Clergy-Laity Congress of this
great Eparchy of our Ecumenical Throne, the
united Greek Orthodox Archdiocese of
America, takes place for the first time virtually,
as a result of the difficult circumstances that the

pandemic of the novel coronavirus Covid-19
continue to create. As we convey the
commendation of the Mother Church and our
Patriarchal blessing to all of you, we congratulate
you for continuing this beautiful tradition,
which, for many decades now, has strengthened
the good witness of the Church in light of the
demands and challenges of the times, thereby
securing the broad participation of the people
of God in the Church affairs, the exchange of
opinions in a spirit of love and concord, as well
as the reaching of decisions beneficial for the
mission of the Church.”
His All-Holiness noted most eloquently the
necessity for the Church’s engagement with the
world:
“The contemporary world and its culture is
not some ‘sinful Nineveh,’ whose punishment
and destruction by God are desired by those
overcome by the ‘Jonah syndrome,’ who believe
they are the ‘chosen ones’ in the “household of
the father,” but have no connection to the
contemporary reality, no sensitivity for the
adventures of human freedom, and no sharing
in the pain of the victims of violence, injustice,
and discrimination.
Our objective should be a Christian witness
and action in the world, which implies
engagement and not disengagement, praxis and
not just theoria, acceptance and not just
rejection, dialogue and not just barren
disputation.”
He also touched upon how the Church stands
in regards to contemporary social movements.
“It is from this love that new values were
sprung, social movements were inspired, and
the charitable conquests of modernity were
nurtured, despite the many conflicts between
Christianity and modern humanism; for while
these were inevitably the consequence of
essential differences in the perception of human
freedom, nonetheless they were primarily the
result of circumstantial misconceptions and
repudiations. Today it seems both sides have
understood that, despite the differences, they
meet in the joint mobilization for the sake of the
protection of human dignity, justice, and peace.
In this context and encounter, the Orthodox
Church highlights the social dimension of
freedom, the priority of the culture of solidarity.
The late professor Fr. Georges Florovsky was
right to underline the central place of social
sensitivity in the Orthodox tradition: “There is
still, as it has been for centuries, a strong social
instinct in the Eastern Church in spite of all
historical involvements and drawbacks. And
possibly this is the main contribution which the
Eastern Church can make to the contemporary
conversation on social issues.”
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45 Clergy Laity Congress concluded with calls for unity
th

From last page
istered, were 1,184. From them, 941 participated on the first day (320 clergy and 573 laymen)
and 909 the second (312 clergy and 514 laymen).
Four members of the press covered the first
day (2 from the Greek News) and three the second (two from the Greek News).
In closing the 45th Clergy Laity Congress,
Archbishop Elpidophoros wished to be the last
time we have a virtual Congress praise the
Chairman of the Congress Bishop Apostolos
and the presiding officer and Secretary of the
Executive Committee, Judge Theodoros Bozonelis and all the others who worked tirelessly
for a most successful Clergy Laity.
In closing, he invited all at the 46th Clergy Laity Congress, to be held in New Yoirk, in 2022
and called on each and everyone to keep in their
hearts two things:
“Love and unity. Forget the disagreements or
even bitter feelings; think that disagreements
and differences, even disputes, are indications
of a healthy organization”.

FINANCIAL ISSUES
AND PENSION PLAN

The Treasurer Elaine Allen, along with
Financial Committee Chairman Lou Kircos
described a “financial transformation” that
took place during the period 2018-2020, with
the Archdiocese to show healthy cash numbers, with the help of $2,5 million PPP aid.
According to the Treasurer’s report, during this
period, $5-7 million in annual spending in
2018 budget eliminated in 2020. The personnel
of the Archdiocese is at 46 persons in 2020,
compared to 108 in 2017. Restricted accounts
were restored and amounts due or contributed
to St. Nicholas of $5.7 million were paid, while
advances of 2.9 million were made.
All vendors and Metropolis payables are current; payables to pension plan are current; excess of revenue over expenses generated in 2018
and 2019; net unrestricted assets on the balance
sheets are positive, first time in many years.
According to the Financial Committee Report, in 2020:
Total Commitment to parishes is increased
3% (net to GOA of $330,000 (1.5%) after considering increase in minimum funding to Metropolises and TC Sharing increase).
2. Extra Pension Funding increased to $1 mil
3. St Nicholas needed funding of $40 mil
completed with no request for additional parish
support
4. Commitment for HCHC support increased
to $3.5 Mil
5. Line of credit increased to $5 Mil as sign of
availability of financial resources – GOA does

not intend to use line.
6. GOA 2019 Audit complete by June 19, 2020
(another record for earliest completion after
year end).
7. With 2019 Audit, four years of GOA Audits
are completed (2016, 2017, 2018, & 2019) in the
span of about 25 months.
As far as for the 2021:
I. HCHC Funding increased $1 mil to total of
$3.5 mil from only $1 mil in 2018.
II. The Pension Plan deficit can, kicked down
the road for years, is finally being addressed
III. St Nicholas is on track for completion,
without additional parish funding.
IV. The only increase to Parish Total Commitment for over 4 years is to cover pension
deficits of the past.
V. GOA & ABC have best relationship in
years- mutual trust and respect are being
established
VI. The GOA budget is 23%% smaller in real
terms than it was 12 years ago.
In spite of interventions by Archbishop Elpidophoros and Metropolitans Gerasimos and
Nathaniel, the plenary voted for the Total Commitment not to be increased for any parish for
the next two years (224 or 38% NO with 360 or
62% YES). But later on, followed another motion by Metropolitan Savas of Pittsburgh, “the
2022 budget total commitment shall be increased by 2% over 2021”. The result of the vote
was 250 NO (44%) with 312 or 56% YES.
On the pension plan, the Congress voted in
favor of the Retirement and Ancillary Benefits
Funding Mechanism and of a New Retirement
and Ancillary Benefit Funding Methodology as
Presented. But it rejected a motion to amend
pension increase from 1 million to 2,5.

The ABC issue was discussed for two hours
on the first day of the Congress. With the initial
proposal of Archbishop (prior to the Congress)
for a new plan withdrawn, the new proposal set
forward includes increased fundraising activities.
The four options given to the Committee to
evaluate were:
1. Based on the same methodology as Total
Commitment
2. Based on the accrued pension liability
3. Based on flat rate per participant (same as
current system)
4. Based on compensation of participants
The Subcommittee also evaluated a 5th option. That option uses a combination of #2 and
#4 above so as to separately determine 1) Funding for defined benefit costs that should have
been paid in the past and 2) the funding of the
future costs related to a new defined contribution plan together with ancillary benefits costs
consisting of participant life and disability insurance plus benefit office costs.
Metropolitans Evangelos of New Jersey (Presiding hierarch of the Administration Committee) and Savas of Pittsburgh questioned the formation of a subcommittee, inside the Legal
Committee, with authority (among other
things) to work on constitutional amendments.
No sufficient explanation was provided, especially for the fact that no hierarch was assigned
to preside, as it happens with every committee.
According to very reliable sources, this committee is associated with the Archdiocesan Vicar
General Rev. Alexander Karloutsos. A source
told us that the real reason for the formation of
this committee is to pre-empty situations that
may arise in the trial of Mr. Jerry Demetriou.
Finally, the Archdiocesan Covid-19 Relief
Fund dispersed over $600,000 through private
donations, assisting 350 individuals and families.

RESOLUTIONS

The 45th Clergy Laity Congress passed by acclamation three resolutions.
One regarding the Covid-19 Pandemic, in
which:
1. The Congress commends the souls of the
departed victims of COVID 19 into the loving
hands of God Almighty. May their memories be
eternal and may our Lord watch over the loved
ones they have left behind;
2. The Congress salutes the health care providers and essential workers who risked their
lives in the service of others in the true spirit of
our Lord Jesus Christ who gave His life so that
we may live in eternity with God;
3. The Congress recognizes the enlightened

leadership of our Archbishop, His Eminence
Archbishop Elpidophoros of America, who created the Archdiocesan COVID 19 Relief Fund
which gave in excess of $600,000 to more than
350 needy families who were impacted by
COVID 19.
4. The Congress prays that a vaccine for this
deadly disease will be discovered soon.
Second, a thanksgiving resolution, expressing
thanks to the Ecumenical Patriarch, the Archbishop and everyone worked for the Congress.
Finally, a religious freedom resolution, presented by the Archons, in which the Congress
unanimously calls upon the Government of the
United States of America:
1) To oppose the illegal actions of the government of the Republic of Turkey against the Ecumenical Patriarchate and all Orthodox Christians under his global jurisdiction, including
those in the United States;
2) To request that the government of the Republic of Turkey comply with its obligations to
provide full religious freedom, individually and
in community, to its religious minorities and to
respect its commitments pursuant to the Turkish Constitution and the human rights conventions and treaties it has signed and ratified;
) To intensify its efforts and strongly urge the
government of the Republic of Turkey to:
(a) Refrain from interfering with the governance of the Ecumenical Patriarchate;
(b) Recognize and acknowledge that the Ecumenical Patriarchate exists and functions as a
legal entity and maintains its own legal personality;
(c ) Acknowledge the Ecumenical status of
His All-Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew;
(d) Take all necessary steps to allow the
prompt and orderly reopening of the Theological School of Halki;
(e) End any further seizures of Churchowned properties and return or otherwise provide fair compensation for all properties previously confiscated since the establishment of the
Republic of Turkey; and
(f) Restore the museum status of the Hagia
Sophia and the Church of the Holy Savior in
Chora, in accord with the status of these structures as UNESCO (United Nations Economic
and Social Committee) World Heritage sites
and with the Republic of Turkey’s legal obligations as a signatory to the Convention on World
Cultural Heritage;
(g) Once again make accessible, without any
impediment, for public viewing the magnificent
and world-historical examples of Byzantine iconography in Hagia Sophia and the Church of
the Holy Savior in Chora;
(h) Implement all decisions of the European
Court of Human Rights with respect to Turkey.
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A sweet history: Greek immigrants in the confection business
By CONNIE MOURTOUPALAS
he Greek- American connection with restaurants, albeit
stereotypically exaggerated, is by
now proverbial. Not as well-known
is the Greek association with the
confectionery industry, which
Greek immigrants came to dominate, if not monopolize, for the better part of the 20th century.

T

To say there were thousands of
Greek-owned candy shops and ice
cream parlors across America is an understatement. By 1910, there were 900
in Chicago alone. In 1900, Boston’s
Confectioners Gazette sings the praises of Greek immigrant Andreas Gunaris, owner of a chocolate factory and
candy shops throughout Boston. The
December 1914 issue of the International Confectioner mentions an “enterprising Greek” selling ice cream in
Alaska of all places, on the tiny and remote Douglas Island, turning the locals into ice cream lovers who spent
their hard-earned money on chocolate-flavored ice cream, 25 cents per
spoonful.
The Greek-owned candy shop was
so ubiquitous and so imbedded in the
heart of American social and community life that, as Steve Frangos writes in
The National Herald, the “Greek Confectionery Parlor” is featured in “Main
Street,” Sinclair Lewis’ 1920 classic
novel about American small-town life.
Even the Archie comic includes the
Chock’lit Shoppe ice cream parlor, and
the character of Pop Tate, both inspired by Greek immigrants who
owned the Crown Confectionery in
Haverhill, Massachusetts.
The trend began in 1873 with a
Greek sailor from Smyrna, named Panagiotis Hatzideris, who immigrated
to the US and worked as a street vendor until he saved enough money to
open a candy and lukum shop in Chicago. With his partner, Eleftherios
Pelalas from Sparta, he set in motion a
chain tradition of providing jobs and
training to newcomers. They in turn
moved on to other areas and started
their own business, creating an intricate nationwide web of confectionery
businesses that welcomed and mentored family and friends to the US
from the old country.
By the early 1900s, there were
Greek-owned candy and ice cream

shops everywhere in the US. In Chicago, Leo Stefanos from the small town
of Pedemeno, Messinia, made confectionery history introducing Dove
Chocolate and the DoveBar ice cream,
now sold all over the world. At the
center of Chicago life, and still serving
its confections almost 100 years later,
is Margie’s Candies, where Al Capone
was a regular and sat at a booth against
a cement wall for obvious reasons; the
owners still display his picture with an
inscription admonishing them to
“watch the register.” Marilyn Monroe,
Elvis, the Beatles, the Rolling Stones,
Bruce Springsteen and Michael Jackson have all enjoyed Margie’s confections while performing in Chicago.
While this article highlights several
shops, these are only a drop in an
ocean of sugar plums and chocolate.
There were untold numbers of such
establishments, each with its own
unique story through which runs a
common thread of some ingenious
and hard-working immigrant determined to succeed and brilliant at recognizing the opportunities of his time,
not only in America, but beyond,
whether back in the homeland or other places in Europe, such as Leonidas
Chocolates and EVGA.
Those that especially spoke to me
are the following:

Leopold’s

Stratton Leopold has produced such
Hollywood blockbusters as “Mission:
Impossible III,” “The General’s Daughter” and “The Big Chill,” to name a
few. He has also worked with greats
such as Anthony Hopkins, Tom
Cruise, Benicio del Toro, among others.

But his heart has always been down
south in historic Savannah, Georgia, at
the world-famous Leopold’s Ice Cream
company, where he learned the art of
making premium ice cream as a boy. A
local institution, Leopold’s was founded in 1919 by the Eliopoulos brothers
– Stratton’s father and his two brothers
– whose name was changed to Leopold when they were registered at Ellis
Island.
After years in Hollywood, Stratton
could not resist the call. In 2004, he
and his wife Mary returned to Savannah to continue making one of the
best ice creams in the world, proudly
using the original secret recipes and
techniques handed down to him by his
father.

The Candy Kitchen

No shop epitomizes the story of the
Greek-owned candy and ice cream
business on Main Street USA better
than the Candy Kitchen in Waynesboro, Pennsylvania, located on the
Maryland border, and near the Pen
Mar resort in the Blue Ridge Mountains, known at the turn of the 20th
century as the playground of the
Washington and Baltimore wealthy.
John Petros Leos, nephew of the
founders, tells us that the Candy
Kitchen was founded in 1902 by James
and Nicholas Skaves, two brothers
from the village of Mari in Kynourias,
Arcadia, who crossed the Atlantic in
the 1890s as stowaways. As with most
early Greek immigrants who opened
their own business, they too started
out as pushcart vendors. Settling in
Baltimore where there was a sizable
Greek community, they sold peanuts
by day and worked for a German Swiss

confectioner at night, saving enough
money to open their own, and joined
later by their brother-in-law Petros
Leos.
Third-generation owner John Petros Leos, a Renaissance man who is as
passionate about making chocolate as
he is about teaching French, grew up
in the back room of the shop playing
with pots and pans while his parents
made chocolate. Nephew of the founders, and one of the last Greek-American candymakers associated with the
pioneers of the industry, Leos was initiated into the secrets of the trade by
his father Petros Leos and later by his
mother Despina, the mainstay of the
extended family.
Leos takes great pride in the fact
that the Candy Kitchen has served the
area for three generations and continues to produce chocolate the old-fashioned way of hand pouring, hand rolling and hand cutting. He also takes
pride in the original 100-year-old
chocolate recipe ledger he inherited
from his uncles, and his collection of
more than 2,000 German chocolate
molds that date back to the turn of the
20th century.
Reminiscing about the days when
he would make over 50 varieties of
candy alongside his mother Despina,
who watched and supervised every aspect, John Leos is considering his next
venture which will inevitably involve
chocolate.

The Carvel
Ice Cream empire

Tom Carvel (Athanasios Karvelas),
one of seven children, was born in
Athens in 1906 and arrived in the US
in 1910. In 1929, after several failed
business attempts, he began selling ice
cream in Hartsdale, NY, out of an old
vending truck he bought with a $15
loan. As the story goes, on Memorial
Day weekend 1934, his truck had a flat
tire, an accident that opened the gate
to a golden opportunity and an ice
cream empire.
While most people might have given
up, Carvel pulled into a parking lot
and began selling to passers-by, only to
discover they loved the softer melting
ice cream. And so the idea of softserve ice cream was born. The vending
truck turned into a roadside ice cream
stand and eventually into 800 ice
cream shops across America, with

Carvel becoming a household name.

EVGA

Especially surprising is that Greece’s
iconic ice cream and dairy company,
EVGA, was founded by Greek immigrants, the Sourapas brothers, who
hailed from Vervena, Tripolis. After
finding success in Chicago with the
National Ice Cream Company, they
saw opportunity in Greece’s still primitive method of distributing milk and
making ice cream. Establishing EVGA
(Ethniki Viomihania Galaktos) in
1934, they were the first to pasteurize
milk and standardize ice cream in the
country.
In 1936, EVGA introduced ice
cream on a stick, an instant best-seller,
as well as ice cream in a cup, and ice
cream in a cone with chocolate and almonds. Since there were no refrigerated trucks to cruise the streets, vendors
initially sold the ice cream out of
wheelbarrows filled with ice. Eventually, the iconic EVGA three-wheeled
carts were introduced, with the ice
cream man wearing a white apron and
cap.

Leonidas Belgian
chocolates

Even Leonidas, the world-famous
Belgian chocolates, had their beginning in Greek immigrant America,
with Leonidas Kestekides from Anatolia, modern-day Turkey, who settled in
New York in 1894 and became a confectioner after learning the art of chocolate making.
Part of the Greek delegation to the
World’s Fair in Brussels in 1910, Leonidas’ chocolates won the bronze medal.
Returning for the 1913 International
Exhibition in Ghent, he won the gold
medal, fell in love with a local woman,
and permanently settled in Belgium.
After the 1922 Asia Minor disaster,
Leonidas’ family joined him, including
his 19-year-old nephew Vasilios, who
joined his uncle and eventually replaced him at the helm. Today, the
firm is managed by Vasilios’ grandchildren. With franchises around the
world, Leonidas chocolates are now
one of the most beloved chocolate confections globally.
**** Connie Mourtoupalas is
an exhibitions curator and former
president of the National Hellenic
Museum in Chicago.

Memorial service for the Greek Orthodox perished on 9/11
From last page
names, the souls, and the memories of
those who perished nineteen years
ago, this very day. … We will never
forget; we will never allow the world to
forget. The rebuilt Saint Nicholas
Church will be an everlasting memorial to their lives. It will also be both a
spiritual home and a spiritual hospital
for you, the survivors, to come and
find healing and fellowship.”
St. Nicholas was the only house of
worship destroyed on 9-11. The New
St. Nicholas Greek Orthodox & National Shrine at the World Trade Center, under the leadership of Archbish-

darkness.

op Elpidophoros and the Friends of St.
Nicholas is now well under construction. In honor of all the victims me-

morialized today, the recently completed dome of the church will be illuminated tonight shining light into the

GREEK ORTHODOX VICTIMS
JOANNA Ahladiotis
ANASTASIOS Alikakos
KATERINA Bantis
PANAGIOTIS Brennan
ANTHONY Demas
KONSTANTINOS Economos
PETER Hanson
VASSILIOS Haramis
JOHN Katsimatides
DANIELLE Kousoulis
GEORGE Merkouris
PETER Moutos
JAMES Papageorge

GEORGE Paris
THEODORE Pigis
DAPHNE Pouletsos
ANTHONY Savas
DEREK James Statkevicus
ANDREW Stergiopoulos
MICHAEL Tarrou
WILLIAM Tselepis
PROKOPIOS Zois
Non-Orthodox victims whose surviving spouses are Orthodox Christians
ERIC Allen
FRANCISCO Mancini
ROBERT McLaughlin
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0.07%, in December 2019 – i.e. before the
coronavirus pandemic. The PDMA will therefore raise a total of 1 billion euros, including
non-competitive bids, after the €2.5 billion the
bond reopening fetched a week earlier.
Despite the deep recession and the shockwaves felt across the Greek economy, investors
continue to “buy Greece,” demonstrating their
confidence in the country’s prospects, which
are seen as strong while the impact of the crisis is viewed as temporary. This was also the
message from the report issued by Scope Ratings on Wednesday, with which it affirmed its
BB rating with a positive outlook for Greece.

German Finance Minister and Vice Chancellor Olaf Scholz (L) talks to European Central Bank (ECB) President Christine Lagarde (R) during an informal meeting of European Union Ministers for Economic and Financial affairs in Berlin, Germany, 11 September 2020. The meeting is taking place under the current German presidency of the
European Council. EPA/Maja Hitij / POOL

Athens Exchange Weekly Review
A

fter another stagnant trading day
with very little activity on Friday, the
Greek benchmark closed 0.51% lower than
the previous Friday, and remained in need of
initiatives and corporate news, given that
hardly any surprises are anticipated from the
prime minister’s speech in Thessaloniki on
Saturday.
The Athens Exchange (ATHEX) general index ended at 636.03 points, shedding 0.30%
from Thursday’s 637.95 points.
The large-cap FTSE 25 index contracted
0.15% to 1,526.83 points, while mid-caps
edged up just 0.01%.
The banks index fell 1.13%, as National lost
2.18% and Piraeus gave up 2.17%. OPAP enjoyed a 1.64% advance.
In total 37 stocks posted gains, 50 took losses and 20 remained unchanged.
Turnover amounted to 30.1 million euros,
down from Thursday’s €40.1 million.
The August statistics of the bourse showed
that foreign portfolios were net sellers of Greek
stocks for the ninth month in succession. In
contrast, Greek bond yields keep falling, with
the 10-year debt boasting a yield of just 1.11%.

FINANCIAL NEWS
**** The seasonally adjusted unemployment
rate in June was 18.3% compared to the downward revised 17.1% in June 2019 and to the upward revised 17.3% in May 2020, the Hellenic
Statistical Authority (ELSTAT) reported on
Thursday.

The number of employed people in June
amounted to 3,744,630 people.
The number of unemployed amounted to
836,637 while the number who are inactive
amounted to 3,312,753.
**** Greece’s headline consumer price index
fell 1.9% in August year-on-year, the Hellenic
Statistical Authority (ELSTAT) announced on
Thursday.
In August 2019, the annual rate of change of
the CPI was -0.2%.
The EU-harmonized index decreased by
2.3% compared to August 2019. Compared
with July 2020 the CPI decreased by 0.6%.
In August 2019, the monthly rate of change
of the CPI was -0.5%.
The average CPI for the 12-month period
from September 2019 to August 2020, compared with the corresponding index for September 2018 to August 2019, shrank by 0.5%.
**** Investors gave Greece a fresh vote of
confidence during Wednesday’s one-year treasury bill auction, as the Public Debt Management Agency borrowed without interest for
the first time ever in a 52-week issue.
A week after its third bond market foray
during the pandemic, with the successful reopening of the 10-year note at the lowest ever
interest for a Greek issue (1.187%) and despite
the 15.2% annual contraction in the second
quarter, investors proved willing to to buy
more Greek debt.
Wednesday’s auction secured a 0% interest
rate against 0.25% in the previous such auction
on June 10. Until Wednesday the lowest interest rate secured for a 52-week T-bill had been

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

TRADED VALUE  :  103.447,25 €

INDEX
VALUE
FTSE/CySE 20
25.840
MAIN MARKET INDEX
26.710
INVESTMENT COMPANIES MARKET INDEX 737.150
CSE GENERAL INDEX
43.460
HOTELS INDEX
598.540
ALTERNATIVE MARKET INDEX
718.280
FTSE Med (10/9/2020)
3,700.890
FTSE/XA
240.260

% DIFF.
-0.840
-0.740
0.000
-0.910
-0.880
-0.520
-1.700
-1.190

VALUE (€)
103,142.270
86,978.740
180.580
103,447.250
304.980
16,468.510

The report argues that although the pandemic put a sudden stop to the Greek economic recovery, the strong response by the European Commission, the European Central Bank
and the government has improved the longterm growth prospects of the country and the
sustainability of the debt. The combined impact of those factors is likely to contain the
economic activity’s reduction in 2020 and contribute toward a strong rebound in 2021, with
Greece’s gross domestic product recovering by
5.2% next year after a 7.8% contraction this
year, the ratings agency estimates.
Notably, Scope points out that Greece’s future growth will depend on the efficient absorption of resources from the Next Generation EU recovery fund, the continuation of reforms and the reduction of bad loans.
**** Greece’s four systemic banks recorded a
significant 22% reduction in their nonperforming loans in the first half of the year compared to a year earlier, during a period when
most other sectors suffered a financial blow.
The NPLs they have in their financial reports – both within and outside the country –
amounted to 61.1 billion euros at the end of
June, compared to €78.4 billion in the January-June 2019 period on a group level. There
was a similar reduction of bad loans within
Greece alone, as their sum came to €56.8 billion at the end of the year’s first half, down
from €73.2 billion a year earlier.
The reduction achieved is associated with
the completion of transactions before the outbreak of the coronavirus pandemic, but also
with their own activity – i.e. the arrangement
of bad loans that stemmed the creation of new
NPLs, while the trend toward the reduction of
bad-loan stocks seen in the last few quarters
was consolidated.
Eurobank achieved the biggest NPL reduction in the first half of the year, amounting to
€8.1 billion, mainly thanks to the completion
of the concession of the €7 billion Cairo portfolio. Eurobank’s NPL index is at 17.2% in
Greece, taking its bad loans down to €6.2 billion.
Alpha Bank was a distant second, as it reduced its NPL stock by €3.5 billion. This was
primarily thanks to the sale of the Neptune
portfolio of corporate bad loans. The lender’s
management is targeting the reduction of its
nonperforming exposures (NPE) index from
43.5% at end-June to 24% by year-end through
the Galaxy transaction that will securitize
loans worth €10.5 billion.
National Bank reduced its bad loans by €2.9
billion, taking its NPE index down to about
30%. After the sale of packages adding up to
€3.7 billion last year, it is eyeing the concession
of the Marina and Danube portfolios, worth
€300 million and €200 million respectively.
As for Piraeus Bank, it saw its NPL stock
shrink by about €2.8 billion, taking its sum to
€23.3 billion on a group level, of which €22.6
billion is in Greece

Tourism season
In Greece comes
to an early end
The flurry of cancellations at Greek
hotels over the last few days, especially
after orders were issued for those returning from Greek destinations to Britain
and the Netherlands to quarantine, marks
the end of the main tourism season for
Greek tourism. It’s not quite a tragic end
though, as market sources say that August
proved to be better than the pessimistic
projections earlier this year.
Estimates point to a 55% reduction in
incoming tourism traffic last month, compared to August 2019, while in July the
annual decline had amounted to 65%.
These are also the indications from arrivals data at the country’s regional airports
and Athens International Airport.
Sources from the Finance Ministry, the
tourism industry and the Bank of Greece
agree that travel receipts from abroad
came to about 1.5 billion euros last month,
matching the takings from the year’s first
seven months.
Over the final four months of the year,
as the second wave of the pandemic continues, the conferences and events market
as well as that of city breaks will be frozen
now that the summer has come to an end.
Therefore, according to the baseline scenario for the collection of about €600 million in September-December, it is calculated that this year’s total travel takings
from abroad will amount to just over €3.5
billion, that is about 80% less than in
2019, which was a record year.
True, several destinations have done
better than the country’s average: Among
those that have stood out are Rhodes,
Rethymno, Santorini and Kos – at least up
until a couple of days ago, as September
cancellations have been soaring this week,
putting an end to any hopes that this
month could spring a nice surprise for local tourism. On Tuesday, Fraport Greece
announced that the decline in arrivals last
month at the 14 regional airports it operates amounted to 56.7% year-on-year,
while over the first eight months of the
year, the decline amounted to 71.2%. The
British were the main users of those airports, which saw 315,840 UK arrivals last
month, ahead of the 205,959 Germans.

Greece Ever lower
in economic freedom
Greece’s record in economic freedom
remains disappointing, as the latest available data, for 2018, showed a seven-spot
slide down the global chart. It now ranks
92nd among 162 states, according to the
new Economic Freedom of the World report from Canada’s Fraser Institute, published in Greece by the Markos Dragoumis Liberty Studies Center (KEFiM).
The index calculates performance in a
series of fields: size of the state, justice
and ownership rights, access to a strong
currency, freedom in international trade,
and the regulatory context in bank credit, labor and entrepreneurship. Greece’s
worst parameter is the size of the state: It
ranks 149th among 162 countries, based
on budget spending transfers and subsidies, state corporations, public investments and the highest tax rate.
In 92nd, Greece ranks just below Tanzania
and Colombia, and is by far the lowest-ranking member of the European Union, with
Poland 77th in the global chart.
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US concerned over Turkish operations in East Med
says Pompeo; Anastasiades says no to gun-boat diplomacy
Nicosia.- By Maria Koniotou/CNA
S Secretary of State Mike Pompeo expressed
concern over Turkey’s operations in the
Eastern Mediterranean and noted that increased
tensions would not bring any solutions to the
problems in the regions. He said moreover that he
is in favor of a diplomatic solution and added that
there needs to be an agreement on maritime issues.
Any disputes in the Eastern Mediterranean should
be resolved through dialogue and not by gun-boat
diplomacy, said the President of Cyprus Nicos
Anastasiades, following a meeting with Pompeo at
the Presidential Palace, in Nicosia.

U

Pompeo arrived on Saturday evening for a short
visit to Cyprus and held talks with President Anastasiades in the presence of Foreign Minister Nikos
Christodoulides. In statements to the Press after the
meeting, Pompeo said that «we remain deeply concerned by Turkey’s ongoing operations surveying for
natural resources in areas over which Greece and Cyprus assert jurisdiction in the Eastern Mediterranean.»
The Republic of Cyprus has the right to exploit its
natural resources including the right to hydrocarbons
found in its territorial sea and its EEZ, he added. He
also said that the resources of Cyprus should be
shared equitably among the Greek Cypriot and Turkish Cypriot community.
President Anastasiades said on his part that
Pompeo’s visit, at a time when crucial developments
are taking place in Eastern Mediterranean, due to
Turkey’s illegal actions, aptly demonstrates the sincere concern and interest of the US in preserving stability in the region. Furthermore, the President expressed his deep appreciation to the US Government

A very short but
Important visit
Nicosia.- U.S. Secretary of State Mike
Pompeo had travelled from Larnaca airport by motorcade and arrived just after
9pm. Police closed a number of roads in
Larnaca and Nicosia to allow for unimpeded travel but did not announce details
beforehand for security reasons. A helicopter also hovered over the area.
He was accompanied by US ambassador
Judith Garber and heavy security. Inside
the palace he was greeted by the president
and sat immediately for talks without the
usual pomp and ceremony that goes with
high-profile visits. The meeting was over
and statements made by 10pm.
Turkish Cypriot leader Mustafa Akinci
said earlier it was wrong of Pompeo to not
meet with him during his visit to Cyprus.
According to Akinci’s spokesman Baris
Burcu, the Turkish Cypriot leader told the
US ambassador over the phone that
Pompeo should have sought a meeting
with him, just as former secretary of state
John Kerry did during his visit to the island in late 2015.
Burcu said the ambassador offered
Akinci a phone call with Pompeo but the
former rejected the option as it was ‘insufficient and inappropriate’. Garber told
Akinci, Pompeo would be unable to meet
with him due to time constraints, Burcu
said.
“The problems in the Eastern Mediterranean cannot be helped by only meeting
with the Greek Cypriot side and obtaining
unilateral information,” Burcu added.
Akinci was also sidelined by top EU
diplomatic envoy Josep Borrell during his
visit to Cyprus in June.

for its firm stance on condemning Turkey’s illegal
drillings within Cyprus’ Exclusive Economic Zone, in
full support to the unhindered exercise by Cyprus of
its sovereign rights to explore and exploit its natural
resources. “I also conveyed our full support to the US
position that any disputes in the Eastern Mediterranean should be resolved through dialogue and not by
gun-boat diplomacy,” the President underlined.
He also informed the State Secretary of Nicosia’s
readiness to delimitate its maritime zones north and
west of Cyprus with Turkey, either through bilateral
negotiations or by recourse to the International Court
of Justice.
In relation to the Cyprus problem, President Anastasiades said that he reiterated his commitment for
the resumption of the negotiating process from where
it was interrupted at Crans Montana, adding however that for negotiations to resume “it is imperative
that Turkey should terminate its aggressive and
provocative actions, not only in our Exclusive Economic Zone but also in relation with Varosha.”
On the sidelines of the meeting, Cyprus’ Foreign
Minister and the US Secretary of State signed a Memorandum of Understanding providing for the establishment of training facility in the coastal city of Larnaca.
Pompeo said in his statement that «our conversations reflected the vast growing security and economic partnership between the USA and the Republic of
Cyprus.»
«I dare say that our relationship has never been
better and I am proud of that,” he stressed.
He noted that security cooperation between the
two countries is growing. «On September 1st I announced the decision to temporary waive export controls on direct commercial sales of non-lethal defense
articles and services for the Republic of Cyprus and in
July we invited Cyprus to participate in our military
training programme IMET,» he noted, something
which he noted is a big deal.
Moreover he referred to the MoU which he signed
with his Cypriot counterpart Nikos Christodoulides
to create a new training centre to be funded by the
United States and built in Cyprus, that will provide
expertise on security and will be known as the Cyprus Center for Land, Open Seas and Port Security

(CYCLOPS)
Pompeo said that «security cooperation matters
all the more as we see nations which do not share our
values trying to obtain new footholds in the region.`
To that end, he noted, «I raised the US concern
over Russia’s money laundering activities and its regular port calls here. We know that all Russian military
vessels that stop in Cypriot ports are not conducting
humanitarian missions in Syria and we asked Cyprus
and the President to consider our concerns.»
I also heard, he added, «from the President the Republic of Cyprus` perspective on challenges in the
Eastern Mediterranean related to energy exploration
and development. I reiterated that President Trump
has spoken with both President Erdogan and with
Prime Minister Mitsotakis already.»
The US official stressed that «countries in the region need to resolve disagreements including of security and energy resources, maritime issues, diplomatically and peacefully. Increased military tensions help
no one but adversaries who would like to see division
in transatlantic unity,» he said.
He noted that energy in the Eastern Mediterranean can bring states together and that «regional cooperation is absolutely necessary for durable energy
security, for creation of new markets and economic
prosperity in the Eastern Mediterranean.»
«We remain deeply concerned by Turkey’s ongoing operations surveying for natural resources in areas over which Greece and Cyprus assert jurisdiction
in the Eastern Mediterranean. The Republic of Cyprus has the right to exploit its natural resources including the right to hydrocarbons found in its territorial sea and its EEZ,» Pompeo said.
We also believe, he added, that the resources of
Cyprus should be shared equitably among the Greek
Cypriot and Turkish Cypriot community.
Referring to the Cyprus problem, he said that the
United States continues to support a comprehensive
settlement to reunify the island as a bi-zonal, bi-communal federation which will benefit all Cypriots as
well as the wider region.
On his part President Anastasiades said that
Pompeo`s visit «at a time when crucial developments
are taking place in Eastern Mediterranean, due to
Turkey’s illegal actions, aptly demonstrates the sin-

cere concern and interest of the US in preserving stability in our region.»
As we have discussed, these unlawful activities,
despite repeated calls on Ankara to refrain from
provocative actions, should be immediately terminated, he noted.
«In this context, I expressed my deep appreciation
to the US Government for its firm stance on condemning Turkey’s illegal drillings within our Exclusive Economic Zone, in full support to the unhindered exercise by Cyprus of its sovereign rights to explore and exploit its natural resources,» Anastasiades
said.
I also conveyed our full support to the US position
that any disputes in the Eastern Mediterranean
should be resolved through dialogue and not by gunboat diplomacy, he added.
Anastasiades noted that he informed the State Secretary «of our readiness for the delimitation of our
maritime zones north and west of Cyprus with Turkey, either through bilateral negotiations or by recourse to the International Court of Justice.»
As regards the Cyprus problem he said that he reiterated in the strongest manner his commitment for
the resumption of the negotiating process form where
it was interrupted at Crans Montana.
He stressed that for negotiations to resume on the
basis of good will, «it is imperative that Turkey should
terminate its aggressive and provocative actions, not
only in our Exclusive Economic Zone but also in relation with Varosha.»
«To this end, I urged the State Secretary to adopt
a proactive stance and exert every effort to stop Turkey from implementing any illegal actions or plans as
regards the fenced area of Varosha, in violation of international law and the relevant UN Security Council
resolutions,» Anastasiades said.
Referring to the bilateral relations between the
two countries, he said that they welcomed their significant advancement these past years, based on a
positive agenda.
«An agenda, which is characterized by our joint
commitment and close co-operation, amongst others,
in the fight against terrorism, human trafficking,
drugs trafficking and in addressing common challenges and problems, particularly in our immediate
region,» he noted.
The President said that «the smooth implementation of many aspects of the Statement of Intent exemplifies this upgraded level in our relationship, as also
evident by the recent decision to partially lift the US
arms embargo on Cyprus.»
At the same time, the signing of a Memorandum
of Understanding for the establishment of a Cypriot
Training Center, sends, yet again, a clear political signal as regards the new levels of our relationship, he
noted.
Anastasiades assured Pompeo that the Government and himself remain committed and determined
«to continue working closely together so as to further
reinforce our mutually beneficial partnership, which,
I believe, can be assessed as strategic.»

State Department on the construction of CYCLOPS facility
New York.- By Apostolos Zoupaniotis
In a statement issued on Saturday, following the
signing of the MoU by Secretary of State Mike
Pompeo and Foreign Minister Nicos Christodoulides, State Department spokesman announced the construction of a CYCLOPS training
facility in Cyprus (Center for Land, Open-seas,
and Port Security). The construction is expected
to begin later this year.
The statement says that over the past two years,
the United States has built an increasingly fruitful
security relationship with the Republic of Cyprus.
“Our two countries have been working to train
teams from Mediterranean countries in a variety
of security fields. For example, the State Department’s Bureau of International Security and Non-

proliferation (ISN) has held a number of training
events in the Republic of Cyprus, most notably for
Lebanese and Egyptian government officials.”
In order to expand this cooperation and to support capacity-building in nations where in-country training is impossible, the statement says that
the two countries have agreed to construct a regional border security training hub in the Republic of Cyprus — the Cyprus Center for Land,
Open-seas, and Port Security (CYCLOPS).
“CYCLOPS will allow the United States and
our partners to provide technical assistance in
more areas related to security and safety, including
customs and exports control, port and maritime
security, and cybersecurity.The training facility
will include a number of different hands-on train-

ing platforms, including a mock land border crossing, passenger screening area, and a mobile cyber
security training lab, which will enable regional
partners to learn best practices for securing critical
infrastructure and to engage in cross border, counterproliferation cyber investigations.”
According to the statement, CYCLOPS will support our efforts to curb the proliferation risks
posed by malign regional actors and violent extremist organizations.
“The construction and ongoing support for CYCLOPS is a true partnership. The United States
will provide equipment, trainers, and other capacity-building support, while the Republic of Cyprus
will contribute land, facilitate travel, and provide
trainers”, the Spokesman said.
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Mitsotakis announced increase in Greece’s defense spending
From last page
realism, the consequences of the coronavirus
pandemic on the society and the economy and
to speak about the challenges of the country’s
national policy in the Eastern Mediterranean.
Mitsotakis said his priority was to present the
steady steps the country will take in an unstable
environment in the autumn and the coming
winter, «because nothing in the world will be
the same as yesterday.»
«Besides the agony and insecurity, there rises a new self-confidence, a new national optimism, that the state and citizens together will
make it, and exit this adventure stronger,» he
said. «The crisis hit the entire planet,» he said,
adding that the government also had to deal
with the intensified migration flows. «It is true
that in the months that passed there was much
turbulence. But that’s why I am here, to deal
with the difficulties. To send a message that we
can make it all together».
«The government plan, specialists’ instructions and the responsibility shown by citizens
have made us leaders in the defense against the
virus,» the Prime Minister said, adding that
even when the economy restarted the country
properly managed the new wave of the pandemic. He added, however, that «as a double
health crisis seizes the planet again, our country
continues to manage the national front as well,
since Ankara adds to the challenges in the Aegean, by undermining peace throughout the
Mediterranean. It threatens the borders of Europe and undermines security in a crucial
cross-road of three continents. Against threats
and slogans, Greece responds with logic and arguments.»
Mitsotakis noted that the other side of our
strength is efficient diplomacy, adding that we
have proven we have many and strong allies.
«That’s why I insist that only the epilogue of
provocation can become the prologue of talks.»
The Greek PM said that because of the dimensions of the pandemic’s crisis, every longterm combination could remain in the balance
and every policy announcement unfulfilled. He
added, however, that this autumn and winter
hide both traps and opportunities, that’s why
they demanded not only long-term plans but
immediate short-term measures as well. «There
is no vision for tomorrow unless today is served
with consistency,» Mitsotakis said, adding:
«Nor economic recovery without social ascension. The programme of our actions has one
slogan: self-confidence».
The PM noted that in the previous years the
country’s defense sector was in conditions of
disinvestment. «The time has come for a balance between needs and capabilities. Time to
strengthen our armed forces for the security of
the country, but also as the top obligation to
Greeks who will carry the burden. It is the price
for our position in the map».
He announced six emblematic decisions to
«multiply the strength, operation and efficiency
of Greek armed forces»:
First, the air force will immediately be
strengthened with a squadron of 18 Rafale
fighter aircraft which will replace older Mirage
aircraft. These are 4th generation aircraft. A
move strengthening our defense power which,
combined with the modernized F-16 aircraft
and other aircraft, together make a force not to
be ignored by anyone.
Second, the navy begins procedures to include in its fleet 4 new multiple task frigates and
to upgrade 4 MEKO frigates currently operating. These new vessels will be accompanied by
four navy ROMEO helicopters, making our seas
more fortified than ever.
Third, the armed forces weaponry will be enriched with new anti-tank weapons, new heavy

type torpedoes and guided missiles.
Fourth, the armed forces will be renewed
with the addition of 15,000 men and women
with a five-year term. The whole framework of
military service and education will be re-assessed.
Fifth, we activate our defense industry. US
funds are investing on the modernization of
Elefsis shipyards, a strategic investor is expected
soon in the Skaramanga shipyards, the completion of the privatization of Hellenic Vehicle Industry is due and Hellenic Aerospace Industry
is reorganized.
Sixth, the armed forces will strengthen their
digital operation to deal with any hybrid-type
cyber-attacks.
These are six brave choices. Six bold answers
not only to meet current needs, but also the
challenges of history.»
The Greek PM announced 12 initiatives for
the economy. «The pandemic is not hitting
public health only but national economy as
well, and the government has responded with a
package of measures implemented last spring
and enriched constantly, depending on arisingneeds. These new 12 initiatives aim to protect
employment and productive activity as long as
the pandemic crisis remains. And to support
the income of the weaker. These are 12 steps of
confidence, creating a road map for the coming
months and 2021, so that the economy remains
standing tall as a precondition for growth. Four
of these initiative support labor, three liquidity
for enterprises and investments and another
five incomes of the weak and of the middle class
which has suffered for several years. I will say it
again, they are the backbone of Greek society».
These initiatives are:
1. Lowering social insurance contributions
for both employers and workers in the private
sector by three percentage points (from 39.7 pct
to 36.7 pct) in 2021, a move designed to boost
households’ income and to facilitate new hirings.
2. Abolishing a solidarity contribution for
workers in the private sector, professionals and
farmers. This measure will be valid, initially, for
one year in 2021.
3. Implementing immediately an innovative
programme to offer state subsidies to 100,000
new job positions. The state will cover for six
months all contributions for employers and
workers on the condition that the company will
not reduce its workforce.
4. Strengthening and expanding a «Syn-Ergasia» programme by the end of 2020, covering
lost wages for those who work fewer hours due
to the pandemic.
5. A programme offering state loans to enterprises, worth 1.5 billion euros, begins immediately and another round, the fourth, is expected
to begin in November worth 600 million euros.
6. Offering tax cuts for digital and green
fixed-capital investments for a period of three

years (2021-2023).
7. Repayment of around 1.4 billion euros to
pensioners in retrospective pension payments
for the period 2015-2016 and disbursing another 460 million euros to pensioners by December
as part of a new method of calculating pensions.
8. Immediate abolition of a special property
tax for the country’s 26 smallest islands.
9. Extending until April 2021 a suspension of
payment of tax and social insurance obligations
to all workers and professions hit by the pandemic crisis.
10. Expanding for another six months a lower VAT rate for transport, coffee, beverage, cinemas and tourist services.
11. In cooperation with the banking system,
the primary residence of vulnerable households
will be excluded from auctions until the end of
2020.
12. Extending all unemployment benefits
mfor another two months.
These measures will support the Greek economy with 6.8 billion euros. «The National SelfConfidence Plan protects and boosts employment,» the PM said.
Mitsotakis also referred to a reform plan for
the next 12 months. «The crisis cannot be an alibi to suspend big changes,» he noted and presented these changes:
- modernizing the labor market based on recommendations made by the International Labor Office, introducing new rights safeguarding
the future of labor and encourage new job positions.
- reforming supplementary insurance with
the introduction of a capital-based system.
- Introducing new rules for debt settlement to
the state and banks, offering a real second
chance to businessmen, professionals and mortgage borrowers.
- speeding-up justice with the digitization of
procedures.
- Greece will have a Professional Education
System, evaluation of school units, their work
and the work of teachers.
- a new land-zone plan, simplifying investment licensing particularly of renewable energy
sources.
- a new public procurement framework, reducing bureaucracy and adding transparency.
- strengthening the national health system by
reorganizing healthcare and hiring 4,000 personnel (mostly with those who served during
the pandemic).
- changing public services’ operations by
adding 400 digital services and
- submitting a draft bill on multi-level governance for local authorities.
«Today, the leading role is Self-Confidence
of Greeks. These two programmes for Defense
and the Economy. Two bridges that will lead the
country and Greeks out from uncertainty, into
certainty. From turmoil to the calm waters of
progress and hope,» the PM said.

Relocation of migrants
to new Lesvos camp
Athens.- The first migrants and refugees who
were left homeless after fire destroyed the overcrowded Moria camp on the island of Lesvos began relocating to the new transitory camp set up
at the island’s Kara Tepe Army firing range.
The camp can host about 3,000, which means
that at least 8,500 more will be left, at least temporarily, without shelter.
All who enter the camp are given the PCR
(Polymerase Chain Reaction) test for the coronavirus, which produces results in 15 minutes. A
positive result has already been produced.
Those testing positive and people they have
contacted will be led to a quarantine spot nearby.
Migration and Asylum Ministry officials say
families and members of «vulnerable groups»
will be given priority.
Relocation is proceeding slowly; as of 6.30
p.m. about 150 people, at most, had entereed the
new camp. Many migrants and refugees are refusing to be relocated to the new camp, demanding to be relocated in the Greek mainland, from
where, presumably, many will attempt to cross illegally to more prosperous EU countries.

Greece confirms 302
new coronavirus cases
Athens. Greece on Saturday confirmed 302
new coronavirus cases in the last 24 hours, of
which 29 are traced to known sources and 21
were identified at entry points to the country, the
National Public Health Organization (EODY) reported. All coronavirus cases in Greece since the
pandemic broke out in Greece total 13,036. Of
these, 2,363 are linked to travel abroad and 5,649
to an already registered case.
Fifty-three Greeks are intubated. Eleven are
women and the median age of all is 70 years. An
86.8 pct have an underlying condition or are aged
70 and above. A total of 170 patients have been
discharged since the start of the pandemic in
Greece. In addition, it was announced that 2
people died in the last 24 hours, bringing the fatalities total to 302. Of the total, 112 were women, while the median age for all was 78 years and
96.4 pct had an underlying condition and/or age
70 and above.

SYRIZA’s Charitsis
slams government’s
economic policy
Athens. SYRIZA’s Alexis Charitsis, responsible
for development and investments, said that the
government «is paving the way for a new cycle of
mass bankruptcies of households and businesses,» in a statement on Saturday. «The suspension
of auctions of people’s primary residences should
have already been announced,» he added. «The
government is engaging in a vulgar communication race with banks, just so that Mr. Mitsotakis
can reap the benefits from announcing the obvious tonight in Thessaloniki,» he noted.

Ankara undermining
hopes of dialogue
Athens. A day after the MED7 summit of southern European countries pledged its full support to
Greece and Cyprus, to Turkey’s intense dismay, Ankara responded by essentially dashing any hopes of a
dialogue to de-escalate tensions in the Eastern Mediterranean by setting a raft of preconditions which
Athens deems unacceptable. In a fresh indication
that the chasm between the two countries doesn’t
appear to be getting bridged any time soon, the representative of the Turkish Foreign Ministry, Hami
Aksoy, said that in order for a de-escalation to take
place it is imperative that Greece withdraws all its
military vessels that it has deployed near the Oruc
Reis seismic research vessel, supports NATO’s conflict prevention initiative, halts the militarization of
the islands of the East Aegean and Kastellorizo, and
stops increasing pressure on the “Turkish” minority
in Western Thrace. He also decried the MED7 joint
declaration on the Eastern Mediterranean and the
Cyprus issue as “devoid of any legal basis, biased and
unrealistic,” and denounced the European Union for
its solidarity with Athens and Nicosia.
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45 Clergy Laity Congress
th

concluded with calls for unity
POMPEO CONSIDERS PERSONAL INVOLVEMENT

Part II
New York.- Vicki James Yiannias
When Congressman John Sarbanes opened
the HALC-sponsored televised call, “Biden/
Harris with Ambassador Nicholas Burns,” he
said that organizing and bringing together
people in our community to make sure we
share who Biden is, and what he has done for
our community, is going to be so critical on the
issues of concern to us. “Because we all know
in politics you can’t take anything for granted,
we have to make sure we’re doing everything
we can to put someone in the White House
who will be a true friend when it comes to the
Greek and Cypriot American community.”
His father, Senator Paul Sarbanes, and Joe
Biden, serving together in the US Senate for
many years, shared a perspective on what our
“values and principles as a country should be,
how we conduct ourselves around the world
on the international stage,” said Sarbanes, “and
Continues on page 33

Photo: Katia Christodoulou/CNA
US Secretary of State Mike Pompeo held talks in Nicosia with the President of Cyprus Nicos Anastasiades and Foreign Minister Nikos Christodoulides. Turkish provocations in the
Eastern Mediterranean, ways to strengthen US-Cyprus relations and the Cyprus problem
were on the agenda. (Page 38)

MEMORIAL SERVICE FOR GREEK ORTHODOX VICTIMS

Greek
Orthodox
Archdiocese
looks
financially
sound despite
difficulties
created by
the Covid-19
pandemic
New York.- By Apostolos Zoupaniotis
Overcoming the problems created by the
Covid-19 pandemic that have shut down most
major events across the United States, Greek
Orthodox Archdiocese of America held its first
ever virtual Clergy Laity Congress.
The 45th Clergy Laity Congress took place on
September 9 and 10, with the participation of
400 parishes. The number of the delegates regContinues on page 35

MITSOTAKIS

Increase in Greece’s
defense spending
to counter Turkish
aggression

New York, NY – (GreekNewsOnline)
Archbishop Elpidophoros of America led a
Memorial Service at the Saint Nicholas Greek
Orthodox Church and National Shrine with surviving families of those Orthodox Christians
who perished on 9/11 along with members of the
Friends of St. Nicholas. The Memorial included

prayers for all who were lost that day in the terrorist attacks on New York, Washington, DC,
and those who perished in Shanksville, PA.
In his remarks to the families who were present, Archbishop Elpidophoros offered the following: “Today, in this day of unspeakable sorrow for you, I want all of you to know that we

stand with you, we pray with you, and we remember with you. We have gathered here in
front of the Saint Nicholas Church and National
Shrine, which is once again under construction,
in order to offer unto our Heavenly Father – the
Continues on page 36

Thessaloniki.- ANA-MPA
The Greek government aims to relieve society from the consequences of the pandemic crisis and keep the country on a growth course,
Prime Minister Kyriakos Mitsotakis said at the
beginning of his policy speech at the Thessaloniki Helexpo Forum on Saturday.
«It is undoubtedly an unprecedented event.
The pandemic did not allow the operation of
the 85th International Fair. This time there
were not the usual business meetings, or the
parallel events,» the Premier said, adding that
the image of today’s speech, with only 50 participants wearing masks, keeping distances, was a
measure for the particular conditions around
us.
«I will present the broader government strategy for the coming period,» he said, adding that
his presence in Thessaloniki was to honor the
city and Northern Greece and to present, with
Continues on page 39

