GreekNews
Η ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Volume 18 • No 818 • Monday, October 19, 2020 – Sunday, October, 25, 2020 • Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Περιήγηση στους
δρόμους του
κρασιού Αττικής
& Πελοποννήσου

Ν. Χρηστάκης:
Πιστεύω ότι
από το 2024 θα
επιστρέψει η ζωή
εκεί που ήταν πριν…

Σελίδα 8

Σελίδα 12

ΗΠΑ ΓΙΑ S-400

Επικρίνουν
την Τουρκία αλλά
δεν θέλουν να
τη δυσαρεστήσουν
μέχρι τις εκλογές
Νέα Υόρκη.Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Με νέο κύκλο σκληρών δηλώσεων
προς την Τουρκία απάντησε η Ουάσιγκτον στις πληροφορίες ότι την Παρασκευή δοκιμάστηκε κοντά στην πόλη Σινώπη στη Μαύρη Θάλασσα, το ρωσικής
κατασκευής αντιαεροπορικό πυραυλικό
σύστημα S-400, ωστόσο από τις αντιδράσεις επιφανών ρεπουμπλικανών στη
Γερουσία είναι προφανές ότι ο Λευκός
Οίκος έχει δώσει εντολή να μην πιεστεί
Συνέχεια στη σελίδα 3

NYC – LI: $1.00 • Outside $1.25

Τι έβγαλαν
στην επιφάνεια
για την Κύπρο
οι αποκαλύψεις
του Al Jazeera

Πληθαίνουν
τα κρούσματα,
Covid-19,
ανησυχία για
Κοζάνη - Γιάννινα

Σελίδες 26 - 27
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Οι θέσεις του Τζο Μπάιντεν
για τα ελληνικά ζητήματα
ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΣ FAKE NEWS & COVID-19

Φωτογραφία: EPA/KAMIL KRZACZYNSKI
Με μεγάλες συγκεντρώσεις σε Πενσυλβάνια, Μίσιγκαν και Ουισκόνσιν, ο πρόεδρος Τραμπ
προσπαθεί να καλύψει τη μεγάλη διαφορά που τον χωρίζει από τον Μπάιντεν, δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν φορούν μάσκες. (Σελ. 13)

Ανακοίνωση
του επιτελείου
της προεκλογικής
εκστρατείας
του δημοκρατικού
υποψηφίου l Το
όραμά του για τους
Ελληνοαμερικανούς
και τις σχέσεις
ΗΠΑ-Ελλάδας
Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Με ανακοίνωση του εκλογικού του επιτελείου του με
τίτλο «Το όραμα του Τζο Μπάιντεν για τους Ελληνοαμερικανούς και τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας», ο προεδρικός
υποψήφιος των δημοκρατικών στις 3 Νοεμβρίου μιλά για
την μακροχρόνια στενή του σχέση με την Ομογένεια και
τη στάση του στα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος. H
ανακοίνωση ξεκινά με απόσπασμα ομιλίας του Αντιπροέδρου Μπάιντεν κατά τη διάρκεια εορτασμού της Ημέρας

ΜΕ ΓΟΡΔΙΟ ΔΕΣΜΟ ΜΟΙAΖΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Η Τουρκία να σεβαστεί
τις ελάχιστες
βασικές αρχές
καλής γειτονίας

Nέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου
Οξύνεται ακόμα περισσότερο το
κλίμα στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας
Υόρκης μετά και τη νέα άρνηση της

ομάδας συμβούλων που αντιτάσσονται στον πρόεδρο Κλεάνθη
Μεϊμάρογλου να συμμετάσχουν
στη συνεδρίαση του Δ.Σ. που συγκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 13
Οκτωβρίου στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο στην Αστόρια.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν
οι Κλεάνθης Μεϊμάρογλου, Δημήτρης Καλαμαράς, Σταύρος Ζιώγκας, Στέφανος Αμανατίδης, Βασίλειος Γκουρνέλος, Βασίλειος Εγγλέζος, Γιάννης Νικολόπουλος, Νίκος Κωστόπουλος, Χρήστος Βουρ-

νάς, Δημήτριος Παλιούρας και Παναγιώτης Μιχαλέας.
Παρέστησαν επίσης οι πρώην
πρόεδροι της Ομοσπονδίας Γιώργος Γεωργόπουλος και Δήμος Σιώ-

Λευκωσία.Της Μανιάνας Καλογεράκη/ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Η λογική μας δεν είναι αντιτουρκική αλλά
η Τουρκία θα πρέπει να σεβαστεί τις ελάχιστες
βασικές αρχές που διέπουν τις σχέσεις καλής
γειτονίας ή τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο»,
τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου,
Νίκος Χριστοδουλίδης.
Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και ερωτηθείς σχετικά, ο κος Χριστοδουλίδης αναφέρεται
στο έργο του αγωγού East Med, λέγοντας ότι οι
κυβερνήσεις της περιοχής έχουν υποχρέωση να
εξετάσουν τα δεδομένα και τις πιθανές επιλογές αξιοποίησης των φυσικών πόρων. Μέσα σε
αυτές εντάσσεται και ο συγκεκριμένος αγωγός.
«Η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου ή η
τελική απόφαση για την επιλογή, η οποία θα
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Τουρκικός επεκτατισμός &επιθέσεις σε Αρμενία, Ελλάδα, Κύπρο
Γράφει ο Λεωνίδας Κουμάκης

Ο

τουρκικός επεκτατισμός υπό τον απόλυτο έλεγχο του ισλαμο-φασιστικού
«μείγματος» που ελέγχει την εξουσία στην
Άγκυρα, βρίσκεται σε παροξυσμό. Αιτία του
παροξυσμού, η παταγώδης, στρατιωτική και
διπλωματική αποτυχία των νέο-οθωμανικών
φαντασιώσεων σε όλα ανεξαιρέτως τα μέτωπα
(Κουρδικό, Συρία, Λιβύη, Αρμενία, Κύπρος,
Ελλάδα κ.α.) με μια πρωτοφανή διεθνή απομόνωση της σημερινής Τουρκίας.
Ο μηχανισμός παραπληροφόρησης των Τούρκων
ισλαμο-φασιστών της Άγκυρας, λειτουργεί «παραγωγικά» με ξέφρενους ρυθμούς.Σύμφωνα με πίνακα
του Forbes on statista, ο οποίος δημοσιεύεται στην
ειδική σελίδα TurkishFakenews του ΙΗΑ, οι μισές
«ειδήσεις» που διοχετεύονται από Τούρκους επίσημους, ελεγχόμενα ΜΜΕ και κρατικά μέσα είναι ψεύτικες ή παραπλανητικές.
Το καθημερινό αυτό φαινόμενο εντάσσεται στο
πλαίσιο ενός γενικευμένου υβριδικού πολέμου με
στόχο τον αποπροσανατολισμότης διεθνούς κοινής
γνώμης και τον φανατισμό ή την συσπείρωση των
πολιτών στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ας θυμηθούμε τα πιο πρόσφατα, κραυγαλέα παραδείγματα του
φαινομένου αυτού:
Η Τουρκία εδώ και πολύ καιρό προγραμμάτιζε
ψυχρά και μεθοδικά, σε πλήρη συνεργασία με το
«αδελφό» ισλαμο-φασιστικό καθεστώς Αλίγιεφ του
Αζερμπαϊτζάν, μια αιφνιδιαστική επίθεση και κατάληψη του θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ οποίος κατοικείται, στο συντριπτικό του ποσοστό, από Αρμένιους κατοίκους.
Η 4.400 τετραγωνικών χιλιομέτρωνπεριοχή,
ορεινή και δασώδης, αποτελούσε μέρος της Σοβιετικής «Υπερκαυκάσιας Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας» η οποία με την κατάρρευση της ΕΣΣΔδιαλύθηκε στις ξεχωριστές Δημοκρατίες της Αρμενίας, του
Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας. Η περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ, παρόλο που το σύνολο σχεδόν
των κατοίκων του είναι Αρμένιοι, δεν «αποδόθηκε»
στην Αρμενία αλλά στο Αζερμπαϊτζάν. Αυτό οδήγησε στην ίδρυση της Δημοκρατίας του Αρτσάχ και
στην διεκδίκηση διεθνούς αναγνώρισης που δεν
έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα.
Η Τουρκική προπαγάνδα που επικαλείται ό,τι την
βολεύει, όποτε την βολεύει, κυριολεκτικά οργίασε
με την «είδηση» πως (δήθεν) η Αρμενία «επιτέθηκε
στο Αζερμπαϊτζάν», πως οι Αρμένιοι κάνουν
«εγκλήματα πολέμου» και «παραβιάζουν βαριά την
Σύμβαση της Γενεύης», υποσχόμενη μάλιστα «κατάλληλα αντίποινα»!
Η αντιστροφή της αλήθειας και ηπροσπάθειααποπροσανατολισμού της διεθνούς κοινής γνώμης
πως (δήθεν) η Αρμενία των 3 εκατ. κατοίκων επιτέθηκε ξαφνικά στα ισλαμο-φασιστικά καθεστώτα του
Αζερμπαϊτζάν των 10 εκ. κατοίκων και έμμεσα της
Τουρκίας των 75 εκ. κατοίκων, αποτελεί μεν αστειότητα αλλά ταυτόχρονα και μια επικίνδυνη πραγματικότητα.
Ο ίδιος ο Ρ. Τ. Ερντογάν που οργάνωσε την επίθεση εναντίον των Αρμενίων, μετά από πολύμηνες
προετοιμασίεςκαι κοινά γυμνάσια με τους Αζέρους,
δεν δίστασε να αποκαλύψει σε ομιλία του στα εγκαίνια του Αστικού Νοσοκομείου της Κόνια (2 Οκτωβρίου 2020) πως «Ο αγώνας θα συνεχιστεί έως ότου
το Καραμπάχ απελευθερωθεί από την κατοχή».
Την αμέσως προηγουμένη (1/10/2020) είχε το
απόλυτο θράσος, χωρίς την ελάχιστη αίσθηση των
λόγων του να «προειδοποιήσει» αυτούς που υποστηρίζουν αυτό το κράτος-ληστή (δηλαδή την Αρμενία)
«πώς θα κληθούν να λογοδοτήσουν ενώπιον της
κοινής συνείδησης της ανθρωπότητας».Ποιος; Αυτός που αρνείται πεισματικά την ψυχρήγενοκτονία
1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων από τους νεότουρκους,
αυτός που αυτοπροσώπως οργανώνει ακόμα και σήμερα φρικτά εγκλήματα εναντίον Αρμενίων, αλλά
και Κούρδων, Σύριων, Ιρακινών, Λιβύων και πολλών
άλλων.
Η Τουρκία το 1974 εισέβαλε στην Κυπριακή Δημοκρατία με το γελοίο επιχείρημα (και τις πανίσχυρες πλάτες Αμερικανών, Βρετανών, Γερμανών και
Εβραίων) για να «προστατέψει» το 12% του Κυπριακού πληθυσμού που ήταν τουρκόφωνοι και μουσουλμάνοι. Το 2020 εισβάλλει στο Ναγκόρνο Καρα-

μπάχ για να «απελευθερώσει» το σύνολο σχεδόν του
πληθυσμού που είναι Αρμένιοι… από τους Αρμένιους!
Η φασιστικήθεωρία του ζωτικού χώρου
(Lebensraum) των Ναζί, δεν εφαρμόζεται σήμερα
από την Τουρκία μόνο στην περιοχή του Καυκάσου,
αλλά ξεκίνησε ήδη να εφαρμόζεται «στην πράξη»
εκτός από την Κύπρο, σε Ιράκ, Συρία, Λιβύη, έμμεσα
δε σε πολλές άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η
Ελλάδα.
Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός των ισλαμο-φασιστών που ελέγχουν την εξουσία στην Άγκυρα,
χρησιμοποιεί καθημερινά «ειδήσεις» παραπληροφόρησης, επιστρατεύοντας κάθε θεμιτό ή αθέμιτο μέσο.
Ο λαλίστατος αρχηγός του «επιτελείου» παραπληροφόρησης, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του μετενσάρκωση σουλτάνων της οθωμανικής αυτοκρατορίας, μετά από συνεδρίαση του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα (21 Σεπτεμβρίου
2020) χρησιμοποίησε ταχυδακτυλουργικά,για πολλοστή φορά, την τέχνη της προπαγάνδαςτην οποία
σίγουρα κατέχει: «Όσοι γυρνούν την πλάτη σε ιστορικά γεγονότα, διεθνείς συμφωνίες και εμφανείς
αλήθειες με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων
ορισμένων χωρών στην Κύπρο και την Ανατολική
Μεσόγειο δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στον
κόσμο. Όσοι επιχειρούν να ανατρέψουν τις ισορροπίες στην περιοχή και τον κόσμο, εξαιτίας της εχθρότητάς τους απέναντι στην Τουρκία, σκάβουν τον ίδιο
τους τον τάφο».
Στις 8 Οκτωβρίου 2020, αφού είχαν προηγηθεί η
πρωτοφανής, καθαρά στρατιωτική«επιχείρηση» στο
Καστελόριζο με την εμφάνιση ενός τουρκικού
droneτο οποίο υπό τους ήχους οθωμανικών εμβατηρίων σκόρπισε 100 κιλά κόκκινης μπογιάς πάνω
στην ελληνική σημαία η οποία είναι ζωγραφισμένη
στη δεξιά πλευρά του νησιού(Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020) και το θεατρικό «άνοιγμα της παραλίας
των Βαρωσίων» απ’ ευθείας από την Άγκυρα για την
ενίσχυση του αχυράνθρωπου - «υποψήφιου προέδρου» της κατεχόμενης Κύπρου, ο Τούρκος πρόεδρος με απόλυτη φυσικότητα, «κατηγόρησε» την
Ελλάδα «ότι πραγματοποιεί μονομερείς ενέργειες,
κάνοντας προκλητικά βήματα»!
Τα ίδια ακριβώς δήλωσε (12 Οκτωβρίου 2020)
προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Μισέλ Μπαρνιέ και αφού εν τω μεταξύ είχε αποστείλει
με απροκάλυπτα προκλητικό και εριστικό τρόπο το
Oruc Reis για μια ακόμα φορά μέσα στην Ελληνική
υφαλοκρηπίδα, δυναμιτίζοντας κάθε προσπάθεια διαλόγου: «Η Ελλάδα συνεχίζει τα βήματα που κλιμακώνουν την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο»!
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α: Η σημερινή Τουρκία,
στην οποία απαγορεύτηκε η εξέταση DΝΑ προκειμένου πολλοί «Τούρκοι» να μην ανακαλύπτουν ότι
δεν είναι Τούρκοι, η παραπληροφόρηση και η μαύρη
προπαγάνδα αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία
επιβιώνει ο ισλαμο-φασισμός.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι, από την άνοδο των ισλαμιστών στην εξουσία μέχρι σήμερα, έχει ανακοινωθείεννέα φορές με
αντίστοιχες φιέστες, ότι «ανακαλύφτηκαν τεράστια
κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Μαύρη Θάλασσα».
Ο αρχηγός μάλιστα της τουρκικής «φαμίλιας» τον
Αύγουστο του 2020 έσπασε όλα τα κοντέρ παραπληροφόρησηςόταν ανακοίνωσε με απόλυτη φυσικότητα πως «Η εξόρυξη (νέο-ανακαλυφθέντος) φυσικού
αερίου θα ξεκινήσει το 2023». Γι αυτόν δεν έχει καμιά
απολύτως σημασία το γεγονός ότιανάλογες εξορύξεις απαιτούν τουλάχιστον μια ολόκληρη… δεκαετία!
Δυστυχώς όμως για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, την Μέση Ανατολή και τώρα τον Καύκασο, η
εξουσία στην Τουρκία ελέγχεται από έναν «υστερι-

κό» (κατά Ολλανδό πρωθυπουργό), «ψυχρό ψυχασθενή» (κατά διάσημο Τούρκο μπασκετμπολίστα
του ΝΒΑ), «κανονικό ισλαμοφασίστα» (κατά Τούρκο καθηγητή και πρώην πρέσβη των Ηνωμένων
Εθνών στην Σλοβακία), «δικτάτορα» (κατά πρωθυπουργό του Ισραήλ), «άθλιο» (κατά Σύριο Πρόεδρο),
«αναξιόπιστο» (κατά Γάλλο Πρόεδρο)κ.ο.κ.ε.
Αυτόν έχουμε απέναντι μας και αυτόν αντιμετωπίζουμε. Τα λόγια και οι πράξεις του δεν μπορούν να
δημιουργήσουν κανένα «τετελεσμένο» γιατί απλά,
δεν μπορεί να τον πιστέψει κανείς. Ακόμα και όταν
συντόμωςθα «ανακοινώσει» με τις κατάλληλες τυμπανοκρουσίες, ότι (δήθεν) «βρήκε τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου» σε Ελληνικές ή Κυπριακές
περιοχές!
Οι βόλτες, με συνοδεία πολεμικών πλοίων και τηλεοπτικών συνεργείων για τις ανάγκες της τουρκικής προπαγάνδας στην Κυπριακή ΑΟΖ και την Ελληνικήυφαλοκρηπίδα, προκαλούν διεθνείς αντιδράσεις. Σε μια σπάνια ταύτιση απόψεων, Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία καταδικάζουν απερίφραστα πλέον
τις τουρκικές ενέργειες που δυναμιτίζουν την ειρήνη
και την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου – και
όχι μόνο.
Ταυτόχρονα, πυκνώνουν και να συσπειρώνουν το
διεθνές στρατιωτικό και διπλωματικό τείχος, απέναντι στην σημερινή Τουρκία. Το ειρωνικό tweetτου
ΧαλιφάΧαφτάρ προς τον Ρ.Τ. Ερντογάν (15/8/2020)
στον λογαριασμό του Λιβυκού Εθνικού Στρατού LNA, που συνοδεύεται με αντίστοιχες φωτογραφίες
του Έλληνα πρωθυπουργού, είναι πολύ χαρακτηριστικό: «Αγαπητέ Ερντογάν, ενώ εσύ απομονώνεσαι
και δαιμονοποιείσαι, η Ελλάδα κάνει νέους φίλους.
Λιβύη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία…»
Όλες οι εκκλήσεις αποτελεσματικής, διεθνούς
αντιμετώπισης του Ρ.Τ. Ερντογάν (όπως εκείνη του
ΙΗΑ «Σταματήστε τον νέο Χίτλερ τώρα!»), δεν παρουσίασαν αξιόλογα αποτελέσματα μέχρι τώρα.
Οι κυρώσεις που θα γονατίσουν αμέσως την αλαζονεία του Ρ. Τ. Ερντογάν δεν φαίνεται να βρίσκονται στην ατζέντα των «μεγάλων δυνάμεων» για λόγους οικονομικών συμφερόντων. Η μόνη χώρα που
αγνοεί τα οικονομικά συμφέροντα καταφέρνοντας
ισχυρό πλήγμα στην τουρκική οικονομία είναι η Σαουδική Αραβία. Ηέκκληση του προέδρου του Εμπορικού Επιμελητηρίου Σαουδικής Αραβίας που αγνοεί μερικά δις δολάρια συναλλαγών, τα λέει όλα: «Λόγω της συνεχιζόμενης επιθετικής στάσης της τουρκικής κυβέρνησης, απέναντι στην κυβέρνησή μας, στη
χώρα μας και στους πολίτες μας, είναι καθήκον κάθε
Σαουδάραβα εμπόρου ή καταναλωτή, να μποϋκοτάρει οτιδήποτε σχετικά με την Τουρκία, είτε πρόκειται
για εισαγωγές, είτε για επενδύσεις, είτε για τουρισμό».
Πως να μην νοιώσει κανείςμεγάλη απογοήτευση
όταν αναλογίζεται πως στην Ελλάδα υπάρχει τηλεοπτικός σταθμός (StarChannel), συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη,ο οποίος επιδεικνύει πλήρη εθνική αναισθησία προβάλλοντας καθημερινά
τουρκική προπαγάνδα «ήπιας ισχύος» μέσα σε κάθε
ελληνικό σπίτι με την μορφή ενός ατέλειωτου σήριαλ χιλίων επεισοδίων, για κάποιουςλόγους, ίσως οικονομικούς, που μόνο οι ιδιοκτήτες του καναλιού
γνωρίζουν. Και άντε εάν επρόκειτο για κάποιους πεινασμένους λιγούρηδες, εδώ όμως έχουμε κοτζάμ οικογένεια Βαρδινογιάννη…
Όταν λοιπόν οι κανόνες της λογικής δεν βρίσκουν
ανταπόκριση, όταν καλείσαι να αντιμετωπίσεις σήμερα αρρωστημένες καταστάσεις παρελθόντων αιώνων, είναι απόλυτη ανάγκη να επιδεικνύεις τερατώδη ψυχραιμία, να βρίσκεσαι σε μιαδιαρκή στρατιωτική ετοιμότητα και σε μια υπέρ - εντατική διπλωματική δραστηριότητα.
Ας ενισχύσουμε όσο μπορούμε το διπλωματικό
και στρατιωτικό τείχος απέναντι στον νεοφασισμό
των ισλαμιστών της Τουρκίας με τους Κύπριους,
τους Αρμένιους, τους Κούρδους, τους Σύριους, τους
Λίβυους, τους Αιγύπτιους και κάθε άλλο λαό που
υποφέρει από τις νέο-οθωμανικές φαντασιώσεις
των παντουρκιστών*
Τα σημάδια καθόδου του Ρ. Τ. Ερντογάν προς την
συντριβή είναι πλέον ολοένα και πιο ευδιάκριτα.
Όσο όμως πιο ευδιάκριτα γίνονται, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι κίνδυνοι κινήσεων απελπισίας
πριν από την συντριβή του…
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Οι ΗΠΑ επικρίνουν την Άγκυρα αλλά δεν
θέλουν να τη δυσαρεστήσουν μέχρι τις εκλογές

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
για επιβολή κυρώσεων CAATSA, μέχρι τις προεδρικές εκλογές.
Νέα έντονη παρέμβαση του επικεφαλής της
μειοψηφίας στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων, γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ.
Με τον ισχυρότερο τρόπο οι ΗΠΑ θα καταδικάσουν – εάν επιβεβαιωθεί – την δοκιμή των
πυραύλων S-400 από την Τουρκία, υπενθυμίζοντας ότι ήδη έχουν ξεκαθαρίσει στην Άγκυρα
τις πιθανές σοβαρές συνέπειες στη σχέση
ασφαλείας με την Αμερική. Απαντώντας σχετική ερώτηση της ενημερωτικής ιστοσελίδας
Hellasjournal.com για τις δοκιμές στη Μαύρη
Θάλασσα, η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μόργκαν Ορτέιγκους είπε ότι γνωρίζει
τα σχετικά δημοσιεύματα.
« Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει
στην κυβέρνηση της Τουρκίας, στα ανώτερα
επίπεδα, ότι η απόκτηση ρωσικών στρατιωτικών συστημάτων όπως οι S-400 είναι απαράδεκτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ξεκάθαρες
για τις προσδοκίες μας πως το σύστημα S-400
δεν θα έπρεπε να τεθεί σε λειτουργία. Έχουμε
επίσης ξεκαθαρίσει τις πιθανές σοβαρές συνέπειες στη σχέση ασφαλείας μας εάν η Τουρκία
ενεργοποιήσει το σύστημα».
Καταλήγοντας, η κ. Ορτέγκους ανέφερε πως
αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν «θα καταδι-

κάσουμε με τον ισχυρότερο τρόπο την δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλων S-400 ως ασυμβίβαστη με τις ευθύνες της Τουρκίας ως συμμάχου στο NATO και στρατηγικού εταίρου των
Ηνωμένων Πολιτειών».

ΣΤO ΚΟΓΚΡΕΣΟ

Ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ ανέφερε
ότι η δοκιμή από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 υπενθυμίζει έντονα ότι η Άγκυρα δεν αποθαρρύνεται
από απλές παρακλήσεις, που προέρχονται από
την κυβέρνηση του κ. Τραμπ. Ο Ερντογάν
ανταποκρίνεται μόνο σε πράξεις, όχι σε λόγια.

Orthodox Christians Sought
for Foundation Directorship

Click Here: www.chicago.goarch.org/foundation
The Greek Orthodox Metropolis of Chicago is conducting a search for three (3)
individuals interested in serving on the Greek Orthodox Metropolis of Chicago
Foundation. The Foundation’s purpose will be to:
● Safeguard and distribute funds
● Support the charitable ministries and programs of the Metropolis of Chicago
● Advance the Orthodox faith for generations to come
The deadline for application submissions is November 16. Applications, as well as
background information, can be accessed at: www.chicago.goarch.org/foundation

Τον Ιούλιο του 2019, η Τουρκία παρέλαβε
τους S-400 σε σαφή παραβίαση των κυρώσεων
των ΗΠΑ που είχαν επιβληθεί από το νόμο
CAATSA για αντιμετώπιση των εχθρών της
Αμερικής. Η κυβέρνηση Τραμπ αγνόησε τον
νόμο, αποδυναμώνοντας το χέρι μας εναντίον
του Πούτιν. Έχει επίσης ενθαρρύνει τον Ερντογάν, οδηγώντας στη σημερινή δοκιμή.
«Η αποτυχία του Προέδρου Τραμπ να ακολουθήσει το νόμο και η σχέση του με τον Ταγίπ
Ερντογάν αποτελεί σοβαρή απειλή για την
εθνική μας ασφάλεια και για τους συμμάχους
και τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.
Η εντολή του νόμου CAATSA είναι σαφής και
η κυβέρνηση πρέπει να ακολουθήσει το νόμο –
η Τουρκία πρέπει να τιμωρηθεί αμέσως για την
αγορά και τη χρήση αυτού του συστήματος»,
ανέφερε ο γερουσιαστής Μενέντεζ.
Ο κ. Μενέντεζ ήταν σε συνεννόηση με τον
πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων,
Τζιμ Ρις, με στόχο να υπάρξει μία ισχυρή δικομματική αντίδραση. Ο κ. Ρις συμφώνησε στα πάντα, πλην του να ζητείται από τον πρόεδρο
Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις. Τελικά οι δύοι
εξέδωσαν χωριστές ανακοινώσεις.
«Η δοκιμή του ρωσικού συστήματος S-400
αποτελεί απαράδεκτη συμπεριφορά από σύμμαχο του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ). Βλάπτει περαιτέρω τη συμμαχία και αποτελεί άμεση απειλή για τα μαχητικά F-35 και τα
συστήματα άλλων συμμάχων των ΗΠΑ και του
ΝΑΤΟ» αναφέρει ο πρόεδρος της επιτροπής
Εξωτερικών Σχέσεων Τζιμ Ρις και προσθέτει:
«Η Τουρκία και η Ρωσία έχουν μια βαθιά
ιστορία διαφωνιών και συγκρούσεων. Η αναπτυσσόμενη σχέση μεταξύ αυτών των δύο
εθνών που επιδιώκει ο Ερντογάν έχει αρχίσει να

εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια
της Ανατολικής Μεσογείου και του Καύκασου.
Τα συμφέροντα αυτά έρχονται σε άμεση σύγκρουση με τους μακροχρόνιους συμμάχους
της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και πυροδοτούν αστάθεια στην περιοχή».
Ο γερουσιαστής Ρις σημειώνει ότι νόμος
απαιτεί κυρώσεις εναντίον χωρών που συνεχίζουν να εμβαθύνουν την αμυντική τους σχέση
με τη Ρωσία και η κυβέρνηση πρέπει να στείλει
ένα ισχυρό μήνυμα στη Τουρκία ότι πρέπει να
εγκαταλείψει τους S-400. Η θέση μου επ’ αυτού
δεν είναι νέα – ο Πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να
λογοδοτήσει για τις ενέργειές του τα τελευταία
χρόνια», αναφέρει η ανακοίνωση του Γερουσιαστή.
Σε μήνυμά του προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ο γερουσιαστής Κρις Βαν
Χόλλεν, έγραψε στο Twitter:
«Υπουργέ Πομπέο, έχετε πει επανειλημμένα
τονίσει στον Ερντογάν ότι η δοκιμή του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία είναι
απαράδεκτη για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Τώρα,
πάλι, χλευάζει εσένα και τον Πρόεδρο. Πότε θα
ακολουθήσετε το νόμο και θα εφαρμόσετε κυρώσεις στη βάση του CATSAA;
Κοινή δικομματική ανακοίνωση για το θέμα
εξέδωσαν οι επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, Ένγκελ και Μακόλ.
Από την πλευρά τους, ο βουλευτής Μάικλ
Μακόλ (ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής) και
ο Δημοκρατικός βουλευτής Έλιοτ Ένγκελ, Πρόεδρος της Επιτροπής, έδωσαν στη δημοσιότητα
την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την Τουρκία:
«Η Τουρκία υπήρξε από καιρό βασικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και οι δύο
χώρες μας εξυπηρετούνται καλύτερα από μια
στενή σχέση συνεργασίας. Ωστόσο, εάν οι αναφορές για την τελευταία δοκιμή των S-400 είναι
ακριβείς, η στάση της Τουρκίας υπονομεύει τη
συμμαχία του ΝΑΤΟ και δημιουργεί πολύ πραγματικά εμπόδια στη διμερή μας συνεργασία.
Η απόκτηση των S-400 επιφέρει κυρώσεις
στη βάση του νόμου CAATSA και η κυβέρνηση
πρέπει να επιβάλει αυτές τις κυρώσεις, όπως
συνέβη όταν η Κίνα παρέλαβε το ίδιο σύστημα.
Προτρέπουμε την Τουρκία να δεσμευτεί εκ νέου στις υποχρεώσεις της, όπως απορρέουν από
τη συνθήκη του ΝΑΤΟ και προς τους εταίρους
της στο ΝΑΤΟ, ξεκινώντας με την απόρριψη
των S-400».

μια στο καρφί...
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Είναι κι αυτή
μια ερμηνεία
Πέστε με τυπολάτρη, αλλά σε θέματα νομικά ή δογματικά, το
γράμμα του νόμου ισχύει. Κι όταν παραβιάζεται από αυτούς που
έχουν επιφορτιστεί την προστασία του, τότε έχει διαλυθεί ο θεσμός.
Πάμε στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, όπου η εφαρμογή του καταστατικού ανεστάλη και ο Μητροπολίτης Μεθόδιος τιμωρήθηκε με αργία μέχρι τα Χριστούγεννα. Κι όμως ο Αρχιεπίσκοπος είπε για μια απόφαση που ελήφθη από τη Σύνοδο στο Φανάρι πως
μέχρι να υπάρξει νέο Σύνταγμα τα όργανα θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως έχουν, ενώ ο τιμωρημένος Μεθόδιος συμμετείχε σε
σύνοδο με τηλεδιάσκεψη.
Εν αναμονή απάντησης από κάποιον λογιότατο συνεργάτη
του Αρχιεπισκόπου, εκ των παρεπιδημούντων στο «10» (όχι το
κτήριο του Καραγάτση, αλλά το κτήριο αριθμός 10 της 79ης
Οδού), εγώ κατέληξα ότι η μόνη εξήγηση για τις παλαβομάρες
αυτές είναι ότι δεν έχει καμιά σημασία αν ο τιμωρημένος Μεθόδιος συμμετείχε στην Επαρχιακή Σύνοδο, αφού έχει καταλυθεί
μαζί με το Σύνταγμα. Ούτε έχει καμιά σημασία που ο Αρχιεπίσκοπός ανακηρύττει ζωντανά τα εν αναστολή (μάλλον καταστολή) σώματα της Αρχιεπισκοπής. Κάποιος πρέπει να υπογράφει
επιταγές, να εκπροσωπεί σε δίκες και να μην ξεχνούμε, να του
επιρριφθούν και οι ευθύνες για τυχόν μπάχαλο. Που θα έλθει σίγουρα, γιατί μου φαίνεται τζάμπα ο Μιχάλης Ψαρός πλήρωσε τα
100 χιλιάρικα στην εταιρεία που έβαλε για λίγο στο σωστό δρόμο την Αρχιεπισκοπή. Οι αλχημίες του πατήρ Αλέξανδρου κι επιστολές που στέλντονται σε διάφορα σώματα εκ των υστέρων,
αφού τις έκρυψαν από την Κληρικολαϊκή, μου λένε ότι τα ίδια
Παντελάκη μου τα ίδια Παντελή μου.
Α.Ζ.

Σκιά φόβου
Από την άλλη διαπίστωσα μετά τις τιμωρίες των μητροπολιτών, στους υπόλοιπους δεν υπάρχει διάθεση να ερωτήσουν ούτε
και τα τυπικά, για την τιμή των όπλων. Φοβούνται τις μεταθέσεις
σε άλλες μητροπόλεις της Μικράς Ασίας, με δοξασμένα ονόματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει Μητρόπολη Γαυγαμήλων, αλλά θα ήταν
ένας καλός τίτλος για μετάθεση.
Κι εφόσον οι Μητροπολίτες μας φοβούνται, ή κοιμούνται, δεν
θα είμαι εγώ που θα τους παρακινήσω σε εξέγερση. Εξάλλου και
στην περίπτωση Ευαγγέλου ήξερα την κατάληξη και την είπα
στους πολλούς ομογενείς αναγνώστες που τηλεφώνησαν από
έγνοια για το Μητροπολίτη τους, θέλοντας να εκφράσουν την

Ο ΔΗΜΟΦΩΝΤΑΣ ΚΑΙ Η ΞΗΡΑΜΕΝΗ
ΜΥΓΔΑΛΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Η ΦΥΛΛΙΔΑ

			
«Πως να γυρίσει ξανά ο χρόνος πίσω μία μέρα
όταν όλα ήταν αίσθημα και προσμονή∙
πριν να γενεί η άργητά μου απ’ τον αγέρα
αιτία για την τραγωδία και τη θανή,

τη δική σου, άτυχη Φυλλίδα αγαπημένη,
κούτσουρο μαύρο, δυστυχίας οιωνέ;
Νά ’μια μπροστά σου! Στους θεούς μονάχα μένει
να με φέρουν σ’ εσένα, τώρα, ζωντανέ
καημέ, αποτρόπαιη αδικία μιας σκληρής μοίρας
στ’ όνειρο που παλιότερα ταιριάξαμε μαζί».
Έτσι έκλαιγε αγκαλιά στο δέντρο ο Δημοφώντας,
και τότε ξάφνου όλο μπουμπούκια, όλο ζωή
τα κλώνια γέμισαν και μια αρμονία λύρας
τα δονούσε απαλά, γλυκά και τραγουδώντας.
____________
(Από το ποιητικό βιβλίο του Ρήγα Καππάτου
Όλη η Ελλάδα: ΕΚΑΤΗ, 2009)
Το σονέτο πραγματεύεται τον μύθο του Δημοφώντα, γιού
του Θησέα, βασιλιά της Αθήνας και της θυγατέρας του
βασιλιά της Θράκης, Φιλέα, την Φυλλίδα, σύζυγο του
Δημοφώντα. Έφυγε ο Δημοφώντας για ένα ταξίδι στην
Αθήνα με την υπόσχεση να επιστρέψει στη Θράκη ύστερα
από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Καθυστέρησε
πολύ, όμως, και η Φυλλίδα είδε πως την εγκατέλειψε, τον
καταράστηκε και κρεμάστηκε από μια ξερή μυγδαλιά. Όταν
επέστρεψε μετανοιωμένος ο Δημοφώντας πήγε και
αγκάλιασε κλαίγοντας την ξεραμένη μυγδαλιά, αμέσως το
δέντρο μπουμπούκιασε, έβγαλε φύλλα κι από τα κλώνια
του ακουγόταν μια απαλή μουσική λύρας λέει ο μύθος. Ρ.Κ.

GreekNews
γράφοι της Αθήνας και έγινε αμέσως γνωστό και ανάρπαστο.
Σ’ ένα στίχο του ποιήματος του Καββαδίαγια τον Ισπανό ποιητή και θεατρικό συγγραφέα ΦεδερίκοΓκαρθία Λόρκα λέει: «και
στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα εφτά σκυλιά». Ο Βάρναλης
που ήταν θαμώνας του βιβλιοπωλείου του εκδότη και λόγιου
Αθανάσιου Καραβία και συνέπεσε να είναι εκεί και ο Καββαδίας,επιστήθιος φίλος του εκδότη, ρώτησε ειρωνικά τον Καββαδία
«τι θέλεις να πεις μωρέ με τα εφτά σκυλιά, γιατί εφτά;». Ετοιμόλογος ο Καββαδίας του απαντάει:«μα την κολοκυθιά θα παίξουμε δάσκαλε, γιατί έτσι μου αρέσει». Ο Βάρναλης δεν συνέχισε και
την επιβεβαίωση για την σύντομηλογομαχία την είχα τόσο από
τον Καραβία όσο και από το Καββαδία, που έγιναν και οι δύο φίλοι μουκάπου δεκαπέντε χρόνια μετά από το συμβάν. Ρ.Κ.

Ο αριθμός 7

αγανάκτησή τους. Λίγο πολύ τους είπα τι θα συμβεί, χωρίς βέβαια να προβλέψω τη συνάντηση στην Αρχιεπισκοπή και τα συχαρίκια για τις Σάρδεις.
Τα πράγματα πιστεύω πως μετά τις σφαλιάρες που μοίρασε ο
Βαρθολομαίος θα κυλήσουν ήρεμα για αρκετό διάστημα. Ένα
πράγμα ξυπνά το πλήρωμα από τη νάρκη. Όταν το σκάφος χτυπήσει … νάρκη. Είτε κανένα χοντρό οικονομικό σκάνδαλο, είτε
κανένα χοντρό ροζ σκάνδαλο. Τότε θυμόμαστε και τα ιερά και τα
όσια και τα πατρογονικά.
Μέχρι τότε, ας υγιαίνουμε….
Α.Ζ.

Κοροϊδία
Ένοιωσα μεγάλη οργή την περασμένη εβδομάδα, όταν ανακάλυψα ότι η ανακοίνωση της οποία εξέδωσαν η υποψήφια ομοσπονδιακή βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη κι ο υποψήφιος πολιτειακός βουλευτής Μιχάλης Ταννούσης, εστάλη μόνο στα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης και δεν αναρτήθηκε ούτε στα κοινωνικά δίκτυα, ούτε στις ιστοσελίδες των δύο πολιτικών.
Υποπτεύομαι ότι μετά τις αντιδράσεις μας ότι η Νικόλ μόνο
στο επίθετο είναι ελληνίδα και δεν μιλά για όσα ενδιαφέρουν
τους Ελληνοαμερικανούς, είπαν να μας καθησυχάσουν, στέλνοντάς μας κανά δύο ανακοινώσεις, μία για την Αγία Σοφία και μία
για το Βαρώσι. Αλλά, όταν δεν τις δημοσιοποιούν στην αμερικανική κοινωνία είναι δώρο άδωρο.
Δυστυχώς, η Μαλλιωτάκη δεν είναι από την πάστα του Μπιλιράκη, ή της Ολυμπίας Σνόου. Και να εκλεγεί, μην περιμένουμε
και πολλά.
Α.Ζ.

OEDIPUS REX!
Ο βασιλιάς Οιδίπους!
Κάπως έτσι, βασιλικά, εμφανίστηκε ο Πρόεδρος Τραμπ την
επομένη της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο μετά την παρεπιδημία του στο νοσοκομείο. Κοίταξε κατάματα τον φακό (δηλαδή
εμάς) έβγαλε με μια βίαιη κίνηση την μάσκα και την έβαλε στην
τσέπη του κι έστρεψε ξανά προς εμάς το βλέμμα με το εξής καταπληκτικό απόφθεγμα: ‘’μη φοβόσαστε τον κορωνοϊό’’! Εκείνο
που δεν μπόρεσε να κρύψει, όμως, ήταν η έλλειψη οξυγόνου στα
πλεμόνια που του χρειάστηκε για να εκστομίσει αυτά τα λόγια, η
οποία ήταν εμφανέστατη στην ένταση των χαρακτηριστικών του
προσώπου του. Εν ολίγοις, ερμηνεύοντας την δήλωση του Προέδρου: στο νοσοκομείο δεν έμαθε απολύτως τίποτα ‘’όταν αμίλητος τον ουρανό κοιτούσε’’, για να θυμηθούμε και τον ‘’Μιχαλιό’’
του Καρυωτάκη. Εκείνο που επίσης δεν έμαθε --αλλά και αγνοούσε όλο το διάστημα επίδειξης της αδιαφορίας του για την καταστρεπτική ύπαρξη της πανδημίας--ήταν το δράμα εκατομμυρίων αρρώστων, των πεθαμένων και των οικογενειών τους, εμφανέςκαι αυτό στην κίνηση και στο απόφθεγμα του Προέδρου. Δηλαδή αγνόησε την διαφορά αντιμετώπισης του κακού από έναν
φτωχό, απλό πολίτη και από την βασιλική αφεντιά του για την
οποία ανάφεραν ημερησίως εφτά γιατροί!
Ρ.Κ.

				

Ο μαγικός αριθμός 7

Σε μία από τις ημερήσιες πληροφοριακές εμφανίσεις των θεραπόντων γιατρών του προέδρου Τραμπ, μέτρησα εφτά. Αμέσως
μου ήρθε η ιδέα γιατί εφτά; Kαι αυτό μου θύμισε την ειρωνική
ερώτηση του Βάρναλη προς τον φίλο μου, Νίκο Καββαδία, όταν
κυκλοφόρησε η διάσημη ποιητική συλλογή του «Πούσι», στο βιβλιοπωλείο του Αθανάσιου Καραβία, Ακαδημίας και Ιπποκράτους, στην Αθήνα, τον Γενάρη του 1947. Το βιβλίο αυτό είχαν
κοσμήσει με ξυλογραφίες τους οι πιο διάσημοι χαράκτες και ζω-

Ο Καββαδίας χρησιμοποιεί ξανά τον αριθμό 7 στο ποίημα «Οι
εφτά νάνοι στοS/S KΗΡΥΝΕΙΑ». Δεν χωράει αμφιβολία ότι αυτό χάριν της μαγικής δύναμης αυτού του αριθμού από τα βάθη
της ελληνικής αρχαιότητας. Ξεκίνησε με τους ορφικούς, γύρω
στο χίλια π.Χ., οι οποίοι δεν είχαν οργανωμένη θρησκεία. Συνεχίστηκε με τους πυθαγόρειους, που γι’ αυτούς ήταν ο υπερμαγικός αριθμός όλων. Αυτοί ήταν οργανωμένοι και είχαν ναούς για
την θρησκεία τους όπου, κύρια ή σημαντικότερη θεότητά τους
ήταν ο Απόλλων. Οι ναοί αυτοί στην αρχή χρησιμοποιήθηκαν και
από τους πρώτους χριστιανούς, έως ότου φτιάξουν τούς δικούς
τους. Η μαγική δύναμη του αριθμού 7 συνεχίστηκε στην κλασική και στην ελληνιστική αρχαιότητα. Π.χ., ο Φειδίας είχε σχεδιάσει εφτά λυχνίες που θα έκαιγαν στο διηνεκέςστα πόδια του χρυσελεφάντινου αγάλματος της Αθηνάς, 12 μ. ύψους, μέσα στον
Παρθενώνα, στην Ακρόπολη. Ο αριθμός εφτά χρησιμοποιήθηκε
από τους Εβραίους στην Επτάφωτη λυχνία ή μενόρα, από τους
χριστιανούς στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, στους 7 πλανήτες,
στις 7 μέρες της εβδομάδας, κ.ο.κ. Στα καζίνα, για κάποιους παίκτες, το 7 είναι πάντα ο τυχερός αριθμός να ποντάρεις.
Από που ξεκίνησε, όμως, ο υπερμαγικός αριθμός 7; Από την
γέννηση του Απόλλωνα από την Λητώ στη Δήλο, στις 7 του μηνός Θαργηλιώνα. Αλλά και επειδή ήταν ο θεός της μαντικής με
τον γνωστό ανά τον κόσμο ναό και το μαντείο του στους Δελφούς. Η ημέρα των γενεθλίων του ήταν ημέρα γιορτής και αγώνων, των Απολλωνίων, στη Δήλο, στην Αθήνα, στην Επίδαυρο,
στην Ιεράπολη της Φρυγίας, κ.λπ. Ρ.Κ.

Οι 7 γιατροί
του Τραμπ
Όπως είπα,σε μία από τις πληροφοριακές εμφανίσεις των θεραπώντων γιατρών του Προέδρου Τραμπ που παρακολούθησα
στην τηλεόραση, μέτρησα εφτά γιατρούς. Η εμφάνισή τους,
όμως, ήταν οργανωμένη με τρεις από το ένα μέρος, τρεις από το
άλλο και ένας κορυφαίος στο κέντρο, μπροστά, που οδηγούσε
τις δύο ομάδες και ξεκινούσε την ενημέρωση κι έμοιαζε με μία
ζωντανή μενόρα! Ως θρησκευόμενο πρόσωπο που είναι ο Πρόεδρος, σκέφτηκα, δεν αποκλείεται να είχε οργανωθεί έτσι και ως
μία επιπλέον βοήθεια για την υγεία του άνωθεν!
Ρ.Κ.

Ενδιαφέροντα συγγράμματα
Για όποιον ενδιαφέρεται για μια ευρύτερη πληροφόρηση γύρω
από την ελληνική μυθολογία και την ζωντανή ύπαρξή της μεταξύ μας, τώρα, συνιστώ την πολύ εμπεριστατωμένη μυθολογία
του Στέφανου Κόμητα. Είναι εξαντλημένη αλλά θα επανεκδοθεί
σύντομα από τις εκδόσεις ΕΚΑΤΗ. Δύο ακόμα ενδιαφέρουσεςελληνικές μυθολογίες που μου είναι γνωστές και έχω στην βιβλιοθήκη μου, είναι του Ούγγρου ελληνιστή Κερένυι και του
Γάλλου Πωλ Ντεσάρμ. Επίσης, συνιστώ ΤΟ ΛΞΙΚΟ ΤΕΛΕΤΩΝ,
ΕΟΡΤΩΝΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Πρόκειται για ένα μοναδικόέργο 750 σελίδων εμπεριστατωμένης πληροφόρησης του Λευκαδίτη δασκάλου Λάμπρου Βρεττού. Είναι
των εκδόσεων του αείμνηστου φίλου μου Ι. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, που
κυκλοφόρησε και την μετάφρασή μου του ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΩΝ, του Χουάν Εδουάρδο Σιρλότ. Εξίσου μοναδικό,
του ίδιου συγγραφέα, είναι το λεξικό των ΙΣΜΩΝ, μετάφρασή
μου, από την ΕΚΑΤΗ. Και τα δύο αυτά έργα θεωρούνται παγκοσμίωςμοναδικά λόγω της ευρυμάθειας, υπεύθυνης και κατά το
δυνατόν πλήρους εργασίας του συγγραφέα.
Ρ.Κ.

Οι γαυγιστές …δεμένοι
Επιτέλους! Οι επιθετικοί χρυσαυγίτες γαυγιστές (έτσι μιλούσαν) προς εκφοβισμό των υπολοίπων αντιπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μαντρώθηκαν και θα περιοριστούν στα κελιά τους!
Ρ.Κ.

...και μια στο πέταλο
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Φιλελεύθερος σοσιαλισμός
Γράφει ο Θανάσης Γιαλκέτσης

Τ

ο κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα ενός άρθρου του Αμερικανού
φιλοσόφου Μάικλ Ουόλτσερ, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Dissent».
O φιλελευθερισμός είναι ένας «-ισμός»
όπως όλοι οι άλλοι «-ισμοί»; Νομίζω πως κάποτε ήταν. Στον 19ο αιώνα και για μερικά χρόνια του 20ού, ο φιλελευθερισμός ήταν μια ιδεολογία που περιλάμβανε: ελεύθερη αγορά,
ελεύθερο εμπόριο, ελευθερία του λόγου, ανοιχτά σύνορα, ελάχιστο κράτος, ριζικό ατομικισμό, πολιτικές ελευθερίες, θρησκευτική ανεκτικότητα, δικαιώματα των μειονοτήτων. Αυτή η ιδεολογία όμως αποκαλείται σήμερα
ελευθερισμός (libertarianism) και το μεγαλύτερο μέρος των προσώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως φιλελεύθεροι δεν την αποδέχονται.
Ο φιλελευθερισμός στην Ευρώπη εκπροσωπείται σήμερα από πολιτικά κόμματα όπως το
γερμανικό Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα,
που είναι ελευθεριστές (libertarians) και δεξιοί, αλλά και από κόμματα όπως οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, που
μετεωρίζονται μεταξύ συντηρητικών και σοσιαλιστών χωρίς ένα δικό τους ισχυρό «πιστεύω».
Ο φιλελευθερισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η δική μας πολύ μετριοπαθής εκδοχή
της σοσιαλδημοκρατίας, όπως στον «φιλελευθερισμό του New Deal». Ούτε και αυτό είναι
ένα ισχυρό «πιστεύω», επειδή έχουμε δει πόσο
πολλοί φιλελεύθεροι αυτού του τύπου έχουν
γίνει νεοφιλελεύθεροι. Οι «φιλελεύθεροι» είναι ακόμα μια ομάδα που μπορεί να προσδιοριστεί. Περιγράφουν τον εαυτό τους καλύτερα
με ηθικούς όρους παρά με πολιτικούς: είμαστε
πρόσωπα με ανοιχτή νοοτροπία, γενναιόδωρα, ανεκτικά, ικανά να ζουν με την αμφισημία,
έτοιμα για συζητήσεις στις οποίες δεν αισθανόμαστε ότι πρέπει να νικήσουμε.
Οποια και αν είναι η ιδεολογία μας, όποια
και αν είναι η θρησκεία μας, δεν είμαστε δογματικοί, δεν είμαστε φανατικοί. Οι δημοκράτες σοσιαλιστές, όπως εγώ, μπορούν και πρέπει να είναι φιλελεύθεροι αυτού του τύπου.
Αλλά ο αληθινός μας δεσμός, ο πολιτικός μας
δεσμός με τον φιλελευθερισμό έχει άλλη μορφή. Θεωρήστε την ως μια μορφή επιθετικού
προσδιορισμού: είμαστε, ή θα έπρεπε να είμαστε, φιλελεύθεροι δημοκράτες και φιλελεύθεροι σοσιαλιστές. Οπως όλα τα επίθετα, το «φιλελεύθερος» τροποποιεί και περιπλέκει το ουσιαστικό το οποίο συνοδεύει. Καθορίζει όχι το
ποιοι είμαστε, αλλά το πώς είμαστε αυτοί που
είμαστε, το πώς εφαρμόζουμε στην πράξη τις
ιδεολογικές δεσμεύσεις μας. Ο συντηρητικός
συγγραφέας Μπρετ Στίβενς όρισε πρόσφατα
τον λαϊκισμό ως θρίαμβο της δημοκρατίας επί
του φιλελευθερισμού. Νομίζω ότι εννοούσε
τον θρίαμβο της πλειοψηφικής δημοκρατίας
επί των φιλελεύθερων περιορισμών της.
Η φιλελεύθερη δημοκρατία θέτει όρια στον
κανόνα της πλειοψηφίας – συνήθως με ένα
Σύνταγμα που εγγυάται τα ατομικά δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες, καθιερώνει
ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα, που μπορεί να κάνει σεβαστή αυτή την εγγύηση και
ανοίγει τον δρόμο σε έναν ελεύθερο τύπο που
μπορεί να την υπερασπίζεται. Οι πλειοψηφίες
μπορούν να δρουν νόμιμα μόνον εντός των
συνταγματικών ορίων. Δεν προτίθεμαι να αρνηθώ τη σημασία της λαϊκής δράσης. Η μεγάλη κατάκτηση της δημοκρατίας είναι το ότι

φέρνει απλούς ανθρώπους, όπως εσείς και
όπως εγώ, στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Πράγματι, το επίθετο «φιλελεύθερος»
εγγυάται ότι καθένας εμπλέκεται ουσιαστικά
σε αυτή τη διαδικασία, όπως δεν έγινε ποτέ
στην ιστορία των δημοκρατιών που υπήρξαν
από την Αθήνα ως τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τα πολιτικά δικαιώματα και οι ελευθερίες
ανήκουν νόμιμα σε κάθε μέλος της πολιτικής
κοινότητας – σε εβραίους, μαύρους, γυναίκες,
στους φτωχότερους των φτωχών. Ολοι εμείς
ενωνόμαστε στις δημοκρατικές συζητήσεις,
οργανώνουμε κοινωνικά κινήματα και πολιτικά κόμματα και συμμετέχουμε στις εκλογικές
εκστρατείες.
Ακόμα όμως και όταν βγαίνουμε νικητές, οι
αποφάσεις μας έχουν όρια. Επομένως, οι λαϊκιστές δημαγωγοί εσφαλμένα υποστηρίζουν
ότι, αν κάποτε νικήσουν στις εκλογές, θα
αντιπροσωπεύουν ή θα ενσαρκώνουν τη «λαϊκή βούληση» και θα μπορούν να κάνουν όλα
όσα θέλουν.
Υπάρχουν πράγματι πολλά πράγματα που
δεν θα μπορούν να κάνουν. Εκείνο που θέλουν περισσότερο από όλα είναι να εγκρίνουν
νόμους που θα εγγυώνται τη νίκη τους στις
προσεχείς εκλογές, οι οποίες θα γίνονταν έτσι
οι τελευταίες σημαντικές εκλογές. Επιτίθενται
στα δικαστήρια και στον Τύπο. Διαβρώνουν
τις συνταγματικές εγγυήσεις. Σφετερίζονται
τον έλεγχο των μέσων μαζικής επικοινωνίας.
Μετασχηματίζουν το εκλογικό σώμα αποκλείοντας τις μειονοτικές ομάδες. Παρενοχλούν ή
καταστέλλουν ενεργητικά τους ηγέτες της
αντιπολίτευσης. Ολα αυτά τα κάνουν στο
όνομα του κανόνα της πλειοψηφίας. Είναι,
όπως είπε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Ορμπαν,
«μη φιλελεύθεροι δημοκράτες».
Οι λαϊκιστικές νίκες είναι μια καταστροφή
για όλους εκείνους που είναι με την πλευρά
των χαμένων, ιδίως για τους φιλελεύθερους
δημοσιογράφους, την καθημερινή φωνή της
αντιπολίτευσης, που συχνά κατηγορούνται
ψευδώς για διαφθορά ή ανταρσία και φυλακίζονται. Και αν οι λαϊκιστές, παρ’ όλες τις προσπάθειές τους για να εξασφαλίσουν τη νίκη,
τύχει να χάσουν κάποτε τις εκλογές, θα ήταν
μια καταστροφή για τους ίδιους, επειδή εμείς
(οι φιλελεύθεροι δημοκράτες) θεωρούμε ότι
οι επιθέσεις τους στο Σύνταγμα και οι παραβιάσεις των πολιτικών δικαιωμάτων είναι εγκληματικές πράξεις.
Η διακύβευση είναι υψηλή σε αυτόν τον τύπο πολιτικής. Αν χάσεις τις εκλογές, χάνεις
την εξουσία και πηγαίνεις φυλακή. Τα φιλελεύθερα όρια στη δημοκρατία χρησιμεύουν

κατά κάποιον τρόπο για να προλαμβάνουν τις
καταστροφές για όλους τους εμπλεκόμενους.
Χαμηλώνουν τη διακύβευση της πολιτικής
σύγκρουσης. Το να χάσεις μιαν εκλογική αναμέτρηση δεν σου στερεί όλα σου τα πολιτικά
δικαιώματα, συμπεριλαμβανόμενου του δικαιώματος στην αντιπολίτευση, που συνοδεύεται
από την ελπίδα μιας νίκης την επόμενη φορά.
Τα όρια που επιβάλλει το επίθετο «φιλελεύθερος» έγιναν αντιληπτά ακριβώς με αυτόν
τον τρόπο από τον Ιταλό σοσιαλιστή Κάρλο
Ροσέλι, έναν από τους ηγέτες της αντιφασιστικής Αντίστασης στις δεκαετίες του 1920
και του 1930 και συγγραφέα του βιβλίου «Φιλελεύθερος σοσιαλισμός». «Η “φιλελεύθερη
μέθοδος”», έγραφε, «είναι ένα σύνολο κανόνων του παιχνιδιού που όλα τα αντιμαχόμενα
μέρη δεσμεύονται ότι θα σεβαστούν, κανόνων
που αποβλέπουν στο να εξασφαλίζουν την ειρηνική συμβίωση των πολιτών […]· να συγκρατούν τους αγώνες μέσα σε ανεκτά όρια
και να επιτρέπουν την εναλλαγή των διάφορων κομμάτων στην εξουσία».
Ετσι, ο φιλελεύθερος σοσιαλισμός του Ροσέλι ενσωματώνει τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Γι’ αυτόν, το επίθετο «φιλελεύθερος» δεν
είναι μόνο μια περιοριστική δύναμη, αλλά είναι και κίνητρο πλουραλισμού: εγγυάται την
ύπαρξη «διάφορων κομμάτων» (πράγμα που
σημαίνει περισσότερων του ενός) και δίνει σε
όλους τη δυνατότητα να πετύχουν. Το επίθετο
«φιλελεύθερος» σημαίνει ότι ο σοσιαλισμός
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συναίνεση
του λαού. Για να την κερδίσουμε, οφείλουμε
να αγωνιζόμαστε δημοκρατικά. Η πάλη ήταν
μακρά και μακρύς ήταν ο δρόμος, υπήρξαν και
θα υπάρξουν συμβιβασμοί με τους αντιπάλους, των οποίων οφείλουμε να σεβόμαστε τα
δικαιώματα.
«Φιλελεύθερος» σοσιαλισμός σημαίνει ότι
θα υπάρχει χώρος για τους σοσιαλιστές, για
να διαφωνούν μεταξύ τους σχετικά με την τακτική και τη στρατηγική της πάλης και για
τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Επομένως, θα υπάρχουν πολλοί σοσιαλισμοί και θα πρέπει να προσδοκούμε ότι θα βρίσκουμε κόμματα, συνδικάτα και
ιδεολογικές ομαδοποιήσεις διάφορων τύπων
σε ανταγωνισμό για τους υποψήφιους και για
την άσκηση επιρροής στο εσωτερικό ενός φιλελευθερο-δημοκρατικού πλαισίου. Οπως
υποστήριζε ο Ροσέλι, ο ανταγωνισμός θα είναι
διαρκής, επειδή τελικά «φιλελεύθερος» σημαίνει ότι «ο σοσιαλισμός δεν είναι ένα αφηρημένο και στατικό ιδεώδες, που θα μπορέσει κάποτε να υλοποιηθεί πλήρως». […]
Πηγή: www.efsyn.gr

Ο Μπάιντεν
σπάει ρεκόρ στη
συγκέντρωση χρημάτων
Ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος
για την προεδρία των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κονιορτοποίησε τον Σεπτέμβριο το προηγούμενο
ρεκόρ, που ήταν και αυτό δικό του, ως προς τη
συνεισφορά κεφαλαίων για την προεκλογική
εκστρατεία του, συλλέγοντας 383 εκατομμύρια
δολάρια, χάρη κυρίως στη χιονοστιβάδα δωρεών μετά το πρώτο — και μοναδικό ως αυτό το
στάδιο — τηλεοπτικό του ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ, που από την πλευρά του εισέπραξε 248 εκατομμύρια δολάρια.
Εξαιτίας τόσο της θυελλώδους τηλεμαχίας
του με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, όσο και
του θανάτου της προοδευτικής δικάστριας του
Ανωτάτου Δικαστηρίου Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, οι δωρητές των Δημοκρατικών κινητοποιήθηκαν όσο ποτέ στις ΗΠΑ.
Καλό νέο για τον Μπάιντεν, που προηγείται
εξάλλου στις δημοκοπήσεις, δεκαοκτώ ημέρες
πριν από τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.
Ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης πως συγκεντρώθηκαν 383 εκατομμύρια δολάρια τον
Σεπτέμβριο. Επρόκειτο για «ρεκόρ», επισήμανε
η διευθύντρια της εκστρατείας του Τζεν Ο’
Μάλεϊ Ντίλον, σημειώνοντας πως τα 203 εκατομμύρια δωρίστηκαν μέσω διαδικτύου.
«Έχουμε 432 εκατομμύρια δολάρια» διαθέσιμη ρευστότητα «στην τράπεζα», πρόσθεσε.
Από την άλλη, ο μεγιστάνας των ακινήτων
Ντόναλντ Τραμπ συγκέντρωσε 247,8 εκατομμύρια δολάρια, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο επικεφαλής της δικής του εκστρατείας, ο Τιμ Μέρτο. Διαθέτει ρευστότητα ύψους 251,4 εκατομμυρίων δολαρίων.
Παρά το προβάδισμά του στη χρηματοδότηση και στις δημοσκοπήσεις, η Τζεν Ο’ Μάλεϊ
Ντίλον προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα πως
τίποτα δεν έχει κερδηθεί ακόμη για τον υποψήφιο των Δημοκρατικών καθώς «πιστεύουμε ότι
η κούρσα θα είναι πολύ πιο αμφίρροπη» από
ό,τι νομίζουν πολλοί, ανέφερε μέσω Twitter.
Μετά τον θάνατο της Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, τη 18η Σεπτεμβρίου, άνθρωποι που
συνεισέφεραν κυρίως μικρά ποσά — αγανακτισμένοι που η δικάστρια, η οποία στην πορεία
των ετών υπερασπίστηκε τη φεμινιστική υπόθεση στο κορυφαίο όργανο της αμερικανικής
δικαιοσύνης, ενδέχεται να αντικατασταθεί από
μια συντηρητική δικαστής — συνεισέφεραν
πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια μέσα σ’
ένα Σαββατοκύριακο στην πλατφόρμα
ActBlue, που συγκεντρώνει κεφάλαια για τους
υποψήφιους των Δημοκρατικών στις τοπικές,
βουλευτικές και προεδρικές εκλογές.
Τον Αύγουστο, ο Μπάιντεν και οι σύμμαχοί
του είχαν περάσει ήδη έναν ιστορικό πήχη, συγκεντρώνοντας 364,5 εκατομμύρια δολάρια.
Το ιλιγγιώδες αυτό ποσό συνέτριψε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγράψει ο Μπαράκ Ομπάμα και το Δημοκρατικό Κόμμα τον
Σεπτέμβριο του 2008, όταν δωρίστηκαν 200
εκατομμύρια δολάρια.
Καθώς προετοίμαζε την εκστρατεία του για
την επανεκλογή του ήδη από τον άφιξή του
στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2017, ο
Ντόναλντ Τραμπ, 74 ετών, ξεκίνησε την κούρσα με άνετο προβάδισμα από οικονομική σκοπιά.
Όμως, αφότου ο Τζο Μπάιντεν αναδείχθηκε
νικητής της εσωκομματικής διαδικασίας των
Δημοκρατικών, έχοντας ακόμη ανησυχητικά
οικονομικά, το Δημοκρατικό Κόμμα και οι οργανώσεις που το υποστηρίζουν όχι μόνο κάλυψαν τη διαφορά αλλά έδωσαν καθαρό προβάδισμα στον υποψήφιό τους.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP
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Οι θέσεις του Τζο Μπάιντεν για τα ελληνικά ζητήματα
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
της Ελληνικής Ανεξαρτησίας στον Λευκό Οίκο,
στις 25 Μαρτίου 2009, όπου είπε ότι η Ελλάδα
και η Αμερική μοιράζονται κοινές αξίες, κοινούς
στόχους, μια κοινή φιλοσοφική παράδοση που
πηγαίνει πίσω στους συγγραφείς της αρχαίας
Ελλάδας.
«Καθ ‹όλη τη διάρκεια του πολυετή του δημόσιου βίου, ο Τζο Μπάιντεν έχει ένα μακρύ
ιστορικό εμπλοκής σε θέματα σημαντικά για
τους Ελληνοαμερικανούς και ένα ρεκόρ υποστήριξης για την ενίσχυση της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας. Έχει εργαστεί προσωπικά με Έλληνες
ηγέτες για πολλές δεκαετίες για να ενισχύσει
τη συμμαχία. Ως Πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν θα
δεσμευτεί σε έναν ισχυρό διάλογο τόσο με ελληνοαμερικανούς ηγέτες όσο και με την ηγεσία
της Ελλάδας, για τη διατήρηση του δεσμού μεταξύ των χωρών μας», γράφει η ανακοίνωση.
Απαριθμώντας όσα έχει κάνει ο Τζο Μπάιντεν στον πολιτικό του βίο:
● Ως Αντιπρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν ηγήθηκε προτρέποντας την αμερικανική κυβέρνηση
να υποστηρίξει την Ελλάδα κατά τη διάρκεια
της οικονομικής της κρίσης, συνεργαζόμενος
στενά με Ευρωπαίους ηγέτες και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο για να διασφαλίσει ότι η
Ελλάδα θα έχει μια δίκαιη συμφωνία.
● Ο Τζο έχει από καιρό αντιταχθεί στην
τουρκική κατοχή της βόρειας Κύπρου και υποστήριξε μια ολοκληρωμένη διευθέτηση για την
επανένωση του νησιού ως διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Το 2014,
επισκέφθηκε το νησί, ως πρώτος εν ενεργεία
αντιπρόεδρος στα τελευταία 50 χρόνια και ηγή-

θηκε της διπλωματικής εμπλοκής του Λευκού
Οίκου στο Κυπριακό ζήτημα.
● Ο Τζο πρόσφατα κάλεσε την κυβέρνηση
Τραμπ να πιέσει την Τουρκία να αποφύγει περαιτέρω προκλητικές ενέργειες στην περιοχή
κατά της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των
απειλών βίας.
● Ο Τζο υπήρξε από καιρό ισχυρός υποστηρικτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου και
προσέφερε ακλόνητη υποστήριξη στην ικανότητα του Πατριαρχείου να επιτελεί το ρόλο του
ως το κέντρο της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Θεωρεί πολύτιμη ανάμνηση την επίσκεψή του το 2011 στο Πατριαρχείο και κάθε
μία από τις συναντήσεις του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Κάλεσε την Τουρκία να επιτρέψει την επανέναρξη της Σχολής
Χάλκη και επέκρινε την πρόσφατη απόφαση

της τουρκικής κυβέρνησης να μετατρέψει την
Αγία Σοφία σε τζαμί.
● Ο Τζο Μπάιντεν ήταν πάντα φίλος της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, στο Ντελαγουέρ
και σε όλη τη χώρα. Είναι ευγνώμων για τη μακροχρόνια υποστήριξη της κοινότητας.
● Ο Μπάιντεν είχε την τιμή να λάβει την
υψηλότερη διάκριση του οργανισμού Oxi Day
Foundation το 2016 και το Αθηναγόρειο Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2015.
Η ανακοίνωση αναφέρει και τις υποσχέσεις
για το τι θα κάνει ο Τζο Μπάιντεν:
● Ο Τζο Μπάιντεν θα συνεργαστεί με τον
στενό σύμμαχό μας στην Ελλάδα για την προώθηση της σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο.

● Σε αντίθεση με τον Πρόεδρο Τραμπ, ο Τζο
θα αντιδράσει στην τουρκική συμπεριφορά που
παραβιάζει το διεθνές δίκαιο ή που έρχεται σε
σύγκρουση με τις δεσμεύσεις της ως σύμμαχος
του ΝΑΤΟ, όπως οι τουρκικές παραβιάσεις του
ελληνικού εναέριου χώρου.
● Ο Τζο θα εργαστεί διπλωματικά για να φέρει λύση στο Κυπριακό ζήτημα.
● Ο Τζο θα συνεχίσει να είναι μια ισχυρή φωνή για τη θρησκευτική ελευθερία παγκοσμίως,
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της
Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
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O Αρχιεπίσκοπος στον Αγιο Δημήτριο Μπρίστολ Κονέκτικατ

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος
Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Τ

ην κοινότητα του Αγίου Δημητρίου στο
Μπρίστολ του Κονέκτικατ επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, σε συνέχεια των ποιμαντορικών επισκέψεων γνωριμίας που πραγματοποιεί στις κοινότητες της Αμέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας και ενόψει της εορτής των ονομαστηρίων της, σε δύο εβδομάδες.
Ο Αρχιεπίσκοπος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία
της Κυριακής Δ› Λουκά -κατά την οποία εορτάζεται η μνήμη των Πατέρων της Ζ› Οικουμενικής Συνόδου- με συλλειτουργούς τον ιερατικώς
προϊστάμενο π. Δονάτο Augusta, τον Αρχιδιάκονο Διονύσιο Παπίρη και τον διάκονο Βαρθολομαίο Mercado.
Ο διάκονος Μιχαήλ Γιαβρής συνέδραμε τον
ιεροψάλτη του ναού Βασίλη Θεοδωρόπουλο
και μαζί τους συνέψαλαν η κ. Τούλα Μανωλίτση και η πρόεδρος της κοινότητας, Ολγα
Μπούκα, μέλη και οι δύο της Χορωδίας.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Αρχιεπίσκοπος απένειμε το οφφίκιο του Πρωτοπρεσβύτερου στον π. Δονάτο Augusta ως αναγνώριση των 25 χρόνων υπηρεσίας του στην Ιερά
Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Τον περασμένο Ιούνιο
ο π. Δονάτος ανέλαβε την προϊσταμενία του
Αγίου Δημητρίου, διαδεχόμενος τον π. Στηβ
Νάτση.
Με χαμόγελα στα πρόσωπά τους και μια
όμορφη ανθοδέσμη καλωσόρισαν τον Σεβασμιώτατο τα παιδιά της μικρής και δυναμικής αυτής κοινότητας του Κοννέκτικατ που απέχει περίπου τρεις ώρες από τη Νέα Υόρκη. Και αυτός
τους εξομολογήθηκε τη χαρά του που βρίσκεται κοντά τους και τους υποσχέθηκε ότι θα ξανάρθει. «Είδα στα πρόσωπά σας ανθρώπους με
αγάπη για την Εκκλησία, είστε καλοί άνθρωποι

και μια ζωντανή κοινότητα με μέλλον, γιατί έχετε νεολαία», τόνισε, έχοντας κοντά του τρία
από τα μικρότερα μέλη της κοινότητας, τον Παναγιώτη που με καμάρι κρατούσε την ποιμαντορική ράβδο, τον Νικόλα και την Μελίνα,
ενώ επαίνεσε και την πρόεδρο, λέγοντας πως
«η παρουσία μιας γυναίκας στην προεδρία κάνει τη διαφορά».
Αναφερόμενος δε στην πανδημία, συνέστησε
υπομονή και προσοχή τονίζοντας πως «έχουμε
ξεπεράσει πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις ως
Ορθόδοξοι, ως Ελληνες και ως Αμερικανοί».
Στο κήρυγμά του επικεντρώθηκε στην απόφαση των Πατέρων της Εβδομης -και τελευταίας- Οικουμενικής Συνόδου που συνήλθε το 787
στη Νίκαια της Βιθυνίας, για την αποκατάσταση των ιερών εικόνων και την καταδίκη της Εικονομαχίας.
«Για διακόσια χρόνια ταλαιπωρούσε την Εκκλησία μία λανθασμένη διδασκαλία ότι δεν
πρέπει να προσκυνάμε τις εικόνες γιατί αυτό είναι ειδωλολατρία», ανέφερε και με ένα απλό

παράδειγμα εξήγησε την απόφαση της Ζ› Οικουμενικής Συνόδου.
«Δεν έχουμε στα σπίτια μας φωτογραφίες
από τα αγαπημένα μας πρόσωπα; Αν ζουν και
είναι μακριά μας, τι κάνουμε; Παίρνουμε τη φωτογραφία και τη φιλάμε, την κοιτάμε και μιλάμε
με τη φωτογραφία. Εάν έχουν πεθάνει, τότε είναι που κλαίμε πολλές φορές μπροστά στη φωτογραφία του πατέρα μας και της μητέρας μας
που έχουμε χάσει..... Και αν μας λείπουν ο πατέρας μας και η μητέρα μας και τα παιδιά μας, πόσο μας λείπει ο ίδιος ο Χριστός. Πόσο θέλουμε
να Τον βλέπουμε, να βλέπουμε τις εικόνες των
αγίων, να τους προσκυνούμε», ανέφερε και
πρόσθεσε «δεν είναι ειδωλολατρεία, είναι αγάπη. Οταν σου λείπει κάποιος, έχεις τη φωτογραφία του. Ετσι έχουμε και τις εικόνες των αγίων
μας. Μαζί με τις φωτογραφίες των αγαπημένων
μας έχουμε και τους αγίους μας».
Με λόγια αγάπης καλωσόρισε τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο η πρόεδρος της κοινότητας,
Ολγα Μπούκα, λέγοντας πως αποτελεί ξεχωρι-

στή ευλογία για τους ενορίτες του Αγίου Δημητρίου να έχουν κοντά τους τον πνευματικό τους
πατέρα και μάλιστα την Κυριακή αυτή που όλοι
έρχονται κοντά για να γιορτάσουν μαζί με το
ετήσιο φεστιβάλ «A Taste of Greece» την ελληνική τους καταγωγή και κληρονομιά.
«Ηταν πραγματικά μια ευλογία για όλους μας
η παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου.
Νιώθω τόσο να με εμπνέει η αγάπη που δείχνει
στα παιδιά και η πίστη του. Είναι καλός και δυναμικός, άνθρωπος προσγειωμένος, ταπεινός
και προσιτός και εύχομαι να μπορέσουμε όλοι
να τον βοηθήσουμε στο έργο του», είπε η κ.
Μπούκα μιλώντας στη Greek News.
Από τα ιδρυτικά μέλη της κοινότητας η κ.
Ολγα Μπούκα, η οποία είναι ανώτατο διοικητικό στέλεχος του Wesleyan University, δε σταματά στιγμή να προσφέρει. Το 2017, μάλιστα,
αναδείχθηκε ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του
Αγίου Δημητρίου στα σχεδόν σαράντα χρόνια
ιστορίας του.
Η ίδια -με μια ολιγομελή ομάδα γυναικών-ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ίδρυση της
Φιλοπτώχου, υπηρέτησε ως η πρώτη πρόεδρος
και συμμετέχει έκτοτε ενεργά, όπως και στη
Χορωδία, ενώ διδάσκει εδώ και 28 χρόνια στο
Ελληνικό Απογευματινό Σχολείο και μάλιστα
αφιλοκερδώς. Ο αείμνηστος σύζυγός της,
Αντώνιος, ξεκίνησε το 1983 το Ελληνικό φεστιβάλ και υπηρέτησε ως τσέρμαν για δεκαπέντε
χρόνια. Ηταν μάλιστα μαζί με τον καθηγητή και
διευθυντή του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών
«Παιδεία», Ηλία Τομάζο -ο οποίος έχει υπηρετήσει ως πρόεδρος της κοινότητας- από τους
ανθρώπους που έχτισαν την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου.
«Αγαπάω πολύ την Εκκλησία μας και την κοινότητά μου, τον Αγιο Δημήτριο. Αφήνω τα πάντα για την Εκκλησία. Η καρδιά μου είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Πρέπει όλος ο κόσμος
να αγαπάει το Θεό και να βοηθάμε ο ένας τον
άλλο», κατέληξε η κ. Μπούκα.

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 • Monday, October 19, 2020

Ομογένεια

8
GreekNews

Περιήγηση στους δρόμους του κρασιού Αττικής – Πελοποννήσου

Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Μ

ια ξεχωριστή ευκαιρία για μια «μεθυστική» περιήγηση στους δρόμους του
κρασιού της Αττικής και της Πελοποννήσου
έκαναν όσοι συμμετείχαν στη διαδικτυακή εκδήλωση οινογνωσίας με θέμα «Μύτικας- Η
μύτη των Θεών» που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
(HACC), το απόγευμα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου.
Οπως ανέφερε στο καλωσόρισμά του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Μάρκος Δρακωτός,
ήταν το δεύτερο μιας σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων οινογνωσίας για την προβολή των
Ελληνικών κρασιών που ξεκίνησε τον Αύγουστο με την παρουσίαση κρασιών από την Κεφαλονιά, την Κρήτη και τη Σαντορίνη. Ευελπιστούμε, είπε, ότι θα συμβάλλουμε στο να μάθουν όλο και περισσότεροι Αμερικανοί για την
ποιότητα και την αξία των ελληνικών κρασιών.
Ευχαρίστησε δε τον διάσημο σομελιέ και
ιδρυτή της εφαρμογής Grande Cuvée, Μάικλ
Μαντριγκάλ, για τη συμμετοχή του στο
webinar, λέγοντας πως αποτελεί τον καλύτερο
πρεσβευτή των Ελληνικών κρασιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Με ξεναγό την Αντρέα Ιγκλέση από την εισαγωγική εταιρεία «Athenee Importers» με έδρα
το Χέμπστεντ στο Λονγκ Αϊλαντ και με τις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις του κ. Μαντριγκάλ,
οι συμμετέχοντες «επισκέφθηκαν» τρία από τα
πλέον γνωστά οινοποιεία της Αττικής και της
Πελοποννήσου, τους Αμπελώνες Μάρκου, το
Κτήμα Σεμέλη και το Κτήμα Μερκούρη και ενημερώθηκαν για τις δημοφιλείς τοπικές ποικιλίες όπως το Σαββατιανό, το Μοσχοφίλερο, το
Αγιωργίτικο και η Ρετσίνα, που παράγουν, ανακαλύπτοντας παράλληλα πολλά μυστικά στοιχεία για τον κόσμο του κρασιού.
«Από την Αττική και την Πελοπόννησο προέρχεται σχεδόν το 50% της παραγωγής κρασιού
στην Ελλάδα», τόνισε η κ. Ιγκλέση, η οποία

εμπλούτισε την παρουσίαση και με στοιχεία
ιστορικά για την οινοποία στην Ελλάδα.
Η Μαρία Μάρκου, εκπρόσωπος μιας οικογένειας με ιστορία 150 χρόνων στο κρασί, μίλησε
για το Οινοποιείο των Αμπελώνων Μάρκου το
οποίο ιδρύθηκε το 1983 στην Παιανία της Αττικής και παρουσίασε το λευκό Σαββατιανό και
τη Ρετσίνα Μάρκου.
Ο γνωστός οινολόγος/ οινοποιός Λεωνίδας
Νασιάκος, γενικός διευθυντής του Κτήματος
Σεμέλη που ιδρύθηκε το 1979 στην Αττική και
μεταφέρθηκε από το 2003 στη Νεμέα και την
Μαντινεία, αναφέρθηκε στις τοπικές ποικιλίες
Αγιωργίτικο και Μοσχοφίλερο.
Ο Χαράλαμπος Κανελλακόπουλος, εκπρόσωπος της 5ης γενιάς της οικογένειας Μερκούρη η οποία ίδρυσε το 1864 στην Ηλεία το -δεύτερο μετά το Αχάια Κλάους- οινοποιείο στην
Ελλάδα, παρουσίασε τις ποικιλίες του Κτήματος Μερκούρη με έμφαση στο «Ρεφόσκο» ή
«Μερκούρη» και τη «Μαυροδάφνη».
Και οι τρεις έκαναν μια σύντομη αναφορά
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ποικιλίας και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε
τόπου, της Αττικής, της Αρχαίας Ολυμπίας, της
Νεμέας και της Μαντινείας.
Στο χαιρετισμό του ο Γενικός Πρόξενος της
Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, δρ Κωνσταντίνος

Κούτρας, ανέφερε πως οι δυνατότητες της οινοπαραγωγικής βιομηχανίας της χώρας είναι
τεράστιες, ότι οι Αμερικανοί γνωρίζουν σιγά σιγά το ελληνικό κρασί και ότι υπάρχει μεγάλο
περιθώριο βελτίωσης. «Οι εξαγωγές κρασιού είναι μια βιομηχανία 36 δις δολαρίων με τις ευρωπαϊκές χώρες να κατέχουν τα τρία τέταρτα της
αγοράς. Διαθεσιμότητα, ποιότητα και τιμές καθορίζουν τη δική μας θέση στη διεθνή αγορά.
Εχουμε καλά αποτελέσματα σε κάθε κατηγορία,
δεν έχουμε καταφέρει όμως να κάνουμε πιο δυνατό το αποτύπωμά μας», τόνισε.
Ο κ. Κούτρας ευχαρίστησε το Επιμελητήριο
και ιδιαίτερα τον πρόεδρό του Μάρκο Δρακωτό
και την εκτελεστική διευθύντρια Αλεξάνδρα
Σπύρου - Μητσάκη, γιατί βρίσκονται πάντα
στο πλευρό του Γενικού Προξενείου και της Ελλάδας.
Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Εμπορικού Γραφείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη,
Γιώργος Μιχαηλίδης, τόνισε ότι οι Ελληνες οινοπαραγωγοί γνωρίζουν καλά πως δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί στη διεθνή αγορά, παρά μόνο με τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες, και αναφέρθηκε στην εκστρατεία «Wines
of Greece» που έχει ξεκινήσει η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου & Οίνου (ΕΔΟΑΟ) με θετικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα και

περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση. Σημείωσε
ακόμα πως παρατηρείται μια σταθερή αύξηση
στην ποσότητα και την αξία των εξαγωγών τα
τελευταία πέντε χρόνια με τις τοπικές ποικιλίες
να κυριαρχούν. Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε,
η αξία των εξαγωγών άγγιξε τα 11,5 εκατ, το
2015 και τα 15 εκατ, σήμερα, αύξηση της τάξης
του 25%.
Ειδικά στις ΗΠΑ, οι εισαγωγές ελληνικών
κρασιών αποτελούσαν το 2017 το 0,23% των
συνολικών εισαγωγών κρασιού αξίας έξι δις.
Στην αγορά των ΗΠΑ κυριαρχεί το γαλλικό
κρασί με ποσοστό 45-50% των εισαγωγών και
ακολουθούν η Ιταλία με 25%, η Νεα Ζηλανδία,
η Αυστραλία και η Χιλή.
«Γίνεται καλή δουλειά, αλλά χρειάζεται να
εντείνουμε τις προσπάθειές μας γιατί η αγορά
του κρασιού στις ΗΠΑ είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά με τεράστιες δυνατότητες»,
τόνισε ο κ. Μιχαηλίδης.
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ΚΗΔΕΙΑ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΙΩΤΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Θ

λίψη και συγκίνηση προκάλεσε στην
μεγάλη αρκαδική οικογένεια της Νέας Υόρκης ο θάνατος του πρώην αντιπροέδρου του Συλλόγου Αρκάδων «Γέρος του Μωριά», Νίκου Γεωργίου, ο οποίος έφυγε από τη
ζωή το Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε ηλικία 78
ετών, μετά από μακρά νοσηλεία και θεραπεία
σε κέντρο αποκατάστασης, εξαιτίας εγκεφαλικού τραύματος που υπέστη το καλοκαίρι
του 2019.
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης, ο
αδελφός του Μάριος Γεωργίου - βασικό, επίσης, στέλεχος του ιστορικού συλλόγου - συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι, του είπαν το
ύστατο χαίρε το απόγευμα της Παρασκευής 16
Οκτωβρίου στο νεκροπομπείο «Dahill» στο
Μπρούκλυν όπου η σορός του είχε τεθεί σε
προσκύνημα και εψάλη τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του από τον Αρχιμανδρίτη, Ευγένιο Παπαγιαννάκο, ιερατικώς προϊστάμενο
της τοπικής κοινότητας των Τριών Ιεραρχών.
Παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες δεκάδες ομογενείς έδωσαν το παρών. Ανάμεσά τους
ο Κυβερνήτης της Ανατολικής Περιφέρειας της
ΠΟΑ, Γιώργος Ξερακιάς, ο Αντιπρόεδρος του
«Γέρου του Μωριά», Νίκος Πασσιάς, οι τέως
πρόεδροι Γιώργος Σταυρόπουλος και Πάνος
Παπαντωνίου και το μέλος του Δ.Σ., Γιάννης
Ταμπάκης. Ολοι είχαν να θυμηθούν κάτι και
πουν έναν λόγο καλό για το ήθος, την εργατικότητα, το φιλότιμο, τον ήρεμο και ευγενή χαρακτήρα του εκλιπόντος που ήταν έτοιμος πάντα να προσφέρει στο Σύλλογο και στα κοινά.
Εκ μέρους της προέδρου του «Γέρου του
Μωριά», Ευαγγελίας Λαμπροπούλου – Σαράφογλου, ο τέως πρόεδρος Δημήτρης Φίλιος μίλησε με θερμά λόγια για τον εκλιπόντα, επισημαίνοντας ότι «ήταν ένας άνθρωπος που εξέπεμπε καλοσύνη και αγάπη, ήταν άξιος και δυναμικός και ό,τι αναλάμβανε στο Σύλλογο το

έφερνε εις πέρας από οποιοδήποτε πόστο και
αν υπηρετούσε». Ο κ. Φίλιος μετέφερε στην οικογένεια Γεωργίου τα συλλυπητήρια και του
Προέδρου της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας,
Ανδρέα Παπαντωνίου, ευχαριστώντας τους παράλληλα για την χειρονομία τους να καλέσουν
συγγενείς και φίλους αντί ανθέων να προσφέρουν δωρεά στη μνήμη του εκλιπόντος στον
«Γέρο του Μωριά» που τόσο αγαπούσε.
Ο Νικόλαος Γεωργίου γεννήθηκε στα Μαγούλιανα Αρκαδίας τον Ιούλιο του 1942 και
ήταν το τελευταίο από τα οκτώ παιδιά του Διονυσίου και της Κανέλλας Γεωργίου. Μετά τις
εγκύκλιες σπουδές του υπηρέτησε στο Εμπορικό Ναυτικό και στο υπερωκεάνιο «Ολυμπία» με
το οποίο ήρθε στην Αμερική το 1968 και παρέμεινε. Ασχολήθηκε αρχικά με οικοδομικές εργασίες και λίγα χρόνια αργότερα, μαζί με τον
αδελφό του Μάριο, ίδρυσαν τη δική τους εργολαβική εταιρεία που ειδικευόταν στις ανακαινίσεις εστιατορίων και εμπορικών κέντρων.
Εδώ και αρκετά χρόνια είχε δραστηριοποιηθεί ενεργά στο Σύλλογο Αρκάδων Νέας Υόρκης «Γέρος του Μωριά» τον οποίο υπηρέτησε
με αφοσίωση ως μέλος του Δ.Σ., φτάνοντας ως
και το αξίωμα του Αντιπροέδρου, ως μέλος του
Συμβουλίου Επιτρόπων που διαχειρίζεται την
ακίνητη περιουσία του Συλλόγου, αλλά και ως
επικεφαλής της Επιτροπής Κτηρίου. Ηταν παρών και υποστήριζε, όπως και ο αδελφός του
Μάριος, κάθε πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου και μαζί, ήταν ένας από τους κύριους διοργανωτές του παραδοσιακού Πασχαλινού
γλεντιού κάθε Μάιο, αναλαμβάνοντας μάλιστα
την ευθύνη για το ψήσιμο των δέκα αρνιών.
Τα τελευταία τρία χρόνια ήταν και μέλος της
Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ανατολικής Περιφέρειας της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής.
Ο ενταφιασμός του θα πραγματοποιηθεί σε
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω των απαγορευτικών οδηγιών και μέτρων για την πανδημία του κορωνοϊού.
Αιωνία του η μνήμη!

ετών 72
τέως από την Αγία Ειρήνη Σελλήνου Χανίων Κρήτης
και τώρα Νέα Υόρκη
που απεβίωσε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου
κηδεύουμε
την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, ώρα 10:15 π.μ.
από τον Ιερό Ναό της Αγίας Αικατερίνης
22-30 33rd Street, Astoria, NY, 11105
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια

τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

4:00– 8:00 μ.μ
στο Γραφείο Τελετών
ANTONOPOULOS FUNERAL HOME, INC.,
38-08 Ditmars Blvd., Astoria, NY11105.

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ:
Η σύζυγος

ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΦΙΩΤΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
Τα παιδιά

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΦΙΩΤΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΩΤΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
Τα εγγόνια

ΑΝΤΩΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
& ΦΩΤΗΣ ΦΙΩΤΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
Τα αδέλφια
ΓΙΑΝΝΗΣ & ΦΩΤΗΣ ΦΙΩΤΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ,
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΝΤΑΝΑΛΕΩΝ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΤΣΑΝΑΒΑΚΗ
Τα ξαδέλφια και οι λοιποί συγγενείς σε ΗΠΑ και Ελλάδα.
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Με Γόρδιο Δεσμό μοιάζει η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
κης, καθώς και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Λακωνικών Σωματείων Τιμολέων Κακούρος.
Παρών ήταν και ο Νίκος Μπάρδης, ο οποίος
λέγοντας πως έχει παραιτηθεί, δεν υπέγραψε
στο παρουσιολόγιο, επιμένοντας μάλιστα πως
«δεν είναι κανονικό συμβούλιο, καθώς δεν υπάρχει απαρτία», αμφισβητώντας την συμμετοχή
αναπληρωματικού συμβούλου στη συνεδρίαση,
για να λάβει την απάντηση από τον κ. Καλαμαρά ότι «σύμφωνα με το Καταστατικό εάν δεν έρχονται μέλη του Δ.Σ. μετά από ένα διάστημα,
έχουμε το δικαίωμα να συμπληρώσουμε από τον
κατάλογο των αναπληρωματικών. Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν, επί προεδρίας μου».
Την ύπαρξη απαρτίας αμφισβήτησε και ο κ. Γεωργόπουλος, ο οποίος ζήτησε από τον πρόεδρο
την άμεση σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, ακόμα
και χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. «Επρεπε να το είχες κάνει εδώ και έξι μήνες. Η Ομοσπονδία τον
τελευταίο χρόνο υπολειτουργεί, δυσλειτουργεί.
Αυτό που πρέπει να κάνεις σήμερα είναι να αποφασίσεις πότε θα κάνεις Γενική Συνέλευση», είπε. Με την άποψη αυτή συμφώνησαν τόσο ο κ.
Γκουρνέλος, ο οποίος υποστήριξε ότι -παρά τους
όποιους περιορισμούς για τον αριθμό των ατόμων σε εσωτερικούς χώρους που έχει επιβάλει η
Πολιτεία- «από τον Ιούλιο επιτρέπεται 25%,
εμείς δε μαζευόμαστε πάνω από 60 άτομα, άρα

Γενική Συνέλευση μπορούμε να κάνουμε. Και ας
μην έχουμε απαρτία σήμερα, να πάρουμε απόφαση να πάμε σε Γ.Σ» όσο και ο Νίκος Μπάρδης, ο
οποίος χαρακτήρισε θλιβερή την κατάσταση της
Ομοσπονδίας, λέγοντας «φταίμε όλοι» και ότι
«παραιτήθηκα, πρόεδρε, αλλά είμαι κοντά σου.
Πρέπει να πάμε σε Γ. Σ. η οποία θα αποφασίσει
τι θα κάνουμε».
Με τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης -σύμφωνα όμως με τις επιταγές της Πολιτείας στη
μάχη της κατά της πανδημίας- συμφώνησε και ο
πρώην πρόεδρος, δικηγόρος Δημήτρης Καλαμαράς, λέγοντας ότι μπορεί να γίνει όπως υποδεικνύουν οι αρχές για τους μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς, είτε διαδικτυακά, μέσω Zoom, είτε
δι’ αλληλογραφίας, και προκρίνοντας τη δεύτερη λύση.
«Οι ίδιοι οι σύμβουλοι που φοβήθηκαν να έρθουν σήμερα εδώ λόγω του κορωνοϊού -όπως
δήλωσαν στα μηνύματά τους- αυτοί οι ίδιοι
απαιτούν να έρθει η μητέρα μου εδώ, 85 ετών,
για τη Γενική Συνέλευση; Αυτό για μένα είναι
απαράδεκτο και υποκρισία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καλαμαράς.
Πολύ πιο επιφυλακτικός ο πρώην πρόεδρος
και πρόεδρος του Συλλόγου Καστοριέων, Δήμος
Σιώκης, τόνισε ότι αν και η Ομοσπονδία πρέπει
να κινηθεί, θα ήταν καλό να περιμένουμε να αλλάξει η κατάσταση, χωρίς να πάρουμε κάποιο ρίσκο, υπενθυμίζοντας ότι όλοι οι μεγάλοι και σο-

βαροί οργανισμοί έχουν αναβάλει τις γενικές
συνελεύσεις και τις εκλογές τους για το 2021.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Κλεάνθης
Μεϊμάρογλου επέμεινε πως χρειάζεται απόφαση
του Δ.Σ. για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Οι όποιες προσπάθειές του, ωστόσο, να λάβει την απαραίτητη έγκριση για να προχωρήσει
στη διενέργεια Γενικής Συνέλευσης δείχνουν να
μποϋκοτάρονται από ομάδα συμβούλων που
απέχουν από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Ο τσέρμαν της φετινής παρέλασης, Βασίλης
Γκουρνέλος, ενημέρωσε για το έργο της Επιτροπής του, τονίζοντας ότι «για πρώτη χρονιά όλα
ήταν έτοιμα πριν την ώρα τους και είναι κρίμα
που τόση δουλειά πήγε χαμένη λόγω της πανδημίας». Ανέφερε ακόμα ότι από το λαχείο έχουν
συγκεντρωθεί περίπου 43 χιλιάδες και η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 1 Νοεμβρίου.
Ο κ. Γκουρνέλος ενημέρωσε επίσης ότι έχουν
επιστραφεί τα χρήματα από το Sheraton Hotel
-περίπου 55 χιλιάδες- ό,τι χρήματα είχαν συγκεντρωθεί από την Ομοσπονδία για το επίσημο
δείπνο έχουν επιστραφεί στους χορηγούς, τα
χρήματα για τις συμμετοχές παραμένουν στο
Ταμείο της Ομοσπονδίας για την επόμενη παρέλαση -δύο τρεις κοινότητες ζήτησαν τα $300 πίσω-, θα επιστραφούν τα χρήματα που πληρώθηκαν στο εστιατόριο Αύρα για την δεξίωση πριν
την παρέλαση - περίπου 16 χιλιάδες-, ενώ η
Ομοσπονδία θα διεκδικήσει και από την πόλη

της Νέας Υόρκης το ποσό των περίπου 21 χιλιάδων δολαρίων που δόθηκαν για τις εξέδρες στην
5η λεωφόρο. Διευκρινίστηκε επίσης ότι δεν είχε
προπληρωθεί το ξενοδοχείο των Ευζώνων και
ότι έχει δοθεί κρέντιτ στην κάρτα της Ομοσπονδίας για τα εισιτήρια των Ευζώνων, περίπου 17
χιλιάδες δολάρια.
Εξάλλου, περίπου 70 χιλιάδες συγκεντρώθηκαν από το Λεύκωμα το οποίο, οπως είπε ο υπεύθυνος κ. Μπάρδης, αναμένεται να τυπωθεί προσεχώς σε 100 αντίτυπα.
Τα οικονομικά στοιχεία της Επιτροπής Παρέλασης του 2020 τα παρουσίασε ο Ταμίας της
Ομοσπονδίας, Δημήτρης Παλιούρας, ενώ αλγεινή εντύπωση η μη κατάθεση επίσημα του απολογισμού της Παρέλασης του 2019 από τον τότε
τσέρμαν, Πέτρο Γαλάτουλα και οι αιτιάσεις αρκετών συμβούλων για την απουσία επαρκών αποδείξεων για τα έξοδα που έγιναν.
Τέλος, στην πρόταση του προέδρου για παραπομπή των Πέτρου Γαλάτουλα και Διονύση Πυλαρινού στο Πειθαρχικό, από τους έντεκα παρόντες συμβούλους, ψήφισαν μόνο έξι, εκ των οποίων οι πέντε -σε κάθε μία από τις δύο ψηφοφορίεςτάχθηκαν υπέρ της παραπομπής τους και ένας
εναντίον. Παράλληλα, αποφασίστηκε να αναλάβει νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας ο Τάσος
Παρδάλης, στη θέση της Μέμης Σταθάτου και του
Ιωάννη Σπυριδάκη, η θητεία των οποίων -όπως
επισημάνθηκε- ήταν διετής και έχει λήξει.
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Πλήρης εκπλήξεων η εκκλησιαστική ζωή στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής

Νέα Υόρκη.
- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

δ) η διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβιώσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Σάρδεων κ. Ευαγγέλου, υπηρετήσαντος την Ι. Αρχιεπισκοπή Αμερικής επί σειρά δεκαετιών, κατά τρόπον αρμόζοντα στο αρχιερατικό του αξιώμα και στην παράδοση της εκκλησίας μας.
Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος ανακοίνωσε α) τη
σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής και του
Εθνικού Συμβουλίου της Εθνικής Φιλοπτώχου
Αδελφότητος, β) τον διορισμό του Πανοσιολ.
Αρχιμ. κ. Κωνσταντίνου Μώραλη ως Πρωτοσυγκέλλου της Ι. Μητροπόλεως Ν. Ιερσέης, ως
και τον διορισμό Μητροπολιτικού Συμβουλίου
της ιδίας Μητροπόλεως, γ) τις ημερομηνίες των
εις αρχιερέα χειροτονιών των Θεοφιλ. εψηφισμένων Επισκόπων Αμάστριδος κ. Σπυρίδωνος
(Καιζίου) την 14ην Νοεμβρίου, Εξαμιλίου κ. Τιμοθέου (Μπακάκου) την 5η Δεκεμβρίου, και
Φωκαίας κ. Ιωάννου (Κωνσταντίνου) την 19η
Δεκεμβρίου ε. έ.
Εκ της Αρχιγραμματείας της Ι. Επαρχιακής
Συνόδου

Τ

ην Πέμπτη 8 Οκτωβρίου η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου
αιφνιδίασε όλους στις ΗΠΑ, αποφασίζοντας
την αναστολή της ισχύος του καταστατικού
της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Το σχετικό ανακοινωθέν αναφέρει «ἀνέστειλε τήν ἰσχύν τοῦ
Συντάγματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς μέ τήν προοπτικήν συστάσεως μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐξ ἀντιπροσώπων τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου καί τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς πρός
σύνταξιν νέου τοιούτου».
Επίσης, τιμώρησε με αργία μέχρι τα Χριστούγεννα τον Μητροπολίτη Βοστώνης Μεθόδιο κι
απομάκρυνε διά μεταθέσεως στη Μητρόπολη
Σάρδεων τον Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης Ευάγγελο.
Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, «ἐπέβαλε τῷ
Σεβ. Μητροπολίτῃ Βοστώνης κ. Μεθοδίῳ τήν
ποινήν τῆς ἀργίας μέχρι τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσε κανονικά παραπτώματα. Μετέθεσε τόν Σεβ. Μητροπολίτην
Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Σάρδεων καί ὥρισε Πατριαρχικόν
Ἐπίτροπον ἐν τῇ οὑτωσί χηρευσάσῃ Ἐπαρχίᾳ
Νέας Ἰερσέης τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ.
Ἐλπιδοφόρον».
Ωστόσο, η αναστολή του καταστατικού και
οι τιμωρίες δεν ήταν οι μοναδικές εκπλήξεις
των ημερών.
Την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου συνεδρίασε μέσω τηλεδιασκέψεως η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος
της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Σ΄’ αυτή συμμετείχε κατόπιν προσκλήσεως του Αρχιεπισκόπου
Ελπιδοφόρου (την ίδια πρόσκληση που έλαβαν
και τα υπόλοιπα μέλη) και ο τιμωρημένος με
αργία Μητροπολίτης Μεθόδιος. Οι τιμωρημένοι με αργία απέχουν ιερουργιών και ποιμαντικών καθηκόντων. Το αν η πρόσκληση απευθύνθηκε κατά λάθος, ή για άλλο λόγο, δεν είναι
γνωστό.
Αυτή ήταν η πρώτη έκπληξη.
Η δεύτερη έκπληξη ήταν η επικύρωση από τη
σύνοδο κάτι που είχε δηλώσει ο Αρχιεπίσκοπο
στις 8 Οκτωβρίου, ότι προσωρινά, μέχρι τη έκδοση του νέου Συντάγματος, οι διοικητικές δομές της Αρχιεπισκοπής, δηλ. η Ι. Επαρχιακή Σύνοδος, η Εκτελεστική Επιτροπή, το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο, η Κληρικολαϊκή Συνέλευση, όπως και οι αντίστοιχες δομές των Ι. Μητροπόλεων θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν ως έχουν. Το ερώτημα είναι, γιατί η διευκρίνιση να γίνεται από τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο κι όχι από Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου που έλαβε την απόφαση. Να
θυμίσουμε ότι κάτι ανάλογο είχε συμβεί στο
πρώτο διάστημα της πανδημίας, όπου ο Αρχιε-

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟ

πίσκοπος διευκρίνιζε αποφάσεις της συνόδου
του Πατριαρχείου για τους περιορισμούς στις
λειτουργίες και τα μυστήρια και επικαλείτο σε
ανακοίνωση τηλεφωνική συνομιλία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο..
Πάντως στη συνεδρίαση ουδείς αναρωτήθηκε για τις αποφάσεις του Πατριαρχείου και την
αναστολή του Συντάγματος, με την προσοχή να
στρέφεται στην αποκατάσταση του τιμωρηθέντος Ευαγγέλου, κάτι που έγινε ομοφώνως
αποδεκτό.
Η τρίτη έκπληξη ήλθε την Τετάρτη, όταν ο
Αρχιεπίσκοπος δέχθηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή τον Ευάγγελο και του έδωσε τα συγχαρητήρια για την απομάκρυνση από το Νιου Τζέρσεϊ
και την εκλογή στις Σάρδεις.
Το συμπέρασμα είναι ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης χρησιμοποίησε όλα τα μεγάλα μέσα
ενισχύοντας τη θέση του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, ο οποίος για την ώρα είναι απόλυτος
κυρίαρχος του παιγνιδιού στην Αμερική και κανείς δεν τολμά να θέσει υπό αμφισβήτηση τις
αποφάσεις του, ακόμη κι αν παραβιάζουν το
Σύνταγμα της Αμερικής, ή και κάποιους εκκλησιαστικούς κανόνες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Συνήλθε χθες, 12 Οκτωβρίου 2020, η Ιερά
Επαρχιακή Σύνοδος της Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής μετά από πρόσκληση του Σεβ. κ. Ελπιδοφόρου σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη, για να θεω-

ρήσει τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τη ζωή
της Εκκλησίας.
Μεταξύ των ληφθεισών αποφάσεων είναι:
α) η έκφραση της εγνωμοσύνης προς την Α.
Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.
κ. Βαρθολομαίο και στην περί Αυτόν Αγία και
Ιερά Σύνοδο για τη παρασχεθείσα στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής δυνατότητα συντάξεως νέου
Συντάγματος, με τη συνεργασία της Ιεραρχίας,
του κλήρου και του λαού, εν όψει της συμπληρώσεως το έτος 2022 της πρώτης εκατονταετίας του βίου της. Για το σκοπό αυτό, θα συσταθούν δύο Επιτροπές: 1. Μία ευρυτέρα στην
Αμερική από αντιπροσώπους της Ι. Επαρχιακής
Συνόδου, του κλήρου και του λαϊκού στοιχείου,
και 2. Μία άλλη, της οποίας η αποστολή θα είναι να συμμετάσχει στη Μικτή Επιτροπή που
θα συστήσει η Μητέρα μας Εκκλησία, και να
μεταφέρει το πνεύμα και τις ιδέες της πρώτης.
β) η επιβεβαίωση του περιεχομένου του ανακοινωθέντος της Ι. Αρχιεπισκοπής περί της
ισχύος και της λειτουργίας όλων των διοικητικών αυτής σωμάτων μέχρι της ψηφίσεως και
εκδόσεως από το Πατριαρχείο του νέου Συντάγματος: της Ι. Επαρχιακής Συνόδου, του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής
Επιτροπής, της Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως
και των αντίστοιχων δομών των Ι. Μητροπόλεων.
γ) η αφιέρωση προσεχών συνεδριάσεων του
Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου στο όραμα της
συντάξεως ενός νέου Συντάγματος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος δέχθηκε την Τετάρτη στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής τον εψηφισμένο Μητροπολίτη
Σάρδεων Ευάγγελο «και τον συνεχάρη για την
εκλογή του στην ιστορική αυτή μητρόπολη του
πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου», σύμφωνα
με την σχετική ανακοίνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.Η κίνηση αυτή στέλνει ουσιαστικά το
μήνυμα στους λαϊκούς που συνεργάστηκαν στα
17 αυτά χρόνια με τον Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης, να μην προχωρήσουν σε οργανωμένες διαμαρτυρίες.
«Κατά την αδελφική και εγκάρδια συνεργασία τους, οι δύο ιεράρχες συζήτησαν τα πρακτικά θέματα της παραδόσεως και παραλαβής της
Ι. Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης, ο δε Αρχιεπίσκοπος είχε την ευκαιρία να ανακοινώσει στον
υψηλό επισκέπτη του την απόφαση της Ι.
Επαρχιακής Συνόδου περί της μελλοντικής παρουσίας και δράσεώς του στην Αμερική», αναφέρει η ανακοίνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αμερικής.
Υπήρξε ταύτιση απόψεων σε όλα τα συζητηθέντα θέματα και εν κατακλείδι ο Αρχιεπίσκοπος παρεκάλεσε τον άγιο Σάρδεων να προστεί
της Θ. Λειτουργίας την προσεχή Κυριακή, 18
Οκτωβρίου ε. έ., στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Δημητρίου Αστορίας Ν. Υόρκης, όπου ο ίδιος ιεράρχης διετέλεσε επί σειράν ετών προϊστάμενος επιδείξας αξιομίμητη δράση και ποιμαντικό
έργο.
Πληροφορίες θέλουν τον Ευάγγελο να μετακινείται στους προσεχείς μήνες στη θέση του
ηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Χρυσοβαλάντου.
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Καθηγητής Νίκολας Χρηστάκης: Πιστεύω ότι από
το 2024 θα επιστρέψει η ζωή εκεί που ήταν πριν…
Αθήνα.Του Νίκου Παπαδημητρίου/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η

Ιλιάδα θέλει τον ιερέα Χρύση να ζητά
από το θεό Απόλλωνα να τιμωρήσει
τον ανάλγητο Αγαμέμνονα γιατί δεν του επέστρεψε την κόρη του, την Χρυσηίδα, και τότε
εκείνος (ο Απόλλωνας δηλαδή) στέλνει τα θανατηφόρα βέλη του στο στρατόπεδο των
Αχαιών. Βέλη επιδημίας… Από την ιστορία
αυτή εμπνεύστηκε ο καθηγητής Κοινωνικών
και Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
του Yale, Νίκολας Χρηστάκης, τον τίτλο του
βιβλίου του, «Το βέλος του Απόλλωνα, οι βαθιές και μακροχρόνιες επιπτώσεις της πρόσφατης πανδημίας στον τρόπο που ζούμε», το
οποίο θα κυκλοφορήσει στη χώρα μας στις 3
Νοεμβρίου, από τις εκδόσεις «Κάκτος». Ένα
βιβλίο για την πανδημία που ζούμε σήμερα,
αλλά και τις προηγούμενες του 20ού αιώνα.
Άλλωστε, ο Απόλλωνας, εκτός από το προσωνύμιο του Εκηβόλου, είχε και δύο ακόμη, μεταξύ άλλων, αυτό του Ιατρού ή Ακέσιου (θεραπευτή δηλαδή), και του Λοίμιου (αυτού που
προκαλούσε λοιμούς, επιδημίες).
Έχουμε απέναντί μας - μέσω Skype ασφαλώς
- τον Ελληνοαμερικανό γιατρό και κοινωνιολόγο, που το 2009 το περιοδικό Time συμπεριέλαβε μεταξύ των 100 πιο σημαντικών ανθρώπων
στον κόσμο, αυτόν που το περιοδικό Foreign
Policy συμπεριέλαβε στον κατάλογο των κορυφαίων στοχαστών κατά τα έτη 2009 και 2010.
Αν όμως η αναγνώριση είναι το ένα κομμάτι,
το άλλο είναι η ανιδιοτελής προσφορά του Νίκολας Χρηστάκη προς ετοιμοθάνατους ασθενείς, την περασμένη δεκαετία στην υπηρεσία
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών παρηγορητικής ιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο της
Μασαχουσέτης στη Βοστόνη κ.α. Οι εμπειρίες,
οι εικόνες που αποκόμισε την περίοδο εκείνη,
δίνουν την αφορμή για την πρώτη ερώτηση στη
συνέντευξη του Ν. Χρηστάκη προς το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ερ.: Δεν είναι κι αυτή μια ιδιαιτερότητα της
πανδημίας της εποχής μας, κύριε Χρηστάκη;
Οι ασθενείς του covid-19 πεθαίνουν ολομόναχοι, χωρίς τα παιδιά τους...
Απ.: Δυστυχώς πολλοί πέθαναν μόνοι τους
-το περιγράφω μάλιστα στο βιβλίο, «Το Βέλος
του Απόλλωνα»- και το θεωρώ τελείως παράλογο, είναι αίσχος! Θα μπορούσαμε να δεχθούμε ότι στο πρώτο κύμα δεν υπήρχε επιλογή τότε, δεν είχαμε αρκετά μέσα ατομικής προστασίας, δεν είχαν οι γιατροί καν, ενώ δεν υπήρχε και
ο χρόνος να προετοιμαστούμε… Τώρα στο δεύτερο κύμα δεν υπάρχουν αυτές οι δικαιολογίες
και μάλιστα στην Αμερική δεν νομίζω πως εξακολουθούν να πεθαίνουν μόνοι τους.
Ερ.: Κύριε καθηγητά, έχετε μελετήσει την
αντίδραση της ανθρωπότητας στις πανδημίες
του 20ού αιώνα (Ισπανική γρίπη 1918, Ασιατική γρίπη 1957). Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές έχετε διαπιστώσει;
Απ.: Με τον covid-19, κατά μέσο όρο το 1%
όσων έχουν συμπτώματα, θα πεθάνει. Το ποσοστό είναι αρκετά υψηλό, αλλά θα πρέπει να
νιώθουμε ευγνώμονες γιατί ο covid-19 δεν είναι τόσο φονικός όσο η ευλογιά και η χολέρα.
Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα… Παρόλο που εμείς θεωρούμε τόσο παράξενο και μας
προκαλεί δυστυχία, το ότι αναγκαζόμαστε να
ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτήν την πανδημία,

πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι οι πανδημίες
ήταν πάντα κάτι το οποίο αντιμετωπίζαμε οι
άνθρωποι. Συμβαίνει εδώ και αιώνες, συνέβη
στην Τροία (σ.σ. από όπου εμπνεύστηκε και τον
τίτλο του βιβλίου του). Βεβαίως δεν συμβαίνει
συχνά κάτι τέτοιο, γι’ αυτό και εμείς τώρα το
θεωρούμε παράλογο, παρότι δεν είναι.
Ερ.: Από τη μελέτη της παρούσας αλλά και παλαιότερων πανδημιών θα λέγατε ότι η ασθένεια και ο θάνατος ενώνουν, φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά;
Απ.: Αυτό έχει συζητηθεί για πολύ καιρό και
υπάρχουν δύο όψεις. Από τη μία, μπορούμε να
θεωρήσουμε ότι επειδή όλοι μαζί αντιμετωπίζουμε αυτόν τον κίνδυνο, θα νόμιζες -και πολύ
συχνά γίνεται- ότι συγκεντρωνόμαστε να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό. Μπορούμε να το δούμε στην Ελλάδα ότι αυτό έγινε, έμειναν όλοι
στο σπίτι. Από την άλλη, ιδίως όταν πεθαίνουν
πάρα πολλοί όπως έγινε στην Ευρώπη με τη
Μαύρη Πανώλη, η κοινωνία καταστράφηκε και
ο ένας εγκατέλειψε τον άλλον. Και τότε όμως
υπήρξαν άνθρωποι που φρόντισαν τους άλλους. Όταν αντιμετωπίζουμε ένα μικρόβιο από
το οποίο κινδυνεύουμε, η καλοσύνη και η κακία
αυξάνονται.
Ερ.: Μήπως τελικά εκτός από τα άμεσα θύματα του covid-19, υπάρχουν και τα έμμεσα; Είτε από την οικονομική κρίση, είτε, όμως κι
από τη μοναξιά, την κοινωνική απομόνωση;
Απ.: Όταν αντιμετωπίζουμε επιδημία, υπάρχει μοναξιά. Δεν νομίζω, ωστόσο, ότι θα παίξει
τεράστιο ρόλο η μοναξιά στην κοινωνία μας για
χρόνια, νομίζω ότι θα αλλάξει η κοινωνία μας.
Υπάρχουν -όπως περιγράφω στο βιβλίο μουτρεις φάσεις: η πρώτη φάση είναι αυτή που ζούμε τώρα, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο κύμα. Μέχρι το 2022 πιστεύω ότι θα αναγκαστούμε να ζούμε έτσι. Στη δεύτερη φάση, που θα
έχουμε το εμβόλιο ή αρκετοί θα έχουν αρρωστήσει (ανοσία της αγέλης) ώστε να μην μπορεί
να κυκλοφορεί πια ο ιός στην κοινωνία μας. Η
φάση αυτή θα διαρκέσει από το 2022 και μετά
και για δύο χρόνια περίπου, ως το 2024. Θα είμαστε δε, τόσο σοκαρισμένοι από αυτό που θα

έχουμε αντιμετωπίσει ώστε δεν θα επιστρέψουν
ξαφνικά όλοι στις ταβέρνες ούτε θα βγάλουν
τις μάσκες και θα μπουν στα λεωφορεία πάλι.
Για ορισμένο χρονικό διάστημα ο κόσμος θα
φοβάται. Στην τρίτη φάση, από το 2024, θα
έχουμε την περίοδο μετά την πανδημία, και κατά κάποιο τρόπο θα επιστρέψει η ζωή εκεί που
ήταν πριν.
Ερ.: Θα είναι ακριβώς όπως και πριν;
Απ.: Θα έχει μείνει κάτι, φερ› ειπείν μπορεί να
μην κάνουμε χειραψία ή μπορεί οι άνθρωποι να
προτιμούν να δουλεύουν από το σπίτι. Από τη
στιγμή που έχουμε αποδείξει ότι είναι δυνατόν
πολλές δουλειές να γίνονται από εκεί, πολλές
επιχειρήσεις θα θεωρήσουν ότι δεν χρειάζεται
να φέρνουν το προσωπικό μέσα στη δουλειά,
αφού θα μπορούν κι από το σπίτι. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα εξοικονομούν χρήματα, θα υπάρχουν αλλαγές στην οικονομία μας. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, έχω ένα άρθρο στην Wall
Street Journal που το περιγράφει αυτό.
Ερ.: Παρά την προσδοκία για τα εμβόλια, γιατί βλέπετε να παρατείνεται η κατάσταση τόσο
πολύ;
Απ.: Ακόμη κι αν ανακαλύψουν το εμβόλιο
το 2021, πρέπει μετά να το φτιάξουν, να το
στείλουν σε όλον τον κόσμο. Θα χρειαστούμε
δισεκατομμύρια δόσεις και ο πληθυσμός πρέπει
να δεχθεί τα εμβόλια. Στην Αμερική τουλάχιστον, πολλοί δεν θα είναι σίγουροι, δεν θα θέλουν να το κάνουν αμέσως. Άρα, θα υπάρχει
μια καθυστέρηση, δεν θα έχουμε ξαφνικά μια
λύση για το πρόβλημα. Πιστεύω πως τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμη θα έχουμε τα προβλήματα αυτά.
Ερ.: Και η χαρά όμως, σαν την επιδημία, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έχετε αφιερώσει, κύριε καθηγητά, πολύ χρόνο στα κοινωνικά δίκτυα. Τι είναι αυτά και πώς επηρεάζονται από την πανδημία της εποχής μας;
Απ.: Τα κοινωνικά δίκτυα που ενδιαφέρουν
εμένα, δεν είναι τα on line δίκτυα. Μιλώ για τα
προσωπικά δίκτυα που έχουμε, οι φίλοι σας, οι
φίλοι μου. Περιέγραφα στο προηγούμενο βι-

βλίο, το «Προσχέδιο», που εκδόθηκε ένα χρόνο
πριν στην Ελλάδα, το πώς και το γιατί οι άνθρωποι κάνουν κοινωνικά δίκτυα. Και, τι ρόλο
παίζουν τα κοινωνικά δίκτυα στη ζωή μας. Ένας
από αυτούς τους ρόλους είναι ότι, μαζί με την
ικανότητα να μεταδίδουν ιδέες, έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε από άλλους. Αυτό το γεγονός, ότι μαθαίνουμε πράγματα από άλλους, είναι ένας από τους λόγους που φτιάχνουμε κοινωνικά δίκτυα.
Ζούμε μέσα σε αυτά τα δίκτυα για να μεταδίδονται οι ιδέες. Δυστυχώς μέσα στα ίδια τα δίκτυα κυκλοφορούν και τα μικρόβια. Τόσο στο
«Προσχέδιο» όσο και στο «Βέλος του Απόλλωνα» (σ.σ. τα δύο τελευταία βιβλία του συγγραφέα) μοιράζομαι την εξής ιδέα: ότι η κυκλοφορία του μικροβίου είναι, κατά κάποιο τρόπο, αυτό που πρέπει να πληρώσουμε, το χρέος που
έχουμε για το γεγονός ότι κυκλοφορούν ιδέες.
Σε προσεγγίζω για να μπορέσω να μάθω από
εσένα και πλησιάζοντας, κινδυνεύω. Αντί να
μου δώσεις μια ιδέα, μου δίνεις ένα μικρόβιο.
Όμως, η εξέλιξη μας έχει βοηθήσει ώστε να
έχουμε κοινωνικά δίκτυα, στα οποία αυξάνουμε
τα καλά πράγματα και, όσο μπορούμε, μειώνουμε τα κακά.
Ερ.: Πώς είναι η ζωή τώρα στις ΗΠΑ; Εκτιμάτε ότι ο covid-19 θα επηρεάσει τις εκλογές;
Απ.: Εγώ νομίζω ότι ο covid-19 έχει λιγοστέψει τις πιθανότητες να κερδίσει ο Τραμπ. Διότι
ήταν τόσο ανίκανη η αντίδραση της κυβέρνησής μας στον covid-19 και νομίζω οι άνθρωποι
το βλέπουν αυτό. Δεν μπόρεσαν να προφυλάξουν το Λευκό Οίκο, δεν μπόρεσε να σώσει ούτε τον εαυτό του. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που
δεν θέλουν να πεθάνουν από τον covid-19, δεν
ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν έναν Πρόεδρο
ο οποίος… Και, όπως καταγράφεται στα τελευταία γκάλοπ, δεν τον υποστηρίζουν όπως και
προηγουμένως. Διότι βλέπουν ότι δεν κατάφερε να τους φροντίσει. Δεν ήταν αναγκαίο να
ήταν τόσο κακή η αντίδραση στην Αμερική,
γιατί έχουμε από τους καλύτερους επιστήμονες
και γιατρούς στον κόσμο, έχουμε το CDC (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών) το
οποίο όλος ο κόσμος ζήλευε. Εν τούτοις δεν
μπόρεσε αυτός ο Πρόεδρος να αξιοποιήσει τους
επιστήμονες που είχε. Δυστυχώς.
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Ενθαρρύνει τη βία κατά της κυβερνήτη Μίσιγκαν ο Τραμπ
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Ο

Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ
Τραμπ, ο οποίος υποβαθμίζει εξαρχής
την πανδημία του κορωνοϊού, επέκρινε με
σφοδρότητα το Σάββατο σε προεκλογική ομιλία του τη Δημοκρατική κυβερνήτη της πολιτείας Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ για τα μέτρα που έλαβε και την πολιτική που εφάρμοσε
ώστε να επιβραδυνθεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού, με το πλήθος των οπαδών του να αντιδρά φωνάζοντας ρυθμικά το
σύνθημα «κλείσ’ την μέσα».
Ο ένοικος του Λευκού Οίκου εξαπέλυσε την
επίθεση στη Γουίτμερ ήδη στον πρώτο σταθμό
της τριήμερης κούρσας με φρενήρη ρυθμό που
άρχισε σε τρεις πολιτείες-κλειδιά όπου είχε επικρατήσει το 2016, αλλά δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν πως οδεύει να κερδίσει ο Δημοκρατικός
υποψήφιος Τζο Μπάιντεν φέτος.
Ο μεγιστάνας μίλησε σε συγκεντρώσεις με μεγάλα πλήθη στο Ουισκόνσιν και στο Μίσιγκαν,
παρά το γεγονός ότι τα κρούσματα μόλυνσης
από τον κορωνοϊό αυξάνονται σε αμφότερες τις
πολιτείες. Οι υποστηρικτές του που πήγαν να τον
ακούσουν δεν τηρούσαν τη λεγόμενη κοινωνική
απόσταση. Κάποιοι φόραγαν μάσκες. Άλλοι όχι.
Στην ομιλία του στη Μασκίγκαν, στο Μίσιγκαν, ο Τραμπ έβαλε στο στόχαστρο τη Γουίτμερ
επανειλημμένα, την αποκάλεσε «ανέντιμη», ενώ
υποβάθμισε την συνωμοσία ακροδεξιών παραστρατιωτικών οι οποίοι, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI), σχεδίαζαν να
την απαγάγουν.
«Λένε ότι απειλήθηκε», είπε ο Τραμπ. «Και κατηγορεί εμένα», πρόσθεσε καγχάζοντας, αναφερόμενος στη Γουίτμερ, το όνομα της οποίας
ακούστηκε πολύ στη συζήτηση για την επιλογή
της υποψήφιας αντιπροέδρου του Μπάιντεν,
προτού τελικά προκριθεί η γερουσιάστρια Κάμαλα Χάρις.
«Ελπίζω ότι σύντομα θα τη στείλετε σπίτι
της», συμπλήρωσε ο αρχηγός του κράτους, αναφερόμενος στην κυβερνήτρια.
Το σύνθημα «κλείσ’ την μέσα» ακουγόταν σε

σχεδόν όλες τις συγκεντρώσεις του Τραμπ και το
2016, τότε όμως αναφερόταν στην πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον, εκείνη
τη χρονιά υποψήφια των Δημοκρατικών για την
πρόεδρία, που ηττήθηκε από τον Ρεπουμπλικάνο.
Η Γουίτμερ αντέδρασε μέσω Twitter. «Αυτή
ακριβώς είναι η ρητορική που έβαλε σε κίνδυνο
τη ζωή τη δική μου, της οικογένειάς μου και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων ενώ προσπαθούσαμε να σώσουμε ζωές συμπολιτών μας»,
έγραψε.
Ο Λι Τσάτφιλντ, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος
της πολιτειακής Βουλής των Αντιπροσώπων του
Μίσιγκαν, αντέδρασε επίσης. Μπορεί ο πρόεδρος
να μην είπε ο ίδιος το σύνθημα «για την κυβερνήτριά μας, αλλά το έκαναν άλλοι κι αυτό ήταν λάθος. Κυριολεκτικά μόλις έγινε στόχος. Ας συζητήσουμε για τις διαφωνίες μας. Ας κερδίσουμε τις
εκλογές. Όχι αυτό».
Στο Μίσιγκαν καταγράφηκαν 1.791 κρούσματα μόλυνσης από τον κορωνοϊό, με το σύνολο
του 7ημέρου να ξεπερνά τα 10.000 για πρώτη φορά, ανέφεραν οι πολιτειακές υπηρεσίες υγείας. Το

Ουισκόνσιν κατέγραψε 3.861 κρούσματα την
Παρασκευή — και σε αυτή την περίπτωση, ρεκόρ.
Ο Τραμπ κέρδισε τις δύο πολιτείες το 2016.
Όμως δημοσκοπήσεις τον φέρουν να βρίσκεται
πίσω από τον Μπάιντεν σε αμφότερες φέτος.
Ο Μπάιντεν, ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα, σφυροκοπεί τον Τραμπ για τον
τρόπο που αντιμετώπισε την πανδημία του κορωνοϊού, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω
από 219.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ — πρόκειται
για τον βαρύτερο απολογισμό στον κόσμο.
«Το μόνο που προσφέρει ο Τραμπ στους πολίτες του Μίσιγκαν είναι περισσότερα ψέματα και
περισπασμούς — κανένα σχέδιο για να ελεγχθεί
η επιδημία, καμία στρατηγική για να βγει η οικονομία μας από την ύφεση, κανένα όραμα για να
ενωθεί η χώρα», ανέφερε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του. Η εκστρατεία του αποκάλεσε τις δηλώσεις του Τραμπ για τη Γουίτμερ «τοξικές επιθέσεις» που αποκαλύπτουν «την ανασφάλειά του
και τον φθόνο του» για τον ηγετικό ρόλο της κυβερνήτριας «σε καιρό κρίσης».

Χιλιάδες γυναίκες διαδήλωσαν κατά της Επικύρωσης του διορισμού της Μπάρετ
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Χιλιάδες γυναίκες πραγματοποίησαν το Σάββατο
πορεία ως το Ανώτατο Δικαστήριο στην Ουάσινγκτον
για να τιμήσουν τη μνήμη της εκλιπούσας
προοδευτικής δικαστού Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ
και να διαμαρτυρηθούν κατά της προσπάθειας του
Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την
εσπευσμένη αντικατάστασή της από την συντηρητική
δικαστή Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ.
Η Δικαστική Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ
έχει προγραμματίσει ψηφοφορία στις 22 Οκτωβρίου
για τον διορισμό της συντηρητικής δικαστού και
ένθερμης καθολικής Μπάρετ, εν μέσω ενστάσεων
των Δημοκρατικών για τη διαδικασία επικύρωσης
του διορισμού της τόσο κοντά στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.
Περισσότεροι από 26 εκατομμύρια Αμερικανοί
έχουν ήδη ψηφίσει και έχουν επιλέξει ανάμεσα στον
Τραμπ και τον Δημοκρατικό αντίπαλό του Τζο
Μπάιντεν ποιος θα είναι ο επόμενος ένοικος του
Λευκού Οίκου.
Οι διαδηλώτριες που μετείχαν στην Πορεία των
Γυναικών εξέφρασαν την οργή τους για το γεγονός
ότι οι Ρεπουμπλικάνοι φαίνονται έτοιμοι να
επικυρώσουν τον διορισμό της Μπάρετ λίγες ημέρες
πριν από τις προεδρικές εκλογές, την ώρα μάλιστα
που οι ίδιοι είχαν αρνηθεί να προχωρήσει η διαδικασία
επικύρωσης για τον δικαστή Μέρικ Γκάρλαντ, τον
οποίο είχε επιλέξει ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος
Μπαράκ Ομπάμα, περισσότερο από έξι μήνες πριν
από τις προεδρικές εκλογές του 2016.
«Το γεγονός είναι ότι είμαστε ισχυρές και φοβούνται», δήλωσε η Σόνια Σπου, διευθύντρια εκστρατειών περί αναπαραγωγικών δικαιωμάτων στην

UltraViolet, μια φεμινιστική ομάδα άσκησης πιέσεων,
η οποία ήταν μια από τις ομιλήτριες στην διαδήλωση.
«Βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και το ξέρουν και
είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την τελική γροθιά».
Η φιλελεύθερη υπέρμαχος των δικαιωμάτων των
γυναικών δικαστής Γκίνσμπεργκ πέθανε στις 18
Σεπτεμβρίου.
Η 49χρονη Προύντενς Σάλιβαν από περιοχή του
Ιλινόι κοντά στο Σικάγο και η αδελφή της, η 47χρονη
Κέλι Πάντζετ, από την Φλόριντα ταξίδεψαν αεροπορικώς στην Ουάσινγκτον για να μετάσχουν στην Πορεία των Γυναικών.
«Είχαμε απώλειες από την COVID-19 και έχουμε
συγκρουστεί με μέλη της οικογένειάς μας για το θέμα
του ρατσισμού, για το Black Lives Matter», δήλωσε η
Σάλιβαν. «Επομένως η πορεία αυτή ήταν μια καλή
επένδυση», υπογράμμισε.
Η Σάλιβαν πρόσθεσε ότι αυτή και ο σύζυγός της,
ένας ειδικός στην πληροφορική, εξετάζουν τις
επιλογές που έχουν για να μετακομίσουν στο
εξωτερικό αν ο Τραμπ επανεκλεγεί.
Οι διαδηλώτριες πραγματοποίησαν πορεία στην
Ουάσινγκτον ως το Ανώτατο Δικαστήριο.
Εκατοντάδες
πορείες
και
διαδηλώσεις
προγραμματίζονταν επίσης στην διεύθυνση https://
map.womensmarch.com/?eventType=oct-17-march
να διεξαχθούν σε δημαρχεία, πάρκα και μνημεία σε
όλη τη χώρα.
Στις ακροάσεις στη Γερουσία για την επικύρωση
του διορισμού της, η Μπάρετ απέφυγε ερωτήματα για
τις προεδρικές εξουσίες, την άμβλωση --στην οποία η
ίδια προσωπικά αντιτίθεται--, την κλιματική αλλαγή,
τα δικαιώματα ψήφου και το Obamacare, λέγοντας
ότι δεν μπορεί να απαντήσει επειδή υποθέσεις που

αφορούν τα ζητήματα αυτά μπορεί να έρθουν ενώπιον του δικαστηρίου.
Αν επικυρωθεί ο διορισμός της στο Ανώτατο
Δικαστήριο, οι συντηρητικοί θα έχουν πλειοψηφία
6-3.
Στη Νέα Υόρκη, όπου προβλέπονταν πέντε
διαφορετικές διαδηλώσεις, περίπου 300 διαδηλώτριες
συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ουάσινγκτον Σκουέρ,
κρατώντας πανό υποστήριξης στον Τζο Μπάιντεν.
«Είναι πραγματικά σημαντικό που βρισκόμαστε
εδώ για να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να ψηφίσει κατά του Ντόναλντ Τραμπ και της μισογυνικής
πολιτικής του», δήλωσε η Ιβόν Σάκλτον, η οποία είχε
έρθει από το Όλμπανι, την πρωτεύουσα της πολιτείας της Νέας Υόρκης.
«Απειλούνται τα θεμελιώδη δικαιώματά μας από
αυτόν τον πρόεδρο και αυτήν την κυβέρνηση, το δικαίωμά μας στην άμβλωση δέχεται επίθεση», πρόσθεσε, καταγγέλλοντας μια «κατάχρηση εξουσίας» από
τον πρόεδρο.
Στο Μπρούκλιν, την γενέτειρα της εκλιπούσας
δικαστού Γκίνσμπεργκ, περίπου 400 γυναίκες μετείχαν σε διαδήλωση.
«Η διαδήλωση αυτή γίνεται πραγματικά για να τιμήσουμε την κληρονομιά της Ρουθ Μπέιντερ
Γκίνσμπεργκ και να αντιταχθούμε στον διορισμό της
αντικαταστάτριάς της, την ώρα που οι εκλογές έχουν
ήδη αρχίσει» με την διαδικασία της ψηφοφορίας εκ
των προτέρων, σημείωσε η Λία Μίνκοφ, η διοργανώτρια της συγκέντρωσης αυτής.
«Θέλω να σκεφτεί ο κόσμος ότι μπορεί ακόμη να
κάνει τη διαφορά αυτές τις τελευταίες μέρες», πρόσθεσε ενώ απομένουν μόλις 17 μέρες από τις προεδρικές εκλογές.

Ο Τραμπ επέστρεψε τα βέλη, δηλώνοντας πως
ο Μπάιντεν είναι εμπόδιο για την ανάκαμψη της
αμερικανικής οικονομίας, που πλήττεται από τον
αντίκτυπο της πανδημίας.
Ο Μπάιντεν «θα κλείσει τη χώρα», «θα καθυστερήσει το εμβόλιο» και «θα παρατείνει την
πανδημία», υποστήριξε ο πρόεδρος και στις δύο
ομιλίες του στο Μίσιγκαν. Δεν έμεινε: ο Μπάιντεν είναι «διεφθαρμένος» και «κακοποιός», είναι «απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ»,
ενώ έφθασε στο σημείο να αποκαλέσει τους Δημοκρατικούς «αντιαμερικανούς», που θέλουν «να
σβήσουν την αμερικανική ιστορία, να καταστρέψουν τις αμερικανικές αξίες και τον αμερικανικό
τρόπο ζωής».
Σύμβουλοι του Τραμπ θεωρούν εδώ και καιρό
τις πολιτείες Μίσιγκαν και Ουισκόνσιν, καθώς
και την Πενσιλβάνια, κλειδιά για την έκβαση των
εκλογών. Ο πρόεδρος βρίσκεται στην άμυνα
ακόμα και σε παραδοσιακά οχυρά των Ρεπουμπλικάνων, όπως η Αριζόνα (θα πάει τη Δευτέρα)
και η Τζόρτζια (μίλησε προχθές Παρασκευή το
βράδυ). Την Κυριακή θα κάνει εκστρατεία στη
Νεβάδα, πολιτεία που κέρδισε η Κλίντον το 2016.
Ο Τραμπ, που συνήθως αποφεύγει να φοράει
μάσκα, επανέλαβε ότι η χώρα του οδεύει να ξεπεράσει την πανδημία του κορωονοϊού, μολονότι
τα κρούσματα μόλυνσης έχουν ξεπεράσει τα 8
εκατομμύρια, καθώς εντοπίστηκαν 1 εκατομμύριο νέα μέσα σε έναν μήνα.

Απίστευτη δήλωση
του Μητροπολίτη
Κοζάνης Παύλου
Κοζάνη
Τη δική του εξήγηση για το ότι στην Ελλάδα έχουμε λιγότερους νεκρούς από κορωνοϊό σε σύγκριση με άλλες χώρες έδωσε ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης,
Παύλος Παπαλεξίου, ο οποίος υπηρέτησε
επί 8 έτη προϊστάμενος στην κοινότητα
Αγίου Δημητρίου Αστόριας.
Στο κήρυγμα που έκανε κατά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό
Αγίας Παρασκευής Κοζάνης, είπε ότι
“στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότεροι πιστοί από όσοι σε άλλες χώρες, γι’ αυτό
έχουμε λιγότερους θανάτους”.
“Ελάτε να κοινωνήσετε από την ίδια λαβίδα, γιατί το πιστεύετε ότι εκεί είναι το
σώμα και το αίμα του Κυρίου” ανέφερε ο
Μητροπολίτης Παύλος.
Συγκεκριμένα, ο Μητροπολίτης είπε
απευθυνόμενος στους πιστούς, μετά την
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν.
Αγίας Παρασκευής Κοζάνης:
“Το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ελβετία, είναι χώρες με ίδιο πληθυσμό με εμάς. Εκεί,
είναι χιλιάδες οι νεκροί. Εκατοντάδες οι
προσβεβλημένοι από την πανδημία. Κι
εδώ (στην Ελλάδα), ακόμη, με τη χάρη
του Θεού, γιατί κάποιοι άνθρωποι υψώνουν χείρας ικέτιδας… Γιατί επιμένουν σε
εκκλησία έστω και με κλειστές πόρτες, έρχεται και δέεται στο Θεό, να σκεπάζει τη
χώρα μας… “
Μάλιστα, ο μητροπολίτης, κάλεσε τους
πιστούς να φέρουν και τα παιδιά τους να
κοινωνήσουν “από την ίδια λαβίδα”!
“Να ‘ρθείτε τώρα, να φέρετε τα παιδάκια σας κι εσείς κάποιοι, να κοινωνήσουν
και να κοινωνήσετε. Από την ίδια λαβίδα.
Γιατί το πιστεύετε ότι εκεί είναι το σώμα
και το αίμα του Κυρίου!.. Όποιοι αμφισβητούν το σώμα και αίμα του Κυρίου, το
βλασφημούν! Όποιοι και όποιες αμφιβάλλουν ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού, να
μην έρχονται, να μην πλησιάζουν” είπε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης.
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Ο Γοργοπόταμος
σύμβολο αγώνα
και ενότητας, είπε
Ο Ιερώνυμος
Λαμία.Του Γ. Παλαμιώτη/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συγκεκριμένες απαντήσεις εντός και
εκτός της εκκλησίας για τον διάλογο
που γίνεται σε σχέση με την πανδημία
έδωσε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος Β›, μιλώντας
στον Γοργοπόταμο κατά τη διάρκεια της
τελετής για την ανακήρυξή του ως επίτιμο δημότη του Δήμου Λαμιέων.
Ο αρχιεπίσκοπος προσδιόρισε ότι η
εκκλησία και πολιτεία έχουν συγκεκριμένη αφετηρία «να υπηρετούν τον άνθρωπο» και σημείωσε πως «βλέποντας
τις αντιδράσεις μερικών ανθρώπων είτε
από τον γενικότερο χώρο -τον εξωτερικό μας- είτε τον εσωτερικό μας χώρο της
εκκλησίας, με τα προβλήματα που παρουσιάζονται σήμερα, και κυρίως της
επιδημίας, ο λόγος του Θεού, αλλά κυρίως οι πράξεις του Ιησού Χριστού και του
Ευαγγελίου, δεν χρειάζονται διορθώσεις». «Αν η εκκλησία δεν ενδιαφέρεται
για τον άνθρωπο ή αν πάψει να υπάρχει
άνθρωπος, δεν χρειάζεται πλέον η εκκλησία. Η εκκλησία χρειάζεται εφόσον
υπάρχει άνθρωπος, εφόσον υπάρχει το
πρόβλημα για να δώσει τη θεραπεία.
Μία εκκλησία χωρίς τον άνθρωπο δεν
έχει κανένα νόημα», πρόσθεσε και επανέλαβε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ
πολιτείας και εκκλησίας: «Είμαστε υποχρεωμένοι να εργαστούμε για τον άνθρωπο κάτω από τις οποιεσδήποτε συνθήκες κάτω από τις οποιαδήποτε περιστάσεις».
Με αφορμή τον Γοργοπόταμο, όπου
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών τόνισε: «Ο Γοργοπόταμος στην ιστορία μας συμβολίζει την
ενότητα των Ελλήνων και την αντίσταση. Δηλαδή, ενότητα συν αντίσταση.
Δύο πράγματα που φαίνονται δύσκολα
αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να ξεπεράσουμε πολλές φορές τον πήχη και να
υπερβούμε αυτές τις δυσκολίες και να
τις βάλουμε να συνεργαστούν. Ο Γοργοπόταμος είναι ένα σύμβολο κομβικό για
όλες τις εποχές, για όλους τους ανθρώπους, για όλες τις καταστάσεις, που αρχίζουν από τα προβλήματα του προσώπου, της οικογένειας, της πολιτείας, της
διεθνούς καταστάσεως. Είναι μάθημα
που πρέπει να ερχόμαστε εδώ σαν προσκύνημα για να εμπνεόμαστε. Όσο προχωρούμε αντίθετα δεν θα βρίσκουμε διεξόδους όσο προχωρούμε συνεργατικά
θα λύνονται τα προβλήματα έστω και με
ολοκαυτώματα. Ο Γοργοπόταμος είναι
ένα μεγάλο μάθημα για μας, για όλες τις
εποχές, για τότε για σήμερα για αύριο,
πρέπει να μάθουμε όλοι μας να γίνουμε
άνθρωποι της ενότητας και της αντίστασης».
Λίγο νωρίτερα, ο δήμαρχος Λαμιέων,
Θύμιος Καραΐσκος, ανακοινώνοντας
την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Λαμίας να ανακηρύξει τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο επίτιμο δημότη, στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία του μέσα
στον χώρο της εκκλησίας, ενώ έκανε ιδιαίτερες αναφορές στις κοινωνικές παρεμβάσεις του και στο δημιουργικό
πνεύμα του. Παράλληλα, σχολίασε την
ισορροπημένη στάση, την οποία κρατά
η εκκλησία απέναντι σε όλα τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, γεγονός που
-όπως είπε- «σφυρηλατεί την ενότητα
στην εκκλησία αλλά και στον λαό».
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Ατελείωτες οι τουρκικές προκλήσεις στη Μεσόγειο
Αθήνα.- (GreekNewsOnline,
ΑΠΕ-ΜΠΕ)

«Η

τουρκική περιοχή ευθύνης έρευνας και διάσωσης που ορίστηκε αυθαίρετα με
τον νέο τουρκικό νόμο, όπως άλλωστε και αυτή που είχε ορισθεί
με τον τουρκικό νόμο του 1988,
είναι παράνομη στο μέτρο που
επικαλύπτει περιοχές ελληνικής
κυριαρχίας και δικαιοδοσίας, συνεπώς δεν παράγει έννομα αποτελέσματα» τονίζει σε ανακοίνωσή
του το Υπουργείου Εξωτερικών
σχετικά με την εξαγγελία νέας παράνομης περιοχής έρευνας και διάσωσης από την Τουρκία. Πέραν
όμως αυτού, επισημαίνει οτι, δεν
στηρίζεται σε επιχειρησιακά κριτήρια και δεν εξυπηρετεί τους
σκοπούς ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής.
Το Υπουργείο Εξωτερικών καθιστά σαφές πως η ελληνική περιοχή
ευθύνης, η οποία έχει καθορισθεί
την δεκαετία του ‹50 με Περιοχικές
Συμφωνίες Αεροναυτιλίας του
ICAO και έχει δηλωθεί από το 1975
στον αρμόδιο Διεθνή Ναυτιλιακό
Οργανισμό (ΙΜΟ), συμπίπτει με το
FIR Αθηνών και είναι σύμφωνη με
τις συστάσεις του ΙΜΟ και ΙCAO,
όπως περιλαμβάνονται στο Διεθνές Εγχειρίδιο Αεροναυτικής και
Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης
(IAMSAR Manual). Υπογραμμίζει
επίσης ότι και στην πράξη η Ελλάδα, μέσω του αρμόδιου ελληνικού
Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού
Έρευνας και Διάσωσης (Joint
Rescue Coordination Center JRCC) στον Πειραιά, συντονίζει
αποτελεσματικά όλες τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην
περιοχή ευθύνης της, παρέχοντας
εν προκειμένω υπηρεσίες σε όλα
τα κινδυνεύοντα πλοία και αεροπλάνα.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο
Εξωτερικών τονίζει ότι είναι σαφές
ότι η Τουρκία, με την τελευταία
αυτή κίνηση που έχει αμιγώς πολιτικά κίνητρα, δεν διστάζει να προκαλέσει σύγχυση, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, και υπογραμμίζει ότι «η κίνηση αυτή έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο τουρκικών αυθαιρεσιών και
παρανόμων διεκδικήσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες άλλωστε ευθύνονται για την άνευ προηγουμένου
κλιμάκωση της τελευταίας περιόδου.
Οι τουρκικές ενέργειες θα προσκρούσουν και πάλι στην διεθνή
νομιμότητα με την οποία η Τουρκία θα πρέπει επιτέλους κάποτε να
συμφιλιωθεί, υπογραμμίζει καταληκτικά στην ανακοίνωσή του το
υπουργείο Εξωτερικών.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΒΗΜΑΤΟΣ

Για την αποκάλυψη της εφημερίδας ΒΗΜΑ σχετικά με τα γραπτά
πρωτόκολλα του Βερολίνου μίλησε στην πρωινή εκπομπή Mega

Σαββατοκύριακο ο βουλευτής
Σερρών και γραμματέας Διεθνών
Σχέσεων της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου: ¨Το θέμα που συμφωνήσαμε να συζητήσουμε με την Τουρκία είναι η μοναδική μας διαφορά,
δηλαδή ο καθορισμός ΑΟΖ και
υφαλοκρηπίδας, όπως αποδεικνύουν και τα πρωτόκολλα του Βερολίνου. Η σημερινή αποκάλυψη δικαιώνει την κυβέρνηση και διαψεύδει την Άγκυρα, καθώς και αλλά κέντρα, που έκαναν λόγο για
δήθεν συζήτηση περί αποστρατικοποίησης νησιών και άλλων ζητημάτων. Ο κ. Ερντογάν συμφώνησε
να προσέλθει στις διερευνητικές
επαφές με ατζέντα τη μοναδική διαφορά μας και υπαναχώρησε χωρίς
να προβάλει πειστικό λόγο¨, ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής
της ΝΔ και συνεργάτης του πρωθυπουργού.

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

«Η ελληνική κυριαρχία είναι 6
μίλια και η δυνητική ελληνική κυριαρχία είναι τα 12 μίλια. Αυτό είναι ένα μονομερές δικαίωμα, το
οποίο η χώρα μας θα το ασκήσει

όταν και όποτε αποφασίσει. Είναι
καθαρά δική μας απόφαση και σίγουρα θα ήταν λάθος να το ασκήσουμε υπό πίεση και ως σπασμωδική κίνηση». Αυτό τονίζει η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη,
σε συνέντευξή της στην εφημερίδα
«Real news», υπογραμμίζοντας ότι
«η ελληνική κυβέρνηση και οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αποδείξει το
δύσκολο καλοκαίρι που περάσαμε
ότι υπερασπίζονται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».
Η κ. Μπακογιάννη επισημαίνει
ότι η Τουρκία αποτελεί τον διαλυτικό παράγοντα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, προσπαθεί να
ελέγξει την περιοχή και έχει μετατραπεί σε περιφερειακό ταραξία.
«Η Ευρώπη έκανε το πρώτο βήμα
στέλνοντας τελεσίγραφο στην
Τουρκία, κάτι που λίγους μήνες
πριν, δύσκολα θα το πίστευε κανείς. Από τότε ο Ερντογάν κάνει
ό,τι μπορεί για να πείσει και τους
πιο δύσπιστους για την ανάγκη μίας σοβαρής και αποτελεσματικής
αντίδρασης της Ευρώπης, δηλαδή
την επιβολή κυρώσεων», σημειώνει η πρώην υπουργός.

O δεύτερος γύρος των ψευδοεκλογών στα κατεχόμενα
Λευκωσία.- Της Μανιάνας
Καλογεράκη/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στο 30,17% ανέρχονταν μέχρι την
1 μετά το μεσημέρι της Κυριακής,
το ποσοστό συμμετοχής στις λεγόμενες εκλογές των κατεχομένων.
Οι κάλπες αναμενόταν να κλείσουν
στις έξι το απόγευμα και αποτελέσματα μετά τις 8 το βράδυ. H Greek
News θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα μας www.
greeknewsonline.com
Σε σχετική ανακοίνωση του «Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου» των
κατεχομένων, αναφέρεται ότι ανέφερε ότι η υψηλότερη συμμετοχή ήταν
στη Λεύκα και η χαμηλότερη στη
Μόρφου.
Την ίδια ώρα, η ειδησεογραφική
ιστοσελίδα Kıbrıs Postası μετέδωσε
ότι ο λεγόμενος πρωθυπουργός και
υποψήφιος στις «προεδρικές εκλογές» με το Κόμμα Εθνικής Ενότητας
(UBP), Ερσίν Τατάρ, κάλεσε τους
ψηφοφόρους στα κατεχόμενα να
προσέλθουν στην κάλπη λέγοντας
πως οι «εκλογές» είναι πολύ σημαντικές και εξ αυτού είναι σημαντική
και η συμμετοχή των ψηφοφόρων

στην «εκλογική διαδικασία».
«Αυτό που είναι σημαντικό είναι να
στείλουμε στον κόσμο ένα μήνυμα
που να αντικατοπτρίζει την θέληση
μας. Μέχρι σήμερα προσπαθήσαμε
να εξηγήσουμε ποια είναι η σωστή
απόφαση. Πρέπει να εκλέξουμε ένα
πρόσωπο που να είναι πρόεδρος για
όλους, ένα πρόσωπο που να είναι
ενωτικό και συναινετικό», είπε.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους
μετά την άσκηση του εκλογικού του
δικαιώματος, ο κ. Τατάρ υπενθύμισε ότι υπήρξε ποσοστό συμμετοχής
58% στον πρώτο γύρο των «εκλογών» και σημείωσε ότι το ποσοστό
αυτό ήταν πολύ χαμηλό. Τονίζοντας

ότι οι «προεδρικές εκλογές» δεν είναι «πρόωρες (βουλευτικές) εκλογές», κάλεσε το κοινό στην κάλπη
και υπογράμμισε τη σημασία της
μεγάλης προσέλευσης σε αυτές τις
«εκλογές».
Από την πλευρά του, σύμφωνα με
τον τηλεοπτικό σταθμό Genç Tv, ο
Τουρκοκύπριος ηγέτης και ανεξάρτητος υποψήφιος στις «προεδρικές
εκλογές», Μουσταφά Ακιντζί ευχήθηκε να είναι μέρα περηφάνιας για
την τουρκοκυπριακή «δημοκρατία
και βούληση» η 18η Οκτωβρίου
2020.
Σε δηλώσεις μετά την άσκηση του
δικαιώματος ο κ. Ακιντζί είπε: «Ξέ-

ρουμε ότι σε αυτή την εκλογική διαδικασία έγιναν γεγονότα τα οποία
δεν έπρεπε να συμβούν και στα
οποία αναφέρθηκα πολλές φορές
αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σήμερα. Ξέρουμε ότι συνέβησαν γεγονότα που δεν έπρεπε να γίνουν, που
δεν έπρεπε να συμβούν. Εύχομαι να
μην ξανασυμβούν αυτά. Παράλληλα, θα ήθελα να εκφράσω και μιαν
ευχή μου. Η ευχή μου είναι η εξής:
Όταν ως Τουρκοκύπριοι μια μέρα
γυρίσουμε πίσω και κοιτάξουμε την
18η Οκτωβρίου 2020 εύχομαι να την
θυμούνται ως μέρα περηφάνιας της
τουρκοκυπριακής δημοκρατίας και
βούλησης. Εύχομαι να είναι για το
καλό τα εκλογικά αποτελέσματα για
την κοινότητά μας, το νησί μας και
την περιοχή μας».
Ο κ. Ακιντζί ευχαρίστησε όλους
όσους εργάστηκαν για να διεξαχθούν οι δύο γύροι των «προεδρικών
εκλογών» στις δύσκολες συνθήκες
πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων
των δημοσιογράφων, της «αστυνομίας», του «ανώτατου εκλογικού
συμβουλίου», των επιτελείων των
δύο υποψηφίων και των «πολιτών»
που θα ψηφίσουν.
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Συνέντευξη κυβερνητικού εκπροσώπου στην ΕΡΑ
Αθήνα.- Του Ν. Αρμένη/ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Η

Σύνοδος αυτή ήταν μια συνέχεια της προηγούμενης, κατά
την οποία, τα ξημερώματα της 2ας Οκτωβρίου, -με την αναφορά των Συμπερασμάτων στα άρθρα 29 και 215 της Συνθήκης,
που μιλούν για κυρώσεις- τέθηκαν οι βάσεις για μία ευρωπαϊκή πολιτική αποτροπής», δήλωσε σε συνέντευξή του στην ΕΡΑ
ο Στέλιος Πέτσας.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι
ίσως για πρώτη φορά οι Ευρωπαίοι ηγέτες
έδειξαν ενωμένοι και αποφασισμένοι απέναντι σε προκλήσεις έναντι των ευρωπαϊκών
συμφερόντων και όχι απλώς έναντι δύο
κρατών-μελών, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. «Ήταν τόσο αποφασιστικοί ώστε να
δείχνουν στην άλλη πλευρά ότι προτίθενται
να καταλήξουν σε κυρώσεις σημαντικές, κάτι που δεν ήταν καθόλου αυτονόητο τα
προηγούμενα χρόνια», συνέχισε ενώ είπε
πως θέσαμε από ελληνικής πλευράς ένα
ακόμη σημαντικό ζήτημα, πέραν των οικονομικών κυρώσεων που εν πολλοίς έχουν
περιγραφεί στην εργαλειοθήκη που έχει
υποβάλει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξωτερικές σχέσεις κ.
Μπορέλ. «Υπάρχουν πλέον και κυρώσεις,
όπως το εμπάργκο όπλων που έθεσε ο Πρωθυπουργός στο τραπέζι των ηγετών. Αυτό
είναι ένα πλαίσιο εργαλείων μέσα σε μια ευρωπαϊκή φαρέτρα, που δείχνει στην άλλη
πλευρά ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τις προκλήσεις και να αγνοεί την Ευρώπη. Το πότε
θα ενεργοποιηθεί κάποιο από τα εργαλεία
αυτής της φαρέτρας θα το δούμε στο μέλλον», συμπλήρωσε.
Είπε επίσης ότι ο καταληκτικός ορίζοντας
είναι όντως ο Δεκέμβριος όμως υπάρχει και
έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσα στο
Νοέμβριο που φαίνεται ότι δρομολογείται.
«Δεν μπορεί να αγνοεί κανείς προκλήσεις
όπως αυτή της Αμμοχώστου ή της Ανατολικής Μεσογείου με τις παράνομες τουρκικές
NAVTEX. Ας κρατήσουμε και τη δήλωση
των Υπουργών Εξωτερικών της Γαλλίας και
της Γερμανίας σχετικά με την προθεσμία μερικών εβδομάδων όπως είπαν. Εξαρτάται
από τη στάση της Τουρκίας το πόσο πιο
σκληρά θα μπορούσαν να κινηθούν οι Ευρωπαίοι απέναντι στην προκλητικότητά
της, όχι μέχρι τον Δεκέμβριο, αλλά ίσως και
νωρίτερα. Εμείς κινούμαστε με ορίζοντα
Δεκεμβρίου και μακάρι η τουρκική πλευρά
να αποκλιμακώσει τις προκλητικές ενέργειες. Αν όμως συνεχίσει υπάρχει το ενδεχόμενο και για πιο σύντομη απάντηση από ευρωπαϊκής πλευράς», υπογράμμισε.
Σχετικά με τον κορονοϊό δήλωσε ότι
υπάρχουν συγκεκριμένες γειτονιές και Δήμοι στην Αττική με αυξημένα κρούσματα,
αλλά και συγκεκριμένες γεωγραφικές ενότητες, όπως η Κοζάνη. «Φαίνεται, όμως, να
φουντώνει το πρόβλημα και στην Καστοριά,
στα Ιωάννινα, ακόμη και στη Θεσσαλονίκη.
Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας σε αυτές τις περιοχές να προσέχουν και να εφαρμόζουν τα μέτρα. Γιατί
ξαφνικά, για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη,
φτάνουμε σε πάνω από 60 κρούσματα, μέσα
σε μία ημέρα, εκεί που δεν υπήρχε καθόλου
ζήτημα. Κι αυτό σημαίνει ότι κάποια χαλάρωση υπήρξε, γιατί δεν προηγήθηκε κάποια
συρροή. Υπήρξε κάποια γενικότερη χαλάρωση, η οποία θα πρέπει να αναστραφεί»,
τόνισε.
Ειδικά για την Αττική είπε ότι υπάρχουν
περισσότερα κρούσματα στη Δυτική Αθήνα

ΥΠΕΞ: Η Τουρκία
αποτελεί κοινό
παρανομαστή των
προβλημάτων
στην περιοχή
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Οι σπασμωδικές αντιδράσεις της Τουρκίας σε
συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια,
στην Αρμενία και το Ιράκ, το μόνο που κάνουν είναι να αναδεικνύουν διεθνώς το αδιέξοδο στο
οποίο έχει περιέλθει συνεπεία των δικών της επιλογών» τονίζει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Γεννηματάς, απαντώντας σε
ερώτημα δημοσιογράφου σχετικά με τις χθεσινές
δηλώσεις του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.
Περαιτέρω ο κ. Γεννηματάς επισημαίνει ότι «όσο
για τον εξωφρενικό ισχυρισμό της ότι αποτελεί κοινό παρονομαστή για τη λύση όλων των προβλημάτων στην περιοχή, θα ήταν σκόπιμο να τον επιβεβαιώσει με τις χώρες της περιοχής που μάλλον ως
κοινό παρονομαστή των προβλημάτων τους την
αισθάνονται».

και στον Πειραιά κα πως στο νότιο κομμάτι
της Αθήνας, στην Καλλιθέα στο Περιστέρι,
κάνουμε συνεχώς ελέγχους για να δούμε
ποιο είναι το ποσοστό θετικότητας του πληθυσμού. «Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε
αυτό, αλλά τα μέτρα που έχουμε πάρει είναι
ήδη πολλά. Ας εφαρμόσουμε αυτά, ας συνεχίσουμε να ακούμε τους ειδικούς και όλα θα
πάνε καλά», διαβεβαίωσε.
Για το σύστημα υγείας δήλωσε ότι αυτή
τη στιγμή δεν υπάρχει ανησυχία για τις
Μ.Ε.Θ. και αν συνεχίσουμε σε αυτόν τον
ρυθμό κρουσμάτων, το σύστημα Υγείας θα
αντέξει. «Για παράδειγμα, πριν από περίπου
έναν μήνα, δύο στις τρεις Μ.Ε.Θ. στην Αττική, για τον Covid, ήταν κατειλημμένες. Τώρα, το ποσοστό αυτό έχει πέσει κάτω από
60%, γιατί προσθέτουμε συνεχώς κλίνες. Ο
αριθμός των διασωληνωμένων παραμένει
περίπου σταθερός», εξήγησε ενώ είπε ότι
δυστυχώς έχουμε αύξηση του αριθμού των
θανάτων, γεγονός που μας ανησυχεί, γιατί
αφορά ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που
έχουν πληγεί από συρροές, για παράδειγμα
σε γηροκομεία.
«Αυτά προσπαθούμε να τα περιχαρακώσουμε και δεν θα κουραστούμε να λέμε σε
όλους να προσέχουν», επισήμανε.
Για την οικονομία σε σχέση με το δεύτερο
κύμα της πανδημίας, όχι μόνο στην Ελλάδα,
αλλά και στην Ευρώπη, είπε ότι «μας κάνει
να είμαστε πιο προσεκτικοί και έτοιμοι να
ενεργοποιήσουμε περισσότερα εργαλεία».
Επ› αυτού τόνισε: «Η απόφαση να μην
επιστρέφεται πλήρως η επιστρεπτέα προκαταβολή, έχει ανακοινωθεί και από το Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία, είτε για τη ρευστότητα, είτε για την
τόνωση της απασχόλησης, όπως είναι τα
προγράμματα του ΟΑΕΔ, το πρόγραμμα για
100.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, που
προχωρούν ικανοποιητικά. Επίσης, έχουμε
και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
που θα στηρίξει νέες θέσεις απασχόλησης.
Mπορούμε να υλοποιήσουμε τέτοιες δράσεις γιατί, αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα -δεν είναι μόνο η Κυβέρνηση- απολαμβάνει της
εμπιστοσύνης των αγορών. Ήδη έχουμε δανειστεί από τις αγορές το τελευταίο διάστημα, περίπου 14 δις ευρώ, παρά την πανδημία, με ιστορικά χαμηλά επιτόκια. Αυτό μας
δίνει ένα ταμειακό περιθώριο να στηρίξουμε
την ελληνική οικονομία για όσο καιρό αντι-

μετωπίζει τις συνέπειες της πανδημίας».
Σε ότι αφορά τα πρωτοσέλιδα της «ΑΥΓΗΣ» και της «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» ο κ. Πέτσας υπογράμμισε πως
δεν υπάρχει για την Κυβέρνηση και τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, κανένα
περιθώριο δισταγμού.
«Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Η
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» ήταν
ένα ιστορικό, κατά την άποψή μου, πρωτοσέλιδο. Βάζει τον δημοκρατικό κόσμο απέναντι σε νεοναζιστικά μορφώματα, τα οποία
δοκίμασαν την αντοχή της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού πολιτικού συστήματος
και της Δικαιοσύνης. Η κοινωνία, η Δικαιοσύνη και το πολιτικό μας σύστημα άντεξαν.
Οι πολίτες απέβαλαν αυτό το νεοναζιστικό
μόρφωμα από τη Βουλή. Η Δικαιοσύνη ήρθε και τιμώρησε τέτοιου είδους εγκληματικές οργανώσεις για να τις βάλει, οριστικά
πλέον, στο περιθώριο. Και πάνω σε αυτή την
ομοθυμία του πολιτικού κόσμου πρέπει να
χτίσουμε. Να αφήσουμε στην άκρη διχαστικά διλήμματα, γιατί πάντα καραδοκεί κάποιος εχθρός της Δημοκρατίας. Πρέπει να
είμαστε όλοι ενωμένοι για να την περιφρουρούμε. Είναι ένας διαρκής αγώνας. Μένω σε
αυτό», ανέφερε.
Με αφορμή τις δημοσκοπήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν πιέζεται από την
αντιπολίτευση αλλά από τα προβλήματα
καθώς είναι πρωτοφανής η κατάσταση που
ζούμε τους τελευταίους πολλούς μήνες με
έναν συνδυασμό εξωτερικών, εξωγενών
προκλήσεων, όπως είναι η τουρκική προκλητικότητα και η πανδημία του κορονοϊού.
«Επιβάλλουν στην Κυβέρνηση να τρέχει
με απίστευτες ταχύτητες, ανάμεσα σε αυτές
τις εξωτερικές προκλήσεις και ταυτόχρονα
να προχωρά μεταρρυθμίσεις, πάντα στο τρίπτυχο λιγότεροι φόροι και εισφορές, περισσότερη ασφάλεια και περισσότερες δουλειές», συμπλήρωσε,
Επίσης είπε ότι η ανεργία αυξήθηκε μεν,
δεν εκτινάχθηκε δε και επανέλαβε ότι η πίεση είναι τα προβλήματα.
«Η πίεση αυτή κρατά την Κυβέρνηση εκεί
που πρέπει και η Αντιπολίτευση, πραγματικά, έχει πολύ σημαντικό ρόλο, όπως πάντα,
να παίξει στη Δημοκρατία μας, προβάλλοντας τις δικές της διαφορετικές απόψεις, αρκεί αυτές να είναι εποικοδομητικές», υπογράμμισε.

Χ. Θεοχάρης: «Ετοιμάζουμε
τη στρατηγική
για το 2021»
Αθήνα.«Με υπερπροσπάθεια και καλό συντονισμό καταφέραμε να ανοίξουμε τα σύνορά μας και τον τουρισμό σε μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Εργαζόμαστε πυρετωδώς για το επόμενο καλοκαίρι, έχοντας ως όπλο τα γρήγορα τεστ αντιγόνου, καθώς η
αγορά πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς οριζόντιες απαγορεύσεις και χωρίς καραντίνα», ανέφερε ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας σε εκπομπή του Action 24.
«Μπορούμε να έχουμε πιο γρήγορες διαδικασίες αν τεστάρουμε στις πύλες εισόδου ή πριν την είσοδο στο αεροπλάνο. Μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη ταχύτητα. Η χώρα μας βρίσκεται στην πρωτοπορία και με το σύστημα εισόδου-κωδικό EVA. Και καταβάλλουμε
μία πολύ μεγάλη προσπάθεια και ως υπουργείο
Τουρισμού, έχοντας την αμέριστη στήριξη και του
ίδιου του πρωθυπουργού», σημείωσε ο υπουργός.
Ο κ. Θεοχάρης τόνισε και τη σημασία του εμβολίου:
«Το εμβόλιο θα έρθει να αλλάξει την κατάσταση
και θα είναι ευρέως διαθέσιμο. Αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο να συμβεί, αλλά όταν γίνει, θα μπορούμε να μιλάμε με όρους επιστροφής στην κανονικότητα. Οφείλουμε, όμως, απέναντι στις τουριστικές
επιχειρήσεις μας και στον ελληνικό λαό, να εργαζόμαστε βάσει του απευκταίου σεναρίου ότι δεν θα
έχουμε έγκαιρα το εμβόλιο. Για αυτήν την περίπτωση έχουμε ήδη ξεκινήσει μία «σταυροφορία». Βρέθηκα στις Βρυξέλλες πριν λίγες ημέρες με τον γγ
του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και μιλάω
την ερχόμενη Δευτέρα στην Επιτροπή Κρίσης για
αυτό το ζήτημα».
Ο υπουργός Τουρισμού μίλησε για τη «μεγάλη
αγωνία που είχαμε τον περασμένο Ιούνιο, για να
μπορέσουμε να ανοίξουμε, συντονίζοντας όλες τις
δυνάμεις του τουρισμού, ώστε να καταφέρουμε να
έχουμε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Ήταν ένα
από τα ζητήματα που με κρατούσαν ξάγρυπνο».
Όπως επεσήμανε, «η μεγάλη εικόνα είναι πως πάνω
από 1.000 άνθρωποι έχουν φιλοξενηθεί στα ξενοδοχεία καραντίνας-απομόνωσης και δεν εισπράξαμε κανένα παράπονο. Η γενική εικόνα είναι μία θετική εικόνα. Θεσμοθετήσαμε και τη δυνατότητα
του δωματίου καραντίνας για όποιο ξενοδοχείο το
επιθυμεί».
Τέλος, ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στην επόμενη χρονιά, υπογραμμίζοντας ότι «για το 2021, η
ελληνική κυβέρνηση δουλεύει κεντρικά και εντατικά με το «Repositioning Greece». Ο ΕΟΤ ετοιμάζει
για τη στρατηγική του 2021 νέες διαδικασίες και
νέα παραγωγή με σλόγκαν και βίντεο. Όλα αυτά θα
επιτρέψουν στη χώρα μας να ξανασυστηθεί στον
κόσμο σε αυτό το επίπεδο.
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Πληθαίνουν τα κρούσματα, ανησυχία για Κοζάνη και Γιάννινα
Αθήνα.- (GreekNewsOnline/ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Τ

ην ανησυχία του για την επιδημιολογική
εικόνα που παρουσιάζουν η Κοζάνη, αλλά
και πόλεις όπως η Καστοριά, η Θεσσαλονίκη και
τα Ιωάννινα, εξέφρασε από την Κοζάνη ο υφυπουργός για θέματα Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς αμέσως μετά την σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια δυτικής
Μακεδονίας με τον Περιφερειάρχη, τους δημάρχους και τους εκπροσώπους φορέων της περιοχής.
Σε 482 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Ελλάδα, εκ των οποίων 46 συνδέονται με
γνωστές συρροές και 19 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, ανακοίνωσε το Σάββατο ο ΕΟΔΥ. Ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων είναι 24.932, εκ των οποίων το 55.6%
άνδρες.
Επίσης, 3.475 (13.9%) θεωρούνται σχετιζόμενα
με ταξίδι από το εξωτερικό και 10.037 (40.3%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 83 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η
διάμεση ηλικία τους είναι 66 ετών. 24 (28.9%) είναι
γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 95.2%, των
διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι
ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 256 ασθενείς έχουν
εξέλθει από τις ΜΕΘ.
Τέλος, έχουμε 10 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 500 θανάτους συνολικά στη χώρα. Από
αυτούς, 188 (37.6%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 96.2% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω.
ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ
Σύμφωνα με τα στοιχεία των δράσεων για τους
δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν οι Κινητές Μονάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)
στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, την Παρασκευή, διενεργήθηκαν περισσότεροι από 400 έλεγχοι σε δομές και κεντρικά σημεία του νομού. Από
τα αποτελέσματα των 402 rapid test ανευρέθηκαν
27 κρούσματα (1 στην πλατεία Πτολεμαΐδας και 26
στις πλατείες της Κοζάνης), ποσοστό 6,7%.
Ο κ. Χαρδαλιάς σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη στην Κοζάνη, απέκλεισε προς το παρόν την πιθανότητα επιβολής περιοριστικών μέτρων, τονίζοντας ότι «οι τέτοιες αποφάσεις βγαίνουν μέσα από
διαδικασίες όπου εξετάζονται δείκτες που είναι
πολυπαραγοντικοί».
Επεσήμανε ότι «η κατάσταση είναι κρίσιμη για
όλη την χώρα» και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες τις επόμενες ημέρες «να τηρήσουν με αυστηρότητα και ευλάβεια τα μέτρα που έχουν συστήσει
οι επιδημιολόγοι».
Είπε ότι μπορεί να υπάρχουν φαινόμενα κόπωσης αλλά υπογράμμισε ότι «σε καμία περίπτωση
δεν πρέπει να αφήσουμε τις προσπάθειες που
έχουμε κάνει να πάνε χαμένες». Τόνισε ότι «ο ελληνικός λαός έχει αποδείξει ότι στις δύσκολες καταστάσεις έχει αντανακλαστικά» και δήλωσε αισιόδοξος ότι και «από αυτή την μάχη θα βγούμε όλοι
νικητές».
Αθήνα
«Την ώρα που η πλειοψηφία των
ΜΜΕ αγωνίζονται καθημερινά για
την επιβίωσή τους, όπως αποκαλύπτει η Εφημερίδα των Συντακτών η
ιστοσελίδα ιδιοκτησίας του βουλευτή της ΝΔ κ. Μπογδάνου, και εν συνέχεια της συζύγου του, απολαμβάνει
χρηματοδότηση από τα δημόσια ταμεία», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως σημειώνει, «για να μην είναι

Χαρακτήρισε «κρίσιμη την κατάσταση που
υπάρχει στην ΠΕ Κοζάνης» και τόνισε ότι όλοι οι
κάτοικοι πρέπει «να τηρήσουν με πειθαρχία κα ευλάβεια τα μέτρα που οι επιδημιολόγοι έχουν προτείνει» και σε υψηλή προτεραιότητα πρέπει να είναι η χρήση της μάσκας οι αποστάσεις και η προσωπική υγιεινή. Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι από την
Κοζάνη ξεκίνησε το πρώτο κύμα του περασμένου
Μαρτίου και «από την ίδια περιοχή διαπιστώνουμε
ότι ξεκινά και η δεύτερη φάση της πανδημίας».
Εξέφρασε αισιοδοξία ότι «η Δυτική Μακεδονία
όπως με συνταραγμένο τρόπο κέρδισε την μάχη
την περασμένη άνοιξη το ίδιο ακριβώς θα πετύχει
και σήμερα με την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος». Ζήτησε από τους πολίτες ανεξάρτητα από
την ένταση τον εκνευρισμό η την κόπωση να τηρήσουν απαρέγκλιτα τα μέτρα ώστε η περιοχή να
επιστρέψει στο επίπεδο 3.
Για το θέμα της λειτουργίας των Σχολικών μονάδων δήλωσε ότι τα 20 κρούσματα που είχαν
εντοπιστεί από την 1η Οκτωβρίου δεν σχετίζονται
με ενδοσκοπική συρροή, εξήγησε ότι «τα σχολεία
θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά» και ότι
«εάν παρουσιαστεί ενδοσχολική συρροή θα κάνουμε το αυτονόητο». Απαντώντας εμμέσως στην
επιστολή των τεσσάρων δήμαρχων της ΠΕ Κοζάνης που ζητούσαν την εκ περιτροπής λειτουργίας
των σχολικών μονάδων η την διδασκαλία μέσω
τηλεδιάσκεψης ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι
«υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις για το θέμα
της λειτουργίας των σχολείων αλλά όμως υπάρχουν και οι απόψεις των επιδημιολόγων τις οποίες
λαμβάνουμε υπόψη». Πάντως επεσήμανε ότι στα
σχολεία τα παιδιά είναι πιο εύκολο να εφαρμόζουν
τα μέτρα προφύλαξης από το να βρίσκονται στις
πλατείες η σε άλλους χώρους.
Τέλος απαντώντας σε ερώτηση για τις διαμαρτυρίες του δημάρχου Κοζάνης ως προς την συνεργασία με την Πολιτική προστασία, δήλωσε ότι η
συνεργασία του με τον δήμαρχο είναι καλή, όσα
έπρεπε να γίνουν για την περιοχή έχουν γίνει από
τον ΕΟΔΥ και συμπλήρωσε: «ως παλιός αυτοδιοικητικός έχω μια διαφορετική άνεση επικοινωνίας
με τους δημάρχους της περιοχής».
ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Έκκληση προς τους κατοίκους των Ιωαννίνων
και της ευρύτερης περιοχής να τηρούν τα επόμενα
24ωρα «ευλαβικά και πειθαρχημένα» τα μέτρα
πρόληψης έκανε ο υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδα-

λιάς, μετά την σύσκεψη στην Περιφέρεια Ηπείρου,
προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση στα Ιωάννινα.
Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε πως «η κατάσταση είναι
εξαιρετικά κρίσιμη, υπάρχει η επιδημιολογική πίεση, ενώ, καθώς βρισκόμαστε πολύ μακριά αλλά
και πολύ κοντά στο επόμενο επίπεδο, το αν περάσουν τα Ιωάννινα σε καταστάσεις που όλους μας
στεναχωρούν γιατί έχουν αποτέλεσμα στην κανονικότητα στον επχειρηματικό, τον οικογενειακό
προγραμματισμό, εξαρτάται από εμάς τους ίδιους».
Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι τα τα επόμενα
24ωρα πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται πειθαρχημένα τα μέτρα, επεσήμανε πως γίνεται εντατικοποίηση έλεγχων και επικαιροποίηση στρατηγικής
για συγκεκριμένες γειτονιές, ενώ έκανε ισχυρή σύσταση για μάσκες και αποφυγή συχνωτισμού.
Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι είναι καθημερινή η
επαφή με τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο και
τους εμπλεκόμενους φορείς. Σύμφωνα με τον ίδιο,
τα ενεργά κρούσματα στα Ιωάννινα είναι 256, με
αυξητική τάση στην ευρύτερη περιοχή, και οι στενές επαφές υψηλού ρίσκου είναι 521, γι› αυτό καθημερινά, στις τεχνικές συσκέψεις, τα Ιωάννινα
βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, δωρεάν rapid τεστ σε πολίτες,
στην πλατεία Βικτωρίας, στο κέντρο της Αθήνας.
Πραγματοποιήθηκαν 266 έλεγχοι και βρέθηκαν
δώδεκα θετικά δείγματα, εκ των οποίων δέκα αφορούν σε Έλληνες και δύο σε αλλοδαπούς (επτά άνδρες και πέντε γυναίκες), με διάμεση ηλικία τα
48,5 έτη.
Δέκα θετικά κρούσματα κορωνοϊού, έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στη Γλυφάδα, όπου έχει σημάνει συναγερμός
από το βράδυ της Παρασκευής.
Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, στο
πλαίσιο των συνεχών ελέγχων που προβλέπονται
από το πρόγραμμα του ΕΟΔΥ για τους Οίκους Ευγηρίας, από τα τεστ που έγιναν το περασμένο
Σάββατο εντοπίστηκαν τέσσερα κρούσματα και
συγκεκριμένα, σε έναν εργαζόμενο και τρεις ηλικιωμένους φιλοξενούμενους, οι οποίοι τέθηκαν σε
καραντίνα. Παράλληλα ξεκίνησαν για όλους του
υπόλοιπους, επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι. Τα αποτελέσματα των δύο πρώτων κύκλων τεστ, μέσα
στην εβδομάδα, βγήκαν αρνητικά. Όμως στον τρί-

το κύκλο ελέγχου που έγινε χθες, βρέθηκαν άλλα
έξι άτομα θετικά και συγκεκριμένα, ένας εργαζόμενος και πέντε φιλοξενούμενοι.
Οι πέντε ηλικιωμένοι διακομίστηκαν σε Νοσοκομεία της Αττικής
Σχολιάζοντας την μερική σταθεροποίηση των
κρουσμάτων στην Αττική, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN o υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας είπε ότι είναι εύθραυστη: «Προφανώς,
όσο δυσκολεύουν οι καιρικές συνθήκες και προχωράμε προς τον χειμώνα, άρα όσο οι πολίτες μας
κλείνονται περισσότερο σε εσωτερικούς χώρους
που δεν αερίζονται καλά, που ο συγχρωτισμός μεγαλώνει, δυσκολεύουν οι συνθήκες. Για αυτό, η
προσπάθεια που κάνουμε είναι να μη μπούμε στον
χειμώνα με κακά επιδημιολογικά δεδομένα. Βλέπω
αυτήν τη στιγμή μία μερική σταθεροποίηση στην
Αττική. Όμως, έχει δίκιο ο Γκίκας Μαγιορκίνης,
που είπε ότι είναι εύθραυστη, που σημαίνει ότι
έγκειται στη συμπεριφορά του καθενός μας το πώς
θα εξελιχθεί η κατάσταση στο λεκανοπέδιο.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στις 50
νέες κλίνες ΜΕΘ, που θα εγκαινιαστούν την Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, από τον πρωθυπουργό στο
Νοσοκομείο «Σωτηρία». «Κινηθήκαμε τάχιστα,
υποσχεθήκαμε 1.200 κλίνες ΜΕΘ μέχρι το τέλος
τους έτους, διπλασιάσαμε δηλαδή τις ΜΕΘ μας,
προσλάβαμε προσωπικό, εκπαιδεύουμε αυτό το
προσωπικό», σημείωσε.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ Ο ΕΟΔΥ

Η Ελλάδα εξακολουθεί να κατέχει μια από τις
καλύτερες θέσεις στην Ευρώπη, και όχι μόνο, αναφορικά με τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού στον πληθυσμό, αλλά, και στα μέτρα που
λαμβάνονται για την ανίχνευση και έγκαιρη πρόληψη της νόσου που προκαλεί, όπως προκύπτει
από τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), αναφέρει ο ΕΟΔΥ.
Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, αυτό προκύπτει από ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), η οποία δημοσιεύθηκε στις 15/10/2020 και αφορά την τρέχουσα
επιδημιολογική κατάσταση στην Ευρώπη, σε μια
συντονισμένη προσπάθεια περιορισμού της κινητικότητας μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, και κατά συνέπεια και της πανδημίας COVID-19.
Οι συστάσεις αυτές εγκρίθηκαν από τα κράτη
μέλη της ΕΕ στις 13 Οκτωβρίου 2020.
Με βάση τα στοιχεία αυτά, όπως τονίζει ο ΕΟΔΥ, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως μια από τις ελάχιστες περιοχές της Ευρώπης με πάρα πολύ χαμηλό κίνδυνο (πράσινη ζώνη), όσον αφορά το σύνθετο δείκτη που αφορά τα νέα κρούσματα του κορωνοϊού, αλλά και τη συχνότητα των ελέγχων για τη
διάδοση του στην κοινότητα.
Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η χώρα είναι στις υψηλότερες θέσεις αναφορικά με τους
ελέγχους που γίνονται στον πληθυσμό για την
ανίχνευση της νόσου. «Οι σχετικοί χάρτες, στους
οποίους οι συστάσεις βασίζονται, στηρίζονται σε
δεδομένα που αναφέρονται από τα κράτη μέλη της
ΕΕ στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εποπτείας ή είναι διαθέσιμα στο ECDC από
επίσημες πηγές» καταλήγει ο ΕΟΔΥ.

Διαψεύδει η ΝΔ καταγγελίες ΣΥΡΙΖΑ για Μπογδάνο
νομικά εκτεθειμένος ο κ. Μπογδάνος
θα πρέπει να δημοσιοποιήσει το σύνολο των κρατικών χρηματοδοτήσεων και των διαφημίσεων από επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος και
οργανισμούς, που έχει λάβει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, καθώς και τον
χρόνο που αυτές έγιναν, κατά το διάστημα της βουλευτικής θητείας του».

«Περιμένουμε απαντήσεις από τον
κ. Μπογδάνο», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ,
σχολιάζοντας ότι «για ακόμη μια φορά, η ΝΔ είναι τουλάχιστον πολιτικά
και ηθικά εκτεθειμένη».

Η ΝΔ
«Ενώ καμία σκιά δεν υπάρχει στη
λειτουργία
της
ιστοσελίδας

meaculpa.gr, που ο βουλευτής ΝΔ Κ.
Μπογδάνος διατηρεί από το 2017 και
το 2019 μεταβίβασε στη συζυγό του,
ενώ το meaculpa έμεινε έξω και από
τις καμπάνιες για τον κορωνοϊό, ο
ΣΥΡΙΖΑ εκτοξεύει λάσπη σπιλώνοντας προσωπικά τον κ. Μπογδάνο»,
αναφέρει σε σχόλιό της η ΝΔ και
προσθέτει: «Πρώτα νεολαίος του

ΣΥΡΙΖΑ εύχεται ο βουλευτής ‹Α
Αθήνας ΝΔ να είχε δολοφονηθεί από
την 17Ν, μετά τον απειλεί η ΑΥΓΗ
ως κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ,
τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ στοχοποιεί εκ νέου
τον Κ. Μπογδάνο με ψέματα. Καθιστούμε τον ΣΥΡΙΖΑ υπεύθυνο για
την ασφάλεια του Κ. Μπογδάνου,
τον οποίο στηρίζει απόλυτα εφόσον
κινηθεί νομικά κατά όποιου τον θέτει
σε κίνδυνο ή του προξενεί προσωπική ή επαγγελματική βλάβη με συκοφαντικές ή άλλες μεθόδους».
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Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στο φράχτη του Έβρου
Αλεξανδρούπολη.Του Νίκου Ρούμπου/ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Η κατασκευή του νέου φράχτη στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο ήταν το
ελάχιστο που μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση
για να νιώθουν ασφαλείς οι Έλληνες πολίτες
οι οποίοι κρατάνε πολύ υψηλά το φρόνημα
της χώρας σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία»,
υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης, συζητώντας με τον περιφερειάρχη Αν.
Μακεδονίας - Θράκης Χρ. Μέτσιο, αμέσως
μετά την αναλυτική παρουσίαση που του έγινε στις Φέρες για την πορεία εκτέλεσης των
εργασιών κατασκευής του φράχτη.
Ο πρωθυπουργός είπε ότι οι εργασίες προχωρούν
ταχύτατα, το έργο θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του
2021 όπως έχει προγραμματιστεί, και σε ερώτηση του
αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δ. Πέτροβιτς απάντησε ότι
θα έρθει τότε στον Έβρο για να το εγκαινιάσει.
Πριν από την αναλυτική παρουσίαση του έργου
κατασκευής του νέου φράχτη το λόγο πήρε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου ο
οποίος αναφέρθηκε στη επιτυχή αντιμετώπιση των
προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στα ελληνοτουρκικά σύνορα τον περασμένο Μάρτιο και δήλωσε πως
οι Ένοπλες Δυνάμεις και η Αστυνομία προστατεύουν
αποτελεσματικά και με αποφασιστικότητα τα σύνορα
της Ελλάδας που είναι σύνορα της Ε.Ε.
Στην παρουσίαση παρόντες ήταν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλο, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος καθώς και βουλευτές του
νομού.

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

«Η επένδυση που θα γίνει στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, μέσω της ιδιωτικοποίησης του θα το καταστήσει, αυτό όλοι οραματιζόμαστε, έναν πόλο ανάπτυξης όχι μόνο για την πόλη της Αλεξανδρούπολης,
αλλά για ολόκληρη τη Θράκη», επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψη
του στο λιμάνι.
Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του γιατί επισκέφθηκε το Λιμάνι την επομένη της ανακοίνωσης
των ενδιαφερομένων σχημάτων να συμμετάσχουν
στο διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση.
Είπε ότι είναι ικανοποιημένος γιατί πρόκειται για
τέσσερις πολύ αξιόπιστες προτάσεις και προσβλέπει
στην ολοκλήρωση των επόμενων βημάτων του διαγωνισμού.
Ο πρωθυπουργός περπάτησε για λίγο στον χώρο
του λιμανιού και ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ του έδειξε την έκταση στην οποία θα γίνει η επένδυση.
Ο κ. Χατζημιχαήλ εξέφρασε τη χαρά του γιατί η
επίσκεψη του πρωθυπουργού συνέπεσε με την επέτειο των 150 χρόνων του λιμανιού.
Ο πρωθυπουργός επίσης επισκέφθηκε τον μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο. Στη διάρκεια του

διαλόγου που είχαν ενώπιον των τηλεοπτικών συνεργείων ο μητροπολίτης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη
του στον πρωθυπουργό για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση όσων έγιναν στα ελληνοτουρκικά σύνορα τον περασμένο Φεβρουάριο και Μάρτιο.
«Μας κάνατε να νιώθουμε ασφαλείς και υπερήφανοι», είπε χαρακτηριστικά ο μητροπολίτης στον κ.
Μητσοτάκη.
Κάποια στιγμή η συζήτηση έφτασε στον γιο του
πρωθυπουργού, Κωνσταντίνο, που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στην Αλεξανδρούπολη.
Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι ο γιος του θα παραμείνει όλη τη θητεία του στον Εβρο από όπου και
θα απολυθεί. Στο σημείο αυτό ο μητροπολίτης είπε
«μπράβο» στον πρωθυπουργό γιατί, όπως σχολίασε,
οι πατεράδες έρχονται να πάρουν τα παιδιά τους που
υπηρετούν εδώ και να τα πάνε αλλού να υπηρετήσουν.
Μετά τη συνάντηση με τον μητροπολίτη, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον γιο του στο στρατόπεδο
που υπηρετεί.
Κατά την παραμονή του στις Φέρες, ομάδα συνοριοφυλάκων πλησίασε τον κ. Μητσοτάκη, τον ευχαρίστησαν για τη στήριξη που τους παρέχει και του πρόσφεραν ως αναμνηστικό δώρο τα διακριτικά της στολής τους.

ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

«Το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης μας είναι η
φροντίδα της ακριτικής Ελλάδας και ειδικά των ακριτικών νησιών», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας του στη συνάντηση που
είχε με τον δήμαρχο, το δημοτικό συμβούλιο και εκπροσώπους φορέων της Σαμοθράκης. «Η κυβέρνηση
μας είναι κυβέρνηση των έργων, όχι των λόγων», δήλωσε ο πρωθυπουργός και είπε ότι για όλα τα έργα
υπάρχει κεντρική παρακολούθηση για την πορεία
εξέλιξης τους.
Σε ότι αφορά στη Σαμοθράκη είπε ότι τους 15 μήνες που είναι κυβέρνηση έχουν αντιμετωπιστεί οι περισσότερες από τις εκκρεμότητες που κληρονόμησε
από το παρελθόν. Έκανε, μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά

στις μεγάλες πλημμύρες του 2017 στη Σαμοθράκη
που προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, λέγοντας πως
ορισμένες από αυτές τις πληγές δεν έχουν κλείσει
ακόμα.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε αναλυτικά πάνω στα ζητήματα που έθεσαν ο δήμαρχος,
αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι
φορέων και σημείωσε:
- Είναι θετικό που όλες οι πλευρές αναγνωρίζουν
ότι δόθηκε λύση στο θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης
της Σαμοθράκης και είναι υπό εξέταση η επέκταση
της επιδότησης, καθώς ο δήμαρχος ζήτησε η επιδότηση να είναι και τους 12 μήνες του χρόνου.
- Στο λιμάνι έγιναν έργα που είχαν να γίνουν από
το 1998, ωστόσο πρέπει να γίνουν και άλλα, γιατί,
όπως τόνισε, το λιμάνι είναι το μέλλον της Σαμοθράκης και η σημερινή υποδομή του δεν μπορεί να το
υπηρετήσει αυτό το μέλλον.
- Ο εναλλακτικός τουρισμός μπορεί να έχει εξαιρετική ποιότητα και υψηλά έσοδα αρκεί να προσφέρει
ποιότητα, υποδομές και εμπειρία.
- Για το θέμα της κατασκευής αεροδρομίου στη Σαμοθράκη δεν έχει διαμορφώσει ακόμα προσωπική
άποψη και είναι υπό εξέταση το σχετικό αίτημα.
- Είναι εξαιρετικά επιφυλακτικός στην τοποθέτηση
πολλών και μεγάλων ανεμογεννητριών σε μικρά νησιά, όπως η Σαμοθράκη.
- Στον τομέα της Υγείας λύθηκε το πρόβλημα με
την έλλειψη παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης και πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ότι
δεν υπάρχει ζήτηση για την κάλυψη οργανικών θέσεων στην Υγεία. Υπάρχει και η λύση των πλωτών ασθενοφόρων για τα νησιά και η κυβέρνηση έχει ένα συνολικό σχέδιο για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας
περίθαλψης.
- Να «τρέξουν» ο Δήμος και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εντάξουν προτάσεις
στο Πρόγραμμα «Τρίτσης». Ίσως μπορούν να ενταθούν η κατασκευή βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού.
- Το Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης θα είναι

έτοιμο το 2021.
- Στον τομέα του Αθλητισμού θα υπάρξουν άμεσες
λύσεις.
- Είναι δίκαιο το αίτημα των ψαράδων σχετικά με
την προμήθεια πετρελαίου, καθώς είναι αναγκασμένοι να κάνουν 70 μίλια διαδρομή μέχρι την Αλεξανδρούπολη και επιστροφή για να πάρουν και να μεταφέρουν το πετρέλαιο που χρειάζονται.
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη είπε ότι
το ερχόμενο καλοκαίρι κι ενώ θα αρχίζει η νέα τουριστική περίοδος θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη το Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης. Φέτος αυτό που έγινε
είναι ότι άνοιξε η μία αίθουσα για να παραταθεί ο
χρόνος παραμονής των όποιων επισκεπτών στο νησί.
Μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι οι μελέτες για
τον «Πύργο του Φονιά» και από το 2021 θα μπορέσει
να χρηματοδοτηθεί το έργο. Για το Λαογραφικό Μουσείο υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις.
Ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης Χρήστος Μέτιος ανέφερε στοιχεία για την
πορεία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Σαμοθράκη. Ο δήμαρχος Νίκος Γαλατούμος τόνισε την
ανάγκη να διατυπωθεί επισήμως το αίτημα για την
επιστροφή του αγάλματος της Νίκης της Σαμοθράκης από το Μουσείο του Λούβρου, όπου βρίσκεται,
στον τόπο του και γι αυτό το σκοπό να υπάρξει μια
διεκδίκηση ανάλογη με αυτή για την επιστροφή των
Γλυπτών του Παρθενώνα. Επισήμανε πως μετά τις ζημιές που έπαθε από τις πλημμύρες το κτίριο του δημαρχείου δεν μπορεί να λειτουργήσει ξανά ως δημαρχείο και θα στεγαστεί στο παλιό γυμνάσιο-λύκειο.
Είπε ακόμα ότι υπάρχουν κενά σε εκπαιδευτικό
προσωπικό. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο γενικός
γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, γενικοί γραμματείς άλλων υπουργείων και ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, το δημοτικό συμβούλιο
ανακύρηξε τον κ. Μητσοτάκη επίτημο δημότη Σαμοθράκης.
Αμέσως μετά τη συνάντηση ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας στη Χώρα που εξαιτίας
των μεγάλων ζημιών από τις πλημμύρες του 2017 λειτουργεί έκτοτε στο Πολυϊατρείο της Καμαριώτισσας.
Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης και η κ. Μενδώνη
επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου είδαν
την πρόοδο των εργασιών και ξεναγήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης, ο οποίος, επίσης,
υπέστη ζημιές από τις πλημμύρες, λόγω του ότι τον
διασχίζει ένας χείμαρρος και πρέπει να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις.
Στο ελικοδρόμιο τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο
δήμαρχος Σαμοθράκης Νίκος Γαλατούμος και ο κ.
Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του γιατί, όπως είπε,
η Σαμοθράκη είναι ένα από τα ελάχιστα μέρη της Ελλάδας που δεν είχε επισκεφθεί μέχρι τώρα.
Στην είσοδο της Χώρας κάτοικοι επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στον πρωθυπουργό και τη σύζυγο του
Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Τους πρόσφεραν
μάσκες με το σήμα της Σαμοθράκης και ο κ. Μητσοτάκης έβγαλε αμέσως εκείνη που φορούσε κι φόρεσε
αυτή της Σαμοθράκης.

Γεροβασίλη: Ο σημερινός Έβρος δεν ισοφαρίζει τη χθεσινή Σύνοδο!
Αθήνα.- (GreekNewsOnline)
Κριτική στον πρωθυπουργό άσκησε σε συνομιλία της με τη δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου στο ραδιόφωνο AlphaRadio, η γραμματέας της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία,
Όλγας Γεροβασίλη.
«Σήμερα λοιπόν έχουμε μία κατάσταση όπου
ο Ερντογάν αλωνίζει στο Αιγαίο και ο κ. Μητσοτάκης πηγαίνει να επιτηρήσει τις εργασίες
στο φράχτη, στον Έβρο», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενη στα ελληνοτουρκικά, είπε πως
παρακολουθούμε τις εξελίξεις και εμείς με πολύ
μεγάλη ανησυχία πλέον. Η κλιμάκωση της
Τουρκίας είναι επικίνδυνη. Και βεβαίως η Ευρώπη δεν φαίνεται διατεθειμένη να διαφυλάξει
τα σύνορά της. Είχαμε και εχθές αναφορές αλληλεγγύης προς εμάς και αποδοκιμασίας προς
την Τουρκία. Εισπράξαμε λοιπόν συμπάθεια και
κατανόηση ξανά. Λεκτική! Κατώτερη των περιστάσεων!
«Αυτό που είναι όμως πολύ ανησυχητικό εί-

ναι ότι ο κ. Μητσοτάκης έδειξε σχεδόν ικανοποιημένος (στην προηγούμενη Σύνοδο προ λίγων ημερών δήλωνε απόλυτα ικανοποιημένος)
και σε μία αμήχανη τοποθέτησή του δικαιολόγησε την ΕΕ ότι δεν παίρνει και τόσο γρήγορα
αποφάσεις. Δεν αντιλαμβάνομαι πως ένα κόμμα από την πατριδοκαπηλία πέρασε στην ακινησία, στο δεν κάνουμε τίποτα. Και απλώς περιμένει το Δεκέμβριο».
Πρόσθεσε ότι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της παρούσας συγκυρίας. Έχουμε μία ευθεία αμφισβήτηση της κυριαρχίας της χώρας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Πιστεύουμε -και έχει
διατυπωθεί εδώ και μέρες ότι η επέκταση στα
12 μίλια είναι μονόδρομος
Όταν αμφισβητούνται τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να
ασκήσεις το δικαίωμά σου, όπως χαρακτηριστι-

κά το διατύπωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
Χθες, ο κ. Μητσοτάκης επιστρέφει με άδεια
χέρια- Σήμερα πάει στον Έβρο να πουλήσει
εθνική ασφάλεια. Η επικοινωνία δεν ισοφαρίζει
την πραγματικότητα!
Για την παρουσία Μητσοτάκη στον Έβρο, η
Όλγα Γεροβασίλη είπε:
«Το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι γιατί
πάει ειδικά σήμερα ο κ. Μητσοτάκης στον
Έβρο; Το έργο έχει ξεκινήσει όπως γνωρίζουμε
αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Μετά την χθεσινή
αποτυχία στη σύνοδο Κορυφής, μετά την επιστροφή με άδεια χέρια, σήμερα πουλάει ασφάλεια! Και βεβαίως κατά την άποψή του ο Έβρος
είναι ένα πολύ καλό σημείο για να το κάνει, κατά την άποψή του. Ό,τι δεν έδωσε χθες ο κ. Μητσοτάκης το δίνει σήμερα με ολίγη από Έβρο!
Οι έλληνες πολίτες και αγωνιούν και παρακολουθούν. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν αυτό ο κ.
Μητσοτάκης να το διαχειρίζεται με όρους επι-

κοινωνίας! Αν είχε γίνει ο φράχτης θα είχα καταλάβει την επίσκεψη. Εν πάσει περιπτώσει πωλεί εθνική ασφάλεια σήμερα ο κ. Μητσοτάκης
γιατί δεν πέτυχε να το κάνει αλλιώς».
Την ανάγκη ενίσχυσης του Έβρου και τη
γνωρίζουμε και τη συμμεριζόμαστε - Επί ΣΥΡΙΖΑ υλοποιήθηκε σειρά ενεργειών προς αυτή
την κατεύθυνση.
Για ό,τι έχει προηγηθεί στον Έβρο έχω τοποθετηθεί επανειλημμένως και στο κοινοβούλιο.
Προφανώς δεν έχουμε φέρει καμία αντίρρηση
για τη δημιουργία του φράχτη, με τις επισημάνσεις βεβαίως που έχουμε διατυπώσει. Όμως αυτό δε σημαίνει ότι ο φράχτης μπορεί να απαντήσει σε όλο το πρόβλημα. Ωστόσο αποτελεί
ένα ανάχωμα. Όμως δεν αντιμετωπίζονται οι
ροές του Έβρου οι οποίες είναι μεγάλες. Έχουμε
επικεντρωθεί ιδιαιτέρως στα νησιά το τελευταίο διάστημα, συνειδητά εκ μέρους της κυβέρνησης.
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Ο αμυντικός τομέας δυναμικό πεδίο στις Ελληνοαμερικανικές σχέσεις
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
περαιτέρω ενδυνάμωση της αμυντικής
σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ, ο ρόλος
της αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, αποτέλεσαν
αντικείμενο της ψηφιακής συζήτησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με τίτλο: «Greece and the United States:
Building Stronger Defense Ties through
Multilevel Collaborations» που πραγματοποιήθηκε χθες, στο πλαίσιο της διοργάνωσης για
7η χρονιά του Ελληνικού Περιπτέρου στην
AUSA Annual Meeting & Exhibition στη Ουάσιγκτον των ΗΠΑ.

Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Πομπέο, στην Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, αποδεικνύει πόσο ισχυρή είναι η Ελληνο-Aμερικανική
σχέση και πως η Ελλάδα αποτελεί έναν σημαντικό
σύμμαχο για τις ΗΠΑ σε θέματα αμυντικής ασφάλειας και ενέργειας. Η σύμπραξη εταιρειών των
δύο χωρών που δραστηριοποιούνται στην ασφάλεια, μέσα από την πάροδο των χρόνων, έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Η EFA Group, εδώ και τριάντα
χρόνια συνεργάζεται με αμερικανικές εταιρείες για
να αναβαθμίσει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ
αλλά και σε όλο τον κόσμο».

Η

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επιμελητηρίου, συντονιστής της ψηφιακής συζήτησης ήταν o Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, ενώ
συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‹Αδωνις Γεωργιάδης, η διευθύνουσα σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ. του Enterprise Greece, Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, ο πρέσβης των Ηνωμένων
Πολιτειών στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάϊατ , ο Principal
Deputy Assistant Secretary of the Army for
Acquisition, Logistics and Technology, Τζέφρι Γουάϊτ, ο Ντένις Πλέσσας, Vice President for Greece,
Italy, the Americas and Africa Lockheed Martin
Aeronautics International, ο Πάνος Ξενοκώστας,
President and CEO, ONEX GROUP, ο Ραλφ Κουνζ,
COO of the Greenwich Aerogroup και ο Νίκος Παπατσάς, CEO of the EFA Group.
Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην κυρίαρχη
αντίληψη από την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, ότι η χώρα μας ανήκει στη Δύση, και με τις
ΗΠΑ έναν από τους βασικότερους συμμάχους και
εταίρους, να υπάρχει μια ισχυρή βάση για ακόμη
μεγαλύτερη ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Ιδιαίτερα ο αμυντικός τομέας, όπως επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης, αποτελεί ένα πεδίο στις σχέσεις των δύο
πλευρών, το οποίο ενισχύεται δυναμικά μέσα από
σαφή και πρακτικά παραδείγματα. Ειδικότερα,
υπογράμμισε τη συνεργασία της κυβέρνησης με
την ONEX και τον αμερικανικό χρηματοοικονομικό οργανισμό DFC για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, η
οποία και θέτει τις βάσεις για ισχυρή ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα.

Η Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, τόνισε: «Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα για ξαναχτίσει
την οικονομία της, ενώ γίνεται και πάλι ανταγωνιστική. Η χώρα έχει ξαναμπεί στις διεθνείς αγορές
και είναι έτοιμη να υποδεχτεί μεγάλες επενδύσεις
ενώ παράλληλα, η Ελλάδα εξελίσσεται σε ένα νέο
κομβικό κέντρο τεχνολογίας και καινοτομίας. Την
ίδια στιγμή, η ελληνική κυβέρνηση επενδύει στον
τομέα της άμυνας της χώρας και αποτελεί σημαντικό πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας προσελκύουν
επενδύσεις από όλον τον κόσμο».
Ο κ. Πάϊατ, υπογράμμισε: «Η στρατηγική των
HΠΑ με την Ελλάδα, βασίζεται στην ιδέα ότι επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τον ρόλο της Ελλάδας

ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, μια χώρα με κοινά
στρατηγικά συμφέροντα και αξίες με τις Ηνωμένες
Πολιτείες, και είναι καλά τοποθετημένη, καθώς η
χώρα αρχίζει να βγαίνει από μια παρατεταμένη οικονομική κρίση, και μπορεί να λειτουργήσει ως
πολλαπλασιαστής για εμάς.
Είμαστε ενθουσιασμένοι για την πρόοδο την
οποία έχουμε σημειώσει τα τελευταία χρόνια όσον
αφορά τη ανάπτυξη αυτής της σχέσης άμυνας και
ασφάλειας. Δεσμευόμαστε επίσης στην ιδέα, ότι ο
ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή πρέπει να ακολουθεί ένα πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας.
Πρέπει να είναι μια περιοχή στην οποία οι συνεργασίες επιδιώκουν την οικοδόμηση ενεργειακής
ασφάλειας και οικονομικής ευημερίας. Έχουμε καταστήσει πολύ σαφές σχετικά με τις πρόσφατες
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι ο εξαναγκασμός, οι απειλές και ο εκφοβισμός, η στρατιωτική δραστηριότητα, δεν πρόκειται να επιλύσουν
τα ζητήματα, όπως ανέφερε και το υπουργείο Εξωτερικών πριν από λίγες ημέρες».
Ο Τζέφρι Γουάϊτ, τόνισε: «Η Ελλάδα είναι ένας
ζωτικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ στην περιοχή της
Μεσογείου - Μαύρης Θάλασσας, με κοινούς στόχους για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα
με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα συνεχίζει να
ηγείται της περιοχής στην αντιμετώπιση δύσκολων
θεμάτων, όπως η μετανάστευση από τη Βόρεια
Αφρική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Επιπλέον, η Ελλάδα
διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στη
σταθεροποίηση της περιοχής μέσα από την ανάπτυξη των οικονομικών και πολιτικών σχέσεων
της».
Ο κ. Πλέσσας σημείωσε: «Εδώ και πολλές δεκαετίες προσπαθούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες
των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και συγκεκριμένα της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και
της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας. Πιστεύω
ότι το κλειδί για το «success story» της παρουσίας
μας στην Ελλάδα είναι η πορεία σύμφωνα με την
οποία τα αντισταθμιστικά οφέλη ενίσχυσαν την
Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία. Αυτό είχε ως συ-

νέπεια η επιτυχία της ΕΑΒ να είναι και επιτυχία δική μας. Δεν μπορούμε να παραδώσουμε παγκοσμίως μεγάλα οπλικά συστήματα όπως τα F-16 , χωρίς τα σημαντικά ‘δομικά στοιχεία’ τα οποία προέρχονται από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία». Ο κ. Πλέσσας ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ανέφερε ότι ο ίδιος ελπίζει με τις κατάλληλες κυβερνητικές ενέργειες, η ΕΑΒ να μπορέσει
να γίνει πιο ευέλικτη και ανταγωνιστική μπροστά
στις νέες προκλήσεις, να καταφέρει να ολοκληρώσει τα τρέχοντα πρόγραμμα και να αναλάβει νέα.
Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο κ. Πλέσσας, «η
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία αποτελεί τον
‘πυλώνα’ όλων των δραστηριοτήτων μας, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης των F-16 και ελπίζω στο μέλλον την από κοινού συμμετοχή των
F-35».
Από την πλευρά του ο Πάνος Ξενοκώστας,
αφού μίλησε για την πορεία του ομίλου Onex υπογράμμισε τη στόχευση που έχει αναφορικά με τα
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, να εξυπηρετηθούν οι τομείς της άμυνας και της ενέργειας, μέσα από ένα
μεγάλο ναυπηγικό κέντρο. Η εταιρεία, όπως υπογράμμισε ο κ. Ξενοκώστας, επιδιώκει να είναι
εγκαίρως προετοιμασμένη και για την συμπαραγωγή των τριών φρεγατών και να δημιουργήσει
συνολικά τις προϋποθέσεις δημιουργίας περισσοτέρων από 4.000 νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, μέσα από το έργο του ναυπηγικού κέντρου.|
Ο κ. Κουνζ, της εταιρείας Greenwich Aerogroup
που συνεργάζεται με την ελληνική Alpha Systems
SA. και δραστηριοποιείται στην επισκευή και συντήρηση ελικοπτέρων αναφέρθηκε στις ισχυρές
επιχειρηματικές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί τα
τελευταία χρόνια ανάμεσα στην Ελλάδα κα τις
ΗΠΑ. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Στόχος μας είναι
να μεταλαμπαδεύσουμε στις ελληνικές εταιρείες
τις δεξιότητες μας και την τεχνογνωσία μας, έτσι
ώστε να καταφέρει η ελληνική βιομηχανία να αναπτύξει τις ικανότητες της στην αεροδιαστημική».
Ο κ. Παπατσάς, εξέφρασε την ικανοποίησή του
για το γεγονός ότι η συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ,
βρίσκεται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Αναλυτικά
τόνισε: «Η πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού

Αξιοσημείωτο παράδειγμα της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ - Ελλάδας, χαρακτηρίστηκε η
στρατηγική συνεργασία της THEON SENSORS,
εταιρείας του Ομίλου EFA με την πολύ γνωστή κατασκευάστρια εταιρία συστημάτων νυχτερινής
όρασης HARRIS, η οποία αγοράστηκε από την
Elbit Systems of America (ESA). Η συμφωνία αυτή
παρείχε στην αμερικανική εταιρεία HARRIS/ESA
τα δικαιώματα στην αγορά και τη συναρμολόγηση
τοπικά του συστήματος διοφθαλμικής νυχτερινής
όρασης NYX της THEON, για την αγορά των
ΗΠΑ.
Ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νικόλαος Μπακατσέλος τόνισε: «Η ελληνική αμυντική βιομηχανία εξακολουθεί
να παρουσιάζει ισχυρές δυνατότητες στη βάση συνεργασιών, συμπαραγωγής και μεταφοράς υψηλής
τεχνολογίας. Το γεγονός αυτό, έχει επιβεβαιωθεί
τα τελευταία χρόνια, καθώς εγκαινιάστηκαν και
ανακοινώθηκαν συνεργασίες ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών, τόσο κατά τη διάρκεια της Έκθεσης AUSA όσο και γενικότερα. Ειδικά τώρα, με
τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις να βρίσκονται σε
εξαιρετικό επίπεδο, στο πλαίσιο της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), πιστεύουμε ότι θα εγκαινιαστεί
μια νέα εποχή στους τομείς άμυνας και ασφάλειας
της Ελλάδας. Μια νέα εποχή που θα αναβαθμίσει
τον γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό ρόλο της χώρας μας σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς».
Η έκθεση AUSA ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020. Οι ελληνικές εταιρείες/
εκθέτες είχαν την ευκαιρία να κάνουν διαδικτυακά
επαφές με εταιρίες του ενδιαφέροντός τους, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση αυτού του
θεσμοθετημένου γεγονότος το οποίο πραγματοποιήθηκε και φέτος υπό την αιγίδα του υπουργείου
Εθνικής ‹Αμυνας και της ΓΔΑΕΕ και με την υποστήριξη του Enterprise Greece, του ΣΕΚΠΥ και
της ΕΕΛΕΑΑ.
Εκθέτες του ελληνικού περιπτέρου στην AUSA
2020 ήταν οι εταιρίες: Aeroservices S.A., Aerospace
Management Support (AMS), Avitatec S.A., Elmon
S.A., EUROtrade S.A. Bulletproof Constructions,
Intermat Group S.A. Stealth Defense Coatings,
Ιntracom Defense (IDE), Kouimtzis Group-Alpha
Systems, Rota S.A.-Defea 2021 Int’l Defense
Exhibition, Skytalis Interoperability Systems και
Theon Sensors S.A..
Ε.Παπ.

Μείωση 25,1% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Απώλειες της τάξης των 19,8 δισ. ευρώ καταγράφηκαν, λόγω πανδημίας και lockdown, στον τζίρο
των επιχειρήσεων της χώρας το β’ τρίμηνο εφέτος σε
σχέση με το αντίστοιχο του 2019.
Ενώ, ειδικά για τις επιχειρήσεις με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος
εργασιών τον Αύγουστο εφέτος μειώθηκε κατά 4,3
δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των
επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το β› τρίμηνο του 2020 ανήλθε σε 58.987.931 χιλ. ευρώ σημειώνοντας μείωση
25,1% σε σχέση με το β› τρίμηνο του 2019, οπότε είχε
ανέλθει σε 78.800.256 χιλ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις του
τομέα «Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύ-

ματος και υπηρεσιών εστίασης» και του τομέα «Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία» παρουσίασαν τη
μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 78,8%
και 53,2% αντίστοιχα. Τη μικρότερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Δημόσια διοίκηση
και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση» (0,5%)
και του τομέα «Γεωργία, δασοκομία και αλιεία»
(3,4%).
Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με
υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις
οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση,
ο κύκλος εργασιών τον Αύγουστο εφέτος ανήλθε σε
16.928.765 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 20,1% σε
σχέση με τον Αύγουστο 2019, που είχε ανέλθει σε
21.194.966 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη μείωση κατά
63,2% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες»,
ενώ τη μικρότερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρή-

σεις του τομέα «Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης» κατά 3,2%. Στον αντίποδα, οι επιχειρήσεις του
τομέα «Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση» παρουσίασαν τη μεγαλύτερη
αύξηση κατά 19,2%.
Για τις 205.984 επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας, ο κύκλος εργασιών το β› του τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 3.232.618 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 55,9% σε σχέση με το β› τρίμηνο του
2019, όταν είχε ανέλθει σε 7.329.184 χιλ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις του κλάδου των «Καταλυμάτων» και της
«Παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεων και
μουσικών εκδόσεων» παρουσίασαν τη μεγαλύτερη
μείωση κατά 94,7% και 88,4%, αντίστοιχα. Τη μικρότερη μείωση κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του κλάδου
«Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή

καταλύματος» (4,8%) και του κλάδου «Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών·
τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις» (13,8%).
Για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ο κύκλος εργασιών τον Αύγουστο 2020 ανήλθε σε 1.494.673 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση
36,8% σε σχέση με τον Αύγουστο 2019, που είχε ανέλθει σε 2.363.603 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη μείωση κατά 66,2% κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του κλάδου
«Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις», ενώ τη μικρότερη μείωση κατά 0,6%
παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου «Τυχερά
παιχνίδια και στοιχήματα». Από την άλλη πλευρά, οι
επιχειρήσεις του κλάδου «Δραστηριότητες οργανώσεων» παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση, κατά
50,8%.
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Νίκος Βούτσης: «Η στρατηγική “των δύο άκρων” εκτρέφει ακροδεξιές συμπεριφορές»
Αθήνα.- Του Δημήτρη Τερζή/efsyn.gr

ως μέτρο κυριαρχίας για τη χώρα, ενόψει της
συνεχιζόμενης απροκάλυπτης διελκυστίνδας
προκλήσεων, στις οποίες προβαίνει η τουρκική
ηγεσία τους τελευταίους μήνες.
Επισημαίνω επίσης την κομβική αξία που
έχει η επίλυση του Κυπριακού, με βάση τις αποφάσεις και τις προτάσεις του ΟΗΕ για τη σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο. Η στρατηγική του κ. Μητσοτάκη προφανώς δε μαρτυράει σε καμία περίπτωση αποφασιστική διπλωματική προσπάθεια, αλλά περιδινίζεται στη
στρατηγική του «προθύμου συμμάχου».

Λ

ίγες μέρες μετά το αποτέλεσμα της
ιστορικής δίκης της Χ.Α. και των κυβερνητικών κατηγοριών έναντι του ΣΥΡΙΖΑ,
ο τέως πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης
μιλά στην «Εφ. Συν.» και τον Δημήτρη Τερζή
για το ναζιστικό μόρφωμα, την τακτική που
ακολουθεί η Ν.Δ., την οποία και αποδοκιμάζει, τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που οφείλει
να θεμελιώσει η αξιωματική αντιπολίτευση.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Με την ανακοίνωση των ποινών της Χρυσής
Αυγής κλείνει σκοτεινή περίοδος για τη δημοκρατία. Θεωρείτε ότι τελειώσαμε οριστικά με
το ναζισμό και τους εκφραστές του;
Η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί τιμή
και ενίσχυση για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, είναι μια μεγάλη αναγνώριση του ίδιου
του αντιφασιστικού κινήματος, που είχε ως εμβληματική μορφή τη Μάγδα Φύσσα, σε όλη τη
διάρκεια της δίκης. Το κυριότερο όμως νομίζω
ότι είναι μια πολύ σοβαρή παρακαταθήκη για
την κοινωνία μας και ιδιαίτερα για τις νέες γενιές, μέσα σε έναν κόσμο που περιδινίζεται στις
πολλαπλές κρίσεις και καθώς τα φαινόμενα
που επωάζουν το αυγό του φιδιού, μέσω της
ακροδεξιάς ριζοσπαστικοποίησης διεθνώς, αυξάνονται. Στο παρελθόν, σε διάφορες φάσεις
στη μεταπολίτευση, ζήσαμε βίαιες φασιστικές
συμπεριφορές και γνωρίζαμε ότι υπήρχαν θύλακες, τόσο μέσα στους μηχανισμούς του βαθέως κράτους, όσο και «λάθρα διαβιούντες»
στα κόμματα της εξουσίας, της δεξιάς πολυκατοικίας, όταν δεν είχαν αυτόνομη εκλογική πελατεία.

Δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός, επιβάλλεται εγρήγορση απέναντι στο ρατσισμό
και τον εκφασισμό της καθημερινότητας. Χρειάζεται ενθάρρυνση στις κοινωνικές αντιστάσεις που απονομιμοποιούν το ρατσισμό και το
φασισμό και βέβαια είναι υποχρεωμένη η ηγεσία της ΝΔ να εκκαθαρίσει τις πολιτικές και τα
στοιχεία που μαρτυρούν μια ανομολόγητη συμπόρευση, έστω και περιπτωσιολογικά, με τις
ιδέες ή με τον εγκωμιασμό τέτοιων πρακτικών.
Το λέω ευθέως, «η στρατηγική των δυο άκρων»
η οποία επανέρχεται ανά τακτά διαστήματα
από τις ηγεσίες της ΝΔ, είναι εκτροφείο για αυτές τις ακροδεξιές και φιλοφασιστικές συμπεριφορές.
Η Ν.Δ. επιχείρησε να καπηλευτεί τον αντιφασιστικό αγώνα διεκδικώντας τα πρωτεία στον
αγώνα της καταδίκης της Χρυσής Αυγής. Στο
πλαίσιο ΑΥΤΟ, επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ επαναφέροντας τη θεωρία των δύο άκρων. Ο κ.
Πέτσας αναφέρθηκε δηκτικά και στη δική σας
στάση απέναντι στους χρυσαυγίτες. Τι απαντάτε σε όλα αυτά;
Σε καμία περίπτωση δεν παραγνωρίζουμε,
τη θέση και τη στάση όλων των πολιτικών δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου, ιδιαίτερα βέβαια της Αριστεράς εντός και εκτός κοινοβουλίου, που λειτούργησαν, από ένα σημείο και
υστέρα, αποφασιστικά και ασφυκτικά, στο να
υπάρξει η καταδίκη της ΧΑ, ως εγκληματικής
οργάνωσης. Θεωρώ επίσης συμβολή την ουσιαστική σύμπτωση όλων των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων στη στρατηγική για να τεθεί
η ηγεσία της ΧΑ απέναντι στους φυσικούς της
δικαστές, για τις πράξεις και την ενθάρρυνση
των πράξεων της εγκληματικής οργάνωσης.
Επιλογή που έβαλε τέλος αφενός στην επιστημονική συζήτηση για να υπάρξει άρθρο απαγόρευσης στο σύνταγμα, θέμα που δεν ετέθη στις
δυο φάσεις της αναθεώρησης από καμία πολι-

τική δύναμη, αλλά κυρίως επιλογή που έβαλε
τέλος, έστω και για ιδιοτελείς πολιτικά λογούς
στο «χάιδεμα» και την αξιοποίηση της ΧΑ «στο
πεδίο» από τη ΝΔ. Πολιτική, η οποία ήταν εμφανέστατη και ξετυλίχθηκε ενώπιον μας από
το 2011 μέχρι τον Σεπτέμβρη του ‘13, μέσω της
κομβικής παρουσίας του κ. Μπαλτάκου ως γέφυρας και βεβαίως μέσα από την αποσιώπηση
που υπήρξε από την τότε κυβέρνηση, στις πολλές καταγγελίες που είχαμε κάνει μέσα στη
Βουλή, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, για τις
δεκάδες εγκληματικές ενέργειες που είχαν ως
επίκεντρο και στελέχη της ΧΑ στον Κοινοβουλευτικό έλεγχο στο διάστημα 2012-13.
Απαντάω έτσι ψύχραιμα λοιπόν και πολιτικά
στην άθλια συκοφαντική στρατηγική της ψευδολογίας, με την οποία προσπάθησε η ηγεσία
της ΝΔ, δια του κ. Πέτσα, να επιρρίψει απολύτως αίολες και ανιστόρητες ευθύνες για δήθεν
«συμπόρευση» στο ΣΥΡΙΖΑ, την κρίσιμη δεκαετία της κρίσης. Δεν είναι τυχαία η πολιτική
αθλιότητα που επιχειρήθηκε, μέσω και ορισμένων εξαιρετικά προθύμων και χειραγωγημένων
συγκεκριμένων Μέσων και δημοσιογράφων,
να περάσει στην κοινή γνώμη, σε βάρος προφανώς της κοινής δημοκρατικής αισιοδοξίας
που υπήρξε, με την καταδίκη της ΧΑ. Θέλουν
να ξαναγράψουν την ιστορία της κρίσης, να
αναθεωρήσουν τις τραγικές ευθύνες των ηγεσιών των κομμάτων που οδήγησαν τη χώρα
στη χρεοκοπία, να αμαυρώσουν περήφανες
στιγμές του πλειοψηφικού δημοκρατικού και
αριστερού κινήματος, που αντιστάθηκε και
έδωσε διέξοδο, μέσα σε αυτό το περιβάλλον,
για τη χώρα.
Όσες «Ομάδες Ψεύδους», όσες διαδικτυακές
αθλιότητες, όσες επιχορηγήσεις σε συγκεκριμένα Μέσα και αν χρησιμοποιήσουν, δε θα
μπορέσουν να ξαναγράψουν αυτή την πρόσφατη ιστορία μας, ούτε να παραγράψουν τις δικές
τους ιστορικές ευθύνες, που προφανώς αφορούν και στην εμφάνιση του πολιτικού φαινομένου της ΧΑ, με εκλογικό ακροατήριο σε
πολλαπλές εκλογικές δοκιμασίες. Υπηρετώντας αυτό το διχαστικό ιδιοτελή πολιτικό στόχο, έφτασαν να παραγνωρίζουν απολύτως και
την καθοριστική, επι τετραετία, στάση της
Βουλής, με ευρύτατη συναίνεση των δημοκρατικών δυνάμεων, που συνέβαλε αποφασιστικά
στην απονομιμοποίηση της ΧΑ στην κοινή
γνώμη. Θέμα στο οποίο αναλυτικά αναφέρθηκα μέσα στην ολομέλεια της Βουλής πριν από
μια εβδομάδα και δε βρήκε κανείς το θάρρος
να αμφισβητήσει όλη αυτή τη διαδρομή και τη
συμβολή της Βουλής, που σε ένα μικρό έστω
βαθμό προφανώς αντανακλά και στη δική μου
στάση ως Προέδρου της και βέβαια τις επιλο-

γές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Αναφέρθηκαν όμως και σε εσάς προσωπικά για
τις ψήφους της Χ.Α. στη Βουλή…
Ακόμα μιλάνε για την αθλιότητα, ότι δήθεν
θέλαμε και αποδεχόμασταν τις ψήφους της
ΧΑ, αν είναι δυνατόν, όταν τα στοιχεία δείχνουν ότι ελάχιστες φορές συνέπεσε η ψήφος
των βουλευτών της με το ΣΥΡΙΖΑ, έναντι δεκάδων περιπτώσεων που συνέπεσε με αυτές
της ΝΔ. Ακόμα λένε για την απλή αναλογική,
που είναι γνωστό ότι δεν ψηφίστηκε και μπλοκαρίστηκε από τη ΝΔ και τη ΧΑ, μαζί με το ΚΙΝΑΛ βεβαίως. Ένα προς ένα έχουν απαντηθεί
όλα τα προφανή και αδίστακτα ψέματα αυτής
της προπαγάνδας, τόσο για την παρουσία πχ
στις πλατείες των αγανακτισμένων, όσο και για
την ίδια την πρόοδο της δίκης που ξεκίνησε και
προχώρησε αποφασιστικά επί ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως για το θέμα των ποινικών κωδίκων, ζήτημα για το οποίο χρειάστηκαν πολύ λίγες
ώρες για να διευκρινιστεί ότι καμία σχέση με
τη δίκη και τις ποινές των χρυσαυγιτών δεν
έχει αυτή η διαδικασία.
Για όσους αμφιβάλλουν για τα αισθήματα
της σημερινής ηγεσίας της ΝΔ σε σχέση με το
ευρύτερο μήνυμα που έδωσε η απόφαση του
δικαστηρίου, ας αναλογιστούν την προφανώς
προαποφασισμένη διάλυση της μεγάλης αντιφασιστικής εκδήλωσης την ημέρα της απόφασης. Είναι ντροπή, αλλά κυρίως είναι μεγάλο
λάθος, που θα βαραίνει την ηγεσία της ΝΔ και
προσωπικά τον κ. Μητσοτάκη.
Η κρίση με την Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο τραβάει σε μάκρος και δείχνει απρόβλεπτη. Πριν από λίγες μέρες ο Αλέξης Τσίπρας
πρότεινε το άνοιγμα της συζήτησης για επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ν.μ.
στην Κρήτη και στην ανατολική Μεσόγειο.
Με δεδομένη την έως τώρα αδιαλλαξία του
Ερντογάν τί θα επέφερε μια τέτοια κίνηση;
Ο κ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει να διαχειρίζεται, επί μήνες, μια κρίση μέσω της μυστικής διπλωματίας και δεσμεύσεων ή διαψεύσεων που
λαμβάνει, είτε στην «ομπρελά» του ΝΑΤΟ, είτε
στο Βερολίνο, είτε και στις Συνόδους Κορυφής
της ΕΕ. Το ζήτημα των κυρώσεων έχει τεθεί απ’
όλες τις πολιτικές δυνάμεις, σαν ένα ουσιαστικό όπλο πίεσης για μια διπλωματική εξέλιξη
που θα οδηγεί σε διερευνητικές επαφές ανάμεσα στις δυο χώρες για την προσέγγιση και επίλυση του ζητήματος των θαλασσίων ζωνών. Το
κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας για την επέκταση των χωρικών μιλίων, ιδιαίτερα για την
Κρήτη, μπορεί να ασκηθεί, ακριβώς για να
υπάρξει η ρητή επιβεβαίωση ότι μένει ανοικτό

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μια
φθορά της κυβέρνησης, την οποία όμως, δεν
φαίνεται να κεφαλαιοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας
προβληματίζει αυτό το στοιχείο; Γιατί νομίζετε
ότι συμβαίνει και πώς μπορεί να αλλάξει;
Τα αδιέξοδα στις κυβερνητικές πολιτικές σε
όλα τα μεγάλα ζητήματα και ιδιαίτερα στην
αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης μέσα
στην περίοδο της επιδημίας, είναι προφανή και
καταδεικνύουν τον ακραιφνώς νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα των ακολουθουμένων πολίτικων. Το κλίμα για την κυβέρνηση, βαραίνει από
τις πολλές παρεμβάσεις αυταρχισμού αλλά και
εξαπάτησης ως προς τις επαγγελίες της προς
την κοινωνία. Γίνεται τρομακτική προσπάθεια
από μέρος δημοσιολογούντων και των ΜΜΕ
να χειραγωγήσουν και να εξωραΐσουν αυτή την
πραγματικότητα.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον καλούμαστε,
όχι μόνο να αποδομήσουμε με μια μαχητική και
τεκμηριωμένη αντιπολίτευση την κυβερνητική
πολιτική, αλλά και να θεμελιώσουμε την αντιπρόταση, την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης των προοδευτικών δυνάμεων, με ραχοκοκαλιά τη σύγχρονη ριζοσπαστική Αριστερά.
Πρέπει μέσω του προγράμματος και των πρωτοβουλιών μας να δώσουμε μια νέα ελπίδα και
προσδοκία, ιδιαίτερα στη νέα γενιά της κρίσης
και της αβεβαιότητας και βεβαίως στους πολλαπλά αδικημένους και περιθωριοποιημένους
από τη διαχρονική κρίση, που σήμερα υφίστανται τις βαριές κοινωνικές συνέπειες της ακολουθουμένης πολιτικής. Αυτό είναι το αίσθημα
ευθύνης και η ανταπόκρισή μας πάνω στα επίδικα της περιόδου να ορίσει και ένα δρόμο ουσιαστικής ανάκαμψης που θα αποτυπωθεί, πάρα τις εξωγενείς δυσκολίες, και στο πεδίο προσεχών δημοσκοπήσεων.
Υπάρχει μια αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλο
βαθμό έχει επιλέξει να ακολουθήσει τη λογική
του «ώριμου φρούτου» απέναντι στην κυβέρνηση. Ότι περιμένει δηλαδή να πέσειυπό το
βάρος των διογκούμενων προβλημάτων και
της λαϊκής δυσαρέσκειας που δεν θα μπορεί να
διαχειριστεί; Ποια είναι η δική σας εκτίμηση;
Είμαστε πάρα πολύ σαφείς σε όλα τα συλλογικά κείμενα αποφάσεων και στο δημόσιο λόγο του Προέδρου και των ηγετικών στελεχών
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, ότι αυτή η στρατηγική δεν ακουμπάει σε καμία περίπτωση τα σύγχρονα δεδομένα, καθώς μάλιστα
απέναντί μας έχουμε την αδίστακτη προσπάθεια για να συγκροτηθεί και να παγιοποιηθεί
ένα «αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο» της τάξης του 6065%, με κορμό τη ΝΔ, τη «δεξιά πολυκατοικία».
Είναι ζήτημα δημοκρατίας να αντιμετωπιστεί αυτή «η πολιτική καρικατούρα» και να
υπάρξουν κανόνες και αντιπαραθέσεις στο
πλαίσιο ενός συγχρόνου διπολισμού, που θα
ευνοεί την ευθεία αντιπαράθεση και τη δοκιμασία των προοδευτικών προγραμματικών λύσεων και διεξόδων απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό. Έχουμε σαφή επίγνωση της ευθύνης για
να υποστηριχθεί αυτή η δημοκρατική λύση
στην πολιτική ζωή του τόπου.
*Πηγή: «Εφημερίδα των Συντακτών»
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Κύπρος (7η αγωνιστική)
ΑΕΚ-Δόξα
Νέα Σαλαμίνα-Ανόρθωση
Καρμιώτισσα-Ερμής
Εθνικός Αχνας-Ομόνοια
ΑΠΟΕΛ-Πάφος
Ολυμπιακός-Απόλλων
ΑΕΛ-ΕΝΠ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

2-0
1-4
17/10
18/10
18/10
19/10
19/10
13 -7αγ.
13
13 -6αγ.
11
9 -6αγ.
9 -6αγ.
8 -5αγ.
8
6 -6αγ.
5 -6αγ.
4
4
3 -6αγ.
3

Γαλλία (7η αγωνιστική)
Ντιζόν-Ρεν
Νιμ-Παρί Σεν Ζερμέν
Ρεμς-Λοριάν
Μαρσέιγ-Μπορντό
Στρασμπούρ-Λιόν
Μονακό-Μονπελιέ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παρί Σ.Ζ.
Ρεν
Λιλ
Λανς
Μαρσέιγ
Μονπελιέ
Νις
Σεντ Ετιέν
Μονακό
Μπορντό
Μπρεστ

1-1
0-4
1-3
3-1
18/10
18/10

15 -7αγ.
15 -7αγ.
14
13
12 -7αγ.
10
10
10
10
9 -7αγ.
9

Ισπανία (6η αγωνιστική)
Γρανάδα-Σεβίλη
Θέλτα-Ατλέτικο Μαδρίτης
Ρεάλ Μαδρίτης-Κάντιθ
Χετάφε-Μπαρτσελόνα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ρεάλ Μαδρίτης
Χετάφε
Κάντιθ
Γρανάδα
Μπέτις
Ατλέτικο Μαδρίτης
Σοσιεδάδ
Βιγιαρεάλ
Μπαρτσελόνα
Σεβίλη
Βαλένθια

Σπορ

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

Ανόρθωση πήρε το ντέρμπι της Αμμοχώστου κερδίζοντας εκτός έδρας την
Νέα Σαλαμίνα με το εμφατικό 4-1. Μεγάλος
πρωταγωνιστικής για τους φιλοξενούμενους ο
Μιχάλης Μανιάς που έκανε χατ-τρικ.
Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά του
αγώνα, όμως η Ανόρθωση ευτύχησε να κερδίσει
πέναλτι στο 9’ με τον διαιτητή, Κωνσταντίνο
Φελλά, να καταλογίζει παράβαση του Αντιόλο
πάνω στον Αμπαρτζουμιάν. Ένα λεπτό αργότερα
ο Μανιάς δεν αστόχησε από τα 11 βήματα και
άνοιξε το σκορ.
Στο 14’ η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια έκανε
δύο τα τέρματα της, με τον Γκαλίτσιο να κάνει τη
σέντρα στη περιοχή και ο Μανιάς με το κεφάλι
σκόραρε και πάλι. Στο 27’ είχαμε τη πρώτη τελική των “ερυθρολεύκων” με ένα μακρινό αδύνατο
σουτ του Ντανίλο. Τελικά οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν στο 39΄με δυνατό σουτ του Βαρέλα, από το ύψος της μεγάλης περιοχής.
Η Ανόρθωση έχασε στο 41’ μεγάλη ευκαιρία
με τον Ελουντού που μπήκε περιοχή με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια, όμως στο τετ-α-τετ με
τον Βεσελόφκσι αποδείχθηκε άστοχος.
Στο 48’ ο Αμπαρτζουμιάν αντίκρισε σωστά
δεύτερη κίτρινη κάρτα για αντικανονικό μαρκάρισμα πάνω στον Αντιόλο με αποτέλεσμα η ομάδα του να συνεχίσει με δέκα ποδοσφαιριστές.
Πριν προλάβει η Νέα Σαλαμίνα να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν δεύτερο πέναλτι στο 53’. Ο
Βεσελόφκσι ανέτρεψε εντός περιοχής τον Ελουντού. Ο Μανιάς δεν αστόχησε από τα έντεκα βήματα και έδωσε και πάλι αέρα δύο τερμάτων στην

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μίλαν
Αταλάντα
Νάπολι
Γιουβέντους
Σασουόλο
Ίντερ
Βερόνα
Μπενεβέντο
Σαμπντόρια
Λάτσιο
Ρόμα
Ανζέ

Τεράστια και πολύ σημαντική νίκη για τον
Ερμή καθώς επικράτησε της Καρμιώτισσας με
0-1 στο Παφιακό με καρφωτή κεφαλιά του
Χολτ στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης.
Στο 6’ είδαμε την πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι και η οποία ήταν για τους γηπεδούχους,
με την κεφαλιά του Οικονόμου που βρήκε στο
δοκάρι. Η Καρμιώτισσα έφτασε εκ νέου κοντά

10
10
10 -6αγ.
10
9
8 -4αγ.
8
8
7 -4αγ.
7 -4αγ.
7

Στην Κυρία το ντέρμπι της Αμμοχώστου
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1-4

ομάδα του. Η επόμενη φάση μετά το γκολ του
Μανιά καταγράφηκε στο 67’, όταν ο Ελουντού
που βρισκόταν στο χώρο του κέντρου, είδε τον
Βεσελόφσκι εκτός εστίας, έκανε ένα το σουτ,
όμως η μπάλα δεν του κάνε το χατίρι και πέρασε
μόλις έξω.
Στο 70’ οι γηπεδούχοι έχασαν φοβερή ευκαιρία
με τον Βαρέλα να κάνει δυνατό σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.
Στο 77’ οι “ερυθρόλευκοι” φώναξαν για πέναλτι σε πέσιμο του Ντανίλο εντός περιοχής, όμως

στην αντεπίθεση η Ανόρθωση κέρδισε κόρνερ το
όποιο μετέτρεψε σε γκολ ο Βργκοτς.
Νέα Σαλαμίνα (Π. Χριστοδούλου): Βεσελόφσκι, Ανδρέου (72’ Μόντες), Μπρένο, Βαρέλα,
Ντανίλο, Βινίσιους, Οσέι (60’ Σιαθάς), Χριστοφόρου, Κμοβς (46’ Κρεχίν), Κονφέ, Αντιόλο
Ανόρθωση (Τ. Κετσπάγια): Λόρια, Γκαλίτσιος,
Αρτυματάς, Σίλντεφελντ, Κορέια, Μανιάς (57’
Μαργκάσα), Μίχα (56’ Κβιλιτάια), Αμπαρτζουμιάν, Βργκότς, Χουσμπάουερ, Ελουντού (76’ Σελίν).

στο γκολ με το σουτ του Χριστοφή εντός περιοχής λίγα λεπτά μετά, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι.
Ο Ερμής προσπάθησε να κτυπήσει με αντεπιθέσεις και είχε ένα σουτ με τον Κυριακίδη στο
21’ το οποίος όμως ήταν άστοχο. Στο 32’ ο Μέιρα επιχείρησε μακρινό και δυνατό σουτ, η μπάλα όμως κατέληξε στην αγκαλιά του Κυριακίδη.
Στο 49’ ο Ερμής έφτασε κοντά στο γκολ με
τον Ρουσιά που είδε εκτός εστίας τον Κυριακίδη αλλά έκοψε πάνω στην γραμμή ο Πέρεζ. Στο
αμέσως επόμενο λεπτό απείλησαν οι γηπεδούχοι μετά το λάθος στην άμυνα, ο Ρομό πήγε να
το εκμεταλλευτεί αλλά το σουτ του πέρασε
εκτός.

Στο 57’ ο Καικέ πραγματοποίησε μεγάλη
επέμβαση σε καρφωτή κεφαλιά του Ρομό, στην
καλύτερη φάση του αγώνα μέχρι εκείνο το λεπτό.
Στο 74’ ο Ερμής άνοιξε το σκορ με τον Χολτ
ο οποίος με καρφωτή κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ έκανε το 0-1 για την ομάδα του.
Καρμιώτισσα: Κυριακίδης, Οικονόμου, Ρόμο,
Μ. Σασί, Χριστοφή, Πέρεζ, Ι. Σασί, Μαλεκκίδης, Χατζηβασίλης (Καπαρτής 65’), Χρίστου
(Φράγκου 81’), Ρεϊνολντς
Ερμής: Καϊκέ, Καραγκούνης, Δημητρίου, Μέιρα (Παραγκούλκοφ 55’), Ρουσιάς (Γαβριήλ
82›), Ντα Σίλβα (Κονέ 46’), Ντιας, Χολτ, Κυριακίδης, Σιντιμπέ, Λέμος.

Έπαιξε ποδόσφαιρο ουσίας
ΑΕΚ - ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 2-0
ρη, ο Φλοριάν έφυγε σε τετ α τετ, με τον Σισκόφσκι όμως να πέφτει στα πόδια του και να
μαζεύει τη μπάλα. Αυτή η φάση έδωσε το έναυσμα για την ΑΕΚ ώστε να ανεβάσει στροφές
και να απειλήσει ουσιαστικά. Και αυτό το ανέβασμα της ΑΕΚ έφερε αποτέλεσμα μιας και στο
11’ μετά από ωραία εκτέλεση φάουλ του Ναράνχο, η μπάλα αναπάφθηκε στα δίχτυα του Σισκόφσκι με την ΑΕΚ έτσι να ανοίγει το σκορ
στο 1-0.

4-1
1-2
3-0
1-1
18/10
18/10
18/10
12 -4αγ.
9 -4αγ.
8 -4αγ.
8 -4αγ.
7
7 -4αγ.
6
6
6 -4αγ.
4 -4αγ.
4
9
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Ο Ερμής καθάρισε και την Καρμιώτισσα!

Ιταλία (4η αγωνιστική)
Νάπολι-Αταλάντα
Ίντερ-Μίλαν
Σαμπντόρια-Λάτσιο
Κροτόνε-Γιουβέντους
Μπολόνια-Σασουόλο
Σπέτσια-Φιορεντίνα
Τορίνο-Κάλιαρι
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Η ΑΕΚ με μια μεστή εμφάνιση έπραξε το καθήκον της και κέρδισε την Δόξα με 2-0 στην
Αρένα.
Στο 5΄ όμως έπειτα από λάθος του Μουκτά-

Η Δόξα έψαξε την αντίδραση και στα επόμενα λεπτά είχε 2-3 καλές προϋποθέσεις, κυρίως
με κάποια κόρνερ, το οποίο όμως πέρασαν
ανεκμετάλλευτα. Στο 20’ του αγώνα ο Ολιβέιρα
πάτησε περιοχή και έκανε ένα σουτ, το οποίο
πέρασε μόλις έξω. Η απάντηση της ΑΕΚ ήρθε
στο 27’ όταν ο Φλοριάν έχασε διπλή ευκαιρία,
εντός περιοχής, με τον Σισκόφσκι να το λέει όχι
και στις δυο περιπτώσεις, όπως έπραξε και 2 λεπτά αργότερα σε σουτ και πάλι του Γάλλου επιθετικού.
Με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο και
στο 47’ η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι σε μια φάση που
πραγματικά ήταν δύσκολη και δεν ξεκαθαρίζει

απ’ τις επαναληπτικές προβολές αν ήταν ή όχι.
Την εκτέλεση ανέλαβε ο Φλοριάν, ο οποίος
ήταν εύστοχος και έγραψε το 2-0. Στο 51’ ο Μακρής θα μπορούσε να ανεβάσει και άλλο το δίχτυ του σκορ, όμως η κεφαλιά του πέρασε
εκτός.
Η Δόξα αναγκαστικά βγήκε στην επίθεση, με
την ΑΕΚ να βρίσκει χώρους για να τελειώσει το
παιχνίδι και στο 58’ έχασε άλλη μια σπουδαία
ευκαιρία, όταν ο Φλοριάν έφυγε σε τετ α τετ με
τον Σισκόφσκι να του λέει και πάλι όχι.
Τελευταία φάση του αγώνα ήρθε στο 90+1’
όταν ο Μακρής δοκίμασε το πόδι του απ’ το
ύψος της περιοχής με τον Σισκόφσκι να διώχνει
δύσκολα σε κόρνερ.
ΑΕΚ (Ζ. Καρίγιο): Τέουνκενς, Αντωνιάδης,
Τρουγιόλς, Άμπραχαμ, Ακοράν (62΄ Σπόλιαριτς), Χέιτλι, Φερνάντεθ, Γκονζάλεθ, Φλοριάν
(62΄ Τρισκόφσκι), Ναράνχο (78΄ Νάντο), Μακρής
ΔΟΞΑ (Κ.Σάκκάς): Σισκόφσκι, Εγγλέζου,
Μουκτάρης, Μιντίκκης (72΄ Φιρμίνο), Χριστοφή, Μπόλιεβιτς, Οικονομίδης (62΄ Λουίς Κάρλος), Τραϊτσέφσκι (56΄ Κίκας), Μέσκα, Ολιβέιρα, Σαντίκ.

Σπορ
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φού «ξόδεψε» για ακόμη μία φορά ένα
ημίχρονο μένοντας στο «μηδέν» (έβδομο εφετινό που δεν έχει σκοράρει στο πρώτο
45λεπτο), ο Ολυμπιακός «πάτησε» γκάζι στο
δεύτερο μέρος κι επικράτησε πολύ εύκολα του
Ατρόμητου με 4-0 (με χατ-τρικ του Ελ Αραμπί).
Οι «ερυθρόλευκοι», που την ερχόμενη Τετάρτη υποδέχονται την Μαρσέιγ στην πρεμιέρα του
3ου ομίλου του Champions League, προσπάθησαν να πιέσουν από τα πρώτα λεπτά τους Περιστεριώτες, αναζητώντας ένα γρήγορο γκολ,
όμως δεν το βρήκαν από την πολύ ωραία ενέργεια και το τελείωμα του Χασάν στο 6›, το οποίο
πέρασε ελάχιστα άουτ.
Στο 28› έγινε η φάση που άλλαξε τα δεδομένα
στο παιχνίδι, καθώς ο Μάτιτς έκανε ένα πολύ
σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Καμαρά. Ο Κουτσιαύτης αρχικά έδειξε κίτρινη κάρτα, όμως κατόπιν υπόδειξης των διαιτητών VAR, πήγε στο
μόνιτορ κι άλλαξε την απόφασή του, αποβάλλοντας τον ποδοσφαιριστή του Ατρόμητου.
Οι «ερυθρόλευκοι» πάντως, μέχρι το φινάλε
του πρώτου μέρους δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν την αριθμητική υπεροχή τους, παρά το
γεγονός ότι ο Μάρτινς άλλαξε σύστημα στο 40›,
περνώντας στο γήπεδο και τον Ελ Αραμπί, για
να πιέσει κι άλλο τους φιλοξενούμενους.
Ο Μαροκινός πήρε... φωτιά στο δεύτερο ημίχρονο και με ένα προσωπικό σόου, έκανε εύκολα
τα πράγματα για τους Πειραιώτες. Στο 52› από
ασίστ του Φορτούνη άνοιξε το σκορ (σε φάση
που αρχικά δόθηκε οφσάιντ κι εντέλει το γκολ
μέτρησε με υπόδειξη του VAR).
Στο 82› έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι»,
αφού έκανε πρώτα μία φανταστική ντρίμπλα με
τακουνάκι έπειτα από πάσα του Λοβέρα (που εί-
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«Καθάρισε» στο β’ μέρος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4-0

Με... σπασμένα «φρένα» συνεχίζει ο Βόλος την εφετινή, εντυπωσιακή (μέχρι στιγμής) πορεία του
στο πρωτάθλημα της Super
League, καθώς επικράτησε με 2-1
(και) επί του ΠΑΣ Γιάννινα.
Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν
τους «κυανέρυθρους» και πήραν...
κεφάλι στο σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, με καταπληκτικό σε έμπνευση
κι εκτέλεση γκολ του Παμλίδη. Ο
επιθετικός του ΠΑΣ στόπαρε τη
μπάλα με το στήθος μετά τη σέντρα του Σιόντη και με γυριστό
σουτ έκανε το 0-1.
Το γκολ του Παμλίδη «βραχυκύκλωσε» το Βόλο, με τους Γιαννιώτες να κρατούν άνετα το προβάδισμά τους ως το ημίχρονο και
να χάνουν κι άλλες ευκαιρίες για
να διπλασιάσουν τα τέρματά τους.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Βόλος
μπήκε πολύ καλύτερα στο γήπεδο
κι έφερε σχετικά γρήγορα το ματς
στα ίσα με πέναλτι του Μπαριέντος στο 56› (χέρι του Σιόντη από
γύρισμα του Μαρτίνες).

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Άρης
2. Ολυμπιακός
3. ΝΠΣ Βόλος
4. ΠΑΟΚ
5. ΑΕΚ
6. ΟΦΗ
7. Ατρόμητος
8. Αστέρας Τρίπολης
9. Απόλλων Σμύρνης
10. ΠΑΣ Γιάννινα
11. Παναιτωλικός
12. Λάρισα
13. Παναθηναϊκός
14. Λαμία
χε καθυστερήσει να «σερβίρει» δευτερόλεπτα
πριν την ασίστ στον αμαρκάριστο Ραντζέλοβιτς)
και στο 87’ με κοντινή προβολή έκλεισε το σκορ.
Στο 65› ο Χασάν είχε κάνει το 2-0 έπειτα από
ασίστ του Εμβιλά, «τελειώνοντας» ουσιαστικά το
ματς.
Διαιτητής: Κουτσιαύτης (Άρτας)
Κίτρινες: Χολέμπας, Μπα, Σεμέδο Αποβολές: Μάτιτς
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Π. Μαρτίνς): Σα, Ραφίνια,

Σεμέδο, Μπα, Χολέμπας, Εμβιλά (76’ Μπουχαλάκης), Καμαρά, Μασούρας (40’ Ελ Αραμπί),
Φορτούνης (69’ Ραντζέλοβιτς), Βαλμπουενά (70’
Λοβέρα), Χασάν (76’ Σουντανί).
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντ. Κάναντι): Γιαννιώτης,
Γκάλο, Γούτας, Ρισβάνης, Σάλομον (69’ Γκαλβάο), Χαρίσης (61’ Χριστοδουλόπουλος), Κιβρακίδης (69’ Ούμπιδες), Μουνίθ, (35’ Μπουσουλάτζιτς) Νάτσος, Μάτιτς, Κωτσόπουλος (61’ Ενσικουλού).

Με άγχος ο Άρης, 1-0 τον Απόλλωνα Σμύρνης
Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα θα
παραμείνει ο Άρης για, τουλάχιστον, μια ακόμη
εβδομάδα, καθώς επικράτησε με 1-0 του Απόλλωνα Σμύρνης στους «Ζωσιμάδες», χάρη σε
(ακόμη ένα) γκολ του Μπρούνο Γκάμα.
Στην πρώτη, ουσιαστικά, τελική τους προσπάθεια, οι Αρειανοί άνοιξαν το σκορ με τον
Μπρούνο Γκάμα. Ο Κριστιάν Λόπεθ βρήκε τον
Φακούντο Μπερτόγλιο κι αυτός τον Πορτογάλο που με όμορφο φαλτσαριστό σουτ έκανε το
1-0 για τον Άρη στο 35’! Κι αφού ο Διαμαντής
Χουχούμης έχασε σπουδαία ευκαιρία στο τέλος
του πρώτου ημιχρόνου, η κατάσταση δύσκολα
θα άλλαζε στο δεύτερο.
Υποτονικό το ξεκίνημα της επανάληψης, με
τον Γιώργο Παράσχο να κάνει πολύ πιο επιθετική την ομάδα του μετά τη συμπλήρωση μιας
ώρας παιχνιδιού. Και… παραλίγο να δικαιωθεί.
Στο 70ο λεπτό, έπειτα από ωραία συνεργασία
των παικτών του Απόλλωνα, ο Βικίντας Σλίβκα

Super League (5η αγωνιστική)

βρήκε χώρο και χρόνο με πλασέ για να βρει δίχτυα, ωστόσο ο Άντονι Μουνιέ που συμμετείχε
στη φάση, ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ
ακυρώθηκε με τη χρήση της τεχνολογίας!
Μια καλή στιγμή με τον Χαβιέ Ματίγια στο
81’ ήταν η αντίδραση των – τυπικά – γηπεδούχων, για να φτάσουμε στο 84’, όταν χρειάστηκε
εκ νέου η βοήθεια του VAR για μια πτώση του
Μουνιέ εντός περιοχής έπειτα από μία – εκτός
φάσης – σύγκρουση με τον Γιώργο Δεληζήση.
Εν τέλει ο Δημήτρης Καραντώνης καταλόγισε… οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης!
Διαιτητής: Δημήτρης Καραντώνης (Ημαθίας), Βοηθοί: Κωνσταντίνος Ψαρρής (Ζακύνθου), Κωνσταντίνος Λιόντος (Ηπείρου), 4oς:
Δημήτρης Μαλούτας (Ημαθίας).
VAR: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας), AVAR:
Τρύφων Πετρόπουλος (Αρκαδίας).
Κίτρινες: Σάκιτς, Τζέγκο – Σλίβκα, Βιτλής,
Μπαξεβανίδης.

13
10 (4αγ.)
10
8(4αγ.)
6(3αγ.)
5(4αγ.)
5
4(3αγ.)
3(2αγ.)
2(3αγ.)
2(4αγ.)
1(3αγ.)
1(3αγ.)
0(4αγ.)

Αγγλία (5η αγωνιστική)
Έβερτον-Λίβερπουλ
Τσέλσι-Σαουθάμπτον
Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ
Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Γ.
Σέφιλντ Γιουν.-Φούλαμ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Εβερτον
Λίβερπουλ
Αστον Βίλα
Λέστερ
Αρσεναλ
Τσέλσι
Τότεναμ
Λιντς
Νιούκαστλ
Μάντσεστερ Σ.
Σαουθάμπτον

2-2
3-3
1-0
1-4
18/10

13 -5αγ.
10 -5αγ.
9 -3αγ.
9
9 -5αγ.
8 -5αγ.
7
7
7
7
7 -5

Γερμανία (4η αγωνιστική)
ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Μπουσέ, Σάκιτς,
Ρόουζ, Δεληζήσης, Σούντγκρεν, Ματίγια
(90’+4’ Μάνος), Τζέγκο (58’ Σάσα), Γκαρσία
(75’ Μαντσίνι), Γκάμα (75’ Κάτσε), Μπερτόγλιο
(90’+4’ Μπαγκαλιάνης), Λόπεθ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γιώργος Παράσχος): Κώτσαρης, Χουχούμης (62’ Μουνιέ), Λισγάρας, Ντομίνγκες, Μπαξεβανίδης, Μπεντινέλι (90’ Κολ), Σλίβκα, Φερνάντεζ (62’ Μουνιέ),
Τσιλούλης, Βιτλής (90’ Ιωαννίδης), Φατιόν (45’
Τσαμπούρης).

Νέα μεγάλη ανατροπή για το Βόλο
ΒΟΛΟΣ – ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-1

Στο 68› ο Φεράρι έσωσε πάνω
στη γραμμή την κεφαλιά του Παντελάκη και στο 77› «μίλησε» ο
Αμρ Ουάρντα, ο οποίος με άπιαστη κεφαλιά (έπειτα από φάουλ

2-1
1-0
4-0
18/10
18/10
18/10
19/10

του Μπαριέντος) έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα του Γκαραβέλη για
το τελικό 2-1.
Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)

Κίτρινες: Μπαριέντος, Κολόμπο
- Σιόντης, Σάλιακας, Πίρσμαν
ΒΟΛΟΣ (Αν. Λόπεθ): Γκαραβέλης, Κλέιμαν, Ντεντάκης, Φεράρι,
Σάντσες, Κολόμπο, Τέκιο, Μήτογλου, Δημόπουλος, Τσοκάνης,
Κρητικός, Νίνης, Ουάρντα, Μαρτίνες (90’+2’ Μαρτίνες), Μπαριέντος, Ριένστρα, Κιάκος, Μπαρτόλο, Δουβίκας (81’ Κιάκος, Περέα
(37’ Τσοκάνης).
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Α. Γιαννίκης): Χουτεσιώτης, Γιαννίκογλου,
Παντελάκης, Εραμούσπε, Σάλιακας (81’ Μπρένερ), Κάργας, Πίρσμαν, Πανουργιάς, Οικονομόπουλος, Σιόντης (81’ Ντομίνγκεθ,
Καρτάλης, Κάστρο, Ντομίνγκεθ,
Νάουμετς, Λιάσος, Μπρένερ,
Ελευθεριάδης (81’ Καρτάλης),
Παμλίδης, Λεό (61’Νάουμετς),
Κρίζμαν.

Χοφενχάιμ-Ντόρτμουντ
Φράιμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης
Χέρτα Βερ.-Στουτγκάρδη
Μάιντς-Λεβερκούζεν
Άουγκσμπουργκ-Λειψία
Αρμίνια Μπίλ.-Μπάγερν Μον.
Γκλάντμπαχ-Βόλφσμπουργκ

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Λειψία
Μπάγερν Μονάχου
Ντόρτμουντ
Στουτγκάρδη
Αϊντραχτ Φρανκούρτης
Άουγκσμπουργκ
Βέρντερ Βρέμης
Χοφενχάιμ
Λεβερκούζεν

10
9
9
7
7 -3αγ.
7
7
6
6

Βέλγιο (9η αγωνιστική)
Σερκλ Μπριζ-Γάνδη
5-2
Μπέερσοτ-Σεντ Τρουϊντέν 6-3
Μαλίν-Κορτράικ
1-2
Σταντάρ Λιέγης-Μπριζ
1-1
Ζούλτε Βάρεγκεμ-Αντβέρπ 18/10
Μουσκρόν-Εουπεν
18/10
Γκενκ-Σαρλερουά
18/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μπριζ
Σαρλερουά
Μπέερσοτ
Σταντάρ Λιέγης
Σερκλ Μπριζ
Αντβέρπ
Λέουβεν
Κορτράικ
Άντερλεχτ
Οστάνδη

19 -9αγ.
19
18 -9αγ.
18 -9αγ.
15 -9αγ.
14
14
14 -9αγ.
13
12
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«Κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ», το μήνυμα
της απεργιακής συγκέντρωσης στη Λάρυμνα
Αθήνα.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)
άτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ» είναι
το μήνυμα που έστειλαν οι απεργοί
της ΛΑΡΚΟ στην απεργιακή συγκέντρωση,
που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο έξω από
το εργοστάσιο στη Λάρυμνα.

νων, των τοπικών κοινωνιών, την υπεράσπιση της
δημόσιας περιουσίας και την οικονομική ανάπτυξη
της χώρας προς όφελός του ελληνικού λαού.
Η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να αφουγκραστεί την αγωνία των χιλιάδων οικογενειών που
ζουν από τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ και να σταματήσει το έγκλημα. Οι παρευρισκόμενοι στην απεργιακή συγκέντρωση».

«Κ

«Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ είμαστε εδώ, όρθιοι, και αυτό το οφείλουμε στη μεγάλη αλληλεγγύη
που έχετε δείξει όλο αυτό το διάστημα. Με ενότητα
συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη για να μην κλείσει
η ΛΑΡΚΟ, για να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας. Δίνουμε τη μάχη για να διασφαλιστούν σε
κάθε περίπτωση τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Δεν χαρίζουμε τίποτα και σε κανέναν», ανέφερε, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, στη Λάρυμνα, το μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων και πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Νομού Φθιώτιδας, Παναγιώτης Πολίτης.
Ο κ. Πολίτης σημείωσε ότι όλο αυτό το διάστημα, οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, με τον αγώνα τους,
έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο εργατικό κίνημα και τόνισε: «Η ΛΑΡΚΟ ανήκει στους εργάτες.
Οι 80 νεκροί στις βάρδιες. Οι εκατοντάδες θάνατοι
από επαγγελματικές ασθένειες και οι εκατοντάδες
σακατεμένοι. Ο ιδρώτας όλων όσων γλιτώσαμε από
τον θάνατο και τις αρρώστιες. Αυτά, αυτά είναι που
έχουν κρατήσει τη ΛΑΡΚΟ ανοιχτή μέχρι σήμερα.
Δεν τη χαρίζουμε. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, η ΛΑΡΚΟ θα μείνει ανοιχτή και ενιαία».
Όπως υποστήριξε, με τις νομοθετικές ρυθμίσεις
που ψήφισε η κυβέρνηση την περασμένη Πέμπτη,
15 Οκτωβρίου, προωθείται η εκποίηση της ΛΑΡΚΟ,
χωρίς να διασφαλίζονται η συνέχιση της ενιαίας
λειτουργίας εργοστασίου και μεταλλείων, ο παραγωγικός χαρακτήρας της και οι θέσεις εργασίας:
«Με τα σήμερα δεδομένα, μέχρι το τέλος του έτους
η ΛΑΡΚΟ δεν θα έχει ρεύμα, δεν θα έχει πρώτες
ύλες, διακόπτονται οι συμβάσεις των εργαζομένων
στις εργολαβίες, θα σταματήσει τη λειτουργία της.
Η ΛΑΡΚΟ, μετά από 56 χρόνια συνεχόμενης λειτουργίας, στην κυριολεξία παίζεται στον «τζόγο»,
για να εξυπηρετηθούν τα κέρδη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Θέλουν να σταματήσουν τη λειτουργία της, να απολύσουν τους εργαζόμενους».
Επίσης, μίλησε για το ανελέητο χτύπημα που
έχουν δεχθεί οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ μέσα από
μεγάλες περικοπές και τις επιπτώσεις που ήδη
έχουν γίνει αισθητές και στην τοπική κοινωνία.
Ο κ. Πολίτης επεσήμανε ότι όλο αυτό το διάστημα οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ «συγκρούστηκαν
και αντιμετώπισαν στα ίσα τη λάσπη των μεγάλων
καλοπληρωμένων αστικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης». «Η επίθεση, όμως, που δεχτήκαμε δεν ήταν
μόνο από τα έξω. Ήτανε και είναι και από τα μέσα.

Κυβερνητικός μηχανισμός μέσα στους εργαζόμενους, τσιράκια του Σταϊκούρα, κυρίως όπου είναι
μπλεγμένοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ακόμα
και στο συνδικαλιστικό κίνημα, από την πρώτη
στιγμή προβοκάρουν τον αγώνα μας», πρόσθεσε
και κάλεσε τους εργαζόμενους να απομονώσουν
όσους προσπαθούν με διάφορους τρόπους να υπονομεύσουν τον αγώνα τους και να διασπάσουν την
ενότητά τους.
Ακόμη, υπογράμμισε τη διαχρονική, συνειδητή
επιλογή όλων των κυβερνήσεων, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, για τη μέχρι σήμερα πορεία της ΛΑΡΚΟ και
την πολιτική κατεύθυνσή τους, στην οποία εντάσσεται «η απαξίωση αρχικά και η εκποίηση τώρα της
ΛΑΡΚΟ».
Υπενθύμισε ότι οι προτάσεις των εργαζομένων
της ΛΑΡΚΟ είναι στη Βουλή εδώ και οκτώ μήνες,
αλλά «από όλους αυτούς που κυβέρνησαν, κανένας
δεν το έβαλε θέμα, κανένας δεν τόλμησε -έστω και
τώρα που είναι αντιπολίτευση- να συζητηθούν αυτές».
«Μόνο με την εφαρμογή των θέσεων και των
προτάσεων των εργαζομένων μπορεί να διασφαλιστεί η ενιαία λειτουργία της ΛΑΡΚΟ. Να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και να ανοίξουν χιλιάδες
νέες. Να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα», σημείωσε ο κ. Πολίτης και κατέληξε: «Θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την πραγματική και
εγγυημένη συνέχιση και ανάπτυξη της δουλειάς
μας. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτό. Ο λαός απαιτεί τη
ΛΑΡΚΟ ανοιχτή. Σύγχρονο Κούγκι θα γίνουμε αν
χρειαστεί. Στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Κλιμακώνουμε. Με την ψήφιση του αντικοινωνικού πακέτου
είμαστε έτοιμοι να δώσουμε «το παρών» με νέα
απεργιακή κινητοποίηση έξω από τη Βουλή».

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Το ψήφισμα που εκδόθηκε αναφέρει τα εξής:
«Η σημερινή απεργιακή συγκέντρωση καταδικάζει την πολιτική της κυβέρνησης να προχωρήσει
στο σταμάτημα της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ και
στην απόλυση των εργαζομένων. Η κυβέρνηση, χωρίς καμία διασφάλιση για τον παραγωγικό της χαρακτήρα, τη συνέχιση της λειτουργίας της, των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, περπατά στην εκποίηση της.
Ογδόντα νεκροί εργαζόμενοι στις βάρδιες, εκατοντάδες άλλοι από επαγγελματικές ασθένειες,
εκατοντάδες ακόμη σακατεμένοι από εργατικά ατυχήματα και όσοι δούλεψαν και δουλεύουν σε αυτόν
εδώ τον τόπο, με το αίμα και τον ιδρώτα μας έχουμε δημιουργήσει και κρατήσει τη ΛΑΡΚΟ ανοιχτή
μέχρι σήμερα.
Έχουμε το δικαίωμα και απαιτούμε:
- Με ευθύνη της κυβέρνησης, να μη σταματήσει
η λειτουργία της ΛΑΡΚΟ ούτε για ένα λεπτό της
ώρας.
- Να σταματήσει η εκποίηση έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της ενιαίας λειτουργίας μεταλλείων και εργοστασίου.
- Να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας και
τα εργασιακά δικαιώματα «μόνιμων» και εργαζομένων των εργολαβιών.
- Η ΛΑΡΚΟ, με ευθύνη του κράτους, να αναπτυχθεί σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει. Να αναπτυχθεί με βάση τις προτάσεις των εργαζομένων
που έχουν κατατεθεί επίσημα στη Βουλή των Ελλήνων και κοινοποιηθεί στον ελληνικό λαό.
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να μην κλείσει η
ΛΑΡΚΟ. Δεν δεχόμαστε ούτε μία απόλυση. Δεν χαρίζουμε τίποτα από τα δικαιώματα μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την ευημερία των εργαζομέ-

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ
«Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε την αντίθεσή
μας στα σχέδια διάλυσης της ΛΑΡΚΟ, διάλυσης
ολόκληρης της περιοχής. Είμαστε σήμερα εδώ για
να ενώσουμε τη φωνή μας, για να εκφράσουμε την
αλληλεγγύη μας στους εργάτες της ΛΑΡΚΟ, στις
οικογένειές τους, στους κατοίκους της περιοχής,
που θα πληρώσουν βαρύ τίμημα εξαιτίας της εγκληματικής πολιτικής και των επιλογών και της σημερινής κυβέρνησης κι όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης
Κουτσούμπας, στην απεργιακή συγκέντρωση των
εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα.
«Δεν τα παρατάμε, προχωράμε, συνεχίζουμε»,
πρόσθεσε ο κ. Κουτσούμπας.
«Το ΚΚΕ και τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα
παλεύει μαζί με τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ και στο
εργοστάσιο στη Λάρυμνα και στα μεταλλεία, παλεύει μαζί με το λαό της Στερεάς και έτσι θα συνεχίσουμε. Αυτός ο αγώνας έχει μεγάλη σημασία και
είναι ο μόνος δρόμος για να καταδικαστεί μαζικά η
αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, η αντιλαϊκή πολιτική όλων των κυβερνήσεων που δουλεύουν πρόστυχα όλα τα χρόνια για να ιδιωτικοποιήσουν ή να κλείσουν τη ΛΑΡΚΟ μια μονάδα παραγωγής σιδηρονικελίου στρατηγικής σημασίας για
τη χώρα. Σ› αυτόν τον αγώνα θα συνεχίσουμε και
θα διαθέσει το ΚΚΕ όλες τις δυνάμεις ενάντια σε
αυτά τα πολύ επικίνδυνα σχέδια. Για να διαφυλαχτούν, να προστατευθούν όλες οι θέσεις εργασίας
και τα δικαιώματα του συνόλου των εργαζομένων
της ΛΑΡΚΟ. Για να βγούν συμπεράσματα ότι η εργατική τάξη, ο λαός μας έχει τη δύναμη να διαμορφώσει τους όρους ώστε όλος αυτός ο ορυκτός
πλούτος να περάσει στα χέρια του λαού και να υπηρετήσει τις ανάγκες του» δήλωσε ο Γιώργος Μαρίνος μέλος του ΠΓ της ΚΕ και βουλευτής του ΚΚΕ.
«Η Εκτελεστική Γραμματεία (ΕΓ) του ΠΑΜΕ,
Συνδικάτα της Αθήνας βρισκόμαστε σήμερα στη
συγκέντρωση των Σωματείων της ΛΑΡΚΟ για να
εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, να φωνάξουμε
ότι η ΛΑΡΚΟ ανήκει στους εργάτες και όχι στα παράσιτα τους κεφαλαιοκράτες. Παλεύουμε να μην
κλείσει το εργοστάσιο, να μην απολυθεί κανένας
εργαζόμενος», δήλωσε από την πλευρά του ο Νίκος
Μαυροκέφαλος, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ, ο οποίος παραβρέθηκε στην
απεργιακή συγκέντρωση.

Χαρίτσης: «Καταρρέει το αφήγημα της φιλο-επενδυτικής και φιλο-αναπτυξιακής ΝΔ»
Αθήνα
«Καταρρέει το αφήγημα της φιλο-επενδυτικής
και φιλο-αναπτυξιακής ΝΔ», δήλωσε ο τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ,
Αλέξης Χαρίτσης, στον ραδιοφωνικό σταθμό
«Ελλάδα FM».
Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε ότι «επιρρίπτοντας ευθύνες στον ΣΥΡΙΖΑ για τις δικές της αποτυχίες,
η κυβέρνηση αποκαλύπτει την αμηχανία και το
αδιέξοδό της στον τομέα των επενδύσεων». Σημείωσε ότι «το 2012 η Siemens δεσμεύθηκε σε
διατήρηση και επέκταση του εργοστασίου της
Πίτσος ως μέρος εξωδικαστικού συμβιβασμού με
το ελληνικό Δημόσιο», «διαδικασία που ουδέποτε παρακολούθησε η τότε κυβέρνηση της ΝΔ».
Όπως τόνισε, «το 2018, επί ΣΥΡΙΖΑ, πετύχαμε
να δοθεί ανάσα ζωής στην επιχείρηση και συζητήσαμε ένα πλάνο παραμονής και επέκτασης των
δραστηριοτήτων τού εργοστασίου», όμως τώρα,

«δυστυχώς και παρά τις δεσμεύσεις της, από την
πλευρά της κυβέρνησης υπήρξε απόλυτη αδράνεια, με αποτέλεσμα το ιστορικό εργοστάσιο να
μετακομίζει μετά από 155 χρόνια στην Τουρκία».
«Έκλεισε και το κεντρικό εργοστάσιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στο Πλατύ Ημαθίας, από το οποίο εξαρτώνται περισσότεροι από
8.000 τευτλοπαραγωγοί, ενώ όλοι μιλάνε για την
ανάγκη στήριξης της βιομηχανίας και του αγροτικού τομέα. Άλλη μία επιχείρηση που κρατήσαμε ανοιχτή επί ΣΥΡΙΖΑ με αδιάκοπη προσπάθεια, κλείνει σήμερα, επί μίας κυβέρνησης που
δεν κάνει καμία προσπάθεια να στηρίξει τη βιομηχανία», πρόσθεσε.
Ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την
κυβέρνηση ότι «επιλέγει να μην προστατεύσει
ούτε τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που πλήττονται από την κρίση». Ως προς αυτό, μίλησε για τα «ανεπαρκή και αποσπασματικά

μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και
για «τον νέο πτωχευτικό κώδικα». Αυτός, συνέχισε, «οδηγεί σε πτώχευση επιχειρήσεις και για
πρώτη φορά νοικοκυριά και καταργεί την προστασία της α› κατοικίας».
Ο κ. Χαρίτσης σχολίασε πως «το σύνολο των
παραγωγικών φορέων εξέφρασαν την αγωνία και
την ανησυχία τους για έναν νόμο κομμένο και
ραμμένο στα μέτρα των τραπεζών, που όχι μόνο
δεν δίνει δεύτερη ευκαιρία αλλά αφαιρεί κάθε ευκαιρία».

ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Με κοινή δήλωση η Έφη Αχτσιόγλου κι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος απάντησαν στον υπουργό
Οικονομικών κ. Σταϊκούρα.
«Τα νούμερα είναι πράγματι αμείλικτα και
μαρτυρούν το εξής: Η πορεία από την ύφεση
προς την ανάπτυξη ήρθε με τη διακυβέρνηση του

ΣΥΡΙΖΑ. Εν αντιθέσει με τις προηγούμενες κυβερνήσεις που έφεραν την ύφεση και τα μνημόνια.
Και για να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι,
η μόνη δυνατή ερμηνεία, κ. Σταϊκούρα, είναι ότι
αλλού στην Ευρώπη τα συντηρητικά κόμματα
ούτε χρεοκόπησαν τις χώρες τους ούτε τις βύθισαν σε ύφεση 25%. Επέλεξαν, βέβαια, να διαλύσουν τις χώρες του Νότου και, δυστυχώς, σε αυτό βρήκαν συμμάχους εδώ.
Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνετε;
Στα 5 από τα 6 χρόνια πριν τη χρεοκοπία κυβερνούσε η ΝΔ.
Εσείς που ήσασταν;
Στο διάστημα 2012-14 πάλι κυβερνούσε η ΝΔ.
Απουσιάζατε μήπως σε εκπαιδευτική άδεια ή
υπήρξατε υπουργός;
Γιατί είπαμε να είμαστε ευγενικοί αλλά κάπου
υπάρχει και ένα όριο».
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Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 • Monday, October 19, 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
BEING UNFAITHFUL AND CAN ADVISE YOU HOW! SHE CAN CALL YOUR FRIENDS AND ENEMIES BY NAME
AND TELL YOU IF THE ONE YOU LOVE IS FAITHFUL AND HONEST. SHE CAN WARN YOU AGAINST
TROUBLE, SUGGEST ALTERNATE PATHS AND ADVISE YOU CONFIDENTIALLY, SEE THIS DIVINE SPRITUAL
HEALER TODAY AND BE HAPPY TOMORROW.
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Παραβιάσεις
και στη νέα
κατάπαυση πυρός
Γερεβάν.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-Sputnik

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν να προχωρήσουν σε κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα του
Σαββάτου στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.
Οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνταν νωρίτερα για την παραβίαση της εκεχειρίας που
είχε συμφωνηθεί με τη μεσολάβηση της Ρωσίας πριν από βία εβδομάδα.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, που μεσολάβησε την περασμένη εβδομάδα για να επιτευχθεί η εκεχειρία,
μίλησε τηλεφωνικά με τους ομολόγους του
των δύο χωρών και τους τόνισε ότι θα πρέπει
να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός.
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ναγκόρνο
Καραμπάχ, μετά την ανακοίνωση αυτή, τόνισε ότι «χαιρετίζει τις προσπάθειες των Συμπροέδρων της Ομάδας του Μινσκ του ΟΑΣΕ (ΗΠΑ, Γαλλία, Ρωσία) καθώς και της Αρμενίας» για την επίτευξη εκεχειρίας. Πρόσθεσε ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι έτοιμο
«να τηρήσει τους όρους» όπως συμφωνήθηκαν «στην ανακοίνωση της Μόσχας της 10ης
Οκτωβρίου και των συμφωνιών της 17ης
Οκτωβρίου». Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε επίσης την εξέλιξη
αυτή, τονίζοντας ότι η κατάπαυση του πυρός
πρέπει να τηρηθεί αυστηρά και από τις δύο
πλευρές. Ωστόσο η Αρμενία κατηγόρησε το
Αζερμπαϊτζάν ότι παραβίασε τη συμφωνία
«κατάπαυσης του πυρός για ανθρωπιστικούς
λόγους» μόλις τέθηκε σε ισχύ στο Ναγκόρνο
Καραμπάχ, βομβαρδίζοντας τον θύλακα. Το
Αζερμπαϊτζάν δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής.

Ο πρόεδρος Τραμπ
υποβίβασε σε
«πρωθυπουργό» τον
Εμανουέλ Μακρόν
Ουάσιγκτον.- Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος
χλευάζει συχνά τις υποτιθέμενες γκάφες του
Τζο Μπάιντεν, του Δημοκρατικού αντιπάλου
του στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, υπέπεσε με τη σειρά του σε φραστικό
ολίσθημα το Σάββατο υποβιβάζοντας τον
γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν στο
αξίωμα του «πρωθυπουργού».
Κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στο Μίσιγκαν, ο αμερικανός πρόεδρος,
που συνεχίζει με φρενήρη ρυθμό την εκστρατεία του για να επανεκλεγεί στο αξίωμα, διέπραξε το λάθος ενώ απαριθμούσε τις επιτυχίες του. Αφού αναφέρθηκε στη συμφωνία
ελεύθερου εμπορίου της χώρας του με τον
Καναδά και το Μεξικό, που επαναδιαπραγματεύτηκε η κυβέρνησή του, ο Τραμπ εξέφρασε
τη γνώμη του για τη συμφωνία του Παρισιού,
από την οποία απέσυρε τις ΗΠΑ αφού εξελέγη το 2016. «Ξέρετε τι άλλο σταμάτησα; Τη
συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Μου
αρέσει πολύ ο πρωθυπουργός Μακρόν, αλλά
τον ρώτησα πώς πάει η συμφωνία, και δεν
πάει πολύ καλά», είπε ο Ρεπουμπλικάνος.
«Εξοικονόμησα τρισεκατομμύρια δολάρια
για εσάς, κανένας άλλος δεν θα το είχε κάνει.
Είπα ότι θα ήταν καταστροφή, ήθελαν να μας
πάρουν τα πλούτη μας», υποστήριξε ακόμη ο
ένοικος του Λευκού Οίκου.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρόεδρος της
Γαλλίας κατέβαλαν προσπάθειες να οικοδομήσουν στενή σχέση λίγο καιρό μετά την
εκλογή του Μακρόν. Όμως στην πορεία, η
σχέση τους επιδεινώθηκε αισθητά.
Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει αλλεπάλληλες
εμφανίσεις σε πολιτείες-κλειδιά, στο πλαίσιο
της προσπάθειάς του να μειώσει τη διαφορά
που δίνουν οι δημοσκοπήσεις στον Δημοκρατικό αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν, καθώς απομένουν λιγότερες από τρεις εβδομάδες ως τις
εκλογές.

HΠΑΚόσμος
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Πάνω από 400.000 κρούσματα
παγκοσμίως μέσα σε 24 ώρες

Ο 18χρονος που
αποκεφάλισε τον
καθηγητή ζούσε
νόμιμα στη χώρα
Παρίσι.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP
Ο 18χρονος, ο οποίος αποκεφάλισε
έναν καθηγητή Ιστορίας σε δρόμο σε
προάστιο του Παρισιού, έξω από το
σχολείο όπου δίδασκε το θύμα, είχε
πλησιάσει μαθητές στον δρόμο και
τους είχε ζητήσει να του δείξουν ποιος
είναι, δήλωσε ο εισαγγελέας της αντιτρομοκρατικής Ζαν-Φρανσουά Ρικάρ.

Photo: EPA/JUSTIN LANE. Γυναίκα προσφέρει μάσκα σε άνδρα που προβάλει συνωμοσιολογικές αντιλήψεις σε πλακάτ, στην πλατεία Washington Square του Μανχάταν.
Λονδίνο.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters
α κρούσματα του νέου κορονοϊού ξεπέρασαν το Σάββατο το ψυχολογικό όριο
των 400.000 σε 24 ώρες, την ώρα που μεγάλο
μέρος της Ευρώπης θέτει νέους περιορισμούς
για να περιορίσει την πανδημία.

Τ

Η Ευρώπη, η οποία αντιμετώπισε επιτυχώς το
πρώτο κύμα, αναδεικνύεται στο επίκεντρο της πανδημίας τις τελευταίες εβδομάδες. Κατά μέσο όρο
ανακοινώνονταν 140.000 κρούσματα την ημέρα, την
περασμένη εβδομάδα. Ως περιοχή, η Ευρώπη ανακοινώνει περισσότερα κρούσματα καθημερινά σε σύγκριση με την Ινδία, τη Βραζιλία και τις ΗΠΑ μαζί.
Από τις 100 μολύνσεις που εντοπίζονται σε όλον τον
κόσμο, οι 34 προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες,
σύμφωνα με μια ανάλυση του πρακτορείου Reuters.
Πλέον, στην Ευρώπη αναφέρονται 1 εκατομμύριο
νέες μολύνσεις κάθε 9 ημέρες και συνολικά, από την
αρχή της πανδημίας, τα κρούσματα ξεπερνούν τα 6,3
εκατομμύρια.
Μεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο,
Γαλλία, Ρωσία, Ολλανδία και Ισπανία) κατέγραψαν
τις μισές από τις νέες μολύνσεις την τελευταία εβδομάδα. Η Γαλλία αναφέρει τον υψηλότερο μέσο όρο
επταημέρου, με 19.425 νέα κρούσματα την ημέρα και
ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία, η Ισπανία και η Ολλανδία.
Πολλές χώρες κλείνουν τα σχολεία, ακυρώνουν
μη επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις και στρατολογούν φοιτητές ιατρικής για να βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί η αναζωπύρωση της πανδημίας.
Η Ρωσία επαναφέρει τα μαθήματα εξ αποστάσεως,
η Βόρεια Ιρλανδία κλείνει τα σχολεία για δύο εβδο-

μάδες και τα εστιατόρια για τέσσερις. Στην Ισπανία,
οι αρχές της Καταλονίας διέταξαν να κλείσουν μπαρ
και εστιατόρια για 15 ημέρες και περιόρισαν τον
αριθμό των πελατών που επιτρέπεται να βρίσκονται
μέσα στα καταστήματα. Η Τσεχία στρέφεται επίσης
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σχεδιάζει να
καλέσει χιλιάδες φοιτητές της ιατρικής για να βοηθήσουν. Τα νοσοκομεία διακόπτουν τις μη επείγουσες ιατρικές διαδικασίες για να ελευθερώσουν κλίνες.
Στην Πολωνία, οι υπηρεσίες υγείας προειδοποιούν
ότι η χώρα βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής
αφού αυτήν την εβδομάδα καταγράφηκαν 6.526 νέα
κρούσματα και 116 θάνατοι. Εντείνεται η εκπαίδευση των νοσηλευτών και υπάρχουν σκέψεις για δημιουργία προσωρινών νοσοκομείων εκστρατείας.
Η Λατινική Αμερική παραμένει η πιο πληγείσα περιοχή του κόσμου, όπου έχει καταγραφεί το 27% του
συνόλου των κρουσμάτων. Ακολουθούν η Ασία, η
Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη, σύμφωνα πάντα με
την ανάλυση του Reuters. Η Ινδία αυτόν τον μήνα
αναφέρει λιγότερα κρούσματα, περίπου 69.000 την
ημέρα, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο.
Στις ΗΠΑ, όπου έχουν καταγραφεί οι περισσότεροι θάνατοι στον κόσμο, οι νέες μολύνσεις και οι νοσηλείες αυξάνονται από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
Στο μεταξύ, οι προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός
εμβολίου αντιμετωπίζουν προβλήματα, αφού η εταιρεία Johnson & Johnson αναγκάστηκε να διακόψει
τη δοκιμή της καθώς ένας από τους συμμετέχοντες
εμφάνισε μια ανεξήγητη ασθένεια. Η δοκιμή της
AstraZeneca στις ΗΠΑ έχει διακοπεί για περισσότερο από έναν μήνα. Η Ρωσία ωστόσο ενέκρινε αυτήν
την εβδομάδα ένα δεύτερο εμβόλιο.

Απαγόρευση γάμου με 10.000 καλεσμένους
Νέα Υόρκη
Οι αρχές απαγόρευσαν να τελεστεί γάμος στην πολιτεία της Νέας Υόρκης όταν πληροφορήθηκαν ότι σε αυτόν επρόκειτο να πάνε 10.000 προσκεκλημένοι, κατά
παράβαση των μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού, ανακοίνωσε το Σάββατο ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο.
Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ρόκλαντ ενημέρωσε τις αρχές για τη γιγαντιαία γαμήλια τελετή που
προβλεπόταν να γίνει τη Δευτέρα στο Ουίλιαμσμπεργκ,
τομέα της κομητείας όπου δεν κυκλοφορεί ο ιός.
«Μας είπαν ότι θα γινόταν αυτό. Κάναμε έρευνα και
διαπιστώσαμε ότι θα μπορούσε να είναι αληθές. Σχεδιαζόταν ένας γάμος με χιλιάδες προσκεκλημένους που
θα παραβίαζε τους κανόνες για τις δημόσιες συναθροίσεις», είπε ο Άντριου Κουόμο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Σύμφωνα με την Ελίζαμπεθ Γκάρβι, σύμβουλο του
Κουόμο, «πάνω από 10.000 άνθρωποι σχεδίαζαν να παρευρεθούν» στην τέλεση του γάμου.
«Ακούστε, μπορείτε να παντρευτείτε, αλλά δεν μπο-

ρείτε να προσκαλείτε χίλιους ανθρώπους στον γάμο
σας. Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχετε, στο τέλος της ημέρας. Θα σας έρθει και φτηνότερα!», χαριτολόγησε ο κυβερνήτης.
Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, επρόκειτο για γάμο
ορθόδοξων εβραίων, κοινότητας που πρόσφατα διαμαρτυρήθηκε έντονα εναντίον των μέτρων σε τοπικό
επίπεδο στη Νέα Υόρκη για την καταπολέμηση του νέου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού.
Οι περιπτώσεις μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 αυξάνονται ξανά στη Νέα Υόρκη και στα προάστιά της,
κυρίως σε συνοικίες όπου ζουν πολλοί ορθόδοξοι
εβραίοι, με ορισμένους εξ αυτών να κατηγορούν τις αρχές ότι τους στιγματίζουν.
Ο κυβερνήτης Κουόμο ανακοίνωσε επίσης ότι θα
ανοίξουν ξανά από την 23η Οκτωβρίου οι κινηματογράφοι στις ζώνες όπου το ποσοστό των θετικών τεστ είναι
κάτω από το 2%, αλλά θα υποχρεούνται να έχουν μέγιστο επίπεδο προσέλευσης που δεν θα ξεπερνά το 25%
της χωρητικότητάς τους, ή τους πενήντα θεατές ανά αίθουσα προβολής.

Σε συνέντευξη Τύπου ο Ρικάρ είπε ακόμη ότι ο γεννημένος στη Ρωσία τσετσενικής καταγωγής δράστης, μετά τον αποκεφαλισμό του καθηγητή ανήρτησε μια φωτογραφία του πτώματος του καθηγητή στο
Twitter, συνοδευόμενη από ένα μήνυμα
που αναλάμβανε την ευθύνη για τον φόνο.
Ο Ρικάρ είπε ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός ανήκε στον δράστη.
Η αστυνομία πυροβόλησε και τον σκότωσε λίγα λεπτά μετά την δολοφονία του
47χρονου καθηγητή Σαμιέλ Πατί μέρα μεσημέρι στο προάστιο Κονφλάν Σεντ Ονορίν την Παρασκευή.
Η ανάρτηση αφαιρέθηκε γρήγορα από
το Twitter, το οποίο ανέφερε ότι ανέστειλε
τον λογαριασμό επειδή παραβιάζει την πολιτική της εταιρείας.
Ο Ρικάρ ανακοίνωσε ότι το μήνυμα ανέφερε: «Στο όνομα του Αλλάχ, του πιο φιλεύσπλαχνου, του πιο συμπονετικού,...
προς τον (πρόεδρο Εμανουέλ) Μακρόν,
αρχηγό των απίστων, εκτέλεσα έναν από τα
κυνηγόσκυλά σου που τόλμησαν να υποτιμήσουν τον (Προφήτη) Μωάμεθ».
Ο Πατί είχε νωρίτερα μέσα στον μήνα
δείξει τους μαθητές του σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ στο πλαίσιο του μαθήματος
Αγωγής του Πολίτη με θέμα την ελευθερία
της έκφρασης προκαλώντας την οργή ενός
αριθμού μουσουλμάνων γονέων.
Οι μουσουλμάνοι θεωρούν ότι η απεικόνιση του προφήτη αποτελεί βλασφημία.
Ο δράστης ζούσε στην πόλη Εβρέ, βορειοδυτικά του Παρισιού, και δεν ήταν
γνωστός στις μυστικές υπηρεσίες, είπε ο
Ρικάρ στη συνέντευξη Τύπου.
Ο εισαγγελέας της αντιτρομοκρατικής
επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία έχει θέσει υπό
κράτηση 9 άτομα ως ύποπτα για την επίθεση. Τέσσερις συγγενείς του δράστη, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος, συνελήφθησαν
αμέσως μετά την επίθεση, σύμφωνα με
αστυνομικές πηγές.
Άλλοι πέντε συνελήφθησαν στη διάρκεια της νύχτας, ανάμεσά τους και δύο γονείς μαθητών στο γυμνάσιο του Μπουά
ντ›Ολν όπου εργαζόταν ο καθηγητής.
Πριν από μια εβδομάδα, ένας άνδρας ο
οποίος είπε ότι η κόρη του ήταν στην τάξη
του Πατί ανέβασε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο χαρακτήριζε
αλήτη τον καθηγητή και έκανε έκκληση
προς άλλους «να ενώσουν τις δυνάμεις
τους και να πουν ‹σταματήστε, μην αγγίζετε τα παιδιά μας› «.
Δεν είναι σαφές αν ο γονέας αυτός είναι
μεταξύ των συλληφθέντων και αν ο δράστης είχε δει το συγκεκριμένο βίντεο.
Ο εισαγγελέας της αντιτρομοκρατικής
επιβεβαίωσε ακόμη ότι το σχολείο είχε δεχτεί απειλές πριν από την επίθεση, ότι ο
δράστης ζούσε νόμιμα στη Γαλλία και είχε
καθεστώς πρόσφυγα και ότι το θύμα είχε
καταθέσει γραπτή καταγγελία για συκοφαντική δυσφήμηση όταν το σχολείο είχε δεχτεί απειλές με αφορμή τις μεθόδους διδασκαλίας του.
Στο μεταξύ, η πρεσβεία της Ρωσίας στο
Παρίσι ανακοίνωσε ότι ο έφηβος δεν είχε
πλέον κανέναν δεσμό με τη Μόσχα, από το
2008.
«Και το σημαντικό ζήτημα δεν είναι το
πού γεννήθηκε αλλά πού, πότε και πώς υιοθέτησε μια τρομοκρατική ιδεολογία την
οποία φυσικά η Ρωσία καταδικάζει, σε όλες
τις μορφές της», πρόσθεσε.

Οικονομία
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Μικτά αποτελέσματα
στη Γουόλ Στριτ
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας
έκλεισε με αύξηση 112,11 μονάδων (+0,39%),
στις 28.606,31 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν
τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας,
έκλεισε με πτώση 42,32 μονάδων (-0,36%),
στις 11.671,56 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός
της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 0,47 μονάδων (+0,01%), στις 3.483,81 μονάδες.

Ευρωπαϊκά
Χρηματιστήρια
Λονδίνο FTSE 100 5.919,58 +87,06 +1,49%
Παρίσι CAC 40 4.935,86 +98,44 +2,04%
Ζυρίχη SMI 10.207,13 +139,17 +1,38%
Φραγκφούρτη DAX30 12.908 +205,24 +1.62%
EuroStoxx50 3.245,47 +52,78 +1,65%

Το ευρώ στα $1,1744
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ
έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε
ποσοστό 0,30% και διαμορφώνεται στα
1,1744 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα
123,615 γεν, στο 0,9085 με τη στερλίνα και
στο 1,0719 με το ελβετικό φράγκο. Η ισοτιμία
του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,16%
έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα
105,253 γεν. Η στερλίνα έναντι του δολαρίου
σημειώνει άνοδο 0,15% και διαμορφώνεται
στα 1,2924 δολάρια.

Οικονομικές Ειδήσεις
**** Στα 12,86 δισ. ευρώ εκτινάχθηκε το
ελλειμμα του Προυπολογισμού σε ταμειακή βάση
την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020,
έναντι ελλείμματος 1,243 δισ. ευρώ το αντίστοιχο
διάστημα πέρυσι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της
Ελλάδος η εξέλιξη αυτή αντανακλά την μείωση
των εσόδων του τακτικού Προυπολογισμού στα
30,3 δισ. ευρώ, έναντι 35,27 δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ
οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού
αυξήθηκαν στα 41,332 δισ. ευρώ, από 37,879 δισ.
ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2019.
Σε ταμειακή πάντα βάση ο Προυπολογισμός στο
τέλος Σεπτεμβρίου εμφάνισε πρωτοενές έλλειμμα
7,12 δισ. ευρώ έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος
3,944 δισ. ευρώ πέρυσι.
**** Στα 183,606 δισ. ευρώ ανήλθε το ΑΕΠ
πέρυσι, σημειώνοντας άνοδο 1,9% σε σχέση με το
2018, σύμφωνα με τη 2η εκτίμηση των ετήσιων
εθνικών λογαριασμών (προσωρινά στοιχεία) από
την ΕΛΣΤΑΤ. Με βάση αυτά τα στοιχεία:
*Η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 1,7%
(η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 1,9%,
ενώ εκείνη των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που
εξυπηρετούν νοικοκυριά μειώθηκε 0,3% και της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκε 1,2%). *Οι ιδιωτικές
επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου) μειώθηκαν 4,6% *Οι εξαγωγές αγαθών
και υπηρεσιών αυξήθηκαν 4,8%, ενώ οι εισαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν 3%.
**** Τον Σεπτέμβριο του 2020, η αγορά
επιβατικών αυτοκινήτων της ΕΕ σημείωσε την
πρώτη αύξηση του έτους. Οι εγγραφές αυξήθηκαν
κατά 3,1% τον περασμένο μήνα και έφτασαν τα
933.987 νέα αυτοκίνητα που πωλήθηκαν σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωστόσο, οι τέσσερις μεγαλύτερες αγορές
παρουσίασαν μικτά αποτελέσματα. Οι απώλειες
παρατηρήθηκαν στην Ισπανία (-13,5%) και τη
Γαλλία (-3,0%), ενώ η Ιταλία (+ 9,5%) και η
Γερμανία (+ 8,4%) παρουσίασαν σταθερά κέρδη.
Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, η
ζήτηση για αυτοκίνητα μειώθηκε κατά 28,8% στην
ΕΕ. Επτά εκατομμύρια μονάδες καταγράφηκαν από
τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, σχεδόν 2,9
εκατομμύρια λιγότερα από ό, τι κατά την ίδια
περίοδο πέρυσι.
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24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Διαδηλωτές πραγματοποιούν πορεία κατά τη διάρκεια της 24ωρης απεργίας που κήρυξε η
ΑΔΕΔΥ, Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020. Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι
εργαζόμενοι στο Δημόσιο, με Ομοσπονδίες και Σωματεία να καλούν σε συγκεντρώσεις σε
πόλεις τις χώρας. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΣΙΔΗΣ

Εβδομαδιαία ανασκόπηση
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Μ

ε ισχυρές απώλειες 4,80% έκλεισε η
χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, μετά την ισχυρή άνοδο
4,12% που είχε καταγραφεί την περασμένη
εβδομάδα.
Η πίεση που δέχθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, σε
συνδυασμό με την αύξηση της έντασης στην
Αν. Μεσόγειο, οδήγησαν την αγορά σε υποχώρηση.
Την ίδια ώρα προς ιστορικά χαμηλά κινείται το κόστος δανεισμού, χαμηλότερα και από
τον περασμένο Φεβρουάριο και πριν το ξέσπασμα της κρίσης όπως αυτό αποτυπώνεται
στην απόδοση του 10ετούς ομολόγου.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 620,18 μονάδες, έναντι 651,47 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 4,80%, ενώ από
τις αρχές του έτους σημειώνει πτώση σε ποσοστό 32,34%.
Τεχνικά, τα επίπεδα των 620 μονάδων αποτελούν στήριξη στην αγορά, τα οποία εάν διασπαστούν, επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται
στις 610, 600 και χαμηλότερα στις 580 μονάδες, ενώ αντιστάσεις υπάρχουν στις 630 και
υψηλότερα στις 660 μονάδες.
Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης

FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 5,56%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP
έκλεισε με πτώση 1,90%.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση σε ποσοστό 10,64%, ενώ από
τις αρχές του έτους καταγράφει απώλειες σε
ποσοστό 68,30%.
Η συνολική αξία των συναλλαγών στις
συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε
στα 199,944 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 39,989 εκατ.
ευρώ, από 40,358 εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος. Η συνολική κεφαλαιοποίηση
της αγοράς την βδομάδα αυτή μειώθηκε κατά
1,663 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους
έχει μειωθεί κατά 18,093 δισ. ευρώ.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας
6.546.604 και 3.841,291 μετοχές αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν o OTE με 5,520 εκατ. ευρώ και Μυτιληναίος με 4,257 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 43 πτωτικά
και 21 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:Ιντραλότ +12,07% και Καραμολέγκος
+11,00%. Αντιθέτως, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι τίτλοι: ΕΛΓΕΚΑ-6,25% και
Moda Bango -5,95%.

Σε κίνδυνο φτώχειας το 21,1% των Ευρωπαίων
Βρυξέλλες.Του Αθανάσιου Αθανασίoυ/ΚΥΠΕ

Το 2019, το 21,1% του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), που ισοδυναμεί με 92,4 εκατομμύρια άτομα, διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ελαφρώς χαμηλότερα από το
2018 (21,6%), σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική
υπηρεσία της ΕΕ. Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό είναι 22,3% το 2019, από 23,9% το 2018.
Τα δεδομένα σχετικά με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό το 2019, ένα έτος πριν από τα
κράτη μέλη της ΕΕ θέσπισαν τα μέτρα κατά της
εξάπλωσης του COVID-19, θα χρησιμεύσουν ως
ένα από τα σημεία αναφοράς για την ανάλυση του
οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 το 2020, αναφέρει η Eurostat.
Περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού σε επτά κράτη μέλη το 2019: Βουλγαρία (32,5%), Ρουμανία (31,2%), Ελλάδα (30,0%),
Ιταλία και Λετονία (και τα δύο στοιχεία 27,3%,
στοιχεία 2018 για την Ιταλία), τη Λιθουανία
(26,3%) και την Ισπανία (25,3%).
Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων που
διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού καταγράφηκαν στην Τσεχία (12,5%), τη
Σλοβενία (14,4%), τη Φινλανδία (15,6%), τη Δανία
(16,3%), τη Σλοβακία (16,4%), Κάτω Χώρες

(16,5%) και Αυστρία (16,9%).
Επιπλέον, το 2019, το 16,5% του πληθυσμού της
ΕΕ διατρέχει κίνδυνο φτώχειας μετά από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (εισοδηματική φτώχεια), από
16,8% το 2018. Η εισοδηματική φτώχεια περιγράφει
το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε ένα νοικοκυριό των οποίων το διαθέσιμο εισόδημα είναι χαμηλότερο από το εθνικό και κοντά στο όριο φτώχειας.
Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, περισσότερα
από 1 στα 5 άτομα διατρέχουν κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας στη Ρουμανία (23,8%), τη Λετονία
(22,9%), τη Βουλγαρία (22,6%), την Εσθονία
(21,7%), την Ισπανία (20,7%), τη Λιθουανία
(20,6%) και την Ιταλία (20,3%, στοιχεία 2018). Στο
άλλο άκρο της κλίμακας, τα χαμηλότερα ποσοστά
παρατηρήθηκαν στην Τσεχία (10,1%), τη Φινλανδία (11,6%), τη Σλοβακία (11,9%), τη Σλοβενία
(12,0%), την Ουγγαρία (12,3%), τη Δανία (12,5%),
Κάτω Χώρες (13,2), Αυστρία (13,3%) και Γαλλία
(13,6). Στην Κυπρο το ποσοστό είναι 14,7% και
στην Ελλάδα 17,9%.
Ακολούθως, η Eurostat καταγράφει ότι το 5,6%
του πληθυσμού της ΕΕ υπέστη σοβαρές στερήσεις
το 2019, πράγμα που σημαίνει ότι οι συνθήκες διαβίωσής τους επηρεάστηκαν σοβαρά από την έλλειψη πόρων, όπως για παράδειγμα δεν ήταν σε θέση
να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, να διατηρήσουν το σπίτι τους αρκετά ζεστό ή να κάνουν διακοπές μιας εβδομάδας μακριά από το σπίτι.

Χρηματιστήριο
Κύπρου
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Με κέρδη έκλεισε την Παρασκευή το
Χρηματιστήριο, διακόπτοντας ένα σερί
τεσσάρων πτωτικών συνεδριάσεων.
Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε
στις 44,10 μονάδες, παρουσιάζοντας άνοδο 1,26%, ενώ ο Δείκτης FTSE/CySe 20 κατέγραψε άνοδο 1,28% κλείνοντας στις
26,18 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών
διατηρήθηκε στα χαμηλά επίπεδα των
€28.846.
Σε εβδομαδιαία βάση, το Χρηματιστήριο κατέγραψε ζημιές σε ποσοστό 0,68%.
Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς
δείκτες, σημαντικά κέρδη κατέγραψε η Κύρια Αγορά με 2,05% και ο τομέας των Ξενοδοχείων με 0,69%. Αντίθετα, ζημιές παρουσίασαν οι Επενδυτικές Εταιρείες και η
Εναλλακτική Αγορά με 0,51% και 0,10%
αντίστοιχα.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €10.352 (άνοδος 5,15% - τιμή
κλεισίματος €0,48). Ακολούθησαν οι μετοχές της Τσιμεντοποιϊας Βασιλικού με
€6.567 (πτώση 0,54% - τιμή κλεισίματος
€1,83), της Ελληνικής Τράπεζας με €2.197
(άνοδος 2,84% - τιμή κλεισίματος €0,58),
της Louis PLC με €2.070 (πτώση 0,72% τιμή κλεισίματος €0,07) και της Salamis
Tours (Holdings) PUBLIC LTD με €1.780
(χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €0,89).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, τρεις κινήθηκαν ανοδικά, τρεις
πτωτικά και τέσσερεις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 37.

Ελαφρώς βαθύτερη
η συρρίκνωση του
ΑΕΠ το β’ τρίμηνο
Ελαφρώς μεγαλύτερο ήταν το κτύπημα
του Covid-19 στην κυπριακή οικονομία το
β’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, με το κυπριακό ΑΕΠ να συρρικνώνεται με ρυθμό
12,2% σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας.
Το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καλύπτει
την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου, δηλαδή
εμπεριείχε ένα μήνα πλήρους lockdown.
Στην προκαταρκτική της εκτίμηση, η
Cystat κατέγραψε συρρίκνωση 11,9%
Βάσει εποχικά προσαρμοσμένων στοιχείων η συρρίκνωση το β’ τρίμηνο του
έτους ανήλθε σε -12,8% σε σύγκριση με το
προηγούμενο τρίμηνο του 2020, έναντι
-11,6% που ήταν αρχική εκτίμηση, ενώ σε
ετήσια βάση (β’ τρίμηνο 2019), η συρρίκνωση ήταν -12,3% σε σύγκριση με 11,9%
που ήταν η αρχική εκτίμηση.
Αντίθετα, το πρώτο τρίμηνο ο ρυθμός
αναθεωρήθηκε προς τα πάνω φτάνοντας
στο 1,1% σε ετήσια βάση, έναντι 0,9%, που
ήταν στην αρχική εκτίμηση. Κατ’ επέκταση
σε όρους προσαρμοσμένων για τις εποχικές διακυμάνσεις, ο ρυθμός ανάπτυξης περιορίστηκε στο -1,0% έναντι -1,3%. Σε
ετήσια βάση ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 0,8%.
Έτσι με βάση τα εποχικά διορθωμένα
στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο, το κυπριακό
ΑΕΠ παρουσίασε ρυθμό συρρίκνωσης
11,1%. Υπενθυμίζεται πως σε νεότερη εκτίμησή του, το ΥΠΟΙΚ προβλέπει πως το κυπριακό ΑΕΠ το 2020 θα παρουσιάσει συρρίκνωση μικρότερη του 5,5% έναντι 7%,
που ήταν η αρχική εκτίμηση.
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Η Πολιτεία σαν ψάρι βρωμά απ’ το κεφάλι – Τι έβγαλαν
Λευκωσία.- Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ι έκανε το Al Jazeera με τα δύο βίντεο
που ανέβασε στο διαδίκτυο εκτός από
το να σπάσει σε διεθνή δημόσια θέα το κυπριακό απόστημα διαπλοκής; Έβαλε εικόνα στην
μπόχα! Δηλαδή σε αυτά που όλοι ξέραμε –και
κάποιοι εξ ημών γράφαμε, και τα οποία η υπεροψία της εξουσίας τα διάβαζε και τα απαξίωνε, διότι ήξερε ότι ουδεμία των θεσμικών
εξουσιών θα παρέμβαινε, αφού το ένα χέρι
έπλενε τ’ άλλο και τα δυο το πρόσωπο…

Ευλογημένοι οι ερχόμενοι
εν ονόματι… θηρίου

Τ

Δεν χρειαζόταν καν ομερτά διότι έτσι κι αλλιώς θεωρού εαυτούς ανέγγιχτους και ότι παίζουν το σύστημα στα δάχτυλα ή όπως διαφήμιζε
ο Νουρέγιεφ της δικολαβικής ευστροφίας Ανδρέας Πιττάτζης, στην Κύπρο, δεν μπορείς να παρακάμψεις το σύστημα, χωρίς να χορεύεις στον
ρυθμό της μουσικής των κανονισμών! Όταν ήλθε, όμως, ένα μεγάλο διεθνές ΜΜΕ κι ανέβασε
το πρώτο βίντεο, το κυβερνητικό στρατόπεδο,
αντί να κοιτάξει την ουσία, διακήρυξε στεντόρεια
ότι, «η Κύπρος δέχεται υβριδικό πόλεμο από την
Τουρκία μέσω Κατάρ».
Μάλιστα, ανακοινώθηκε ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης επικοινώνησε με τον Εμίρη και του ζήτησε να κλείσει το στόμα του Al Jazeera (προφανώς για να μην τον πάρει ο δαίμονας). Ας δούμε,
όμως, από πού ξεκινά και πού ενδεχομένως τελειώνει, το μέγιστο θεσμικό και πολιτικό ζήτημα
που έχει προκαλέσει σήψη στην κυπριακή Πολιτεία. Και για να ξεκινήσω από τα δικά μας να σημειώσω ότι στην «Κ», επί χρόνια επιμένουμε ότι
τα κακά της μοίρας αυτού του τόπου είναι τρία
και το ένα γεννά το άλλο: η έλλειψη λογοδοσίας,
η ατιμωρησία και η ασυδοσία. Η «Κ», που στην
Κύπρο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2008, δεν
υπήρχε, όταν επί προεδρίας Σπύρου Κυπριανού
καταγράφηκε στη συλλογική συνείδηση το πρώτο σκάνδαλο, αυτό της ΞΕΚΤΕ. Πρόκειται για
την ελλαδική εταιρεία που ανέλαβε να φτιάξει
τον υπεραστικό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού, έναντι 10 εκατ. λιρών το 1978 και με μεγάλη καθυστέρηση ο δρόμος παραδόθηκε το 1986 και στοίχησε τα διπλάσια!
Οι Ισπανοί συνάδελφοι της «El Confidencial»,

μάλλον είχαν κάνει την κατ’ οίκον εργασία τους
πριν βγουν 17/02/2020 με τίτλο: «Αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο είναι μια θεσμική διαφθορά
στο υψηλότερο επίπεδο». Στο δημοσίευμα αναφερόταν ότι η UEFA ζήτησε βοήθεια από την
ισπανική Αστυνομία στην προσπάθεια εξουδετέρωσης της μεγαλύτερης πηγής διαφθοράς στο
ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, που ήταν η Κύπρος, με
στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες και παράνομο τζόγο. Και εμείς, απλώς την επόμενη Κυριακή
(23/02/20) γράψαμε αυτό που όλος ο κόσμος
γνώριζε, ότι, «Αν η «El Confidencial» δεν αναφερόταν σε στημένα ποδοσφαιρικά παιχνίδια, το
τραγικό απόφθεγμα του τίτλου της, θα μπορούσε
να ισχύει και για άλλα στίγματα που λερώνουν
διεθνώς την Κύπρο, όπως: Τη φυγάδευση εκατομμυρίων την περίοδο των capital controls λόγω
κουρέματος. Την πώληση χρυσών ευρωπαϊκών
διαβατηρίων σε δικτάτορες της Καμπότζης, καταζητούμενους της Μαλαισίας και άλλα αμφιλεγόμενα πρόσωπα.
Τις πτήσεις της προεδρικής οικογένειας σε
εξωτικούς προορισμούς με τα τζετ πολυτελείας
του Σαουδάραβα κροίσου, ο οποίος και έδωσε
σχεδόν 20 εκατομμύρια και πήρε για την οικογένειά του ένα χαρτοφύλακα ευρωπαϊκά διαβατή-

ρια και πολυτελή διαμερίσματα σε γαμπρικό πύργο της Λεμεσού». Αυτά που στην ουσία αποτελούν μια μικρή σύνοψη των όσων ο Al Jazeera
βρήκε κάτω από το χαλί και τα κατέγραψε στο
δεύτερο βίντεο. Το βίντεο έδειξε μάλιστα πως το
Al Jazeera με το πρώτο αγκίστρι που άφησε στη
λίμνη της διαπλοκής, έπιασε τον πρόεδρο της κυπριακής Βουλής και έναν βουλευτή. Ο Δημήτρης
Συλλούρης, μάλιστα, συγκάλεσε «προληπτική»
συνέντευξη Τύπου, πριν δημοσιοποιηθεί ολόκληρο το βίντεο των 57 λεπτών και συνεχίζοντας το
μοτίβο του Προεδρικού περί υβριδικού πολέμου
διακήρυξε: «Ο Al Jazeera δεν κάνει διερευνητική
δημοσιογραφία, αλλά κάνει άλλα πράγματα».
Εκεί άρχισε να φαίνεται ότι το παχουλό μας ψάρι
βρωμά όντως από το κεφάλι. Απλά δεν είναι πια
ψάρι αλλά πολυκέφαλη Λερναία Ύδρα! Διότι τα
όσα γράψαμε πιο πάνω που αφορούν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την οικογένειά του δεν
διαψεύστηκαν, ούτε ότι το δικηγορικό που φέρει
το όνομα του, δούλευε για χρυσά διαβατήρια.
Μάλιστα μέχρι το 2017 κάποιοι των Big Four, διαμαρτύρονταν ότι δέχονταν αθέμιτο ανταγωνισμό, πράγμα για το οποίο ενημερώθηκε ο πρόεδρος. Μετά ως φαίνεται το μπίζνες περιορίστηκε
σε imperium παίγνια με πύργους και μάγισσες…

Τη δόξα των δύο πρώτων τη τάξει της Πολιτείας, ζήλεψε ως φαίνεται και ο πρώτος τη τάξει
στην Εκκλησία, ο οποίος κανόνισε «χρυσό διαβατήριο» στον πλέον καταζητούμενο στον πλανήτη
Μαλαισιανό χρηματιστή Jho Taek Low. Ο Low
φέρεται να φέσωσε την πατρίδα του με 5 και πλέον δισεκατομμύρια δολάρια. Όταν βγήκε στο
κλαρί «αξιοποίησε» το Επενδυτικό μας Σχέδιο και
πήρε το «χρυσό» διαβατήριο της Κ.Δ.! Την ημέρα
που εκδόθηκε το διαβατήριο, 22/09/2015, ο ευσεβής προφανώς και ευλογημένος Jho Taek Low
εξέδωσε και επιταγή 300.000 ευρώ στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου ως εισφορά(!), όπως αποκάλυψε ο Πολίτης στις 05/11/2019.
Παραμένοντας στους θεσμικούς, σημειώνουμε
ότι τον Ιανουάριο του 2019, γράφαμε για τον τέως πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μύρωνα
Νικολάτο, ο οποίος σύμφωνα με τον τότε γενικό
εισαγγελέα: «όπως αποκαλύφθηκε μετά την έκδοση της απόφασής της (για την Τράπεζα Κύπρου), στενά συγγενικά πρόσωπα του (Νικολάτου), η ψήφος του οποίου και έκρινε την αθωωτική έκβαση της υπόθεσης υπέρ της Τράπεζας, ήτοι
θυγατέρα και αδελφή του, είχαν τύχει του οφέλους μιας συμβιβαστικής εξώδικης διευθέτησης
αγωγών που είχαν κινήσει εναντίον της Τράπεζας, σχετικά με διεκδικήσεις τους από την μετατροπή καταθέσεων τους σε αξιόγραφα»! Ως Καθημερινή, τον καλέσαμε να παραιτηθεί για να
προστατεύσει το κύρος του θεσμού αλλά ποίησε
την νήσσαν. Η υπόθεση «έκλεισε» όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης κάλεσαν τα μέλη του Ανωτάτου στο
Προεδρικό και εν μια νυκτί πέρασα το πακέτο μεταρρυθμίσεων στη Δικαιοσύνη, χωρίς την όποια
αντίρρηση των εφετών, μετά το ρεζιλίκι Νικολάτου. Κι έζησαν αυτοί καλά και ο κ. Νικολάτος καλύτερα! Μάλιστα, μετά το πρώτο βίντεο του Al
Jazeera, ο κ. Μύρωνας διορίστηκε (07/09/20) από
τον νυν γενικό εισαγγελέα πρόεδρος τετραμελούς Ερευνητικής Επιτροπής, με σκοπό τη διερεύνηση όλων των περιπτώσεων των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και
επιχειρηματιών από το 2007 μέχρι και την 17η Αυ-

Συνέντευξη του δημοσιογράφου του Al Jazeera, Ντέιβιντ Χάρισον:
Λευκωσία.- Της Μαρίνας Οικονομίδου
Μία έρευνα στο Λονδίνο για το πώς μπορεί
ένας Κινέζος εγκληματίας να κρύψει χρήματα
και να αλλάξει ταυτότητα οδήγησε στο ντοκιμαντέρ του Al Jazeera στην Κύπρο που παρουσιάζει
τον Δημήτρη Συλλούρη και τον Χριστάκη Τζιοβάνη να συζητούν τρόπους απόκτησης διαβατηρίου επενδυτή με εγκληματικό παρελθόν. Ο δημοσιογράφος του Al Jazeera, Ντέιβιντ Χάρισον, ο
οποίος δούλεψε για χρόνια στη διερευνητική δημοσιογραφία, αναλύει το χρονικό της έρευνας,
σημειώνοντας πως η εμπιστοσύνη που έδειξαν οι
πρωταγωνιστές του βίντεο στους υπό κάλυψη
δημοσιογράφους καταδεικνύει πως δεν ήταν η
πρώτη φορά που έκαναν κάτι παρόμοιο. Ξεκαθαρίζει πως δεν θα βγει ένα νέο βίντεο στο άμεσο χρονικό διάστημα, αλλά ότι συνεχίζουν να
συλλέγουν πληροφορίες και κατ’ επέκταση, δεν
αποκλείεται να υπάρξει συνέχεια.
–Από την έρευνά σας, φτάσατε μέχρι και τον
πρόεδρο της κυπριακής Βουλής. Είχατε ενδείξεις προηγουμένως ότι είχε εμπλοκή σε όλο αυτό ή έγινε τυχαία;
–Δεν είχαμε ιδέα πως θα φτάναμε στον πρόεδρο της Βουλής, καθώς η αρχική μας έρευνα δεν
είχε να κάνει καθόλου με την Κύπρο.
–Πώς προέκυψε τότε;
–Ερευνούσαμε μία άλλη περίπτωση διαφθοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο και είχαμε στήσει μία
παρόμοια έρευνα. Ήταν δύο Κινέζοι υπό κάλυψη
και τους χρησιμοποιήσαμε για να συναντιούνται

ψει χρήματα και να έρθει από την Κίνα στην Ευρώπη. Καθώς, λοιπόν, βιντεογραφούσαμε κάποιο πρόσωπο που είχε εμπλοκή στην υπόθεση,
πήρε τηλέφωνο κάποιον που ήταν προηγουμένως στη βρετανική Αστυνομία. Αυτός μας είπε
πως έχει τρόπο να μας βρει διαβατήριο από την
Κύπρο. Ουδέποτε, λοιπόν, ήταν στο πλάνο μας η
Κύπρος.
Απλώς προέκυψε. Θα μπορούσε να μας πει
για παράδειγμα τη Μάλτα ή την Πορτογαλία.
Μας ανέφερε, όμως, την Κύπρο, ήρθαμε σε επαφή με την Κύπρο και φτάσαμε εδώ.

–Ποιος σας παρέπεμψε στους δύο Βρετανούς
μεσάζοντες;
–Ήταν η επαφή του ατόμου που είχαμε βρει
στη Βρετανία.

με άτομα που υποψιαζόμασταν ότι εμπλέκονταν
σε περιπτώσεις διαφθοράς. Κάναμε, λοιπόν, αρκετές συναντήσεις με διάφορα άτομα. Εγώ προσωπικά είχα αναλάβει την όλη υπόθεση. Είναι
όπως ένα θεατρικό έργο για να καταλάβετε και
εγώ είμαι ο σκηνοθέτης. Λέω στο υπό κάλυψη
πρόσωπα τι πρέπει να προσέξουν, τι πρέπει να
ρωτήσουν και πώς να συμπεριφερθούν. Σε εκείνη την περίπτωση τούς είπα πως θέλω να ερευνήσουν πώς μπορεί ένας Κινέζος εγκληματίας να
κρύψει χρήματα και να αλλάξει ταυτότητα. Ήθελα να ερευνήσουμε πώς μπορεί δηλαδή να κρύ-

–Να υποθέσουμε πως εκπλαγήκατε όταν μέσω αυτών των ατόμων φτάσατε στον πρόεδρο
του Κοινοβουλίου της Κύπρου;
–Δεν είχαμε ιδέα πού θα κατέληγε. Κάνουμε
πολλές έρευνες, έχουμε μια ιδέα του τι μπορεί να
συναντήσουμε αλλά ποτέ δεν είσαι σε θέση να
ξέρεις ακριβώς τι. Οι δύο Βρετανοί μάς σύστησαν τον δικηγόρο (σ.σ. Ανδρέα Πιττάτζη) που
μας εξηγεί με ακριβή λεπτομέρεια πώς βοήθησε
εγκληματίες στο παρελθόν να βγάλουν διαβατήρια. Ενδεικτική η τοποθέτησή του ότι πήγε σε 11
τράπεζες για συγκεκριμένο επενδυτή και τον είχαν απορρίψει. Όλο αυτό καταδεικνύει πως το
είχαν ξανακάνει στο παρελθόν. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Συναντήσαμε συνεπώς στη συνέχεια

τον Χριστάκη Τζιοβάνη, τους συνεργάτες του
τον Αντώνη Αντωνίου και τον Θεόδωρο Χατζηζαχαρία και στην τελική, αυτό που δεν περιμέναμε καθόλου ήταν ότι θα μπορούσαμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Βουλής, σε γεύμα
που παρέθεσε ο κ. Τζιοβάνη. Δουλέψαμε πάνω
σε αυτό με μεγάλη λεπτομέρεια, ήρθαμε σε επαφή μέσω email, ανταλλάξαμε μηνύματα, κάναμε
τις ανάλογες διευθετήσεις και έτσι τον πιάσαμε.

–Ήταν εύκολη διαδικασία;
–Το εύκολο δεν είναι η κατάλληλη λέξη. Όμως
το είχαμε οργανώσει πολύ καλά, παίξαμε καλά
τους ρόλους μας και μας πίστεψαν, καθώς η
ιστορία ήταν πολύ δυνατή…
–Μιλούσατε, όμως, για έναν Κινέζο επιχειρηματία χωρίς οποιαδήποτε άλλα στοιχεία…
–Είχαμε δημιουργήσει μια εταιρεία, με ιστοσελίδα, που είχε μόνο ηλεκτρονική διεύθυνση. Δεν
ξέρω ν την έψαξαν, όμως η αλήθεια είναι ότι θα
έβρισκαν εταιρεία, καθώς υπήρχε ιστοσελίδα και
τα πάντα. Μας ζήτησαν επαγγελματική κάρτα,
αλλά είπαμε πως τις είχαμε δώσει όλες σε άλλη
δουλειά. Είναι άλλωστε κάτι που μπορεί να συμβεί. Είχαμε, ωστόσο, τα υπόλοιπα. Το εκπληκτικό είναι ότι χρειαζόταν η μεσολάβηση του ατόμου που μας έφερε σε επαφή στη Βρετανία με
τους δύο Βρετανούς στην Κύπρο που χειρίζονταν το Sold on Cyprus για να μας εμπιστευτούν.
Μάλιστα, η Denis Kay μας είχε πει πως χαίρεται
που βρεθήκαμε, γιατί έτσι κάναμε το «Due
dilligence»! Το «Due diligence» είναι μία σοβαρή
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στην επιφάνεια οι αποκαλύψεις Al Jazeera
γούστου 2020, προφανώς λόγω της καλής του
έξωθεν μαρτυρίας…
Συνεχίζοντας με θεσμικούς αξιωματούχους
που έθρεψαν το θηρίο, κλέπτουσα οπώρας συνελήφθη, όπως γράψαμε στις 24/05/2015, η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, η οποία αναλαμβάνοντας καθήκοντα,
πλαστογράφησε τη μισθοδοσία της, ενώ προσπέρασε, σαν σε απογευματινό περίπατο, σκάνδαλοασύγγνωστης σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς
ο σύζυγος και η θυγατέρα της ήταν δικηγόροι
του A. Bγενόπουλου και της MIG, για υποθέσεις
την εποπτεία των οποίων έχει η ίδια. Το αρνητικό
ρεκόρ της ΚΤΚ συμπληρώνουν άλλοι δύο διοικητές. Ο Αυξέντης Αυξεντίου εμπλέκεται στο
σκάνδαλο ξεπλύματος των δισεκατομμυρίων των
λαών της πρώην Γιουγκοσλαβίας, μαζί με τον
πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας Τάσσο Παπαδόπουλο και τον πρώην διοικητή της Λαϊκής Κίκη Λαζαρίδη.
Άλλος ένας διοικητής της ΚΤΚ, Χριστόδουλος
Χριστοδούλου καταδικάστηκε σε πέντε μήνες
φυλακή χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματική
ποινή 13.500 ευρώ στην εταιρεία του, για την
ενέργειά του να λάβει ένα εκατομμύριο ευρώ από
την ελληνική εταιρεία FOCUS, χωρίς να καταβάλλει φόρο εισοδήματος επί σειρά ετών. Με όλα
τα πιο πάνω υπόψη, ο αρμόδιος εκπρόσωπος της
Κομισιόν Κρίστιαν Βίγκαντ δήλωσε την Τρίτη:
«Παρατηρήσαμε με δυσπιστία πώς υψηλού επιπέδου αξιωματούχοι εμπορεύονταν ευρωπαϊκή
ιθαγένεια για οικονομικά οφέλη. Η πρόεδρος
φον Ντερ Λάιεν ήταν σαφής όταν είπε ότι οι ευρωπαϊκές αξίες δεν είναι προς πώληση». Αφού
σημείωσε ότι μας τα είπαν πολλές φορές αλλά
μάταια, πρόσθεσε ότι η Κομισιόν εξετάζει επί του
παρόντος τη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο του κυπριακού συστήματος ενόψει πιθανών
διαδικασιών επί παραβάσει!

Αποτυπώματα διαπλοκής
κόκκινων-μπλε αποχρώσεων

Το ΑΚΕΛ βγήκε άλλη μία φορά, μετά τη Δρομολαξία, λαβωμένο από ανάμιξη αξιωματούχου
του σε σκάνδαλο διαφθοράς. Το Πολιτικό Γραφείο, ωστόσο, αποδεχόμενο την παραίτηση Χρι-

παν τη στιλπνή και ζαφειρένια επιφάνεια και είχαν πείσει εαυτούς ότι πρόκειται για θάλασσα,
κραταιή και ταξιδιάρα, που μπορούσε να τους
πάει από τον Όλυμπό τους και να τους φτάσει ώς
τη Γη του Πυρός. Μέχρι που το Al Jazeera ανάδευσε το «κύμα» κι αναδύθηκε τέτοια μπόχα που
όλοι κατάλαβαν ότι η ζαφειρένια επιφάνεια δεν
ήταν παρά το μέγα τέλμα που τους καθήλωνε
στη βρώμα τους, έτσι που ακόμα και οι ίδιοι να
μην ανέχονται πλέον του σκαριού τους τις οσμές.
Για ταξίδια ούτε λόγος. Στο τέλμα, βλέπετε, ο μόνος λόγος που, δυστυχώς μπορεί να γίνεται, είναι
για νεκρές ψυχές…

Έχουμε ευθύνη
δημοσιογράφοι και ΜΜΕ;

στάκη Τζιοβάνη από τη Βουλή και τα κομματικά
αξιώματα, μας πληροφόρησε ότι, «η παραίτηση
συνιστά πράξη πολιτικής ευθιξίας». Σύντροφοι,
αν αυτό που είδε όλη η Κύπρος κι έφριξε έχει
έστω και μια υποψία πολιτικής ευθιξίας σημαίνει
ότι είτε εσείς είστε πολιτικά ανάλγητοι –διότι
αναλφάβητοι δεν είστε– είτε θεωρείτε ότι όλοι οι
υπόλοιποι είμαστε χαμηλής νοημοσύνης.
Σε ένα αριστερό κόμμα που σέβεται τον εαυτό
του θα έπρεπε ηγεσία να είχε παραιτηθεί και να
είχε πάει σε συνέδριο επανίδρυσης, βάζοντας επί
τάπητος τα καίρια θεσμικά ζητήματα που προκύπτουν και από τα οποία ταλανίζεται εκτός από
την Πολιτεία και το Κόμμα. Διότι ούτε και ο πλέον αφελής πιστεύει ότι από τα εκατομμύρια των
χρυσών διαβατηρίων κανένα δεν έφτασε μέχρι
στα ταμία της Εζεκία Παπαϊωάννου.
Στο ΔΗΣΥ, όσο άστοχη ήταν η ανακοίνωση
ΑΚΕΛ, που ανέγνωσε ο Στέφανος Στεφάνου, τόσο ανερμάτιστη και απαράδεκτη ήταν η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, που διάβασε ο Δημήτρης Δημητρίου και μεταξύ άλλων σημείωνε: «Θέση μας παραμένει ότι δεν περιμέναμε κανένα Αl Jazeera για
να μας κάνει υποδείξεις»! […] Μπροστά στις κρίσιμες ώρες που περνά ο τόπος δεν θα ξανανοίξουμε το γνωστό θέμα στο εσωτερικό, που μόνο
ικανοποίηση θα προξενήσει σε τρίτους. Συμπεριφερόμενοι υπεύθυνα δεν θα δώσουμε περισσότερη υπόσταση σε μια αμφιβόλων προθέσεων έρευ-

να και ελπίζουμε αυτό να το αντιληφθεί και να το
εφαρμόσει, έστω και τώρα, και το ΑΚΕΛ».
Είναι τοις πάσι αντιληπτό ότι ο συγγραφέας
της ανακοίνωσης προφανώς δεν είδε το βίντεο
και ομοίως και ο Αβέρωφ Νεοφύτου, που λογικά
είχε δώσει έγκριση για την ανακοίνωση του ΔΗΣΥ.
Οι αντιδράσεις πάντως των συναγερμικών εκδηλώθηκαν εντονότατα παντοιοτρόπως, ωστόσο, δεν αναμένει κανείς να υπάρξει κάποια αυτοκριτική ή έστω δημόσια απολογία. Κι αυτό γιατί,
ο πρόεδρος του κόμματος, όπως συχνά το κάνει
χάθηκε για ένα 48ωρο και βγήκε ο αναπληρωτής
πρόεδρος Χάρης Γεωργιάδης που μεταξύ άλλων
είπε πως, «Ένα πρόγραμμα που σκοπό είχε τη
στήριξη της οικονομίας δυστυχώς έτυχε καταχρηστικής εκμετάλλευσης». Κατά μία πολιτική
εκτίμηση πρώην αξιωματούχου από το στρατόπεδο του ΔΗΣΥ, «τα έκαμε χειρότερα ο Χάρης», διότι καθ’ όλη τη διάρκεια της εφτάχρονης θητείας
του στο Υπουργείο Οικονομικών το πρόγραμμα
έτρεχε.
Πώς τώρα λέει, «σωστά η κυβέρνηση αποφάσισε τον τερματισμό του προγράμματος»; Τόσα
χρόνια που έτρεχε το Επενδυτικό Πρόγραμμα
στην κυβέρνηση έβλεπαν ένα success story, στα
υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών δεν
έβλεπαν και τις μαύρες τρύπες που υπήρχαν;
Δυστυχώς, πλείστοι των πολιτικών μας, έβλε-

Να σημειώσουμε ότι δεν αφήνουμε στην απ’
έξω τις ευθύνες των ΜΜΕ. Ωστόσο, τώρα που οι
συνθήκες τα πλήττουν βαριά και το οικοδόμημα
τρίζει αυτά που γράψαμε στις 09/12/2012, με τίτλο: «ΜΜΕ και διαπλοκή» μοιάζουν πολύ μακρινά. Διότι αν τότε μια επιχείρηση ΜΜΕ, ξεκινούσε την κάθε νέα χρονιά έχοντας διασφαλισμένο
διαφημιστικό κονδύλι από τις τράπεζες, αντιλαμβάνεται κανείς ποιος υπαγόρευε τους όρους του
παιχνιδιού. Ποιος δημοσιογράφος μπορούσε τότε να τα βάλει με τις τράπεζες; Κι όμως εμείς τα
γράψαμε και εκδώσαμε και σχετικό βιβλίο: «Από
την κρίση στην καταστροφή».
Στο άρθρο μας της 09/12/2012, καταλήγαμε: «
Έχουμε ευθύνη και οι δημοσιογράφοι για την κατάσταση στην πατρίδα μας; Έχουμε. Έχουμε όμως
και μια μεγάλη ευκαιρία αποκατάστασης του
επαγγελματικού μας κύρους με τη στάση που θα
πάρουμε –ο καθένας ξεχωριστά– στα δίσεκτα
χρόνια της μνημονιακής εξαθλίωσης. Διότι εμείς
εκ των πραγμάτων θα πρέπει να υπερασπιστούμε
πλέον την κοινωνία των πολιτών και όχι των πελατών. Μια κοινωνία που δεν της απομένει οτιδήποτε άλλο παρά να αρχίσει να οργανώνεται σε
ένα σύστημα αλληλεγγύης, αυτοπροστασίας και
προάσπισης του δημόσιου πλούτου και του μέλλοντος των παιδιών της». Αυτό ισχύει και σήμερα!
**** Από την εφημερίδα
της Κύπρου «Καθημερινή της Κυριακής»

Ετσι καταλήξαμε στον πρόεδρο της Βουλής
διαδικασία που πρέπει να κάνεις. Γι’ αυτούς ήταν
τόσο απλό. Και βεβαίως ο δικηγόρος Ανδρέας
Πιττάτζης τους εμπιστευόταν και ο Χριστάκης
Τζιοβάνη με τη σειρά του τον Ανδρέα Πιττάτζη.
Υπήρχε μεταξύ τους εμπιστοσύνη και ο μόνος
λόγος που υπήρχε εμπιστοσύνη είναι γιατί έκαναν παρόμοια πράγματα πολλές φορές. Έχεις
σχέσεις εμπιστοσύνης, όταν έχεις κάνει κάτι τέτοιο πολλές φορές. Αν ήταν η πρώτη φορά, προφανώς και δεν θα είχαν δείξει τόση εμπιστοσύνη.

–Υπήρξαν κι άλλα κυκλώματα στην έρευνά
σας ή αυτή ήταν η πιο γνωστή;
–Υποψιάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα κυκλώματα. Έχουμε ακούσει διάφορες φήμες και έχουμε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπου ο κόσμος
μπορεί να δώσει στοιχεία με πλήρη εμπιστευτικότητα. Το έχουμε και το χρησιμοποιούμε και
βάσει των εγγράφων και των πληροφοριών που
δίδονται, «κτίζουμε» την έρευνά μας. Για να κτίσεις σωστά μια έρευνα χρειάζεται, όμως, αρκετός
χρόνος και οργάνωση. Με ρώτησαν ξένα πρακτορεία, για ποιο λόγο αυτή η αποκάλυψη είχε
τόσο αντίκτυπο. Τους απάντησα ότι αυτή η περίπτωση ήταν πολύ συγκεκριμένη, πολύ σαφής, είχε λεπτομέρεια και αφορούσε πραγματικά πρόσωπα που έδιναν λεπτομερή ενημέρωση για το
πρόγραμμα. Δεν γνώριζαν ότι τους βιντεογραφούσαμε, ασχέτως του τι είπαν στη συνέχεια.

Είχαμε επικοινωνία μαζί τους
μέχρι τις αρχές του 2020

-Όταν φύγατε τους ενημερώσατε για την ιδι-

ότητά σας;
–Όταν επιστρέψαμε στο Λονδίνο συνέχισαν
την επικοινωνία μαζί μας. Μάλιστα, μόλις η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως το πρόγραμμα αυστηροποιείται, επικοινώνησα με τον Ανδρέα Πιττάτζη και τον ρώτησα κατά πόσο το νέο νομικό
πλαίσιο θα επηρεάσει τους πελάτες μας από το
να πάρουν διαβατήριο. Μου απάντης πως δεν
πρόκειται να τους επηρεάσει, καθώς ο μόνος λόγος που ανακοινώθηκε ήταν για να ησυχάσουν
από τα ΜΜΕ. Τόσο κυνικοί ήταν. Συνέχισαν, λοιπόν, να μας στέλνουν μηνύματα, ότι αν θέλουμε
οτιδήποτε να επικοινωνήσουμε μαζί τους.

–Για πόσο καιρό συνέχισε η συνομιλία;
–Ίσως μέχρι τις αρχές του 2020.
–Οι ίδιοι είπαν πως σας κατήγγειλαν αμέσως
στη ΜΟΚΑΣ.
–Είδατε την απάντηση της ΜΟΚΑΣ; Το είπαν
αυτό μόνο όταν επικοινωνήσαμε εμείς μαζί τους.
Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο συνεχίσαμε
την έρευνά μας γύρω από το θέμα και τον Φεβρουάριο είχα πάρει ένα μεγάλο αριθμό απόρρητων εγγράφων. Αφορούσε τις αιτήσεις διαβατηρίων των τελευταίων τριών χρόνων. Αυτό αποτελούσε μεγάλη βόμβα. Ελέγξαμε κάθε περίπτωση
ξεχωριστά, βρήκαμε εγκληματίες, πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα που τους δόθηκαν διαβατήρια
και δεν θα έπρεπε. Έτσι πέραν του ντοκιμαντέρ,
είχαμε και αρκετά δημοσιεύματα. Εξαιτίας του
κορωνοϊού ήταν πολύ δύσκολο να το βγάλουμε
πιο νωρίς. Όμως, τον Αύγουστο τα βγάλαμε και

καθώς είχαμε τα ανάλογα στοιχεία, είπαμε να
κάνουμε ξεχωριστό ντοκιμαντέρ για την Κύπρο.

–Θα έχουμε και άλλο βίντεο;
–Η αλήθεια είναι πως αυτή είναι η ερώτηση
που κάνουν όλοι. Έχουμε πολλή πληροφόρηση,
στοιχεία που έρχονται συνεχώς κοντά μας. Αν με
ρωτάτε να σας πω αν θα βγάλουμε κάτι την επόμενη βδομάδα, σας λέω όχι. Αν με ρωτάτε, αν
υπάρχει πιθανότητα να κάνουμε κάτι στο μέλλον, θα σας πω ότι θα εξαρτηθεί αποκλειστικά
από το τι υλικό θα μαζέψουμε.
–Είχατε οποιεσδήποτε παρεμβάσεις από πολιτικά πρόσωπα όταν κάνατε τις αποκαλύψεις; Ή
καταγγελίες;
–Νομίζω πως αυτό που κάναμε αφορούσε το
δημόσιο συμφέρον στην Κύπρο. Οι δικηγόροι
μας θεωρούν πως δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό που κάνουμε είναι να εκθέτουμε κακούς ανθρώπους που κάνουν κακά πράγματα. Μαζεύουμε γι’ αυτά αποδεικτικά στοιχεία. Η κυπριακή
κοινωνία, το δικαστήριο, η Αστυνομία, θα αποφασίσει κατά πόσο αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν ενοχή. Έχω την αίσθηση πως ο κόσμος στην
Κύπρο αποφάσισε ήδη. Αν μιλούμε αυστηρά νομικά όμως, είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθεί το
αντίθετο. Γι’ αυτό ξεκινά η αστυνομική έρευνα
και θα διαπιστωθούν περισσότερα πράγματα.
–Λέχθηκε τον Αύγουστο πως ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας μίλησε με τον Εμίρη του Κατάρ για
να σταματήσει τις αποκαλύψεις.

–Δούλεψε;

–Είχατε παρεμβάσεις, όμως, που προσπάθησαν να σας αποτρέψουν από τη δημοσιοποίηση;
–Αν το επιχείρησαν κάποιοι, σίγουρα δεν το
κατάφεραν. Σίγουρα δεν θα επιτρέψουμε κάτι τέτοιο, γιατί αποτελεί φίμωση.
–Πώς είδατε τις αντιδράσεις της κυπριακής
κοινωνίας;
–Ήταν εκπληκτικές. Αυτό που κατάλαβα είναι
πως για πολλά χρόνια η κυπριακή κοινωνία νιώθει οργισμένη, καθώς υποψιάζεται ότι γίνονται
πολλά που αφορούν διαπλοκή. Βρέθηκε στη διαμαρτυρία την περασμένη Τετάρτη και ο κόσμος
ήταν χαρούμενος. Μου συμπεριφερόταν σαν να
είμαι ήρωας. Προφανώς και δεν είμαι. Αυτό που
τους είπα όμως είναι ότι φωτίσαμε μία σκοτεινή
πτυχή στην Κύπρο και οι υπόλοιπες αλλαγές
εξαρτώνται από τους ίδιους τους πολίτες της Κύπρου.
*** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»
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Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
για την συνομιλία
Πομπέο –
Χριστοδουλίδη
Νέα Υόρκη.Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Αναφερόμενη στην τηλεφωνική συνομιλία
μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και του ομολόγου του της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χροιστοδουλίδη, η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μόργκαν Ορτέιγκους ανέφερε το Σλαββατο ότι συζήτησαν
ενέργειες της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» για να ανοίξει ξανά μέρος της
περιφραγμένης περιοχής των Βαρωσίων.
«Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε βαθιά ανησυχία και σημείωσε ότι μια τέτοια κίνηση ήταν προκλητική και ασυμβίβαστη
με τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ και δεν συμβάλει στην
επιστροφή στις συνομιλίες για διευθέτηση. Ο κ.
Πομπέο προτρέπει την αναστροφή του νέου
ανοίγματος και χαιρέτισε τη συνεδρίαση και την
προεδρική δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών για τα Βαρώσια στις 9
Οκτωβρίου».
Καταλήγοντας, η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες
συνεχίζουν να υποστηρίζουν μια συνολική διευθέτηση για την επανένωση του νησιού ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία θα ωφελήσει όλους τους Κυπρίους και ολόκληρη την
περιοχή.

Το ΝΑΤΟ για τη
δοκιμή των S-400
Βρυξέλλες.- Του Αθανάσιου
Αθανασίoυ/ΚΥΠΕ
«Λυπηρή» χαρακτήρισε «οποιαδήποτε δοκιμή του πυραυλικού συστήματος αεράμυνας
S-400» αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, σε συνέχεια
των τουρκικών ανακοινώσεων.
Συγκεκριμένα, ο αξιωματούχος που ενημέρωσε τον Τύπο στις Βρυξέλλες με ηλεκτρονικά μέσα, ανέφερε ότι «ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ έχει εκφράσει επανειλημμένως τις ανησυχίες του για τις συνέπειες της απόκτησης του
S-400 από την Τουρκία – πιο πρόσφατα στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Ερντογάν κατά
την επίσκεψή του στην Άγκυρα στις 5 Οκτωβρίου».
Όπως επισημαίνει ο ίδιος, «το συγκεκριμένα
σύστημα μπορεί να αποτελέσει ρίσκο για τα αεροσκάφη της Συμμαχίας και μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις μεταξύ συμμάχων του ΝΑΤΟ.
Πρόκειται για μία εθνική απόφαση την οποία
πρέπει να λάβει η Τουρκία, αλλά το S-400 δεν
μπορεί να ενταχθεί στο σύστημα αεράμυνας και
αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ. Είναι σημαντικό η Τουρκία να συνεχίσει να εργάζεται με
άλλους συμμάχους για την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων», καταλήγει ο αξιωματούχος.

Ο Αυστριακός ΥΠΕΞ
θετικός στον κορωνοϊό
ακυρώνει επίσκεψη
και σε Κύπρο
Βιέννη.- Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ διεγνώσθη θετικός στον νέο κορωνοϊό και είναι πιθανόν να
μολύνθηκε σε σύνοδο με τους ομολόγους του
της ΕΕ τη Δευτέρα, στο Λουξεμβούργο, δήλωσε
εκπρόσωπος του Υπουργείου του και πρόσθεσε
ότι ο Υπουργός βρίσκεται σε απομόνωση.
«Μέχρι στιγμής είναι ασυμπτωματικός», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων APA ο εκπρόσωπος. Για τον λόγο αυτόν, ο Υπουργός ακύρωσε τις προγραμματισμένες επισκέψεις του για
τις προσεχείς ημέρες στη Μεγάλη Βρετανία, τη
Δανία, την Ελλάδα και την Κύπρο. Για προληπτικούς λόγους όλα τα μέλη της κυβέρνησης θα
υποβληθούν σε τεστ σήμερα.

Κύπρος
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Χριστοδουλίδης: Η Τουρκία να σεβαστεί τις
ελάχιστες βασικές αρχές καλής γειτονίας
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
ακολουθηθεί είναι άμεσα συνυφασμένη και με
άλλα δεδομένα, πέραν των πολιτικών, όπως οικονομικά, τεχνικά κ.ο.κ. Εμείς ως κυβερνήσεις
στην περιοχή εργαζόμαστε και αξιοποιούμε όλα
τα πιθανά σενάρια, θα πρέπει να τα μελετήσουμε και στο τέλος της ημέρας θα έρθει η ίδια η
αγορά να επιλέξει, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη
και πολιτικά δεδομένα, τα οποία δε μπορούν να
παραγνωριστούν, ποια είναι η καλύτερη επιλογή».
Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για το ρόλο που
διαδραματίζει η Τουρκία σε αυτό το σχεδιασμό
ο κος Χριστοδουλίδης επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Δεν αποκλείουμε την Τουρκία και ούτε
κινούμαστε σε μια αντιτουρκική λογική. Αντίθετα θα θέλαμε την Τουρκία να είναι μέρος αυτών των εξελίξεων των συνεργασιών που αναπτύσσονται στην περιοχή, που ναι μεν ξεκίνησαν με την ενέργεια αλλά έχουν επεκταθεί σε
πολλά άλλα θέματα. Όμως, η Τουρκία θα πρέπει να σεβαστεί τις ελάχιστες βασικές αρχές
που διέπουν τις σχέσεις καλής γειτονίας ή τον
σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο».
Ερωτηθείς σε ποιο σημείο βρίσκονται οι σχεδιασμοί με την Ελλάδα για την υπογραφή ΑΟΖ
ανάμεσα στις δύο χώρες, ο Κύπριος ΥΠΕΞ απαντά: «Έχουμε πει κατ› επανάληψη για αυτό το
θέμα ότι όταν πρέπει να μιλήσουμε δημόσια για
αυτό το θέμα και όταν θα υπάρχει κάτι το οποίο
θα πρέπει να ανακοινωθεί δημοσίως, να είσαστε σίγουρη ότι θα το κάνουμε».
Σε ό,τι αφορά την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, ο Ν. Χριστοδουλίδης τονίζει ότι η Ελληνοκυπριακή πλευρά αναμένει την ανάδειξη του τελικού νικητή στις λεγόμενες εκλογές στα κατεχόμενα, κάτι το οποίο
άλλωστε έχει τεθεί ως ορόσημο από την Τουρκία για τον καθορισμό περαιτέρω εξελίξεων στο
Εθνικό μας θέμα.
«Εχουμε μια εκλογική διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές, η οποία είναι καθοριστικής
σημασίας. Αναμένουμε, αμέσως μετά την εκλογική διαδικασία, τον Γενικό Γραμματέα να εκδηλώσει την πρωτοβουλία του για επανέναρξη
των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν
Μοντανά με μοναδικό στόχο τη θετική κατάληξη για επίλυση του Κυπριακού στη βάση της
συμφωνημένης μορφής λύσης της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Η Τουρκία τοποθετείται θετικά στο ενδεχόμενο μιας συνάντησης

5+1, ως προπαρασκευαστική συνάντηση, για
επανέναρξη των συνομιλιών. Απαντώντας θετικά σε αυτή την πρόταση ή για να το θέσω καλύτερα σε αυτό το ενδεχόμενο, η Τουρκία θέτει
δύο προϋποθέσεις: Η πρώτη είναι ότι όλες οι
επιλογές πρέπει να είναι στο τραπέζι, σε σχέση
με τον επιδιωκόμενο στόχο και δεύτερον ότι θα
πρέπει να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία, δηλαδή
όχι από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά.
Σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο, είναι
ξεκάθαρος, καθορίζεται από ψηφίσματα, από
προσεγγίσεις, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ποιος είναι ο επιδιωκόμενος στόχος. Πέραν
αυτών, μιλάμε για επανέναρξη των συνομιλιών
από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά. Αξιοποιώντας το κεκτημένο, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, της τελευταίας διαπραγματευτικής διαδικασίας, όπου έγινε πολλή σημαντική
δουλειά, υπήρξαν σημαντικότατες συγκλίσεις,
γνωρίζουν πού είναι οι διαφορές, πού είναι οι
διαφωνίες και απο εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει
μια νέα προσπάθεια. Αρα, αναμένουμε μετά την
εκλογική διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές
την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του ΓΓ. Ο
ίδιος θα αποφασίσει πώς θα την εκδηλώσει, καλώντας για παράδειγμα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ή στέλνοντας την κα Λουτ ή μέσω παρέμβασης οποιυδήποτε άλλου. Εναπόκειται στον ίδιο
τον ΓΓ. Εχει τη βούληση να το πράξει και αυτό
είναι το σημαντικό, έτσι ώστε να ξεκινήσει η δι-

αδικασία των διαπραγματεύσεων, από εκεί που
έμειναν στο Κραν Μοντανά.
Ο ίδιος ο ΓΓ μιλάει για την ανάγκη ύπαρξης
ενός κατάλληλου περιβάλλοντος μέσα στο
πλαίσιο του οποίου θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις. Ο στόχος δεν είναι έναρξη των διαπραγματεύσεων για χάρη των διαπραγματεύσεων. Είναι επανέναρξη διαπραγματεύσεων προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα και ένα περιβάλλον το οποίο θα σπρώχνει θετικά ή θα επηρεάσει θετικά τον διάλογο.
Άρα, σε ό,τι αφορά μια προπαρασκευαστικού
τύπου συνάντηση όπου θα ανακοινωθεί η επίσημη επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που
έμειναν στο Κραν Μοντανά, θεωρούμε ότι θα
ήταν καλό να συνοδευτεί και από μια συμφωνία
συναντίληψης ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη για την ανάγκη ύπαρξης αυτού του κατάλληλου περιβάλλοντος το οποίο θα σπρώχνει θετικά και θα βοηθά τη διαπραγματευτική
διαδικασία».
Καταλήγοντας ο κος Χριστοδουλίδης δεν
αποκλείει συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό
του. «Εγώ είμαι έτοιμος να καθίσω στο ίδιο τραπέζι με τον κο Τσαβούσογλου και να συζητήσουμε το οποιοδήποτε θέμα. Η ΚΔ έχει απευθύνει πρόκληση προς την Τουρκία για καθορισμό
των θαλασσίων μας συνόρων στα ΒΔ. Η αν δεν
επιθυμούν να παραπέμψουμε το θέμα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης».

Σύνεση και εντονότερες προσπάθειες απαιτούνται
λόγω της σημερινής κατάστασης στο Κυπριακό
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Η σημερινή κατάσταση που επικρατεί στο εθνικό μας πρόβλημα
απαιτεί από εμάς σύνεση και εντονότερες προσπάθειες, καθώς η
Τουρκία απειλεί καθημερινά τα
κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να έχει
πρόθεση να αλλάξει τη στάση της
για εξεύρεση μιας δίκαιης και λειτουργικής λύσης, δήλωσε ο Υπουργός Αμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης.
Σε ομιλία στο ετήσιο Μνημόσυνο πεσόντων και θανόντων Στελεχών του Κυπριακού Στρατού, ο
Υπουργός είπε πως κλιμακούμενες
τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και στην Αμμόχω-

στο, με την πρόσφατη απόφαση
για άνοιγμα μέρους του παραλιακού μετώπου των Βαρωσίων, αποκαλύπτουν τις πραγματικές προθέσεις και τους σχεδιασμούς της
Άγκυρας.
«Είναι ξεκάθαρη θέση πως η
προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων και υπό το καθεστώς απειλών δεν βοηθά στην έναρξη του
διαλόγου», ανέφερε.
Ο κ. Πετρίδης είπε πως από την
πρώτη στιγμή, το Συμβούλιο
Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επαναβεβαίωσε το
καθεστώς της Αμμοχώστου όπως
ορίζεται σε προηγούμενα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας
και σημείωσε ότι δεν πρέπει να γί-

νονται ενέργειες σε σχέση με τα
Βαρώσια, που δεν είναι σύμφωνες
με αυτές τις αποφάσεις.
«Ταυτόχρονα, φίλιες χώρες
όπως η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα, η Γαλλία
και η Γερμανία καταδίκασαν σθεναρά το άνοιγμα της περίκλειστης
πόλης της Αμμοχώστου», υπενθύμισε, τονίζοντας ότι ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης, έθεσε το θέμα των
παράνομων ενεργειών της Τουρκίας προς τους Ευρωπαίους εταίρους μας την 1η Οκτωβρίου και
αποτέλεσε ξανά αντικείμενο συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
μόλις χθες.
«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τα συμπεράσματα της

1ης Οκτωβρίου και αποδοκίμασε
τις επιθετικές και προκλητικές
ενέργειες της Τουρκίας. Την κάλεσε εκ νέου να σεβαστεί τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου
Ασφαλείας και παράλληλα να
αναστρέψει τις ενέργειες της με
στόχο την αποκλιμάκωση της
έντασης στην περιοχή», ανέφερε.
Κατέληξε λέγοντας ότι είναι
χρέος και ευθύνη έναντι του λαού
και της ιστορίας μας, να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την τελική
δικαίωση, της απελευθέρωσης και
της αποκατάστασης της εδαφικής
ακεραιότητας του τόπου μας, παρ’
όλες τις αντιξοότητες και επιθέσεις που συναντούμε από την
Τουρκία.
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Λήψη νέων μέτρων για τον ιό αποφάσισαν οι κυπριακές αρχές
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ

Τ

η λήψη νέων περαιτέρω μέτρων με στόχο τον έλεγχο της μετάδοσης και της
διασποράς του ιού στην κοινότητα και την
προφύλαξη της δημόσιας υγείας αποφασίστηκε για την πόλη και Επαρχία Λεμεσού, κατά τη
σύσκεψη της διυπουργικής Επιτροπής και της
Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής
για τον κορωνοϊό, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, το Σάββατο
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της σύσκεψης, η
οποία πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό, ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου είπε ότι η Λεμεσός είναι επιβαρυμένη επιδημιολογικά σε σχέση με
τις άλλες επαρχίες και πρόσθεσε πως το 70% των
κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες προέρχονται
από την πόλη της Λεμεσού και βάσει αυτών των ενδείξεων και της ανάλυσης που έγινε έχουν παρθεί
συγκεκριμένες αποφάσεις.
Συγκεκριμένα, τα μέτρα για την πόλη και την
Επαρχία Λεμεσού, τα οποία θα ρυθμιστούν με Διάταγμα του Υπουργού Υγείας που θα εκδοθεί εντός
της ημέρας και τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από αύριο και θα έχουν διάρκεια μέχρι τις 26 Οκτωβρίου
2020, έχουν ως ακολούθως:
Επιτρέπεται η λειτουργία των χώρων εστίασης
(καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, σνακ-μπαρ, κοκ) μέχρι τις 10.30 μ.μ και Συστήνεται αυστηρά ο περιορισμός στις μετακινήσεις των πολιτών μετά τις 11.30
μ.μ.
Κατά τη σύσκεψη, είπε ο κ. Ιωάννου, λόγω της
ραγδαίας αύξησης των περιστατικών τις τελευταίες
μέρες ανά το παγκύπριο που καταγράφονται κυρίως σε εργασιακούς χώρους και σε οικογενειακές συναθροίσεις και με στόχο το περιορισμό της διασποράς του ιού, έχει αποφασιστεί όπως τα μέτρα που
ίσχυαν μέχρι σήμερα για την Επαρχία Λευκωσία και
Λεμεσού, επεκταθούν και ισχύουν για όλες τις
Επαρχίες για τις επόμενες δύο εβδομάδες.
Συγκεκριμένα, ανέφερε, τίθενται σε εφαρμογή σε
παγκύπρια βάση τα εξής μέτρα:
Επιτρέπεται η παρουσία σε συναθροίσεις προσώπων σε οικίες και σε δημόσιους χώρους συναθροίσεων, εξαιρουμένων των χώρων εστίασης, με μέγιστο αριθμό συναθροισμένων τα 10 άτομα ανά οικία/ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των ανήλικων
παιδιών,
Ο εκκλησιασμός σε εκκλησίες, καθώς και θρησκευτικές τελετές, τελούνται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου,
Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων σε αθλητικές
εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο των αθλητικών πρωταθλημάτων, χωρίς την παρουσία θεατών, νοουμένου
ότι τηρούνται τα σχετικά πρωτόκολλα,
Ο μέγιστος αριθμός προσώπων που επιτρέπεται
να εξυπηρετούνται στα υποστατικά εστίασης, ορίζεται σε 75 άτομα σε εσωτερικούς χώρους και 150
άτομα σε εξωτερικούς χώρους.
Σημείωσε ότι εξακολουθεί σε κάθε περίπτωση να
ισχύει το μέτρο για τήρηση απόστασης 3 τ.μ. για
εσωτερικούς χώρους και 2 τ.μ. για εξωτερικούς χώρους ανά άτομο, ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά
μέτρα κάθε υποστατικού και νοείται ότι σε κάθε πε-

ρίπτωση δεν επιτρέπεται η κράτηση πέραν των 10
ατόμων ανά τραπέζι.
Ανέφερε, επιπρόσθετα, ότι απαγορεύονται το
cocktail party και τα συγχαρητήρια σε γάμους και
βαφτίσεις και επιτρέπεται μόνο η φυσική παρουσία
σε γεύμα ή δείπνο, με μέγιστο αριθμό παρευρισκόμενων τα 350 άτομα, ότι επιτρέπεται η διοργάνωση
εκδηλώσεων, όπως συνέδρια, ημερίδες, συνελεύσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις χορού ή μουσικής, κτλ, σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
οδηγίες που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας και επιτρέπεται η λειτουργία κλειστών και ανοικτών κινηματογράφων, θεάτρων και αιθουσών θεαμάτων με
πληρότητα στο 50% της χωρητικότητας τους.
Όπως είπε, τα πιο πάνω μέτρα, που ρυθμίζονται
με Διάταγμα του Υπουργού Υγείας που θα εκδοθεί
εντός της ημέρας, τίθενται σε ισχύ από αύριο και
για περίοδο δύο εβδομάδων, ήτοι μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2020.
Ο Υπουργός Υγείας είπε, επίσης, πως κατά τη σύσκεψη έχει αποφασιστεί όπως για προστασία και
των ευάλωτων ομάδων σε χώρους λιανικού εμπορίου, όπως υπεραγορές, φαρμακεία και κάποιες άλλες
ουσιώδεις υπηρεσίες , εξυπηρετούνται το πρωί μεταξύ των ωρών 8 και 9 μόνο όσοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
«Να υπενθυμίσω ότι ισχύουν και περιορισμοί,
που αφορά τις επισκέψεις σε οίκους ευγηρίας, όπως
και είτε ιδιωτικά είτε δημόσια νοσηλευτήρια , ακριβώς για προστασία των ευάλωτων ομάδων. Επιπλέον, λόγω του αυξημένου κινδύνου μετάδοσης του
κορωνοϊού και του αυξημένου επιδημιολογικού
φορτίου στην πόλη και επαρχία Λεμεσού, και μετά
από εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής έχει
αποφασιστεί, όπως από αύριο και για μια περίοδο
μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, όλοι οι χώροι εστίασης μπορούν να λειτουργούν μέχρι τις 10.30 το
βράδυ. Γίνεται αυστηρή σύσταση, όπως μετά τις
11.30 το βράδυ περιορίζεται γενικά η κυκλοφορία
μέχρι το πρωί στους δρόμους της πόλης και Επαρχίας Λεμεσού», συμπλήρωσε.
Σε ερώτηση ως προς το τι εννοούν με την απόφαση περιορισμού της κυκλοφορίας, ο κ. Ιωάννου
είπε ότι κάνουν σύσταση όπως περιορίζεται η κυκλοφορία στις απαραίτητες, δηλαδή σε όσους πρέπει να πάνε στη δουλειά τους είτε σε φαρμακείο εί-

τε έχουν κάποια έκτακτη ιατρική ανάγκη, αλλά εάν
και εφόσον παρατηρηθεί ότι δεν ακολουθείται η σύσταση θα λάβουν περισσότερα μέτρα.
Σημείωσε ότι θα παρακολουθούν καθημερινά
αυτή την εξέλιξη.
«Στόχος μας δεν είναι να παίρνουμε περισσότερα μέτρα. Στόχος μας είναι, και για ακόμα μια φορά
κάνουμε έκκληση στον κόσμο, όπως τηρεί τα μέτρα,
τηρεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα», πρόσθεσε.
Επισήμανε ότι είναι θέμα ατομικής ευθύνης να
τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και αποστασιοποίησης.
«Είμαστε όλοι βέβαιοι ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί για ακόμα μια φορά, θα πειθαρχήσει και στις
επόμενες μέρες θα μπορέσουμε να ελέγξουμε αυτή
την έξαρση που παρατηρείται όλο το τελευταίο διάστημα», σημείωσε.
Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Ιωάννου είπε πως
η Λεμεσός είναι επιβαρυμένη επιδημιολογικά σε
σχέση με τις άλλες επαρχίες.
Το «70% των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες
προέρχονται από την πόλη της Λεμεσού και βάσει
αυτών των ενδείξεων και της ανάλυσης που έγινε
έχουν παρθεί συγκεκριμένες αποφάσεις. Έχουμε πει
ευθύς εξαρχής ότι οτιδήποτε αποφάσεις παίρνουμε
θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και με αυτά τα μέτρα
προχωρούμε», κατέληξε.
Στο μεταξύ, το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει
πως με Διάταγμα του Υπουργού Υγείας η χρήση μάσκας από τον γενικό πληθυσμό, ηλικίας 12 ετών και
πάνω, είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς
εσωτερικούς χώρους όπως περιγράφονται στην
οδηγία που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας.

Αρνητικό ρεκόρ με
202 νέα περιστατικά

Αρνητικό ρεκόρ 202 νέων περιστατικών της νόσου COVID-19 ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας
το Σάββατο, που εντοπίστηκαν μέσα από 4,966 εργαστηριακές διαγνώσεις, ανεβάζοντας το σύνολο
στα 2,581.
Στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου νοσηλεύονται 16 άτομα θετικά στον ιό SARS-CoV-2. Αναμένεται σήμερα να γίνουν άλλες οκτώ εισαγωγές. Επιπλέον, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας παραμένουν διασωληνωμένοι δύο ασθενείς. Επίσης, στα υπόλοιπα νο-

σηλευτήρια νοσηλεύονται σε θάλαμο COVID-19
δύο περιστατικά στην Λευκωσία και ένα στην Πάφο.
Το Υπουργείο Υγείας συνόδευσε την ανακοίνωση
του αριθμού των κρουσμάτων, ηχώντας παράλληλα
καμπάνα συναγερμού.
«Οσο ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων παραμένει σε τόσο ψηλά επίπεδα και όσο η ομάδα
ιχνηλάτησης αδυνατεί, λόγω του τεράστιου αριθμού επαφών που δηλώνει το κάθε περιστατικό, να
προχωρήσει έγκαιρα σε εντοπισμό και απομόνωση
των ατόμων, ο κίνδυνος για να μεταδοθεί ο ιός σε
ηλικιωμένα άτομα ή χρόνιους ασθενείς, αυξάνεται
κατακόρυφα. Αυτό σε συνδυασμό με τον αυξημένο
αριθμό ατόμων που παρουσιάζουν συμπτώματα,
αλλά και ο ήδη αυξημένος αριθμός ασθενών που
βρίσκονται σε νοσηλεία (21) κρούουν τον κώδωνα
του κινδύνου. Βρισκόμαστε ίσως στο πιο κρίσιμο
σημείο της πανδημίας και τυχόν αύξηση των εισαγωγών θα οδηγήσει αναπόφευκτα, στο χειρότερο
σενάριο και δυστυχώς θα αρχίσουμε να μετράμε θύματα, κάτι το οποίο σίγουρα δεν είναι επιθυμητό»,
αναφέρει.
Τα 10 από τα 202 περιστατικά, σύμφωνα με το
Υπουργείο, είναι υπό διερεύνηση και θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες όταν ολοκληρωθεί η ιχνηλάτησή τους.
Τα υπόλοιπα 192 περιστατικά για τα οποία έγινε
η διερεύνηση, προέκυψαν ως ακολούθως:
Από 474 δείγματα που λήφθηκαν μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, εντοπίστηκαν 42 κρούσματα.
Από 1,894 δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, εντοπίστηκαν 126 κρούσματα.
Από 1,129 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο
ελέγχου επιβατών και επαναπατρισθέντων, εντοπίστηκαν 2 κρούσματα.
Από 295 δείγματα που λήφθηκαν από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομείων,
εντοπίστηκαν 7 κρούσματα.
Από 288 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο
του προγράμματος παραπομπών από Προσωπικούς
Ιατρούς και ελέγχου ειδικών ομάδων μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας, εντοπίστηκε 1 κρούσμα.
Από 1 δείγμα που λήφθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου δομών μεταναστών, εντοπίστηκε 1 κρούσμα.
Από 306 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο
του προγράμματος εργαστηριακού ελέγχου που διενεργείται σε χωριά των Επαρχιών Λάρνακας και
Αμμοχώστου, εντοπίστηκαν 8 κρούσματα.
Από 338 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο
δειγματοληπτικού ελέγχου που διενεργεί η ΚΟΠ σε
Σωματεία που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της,
εντοπίστηκαν 4 κρούσματα.
Από 216 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο
του προγράμματος εργαστηριακού ελέγχου που διενεργείται σε οίκους ευγηρίας και άλλες δομές,
εντοπίστηκε 1 κρούσμα.
Επιπλέον από δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου μαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού σχολικών μονάδων, ολοκληρώθηκαν 25 εργαστηριακές εξετάσεις, χωρίς τον
εντοπισμό κρούσματος.
Συνεπώς και με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο
συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα
2,581.

Υπό οκταήμερη κράτηση οι ύποπτοι για το φόνο της 36χρονης μητέρας
Λεμεσός.- ΚΥΠΕ
Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκαν το πρωί οι
δύο ύποπτοι για τη δολοφονία της 36χρονης
Iryna Hurskaya, που διαπράχθηκε την περασμένη Κυριακή. Τα δύο πρόσωπα, ηλικίας 29
και 24 ετών, που είχαν συλληφθεί την Παρασκευή, οδηγήθηκαν το πρωί του Σαββάτου
ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού
όπου τέθηκαν υπό κράτηση, ως ύποπτοι για
υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, συνωμοσίας
προς διάπραξη κακουργήματος, ληστεία, διάρρηξη και κλοπή.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, ο 29χρονος είχε στο παρελθόν σχέση με το θύμα, η
οποία τερματίστηκε πρόσφατα από την 36χρονη, καθώς ο ύποπτος ήταν εθισμένος στον τζόγο. Απόφαση που σύμφωνα με τον ανακριτή,
δεν αποδέχτηκε ο ύποπτος ο οποίος και παρενοχλούσε συστηματικά την 36χρονη.
Σύμφωνα με όσα λέχθηκαν στο δικαστήριο,
μία μέρα πριν το φόνο και αφού ο 29χρονος
έχασε το μισθό του σε τυχερά παιγνίδια, συνωμότησε με τον 24χρονο ομοεθνή του να ληστέψουν τη 36χρονη. Σκοπός του, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος, ήταν να καταφέρει να κλέψει

αντικείμενα αξίας αλλά κυρίως ήταν να αποκτήσει πρόσβαση στο κινητό της τηλέφωνο,
αφού γνώριζε τους κωδικούς για τραπεζικούς
λογαριασμούς στου οποίους υπήρχαν μεγάλες
καταθέσεις. Το θύμα αντιλήφθηκε τους δράστες στο δωμάτιο της και αντιστάθηκε με όλες
της, της δυνάμεις.
Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο ο 29χρονος άρπαξε από το σπίτι της άτυχης γυναίκας,
κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας, τα
οποία στη συνέχεια πώλησε σε διάφορα σημεία
της Κύπρου και επέστρεψε στον τόπο του
εγκλήματος λίγο πριν τη σύλληψη του, με στό-

χο να κλέψει και άλλα αντικείμενα αξίας, δεν τα
κατάφερε όμως γιατί ήχησε ο συναγερμός.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώπιον του δικαστηρίου, ο 29χρονος, ζήτησε συγνώμη για το «κακό που προκάλεσε» και εξέφρασε την πρόθεσή
του να συνεργαστεί πλήρως με την Αστυνομία.
Συγνώμη ζήτησε και ο 24χρονος φίλος του ο
οποίος ωστόσο δεν παραδέχεται τη διάπραξη
του φόνου και τη ληστεία.
Οι δύο έχουν τεθεί υπό οκταήμερη κράτηση
και οι ανακριτές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες τους για ολοκλήρωση του φακέλου της
υπόθεσης.
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Εκνευρισμός στην
Άγκυρα από τις
Αποφάσεις της ΕΕ
Κωνσταντινούπολη.Της Αννας Ανδρέου/ΚΥΠΕ
Η ΕΕ πρέπει να σταματήσει να παραδίδεται στις παράλογες και κακομαθημένες
αξιώσεις της Ελλάδας και των Ε/κ, δηλώνει το τουρκικό ΥΠΕΞ, καλώντας την ΕΕ
να υποβάλει προτάσεις προσανατολισμένες στη λύση των προβλημάτων. Το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ακόμη ότι δεν προκαλεί έκπληξη ο χαρακτηρισμός ‘πρόκληση’ που χρησιμοποίησε σήμερα η ΕΕ για
την Τουρκία. Στην ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρει
ότι “η Τουρκία τάσσεται υπέρ της μείωσης
της έντασης και του διαλόγου και έδειξε
καλή πρόθεση ανταποκρινόμενη θετικά
σε αυτές τις εκκλήσεις». «Τονίσαμε ότι μετά τις αποφάσεις της 1-2 Οκτωβρίου της
Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που ανακοινώθηκαν αναμένουμε πλέον να υπάρξουν
απτά αποτελέσματα” προστίθεται.
“Δεν προκάλεσε καθόλου έκπληξη το
γεγονός ότι στην σημερινή σύνοδο η ΕΕ η
οποία αγνοεί τα επιχειρήματα της Τουρκίας
όπως πάντα με την προκατειλημμένη στάση της χαρακτήρισε ως ‘πρόκληση’ την
αποφασιστικότητα της Τουρκίας να υπερασπιστεί τόσο τα δικά της δικαιώματα όσο
και των Τ/κ”, αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ,
προσθέτοντας ότι “αντί για την προώθηση
του διαλόγου του συμβιβασμού και της
άνευ όρων θετικής ατζέντας, η συνέχιση
της ρητορικής των κυρώσεων από την ΕΕ,
δείχνει πόσο μακριά από την ειλικρίνεια
και πόσο μη εποικοδομητικός είναι ο στόχος και η γλώσσα που χρησιμοποιούν».
Η ΕΕ, προστίθεται «πρέπει να προσανατολιστεί στην επίλυση των προβλημάτων
με ατζέντα για κοινά συμφέροντα και κοινό
μέλλον σεβόμενη τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τ/κ. Γι αυτό πρέπει να σταματήσει να παραδίδεται στις παράλογες και
κακομαθημένες αξιώσεις της Ελλάδας και
του ε/κ τομέα. Πρέπει να γνωρίζουν ότι η
απειλητική γλώσσα ενάντια στην Τουρκία
δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αναμένουμε
από την ΕΕ αντί να απειλεί την Τουρκία να
υποβάλει χειροπιαστές και αμερόληπτες
προτάσεις προσανατολισμένες σε λύσεις
που να υπηρετούν τα κοινά μας συμφέροντα”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αν δεν χάσει τις
«εκλογές» ο Τατάρ,
θα αλλάξει επάγγελμα
Κωνσταντινούπολη
Ο ‘υποψήφιος’ για τις ‘προεδρικές’ στα
κατεχόμενα Ερσίν Τατάρ τον οποίο υποστηρίζει η Τουρκία θα χάσει με μεγάλη διαφορά την Κυριακή, δήλωσε ο γνωστός
ερευνητής διευθυντής της εταιρείας δημοσκοπήσεων A&G Αντίλ Γκιουρ, λέγοντας
μάλιστα πως αν βγει το αντίθετο από αυτό θα αλλάξει επάγγελμα.
Ο Αντιλ Γκιουρ υποστήριξε μάλιστα ότι
η κοινή συνέντευξη του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με τον Ερσίν Τατάρ
πριν τον πρώτο γύρο των ‘εκλογών’ είχε
αρνητική επίδραση καθώς εκλήφθηκε ως
παρέμβαση στα εσωτερικά της Κύπρου. Ο
Αντιλ Γκιουρ ανέφερε ότι αναμένει πως ο
Μουσταφά Ακιντζί θα λάβει 60% και ο Ερσίν Τατάρ 40%. “Εάν στις εκλογές στην
Κύπρο κερδίσει ο Ερσίν Τατάρ που στηρίζει η Τουρκία εγώ θα αλλάξω επάγγελμα.
Δεν θα ξαναβγώ ξανά σε τηλεοπτική εκπομπή. Θα χάσει και μάλιστα με μεγάλη
διαφορά θα χάσει”, ανέφερε.
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Ειρηνική η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το Βαρώσι
Λάρνακα.Της Φανίτσας Ζαννέττου/ΚΥΠΕ

Ε

κκληση σε όλους τους Κύπριους και
στον απανταχού ελληνισμό, να ενώσουν τις φωνές τους ζητώντας απελευθέρωση
των κατεχομένων εδαφών και επιστροφή των
προσφύγων στα σπίτια τους, απηύθυνε η
«Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού»
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης διαμαρτυρίας
που πραγματοποιήθηκε στο οδόφραγμα Δερύνειας, το βράδυ του Σαββάτου.
Μοτοσικλετιστές πραγματοποίησαν το απόγευμα πορεία από όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου με τελικό προορισμό το οδόφραγμα της Δερύνειας.
Σε χαιρετισμό του ο Λάμπρος Κάουλας, μέλος της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού» ανέφερε ότι «αφορμή της αποψινής εκδήλωσης είναι το άνοιγμα και ο επαπειλούμενος εποικισμός του μέχρι πρότινος κλειστού
τομέα της κατεχόμενης Αμμοχώστου. Είναι
γνωστό πως η κατοχική Τουρκία είναι ένα αναξιόπιστο κράτος, το οποίο έχει προκαλέσει πολλά δεινά τόσο στην πατρίδα μας όσο και στους
λαούς της περιοχής μας».
Πρόσθεσε ότι «δεν μπορούμε να λησμονήσουμε την παράνομη εισβολή και τις εκατοντάδες νεκρούς και αγνοουμένους, όπως και την
προσφυγοποίηση που αυτή προκάλεσε. Όπως,
βεβαίως, δεν ξεχνούμε τη χαίνουσα πληγή που
τραυματίζει τις ψυχές μας, ότι, δηλαδή, εδώ και
46 χρόνια ο τουρκικός στρατός κατέχει το βόρειο τμήμα της πατρίδας μας καταστρέφοντας
την πολιτιστική μας κληρονομιά, βεβηλώνοντας κοιμητήρια, αλλάζοντας τοπωνύμια, μεταφέροντας εποίκους σε μια προσπάθεια να αλλοιώσει τον χαρακτήρα της κατεχόμενης γης
μας».
Ο κ. Κάουλας είπε ακόμα ότι «παρά την απογοήτευση που υπάρχει, ο χώρος στον οποίο
βρισκόμαστε γεννά ελπίδα, όσο οξύμωρο κι αν
ακούγεται. Αυτό γιατί τα χώματα που πατούμε
καθαγίασαν με τη θυσία τους ο Τάσος Ισαάκ και
ο Σολωμός Σολωμού, επιβεβαιώνοντας πως το
αγωνιστικό φρόνημα διατηρείται υψηλό στον
τόπο μας».
Σημείωσε ακόμα ότι «από αυτόν τον ιερό
χώρο, υπό το βλέμμα του Τάσου, του Σολωμού
και όλων των ηρώων μας, απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας, αλλά και σε
σύμπαντα τον ελληνισμό, όπως ενώσουμε τις
φωνές μας ζητώντας την απελευθέρωση των
κατεχομένων εδαφών μας και επιστροφή όλων
των προσφύγων, χωρίς καμία παρέκκλιση από
τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα».
Ακολούθησε ανάγνωση ψηφίσματος, το
οποίο αντιπροσωπεία των διοργανωτών επέδωσε πριν από την έναρξη της εκδήλωσης σε
εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών.
Στο ψήφισμα γίνεται αναφορά ότι στο «γεγονός ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει καταδικάσει τις προσπάθειες για εποικισμό του μέχρι πρότινος κλειστού τομέα της Αμμοχώστου.
Καλούμε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να
αναλάβει ουσιαστική δράση για να ανακληθεί η

ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

«Σύμφωνα με πληροφορίες του κράτους, οι
εγκάθετοι της Άγκυρας επιδιώκουν την πρόκληση επεισοδίων και θα χρησιμοποιήσουν κάθε πρόσχημα από οποιαδήποτε τάχα εκτροπή
των όσων δικαίως θα συγκεντρωθούν για να
προασπίσουν τις δίκαιες αξιώσεις για το Βαρώσι και για τις άλλες κατεχόμενες περιοχές μας»,
αναφέρει ο Πρόεδρος.
Συνεχίζει λέγοντας «για τούτο και απευθύνω
θερμή έκκληση προς όλους όσοι θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση, όπως συμπεριφερθούν
υπεύθυνα και εκδηλώσουν τα συναισθήματα
αγανάκτησης τους με τρόπο που να μην επιτρέψουν στους εγκάθετους της Τουρκίας και τους
γκρίζους λύκους, που θα συγκεντρωθούν στον
χώρο, να αξιοποιήσουν οποιαδήποτε ενέργεια
για να επιτύχουν αυτά που η Άγκυρα επιδιώκει».
Καλεί επίσης όλους να τηρήσουν με αυστηρότητα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που επιβάλλονται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σε γραπτή δήλωση ενόψει της εκδήλωσης ως
αποτέλεσμα των εκνόμων ενεργειών της Τουρκίας που αφορούν την περίκλειστη πόλη της
Αμμοχώστου, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι κατανοεί και συμμερίζεται απόλυτα τα συναισθήματα πικρίας και αγανάκτησης από τις συμπεριφορές της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος, και προς τούτο έγιναν και οι σχετικές
ενέργειες μας τόσο προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ όσο και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σχετική ανακοίνωση είχε εκδώσει και το
ΑΚΕΛ.
«Η προγραμματισμένη σημερινή εκδήλωση
στο οδόφραγμα της Δερύνειας προκαλεί ανησυχίες για πιθανή εκτροπή από το ειρηνικό
πλαίσιο. Αν αυτό συμβεί θα προκληθεί σοβαρή
ζημιά τόσο στην προοπτική επανέναρξης των
διαπραγματεύσεων, όσο και στην προοπτική
επίτευξης λύσης.
Η δικαιολογημένη αγανάκτηση του λαού
μας απέναντι στα νέα τετελεσμένα της κατοχικής δύναμης δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με
συμπεριφορές και έκτροπα, που χύνουν νερό
στον μύλο της πολιτικής της Τουρκίας και των
εγκάθετων της στα κατεχόμενα.
Το ΑΚΕΛ εδώ και μέρες έχει μεταφέρει τις
ανησυχίες του προς την κυβέρνηση και την κάλεσε να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να
αποφευχθούν καταστάσεις που μόνο κακό θα
προξενήσουν στον τόπο μας».

απόφαση της Τουρκίας για άνοιγμα του κλειστού τομέα της κατεχόμενης Αμμοχώστου και
να αποτραπεί ο εποικισμός της».
Ταυτόχρονα «καλούμε τον ΟΗΕ να προβεί
στις δέουσες ενέργειες, ούτως ώστε να παύσει η
καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και
οι προσπάθειες για αλλοίωση του χαρακτήρα
των κατεχόμενων περιοχών της Κύπρου, να
υποστηρίξει και να συμβάλει στην πραγμάτωση
του αιτήματός μας για αποχώρηση του τουρκικού στρατού κατοχής, απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών μας και επιστροφή όλων
των προσφύγων στα σπίτια τους».
Μετά την ανάγνωση του ψηφίσματος ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Σημειώνεται ότι στην περιοχή γύρω από το
οδόφραγμα της Δερύνειας υπήρχε ισχυρή παρουσία της Αστυνομίας. Οι συμμετέχοντες έφεραν προστατευτικές μάσκες.
Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης είχε καλέσει όσους θα συμμετείχαν στην εκδήλωση στο οδόφραγμα της
Δερύνειας να συμπεριφερθούν υπεύθυνα και να
εκδηλώσουν τα συναισθήματα αγανάκτησης
τους με τρόπο που να μην επιτρέψουν στους
εγκάθετους της Τουρκίας και τους γκρίζους λύκους, που θα συγκεντρωθούν στον χώρο, να
αξιοποιήσουν οποιαδήποτε ενέργεια για να επιτύχουν αυτά που η Άγκυρα επιδιώκει.

ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΕΛ

Σε κρίσιμη κατάσταση στο Μακάρειο οκτώ ασθενείς
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Οκτώ ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε
εγχείρηση καταρράκτη σε ιδιωτικό νοσoκομείο
στη Λευκωσία και έτυχαν περίθαλψης και σε
δεύτερη ιδιωτική κλινική στην Λεμεσό, παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές λόγω προσβολής
από πολυανθεκτικό στέλεχος ψευδομονάδας
και εισήχθησαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ του ΟΚΥπΥ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Η Διεύθυνση και η Οφθαλμολογική Κλινική
του Μακάρειου Νοσοκομείου κινητοποιήθηκε
άμεσα με τρεις χειρουργούς οφθαλμίατρους και
βρίσκεται σε εξέλιξη εξειδικευμένη διαδικασία,
σημειώνεται.
Οπως αναφέρει ο ΟΚΥπΥ, η κατάσταση της
υγείας των οκτώ ασθενών είναι κρίσιμη και η
ιατρική ομάδα της οφθαλμολογικής κλινικής
του Μακάρειου Νοσοκομείου, προβαίνει σε
όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για αντιμετώπιση της κατάστασης των ασθενών και κατα-

βάλλονται όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες
προς αποφυγή βλάβης στην όραση τους.
Στο περιστατικό αναφέρεται με ανάρτησή
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου. «Άμεση κινητοποίηση του Μακάρειου Νοσοκομείου για
την περίθαλψη των οκτώ ασθενών, θα κάνουμε
ό,τι είναι δυνατόν για την αποκατάσταση της
υγείας τους. Ευχόμαστε όλα να εξελιχθούν θετικά», αναφέρει.
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Greek tourism and the environment: On the edge of a precipice
By MICHAEL G. JACOBIDES
& LYDIA CARRAS

O

n Tuesday, October 6, we sent a letter
to the Greek prime minister, the
responsible ministers and the Pissarides
Committee on a key issue that may
inadvertently undermine Greece’s future. The
letter, drafted with the help of a team from
Elliniki Etairia - Society for the Environment
and Cultural Heritage (Costa Carras, Vassilis
Fourlis, Phokion Potamianos, Stathis
Potamitis, Costas Stamatopoulos, Markos
Veremis), was co-signed by 60 prominent
figures and friends of Greece in areas
spanning environmental and cultural
protection, trade, industry, shipping, services,
tourism, construction, arts, science and local
authorities.
The breadth of support for our letter underscores how critical this issue is, yet we hope that
it can also be turned into an opportunity in disguise, as the Greek development plan is being finalized.
All signatories appreciate the need to promote
investments that can revitalize the Greek economy and believe that development and environmental protection must work hand in hand. That
said, we are also concerned that the excitement
with investments being pushed through (especially in tourism and energy) may inadvertently
undermine Greece’s long-term financial, social
and environmental prospects.
We are concerned that Greece’s comparative
advantage in tourism is currently at immediate
and serious risk. We should not encourage largescale tourist development projects in environmentally sensitive and culturally rich areas such
as small Aegean islands. Rather, we should encourage development around existing settlements or reviving withering villages that could
reinvigorate local economies.

We should encourage alternative forms of
tourism, such as medical tourism, rambling /
trekking, diving and sailing, which have a longer
season, attract higher-income vacationers, are
better connected to other sectors of the local
economy (such as primary production) and are
more likely to engage smaller local entrepreneurs
(as with agritourism).
Greece’s nature preservation areas, such as
those in the Natura network, are of crucial importance for the development of alternative
forms of tourism. We are delighted to see that, after a 15-year delay, Greece will finalize the necessary management studies, which will show where
investments may be sited in Natura areas. We
recommend no investments with a heavy environmental footprint should be permitted in such
areas in the meantime, as acknowledgement that
tourism and energy development require a robust and consistent strategy.
The EU’s emergency support package, with its
emphasis on Green growth, provides an opportunity to guide the development of tourism in
the required direction. Despite its importance for
the economy and the environment, Greece lacks
a coherent tourism strategy, whether short, medium or long term. We urgently need to develop
one, which will boldly redefine our target, away
from mass vacations for a few summer weeks
(which must be accommodated, but from now
on as secondary) towards long stays including
second homes, retirement homes, integrated resorts and alternative forms of tourism, all of
which would be of great benefit to the economy
overall.
Islands like Mykonos and Santorini are already
saturated or close to saturation. Overdevelopment in small islands risks imposing similarly
dramatic costs, so we need to manage capacity
and direct tourism development accordingly,
moving rapidly from an emphasis on low skill
service provision and mass use of beaches with

unfettered spread of sun beds for a short season,
towards sustainable forms of tourism with higher added value, some described above. This will
require planning, ongoing coordination of all
stakeholders involved and infrastructure improvement – not least of which is sewage, often
planned on the basis of the permanent rather
than the actual population in the tourist season.
Second, in most countries in Europe, whether
they focus on tourism or not, there are no blanket permissions to build and zoning restrictions
are religiously observed. In Greece, building in
rural areas was encouraged, perhaps, to deal with
a dramatic shortage of housing in the post-war
period but is no longer justified. We commend
the current efforts under way to create a healthier balance as an important step. We also think
priority should be given to electric cars, starting
with prosperous but polluted islands, and to reducing the ecological footprint of cities through
bioclimatic design, improved insulation and use
of shallow enthalpy.
Third, we suggest it is urgent to revisit the
planning system in the light of EU best practice.
In Greece, the proper structure of national/regional/municipal plans has been effectively sidelined by reliance on special sectoral plans (e.g.
for tourism, renewable energy sources, fish farms
etc.). The consequence is conflicting proposals,
e.g. for wind farms on Milos / Kimolos which
have substantial geothermal resources that could
supply half the Cyclades with the cleanest possible electricity.
While we are ardent supporters of renewable
energy, the impact of wind-turbines on Natura
locations or areas of exceptional natural beauty,
such as Polyaigos and Sikinos, need to be considered explicitly and related to other features of regional development. There are a number of regions that can help generate renewable energy
without adverse side effects that undermine current or future cultural, environmental and touristic resources. The use of geothermal energy and
the development of offshore wind farms in suit-

able locations, should be strongly encouraged.

behold, two of them were traveling that same
day to a village called Emmaus, which wasseven
miles from Jerusalem. And they talked together
of all these things which had happened.So it
was, while they conversed and reasoned,
that Jesus Himself drew near and went with
them. But their eyes were restrained, so that
they did not know Him.And He said to
them, “What kind of conversation is this that
you have with one another as you walk and are
sad?” Then the one whose name was Cleopas
answered and said to Him, “Are You the only
stranger in Jerusalem, and have You not known
the things which happened there in these
days?”And He said to them, “What things?”So
they said to Him, “The things concerning Jesus
of Nazareth, who was a Prophet mighty in deed
and word before God and all the people and
how the chief priests and our rulers delivered
Him to be condemned to death, and crucified
Him. But we were hoping that it was He who
was going to redeem Israel. Indeed, besides all
this, today is the third day since these things
happened. Yes, and certain women of our
company, who arrived at the tomb early,
astonished us. When they did not find His body,
they came saying that they had also seen a
vision of angels who said He was
alive. And certain of those who were with us
went to the tomb and found it just as the women
had said; but Him they did not see.” Then He
said to them, “O foolish ones, and slow of heart
to believe in all that the prophets have
spoken! Ought not the Christ to have suffered
these things and to enter into His glory?” And

beginning at Moses and all the Prophets He
expounded to them in all the Scriptures the
things concerning Himself. (ibid 24:13-27)
Luke, like the Apostle John, does not reveal
his identity. The Tradition of the Church holds
that the other traveler with Cleopas was Luke.
Yet, despite his ambiguity, Christ revealed
Himself to Luke who went on to preach the
Word of God throughout Achaia, Egypt, Libya
and the Thebaid. He was martyred in Thebes
for the Gospel that he both wrote and preached.
O all-blessed Luke, using your words like a
hook, you drew to Christ those, who like fish
had sunk down into the depth of ignorance, up
to godly knowledge, thus procuring for yourself
the worthy wage of honor, and they received
undying endless life,O Apostle, wise Evangelist,
andthe author of Acts and the actions of grace.
(Matins Ainoi)
Tradition also credits Luke with painting the
first icons of the Theotokos. In fact, some of the
icons of Luke depict such that. We also hear of
his icon work in one of the Megalynaria
(Μεγαλυνάρια) of the Small Paraklesis which is
dedicated to the Theotokos. Speechless be the
lips of impious ones, those who do not reverence
Your great icon, the sacred one which is called
Directress, and was depicted for us by one of the
apostles, Luke the Evangelist.

Currently, local authorities are consulted on
regional but not sectoral plans since these cover
the whole country. The risk here is that they suddenly discover they may themselves be victims of
decisions based on sectoral plans about which
they had not been consulted. Central administration and local communities should be collectively addressing the tradeoffs between environmental preservation and development, which might
then lead to investment proposals that would be
acceptable.
Finally, we believe there is an imperative need
for better coordination. The Greek National
Tourism Organization (GNTO) and the Ministry
of Tourism need to be strengthened and creatively reorganized, with an emphasis on sustainability, perhaps under the supervision of the prime
minister himself. Particularly in the light of the
urgent need to adapt to climate change, Greece
needs to grasp the opportunity offered by the
current EU support package, with its emphasis
on sustainable development, to build the necessary competences at all levels of administration.
The government has a valuable role to play in
adding to the Greek economic plan a clear articulation of the need for a local development strategy, which balances tourism and the environment. It should focus on sustainable development in respect of tourism, so that we can bequeath a country that has not been degraded by
uncoordinated investments. It will be a real challenge for the public administration, but the
stakes are high.
Michael G. Jacobides holds the Sir Donald
Gordon Chair of Innovation and Entrepreneurship at the London Business School where he is
professor of strategy. Lydia Carras is a documentary film director and president of the Elliniki
Etairia - Society for the Environment and Cultural Heritage.

Evangelist Luke: Disciple of St. Paul
By John Athanasatos
Yesterday, October 18, the Orthodox Church
commemorated the Evangelist Luke.
He was one of the Seventy who were early
emissaries of Christ sent out to do missionary
work. After these things the Lord
appointed seventy others also, and sent them
two by two before His face into every city and
place where He Himself was about to go. Then
He said to them, “The harvest truly is great, but
the laborers are few; therefore, pray the Lord of
the harvest to send out laborers into His
harvest. (Lk 10:1-2)
Originally from Antioch, Luke was a
Gentile and physician by trade. He was the most
educated of the four Evangelists. He was a
companion and disciple of St Paul,
accompanying him on his second missionary
journey. Luke wrote his Gospel between 70-80
AD. The intended audience of his gospel was for
Christians of Gentile background. He is the
only Evangelist to cite the words of Righteous
Simeon, known as the Song of Simeon, said at
every vesper service: Lord, now You are letting
your servant depart in peace, According to Your
word. For my eyes have seen Your salvation
Which you have prepared before the face of all
peoples. A light to bring revelation to the
Gentiles, and the glory of Your people Israel.
(ibid, 2:29-32) Luke, was a historian, recording
in chronological order all the things pertaining
to Christ. The narrative of the conception and
birth of John the Baptist and the meeting of
Elizabeth and Mary when they were both

pregnant is found exclusively in the Gospel
according to Luke.
Luke also wrote the Book of Acts which is a
continuation of the four Gospels. It speaks
about the works of the Apostles after the
Ascension of Jesus. The theological focus of
Acts is the coming of the Holy Spirit Who will
guide the Church until the Second Coming of
Christ. Luke dedicated both his works to
Theophilus who was a prominent Gentile and
Governor of Achaia who had received Christian
instruction.
The Prophet Ezekiel envisioned four living
creatures: this was the likeness of their faces: the
face of a man, the face of a lion on the right side
of the foursome, the face of an ox on the left,
and the face of an eagle. (Ezek 1:10) St Gregory
the Great says that Luke is the ox “because he
started with a sacrifice.” Each creature is a type
of Christ who became a man (Matthew) in the
incarnation, an ox(Luke) on the Cross, a
lion(Mark) in the Resurrection and an
eagle(John) in the Ascension. These same living
creatures are also mentioned in Revelations 4:6:
and in the midst of the throne, and around the
throne, were four living creatures full of eyes in
front and in back. The first living creature was
like a lion, the second living creature like a calf,
the third living creature had a face like a man,
and the fourth living creature was a flying eagle.
St Irenaeus says that the ox is a symbol of
Christ’s sacrificial and priestly office.
Despite being highly educated and one of the
Seventy, Luke was doubtful when hearing about
the Empty Tomb, thus, the Resurrection: Now

Η Όδηγήτρια depicts the Theotokos holding
the Child Jesus at her side while pointing to
Him as the source of salvation for mankind.
O Evangelist Luke, guide us and intercede for
us before the Lord our God!
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The Hellenic Initiative awards $25K
to successful firms making an impact in society
Athens.- (GreekNewsOnline)

T

Washington, DC.- Since 1922, AHEPA has
promoted good citizenship and civic responsibility through public service. November 3, 2020 is
Election Day.
Exercise the right to vote your conscience on
issues affecting all of us as American Citizens
and as members of the Hellenic American Community. The most sacred right we have as citizens is the right to vote. Voting is the language
with which democracy is spoken. In the spirit of
civic responsibility, we are encouraging our chapters to advocate that community members go
and cast their votes, volunteer to assist at your
polling places, or perhaps help those individuals
who may need a lift to the polls.
As part of AHEPA’s voter education effort,
AHEPA released its 2020 Congressional Info-Card for the 116th Congress on the public
policy priorities of the American Hellenic community.
“Because the success of government depends
on an engaged and educated citizenry, we are
proud to provide the community with this helpful informational or educational tool,” Supreme
President George G. Horiates said. “We encourage the community to utilize it and share it with
family, friends, and colleagues.”

AHEPA Releases 2020
Congressional Info-Card
Washington, DC
The American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA), a leading association
for the nation’s millions of American citizens of
Greek heritage and Philhellenes, released its 2020
Congressional Info-Card for the 116th Congress
on the public policy priorities of the American
Hellenic community, announced Supreme President George G. Horiates.
“This November 3, all seats for the House of
Representatives are up for election and approximately one-third of Senate seats are too,” Horiates said. “We are presented with an opportunity
to provide a service to the American Hellenic
community and educate it about the legislative
actions or initiatives taken by members of Congress on American Hellenic issues. If anything,
the Info-Card may be the best indicator of how
well legislators are aware of, or engaged in, our issues.”
Horiates encourages the community to outreach to members of Congress to thank them if
they are supportive of the issues or to inquire
why not if they are disengaged.
“Because the success of government depends
on an engaged and educated citizenry, we are
proud to provide the community with this helpful informational or educational tool,” Horiates
said. “We encourage the community to utilize it
and share it with family, friends, and colleagues.”
https://ahepa.org/ahepa-releases-2020-congressional-info-card/
###
Founded in 1922 in Atlanta, Georgia, on the
principles that undergirded its fight for civil
rights and against discrimination, bigotry, and
hatred felt at the hands of the Ku Klux Klan,
AHEPA is the largest and oldest grassroots association of American citizens of Greek heritage
and Philhellenes with more than 400 chapters
across the United States, Canada, and Europe.
AHEPA’s mission is to promote the ancient
Greek ideals of Education, Philanthropy, Civic
Responsibility, and Family and Individual Excellence through community service and volunteerism.

he Hellenic Initiative (THI) has launched
the Venture Impact Awards (VIA), a new
program that offers cash prizes valued at $25K
each to companies producing returns while having a measurable impact on society. Since its
foundation in 2012 in the midst of the Greek
economic crisis, in addition to prioritizing job
creation, THI has sought ways to reward those
enterprises that from the beginning are committed to ‘giving back’. VIA does that with material
and moral support to promising startups finding themselves cash-starved during the
COVID-19 pandemic.
VIA will provide immediate economic stimulus
to startups vetted by a team of judges seeking capital to expand and create new jobs. Award winners
will be selected based not only on their ability to
generate financial returns but also on how they address critical markets and how they solve a range
of social and environmental problems. The VIA
will act as a tool that promotes early-stage impact
investing designed to help companies produce returns while having a measurable social impact.
VIA has been added to THI programs like Envolve
Greece, Venture Garden, and the Athens Venture
Fair, which have worked with high-growth startups since 2012, helping them raise capital, get advice, and expand their markets.
The awards, which were established with the
support of the Helidoni Foundation and the Estate
of Charles Condes, will be presented at a special
year-end online event and the program is now
open for applications at https://ventureim-

pactaward.com/application/. The deadline for applications is set for Oct 30th.
The startups will be vetted by a team of judges
and award winners will be selected based not only
on their ability to generate financial returns and
which offer a strong value proposition in sectors
like Software & Deep Tech, Healthcare & Life Sciences, Agro & Food, Tourism & Real Estate, but also for their work addressing critical social and environmental problems. Awards will range according to the quality of the applications received.
Harriette Condes Zervakis stated, “It was the
wish of my Uncle Charles Condes to support an
organization in Greece working to create jobs and
reverse the brain drain. We are thrilled to be establishing The Charles Condes Venture Impact
Awards in order to fulfill that wish and support in-

novative Greek startups.”
Dimitri Georgakopoulos, Founder of the Helidoni Foundation and THI Board Member, believes, “resilience in times of stress is one of the
hallmarks of great enterprises, but helping young
firms weather storms like COVID-19 demonstrates THI’s commitment to building and
strengthening an entrepreneurial ecosystem in
Greece where not only the strongest, but the best
also survive.”
George Stamas, THI’s Board President, said,
“We could not do a Venture Fair this year because
of COVID, but we want to do an online event because we need to support cash-starved startups
and even more importantly, to reward those who
make an impact on society.”

Hellenic Film Society presents “Vicky’s Diner”
New York.- (GreekNewsOnline)
VICKY’S DINER: AN AMERICAN STORY, a
documentary directed by Chris LoDuca, recounts
a Greek immigrant woman’s struggle to establish
herself in New York City’s tough restaurant business. The film is available for viewing free of
charge on the YouTube channel of the Hellenic
Film Society USA.
Vicky Limberis migrated to the U.S. from
Greece in 1975 with $50 in her purse. She spoke
no English. After working for 20 years in restaurants, she was able to open her own place, Vicky’s
Diner, in the Washington Heights neighborhood
of Manhattan. Legions of loyal customers made
the eatery famous.
LoDuca was one of those customers. Over the
ten years that he lived near the corner of Ft. Washington Avenue and 187 Street, he became a regular
at the coffee shop. “The place was like a second
home to me. We were like family,” he said. “At
some point it occurred to me that Vicky’s would
make a good movie.”
At first Vicky was reluctant to commit to the
project. “Eventually, she warmed to the idea and
allowed me full access to the diner, day and night,
for two months,” LoDuca recalled. The result was
80 plus hours of footage that he edited into a 40
minute documentary.
While the film preserves one woman’s inspiring
pursuit of the American dream, the real life story
of Vicky and her diner does not end happily. This
past September, the diner closed when restrictive
protocols imposed during the pandemic made it
impossible for Vicky to pay her $8,000 monthly
rent and meet the payroll for her loyal staff.
The Hellenic Film Society USA is a 501©(3)
non-profit organization rooted in the belief that
Greek cinema should be part of the American cul-

tural landscape. The Stavros Niarchos Foundation
is the lead supporter of the Hellenic Film Society
USA. Additional funding is provided by the
Kallinikeion Foundation, the Onassis Foundation

USA, theNew York City Council, and the Queens
Council on the Arts. Forinformation on all of the
society’s film offerings, please visit www.hellenicfilmusa.org or call 646-844-1488.
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Our Greek Orthodox Archdiocese is full of surprises
From last page

THE EPARCHIAL SYNOD

On Monday, October 12, 2020, His Eminence
Archbishop Elpidophoros of America convened
the Holy Eparchial Synod via videoconference for
an extraordinary session to consider the current
issues concerning the life of the Church, we read
in the official communiqué. What we don’t read is
that among the participants was Metropolitan
Methodios of Boston, regardless his suspension,
He received the same official invitation with the
other Metropolitans, members of the Eparchial
Synod. Whether “an honest mistake” or a calculated move to defuse the situation, bypassing the
Holy Synods interventions, it’s not clear to say. But
no Hierarch in suspension takes part in an ecclesiastical body.
The discussion was friendly, most on how to
form the committees on the charter revision and
how to make sure that Evangelos will be ensured
“a dignified life”.
The second surprise is that the Eparchial Synod
validates the statements made by the Archbishop
that “Temporarily, until the issuance of the new
Charter, the administrative structures of the
Archdiocese, i.e., the Holy Eparchial Synod, the
Executive Committee, the Archdiocesan Council,
the Clergy-Laity Assembly, as well as the respective structures of the Metropolises will continue to
function as they are.”
Such a validation could only come from the Fanar that suspended the charter.
No member of the Synod questioned the punishments, the absence of the ability to the “condemned” to defend themselves; no one also questioned the reason the decision on the charter
came less than a month after the Clergy Laity
Congress, without any consultation with the
members of the local Synod. It is clear than the severity of the punishments most likely will safeguard that Elpidophoros will govern unopposed.
The communiqué says that significant decisions were made, such as:
“a) The expression of gratitude to His All Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew and
the Holy and Sacred Synod of the venerable center of Orthodoxy for the opportunity provided to
the Archdiocese of America to draft a new Charter. This distinguished prospect is made even
more profound in light of the celebration in the
year 2022 of the first centennial since the inception of the Archdiocese. The compilation of the
new Charter, with the collaboration of the Hierarchy, the clergy and the laity of the Church, will in-

augurate the new centennial of Archdiocesan
ministry, and for this reason two Committees will
be commissioned with this great and sacred task:
1) An extensive committee in America, composed
of representatives of the Holy Eparchial Synod,
the clergy and the laity and 2) a second committee, assigned to participate in the Joint Committee
that will be devised by our Mother Church, in order to convey and communicate the essence and
the ideas of the former committee.
b) The validation of the Press Release of the
Holy Archdiocese regarding the uninterrupted
authority and continuous operation of all the
Archdiocesan administrative bodies until the ratification and publication of the new Charter by
the Patriarchate such as the Holy Eparchial Synod,
the Archdiocesan Council, the Executive Committee, the Clergy Laity Congress and the respective administrative bodies of the Metropolises.
c)
The dedication of upcoming meetings of
the Archdiocesan Council to the formulation of
the vision for the new Charter.
d) To ensure a dignified life with sufficient
earnings, befitting to his hierarchal distinction
and to the tradition of the Church, for His Eminence the Metropolitan Evangelos of Sardes, who
has served the Archdiocese for many decades.
Lastly, the Archbishop announced the a) composition of the Executive Committee and the National Board of the National Philoptochos Society,
b) the appointment of the V. Rev. Archimandrite
Constantine Moralis as the Chancellor of the Holy Metropolis of New Jersey and the appointment
of the Metropolitan Council of the aforementioned Metropolis and c) the dates for the ordinations to the Sacred Hierarchy of the Bishops-elect:
His Grace Spyridon (Kezios) of Amastris on November 14th, His Grace Timothy (Bakakos) of

Hexamilion on December 5th and His Grace Ioannis (Constantine) of Phocaea on December
19th of this year.”

ELPIDOPHOROS - EVANGELOS

The final surprise came on Wednesday, when
Archbishop Elpidophoros received Metropolitan
Evangelos of Sardes “and congratulated him on
his election to this historic Metropolis of the
All-Venerable Ecumenical Throne”.
The statement issued by the press office says
that during their fraternal and cordial meeting,
the two hierarchs discussed the practical issues of
transmission and reception of the Holy Metropolis of New Jersey, and the Archbishop had the opportunity to announce to his esteemed guest the
conclusions of the Holy Eparchial Synod on his
future presence and activity in America.
There was an agreement of views on all the issues discussed and in conclusion, the Archbishop
invited the Metropolitan of Sardes to preside at
the Divine Liturgy next Sunday, October 18th, at
the Saint Demetrios Cathedral in Astoria, New
York, where the same hierarch served as presiding
priest for a number of years, demonstrating labors
and pastoral work worthy of emulation.”
On Friday, October 9, the Chancellor and the
Legal Advisor of the Archdiocese changed the
locks of the Metropolis of New Jersey headquarters. Metropolitan Evangelos was one of the strongest supporters of the Ecumenical Patriarch Bartholomew and some were considering him as the
successor of Archbishop Demetrios.
Regarding his future, considering his past involvement with the Patriarchal Monastery of St.
Irene Chrysovalantou, think that within the next
year he will be appointed abbot.

77WABC Talk Radio To Air Live With The Louhs
New York – The Greek
Orthodox Archdiocese of
America announces the
Rev. Dr. Nicholas Louh and
his wife, Dr. Roxanne Louh,
as the hosts of a new radio
program of the Greek Orthodox Archdiocese on
77WABC Talk Radio. The
program, Live with the
Louhs will broadcast each
week beginning Sunday,
October 18, 2020 at 6:00am
ET in the NY Metro area.
(All programs can be found
archived at https://wabcradio.com/show/live-withthe-louhs/).
The program is part of an
effort by the Greek Orthodox Archdiocese to have a
better presence in national
media.

olas and Dr. Roxanne will
utilize their ministries as a
priest and as a psychologist
to talk about topic ranging
from stress and fear to how
to strengthen our marriages
and our relationships. In addition, Fr. Nicholas and Dr.
Roxanne will interview special guests and leaders in of
various fields including
John Catsimatidis, Fr. Alexander Karloutsos, Tim
Tassopoulos and others.

The mission of the program is to discuss contemporary, relevant matters as
well as every day issues,

with the goal of providing
the listeners with life-giving
principles to help them in
their walk of faith. Fr. Nich-

This week’s program on
October 18, 2020 features
an interview Robert Krantz,
director, actor and producer
of the movie, FAITH, HOPE
and LOVE discussing how
he manages to keep his faith
present, in an industry that

is facing an alarming decline in moral grounding,
faith and direction.
Fr. Nicholas, a Greek Orthodox priest, and Roxanne,
an experienced psychologist, are the founders of
Healthy Minds Healthy
Souls. Their mission as a
couple is to merge their disciplines of faith and psychology to make your walk
of faith a practical one.
They have established a
well-known podcast and recently published their first
book together, Renewing
You: a Priest, a Psychologist,
and a Plan.
For biographies and more
information on Healthy
Minds Healthy Souls please
visit: https://wabcradio.com

Archdiocese
Announces
COVID-19 Parish
Recovery Initiative
New York
Following the prolonged COVID-19 shutdown, many parishes of the Greek Orthodox
Archdiocese of America have reported declines in weekly giving and long-term stewardship donations, significantly lowered attendance at holy services and ministries, and
technological challenges associated with delivering services and ministries virtually.
Ever aware of the great strain that has
been put on the parishes of the Archdiocese,
His Eminence Archbishop Elpidophoros of
America has launched the “COVID-19 Parish Recovery Initiative” to provide struggling
parishes with monetary support to enhance
revenue opportunities, technical assistance
from the Archdiocese and other affiliated
organizations, as well as developmental and
educational support.
The Archdiocese has designated a previously received restricted grant of $450,000 to
be divided evenly amongst the eight Metropolises and the Archdiocesan District.
Each Metropolis will be allotted $50,000
from the Archdiocese and have the opportunity to raise additional funds to increase
their giving capability as they see fit, thereby
increasing their ability to help more of their
parishes. Applications are currently open
and will remain open through November 15.
Parishes can apply by visiting https://www.
goarch.org/covid19/parishrecovery and submitting their specific parish information.
Please note that each Metropolis, through an
appointed committee, is responsible for vetting the applications of their parishes.

Tornadoes damage
the Ionian Village
NEW YORK – Ionian Village, the Archdiocese’s summer camp site in the northwestern Peloponnese, sustained damage on
Monday, October 13, 2020. A tornado
ripped through the facility, causing most significant damage to the cafeteria (“Trap”) and
the pool. Several trees behind the cabins
were uprooted and launched hundreds of
feet. No one was on site during the tornado,
and no one was injured.
The Archdiocese is currently working
with both construction professionals and
engineers to not only assess the visible damage, but also to further investigate any further structural damage. The storm hit the
camp about 1 a.m. (6 p.m. EDT).
“We are grateful that no one was injured
as the tornado made its way through the
camp. Our teams, at the Archdiocese and in
Greece, are working diligently to assess
damages and renew the campsite. We are
awaiting a full report and cost estimate for
all damage,” said Fr. Gary Kyriacou, Director
of Ionian Village.
In 2016, a large tornado blew through the
camp causing over $1M in damages and reconstruction. While less significant, Monday’s tornado still caused many damages to
the camp which are currently being evaluated while insurance claims are being submitted. What is clear is that financial assistance
for reconstruction will be most needed.
For those who have been at camp since
2017 or seen images of the renewed IV, they
know the beauty and construction of the
camp was made possible by donations from
alumni and supporters of Ionian Village. In
a tumultuous year, Ionian Village once again
asks for assistance from its alumni and supporters. Donations can be made through the
following link: https://www.ionianvillage.
org/donate
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Biden or Trump: Does it make a difference
for U.S. Policy in the Eastern Mediterranean?
By Nick Larigakis
ell, here we are again. Four more years
have passed, and the entire nation is
gearing up for another presidential election.

W

The 2020 election is a highly contentious one,
especially given the state of our nation; America
is undeniably divided and arguably as deeply divided as any time since the Civil War. We have
witnessed the demonstrations and violent civil
unrest that have plagued the streets of numerous
American cities during the past five months, following the death of George Floyd. Frankly, this
unrest has also permeated through the halls of
our government, albeit, thankfully not in the
form of violence. COVID-19 has put the entire
world in an unprecedented frenzy, affecting every
facet of our lives and wreaking havoc on our
economy, except for the stock market. However,
there are experts who claim the bull market is being driven mostly by giants such as Amazon and
high-tech stocks, which are doing very well. After all, for many of us, Zoom meetings and home
deliveries by Amazon have been the rule of
thumb during this pandemic.
However, does it ultimately make a difference
to the Greek American community who wins the
presidency?
As American citizens who have the right to
vote, we have a responsibility to review and analyze the candidates’ policies on domestic and foreign issues to understand how they may impact
the national interests of the United States. To this
degree, the Greek American community is no
different than any other civically engaged community. Issues including the economy, social injustice, healthcare, taxes, national security, affordable education and housing, among others,
affect us all. However, I also believe the Greek
American community must have a vested interest
in understanding the candidates’ positions and
platforms when it comes to advocating for a
strong U.S. relationship with Greece and Cyprus
because this, too, serves the national interests of
the United States.
Where do the 2020 presidential candidates
stand?
Track records have been established for both
Republican presidential candidate and incumbent, President Donald Trump and Democratic
presidential candidate, former Vice President Joe
Biden. President Trump and his administration
have shown their stances on policy issues over the
course of the past four years, as has former Vice
President Biden during his 48 year government

career, including serving as chairman of the Senate Committee on Foreign Relations and as Vice
President to President Barack Obama.
Currently, neither of the presidential campaigns have issued official statements specifically
directed to the Greek American community.
However, former Vice President Biden issued a
statement on October 6, 2020, supporting the efforts of “NATO Secretary General Jens Stoltenberg and our European allies, as well as the United States, to defuse tensions in the eastern Mediterranean…” He also said, “The Trump administration must press Turkey to refrain from further
provocative actions in the regions against
Greece…I also call on Turkish President Erdogan
to reverse his recent decision to convert the Hagia Sophia to a mosque…”
More recently, the Trump administration,
through the State Department, issued a strong
statement on October 13 in response to Turkey’s
renewed survey activity in the Eastern Mediterranean, “The United States deplores Turkey’s October 11 announcement of renewed Turkish survey
activity in areas over which Greece asserts jurisdiction in the Eastern Mediterranean. Turkey’s
announcement unilaterally raises tensions in the
region and deliberately complicates the resumption of crucial exploratory talks between our NATO Allies Greece and Turkey.” The statement also urged Turkey to “end this calculated provocation.”
The American Hellenic Institute (AHI) submitted a 2020 Policy Platform on foreign policy
issues of importance to the Greek American
community to each of the presidential campaigns
of President Donald Trump and former Vice
President Joe Biden. The platform provides policy positions on each of the following issue areas:
U.S. relations with Greece and Cyprus, the Eastern Mediterranean & Aegean Sea, Frontline
States: Greece, Cyprus & Israel; Religious Freedom for the Ecumenical Patriarchate, and on
Turkey.
Although AHI presented the platform to each
presidential campaign, it is imperative for us to
work as a community to ensure our issues are
raised with them, and they are acknowledged
with a response. U.S. relations with Greece and
Cyprus are strong and it is in the best interest of
the United States that they remain that way,
whether in a second Trump administration or a
new Biden administration.
Additionally, AHI compiled previously expressed actions and statements made either by
President Trump and former Vice President

Biden or their administrations on issues of concern to the Greek American community. These
statements have been presented to the candidates’
respective campaign foreign policy advisers.
To that effect, AHI provided the following
statements to the Biden campaign team:
• The U.S. and Republic of Cyprus are engaged
in a strategic partnership—declared by then-Vice
President Joe Biden in 2014 when he was the second vice president in history to visit Cyprus—especially in security cooperation
• In 2007, then-Senator Joe Biden called for the
Turkish troops’ withdrawal from Cyprus.
•“We have to continue to work together around
the world to ensure the Greek Orthodox Church
can not only control its destiny, but be free of the
influence of governments.” (Vice-President Biden
Speaking At the Archon Athenagoras Human
Rights Award Banquet, October 27, 2018)
The following quotes were given to the Trump
campaign team:
• “I dare-say that our relationship has never
been better, and I am proud of that.”
(Secretary Pompeo at the Cyprus Center for
Land, Open-seas, and Port Security Memorandum of Understanding Signing Ceremony, On
September 12, 2020)
• “…we’ll keep supporting your prosperity,
your security, and your democracy…” referring
to Greece.
(Secretary Michael R. Pompeo At Reception in
Honor of Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and Mrs. Mitsotakis, in Washington, DC,
January 8, 2020)
• “We, the Americans, look to Greece as a true
pillar for stability and prosperity in the Eastern
Mediterranean”
(Secretary Michael R. Pompeo And Greek
Prime Minister Kyriakos Mitsotakis Joint Press
Statements After Their Meeting, in Crete, Greece,
September 29, 2020)
• “Our conversations reflected a robust, growing diplomatic, security, and economic partnership between the United States of America and
the Republic of Cyprus. We’re proud to cultivate
ties with nations that share our values.”
(Secretary Pompeo at the Cyprus Center for
Land, Open-seas, and Port Security Memorandum of Understanding Signing Ceremony, On
September 12, 2020)
To view the full 2020 Policy Platforms prepared by AHI, please visit the AHI website at ahiworld.org.
Over the years, my experience forces me to
conclude that it makes no difference which polit-

ical party occupies the White House when it
comes to advancing policies to resolve the outstanding core issues of the Greek American community. Their campaign statements, if issued, are
used primarily for fundraising purposes and for
getting votes. Once in office, they are forgotten at
the presidential level. Instead, these statements
are relegated to bureaucrats at the State Department. Ultimately, the onus lies squarely on the
shoulders of the Greek American community to
become involved with our elected policymakers
in the executive and legislative branches of government. It is crucial to engage with them on the
issues. As such, it is essential that Greek Americans, through their grassroots efforts, outreach to
policymakers and their staff to educate them on
issues of importance to the Greek American
community.
If we work together toward the same goals, we
can realize positive developments with the next
president and the new Congress going forward. If
we continue to be disinterested, we will keep having this discussion four years from now. Except
then, circumstances in the Eastern Mediterranean might be much, much worse!
The projection of U.S. interests in the Eastern
Mediterranean depends on the stability of the region. Therefore, the U.S. has an important stake
in fostering good relations between two NATO
members, Greece and Turkey, in achieving a just
and viable settlement of the Cyprus problem.
However, Turkey’s continuing occupation and
increasing provocative actions regarding Cyprus,
including the recent illegal decision to open parts
of Varosha, its continuous violations of Greece’s
territorial waters, continental shelf, and airspace;
its violations of religious and human rights, especially with respect to the Ecumenical Patriarchate, coupled with its “Blue Homeland” hegemony
policy, foster instability and damage U.S. interests.
U.S. interests are served when the United States
sends a message to the world that it does not
compromise its principles, such as the rule of law,
support for international law and the codes and
declarations of international institutions, such as
the UN and NATO.
Regardless of who becomes the next president,
at least as it relates to U.S. policy in the Eastern
Mediterranean, these should be the guiding U.S.
principles.
We all need to work hard to make it so.
**** Nick Larigakis is the President of the
American Hellenic Institute

Biden on Greek – Americans and U.S. – Greece relations
From last page

Vice President Biden’s remarks during a Greek
Independence Day celebration at the White
House, on March 25, 2009, where he said
“Greece and America share common values,
common goals, a common philosophical tradition going back to the great scholars of ancient
Greece.” The statement points out that
“Throughout his many years in public life, Joe
Biden has a long record of engagement on issues
important to Greek-Americans and a record of
support for strengthening the U.S.-Greece relationship. He has worked personally with Greek
leaders over many decades to strengthen the alliance. As President, Joe Biden will be committed to a strong dialogue with both Greek-American leaders and the leadership of Greece to sustain the bond between our countries”, Biden’s

campaign position paper on the Greek issues
says. Describing what Joe Biden has done on the
issues dear to Greek Americans, throughout his
political life, he mentions:
● As Vice President, Joe Biden took the lead
in urging that the U.S. government support
Greece during its financial crisis, working closely with European leaders and the International
Monetary Fund to ensure that Greece got a fair
deal.
● Joe has long opposed the Turkish occupation of northern Cyprus and supported a comprehensive settlement to reunify the island as a
bizonal, bicommunal federation with political
equality. In 2014, he visited the island, the first
sitting Vice President to do so in more than 50
years, and led White House diplomatic engagement on the Cyprus question.
● Joe recently called on the Trump Adminis-

tration to press Turkey to refrain from further
provocative actions in the region against Greece,
including threats of force.
● Joe has long been a strong supporter of the
Ecumenical Patriarchate, and given
unwavering support for the ability of the Patriarchate to function in its role as the center of
the Greek Orthodox Church. He treasures his
visit in 2011 to the Patriarchate and each of his
meetings with His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew. He has called on Turkey
to permit the reopening of the Halki Seminary
and criticized the recent decision of the Turkish
government to convert the Hagia Sophia into a
mosque.
● Joe Biden has always been a friend of the
Greek-American community, in Delaware and
around the country. He is grateful for the longstanding support of the community.

● Biden was humbled to receive the Oxi Day
Foundation’s highest honor in 2016, and the
Athenagoras Human Rights Award in 2015.
In regards what Biden will do as President of
the United States, the campaign position paper
says:
● Joe Biden will work with our close ally
Greece to advance stability in the eastern
Mediterrean.
● Unlike President Trump, Joe will call out
Turkish behavior that is in violation of
international law or that contravenes its commitments as a NATO ally, such as Turkish violations of Greek airspace .
● Joe will work diplomatically to bring a resolution to the Cyprus question.
● Joe will continue to be a strong voice for religious freedom globally, including the rights of
the Greek Orthodox Church
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Senator Bob Menendez puts pressure on the White House to impose sanctions To Turkey
From last page
pectation that the S-400 system should not be
operationalized. We have also been clear on the
potential serious consequences for our security
relationship if Turkey activates the system.   
If confirmed, we would condemn in the
strongest terms the S-400 test missile launch as
incompatible with Turkey’s responsibilities as a
NATO Ally and strategic partner of the United
States.”
In the Senate, an effort by ranking member at
the Foreign Relations Committee, Bob Menendez, to have a bipartisan statement failed because the Republican could not ask the White
House before the November 3rd elections to impose CAATSA sanctions to Turkey. Menendez’s
letter to Secretary Pompeo asking him to report
until the 15th of October on reports that Turkey
had made the S-400s operational hasn’t been
answered.
Senator Bob Menendez (D-N.J.), released on
Friday afternoon the following statement:
“Today’s test by Turkey of the Russian-made
S-400 air defense system is a stark reminder that
Ankara is not deterred by simple meek pleas
coming from the Trump administration. Erdogan only responds to actions, not words. In July
2019, Turkey took delivery of the S-400 in clear
violation of U.S. sanctions mandated by the
Countering America’s Adversaries through
Sanctions law. The Trump Administration has
ignored the law, weakening our hand against
Putin. It has also has emboldened Erdogan,
leading to today’s test.
“President Trump’s failure to follow the law
and his affinity for Recep Tayyip Erdogan pose
a serious threat to our national security and that
of our NATO allies and partners in Europe.
The CAATSA mandate is clear and the administration must follow the law – Turkey must be
sanctioned immediately for its purchase and
use of this system.”

CHAIRMAN RISCH

Meanwhile U.S. Senator Jim Risch (R-Idaho),
chairman of the Senate Foreign Relations Committee, released as statement that mentions
sanctions but fails to ask the administration to
impose them immediately:
“Turkey’s test of the Russian S-400 missile
defense system is unacceptable behavior from a
North Atlantic Treaty Organization (NATO) ally. It further damages the alliance and poses a
direct threat to the F-35 and other U.S. and NATO allies’ systems.
“Turkey and Russia have a deep history of

his intention to violate United Nations Resolutions and longstanding policy toward for Cyprus by opening a beach in Varosha, Cyprus,
an action which sets back the possibility of reunification negotiations and undermines intercommunal relations.”
In regards to the S-400s he purchased from
the Russian Federation, the letter points out
that it severely threatens U.S. and NATO security interests.

disagreement and conflict. The burgeoning relationship between these two nations that Erdogan is pursuing has started to raise serious concerns for the security of the eastern Mediterranean and the Caucuses. These interests are in
direct conflict with Turkey’s long-standing allies
in NATO and fuel instability in the region.
“U.S. law requires sanctions against countries
that continue to deepen their defense relationship with Russia, and the administration should
send a strong signal that Turkey must divest its
S-400s. My position on this is not new – President Erdogan must be accountable for his actions over the last several years. Today’s further
action is beyond the pale.”

McCaul, Engel Statement

Congressman Michael T. McCaul (R-TX),
Republican Leader on the House Foreign Affairs Committee, and Congressman Eliot L. Engel (D-NY), the Committee’s Chair, released the
following statement on Turkey reportedly
test-firing the Russian made S-400.
“Turkey has long been a key United States ally, and both of our countries are best served by
a close, cooperative relationship. However, if reports of its latest S-400 test are accurate, Turkey
has doubled down on a posture that undermines the NATO alliance and creates very real
obstacles in our bilateral partnership. Acquiring
the S-400 is sanctionable under the Countering
America’s Adversaries Through Sanctions Act,
and the Administration must impose these
sanctions, as it did when China took delivery of
the same system. We urge Turkey to recommit
itself to its NATO treaty obligations and its NA-

Greek-Americans
show solidarity
at Armenian Rally
New York.- By Catherine Tsounis
Thousands attended the “East Coast Armenian Peaceful March” in NYC, Saturday, October 10th, 2020, at 12:30 PM. Everyone wore
masks on this sunny day with temperatures in
the upper 70’s. The Greek American community was represented by the Pan-Macedonian Federation of America. The Assyrian community
was present. American, Armenian, and Greek
flags were flying. Americans from New York,
New Jersey, Pennsylvania, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Washington D.C., Delaware, and Maryland participated. The starting

point was NBC Studios at 50th Street between
5th & 6th Ave. Chanting was heard in NYC
streets, till the marchers reached their destination to ABC Studios at 77 W. 66th St. and Columbus Ave. A program of singing Armenian
patriotic songs, personal testaments and speeches by leaders was presented. The theme was the
following: United we demand that the media reports the truth about Turkish and Azerbaijani
aggression. President Dimitris Filippidis of the
Pan Macedonia Federation of America spoke
about the Greek support of the Armenian people who share cultural and religious ties.

TO partners, starting by disposing of the S-400.”

Engel and Keating
Letter to Pompeo

Representatives Eliot L. Engel, Chairman of
the House Committee on Foreign Affairs, and
William R. Keating, Chairman of the Subcommittee on Europe, Eurasia, Energy, and the Environment, called upon the Administration to
increase pressure to push back against Turkey’s
continued regional aggression and undemocratic behavior. In a letter to Secretary of State
Mike Pompeo, the lawmakers urged Secretary
Pompeo to curb Turkish aggression in the Eastern Mediterranean, Libya, Syria, Iraq, and Nagorno-Karabakh, to impose legally-required
sanctions for Turkey’s purchase of the Russian
S-400 system, and to stand up for the democratic rights of the Turkish people.
“President Erdogan’s anti-democratic behavior demonstrates a disregard for the U.S.-Turkish
bilateral relationship and jeopardizes NATO security, while his attacks on human rights and
the rule of law erode Turkey’s democratic foundations,” the members wrote. “If Turkey is to remain a valuable contributing member of the Alliance, it is imperative that the Administration
end its acquiescence in President Erdogan’s assaults on democracy and aggression throughout
the region.”
The letter regarding the Eastern Mediterranean says “President Erdogan continues to
court conflict with other U.S. allies and partners
in the region, especially Greece, Cyprus, and Israel – including by most recently announcing

“This rightfully led to the termination of
Turkey’s participation in the F-35 consortium.
For months, Congress supported the Administration’s efforts to urge President Erdogan to
change course and accept the offer to purchase
the U.S. PATRIOT missile defense system in
lieu of the S-400. However, since Erdogan has
refused to do so, Congress has widely rebuked
Turkey through public statements and the near
unanimous bipartisan passage of H.R. 4695,
which classifies Turkey’s S-400 purchase as a
significant transaction under CAATSA and
passage of a similar provision in the House
version of the FY2021 National Defense Authorization Act. After months of delay and bipartisan outreach from Members of Congress,
it is long past time that the Administration enforces the law.”
The two leaders at the Foreign Affairs Committee hope that the United States and Turkey
can once again enjoy a close relationship built
on mutual security interests, commitment to
NATO, and shared democratic values.
“However, overlooking President Erdogan’s
aggression and anti-democratic behavior only
serves to delay that result. We urge this Administration to increase pressure on Ankara,
including through use of legally-required
sanctions, to roll back Turkey’s aggressive behavior in the Eastern Mediterranean, Libya,
Syria, Iraq, and Nagorno-Karabakh; pressure it
to give up its S-400 air defense system; and
stand up for the democratic rights and freedoms of the Turkish people and U.S. government employees being threatened every day by
Erdogan’s regime. Sadly, after nearly four years
of accommodation from President Trump and
more than two years from the Department under your leadership, we fear that the next administration will have to work even harder to
steer Turkey back toward a more NATO-aligned democratic path.”
Sincerely,
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Max Rose - Malliotakis: A Debate of Insults Ends in Stalemate

From last page

tially been a massive super spreader event,” he
said he, too, believes that the topic has become
“a little too political, with some Democrats carrying it too far and “some Republicans asserting
that they don’t need a mask at all.” “Now is the
time when we have to have actual leadership
willing to stand up and say, ‘We wear masks not
to protect ourselves but to protect you.’ It’s an
extraordinarily patriotic duty and I think it’s
one that we are obligated to exercise at all possible moments when we’re within distance of others.”

They clashed on almost everything, including
the response to the coronavirus pandemic.
Nonetheless, even in this exchange there was
important information for voters.
“I don’t know why Max Rose is here right
now. Why is he not in Washington trying to
force Nancy Pelosi for a vote?” said Malliotakis
chastising Rose, “That’s what he should be doing. If I were a member of Congress I wouldn’t
have left Washington until we had a deal.” Discussing the response to the COVID pandemic,
Rose stressed personal responsibility in taking
protective measures, and criticized Malliotakis
for hosting “what could have potentially been a
massive super-spreader event,» while Malliotakis spoke against Rose’s campaign “lie” that
she supports the hiking of property taxes. “I am
proud that I voted against tax increases 350
times,” she
countered, “I led the fight to hold Mayor de
Blasio accountable against property taxes. It
was one of the reasons I ran for mayor in the
first place.”
Both campaigns are investing heavily in expensive TV ads. (As of this writing, it is said
that Rose has a $5 million fundraising advantage over Malliotakis.) Malliotakis, who has the
support of President Donald Trump, sought to
characterize Rose, a centrist, as aligned with the
left wing of his party.
“I’m running for Congress to replace Max
Rose, somebody who has misrepresented our
community and voted 97% of the time with
Nancy Pelosi against our values, while he supported radical policies like bail reform and closing Rikers Island,” said Malliotakis in her opening statement. “I am the law and order candidate in this race, and I’m proudly endorsed by
every single NYPD union.” Her focus will be to
“restore our economy to return American jobs
here in New York and across the country,” unlike her opponent Max Rose, she said, “who actually voted to stop critical funds from going to
our struggling small businesses” he said she will
accomplish this “by ensuring that we provide
the resources that our small businesses need.”
Malliotakis said she will continue to support
trade deals like the USMCA agreement, and will
“also stand up against the socialist squad and
preserve the American dream that my parents
who came from Greece and Cuba and millions
of immigrants, came to pursue. Right now, it is
under attack we need to stand up against socialism, and I will fight to stop it and preserve the
American dream for future generations.”
In his opening statement, Rose thanking Malliotakis for her presence and her service, before
adding, “We will have enough time to deal with
your lies throughout the course of this conversation.” Rose named some of his accomplishments In the 11th District, from setting up the

first drive-through testing site in New York City
to building a covid facility in 6 days, passing the
Victims Compensation Fund, initiating the
Eastshore Seawall project, and “putting sanctions on Chinese pharmaceutical companies for
producing illicit Fentanyl that’s killing our kids
right in our communities. So our work is nowhere near done…. What we have seen is that
when we put country first, we stand up to both
party leaders and when we focus on results, the
sky’s the limit…”
Louis asked Rose to explain what he has been
doing during the coronavirus pandemic crisis,
and what, specifically, he will do about the rising rate of COVID-19 infections in Staten Island as reported by the Health Department, the
department’s research suggesting that the borough’s rate of proper mask wearing is only 45%,
and the reality that the part of the 11th District
that falls in Brooklyn is within a zone where
coronavirus rates are rising, as well.
Rose stated he has worked consistently on a
bipartisan basis “to make sure that we were
dealing with the dual economic crisis as well as
the public health crisis, holding the mayor accountable when he failed with the testing strategy, as well as pushing this president to assert
the Defense Production Act as well as over executive authorities.”
Social distancing and
wearing masks are necessary precautions, and
the reason that he strongly opposed Mitch McConnell’s ‘skinny’ COVID-19 bill, as well as
Nancy Pelosi’s partisan messaging against additional COVID relief, was that a bold bipartisan
framework is needed, Rose said, “I put that
forth as a member of the Problem Solvers Caucus.”
Malliotakis replied that this is a very critical
question, then went on to describe how she
fought insurance companies and bureaucrats at
City Hall to help families recover after Hurricane Sandy. “People know that I’ve been there
for the community during the most difficult
times during this coronavirus pandemic.” She
reported that she, her staff, and volunteers, delivered 100,000 pieces of PPE to the frontline

and hundreds of bags of groceries to seniors.
She also held food drives with various organizations, helped 6 pantries “fill their shelves when
they were running low on supply,” and to inspire
a sense of normalcy, ensured that cemeteries
were open for visitors on Mother’s Day. The city
and the nation have to make sure that we have
rapid COVID testing, that we’re encouraging
people to get testing,” ensuring that we have the
vaccine, and investing in therapeutics and cures,
she said. “We need to bring our supply chain
home. We cannot rely on the communist Chinese party, and we need to make sure that we
stockpile necessary supplies to be prepared for a
second wave or a future pandemic.”
Louis asked the candidates a follow-up question on the controversial topic of masking and
social distancing. “It’s very easy to give food to
hungry people who want it,” he said, asking
Malliotakis what she would do at a hypothetical
rally where people were crowded together and
there wasn’t much masking. “The tough part
comes when—as in the southern Brooklyn side
of the district—there are businesses and other
facilities that were following all of the guidelines
but have to be closed because there is an infectious spread in the area. Are you prepared to
tell your friends that there need to be restrictions on mass gatherings, and mask mandates,
and other kinds of enforcement?”
Malliotakis replied that she sees this as a matter of “balance.” “Some of the regulations that
are coming forward from the mayor and the
governor are burdensome” as “we can’t just
mandate people to do certain things,” but she
encourages people to wear masks when they’re
in groups, in crowds. It’s critical that people
protect themselves, and this has to come from a
sense of personal responsibility. “People know
the proper precautions that they need to take to
slow the spread,” She has continued to distribute
PPE.
While Rose came back with the criticism that
Malliotakis had hosted “what could have poten-

What is really critical for our city and our nation is that we actually put forward a tailored
COVID relief package for small businesses,
stimulus checks to go out for people who are
unemployed and waiting for relief, said Malliotakis, criticizing Nancy Pelosi and others for politicizing the COVID relief package by trying to
insert unrelated policies such cashless bail, “trying to release convicted felons from our federal
prisons, and giving stimulus checks to those in
our country illegally”… I think that that has really been the sticking point of why a sensible
and tailored package that addresses the needs of
those suffering has not become law.”
Following up on this, Louis posed a question
to Malliotakis, “The House of Representatives
and the Senate are at an impasse over providing
financial relief to small businesses, struggling
families cities and states that have been hit hard
by the COVID-related loss of business activity
and tax revenue. Would you have voted for the
heroes 2.0 bill? And if not, do you think no relief at all would be better than that bill? What
would you tell constituents who were waiting
for the help you just described?”
“Well, just like Max Rose, I would have voted
against it as well, but for different reasons. I
would vote against it simply because you see
Nancy Pelosi trying to jam ideological policies
that have no place, she said, reiterating the
points she had mentioned, “I think both sides
need to come to the table for a tailor build I
think it can be done I have hope that it can be
done. I urge both parties to do it, and the White
House, as well, to finish negotiations, but I really think a sticking point is the ideological wish
list that has nothing to do with COVID relief…
it’s shameful Republicans tried to put forward at
least a bill that would release critical PPE funds
for small businesses that are struggling, and
Max Rose voted against that approved funding
that was already allocated and get that out at
least to the community that’s waiting.”
Louis addressed Rose. “You were one of, I
think only 18 Democrats that voted against the
Heroes 2.0 legislation that would have been 2.2
trillion dollars-worth of relief. Why did you
cast that vote then? Suggesting “taking a step
back to look at Heroes 1.0,” Rose included a jab
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MADURO TO REOPEN TOURIST SPOTS IN DECEMBER

A handout photo made available by the Miraflores office shows Venezuelan
President Nicolas Maduro speaking at a government event in Caracas, Venezuela, 14 October 2020. Maduro announced that tourist spots will be able to reopen
from 01 December 2020 in an effort to reactivate the economy around Christmas
time. EPA/MIRAFLORES

Athens Exchange Weekly Review
T

he recovery of blue chips at Athinon
Avenue appeared short-lived on
Friday, as both the large-cap index and the
banks index had returned to negative
territory by the end of the week’s last session,
possibly in response to the conclusions of the
European Summit in Brussels. However,
most mid-caps held their ground to ensure
the benchmark saw an end to its four-day
losing streak.
The Athens Exchange (ATHEX) general index ended at 620.18 points, adding 0.15% to
Thursday’s 619.26 points. On a weekly basis it
declined 4.80%.
The large-cap FTSE 25 index contracted
0.07% to close at 1,461.77 points, although
mid-caps expanded 0.20%.
The banks index slipped 0.03% on the
1.62% decline of Piraeus Bank. Alpha earned
0.61%, while Eurobank and National stayed
put.
Ellaktor outperformed, soaring 7.13%, as
Motor Oil gave up 2.38%.
In total 56 stocks posted gains, 41 took losses and 21 remained unchanged.
Turnover amounted to 51.4 million euros,
down from Thursday’s €51.4 million.

FINANCIAL NEWS

**** The euro area annual inflation rate was
-0.3% in September 2020, down from -0.2%
in August. A year earlier, the rate was 0.8%.
European Union annual inflation was 0.3% in
September 2020, down from 0.4% in August.
A year earlier, the rate was 1.2%. These figures are published by Eurostat, the statistical
office of the European Union.
The lowest annual rates were registered in
Greece (-2.3%), Cyprus (-1.9%) and Estonia
(-1.3%). The highest annual rates were recorded in Poland (3.8%), Hungary (3.4%) and

Czechia (3.3%). Compared with August, annual inflation fell in thirteen Member States,
remained stable in seven and rose in seven. In
September, the highest contribution to the annual euro area inflation rate came from food,
alcohol & tobacco (+0.34 percentage points,
pp), followed by services (+0.24 pp), non-energy industrial goods (-0.08 pp) and energy
(-0.81 pp).
Meanwhile in the period from January to
August 2020, euro area exports of goods to the
rest of the world fell to €1,355.6 bn (a decrease of 12.4% compared with January-August 2019), and imports fell to €1,228.7 bn (a
decrease of 13.1% compared with January-August 2019). As a result the euro area recorded a surplus of €127.0 bn, compared with
+€133.7 bn in January-August 2019. Intra-euro area trade fell to €1 150.4 bn in January-August 2020, down by 12.3% compared
with January-August 2019.
For the EU27, in the period January to August 2020, extra-EU exports of goods fell to
€1,229.9 bn (a decrease of 12.4% compared
with January-August 2019), and imports fell
to €1,118.8 bn (a decrease of 13.4% compared
with January-August 2019). As a result, the
EU recorded a surplus of €111.1 bn, compared
with +€112.3 bn in January-August 2019. Intra-EU trade fell to €1 808.5 bn in January-August 2020, -11.2% compared with January-August 2019.
For Cyprus total exports amounted to €1.9 bn
or -11% compared to the same period of last
year and total imports to € 4.8 or -12%. As a result Cyprus recorded a trade deficit of -€2.9 bn.
**** Greek banks borrowed 38.9 billion euros from the Eurosystem over the first nine
months of the year, according to Bank of
Greece data.
In March, that figure had stood at €12.3 bil-

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

TRADED VALUE  :  19,038.30 €
INDEX
VALUE
%DIFF.
FTSE/CySE 20
MAIN MARKET INDEX
INVESTMENT COMPANIES MARKET INDEX
CSE GENERAL INDEX
HOTELS INDEX
ALTERNATIVE MARKET INDEX
FTSE Med100 (14/10/2020)

VALUE
25.850
26.800
718.490
43.550
587.700
712.560
3,909.700

-0.460
-0.560
-0.510
-0.480
0.000
-0.400
0.270

18,998.300
14,004.370
692.470
19,038.300
0.000
5,033.930
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lion, so in the first six months of the coronavirus pandemic Greek lenders borrowed €26.6
billion from the European Central Bank, thanks
partly to the extraordinary measures that Frankfurt has applied.
These measures include accepting Greek
bonds as collateral for funding and the supply of
liquidity to credit institutions at a negative interest rate.
Meanwhile, the sum of deposits in Greek
banks expanded by €8.8 billion in January-August, to reach €151.9 billion.
**** Hellenic Republic Asset Development
Fund (HRADF) on Friday announced that four
interested parties have submitted an expression
of interest for the acquisition of a majority stake
of at least 67% of the Alexandroupolis Port Authority.
In an announcement, HRADF said that expressions of interest were submitted by the following parties (in alphabetical order):
1) Consortium composed of the companies
Cameron SA-Goldair Cargo SA-Bollore Africa
Logistics
2) Consortium International Port Investments Alexandroupolis, composed of the companies Black Summit Financial Group- Euroports-EFA Group and GEK TERNA.
3) Quintana Infrastructure & Development
4) Thessaloniki Port Authority
HRADF’s advisors will evaluate the above expressions of interest and submit their recommendation to the Fund’s board of directors regarding the candidates who qualify for the next
phase of the tender (binding offers phase).
The Alexandroupolis Port Authority SA
(OLA) was granted the right to exclusively use
and operate the buildings, land and facilities of
the port land-side zone of the port of Alexandroupolis and the fishing shelter of Makri by
virtue of a concession agreement with the Hellenic Republic.
OLA also has administrative jurisdiction over
the port of Kamariotissa in Samothraki and the
Therma fishing shelter of Samothraki.
The development «justifies the government’s
strategic planning for the development of
Greece’s ports and its methodical approach to
ensure the planning is implemented successfully,» Finance and Shipping Ministers Christos
Staikouras and Yiannis Plakiotakis, respectively,
said in a joint statement the same day. «We
move on steadily to turn our ports into pillars of
a strong development regionally and nationally,
providing multiple and significant benefits to
local communities and the Greek economy as a
whole,» they added.
**** The impact of the Covid-19 pandemic
restrictions on the economy was huge over the
second quarter of the year, with the Hellenic
Statistical Authority (ELSTAT) assessing that it
slashed business activity by over a quarter on an
annual basis.
Corporate turnover as a whole amounted to
58.98 billion euros, recording a decrease of
25.1% in comparison with the second quarter of
2019, when the respective figure was €78.8 billion.
Enterprises in the Accommodation and Food
Service Activities sector and those of the Arts,
Entertainment and Recreation sector recorded
the largest decreases in turnover, at 78.8% and
53.2% respectively in the second quarter of 2020
compared with the same period in 2019.
The smallest decreases in turnover between
Q2 2020 and Q2 2019 were recorded in the Public Administration, Defense and Compulsory
Social Security sector (0.5%), and the Agriculture, Forestry and Fishing sector (3.4%).
The turnover of the 205,984 enterprises that
were forced to suspend operations in AprilJune 2020 amounted to €3.23 billion, recording a decrease of 55.9% in comparison with the
second quarter of 2019, when their respective
turnover was €7.33 billion.

Greek gov’t tables new
bankruptcy legislation
The Greek finance ministry on Tuesday
tabled a new draft bankruptcy bill in Parliament that incorporates all existing debt settlement tools into a single framework and a
single process for settling private debt in the
country. The draft law also reforms a framework for dealing with financial default and
collective action by creditors.
The procedures introduced with the new
law are fully harmonised with EU directives
and ensure that sustainable enterprises and
business people facing economic difficulties
will have access to efficient frameworks of
preventative restructuring that will allow
them to continue to operate. Honest business people will be offered a full write-off of
debt and a second chance to continue their
activities.
The draft legislation also envisages that
individuals will be offered a full write-off of
debts within three years after declaring
bankruptcy unless they are under investigation for foul play or refuse to cooperate with
bankruptcy agencies. This offer could be
brought forward, to within a year after
bankruptcy, if individuals agree to contribute assets of significant value, i.e. their primary residence. The new framework also
simplifies procedures to prevent and avoid
insolvency with the creation of an electronic solvency register. It also envisages faster
procedures to return productive means to
production through auctions.
The new law is based on five elements: 1)
preventing insolvency, 2) bankruptcy, 3)
strengthening efficiency, monitoring clauses, vulnerable debtors, 4) insolvency managers, 5) common, final and transition rules.

Germany open
to local exports
Germany offers major opportunities for
Greek exports, and is already the second
largest market for Greek products.
From 2015 to 2019 there was a 17.4%
jump in Greek exports to Germany, whose
value came to 2.3 billion euros last year
against €1.9 billion in 2015. Greece is also
41st in the chart of countries that supply
Germany.
The opportunities for Greek exports –
which in some cases have strengthened due
to the pandemic – were the topic of the
fourth “Doing Business in Germany” webinar, titled “Covid-19 Challenges and Opportunities.” It was organized by Enterprise
Greece in cooperation with Greece’s Office
of Economic and Commercial Affairs in
Berlin.
The webinar came to the conclusion that,
during the pandemic, the food and drink
sector achieved an increase in sales both at
stores and online of 33.3%. It also showed
that German consumers generally focus on
quality and competitive prices, with particular demand for organic products. Greek
companies were urged to work together to
penetrate the German market more effectively.
The sector of construction and structural
materials showed a 6% increase in sales to
Germany, outperforming other markets.
The German market typically places an emphasis on high added value, products’ certification through quality controls and the
credibility of enterprises.
The webinar also revealed that the pandemic constitutes an opportunity for the
sectors of information technology and telecommunications due to the new conditions
created in the labor and household environment, as well as the digital transformation of
corporations.
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New measures in
Limassol to
contain COVID-19
Nicosia.- CNA
New measures come into force in Limassol on
Sunday for a period of two weeks in an attempt
to contain COVID-19, following a surge in the
cases. The Health Minister said that figures show
that 70% of the cases of the past few days are detected in Limassol.
The Advisory Epidemiological Committee
met on Saturday at the Presidential Palace, in the
presence of Health Minister and four other Ministers and assessed the situation. President Anastasiades chaired the meeting.
Minister Constantinos Ioannou told the press
these measures were decided:
Individuals are permitted to attend gatherings in houses and public meeting areas, with the
exception of catering places, not exceeding a
maximum number of 10 persons per house/
group, including underage children.
Mass attendance and other forms of religious worship in churches, mosques and other
religious places, as well as religious ceremonies,
shall be performed with a maximum number of
75 persons, subject to the protocols in force for
places of religious worship.
The holding of matches in the sports venues
of Nicosia and Limassol Districts in the context
of athletic championships, is allowed without the
presence of spectators, provided that the relevant
protocols are observed.
The maximum number of persons allowed
to be served in catering establishments in Nicosia and Limassol Districts is set at 75 for indoor
spaces and 150 for outdoor spaces.
The functioning of cinemas, theatres and
performance halls is allowed with a maximum
number of 75 persons in indoor spaces and 150
persons in outdoor spaces, subject to the guidelines and protocols in each case.
Cocktail parties and well-wishing at weddings and christenings is prohibited. Physical
presence is only allowed at lunch or dinner, with
a maximum number of 350 attending persons.
Moreover, the Health Minister said that all citizens who are over 60 or have any impairment
will have priority in their shopping at supermarkets and visits to the pharmacy between 8-9 am
local time. He also recalled that there are limits
in the visits at retirement homes, hospitals and
clinics. For Limassol the Minister said that all
places that provide food services will close at
1030 pm and all citizens are advised to limit their
movement to no later than 1130pm. He clarified
that this is an advise and not a ban in movement
but underlined that the situation is under assessment and if needed additional measures will be
taken.
The advice for the movement comes into force
tomorrow for a week (26/10).
The Minister called again on all citizens to follow the measures and act responsibly.

Anastasiades satisfied
with European Council
conclusions on Turkey
Brussels
The President of Cyprus Nicos Anastasiades is
satisfied with the fact that the European Council
deplores the new unilateral and provocative actions of Turkey in the Eastern Mediterranean region, while calling for respect for the Security
Council resolutions and reversal of these actions,
according to a statement issued by Government
Spokesman Kyriakos Koushos after the end of
the European Council. «The President of the Republic welcomes the fact that the European
Council deplores Turkey`s new unilateral and
provocative actions in the Eastern Mediterranean region, and calls for respect for UN Security Council Resolutions 550 and 789 in relation to
the status of Varosha», the Government Spokesman notes. «It is considered important that the
European Council calls on Turkey to reverse its
actions, with a view to a lasting and stable de-escalation, and states that it will continue to monitor the issue in the light of the relevant European
Council Conclusions, on 2 October, that were reaffirmed during today`s Summit», the Government Spokesman concludes.
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U.S. Condemns move in Varosha as provocative
Washington.By Apostolos Zoupaniotis/CNA

U

S Secretary of State Mike Pompeo has
said that the move in Varosha was
provocative and inconsistent with the relevant
UN Security Council resolutions.
According to the US State Department`s
Spokesperson Morgan Ortagus «Secretary of
State Michael R. Pompeo spoke with Republic of
Cyprus (ROC) Foreign Minister Nikos Christodoulides today. Secretary Pompeo and Foreign
Minister Christodoulides discussed actions taken
by the “Turkish Republic of Northern Cyprus” to
reopen part of the fenced-off area of Varosha».
She said that the Secretary «expressed deep
concern and noted such a move was provocative
and inconsistent with UN Security Council Resolutions 550 and 789 and not conducive to a return
to settlement talks».
«The Secretary urges a reversal of the re-opening and welcomed the UN Security Council’s session and presidential statement on Varosha on
October 9. The United States continues to support a comprehensive settlement to reunify the island as a bizonal, bicommunal federation, which
would benefit all Cypriots and the entire region»
she added. According to a post in the Cypriot
Foreign Ministry’s Twitter account, the two Ministers discussed the latest provocative action by
Turkey in relation to the fenced area of Varosha
and Ankara’s continuing illegal activities in the
Eastern Mediterranean. They also talked about
next steps in further strengthening Cyprus-US bilateral cooperation.

President asks protesters
to show responsible stance

Cyprus News Agency reported that the President of the Republic Nikos Anastasiades on Saturday called on all citizens who are planning to
take part in a protest tonight at Deryneia cross
point to show a responsible stance as the Government has information that Ankara will make an
attempt to create tension.
An event is scheduled tonight at the cross point
by cizitens who want to protest the illegal opening
of the fenced off town of Varosha.
In a written statement the President points out
that he fully comprehends and shares the feelings
of bitterness and resentment from the attitude of
Turkey and the regime in the occupied areas and
thus the Cyprus Government has addressed the
issue to the UN Security Council and the European Council.
He underlines that Ankara will make an at-

tempt to provoke incidents and will use any pretext for what it thinks is a diversion on behalf of
the participants who rightly will gather to defend
the just demand for Varosha.
Cyprus President asks the participants to express their feelings in a manner that will not allow
the Turkish settlers and the Gray Wolves, who will
gather in the area, to take advantage of any action
to achieve what Ankara is seeking.
He also called on everyone to strictly adhere to
the health protocols imposed due to the coronavirus pandemic. According to “Cyprus-Mail”, the
organisers dismissed any claims they were planning to cause problems, arguing they have proved
many times that they respect the community of
Dherynia. The initiative said that since the day it
was established, it has not given anyone the right
to question its intentions, which are to keep memory alive, the liberation of all the occupied territories and the return of all refugees to their homes.
They also said that the physical integrity of the
participants is their top priority.
“Everything else said aims to cast a shadow
over the anti-occupation event,” the group said.
The event has raised concerns after the vandalism that took place last Sunday when 250 hooded
protesters armed with bats and sticks breached
the Dherynia checkpoint to protest the partial
opening of the Varosha fenced area a few days
earlier.
Some see expediencies behind the protest since
it is taking place a day prior to the second round
of the ‘presidential’ elections in the north.
“Today’s planned event at the Dherynia crossing point raises concerns about a possible diversion from the peaceful context. If this happens, it
will do serious damage both to the prospect of resuming negotiations and the prospect of a solution,” main opposition Akel said on Saturday.
Last Sunday’s incident was used by one of the
two contenders, ‘prime minister’ Ersin Tatar, who

is openly promoted by Turkey as the new Turkish
Cypriot leader, to boost his election positions. Tatar is against a federal solution, calling for alternative ways.
Akel too said that it understands the justified
indignation people feel as regards the new faits
accomplis of the occupying power but this should
not lead to actions that can be used by Ankara
and its henchmen in the occupied territories justify their stand as regards the Cyprus problem.
Ruling Disy called on protesters “to restrain
themselves and avoid actions that could lead to
undesirable and dangerous situations.”

Defense Minister

The current situation of the Cyprus problem
requires prudence and more intense efforts to address the Turkish threats and provocations regarding our sovereign rights, Defense Minister
Charalambos Petrides said, speaking at an annual
memorial service for the fallen and deceased Cypriot Army officers.
He said that Turkey`s provocative actions in
the Cypriot exclusive economic zone and the
fenced off town of Varosha do not assist the resumption of the dialogue for the Cyprus problem
and recalled that the UN Security Council has reaffirmed the status of Varosha as set out in previous Security Council resolutions.
Petrides also said that friendly to Cyprus countries, such as Greece, the US, Russia, China,
France and Germany have strongly condemned
the opening of Varosha. He added that President
Anastasiades raised the issue at the European
Council on October 1st and yesterday.
The Minister pointed out that the EUCO reaffirmed its conclusions of 1st October, condemned
Turkey`s aggressive and provocative actions,
called for the respect of UNSC resolutions 550
and 789 and for the diffusion of tension by reversing actions in the Eastern Mediterranean.

Adamos Adamou chosen by majority
of parliamentary parties as new House President
Nicosia.- CNA
The majority of parliamentary parties decided
Friday to support the candidacy of AKEL MP
Adamos Adamou for the post of President of the
Cyprus Parliament, after the resignation of Demetris Syllouris in the aftermath of an Al Jazeera report for a passport – for – sale scandal.
The parties DISY, AKEL, DIKO, EDEK, Citizens` Alliance, Solidarity and Movement of Ecologists — Citizens` Cooperation decided to support
the joint candidacy of MP Adamos Adamos, who
will lead the Parliament until the upcoming elections in May. National Popular Front announced
that it will abstain from the process.
It was announced that the date of convening the
Plenary Session of the Parliament for the election
of the new President will be announced soon, after
the proclamation of the two new Members of Parliament.

In his first statement after the decision, Adamou said that “lot of hard work awaits us, given
the collapse of the credibility and dignity of the
House of Representatives after the latest events”.
He thanked the parties that supported his candidacy, saying that there is no doubt that everyone
would rise to the occasion, so as the House of Representative will come to a position to truly belong
to the civil society.
He also said that he had no doubt that all political parties will work hard to that end.
Adamos Adamou is expected to be elected by
the Plenary Session of the Parliament as the
twelfth President of the Cypriot Parliament. He
was born in Limassol on 30 October 1950. He is
married to Phaedra Lerni and has three sons and
one daughter.
He studied Medicine at the National and Kapodistrian University of Athens with specialisation in

Pathology (Athens) and Internal Medicine-Oncology (Athens and United States of America). He
works as a consultant medical oncologist. He
speaks Greek and English.
He was Member of the Cyprus Parliament from
2003 to 2004 and he was then elected as Member
of the European Parliament (Confederal Group of
the European United Left - Nordic Green Left) between 2004-2009.
He is Member of the Parliament of AKEL-LeftNew Forces since 2011.
He was member (1996-2016) and president
(2016- ) of the board of the Cyprus Anti-cancer
Society, President of the National Committee on
Cancer Strategy (2010-2015) and member of the
board and president of the Scientific Committee
and the Center of the study of haematological malignancies (KEMAK) of the Karaiskakio Foundation.
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Mitsotakis briefed on the border wall in Evros
Alexandroupolis.- ANA-MPA
he construction of a new wall at the
Greek-Turkish borders in Evros, NE
Greece, «was the least the government could do
to provide a sense of security to Greek citizens,
whose morale remains high at such a difficult
juncture,» Prime Minister Kyriakos Mitsotakis
said on Saturday during a visit to Feres.

T

The premier made the statement with the Eastern Macedonia/Thrace Regional Director, directly
after a detailed presentation in the town of Feres
on the progress of the border wall’s construction.
Work is progressing rapidly, Mitsotakis said,
adding that it will be completed by April 2021,
when he will inaugurate it in person.
Before the construction presentation, Deputy
Citizen Protection Minister Lefteris Economou
referred to the successful management of tension
at the Greek-Turkish borders in March and noted
that the Armed Forces and Hellenic Police are
protecting Greece’s - and therefore the EU’s - borders effectively and decisively.
The presentation was attended by National Defense Minister Nikos Panagiotopoulos, Hellenic
National Defense General Staff chief Constantine
Floros and regional MPs.

Alexandroupolis port

The investment to be carried out at Alexandroupolis through its privatization will transform
the NE Greek port into «a development hub both
for the city and for the entire region of Thrace,»
Prime Minister Kyriakos Mitsotakis said on Saturday, during his visit to the city.

Prior to departing for Feres, the premier was
given a tour of the port and said that his visit
comes a day after investor interest was the expression of interest by four consortia. Alexandroupolis
Port Authority President Constantine Hadzimichail said the premier’s visit coincides with the
port’s 150th anniversary.
In the city, Mitsotakis also paid a visit to Greek
Orthodox Metropolitan of Alexandroupolis Anthimos, who expressed his appreciation for the
sense of security and pride felt by the visit. The
premier also revealed that his son, who is doing
his obligatory military service there, will complete
his service in the area without being transferred
elsewhere. Mitsotakis then paid a visit at the mili-

tary camp where his son, Constantine, is posted.
Currently, the premier, on a weekend tour of NE
Greece, is on the island of Samothrace, where he
arrived on a military helicopter after a tour of Alexandroupolis.

Samothrace

He and his wife, Mareva Grabowski-Mitsotakis,
were welcomed by Samothrace Mayor Nikos Galatoumos. It is the first time he is visiting the island,
the premier said, one of the few places in Greece
he has never been to.
After speaking briefly with locals, Mitsotakis
met with the mayor and city council.On the island, he is also expected to visit the archaeological
site of major and long-term excavations.

Greek Foreign Min. spokesperson: Turkey has led itself into an impasse
Athens.- ANA-MPA
Turkey has led itself into an impasse, as its reactions
to the European Council Summit meeting on Thursday and Friday show, the Greek Foreign Affairs Ministry said in a statement on Saturday.
«Turkey’s erratic reactions following the European
Council meeting and Minister of Foreign Affairs
Nikos Dendias’ visits to Armenia and Iraq, only serve
to highlight internationally the impasse Turkey is at,
due to its own choices,» spokesman Alexandros Yennimatas said in response to a press question.
«As to its outrageous claim that it is the common
denominator for resolving all the problems in the region, Turkey would do well to confirm this with the
countries of the region, which probably rather feel that
Turkey is the common denominator of their problems,» he added. On Friday the European Council
criticized Turkey for its «unilateral and provocative actions» in the East Mediterranean on Friday, in the conclusion of the two-day meeting it held in Brussels.
«The European Council reaffirms its conclusions of
1-2 October 2020 and deplores renewed unilateral and
provocative actions by Turkey in the Eastern Mediterranean, including recent exploratory activities,» the
concluding statement said. It also said it «urges respect
for UN Security Council Resolutions 550 and 789, underlines the importance of the status of Varosha and
reiterates its full solidarity with Greece and Cyprus.»
The Council also urged Turkey to «reverse these actions and work for the easing of tensions in a consistent and sustained manner.» It said it will «remain
seized of the matter in order to follow-up on its conclusions of 1-2 October 2020.»
The issue of the East Mediterranean will be raised
again in December’s summit meeting, European
Council President Charles Michel said on Friday, following the conclusion of a two-day Council meeting.
Asked at a press conference to comment on Turkey’s illegal behavior in the region, Michel noted that the EU
will be following developments «very closely, day by
day, week by week, in collaboration with member
states affected the most.»

SYRIZA spokesman
criticizes Mitsotakis

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis celebrates the
conclusions of the European Council Summit, but

they include no sanctions against Turkey, SYRIZA-Progressive Alliance press spokesman Nasos Iliopoulos said in an interview, criticizing the government
for not taking a stronger stance at Friday’s meeting.
In an interview appearing in Sunday Vradyni newspaper, Iliopoulos said that «strategic dialogue with
Turkey means a positive EU-Turkey agenda, but a simultaneous threat of sanctions.» Instead, he said, Turkey has sent vessels off the Greek island of Kastelorizo
again. Asked about a possible recourse of Greece and
Turkey to the International Court at The Hague, the
main opposition spokesman said, «The real question is
whether New Democracy (ND) can stand it,» he said,
referring to the ruling party. He cited as a sign of internal party conflict the delay in ratifying the agreement
with North Macedonia, «a clear sign of weakness,» according to him. «Greece cannot depend on ND’s internal party contradictions,» he stressed, calling Mitsotakis’ foreign policy a «failed one».

Turkey deplores
EU Council conclusions

Turkey’s Foreign Ministry has reacted to the European Council conclusions regarding Turkey, issuing a
statement saying that “the language of threats will never yield results.”
“Following the conclusions adopted at the Special
European Council Meeting on 1-2 October, we have
stated that Turkey has been in favor of de-escalation
and dialogue and demonstrated its good faith by responding positively to calls to this end, and emphasized that we expected now reciprocal steps in order to
achieve concrete results,” said the statement by spokesperson Hami Aksoy.
“It is not surprising that the EU, ignoring once more
Turkey’s theses with its usual judgmental and prejudiced posture, identifies Turkey’s determination to defend both its rights and those of the Turkish Cypriots
as ‘provocation’,” the statement said.
“The EU’s continuation of the discourse of sanctions, instead of encouraging dialogue, reconciliation
and an unconditional positive agenda, reveals also that
the extent of its aim and the language it uses are distant
from sincerity and constructiveness,” it said.
“The EU should focus on solving problems by respecting the rights of Turkey and the Turkish Cypriots
in the region with an agenda of common interest and

common future. Hence, it should cease to surrender
unconditionally to the irrational and spoiled demands
of Greece and the Greek Cypriot side. It should be noted that the language of threats will never yield results
regarding Turkey. We expect the EU to deliver concrete, impartial solution-oriented recommendations,
which serve our common interests, instead of threatening Turkey,” it said.

Turkey’s Black Sea
gas find reaches 405 bcm

Turkey’s president has announced the discovery of
an additional 85 billion cubic meters of natural gas reserves in the Black Sea.
Speaking aboard the drill ship Fatih on Saturday,
President Recep Tayyip Erdogan said explorations in
the Tuna-1 well were complete after reaching a depth
of 4775 meters (5,222 yards).
In August, Turkey announced the discovery 320 billion cubic meters of natural gas reserves off the Black
Sea coast, which energy analysts considered notable
but not large enough to turn Turkey into a regional energy hub.
Ankara says it plans to extract and use the gas by
2023, hoping to eventually decrease its dependence on
energy imports. Last year’s imports totaled more than
$41 billion.
Turkey has increased its maritime search for hydrocarbon resources, with several drill ships in waters
near the country. Its vessels in the Eastern Mediterranean have been at the heart of a dispute with neighboring Greece over the delimitation of continental shelves.
«We will continue our search for hydrocarbon resources in the Black Sea and the Mediterranean,» Erdogan said.
This week, Turkey redeployed its survey ship Oruc
Reis to disputed waters in an area among Greek islands, Cyprus and Turkey’s southern coast. Turkey
pulled the vessel to shore last month for maintenance
and resupply, saying the move would give diplomacy a
chance, but the military and diplomatic spat continues. Erdogan warned that Turkey would use diplomacy and «all its might» to defend the energy rights for
Turkey and Turkish Cypriots. He added that the Fatih
drill ship would return to drilling next month in the
Turkali-1 well and would be joined in the Black Sea by
the new Turkish vessel,

Hardalias
appeals
to residents
of Yannena
and Kozani
Athens.- ANA-MPA
Deputy Civil Protection Minister for Crisis Management Nikos
Hardalias expressed his concern
on Saturday over the epidemiological picture of Kastoria, Thessaloniki and Ioannina, besides
that of Kozani, where level-4 pandemic measures (a lockdown)
were imposed on Friday for two
weeks.
Nikos Hardalias appealed to the
residents of Ioannina (Yannena),
a city with high epidemiological
load right now, to keep to the preventative coronavirus measures
«faithfully and in a disciplined
manner» on Saturday.
«The situation is extremely critical, there is epidemiological pressure, and the next level up is both
near and far,» Hardalias said in a
visit to the area, warning that getting to an emergency level would
have repercussions on businesses
and families. «We must understand that yes, we do have a right
to enjoy ourselves and to be relaxed, but in dangerous situations
we must all realize that we need to
stand back and start implementing the measures, avoiding needless movement,» he said.
He said he was in daily contact
with the regional director, the
mayor and all related agencies.
The minister also noted there
were 256 active cases of infected
people in Ioannina, with a rising
trend, and that their immediate
contacts in high risk of contracting the virus numbered 521, explaining why the city is high on
the government’s radar.

IN KOZANI

At a meeting in Kozani, the
headquarters of Western Macedonia Region, Hardalias said the
other three cities would not see
similar restriction measures for
the spread of coronavirus, but
warned that «the situation is critical for the entire country.» He
called on residents to follow
health measures as closely as possible, despite people’s fatigue with
them.
As he said, Kozani is where the
first wave of the pandemic broke
out in Greece in March, and «the
second phase of the pandemic is
also starting from the same region.» He added however that just
as Western Macedonia won the
battle then, it can do so now.
Commenting on 20 infections
identified as of October 1 at
schools, he said schools were not
infection clusters and asserted
that «schools will continue to operate as usual,» unless they turn
into internal infection clusters. In
all cases, he said, the government
follows recommendations by epidemiologists.
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S-400 MISSILES

Senator Menendez puts
pressure on the White
House to impose
sanctions to Turkey
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Biden on Greek-Americans
and U.S. – Greece relations
ON THE CAMPAIGN TRAIL SPREADING COVID

Washington, D.C..By Apostolos Zoupaniotis
Turkey has installed and tested its Russian
S-400 defense systems, but the U.S. Administration in spite new strong statements against
Turkey, it is clear that it is not going to impose
CAATSA sanctions as the law implies. A local
video obtained by Reuters, taken in the coastal
city of Sinop, showed a narrow column of
smoke headed high into the blue sky.
There was no confirmation by the Turkish
Defense Ministry.
State Department spokeswoman Morgan
Ortagus said the United States has expressed to
the Government of Turkey, at the most senior
levels, that the acquisition of Russian military
systems such as the S-400 is unacceptable.
“The United States has been clear on our exContinues on page 35

The Democratic presidential
candidate promises to work
diplomatically to bring a resolution
to the Cyprus question

Photo: EPA/KAMIL KRZACZYNSKI
US President Donald J. Trump (C) speaks during a campaign rally at the Southern Wisconsin
Regional Airport in Janesville, Wisconsin, USA, 17 October 2020. Trump faces Democratic
Party nominee and former Vice President Joe Biden in the 03 November 2020 general election.

ROSE – MALLIOTAKIS: A DEBATE OF INSULTS ENDS IN STALEMATE

New York.- By Apostolos Zoupaniotis
In statement entitled “Joe Biden’s vision for
Greek Americans and U.S.-Greece Relations”,
the Campaign of the Democratic presidential
candidate reveals his positions on U.S. –Greece
relations, Cyprus and the Ecumenical Patriarchate.
The position paper begins with a quote from
Continues on page 34

ARCHDIOCESE

Our Church is
full of surprises
New York.- By Apostolos Zoupaniotis

New York.By Vicki James Yiannias
NY1’s televised hour-long virtual debate, on October 14, of Dem-

ocratic Representative Max Rose
(elected to office in 2018) and Republican Assemblywoman Nicole
Malliotakis, challenger for the
11th Congressional District, mod-

erated by political anchor Errol
Louis, began with mutual insults
and continued acrimoniously as
the candidates weighed in on issues of both national and local im-

portance to voters in the 11th Congressional District, which has been
called a “battleground in the
fight for control of Congress.”
Continues on page 36

The Archdiocese of America approaches its first
centennial anniversary full of surprises; things
that may not be canonical but there are unique
and extraordinary.
On October 8 the Holy Synod of the Ecumenical Patriarchate decided “to place into abeyance
the force of the Charter of the Holy Archdiocese of
America, with the objective of constituting a joint
Committee of representatives of the Ecumenical
Patriarchate and the Archdiocese for the composition of a new Charter.”
It also decided “to place His Eminence Metropolitan Methodios of Boston under a penance of
suspension until the Feast of Christmas, on account that he had fallen into canonical transgressions.”
And finally “it transferred His Eminence Metropolitan Evangelos of New Jersey to the Holy Metropolis of Sardes and appointed as Patriarchal
Vicar in the vacant Eparchy of New Jersey, Archbishop Elpidophoros of America.”

Continues on page 33

