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Νέα πυρά
Ερντογάν κατά
της Ελλάδας,
της Κύπρου,
και της Γαλλίας
Σελίδα 15

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

Νέος πονοκέφαλος:
Υπουργός αποκάλεσε
εθνικισμό τα 12 μίλια
Αθήνα.(GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)
Σοβαρή αντιπαράθεση κυβέρνησης –
αξιωματικής αντιπολίτευσης προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Βουλή,
κατά τη δεύτερη μέρα της συζήτηση της
πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο
ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα. Αφορμή
έδωσε αναφορά του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη,
που αποκάλεσε «εθνικισμό» την προτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για αύξηση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Ιόνιο και
νότια της Κρήτης στα 12 μίλια.
Συνέχεια στη σελίδα 16

Ευχαριστίες
Ελπιδοφόρου
στην Ελλάδα
για τη βοήθεια
στη Θεολογική
Σελίδα 10

NYC – LI: $1.00 • Outside $1.25

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΗΝ 80ή ΕΠΕΤΕΙΟ
ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Σελίδες 20 - 32

Στις 3 Νοεμβρίου ψηφίζουμε
Τζο Μπάιντεν-Δημοκρατικούς
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤA ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Ορέστης Παναγιώτου
Αστυνομικοί κάνουν έλεγχο σε πεζούς και οχήματα για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις για
να κυκλοφορούν στον δρόμο μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας, πλατεία Συντάγματος,
Αθήνα Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020. Ξεκίνησε από τις 12.30 το βράδυ του Σαββάτου προς
Κυριακή η εφαρμογή των νέων μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. (Σελίδες 14 &18)

Οι σχέσεις των ΗΠΑ
με Ελλάδα και Κύπρο
δεν εξαρτώνται πλέον
από τις κυβερνήσεις
σε Ουάσιγκτον,
Αθήνα, Λευκωσία
l Αλλά έχει σημασία
να συντριβούν ο Τραμπ
και οι Ρεπουμπλικανοί
Κύριο άρθρο της Greek News
Οι προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου βρίσκουν την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα με ένα λιγότερο δίλημμα, γύρω
από το ποιος από τους δύο αντιπάλους θα είναι καλύτερος για
τα θέματα που την ενδιαφέρουν, τα ούτω καλούμενα εθνικά
θέματα, όπως το κυπριακό, τα ελληνοτουρκικά, οι διμερείς
σχέσεις και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Επί της προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ είδαμε την μεγαλύτερη

O ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
Πάφος.- Της Κικής
Περικλέους/ΚΥΠΕ
Η εκκλησία της Κύπρου
αναγνωρίζει το αυτοκέφαλο
της εκκλησίας της Ουκρανίας
δήλωσε το Σάββατο ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος
μετά την χειροτονία του Παγκράτιου σε Επίσκοπο Αρσινόης στην Μονή Χρυσορρογιατίσσης.
Κατά τη διάρκεια της χειροτονίας του νέου Επισκόπου
Αρσινόης, ο Αρχιεπίσκοπος
Χρυσόστομος μνημόνευσε για
πρώτη φορά τον Επιφάνιο ως
Προκαθήμενο της Ουκρανικής
Εκκλησίας προκαλώντας αντιδράσεις και ανάμεσα σε μέλη
της Ιεράς Συνόδου που δεν είχαν ενημερωθεί προηγουμένως.
Ο Μητροπολίτης Λεμεσού
αποχώρησε λίγο πριν ολοκληρωθεί η λειτουργία με τον ΑρΣυνέχεια στη σελίδα 38

Συνέχεια στη σελίδα 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Επίσκοπος Ντόρσεϊ:
Ένας σύγχρονος
φιλέλληνας
Πίτσμπουργκ.- (GreekNewsOnline)
Επίσκοπος της αγγλικανικής εκκλησίας του
Pittsburgh, πατέρας και μαθητής, ο Dorsey είναι ο τύπος ανθρώπου στον οποίο μπορείς να
μιλάς για το οτιδήποτε. Αυτό ίσως να οφείλεται
στο επάγγελμά του που του δίνει την ευκαιρία
να είναι περιτριγυρισμένος από απλούς ανθρώπους και να ακούει για τα προβλήματά τους, τις
μάχες και τις τραγωδίες τους. Ή ίσως να οφείλεται στη χαρισματική του προσωπικότητα που
σου εμπνέει εμπιστοσύνη και σε κάνει να νιώθεις άνετα μαζί του αμέσως.
Ο Dorsey είναι επίσκοπος στο Pittsburgh τα
τελευταία 9 χρόνια. Είναι υπεύθυνος 36 ενοριών, 70 ιερέων, διακόνων των οικογενειών τους
καθώς και 2 ιδρυμάτων.
«Η ευημερία όλων αυτών των ανθρώπων είναι μία από τις ευθύνες μου. Επισκέπτομαι και
Συνέχεια στη σελίδα 8
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«Φυσιολογική» η δεύτερη τηλεμαχία Τραμπ - Μπάιντεν
Νέα Υόρκη.Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Ο

πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κι ο τέως αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναμετρήθηκαν
για μιάμιση ώρα το βράδυ της Πέμπτης ενώπιον δεκάδων εκατομμυρίων αμερικανών τηλεθεατών στο
δεύτερο και τελευταίο ντιμπέιτ της προεκλογικής
εκστρατείας, 12 μέρες πριν τις προεδρικές εκλογές
της 3ης Νοεμβρίου.

London
Giorgos Alimonos

Οι πολιτικοί αναλυτές και οι δημοσιογράφοι συμφωνούν ότι τουλάχιστον αυτή τη φορά πραγματοποιήθηκε μία φυσιολογική τηλεμαχία, σε σύγκριση με το
«τσίρκο» της πρώτης. Η αναμέτρηση έλαβε χώρα στο
Νάσβιλ Τενεσί, πρωτεύουσα της μουσικής κάντρι, με
συντονίστρια την ανταποκρίτρια του δικτύου NBC
στο Λευκό Οίκο, Kristen Welker. Ο πρόεδρος Τραμπ
που υστερεί σ’ όλες τις δημοσκοπήσεις ήθελε μία μεγάλη νίκη για να αντιστρέψει το ρεύμα. Οι αναλυτές
συμφωνούν ότι τα πήγε πολύ καλύτερα από την προηγούμενη φορά, αλλά δεν πέτυχε τη νίκη που προσδοκούσε, καθώς ο Τζο Μπάιντεν πέτυχε πόντους στα
ζητήματα όπου χωλαίνει ο αμερικανός πρόεδρος,
όπως η αντιμετώπιση της πανδημίας.
Επιθετικός, αλλά στο πλαίσιο της κοσμιότητας, ο
πρόεδρος Τραμπ προσπάθησε χωρίς να δίνει ιδιαίτερη σημασία στις απαντήσεις επί των συγκεκριμένων
ερωτημάτων, να θέτει συνεχώς το ερώτημα στο Τζο
Μπάιντεν γιατί δεν έγιναν αυτά που εισηγείται όταν
ήταν επί 8 χρόνια αντιπρόεδρος.
«Κάναμε πολλά, αλλά είχαμε ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο», υποστήριξε ο κ. Μπάιντεν.
Ο πρόεδρος Τραμπ επίσης επέμενε να θέτει τις κατηγορίες για χρηματοδότηση του γιου του Χάντερ
κι άλλων μελών της οικογένειας Μπάιντεν, από την
Ουκρανία, τη Ρωσία και την Κίνα.
«Ποτέ στη ζωή μου δεν έλαβα ούτε ένα σεντ από το
εξωτερικό», τόνισε ο Τζο Μπάιντεν, τονίζοντας ότι οι
κατηγορίες δεν έχουν καμία βάση και αυτό φάνηκε
στη διάρκεια της διαδικασίας έκπτωσης του προέδρου στο Κογκρέσου.
Αντίθετα, κατηγόρησε τον πρόεδρο Τραμπ πως έβγαλε χρήματα από την Κίνα, τη Ρωσία κι άλλες χώρες
του εξωτερικού.
«Πλήρωσε εκατομμύρια σε φόρους στην Κίνα, τη
στιγμή που στις ΗΠΑ πλήρωσε σε ομοσπονδιακούς
φόρους μόλις 750 δολάρια».
Ο Τραμπ προσπάθησε για μια ακόμη φορά να δικαι-
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Ένας πιο συγκρατημένος Ντόναλντ Τραμπ αλλά αντιμέτωπος με τα ίδια προβλήματα
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Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε συγκρατημένος στη χθεσινή του τηλεμαχία με
τον Τζο Μπάιντεν, κάτι που οι σύμβουλοί του εκτιμούσαν ότι χρειάζεται, όμως δεν είναι πιθανό το ντιμπέιτ να αλλάξει ριζικά την έκβαση των προεδρικών
εκλογών στις ΗΠΑ.
Μόλις 11 ημέρες πριν από την 3η Νοεμβρίου ο
Τραμπ είναι αντιμέτωπος με το ίδιο βασικό πρόβλημα: μια χώρα που έχει πληγεί από την πανδημία του
κορωνοϊού, με τα κρούσματα να αυξάνονται και πάλι, και μια οικονομία που δεν έχει ανακάμψει πλήρως
από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης.
Για μια ακόμη φορά ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος
δεν είχε να δώσει πραγματική απάντηση στις επικρίσεις του υποψήφιου των Δημοκρατικών για τον τρόπο που χειρίζεται την πανδημία, η οποία έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε 222.000 Αμερικανούς, εκτός από το
να πει ότι η χώρα “γυρίζει σελίδα”.
Σε εθνικό επίπεδο ο Μπάιντεν εμφανίζεται μπροστά από τον Τραμπ στις δημοσκοπήσεις, αν και το
προβάδισμά του είναι μικρότερο στις αμφίρροπες πολιτείες.
Η τηλεμαχία στο Νάσβιλ του Τενεσί ήταν η τελευταία ευκαιρία που είχαν οι δύο υποψήφιοι να βρεθούν
στην ίδια σκηνή ενώπιον μεγάλου τηλεοπτικού κοινού και ο Τραμπ υιοθέτησε μια πιο πολιτισμένη στάση, διακόπτοντας πολύ λιγότερες φορές τον αντίπαλό του σε σχέση με το προηγούμενο ντιμπέιτ τον Σεπτέμβριο.
“Ο Τραμπ ήταν καλός σήμερα το βράδυ. Ίσως (το
ντιμπέιτ) του δώσει πόντους. Όμως δεν πρόκειται για
ένα γεγονός όπως αυτό που χρειάζεται για να αλλάξει το παιχνίδι, ”, σχολίασε ο Λίαμ Ντόνοβαν, υπεύθυνος για τη χάραξη στρατηγικής των Ρεπουμπλικάνων
στη Βιρτζίνια, ο οποίος έχει εργαστεί σε προεκλογικές εκστρατείας για τη Γερουσία.
Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ανοίξουν όλες και ότι οι μαθητές θα
πρέπει να επιστρέψουν στα σχολεία τους, ενώ πα-

ολογηθεί πως σύντομα μόλις του δώσουν το πράσινο
φως οι λογιστές του θα δημοσιοποιήσει τη φορολογική του δήλωση.
«Εχω δώσει στη δημοσιότητα φορολογικές δηλώσεις
22 ετών. Κι αυτός μας κοροϊδεύει τα τελευταία 4 χρόνια ότι θα δώσει τις δικές του χωρίς να το κάνει», είπε
ο αντιπρόεδρος Μπάιντεν.
Οι αναφορές στην εξωτερική πολιτική ήταν περιορισμένες, στο μεγαλύτερο βαθμό γύρω τη Βόρειο Κορέα και τις πληροφορίες για παρεμβάσεις της Ρωσίας,
της Κίνας και του Ιράν στις αμερικανικές εκλογές.
Ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίστηκε λανθασμένα ότι o διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ράντκλιφ υποστήριξε πως Ρωσία και Ιράν επιθυμούν να
χάσει ο πρόεδρος της εκλογές, Στην πραγματικότητα
όλες οι πληροφοριών των αμερικανικών υπηρεσιών
δείχνουν ότι οι έξωθεν παρεμβάσεις έχουν στόχο το
Τζο Μπάιντεν.
«Οποιαδήποτε χώρα αναμειχθεί εκλογές μας, εάν
εκλογώ θα λογοδοτήσει και θα πληρώσει το τίμημα,
διότι πλήττει την εθνική μας κυριαρχία».
Παράλληλα αναρωτήθηκε γιατί ο πρόεδρος Τραμπ
δείχνει απροθυμία να επιρρίψει ευθύνες στον Ρώσο
πρόεδρο Πούτιν.
Στην αντιμετώπιση της πανδημίας, το θέμα με το

ράλληλα υποτίμησε τις προβλέψεις ότι τον χειμώνα
θα ενσκήψει ένα δεύτερο, καταστροφικό κύμα κρουσμάτων κορονοϊού. “Μαθαίνουμε να ζούμε μαζί του”,
είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον ιό.
Δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos έχει δείξει ότι η
πλειοψηφία των Αμερικανών κατηγορούν τον Τραμπ
για τον τρόπο που χειρίζεται την πανδημία, ένα θέμα
που έχει παραμείνει πρώτο στον κατάλογο των ανησυχιών των ψηφοφόρων σε όλη τη διάρκεια του
έτους.
Με περισσότερους από 48 εκατομμύρια Αμερικανούς να έχουν ήδη ψηφίσει, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των ψηφοφόρων
δεν έχει αποφασίσει ακόμη ποιον υποψήφιο να επιλέξει. Και ο Τραμπ δεν κατέβαλε πολλές προσπάθειες
να τους προσελκύσει κατά τη χθεσινή τηλεοπτική
του εμφάνιση.
Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν φάνηκε να αναγνωρίζει ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί που παρακολουθούσαν από το σπίτι την τηλεμαχία έχουν περάσει μια σκληρή χρονιά με lockdown, απολύσεις,
ασθένεια και θάνατο. Όταν ο Μπάιντεν προσπάθησε
να απευθυνθεί απευθείας στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ο Τραμπ το απέρριψε ως έναν
κενό πολιτικό ελιγμό.
“Τυπικός πολιτικός”, σχολίασε. “Γι’ αυτό εξελέγην”.
Αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ασφάλιση
υγείας αποτελεί μία από τις βασικές ανησυχίες των
Αμερικανών, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος δήλωσε
ότι θέλει “να τελειώσω” με το πρόγραμμα Obamacare,
χωρίς ωστόσο να προσφέρει κάποια εναλλακτική για
να προστατεύσει τους πολίτες που έχουν υποκείμενα
νοσήματα, περιλαμβανομένης της covid-19.
“Οι ψηφοφόροι σε γενικές γραμμές ασχολούνται
με την ουσία”, επεσήμανε ο Άαρον Καλ ειδικός στις
προεδρικές τηλεμαχίες στο πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. “Η συνεχής επικέντρωση του Μπάιντεν στους
μεσοαστούς ψηφοφόρους είναι σκόπιμη και θα περιπλέξει περαιτέρω την προσπάθεια του Τραμπ να κερδίσει τους αναποφάσιστους”, πρόσθεσε.

οποίο ξεκίνησε η τηλεμαχία, ο πρόεδρος Τραμπ
προσπάθησε να πείσει ότι έκανε κάθε τι δυνατό και
υπερασπίστηκε την πολιτική του ανοίγματος της οικονομίας, ενώ κατηγόρησε το Τζο Μπάιντεν και τους
δημοκρατικούς κυβερνήτες ότι θέλουν να κλείσουν
τη χώρα αδιαφορώντας για την καταστροφή της οικονομίας.
«Δεν είναι δικό μου φταίξιμο που ήρθε εδώ, η Κίνα
φταίει», είπε ο πρόεδρος Τραμπ, σημειώνοντας ότι η
Αμερική μαθαίνει να ζει με τον ιό.
«Μαθαίνει και να πεθαίνει με τον ιό», αντέταξε ο
αντιπρόεδρος Μπάιντεν, μιλώντας για τους 220.000
νεκρούς και τους ανθρώπους σε κάθε οικογένεια που
έχουν πεθάνει.
Επέρριψε ευθύνες στον πρόεδρο Τραμπ για τον μεγάλο αριθμό θανάτων, την υποτίμηση της πανδημίας
«για να μην δημιουργήσει πανικό» και τις αντικρουόμενες δηλώσεις του και την αδιαφορία στις προτροπές των επιστημόνων.
«Κάποιος που «ευθύνεται για τόσους θανάτους δεν
πρέπει να παραμείνει πρόεδρος».
Παράλληλα, με αφορμή τις προβλέψεις των επιστημόνων για ακόμη 200 χιλιάδες νεκρούς στους αμέσως
επόμενους μήνες, προειδοποίησε ότι οδεύουμε σε
έναν μαύρο χειμώνα, με τον πρόεδρο Τραμπ να μην
έχει ακόμα σαφές σχέδιο.

Μνήμες 2016

Στόχος του Μπάιντεν ήταν να πλήξει τον Τραμπ σε
καθημερινά θέματα όπως η ασφάλιση υγείας, οι μισθοί και οι κοινωνικές παροχές. Κι εκείνος εμφανίστηκε πιο ακμαίος σε σχέση με την πρώτη τηλεμαχία,
αποφεύγοντας τα λάθη, ενώ σε κάποια στιγμή κορόιδεψε τον αντίπαλό του που συνέκρινε τον εαυτό του
με τον Λίνκολν.
Η αδυναμία του Τραμπ σε σχέση με την πανδημία
τον έχει αναγκάσει να στραφεί σε άλλα τεχνάσματα,
ανάμεσα στα οποία είναι η προσπάθειά του να παρουσιάσει τον Τζο Μπάιντεν ως έναν διεφθαρμένο
πολιτικό, όπως είχε κάνει το 2016 με τη Χίλαρι Κλίντον.
Ο Ντόνοβαν εκτίμησε ότι αυτή η στρατηγική δεν
θα έχει σπουδαία αποτελέσματα σε μια εκλογική
αναμέτρηση στην οποία οι Αμερικανοί έχουν σοβαρότερες ανησυχίες.
“Μοιάζει με μια απέλπιδα απόπειρα να επαναληφθεί η στρατηγική του 2016, η οποία είχε κάποια αποτελέσματα (…) διότι οι άνθρωποι δεν ανησυχούσαν
για κάτι άλλο”, σχολίασε.
Ο Καλ επισήμανε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε πιο πειστικός όταν κατηγόρησε τον Μπάιντεν ότι στα 47 χρόνια της πολιτικής σταδιοδρομίας
του ήταν σε γενικές γραμμές αναποτελεσματικός, περιλαμβανομένων των 8 ετών που ήταν αντιπρόεδρος
του Μπαράκ Ομπάμα.
“Οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι συχνά ανησυχούν
περισσότερο για το τι έχουν κάνει οι υποψήφιοι γι’
αυτούς τον τελευταίο καιρό”, εξήγησε.
Όμως εκεί κρύβεται άλλο πρόβλημα για τον
Τραμπ: Το 2016 εμφανίστηκε ως ένα αουτσάιντερ,
ένας άνθρωπος που δεν είχε ποτέ δημόσια θέση. Τώρα που ζητεί την επανεκλογή του είναι και ο ίδιος πολιτικός, παρά τους ισχυρισμούς του περί του αντιθέτου. Αυτό σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι ίσως αναζητήσουν κάποιον για να τον κατηγορήσουν για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα κι εκείνος θα
είναι ο πρώτος που θα δεχθεί τα πυρά.
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Η σημασία των αμερικανικών εκλογών για ΗΠΑ, Ευρώπη, κόσμο
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
την «καρδιά» της προεκλογικής περιόδου στις ΗΠΑ, μία ημέρα πριν το δεύτερο debate Τραμπ και Μπάιντεν, το Ινστιτούτο
Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής διοργάνωσε διαδικτυακή συζήτηση, ανιχνεύοντας τη «σημασία των αμερικανικών εκλογών
για τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τον κόσμο».

Σ

Την εκδήλωση άνοιξε ο διευθυντής του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, Πάνος Σταθόπουλος, που έκανε μια ενδελεχή παρουσίαση των δημοσκοπήσεων από τον περασμένο Μάιο ακόμη, μέσα από την πορεία των
οποίων καταδεικνύεται το άνοιγμα της ψαλίδας
υπέρ του Τζο Μπάιντεν. Και, παρότι θεωρητικώς όλα μπορούν να συμβούν στις εναπομείνασες δύο εβδομάδες, από την άλλη ο Π. Σταθόπουλος εστίασε σε ορισμένα στοιχεία: Πρώτον,
οι αναποφάσιστοι έχουν μειωθεί στο 4%, από
πουθενά όμως δεν προκύπτει ότι θα μπορούσαν
να μετακινηθούν μαζικά υπέρ του ενός ή του
άλλου υποψηφίου. Θα μοιραστούν, εκτίμησε ο
διευθυντής του Επιστημονικού Συμβουλίου του
Ινστιτούτου, αλλά είναι ένα ελάχιστα πιο κοντά
στον Μπάιντεν. Βεβαίως, υπάρχει πάντα η περίπτωση της έκπληξης, κάτι που θα συμβεί στην
περίπτωση που οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν
«διαβάσει» σωστά το εκλογικό σώμα, ανέφερε
επίσης ενώ προέβλεψε ότι θα υπάρξει μεγάλο
θέμα αν ο Τζ. Μπάιντεν με ποσοστό άνω του
51%, δεν καταφέρει να πάρει την πλειοψηφία
στους εκλέκτορες.
Στη δική της παρέμβαση η δημοσιογράφος
Κατερίνα Σώκου («Καθημερινή», «Σκάι») ανέδειξε τις ιδιαιτερότητες της παρούσας αναμέτρησης: εν μέσω κορωνοϊού (υπάρχει πάντα το
απροσδόκητο, σημείωσε), τα «απόνερα» των
φυλετικών ταραχών -ο Λ. Οίκος παραμένει
αποκλεισμένος χώρος, επεσήμανε- και την ίδια
στιγμή το μεγάλο ενδιαφέρον των ψηφοφόρων
να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα (ήδη
32 εκατ. Αμερικανοί πολίτες έχουν ασκήσει το
δικαίωμά τους είτε μέσω επιστολικής ψήφου είτε σε εκλογικά τμήματα που από τώρα υπάρχουν). Η ψαλίδα έχει κλείσει κατά τι, ανέφερε η
δημοσιογράφος ενώ εκτίμησε πως είναι πολύ
μικρή η πιθανότητα να επηρεαστούν οι ψηφοφόροι από το debate. Όμως, σημείωσε με έμφαση, σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση ελάχιστα έχουν συζητηθεί τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Συνεχίζοντας με τις ιδιαιτερότητες αυτής της
αναμέτρησης, ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, πρώην υπουργός και τώρα καθηγητής της
Σχολής Διεθνών Σχέσεων Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts της Βοστώνης, υπογράμμισε ότι
πρώτη φορά παρατηρείται τέτοια πόλωση σε
αμερικανικές εκλογές. Τα «στρατόπεδα» χωρισμένα, αστικά κέντρα υπέρ Μπάιντεν, αγροτικές και εργατικές περιοχές υπέρ Τραμπ, και αυτό που έχει μείνει προς διεκδίκηση, είναι η ψήφος των κατοίκων των προαστίων, και δη των
γυναικών σε αυτά. Ο νυν Πρόεδρος τώρα είναι
αντιμέτωπος με μια μεγαλύτερη διαφορά από
εκείνη που τον χώριζε από την Χ. Κλίντον,
όμως ο Τζ. Μπάιντεν έχει επιλέξει να μην φάει
γκολ, δεν πολυεμφανίζεται, δεν θέλει να κάνει
το λάθος, αφήνει τον αντίπαλό του να εκτίθεται.
Σύμφωνα με τον Κ. Αρβανιτόπουλο, ο Πρόεδρος Τραμπ ακολουθεί «αλλοπρόσαλλη τακτική», έχει «παραληρηματικό λόγο», έφθασε μέχρι του σημείου να επιτεθεί στον δόκτορα Φάουτσι, που απολαμβάνει αποδοχή 86% σε ό,τι
αφορά την πιστότητα των λόγων του. Εξάλλου
ο Τζ. Μπάιντεν είναι εκείνος που μπορεί να
αντιμετωπίσει την τριπλή αμερικανική κρίση
(οικονομία, πανδημία, εσωτερικός διχασμός),
ανέφερε ο πρ. υπουργός υπογραμμίζοντας συγχρόνως βαθιά δομικά προβλήματα, όπως είναι
οι μεγάλες ανισότητες. Οι νεοφιλελεύθερες πο-

λιτικές του Ντ. Ρέηγκαν και η 4η Βιομηχανική
Επανάσταση εκτόξευσαν τις ανισότητες, σημείωσε χαρακτηριστικά -και αυτά είναι ζητήματα
που δεν αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο μιας τετραετίας, επέμεινε.
Τον Κ. Αρβανιτόπουλο διαδέχθηκε στο διαδικτυακό «βήμα» ο Δημήτρης Καιρίδης, βουλευτής της ΝΔ και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ο οποίος ξεκίνησε από την αρχή της Προεδρικής θητείας του
Ντ. Τραμπ. Ήταν Πρόεδρος της μειοψηφίας και
δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να γίνει Πρόεδρος της
πλειοψηφίας. Δεν ήθελε να κάνει διεύρυνση
προς το Κέντρο, αντιθέτως αυτό που έκανε με
μεγάλη επιτυχία, ήταν να «μπετονάρει» την
εκλογική του βάση που όμως ήταν μεταξύ του
40% και 42%, πότε πάνω από το 46%. Λευκοί,
χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου, που ζουν
μακριά από τα αστικά κέντρα, ήταν κυρίως οι
ψηφοφόροι του.
Στις αρχές του έτους έδειχνε να έχει ισχυρές
πιθανότητες επανεκλογής, αφενός λόγω της
πορείας της οικονομίας αφετέρου λόγω του
«εμφυλίου» στο κόμμα των Δημοκρατικών.
Αίφνης όμως, συνέχισε ο βουλευτής της ΝΔ,
στο μεν Δημοκρατικό Κόμμα συσπειρώθηκαν
γύρω από το πρόσωπο του Τζ. Μπάιντεν, ενώ
προέκυψε και ο κορωνοϊός, θέμα που, όπως
εκτίμησε, οδηγεί τον Ντ. Τραμπ στην ήττα. Εν
αντιθέσει με το πώς η διαχείριση της πανδημίας
ενίσχυσε ηγέτες όπως η Α. Μέρκελ, «για να μην
μιλήσω για τα δικά μας», συμπλήρωσε. Αν συμβεί η ανατροπή, θα είναι η μεγαλύτερη που έχει
γίνει ποτέ, ανέφερε διευκρινίζοντας πως μιλά
μόνο για το Κολέγιο των Εκλεκτόρων, κι όχι
για τη λαϊκή ψήφο που αυτή έχει κριθεί, όπως
είπε. Ενώ, παράλληλα, ο Δ. Καιρίδης περιέγραψε τον υποψήφιο των Δημοκρατικών ως έναν
καλό γνώστη της πολιτικής -είναι από το 1972
στην πολιτική σκηνή-, συμπαθή, που δεν προκαλεί αντισυσπειρώσεις κι έτσι αυτός «ο μετριοπαθής Κεντρώος πολιτικός μπορεί να αποδειχθεί ο πιο ριζοσπάστης Πρόεδρος της Αμερικής
από εποχής Λίντον Τζόνσον», όχι μόνο στο
εσωτερικό αλλά και στα εξωτερικά.
Ένα άλλο πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει ο
Πρόεδρος Τραμπ ανέδειξε ο Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και καθηγητής του Πάντειου
Πανεπιστημίου επίσης. Ο νυν Πρόεδρος μπορεί
να «κλείδωσε» την εκλογική του βάση, πλην
όμως έχασε στην ελίτ, έχασε διανοούμενους,
στρατηγούς, πρώην υπουργούς κ.α. στους οποίους παραδοσιακά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα
είχε προπύργια. Ενώ για τον Τζ. Μπάιντεν παρατήρησε πως ακόμη κι αυτές οι... γκάφες που
κάνει, μπορεί να γίνονται επίτηδες, με σκοπό να
τον καταστήσουν περισσότερο συμπαθή στους
πολίτες.

Το «αποτύπωμα»
των αμερικανικών
εκλογών στα ελληνοτουρκικά

Σε αυτό το δεύτερο γύρο συζήτησης, για τις
επιπτώσεις που θα έχει στη «γειτονιά» μας η
εκλογή του ενός ή του άλλου υποψηφίου, η Κ.
Σώκου σημείωσε πως οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι φέρνουν μαζί τους αξίες τόσο στο
εσωτερικό μέτωπο όσο όμως και στην εξωτερική πολιτική: για αυτό το τελευταίο ειδικότερα
δηλώνουν πως οι αξίες τους αντιπαραβάλλονται με το «America First», με επιστροφή στην
πολυμερή διπλωματία, συμφωνία στην ατζέντα
της κλιματικής αλλαγής κ.α. Έχει προκληθεί ζημιά στις ευρωαμερικανικές σχέσεις, αναγνώρισε
με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι η εμβάθυνση στις τρέχουσες ελληνοαμερικανικές σχέσεις
είναι η εξαίρεση κι όχι ο κανόνας.
Ειδικότερα για τον Τζ. Μπάιντεν θύμισε πως
έχει πει ότι θα ακολουθήσει την ίδια πολιτική
έναντι της Ελλάδας, θα καταδικάσει όμως τις
πολιτικές της Τουρκίας που έρχονται σε σύγκρουση με το ΝΑΤΟ. Δεν έχει πει τη λέξη «κυρώσεις», αφήνει όμως να εννοείται, επεσήμανε
η Κ. Σώκου. Ενώ για τη στάση του State
Department είπε πως αναγνωρίζει ότι ο... ταραξίας είναι η Τουρκία, και έχει γίνει περισσότερο
επιθετικό στις εκφράσεις του. Εξάλλου, η κρισιμότερη περίοδος είναι αυτή ως τις εκλογές αλλά και μετά ως την ορκωμοσία του νέου Προέδρου (σε περίπτωση επικράτησης του Μπάιντεν), πολλώ μάλλον αν υπάρχουν και δικαστικές προσφυγές. Ο Τζ. Μπάιντεν, ως Πρόεδρος,
θα προτάξει τα ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες, που, αργά ή γρήγορα, θα τον φέρουν σε σύγκρουση με την Τουρκία, εκτίμησε κλείνοντας

η ανταποκρίτρια της «Καθημερινής» και του
«Σκάι».
Εισαγωγικά σε αυτό το δεύτερο κύκλο συζήτησης, ο Κ. Αρβανιτόπουλος παρατήρησε πως
οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο
καλύτερο επίπεδό τους εδώ και δεκαετίες, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο ότι ΗΠΑ και
Δύση εν γένει αντιλαμβάνονται ότι η Τουρκία
είναι αναξιόπιστος σύμμαχος, που προβάλλει
ηγεμονικές, αναθεωρητικές αξιώσεις. Αυτό δεν
σημαίνει, διευκρίνισε, άμεσο αναπροσανατολισμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής
έναντι της Τουρκίας, αλλά πάντως η Ελλάδα
αποκτά σημαίνουσα αξία. Σε κάθε περίπτωση,
με αλλαγή ενοίκου στο Λευκό Οίκο, αφαιρείται
ένα προπύργιο για τον Ρ. Τ. Ερντογάν. Ταυτοχρόνως ο πρ. υπουργός συμφώνησε και αυτός
με τη διαπίστωση ότι το επόμενο μεσοδιάστημα
μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο, επίσης παράθυρο
ευκαιρίας για την Τουρκία, η οποία είχε εκμεταλλευθεί, όπως θύμισε, και το Watergate.
Ο Δ. Καιρίδης, αφού είπε ευθέως πως είναι
κατά του Ντ. Τραμπ, επιχειρηματολόγησε για
την επιλογή του αυτή λέγοντας πως όσοι πιστεύουν στη διεθνή συνεργασία θεωρούν ότι η
ήττα του απομονωτισμού, εθνοκεντρισμού και
εθνικισμού είναι προϋπόθεση για την επίλυση
των θεμάτων. Είναι, άλλωστε, θέμα ιδεολογίας,
εξήγησε: για τους φιλελεύθερους, ο Τραμπ είναι
μια καταστροφή, έδωσε, μάλιστα, «αέρα» σε
ένα σκληρό εθνολαϊκισμό και στην Ευρώπη,
φέρνοντας τα παραδείγματα της Μ. Βρετανίας,
της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, και είναι γνωστός ο θαυμασμός που επιδεικνύει στους αυταρχικού ηγέτες του κόσμου. Στον αντίποδα, ο
Μπάιντεν θέλει να φτιάξει μια Ένωση Δημοκρατιών, που, παρότι δεν είναι ακόμη σαφές τι
εννοεί, ως όραμα συνάδει με αυτό που και η
Νέα Δημοκρατία θέλει. Ο Ερντογάν θα έχει
πρόβλημα, όχι η Ελλάδα, τόνισε εξάλλου.
Και, εν κατακλείδι, μια Αμερική που γύρισε
σπίτι της, δεν ισοδυναμεί με έναν καλύτερο,
σταθερότερο και ειρηνικότερο κόσμο, αντιθέτως η εκλογή Μπάιντεν θα συμβάλει στην επανασταθεροποίηση ενός ταραγμένου κόσμου,
δήλωσε ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος.
Κλείνοντας την εκδήλωση ο Χ. Παπασωτηρίου χαρακτήρισε κρίσιμες τις επικείμενες εκλογές γιατί, όπως επιχειρηματολόγησε, οι ΗΠΑ
πρέπει να ξεπεράσουν τη «σκοτεινή» πλευρά
τους και να συνεχίσουν τη φιλελεύθερη πορεία
τους. Και στην εξωτερική πολιτική, ο Ντ. Τραμπ
δεν κατάλαβε ότι οι ΗΠΑ έχουν τεράστιες συμμαχίες στη Δύση, αν αυτές δε, οι συμμαχίες διαλυθούν, θα υπάρξει αστάθεια στο διεθνές στερέωμα.

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
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Ο ΤΑΦΟΣ
ΤΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ
ΣΤΗ ΒΡΑΒΡΩΝΑ
Στον αγαπητό φίλο μου,
Χιλιανό ποιητή Pedro Lastra,
σε ανάμνηση εκείνης της επίσκεψης στη Βραβρώνα.
Μέσα σε αυτό το τοπίο του φωτός και του ύπνου,
του έρωτα των πουλιών και της θαλασσινής αύρας
έσυρες τον μακρύ πριγκιπικό χιτώνα σου
για τελευταία φορά,
αγνή παρθένα Αργίτισσα με την πικρή σου μοίρα.
Εδώ, ενώ άκουγες τον ύμνο του κορυδαλλού στα ουράνια
περπάτησες με βήμα αργό και τελετουργικό
προς τη στερνή σου ώρα.
‘Η, μπορεί να είναι όλα ψέματα
και να μην είναι εδώ ο τάφος σου.
Μπορεί να μη σε σκότωσαν ποτέ
γιατί η θεά αρνήθηκε την συνεργία στο φόνο.
Μπορεί να είναι κι έτσι.
Αν όμως αυτό έγινε και σ’ έθαψαν εδώ, τι σκέφτηκες
πριν το λεπίδι χωρίσει τον κρινένιο σου λαιμό απ’ το σώμα;
Έκλαιγες παρακαλώντας την Αρτέμιδα
να λυπηθεί την άνοιξη της ζωής σου;
Ποιο μαύρο σύννεφο έπαιρνε τη ματιά σου;
Ποιος βαθύς στεναγμός, ανελέητος
καταλυπούσε τα σπλάχνα και τη σκέψη σου
δροσερέ ανθέ, αμάραντε
που έπρεπε να θυσιαστείς
γιατί ήσουν γένους θηλυκού και αμάλαγη;
Πώς ήσουν;
Ήσουν μελαχρινή σαν μαύρος κάλυκας;
Ήσουν ξανθή και γαλανή
σαν το τοπίο και σαν τον ελληνικό ουρανό;
Ναι, πρέπει να ήσουν μάλλον γαλανή και φωτεινή
σαν τη θεά
σαν τον Απρίλη με τα δώρα του.
Ήταν πρωί όταν σε σκότωσαν;
Ήταν στη λάβρα του μεσημεριού
όταν μαραίνονται τα χόρτα απ’ το λιοπύρι
ή ήταν ένα θλιμμένο και ματωμένο δειλινό;
Κορίτσι, κύκνε μυκηναϊκέ, εσύ
βουνίσιε κρίνε με τα σπασμένα πέταλα.
Ο επισκέπτης που άγγιξε τη μορφή σου στα βιβλία
δεν μπορεί να έρθει εδώ χωρίς να σε συλλογιστεί,
μικρή παιδούλα Αργίτισσα με την άσπλαχνή σου μοίρα.
Ήταν το ριζικό σου
να μη γνωρίσει το παρθενικό σου εφήβαιο τον σπασμό
απ’ το φιλί του αρραβωνιαστικού που θα σε μνήστευαν.
Αντί γι’ αυτό σ’ έδωσαν στο θάνατο
για να φυσήξει αέρας, λέει,
και να πάνε να σκοτωθούν στην Τροία.
Αν όλα έγιναν καθώς μας τα ιστορούν
κάπου εδώ,
κάτω απ’ τον ίσκιο των αιωνόβιων ευκαλύπτων,
στη δροσιά των βούρλων και των καλαμιών
δόθηκες βορά στον παραλογισμό και στο θάνατο.
Εδώ βασίλεψες για να ζεις στους χειμώνες των λύκων,
στα κρύσταλλα του δροσόπαγου
στα πρωινά δάκρυα των ζουμπουλιών και των σπάρτων.
Δεν είσαι αερικό ούτε μύθος
είσαι ένα ζωντανός κύκνος, πριγκιποπούλα Αργίτισσα
με τα μαβιά ή μαύρα μάτια σου,
με τα λυτά μαλλιά και τα περιστερένια στήθη
λυγερή σαν μια καλαμποκιά στον άνεμο.
Η μυρωμένη αναπνοή σου
δεν μεταγγίστηκε ποτέ σε χείλη νέου πρίγκιπα
και μένει εδώ, θλιμμένο κύμα αρώματος
στ’ αγριολούλουδα που στολίζουν το τοπίο
ν’ αρωματίζει την πρωινή αύρα
και να ευωδιάζει το νου που σε φαντάζεται λυσίκομη,
μικρή παρθένα, κύκνε μυκηναϊκέ
με την δακτυλιδένια μέση και το κομμένο όνειρο.
_________
(Από το ποιητικό βιβλίο του Ρήγα ΚαππάτουΘαλασσινά
και στεριανά ποιήματαΕΚΑΤΗ,1997)
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Με ξένα κόλλυβα
Ευχάριστη εξέλιξη η καταβολή της πρώτης
δόσης της ετήσιας χορηγίας της ελληνικής κυβέρνησης, ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, προς την Θεολογική Σχολή και το Ελληνικό
Κολέγιο της Βοστώνης. Η πρώτη δόση αφορά το
2019, οπότε στις αρχές του έτους θα πρέπει να
σταλεί η δόση του 2020.
Η σχετική ανακοίνωση έγινε κατά την επίσκεψη στη Θεολογική Σχολή της Βοστώνης της πρέσβειρας της Ελλάδας, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, στο γεύμα που της παρετέθη στη Σχολή παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρο, ο οποίος χαρακτήρισε «καταπληκτική» τη γενναιοδωρία της Ελλάδας.
Στη σχετική ανταπόκριση του Αθηναϊκού
Πρακτορείου (την υπογράφει η Ελένη Μαχαίρα
από την Αθήνα, όπως κι όλη τη σχετική ειδησεογραφία που αφορά τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής)
διαβάζω το εξής:
«Σημειώνεται ότι η χορηγία της Ελληνικής
Πολιτείας προς τη σχολή, την οποία εισηγήθηκε
και προώθησε ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών,
αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού και
Ορθόδοξων Εκκλησιών της Διασποράς, Αντώνης Διαματάρης, είναι ετήσια και δίδεται για τη
στήριξη της σχολής και την αναβάθμιση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας».
Ερωτώ λοιπόν, που υπάρχει σημειωμένο ότι τη
χορηγία εισηγήθηκε και προώθησε ο κ. Διαματάρης; H χορηγία ανακοινώθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο στο δείπνο προς τιμή του πρωθυπουργού
στην Ουάσιγκτον, στις 8 Ιανουαρίου, χωρίς να
μνημονευτεί ο κ. Διαματάρης. Και για του λόγου
το αληθώς, ιδού τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος:
«Ευχαριστώντας δημόσια τον πρωθυπουργό,
στο γεύμα που παρέθεσαν προς τιμή του την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον, οι μεγάλες ομογενειακές οργανώσεις, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος είπε πως «αυτή η δέσμευση της Μητέρας Ελλάδας στα παιδιά της στη Διασπορά είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί επιδεικνύει τους
πνευματικούς, όπως εθνικούς και γλωσσικούς
δεσμούς μεταξύ μας.
«Δημιουργεί στη Διασπορά μία αδελφότητα
ομογάλακτων που έχουν αναθραφεί από την ίδια
μάνα. Κι όπως η Μητέρα μας Εκκλησία είναι η
πλέον Αγία Έδρα της Κωνσταντινούπολης, καθηγούμενη από τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Βαρθολομαίο, έτσι κι η κουλτούρα κι ο πολιτισμός μας είναι η Ελλάδα».
Δεν ελέχθη τότε κουβέντα για τον ήδη παραιτημένο Αντώνη Διαματάρη. Προσωπικά δεν αμφιβάλω ότι μπορεί να το εισηγήθηκε, μαζί με
πολλές άλλες μεγαλεπήβολες προτάσεις για την
Ομογένεια, που δηλαδή να πέσει χρήμα και ποιοι
να κοπούν, αλλά το να το λέμε κατόπιν εορτής,
μάλλον δεν έχει καμιά σημασία. Θα είχε μάλλον,
αν κάποιος θα ζητούσε ανταλλάγματα για τα δύο
εκατομμύρια που προσέφερε από τον ιδρώτα και
το αίμα του ο Έλληνας φορολογούμενος στα
αδέλφια του της Διασποράς και τους θεσμούς
τους.
Εντάξει;
A.Z.

Συνειρμοί
Κι ενώ έγραφα τις πιο πάνω σκέψεις, στο μυαλό μου ήλθε ακόμη ένας εκλεκτός ομογενής, που
κι αυτός κάνει πολλά μνημόσυνα με ξένα κόλλυβα, ενίοτε θάβει και καμπόσους. Μου ήλθε λοιπόν στο νου η επιστολή την οποία έστειλε τις
παραμονές της κληρικολαϊκής συνέλευσης, στην
Επιτροπή Οικονομικών της Αρχιεπισκοπής, ο π.
Αλέξανδρος Καρλούτσος. Κρατήθηκε μυστική
και τελικά διαβιβάστηκε μετά το συνέδριο στο
Συμβούλιο της Αμεσης Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας που δήλωσε αναρμόδιο.
Εκεί λοιπόν, ο π. Αλέξανδρος, γενικός αρχιερατικός επίτροπος της Αρχιεπισκοπής εξηγούσε
γιατί επί πέντε χρόνια η κοινότητά του στο Σαουθχάμπτον δεν πληρώνει. Εγραψε λοιπόν πως
συγκέντρωσε 550.000 δολάρια από Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία και μεγάλο ευεργέτη της
Εκκλησίας, για τα έργα στο «10» (όχι του Καραγάτση, το κτήριο της έδρας της Αρχιεπισκοπής)
κι αυτά καλύπτουν τα χρήματα που δεν έδωσε το
Σαουθχάμπτον στην Αρχιεπισκοπή.
Προσωπικά πιστεύω ότι αποτελεί προσβολή

Παρά τις δυσκολίες της πανδημίας, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ολοκλήρωσε τις επισκέψεις σε όλες τις κοινότητες της μείζονος Αρχιεπισκοπικής περιφέρειας. Το στιγμιότυπο
από την κοινότητα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που ήταν παλαιότερα στην Ουάσιγκτον και τώρα μετακόμισε στο Σίλβερ Σπρινγκ του Μέριλαντ.
για τον συγκεκριμένο Ομογενή ότι χρειαζόταν
τον παπά Αλέξανδρο για να δώσει λεφτά στην
Εκκλησία. Αλλά, από πότε όσοι μαζεύουν λεφτά
για την Εκκλησία παίρνουν μίζα, με τον ένα τρόπο ή τον άλλο;
Τώρα, αν με ρωτήσετε τι σχέση έχουν τα
550.000 που «εξασφάλισε» ο π. Καρλούτσος, με
τα δύο εκατομμύρια που όπως αυθαίρετα έγραψε
το ΑΠΕ «εισηγήθηκε και προώθησε» ο κ. Αντώνης Διαματάρης, δεν θα ξέρω να σας απαντήσω.
Θα δείξει. Πάντως, κάποιοι αρχιεπίσκοποι που
αντιστάθηκαν κι είπαν όχι, βρέθηκαν στο στόχαστρο. Α.Ζ.

Χρόνια Πολλά
Τις θερμότερες ευχές μας στον εορτάζοντα
σήμερα Αρχιεπίσκοπο πρώην Αμερικής Δημήτριο. Εποίμανε την Αρχιεπισκοπή με ήθος, κύρος, αξιοπρέπεια, σεβασμό στους συνεργάτες
του και τους αδελφούς του ιεράρχες, έστω κι αν
κάποιοι τον πολέμησαν. Ήδη, ο ένας κατάλαβε
το λάθος του, αλλά πλέον είναι αργά.
Εις πολλά έτη δέσποτα!
Greek News

ή εντεταλμένος τοποτηρητής της Τουρκίας στην
τουρκοκρατούμενη Κύπρο, μίλησε στην τηλεόραση για τις πιέσεις που δεχόταν να μην προβάλλει αντιρρήσεις στις άνωθεν εντολές. Κάτι
που αγνόησε όταν η Τουρκία εισέβαλλε στην Συρία.Έτσι φαίνεται, γιατί στις δηλώσεις του είπε
ότι του συνέστησαν να μη βάλλει ξανά υποψηφιότητα.
Αυτό είπε ότι του το δήλωσαν με την νουθεσία
ναυπακούσει «αν θέλει το καλό τόσο για τον
εαυτό του όσο και για την οικογένειά του!».
Προφανώς αυτό σημαίνει ότι η τούρκικη κυβέρνηση ήθελε να βάλει στη θέση του κάποιον του
χεριού της, που απλά σημαίνει ότι ο Ακιντζής δεν
είναι. Επίσης φαίνεται πως έχει γνώμη και αντιρρήσεις για τα παράνομα πεπραγμένα της τούρκικης κυβέρνησης. Όσο για τον τρόπο επιβολής
της θέλησηςτης τούρκικης ηγεσίας, μοιάζει κατά
πολύ με εκείνον της μαφίας με την επιβεβλημένη
προστασία ….ειδάλλως! Οι εκλογές τέλειωσαν
και δεν βγήκε! Αν είναι δυνατόν να έβγαινε με
τέτοιο καθεστώς τρόμου! Δεν τον ακούσαμε,
όμως, όπως και με τη Συρία να πει κάτι για την
Αμμόχωστο. Ρ.Κ.

Ξανά ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Υπάρχουν
και εξαιρέσεις

Ο όλο και με μεγαλύτερη δυσκολία στεκόμενος όρθιος λόγω βάρους, ο σχεδόν τετράγωνοςπια Πρόεδρος της Βορείου Κορέας, δήλωσε εδώ
και λίγονκαιρό, ότι τα «σπάει» με τον Αμερικανό
συνάδελφό του, κύριο Τραμπ. Διαμηνύοντας
έτσι υπονοουμένως, ότι θα βελτιώσει ενδυναμώνοντας το οπλοστάσιο των πολεμικών εργαλείων επίθεσης και άμυνας της στρατιωτικής του
ισχύος. Εν ολίγοις, πάει περίπατο εκείνη η σχεδόν «συντροφική» ανταλλαγή και …κατανόηση
στις συναντήσεις του με τον πρόεδρο Τραμπ.
Αυτά έγιναν γνωστά από την πρωτεύουσα Σεούλ, της Νοτίου Κορέας όπου, λόγω αμέσου γειτονίας, ενδιαφέρεται πρώτα από όλους για τα
παρόντα και μέλλοντα πεπραγμένα των Βόριων
συμπατριωτών της. Ρ.Κ.

Δεν ξέρουμε αν είναι πολλές ή λίγες. Γνωρίζουμε όμως από την αντίδραση του Τούρκου
ιστορικού, του οποίου η τοποθέτηση συζητήθηκε προ καιρού στην Αθήνα και υπήρξαν δημοσιεύσεις και συζητήσεις πάνω σε αυτό, δηλαδή ότι
και στην Τουρκία υπάρχουν εξαιρέσεις ανθρώπων που σέβονται την ιστορική αλήθεια.
Δεν γνωρίζουμε τον αριθμό τους αλλά υπάρχουν. Η δημοσίευση της συνέντευξης του Τούρκου ακαδημαϊκού Τανέρ Ακσάμ, στην τούρκικη
διαδικτυακή εφημερίδα Ahval, που δημοσιεύσαμε και στην GREEK NEWS αυτό δείχνει. Στο άρθρο αυτό ο Ακσάμ μιλάει ανοιχτά για την βαρβαρότητα και την έλλειψη πολιτισμού στην πατρίδα του. Ρ.Κ.

Καμία απάντηση
Έως τώρα δεν ακούσαμε κάποια απαντητική
δήλωση για τα ως άνω λεxθέντα από τον πρώην
φίλο του Κίμ, κύριο Τραμπ. Αντίθετα ο υπουργός εξωτερικών τού Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι
η Βόρεια Κορέα «δεν θα κάνει πια την τιμή να
συναντηθεί στο μέλλον ο Πρόεδρός του με τον
Πρόεδρο της Αμερικής, για να μπορεί εκείνος να
καυχησιολογήσει ότι ο Κίμ έκανε υποχωρήσεις».
Με άλλα λόγια λέει ότι πήραν χαμπάρι πως ο
Τραμπ έκανε τις συναντήσεις για αυτοπροβολή
και όχι για διευθέτηση διαφορών!Σε ότι δε αφορά την απειλή για βελτίωση των πυραύλων του,
το είδαμε κιόλας στην τηλεόραση,την Κυριακή
11 Οκτωβρίου, με πυραύλους τεραστίων διαστάσεων μεταφερόμενους από εξίσου τεράστια
οχήματα με τόσο πολλές ρόδες (τροχούς), που
έμοιαζαν με τρομακτικές, σιδερόφρακτες εκατονταποδαρούσες! Ρ.Κ

Ο επιτηρητής
Ο Ακιντζής, ο ψευτοπροθυπουργός, πρόεδρος

Και ο κοκορόμορφος
διπλωμάτης
Κατά τον κοκορόμορφο Τούρκο υπουργό επί
των εξωτερικών, το Καστελόριζο απέχει 600 χιλιόμετρα από την Ελλάδα. Δηλαδή, γι’ αυτόν,
Ελλάδα είναι μόνο η ηπειρωτική! Λέμε, λοιπόν,
στο αντιπαθέστατο αυτό πετεινόμορφο άτομο,
ότι η Ελλάδα αρχίζει από το Καστελόριζο και
από οπουδήποτε υπάρχουν τα νησιά του αρχιπελάγους της. Τα δύο χιλιόμετρα θάλασσας που το
χωρίζουν, αυτά ναι, είναι στη μέση. Αυτό ορίζουν
οι κανόνες της θάλασσας και του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και οι χάρτες που ενέκρινε και υπέγραψε ο Ατατούρκή …μπαμπάς Τούρκος. Ας το
πάρει χαμπάρι / κι ας αλλάξει τροπάρι ο πετεινόμορφος υπουργός και ο ψευτονταής αφέντης
του.
Όσο για τους διευθύνοντες την συζήτηση, δηλαδή τον διοικητή του ΝΑΤΟ, με τον οποίο συναντήθηκε, αντί να τους διώξει από τη συμμαχία
ως αφερέγγυους και υποκινητές διάλυσής της,
μοιάζει να τους αφήνει μέσα για να μηχανεύονται την διάλυση. Εσείς τι λέτε; Ρ.Κ.

...και μια στο πέταλο
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H ΕΕ ευελπιστεί σε νίκη Μπάιντεν, για την κλιματική αλλαγή
Γ

ια τις χώρες που ελπίζουν να
αποφύγουν τα χειρότερα
της κλιματικής αλλαγής, οι προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ θα είναι καθοριστικής σημασίας όσον αφορά την πορεία της παγκόσμιας δράσης για
το κλίμα, λένε ειδικοί.
Μια νίκη του Δημοκρατικού
υποψηφίου, του πρώην αντιπρόεδρου Τζο Μπάιντεν, θα δώσει νέα
πνοή στην παγκόσμια συνεργασία
για τη μείωση των εκπομπών των
αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, σύμφωνα
με προηγούμενους διαπραγματευτές για το κλίμα. Μια δεύτερη θητεία για τον πρόεδρο Ντόναλντ
Τραμπ, από την άλλη, θα μπορούσε
να προκαλέσει μεγαλύτερη αναστάτωση από την πρώτη του θητεία ενθαρρύνοντας χώρες επιφυλακτικές απέναντι στην κλιματική
αλλαγή.
«Οι ΗΠΑ πρέπει να επιστρέψουν
στο παιχνίδι», δήλωσε η Κέλι Κίτσιερ, πρώην διαπραγματεύτρια
της ΕΕ για το κλίμα που εργάζεται
τώρα για τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Environmental Defense
Fund.
Βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού (2015), σχεδόν 200 χώρες δεσμεύθηκαν να εργαστούν σκληρά
περιορίζοντας την παγκόσμια
υπερθέρμανση στον 1,5 βαθμό
Κελσίου σε σχέση με τα επίπεδα τις
προβιομηχανικής εποχής. Από τότε, ο στόχος αυτός πήγε πιο μακριά, καθώς οι εκπομπές ρύπων
εξακολουθούν να αυξάνονται. Ο
Τραμπ απέρριψε στο σύνολό της τη
συμφωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να αποχωρήσουν
από αυτήν στις 4 Νοεμβρίου.
Μια νίκη του Μπάιντεν, λένε ειδικοί, θα μπορούσε να βοηθήσει να
μπουν αυτές οι προσπάθειες ξανά
στις ράγες. Ο Μπάιντεν θέλει να
δαπανήσει πάνω από 2 τρισεκ. δολάρια στη διάρκεια μιας τετραετούς θητείας προς την επίτευξη του
στόχου για μηδενικές εκπομπές ρύπων έως το 2050 στις Ηνωμένες
Πολιτείες, που αυτή τη στιγμή είναι
η δεύτερη στον κόσμο χώρα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. Μια περαιτέρω δέσμευση για μείωση των
εκπομπών αυτή τη δεκαετία θα
μπορούσε να ωθήσει την Κίνα και
άλλες χώρες με υψηλούς ρύπους να
ακολουθήσουν.
«Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση,
τότε πιστεύω ότι μπορούμε να φέρουμε και τον υπόλοιπο κόσμο μαζί μας», δήλωσε στο Reuters ο
Φρανς Τίμερμανς, ο κορυφαίος
αξιωματούχος της ΕΕ για το κλίμα.
Οι χώρες θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για
τη συμφωνία του Παρισιού φέτος.
Μέχρι τώρα μόνο 14 το έχουν κάνει, περιλαμβανομένης της Νορβηγίας, της Χιλής και των μικροσκοπικών Νήσων Μάρσαλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 μελών σχεδιάζει
να αναβαθμίσει τη δέσμευσή της
τον Δεκέμβριο.
Η Κίνα, η χώρα με τις μεγαλύτε-

ρες εκπομπές ρύπων, λέει ότι θα γίνει ουδέτερη στον άνθρακα έως το
2060, αλλά δεν έχει ακόμη αναθεωρήσει το σχέδιό της για το κλίμα
για την ερχόμενη δεκαετία.
Επιστήμονες του ΟΗΕ ανέφεραν
σε μια μεγάλη έρευνα τον περασμένο Νοέμβριο πως χωρίς απότομες
μειώσεις εκπομπών ρύπων έως το
2030, η διεθνής κοινότητα δεν θα
μπορέσει να αποτρέψει μια καταστροφική κλιματική αλλαγή.
Ο Μπάιντεν, που θα αναλάβει
καθήκοντα τον Ιανουάριο, αν κερδίσει τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, δεσμεύθηκε να επανενταχθεί
αμέσως στη Συνθήκη του Παρισιού. Αυτό θα υποχρέωνε την Ουάσινγκτον να αναλάβει μια νέα δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών ρύπων πριν από την επόμενη
σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το
κλίμα που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο του 2021.
«Ο Μπάιντεν θα πρέπει να κινηθεί τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησής του», δήλωσε ο Τζον Ποντέστα, που διετέλεσε σύμβουλος
για κλιματικά και ενεργειακά θέματα του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα
και είναι τώρα ανεπίσημος σύμβουλος του Μπάιντεν.
«Άλλες χώρες θα αρχίσουν να
κρίνουν το επίπεδο φιλοδοξίας της
κυβέρνησης σε αυτή τη βάση», δήλωσε ο Ποντέστα στο Reuters.
Ενώ πολλές πολιτείες, πόλεις και
επιχειρήσεις των ΗΠΑ έχουν αρχίσει ήδη να περικόπτουν τις εκπομπές ρύπων, η χώρα εξακολουθεί
να υπολείπεται της δέσμευσης επί
εποχής Ομπάμα να μειώσει τις εκπομπές από 26% έως 28% μέχρι το
2025 σε σύγκριση με τα επίπεδα
του 2005.
Ο Τραμπ, που απορρίπτει το κυρίαρχο ρεύμα της επιστήμης για
την κλιματική αλλαγή, ξήλωσε
τους κανονισμούς της εποχής
Ομπάμα, επιδιώκοντας να απαλλάξει τις βιομηχανίες ενέργειας και
αυτοκινήτων από το κόστος κανονισμών που αποσκοπούν να προστατεύσουν την υγεία και το περιβάλλον.

Η αιφνιδιαστική δέσμευση της
Κίνας τον Σεπτέμβριο να θέσει ως
στόχο την ουδετερότητα άνθρακα
έως το 2060 θα μπορούσε να περιορίσει την παγκόσμια υπερθέρμανση από 0,2 έως 0,3 βαθμό Κελσίου
αυτόν τον αιώνα, δηλώνουν ερευνητές.
Αλλά αυτό «θα πρέπει να είναι
μόνο το σημείο εκκίνησης», δήλωσε ο Τομ Γούντρουφ, πρώην διπλωμάτης στις συνομιλίες του ΟΗΕ για
το κλίμα και νυν υψηλόβαθμος
σύμβουλος του Asia Society Policy
Institute. «Μια κοινή προσέγγιση»
από την ΕΕ και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να ωθήσει το
Πεκίνο να προχωρήσει περισσότερο, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά τις μειώσεις εκπομπών ρύπων βραχυπρόθεσμα», είπε.
Ο Ποντέστα άφησε να εννοηθεί
πως η επιβολή φόρου άνθρακα στις
εισαγωγές από τις ΕΕ και τις ΗΠΑ
θα μπορούσε να λειτουργήσει προς
αυτό τον σκοπό. Οι Βρυξέλλες θα
προτείνουν μια πολιτική τον επόμενο χρόνο για την επιβολή ενός
τέτοιου κόστους και ο Μπάιντεν
έχει υποσχεθεί να επιβάλει έναν τέτοιο φόρο.
Η διατήρηση της πίεσης στην Κίνα θα είναι ιδιαίτερα σημαντική,
καθώς το Πεκίνο αποφασίζει για τη
χρηματοδότηση μονάδων άνθρακα
στο επόμενο πεντεατές οικονομικό
σχέδιό του.
«Οι συζητήσεις με την Κίνα δεν
έχουν τελειώσει», δήλωσε η Λοράν
Τουμπιανά, Γαλλίδα πρώην διπλωμάτης που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας
του Παρισιού και η οποία ηγείται
τώρα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης
European
Climate
Foundation.
Όμως η αποκατάσταση της διπλωματίας για το κλίμα μπορεί να
αντιμετωπίσει εμπόδια, ιδιαίτερα
λόγω των τριβών ανάμεσα στις
Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ και
την Κίνα για άλλα θέματα.
Πριν από λίγες ημέρες το Πεκίνο
δημοσιοποίησε ένα δριμύ έγγραφο
για τις επιδόσεις των ΗΠΑ στον

τομέα του περιβάλλοντος κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι «διασπά τη συναίνεση» και ως «ταραχοποιό» και λέγοντας πως τα μέτρα
της κυβέρνησης Τραμπ υπονόμευσαν την παγκόσμια συνεργασία για
το κλίμα.
Οι παγκόσμιες διαπραγματεύσεις για το κλίμα αντιμετωπίζουν
δυσκολίες τα τελευταία χρόνια. Οι
περισσότερες χώρες στη σύνοδο
κορυφής του ΟΗΕ πέρυσι στη Μαδρίτη αγνόησαν τις δεσμεύσεις για
πιο γενναίες υποσχέσεις μειώσεων
των ρύπων.
«Κανείς δεν το έκανε, εκτός από
την Ευρώπη», λέει ο Νιλς Τόρβαλντς, ένας Φινλανδός βουλευτής
που ήταν μέλος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
κατά τη σύνοδο. Η σύνοδος κορυφής συνέπεσε με την επίτευξη συμφωνίας στην ΕΕ για την εξάλειψη
των εκπομπών ρύπων έως το 2050.
Στο μεταξύ, η σύνοδος του ΟΗΕ
αποτύγχανε να καταλήξει σε συμφωνία για τους κανόνες στο διεθνές εμπόριο άνθρακα.
«Δεν μπορέσαμε να λάβουμε
όσες αποφάσεις θα θέλαμε, επειδή
ήμασταν μόνοι μας», είπε ο Τόρβαλντς.
Μια νίκη του Τραμπ θα επιβράδυνε περαιτέρω αυτή τη διαδικασία, λένε ορισμένοι ειδικοί. Ο Ολλανδός βουλευτής Μπας Άικχουτ,
που ηγήθηκε της αντιπροσωπείας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη
Μαδρίτη, δήλωσε ότι θα μπορούσε
να ενθαρρύνει τη Ρωσία, τη Βραζιλία ή άλλες χώρες να διαταράξουν
την συνεργασία για το κλίμα.
«Η έλλειψη προβλεψιμότητας
του Τραμπ έχει γίνει κάπως πιο
προβλέψιμη», δήλωσε ο Άικχουτ
στο Ρόιτερς. Άρα «οι χώρες που δεν
τους αρέσει το κλίμα έτσι κι αλλιώς
μπορεί να αρπάξουν την ευκαιρία
να θέσουν περισσότερα εμπόδια
στη διαδικασία του Παρισιού».
«Μια δεύτερη θητεία του Τραμπ
θα είναι εκθετικά χειρότερη για το
κλίμα από την πρώτη.»
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Η χρήση της μάσκας
θα μπορούσε να
γλυτώσει 130.000
θανάτους στις ΗΠΑ
Ο απολογισμός της επιδημίας Covid-19
ενδέχεται να υπερδιπλασιαστεί στις ΗΠΑ
έως τα τέλη Φεβρουαρίου και να ξεπεράσει τους 500.000 νεκρούς, όμως με τη
χρήση της μάσκας θα μπορούσαν να αποφευχθούν 130.000 θάνατοι από αυτούς,
σύμφωνα με τις προβλέψεις μελέτης που
δημοσιεύτηκε την Παρασκευή.
Βάσει του πιο ευλογοφανούς σεναρίου
των ερευνητών, όπου οι τοπικές κυβερνήσεις θα περιόριζαν εκ νέου τις κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις και την οικονομική ζωή,
οι ΗΠΑ και πάλι θα μετρούσαν 511.000
νεκρούς από την Covid-19, στα τέλη Φεβρουαρίου.
Εντούτοις, εάν το 95% του πληθυσμού
κάθε πολιτείας φορούσε συστηματικά μάσκα παρουσία άλλων ανθρώπων, αυτός ο
απολογισμός θα μπορούσε να μειωθεί κατά σχεδόν 130.000 ανθρώπους, σύμφωνα
με τις προβλέψεις του Institute for Health
Metrics and Evaluation (IHME).
Ακόμα κι αν η χρήση της μάσκας τηρείτο σε ποσοστό 85%, 95.000 ζωές θα μπορούσαν να σωθούν, συμπληρώνουν στο
άρθρο τους, που δημοσιεύτηκε στο
Nature Medicine. «Καθίσταται ολοένα
και πιο σαφές ότι οι μάσκες μειώνουν σημαντικά τη μετάδοση των ιών του αναπνευστικού, όπως τον SARS-CoV-2 και
περιορίζουν επομένως τη διασπορά της
Covid-19», υπογραμμίζουν οι συγγραφείς. Στα μέσα Ιουλίου, οι ομάδες ανάπτυξης μοντέλων του IHME είχαν ορθώς
προβλέψει 224.000 νεκρούς για την 1η
Νοεμβρίου.

«Σενάριο αναφοράς»

Για να προβλέψουν πώς θα μπορούσαν
να μοιάζουν οι επόμενοι μήνες, οι επιδημιολόγοι και επιστήμονες του IHME
έφτιαξαν τρία πιθανά σενάρια.
Στο πρώτο, που θεωρείται ελάχιστα πιθανό, οι Πολιτείες συνεχίζουν να άρουν
σταδιακά τους περιορισμούς στις μετακινήσεις και τις κοινωνικές επαφές. Την 28η
Φεβρουαρίου, ο συνολικός αριθμός από
τον νέο κορονοίό θα υπερέβαινε το 1 εκατομμύριο και τουλάχιστον 152 εκατομμύρια άνθρωποι (το 45% του πληθυσμού)
θα είχε προσβληθεί από την Covid-19,
εκτιμούν. Όμως, είναι πιο ρεαλιστικό να
αναμένει κανείς πως οι Πολιτείες θα επαναφέρουν, αντιθέτως, τα μέτρα που λήφθηκαν στο πρώτο κύμα της επιδημίας,
όπως το κλείσιμο των σχολείων, τον περιορισμό των δημόσιων συναθροίσεων και
το πλήρες ή μερικό κλείσιμο καταστημάτων που δεν θεωρούνται απαραίτητα.
Η έρευνα, που χαρακτηρίζει αυτήν την
υπόθεση «σενάριο αναφοράς», δείχνει
πως αυτού του τύπου τα μέτρα λαμβάνονται συχνά όταν το επίπεδο θνητότητας
μιας πόλης ή πολιτείας ξεπερνά το όριο
των 8 νεκρών ανά εκατομμύριο κατοίκων
κάθε ημέρα. Οι 45 από τις 50 πολιτείες
των ΗΠΑ θα έχουν περάσει αυτό το όριο
πριν από τα τέλη Φεβρουαρίου, είναι η
εκτίμηση των ερευνητών.
Ακόμα, ωστόσο, και με την επανεργοποίηση αυτών των περιορισμών, ο συνολικός απολογισμός της επιδημίας θα έφθανε τους 511.000 νεκρούς και σχεδόν τα 72
εκατομμύρια κρούσματα στα τέλη Φεβρουαρίου, συμπληρώνεται στο άρθρο.
Σε ένα τρίτο σενάριο, όπου το 95% του
πληθυσμού των ενηλίκων υιοθετούσε τη
χρήση της μάσκας, «129.574 ζωές θα μπορούσαν να σωθούν» στο διάστημα μεταξύ
22ας Σεπτεμβρίου έως 28ης Φεβρουαρίου, καταλήγουν οι ερευνητές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP
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Στον Αντώνη Φιωτοδημητράκη, αντί επικήδειου…
σκολη. Δεν πεινάσαμε ποτέ από φαγητό, αλλά
μας έλειπαν το μέλι, τα φρούτα, τα καρύδια,
ενώ κάστανα είχαμε πάρα πολλά. Τα καρύδια
μας άρεσαν και των δύο κι οι γείτονες είχαν
πολλά δένδρα. Μόλις χάραζε η αυγούλα – της
νύχτας η κόρη – σηκωνόμαστε και πηγαίναμε
στις καρυδιές, γεμίζοντας μισό τσουβάλι καρύδια, που έπεφταν από τον αέρα, τη νύχτα- την
κόρη τής μέρας. Τα καθαρίζαμε και ήταν τα
«κουράδια» μας. Τα πρόβατα και τα γίδια μας.
Εγώ ο Γιάννης, ήταν φυσικό να του κλέβω τα δικά του, το βράδυ που κοιμόμασταν, καθώς ξυπνούσα πιο νωρίς.
Φυτεύαμε και κάναμε πρασιές με δενδρίλια
γιατί είχαμε χωράφια. Ο πατέρας μας δεν μας
πείραζε. Εγώ πήγαινα και ξερίζωνα τα δικά του
και τα φύτευα στο δικό μου το χωράφι.
Ανάργυρος!
Ο μικρότερός μου αδελφός, ο Αντώνης, ήταν
πολύ ιδιόρρυθμος χαρακτήρας. Διαφορετικός
από τους άλλους Αντώνηδες και από ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Στην Κρήτη λέμε,
«Κόψε πρίνο κάνε Αντώνη
κόψε πλάτανο Μανώλη.
Με τη δάφνη Θεοφάνη.
Κι αν επείς και για το Γιάννη,
ό,τι ξύλο κόψεις κάνει».
Ο Αντώνης ήταν τόσο πολύ χοντροκέφαλος,
που όταν ο παππούς κι η γιαγιά του έλεγαν να
πάει να φέρει νερό στην Κάνδανο, δεν πήγαινε.
Αν του έλεγαν, Αντώνη μην φέρεις νερό, τότε
έτρεχε να το φέρει.
Μεγαλώσαμε μικροί κι΄ η ζωή ήταν λίγο δύ-

Κι ο Αντώνης, Αντώνης… Ακλόνητος.
Στην Αμερική εγώ βγήκα από τα καράβια ένα
χρόνο νωρίτερα απ’ αυτόν. Ανοιξα τρία μαγαζιά
και δεν τον φώναξα σε κανένα, για συνεταίρο.
Νομίζω ούτε για εργάτη… Ο Αντώνης όταν
βρήκε το Kellogg Diner, μου τηλεφώνησε να
πάω να το δω. Ήταν κλειστό. Μου άρεσε και
του το είπα.
Τον ρώτησα, «τι με φώναξες να κάνω; Εγώ
λεφτά δεν έχω, τά έχω επενδύσει στις γυναίκες,
τά κουστούμια και άλλα κουσούρια... Θέλεις να
δουλέψω για σένα, ή να με βάλεις συνεταίρο, να
σου τα χρωστάω και σιγά-σιγά να σε ξεπληρώσω;»
Μου είπε γελώντας, «δεν σου αξίζει να σε πάρω συνεταίρο, αλλά θα το κάνω».
Έτσι ξεκινήσαμε τον συνεταιρισμό, μέχρι που
ήλθε κι ο Φώτης. Κι ο ένας έγινε δύο και δύο γί-

ναμε τρεις!
Έτσι, αγαπημένοι και μονιασμένοι προχωρήσαμε, με διάφορες διακυμάνσεις. Εδώ η κοιλιά
μαλώνει με τα άντερα, δεν είναι παράξενο! Αλλά, πάντα σαν αδέλφια, φτάσαμε μέχρι εδώ.
Σκέφτηκα στη μνήμη του Αντώνη να οργανώσω συσσίτιο για άστεγους, για ανθρώπους
που κοιμούνται στο δρόμο. Δεν έχω ακόμη καταλήξει στον αριθμό, αλλά για 50-100 άτομα
ημερησίως. Κι όσο ζω, ο Αντώνης θα είναι ο συνέταιρός μου. Μια ζωή, όσα λεφτά κάναμε τα

μοιραζόμαστε. Αυτός ποτέ του δεν άγγιξε το
ταμείο. Λένε πως όποιος βάζει το δάχτυλο στο
μέλι, το γλύφει. Αυτό ποτέ το δεν το γεύτηκε. Κι
αν ποτέ το άγγιξε, πήγενε πάντα, στη βρύση για
να πλύνει τα χέρια του. Εγώ πολλές φορές τα
έγλυφα και τα ξαναέβαζα στο μέλι και τα ξαναέγλυφα! Οπότε, όσο ζω και μπορώ θα κάνω
ο,τιδήποτε κατά δύναμη για την οικογένειά του
κι αν χρειαστεί να τους συμπαρασταθώ σαν
αδελφός.
Γιάννης Α. Φιωτοδημητράκης
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Ο ομογενής εύζωνας που συγκίνησε την πρόεδρο της Δημοκρατίας
Νέα Υόρκη (GreekNewsOnline)

Η

ιστορία του 28χρονου Ανδρέα Χολέβα, από το Χάρισμπουργκ της Πενσιλβάνιας που απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα και τώρα υπηρετεί στους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς συγκίνησε την πρόεδρο της
Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, που την γνωστοποίησε μέσω του
λογαριασμού της στο Facebook, μαζί με φωτογραφίες του.
Γράφει η κ. Σακελλαροπούλου:
«Από μικρό παιδί άκουγε στο σπίτι τις ιστορίες του παππού του, εύζωνα στη Βασιλική
Φρουρά το 1937. Ίσως να του μιλούσαν για τον
ηρωισμό των ευζωνικών ταγμάτων όταν αποτελούσαν μάχιμα τμήματα του ελληνικού στρατού. Ίσως, παιδί, να συμμετείχε κι εκείνος, όπως
όλα τα ελληνόπουλα της ομογένειας, στις εθνικές γιορτές φορώντας τη στολή του «τσολιά»,
την εθνική ενδυμασία μας που παραπέμπει ευθέως στην επανάσταση του 1821 και στους
αγώνες για εθνική ανεξαρτησία. Το σίγουρο είναι ότι ο 28χρονος ομογενής Ανδρέας Χολέβας
ανέπτυξε όχι απλώς τον αυτονόητο συναισθηματικό δεσμό με τον τόπο της καταγωγής του,
αλλά βαθιά σύνδεση με την έννοια της πατρίδας. Κατάλαβε, δηλαδή, από νωρίς, ότι πατρίδα
αποκτά κανείς μόνον όταν γίνεται πολίτης και
ότι η στράτευση είναι τιμή και όχι απλώς υποχρέωση.
Γεννημένος στο Χάρισμπεργκ της Πενσιλβάνια από γονείς που μετανάστευσαν στην
Αμερική στα τέλη της δεκαετίας του ’60, καλλιεργώντας από παιδί το όνειρο να γίνει εύζωνας
όπως ο παππούς του, πέρασε από όλες τις διαδικασίες για να γίνει Έλληνας, απέκτησε ελληνικό διαβατήριο και τον Ιανουάριο του 2020
παρουσιάστηκε στον ελληνικό στρατό.
Φόρεσε με περηφάνεια τη στολή του εύζωνα
και υπηρέτησε, για εννέα μήνες, στην Προεδρική Φρουρά, φυλάττοντας τιμητικά τον θεσμό
της Δημοκρατίας.
Έζησε την αυστηρή καθημερινότητα των ευζώνων, βάδισε αναρίθμητες φορές στο λευκό

μονοπάτι –σύμβολο του δρόμου προς τους
απελευθερωτικούς αγώνες– από το στρατόπεδο προς το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη,
παρέστη στην έπαρση και στην υποστολή της
σημαίας στο Βράχο της Ακρόπολης, βίωσε σε

όλη του την ένταση τον συμβολισμό που εκπέμπει το ύψιστο τιμητικό άγημα της χώρας. Η
ευχή «καλός πολίτης», στο πρόσωπο του Ανδρέα Χολέβα που σήμερα ολοκληρώνει τη θητεία του, αποκτά το πλήρες νόημά της».

Διανομή τροφίμων του Ιδρύματος Ελληνικής Συμπαράστασης

Αθήνα.- Photo: Stavros Tsakiridis
Στις 17 Οκτωβρίου 2020 Παγκόσμια Ημέρα
για την εξάλειψη της φτώχειας πραγματοποιήθηκε η τακτική μηνιαία διανομή τροφίμων και ειδών με τήρηση όλων των πρωτοκόλλων όσον
αφορά στον COVID-19.
Περίπου 370 οικογένειες προσήλθαν στις
εγκαταστάσεις της ΕΛΕΘΣΥ-HRF και πήραν τα
απαραίτητα τρόφιμα του μήνα προσφορά του
HRF. Αρωγοί μας και σε αυτή τη διανομή το Κοινωνικό Παράρτημα του Συλλόγου των Αθηναίων
και εταιρείες οι οποίες μας στηρίζουν με προϊόντα όπως λάδι, κοτόπουλα, τυρί, λαχανικά κ.α.

H διανομή πραγματοποιήθηκε με επικεφαλής
την υπεύθυνη της ΕΛΕΘΣΥ κα. Μαρία Σιούρδη,
και τη βοήθεια των εθελοντριών κ.κ. Σούλας
Μπέλλη και Αντωνίας Παντουβάκη,
Αρωγοί μας αυτό τον μήνα οι εταιρείες: Όμιλος Ν. Κωνσταντόπουλου, Τράπεζα Τροφίμων,
Arla foods, Αγροβίμ, Μπαρμπα-Στάθης, Αγνό.

Πληροφορίες
για το ίδρυμα

To Hellenic Relief Foundation είναι ένας μη
κερδοσκοπικός οργανισμός (non- profit, taxexempt [501C3] organization). Ιδρύθηκε τον
2012 με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων στις

Η.Π.Α. προς αγορά και διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε αναξιοπαθούντες στην
Ελλάδα. Μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί περιπου
660,000 δολάρια με τα οποία έχουν αγοραστεί
και διανεμηθεί τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης
καθώς και κοινωνικές υπηρεσίες που αξίζουν περίπου ενάμισι εκατομμύρια δολάρια καθώς εταιρείες στην Ελλάδα ενισχύουν τις διανομές με
προϊόντα και ιατροί και κοινωνικοί λειτουργοί
προσφέρουν εθελοντικά πολύτιμες υπηρεσίες
υποστήριξης. Τα έξοδα του ιδρύματος στην Νέα
Υόρκη καλύπτονται από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες.
www.hellenicrelief.org

Μήνυμα
υφυπουργού
Εξωτερικών για
τον Απόδημο
Ελληνισμό
Σήμερα ο απανταχού Ελληνισμός γιορτάζει. Είναι η μέρα, που η Ελλάδα μας ύψωσε
το ανάστημά της και βροντοφώναξε “ΟΧΙ”
ενάντια στον ωμό και αυθάδη εκβιασμό των
φασιστικών και ναζιστικών δυνάμεων του
Άξονα. Το “ΟΧΙ” της 28ης Οκτωβρίου 1940
ερχόταν από πολύ μακριά και από πολύ παλιά, από τις Θερμοπύλες του “Μολών λαβέ”,
από το “ου φεισόμεθα της ζωής ημών” του
τελευταίου των Παλαιολόγων, από το
“Ελευθερία ή θάνατος” του 1821. Το τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, “ΟΧΙ” μνημονεύουν,
τιμούν και γιορτάζουν οι Έλληνες στην πατρίδα μας και απανταχού της γης, σε όποιο
σημείο πάλλεται και δημιουργεί η ελληνική
ψυχή. Η 28η Οκτωβρίου 1940 συμπυκνώνει
σε μία ιστορική στιγμή τις μνήμες, τα βιώματα και τις αξίες που πάντοτε καθοδηγούν
τον εθνικό μας βίο. Την πλήρη άρνηση στην
υποταγή, την καθολική απόρριψη του ολοκληρωτισμού, την προσήλωση στο δημοκρατικό ήθος και την εθνική αξιοπρέπεια.
Η συμμετοχή της Ελλάδας στον B’ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν είναι μία τυχαία στιγμή στον ρου της ελληνικής και ευρωπαϊκής
Ιστορίας. Αποτελεί μία γενναία απόφαση
των προγόνων μας να πολεμήσουν εναντίον ενός αντιπάλου αριθμητικά υπέρτερου
και, μέχρι τότε, ανίκητου. Απέναντι στην
υπεροπλία των δυνάμεων του Άξονα, οι Έλληνες προέταξαν το ελεύθερο και ακατάβλητο φρόνημά τους. Μία χώρα μικρή σε
μέγεθος, αλλά ιστορικά ταγμένη στην προάσπιση υψηλών ιδανικών, κατήγαγε τις
πρώτες σπουδαίες νίκες στο πεδίο της μάχης, οι οποίες έπληξαν το γόητρο και σηματοδότησαν την αρχή του τέλους του φασισμού και του ναζισμού. Δίπλα τους και οι
Απόδημοι Έλληνες, με την ελληνική σημαία
και την σημαία των νέων τους πατρίδων,
έδωσαν την μάχη υπέρ των πανανθρώπινων
αξιών, αυτών που ο Ελληνισμός έχει κληροδοτήσει στην ανθρωπότητα.
Στη σημερινή συγκυρία, ο εορτασμός του
Έπους του 40’ αναδεικνύεται περισσότερο
επίκαιρος και διδακτικός από ποτέ. Στην
εθνική μας μνήμη βρίσκεται η κατάλληλη
απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Έθνος μας. Αυτό το “ΟΧΙ” υπερασπίζονται τα παιδιά μας που φρουρούν στον
Έβρο, που αγρυπνούν στο Αιγαίο, που προστατεύουν τη σημαία μας σε ολόκληρη την
ελληνική επικράτεια. Εμείς, που η ιστορία
μας τίμησε με βαριά κληρονομιά, δίνουμε
καθημερινά - σε θάλασσα, ξηρά και αέρα την απάντηση που αρμόζει στην αλαζονική
προκλητικότητα που επιδεικνύει η Τουρκία.
Η εμμονή σε έκνομες ενέργειες, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κανόνων
καλής γειτονίας, η διατάραξη της ειρήνης
και της ασφάλειας, την εκθέτει στη διεθνή
κοινότητα και την καθιστά παράγοντα
αστάθειας και παραβατικότητας. Η Ελλάδα,
ως σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, στέλνει
σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση:
στους εκβιασμούς και στις απειλές, θα αντιτάσσουμε πάντοτε ένα ανυποχώρητο “ΟΧΙ”.
Ένα σθεναρό “ΟΧΙ” στις προσπάθειες καταπάτησης της εθνικής μας κυριαρχίας και
των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Συμπατριώτες μου σε κάθε γωνιά της γης,
Τιμώντας την 28η Οκτωβρίου 1940, όλοι
οι Έλληνες γινόμαστε ένα σαν μία γροθιά,
ενώνουμε τις δυνάμεις μας και εντείνουμε
τον αγώνα για την προάσπιση των εθνικών
μας δικαίων με πυξίδα το σθένος και την
εθνική ομοψυχία που μας χαρακτηρίζουν.
Έχουμε πίστη στον Θεό και στα ιδανικά του
Έθνους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ
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Επίσκοπος Ντόρσεϊ: Ένας σύγχρονος φιλέλληνας
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
μία διαφορετική ενορία κάθε Κυριακή και κηρύττω, διδάσκω, βεβαιώνομαι πως είναι όλοι καλά.»
Μία σύντομη συζήτηση με τον
Dorsey είναι αρκετή για να καταλάβεις πως νοιάζεται πραγματικά.
Νοιάζεται για την κοινωνική δικαιοσύνη, νοιάζεται για την κατάσταση
της κοινωνίας, νοιάζεται για το καλό
των πάντων. Και νοιάζεται με έναν
αυθεντικό και ειλικρινή τρόπο που είναι πραγματικά ένα παράδειγμα προς
μίμηση.
“Αυτή τη στιγμή μετά τη δολοφονία
του George Floyd υπάρχει τεράστια
ταραχή. Οπότε προσπαθούμε με τους
άλλους ηγέτες των Εκκλησιών να
βρούμε μία στρατηγική από κοινού
που θα βοηθήσει τις διάφορες γειτονιές να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Αλλά και που θα βοηθήσει να βρεθούν λύσεις, να γίνει πρόοδος στο
κομμάτι της κοινωνικής ισότητας.
Άρα όπως καταλαβαίνετε η δουλειά
μου είναι αρκετά περίπλοκη. Ανησυχώ
συνεχώς. Αλλά προσεύχομαι συχνά
και όταν προσεύχομαι ανησυχώ λιγότερο.»
Ο Dorsey είναι μαθητής Ελληνικών στο διαδικτυακό σχολείο Greek
Lessons OnLine (https://greek-lol.
com/). Δεν ανήκει στην κατηγορία
ανθρώπων που μαθαίνουν ελληνικά
λόγω καταγωγής ή συγγένειας. Ο δεσμός που νιώθει με τα ελληνικά είναι
μεν επαγγελματικός και έχει κυρίως

θεολογικά επίπεδα.
“Για πολλά χρόνια μελετούσα κείμενα γραμμένα στα ελληνικά και όσο
διάβαζα κυρίως τις επιστολές του
Αποστόλου Παύλου, τόσο συνειδητοποιούσα πως τα λόγια του είναι καλύτερα κατανοητά προφορικά και όχι
γραπτά. Αν και, λοιπόν, τα νέα ελληνικά είναι διαφορετικά από τα ελληνικά της Καινής Διαθήκης, παραμένουν
αρκετά κοντά. Αυτό με συνάρπασε και
σκέφτηκα πως αν μπορώ να τα μιλήσω και να τα ακούσω όπως ομιλούνται σήμερα, θα είχαν τη δυνατότητα
να καταλάβω τις επιστολές σε βαθύτερο επίπεδο. Κάπως έτσι ξεκίνησα
και μετά απλώς ερωτεύτηκα καθετί
ελληνικό.»
Αυτό μας οδηγεί να συζητήσουμε
για την αγάπη του Dorsey για την ελληνική κουλτούρα και ενώ φυσικά και
αναφέρει το φαγητό, υπάρχει ένα ελληνικό στοιχείο που λατρεύει το
οποίο προκαλεί έκπληξη να το ακούς
από έναν άνθρωπο που δεν έχει οικογενειακούς δεσμούς ή ελληνικά βιώματα.
“Αυτό που μου προκάλεσε τεράστιο
ενδιαφέρον για την ελληνική κουλτούρα είναι τα ρεμπέτικα τραγούδια.»
Ο Dorsey θυμάται ακριβώς τη
στιγμή που συνέβη αυτό για πρώτη
φορά.
“Ήταν κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης που συνέβη ακριβώς
μετά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Είχαν καταρρεύσει τα πάντα
και ξαφνικά δεκάδες χιλιάδες ανθρώ-

πων έφταναν στην Ελλάδα. Οι άλλες
χώρες έκλεισαν τα σύνορά τους και οι
Έλληνες άνοιξαν τις αγκαλιές τους. Η
Ορθόδοξη Εκκλησία παραχώρησε
εδάφη για μουσουλμανικά νεκροταφεία και αυτό που φάνηκε τόσο συγκινητικό. Θυμάμαι είχα πει τότε σε ένα
φίλο, χαίρομαι που οι αμερικανικές
αρχές είναι ζωντανές κάπου γιατί αυτό θα έπρεπε να το κάνουμε εμείς.»
Αυτή ήταν η στιγμή που ο Dorsey
άρχισε να μαθαίνει περισσότερα για
τους Έλληνες πρόσφυγες του 1922 και
έτσι βρέθηκε μπροστά στο Ρεμπέτικο
Τραγούδι. Ένα δημοφιλές είδος ελληνικής μουσικής που χαρακτήρισε μία
εποχή ξεριζωμού και αναγκαστικής
μετακίνησης για τους Έλληνες.
Αυτό μας φέρνει στη σημασία της

κοινότητας για τους Έλληνες, ειδικά
σε στιγμές αντίστοιχων τραγωδιών.
Πολύ γρήγορα συνειδητοποιώ πως αυτό είναι κάτι που ο Dorsey ζει κάθε
μέρα της ζωής του στη δουλειά του.
«Γνωρίζω όλους μου τους ιερείς και
επειδή επισκέπτομαι κάθε ενορία γνωρίζω καθημερινούς ανθρώπους και τα
προβλήματά τους γεγονός που μας δίνει μία αίσθηση δεμένης κοινότητας.
Όταν συμβαίνει κάτι τραγικό, οφείλω
να είμαι εκεί για να τους ακούσω.
Νιώθουν τον επίσκοπό τους πολύ κοντά τους και αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα στον κόσμο για εμένα.»
Τελειώνουμε τη συζήτησή μας με
την προσδοκία να συναντηθούμε στην
Ελλάδα σύντομα και γιατί όχι να μιλήσουμε στα ελληνικά την επόμενη

φορά. Άλλωστε ο Dorsey νιώθει μεγάλη ασφάλεια να εξασκεί τα ελληνικά
του με Έλληνες.
«Οι Έλληνες έχουν πάντα τέτοια
ευγνωμοσύνη και χαρά όταν επιχειρείς να μιλήσεις τη γλώσσα τους.
Όταν κάνω λάθος η δασκάλα μου η
Χριστίνα στο Greek Lessons OnLine είναι τόσο ευγενική και με γεμίζει αυτοπεποίθηση. Αυτό με ανακουφίζει αντί
να με κάνει να νιώθω άσχημα όταν
προσπαθώ και κάνω λάθη. Ανυπομονώ να βρεθώ σύντομα στην Ελλάδα
και να μιλήσω με τον κόσμο εκεί.»
O Dorsey είναι ένας σύγχρονος
φιλέλληνας και η αγάπη του για τη
χώρα και τη γλώσσα μας, προκαλεί
συγκίνηση και περηφάνια.

Οι δημοκρατικοί κατέθεσαν ακόμη δύο ψηφίσματα για κυρώσεις κατά της Τουρκίας
Νέα Υόρκη.Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Με δύο ψηφίσματα, το ένα για το Αζερμπαϊτζάν και το άλλο για την Τουρκία, οι δημοκρατικοί γερουσιαστές Ρόμπερτ Μενέντεζ, Μπομπ
Κέισι, Έντ Μέρκεϊ, Ντικ Ντέρμπιν, Κόρι Μπούκερ και Τζακ Ριντ, ζητούν από τον υπουργό
Εξωτερικών Μάικ Πομπέο να αναφέρει λεπτομερώς τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων των δύο αυτών χωρών σε όλο το Νότιο
Καύκασο, στο εσωτερικό των χωρών τους, και,
στην περίπτωση της Τουρκίας, στη Συρία, το
Ιράκ και τη Λιβύη.
Τα ψηφίσματα απαιτούν επίσης πληροφορίες
σχετικά με τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίζει η αμερικανική βοήθεια ασφαλείας σε αυτές
τις παραβιάσεις και να ενημερώσει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να περιορίσουν ή να
τερματίσουν τη βοήθεια ασφαλείας και τις πωλήσεις όπλων σε αυτές τις χώρες.
Όπως ανέφερε πηγή στο Κογκρέσο, η παρουσία τους την παραμονή των επαφών που είχε
την Παρασκευή στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ με τους
ομολόγους του της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο,
κάθε άλλο παρά τυχαία είναι.
Το ενδιαφέρον για τα δύο αυτά ψηφίσματα
είναι ότι έχουν προνομιακό χαρακτήρα και δεν
χρειάζεται να περάσουν από συζήτηση στην
επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας
και μπαίνουν κατευθείαν για ψήφιση στην ολομέλεια, εκτός κι αν μπλοκαριστούν από τον
ηγέτη της πλειοψηφίας. Επίσης τα ψηφίσματα
επικαλούνται νόμιμη αρχή σύμφωνα με τον
ισχύοντα νόμο περί εξωτερικής βοήθειας, 502Β
(γ), το οποίο σημαίνει πως από την στιγμή που
ψηφιστούν από τη Γερουσία, οι πρόνοιές τους
πρέπει να εφαρμόζονται εντός συγκεκριμένων

προθεσμιών. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του γραφείου του γερουσιαστή Μπομπ
Μενέντεζ, επικεφαλής της μειοψηφίας στην
Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων, οι γερουσιαστές εισάγουν αυτά τα ψηφίσματα υπό το φως
της συνεχιζόμενης βίας στον νότιο Καύκασο.
«Με πλήρη υποστήριξη από την Τουρκία, το
Αζερμπαϊτζάν επιτέθηκε σε αστικά κέντρα,
σκοτώνοντας και τραυματίζοντας εκατοντάδες
αμάχους και εκδιώκοντας πάνω από το μισό
πληθυσμό του Ναγκόρνο-Καραμπάχ από τα
σπίτια τους. Η επιθετικότητα της Τουρκίας στη
Συρία, τη Λιβύη και το βόρειο Ιράκ έχει επίσης
παράγει πολλές αξιόπιστες εκθέσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέσα στα
σύνορά τους, οι κυβερνήσεις τόσο του Αζερμπαϊτζάν όσο και της Τουρκίας έχουν μακρά
ιστορία άρνησης στους ίδιους τους δικούς τους
πολίτες τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες που τους αξίζουν».
Όπως δήλωσε ο γερουσιαστής Μενέντεζ, «η
συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Αζερμπαϊτζάν
εναντίον του αρμενικού λαού - με την πλήρη
υποστήριξη της Τουρκίας - έχει ήδη προκαλέσει
οδυνηρό φόρο αίματος στους πολίτες της περιοχής και είχε ως αποτέλεσμα φρικτές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να συνεχίσουν να
παρέχουν βοήθεια ασφαλείας και όπλα στο
Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία καθώς αυτές
απομακρύνουν την περιοχή όλο και περισσότερο από την ειρήνη », είπε ο δημοκρατικός γερουσιαστής από τη Νέα Ιερσέη.
Σημείωσε παράλληλα ότι το μοτίβο βίας της
Τουρκίας εκτείνεται πέρα από τον Νότιο Καύκασο, μέχρι τη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη, και
τόσο ο Πρόεδρος Αλίγιεφ όσο και ο Πρόεδρος
Ερντογάν έχουν προκαλέσει φρικτές κακοποιήσεις στους λαούς τους.

«Αυτά τα ψηφίσματα αντιτίθενται στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του
Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας και ανοίγουν το
δρόμο για να σταματήσουν να οπλίζουν δύο
κυβερνήσεις που χρησιμοποιούν συχνά τις δυνάμεις ασφαλείας τους για να βλάψουν αθώους
ανθρώπους».
Το ψήφισμα του Αζερμπαϊτζάν ζητά:
• Όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά
με φερόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών από την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν εντός του Αζερμπαϊτζάν ·
• Περιγραφή των μέτρων που έχουν λάβει οι
ΗΠΑ για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν.
• Η γνώμη του υπουργού Εξωτερικών για το
κατά πόσον οι έκτακτες περιστάσεις απαιτούν
τη συνέχιση της βοήθειας ασφαλείας των ΗΠΑ
στο Αζερμπαϊτζάν και όλα τα γεγονότα που
υποδηλώνουν ότι αυτή η βοήθεια είναι προς το
εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ
• Όλες τις διαθέσιμες αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με φερόμενες παραβιάσεις διεθνώς
αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
θεμελιωδών ελευθεριών από την κυβέρνηση
του Αζερμπαϊτζάν σε ολόκληρο τον Νότιο Καύκασο.
• Πληροφορίες σχετικά με την πιθανότητα
να έχει χρησιμοποιηθεί ή ότι θα χρησιμοποιηθεί
η βοήθεια ασφαλείας των ΗΠΑ στον Νότιο
Καύκασο από την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν
·• Μια περιγραφή των μέτρων που έχουν λάβει
οι ΗΠΑ για να αποθαρρύνουν πρακτικές εχθρικές προς τα ανθρώπινα δικαιώματα από την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν στον Νότιο Καύκασο και να αποσυνδέσουν τη βοήθεια ασφαλείας
των ΗΠΑ και των ΗΠΑ από αυτές.

Το ψήφισμα της Τουρκίας ζητά:
• Όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά
με φερόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών
από την τουρκική κυβέρνηση στο εσωτερικό
της Τουρκίας ·
• Περιγραφή των μέτρων που έχουν λάβει οι
ΗΠΑ για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία.
• Η γνώμη του υπουργού Εξωτερικών για το
κατά πόσον οι έκτακτες περιστάσεις απαιτούν
τη συνέχιση της βοήθειας ασφαλείας των ΗΠΑ
στην Τουρκία και όλα τα γεγονότα που υποδηλώνουν ότι αυτή η βοήθεια είναι προς το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ ·
• Όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά
με φερόμενες παραβιάσεις των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από
την κυβέρνηση της Τουρκίας, τις ένοπλες δυνάμεις της, και σχετιζόμενες μ’ αυτήν ομάδες και
άτομα στο νότιο Καύκασο, τη Συρία, τη Λιβύη
και το Ιράκ ·
• Πληροφορίες σχετικά με το αν η αμερικανική βοήθεια ασφαλείας έχει χρησιμοποιηθεί ή είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί στο Νότιο Καύκασο, τη Συρία, τη Λιβύη ή το Ιράκ, από την κυβέρνηση της Τουρκίας ·
• Πληροφορίες σχετικά με το αν έχουν χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση της Τουρκίας
στον Νότιο Καύκασο αμερικανικής κατασκευής
αεροσκάφη F-16.
• Περιγραφή των μέτρων που έχουν λάβει οι
ΗΠΑ για να αποθαρρύνουν πρακτικές εχθρικές
προς ανθρώπινα δικαιώματα από την κυβέρνηση της Τουρκίας στο Νότιο Καύκασο, τη Συρία,
τη Λιβύη και το Ιράκ, και για να αποσυνδέσουν
τη βοήθεια ασφαλείας των ΗΠΑ και των ΗΠΑ
από αυτές.
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Ο Ελπιδοφόρος στην κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Σίλβερ Σπρινγκ

Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Σ

την ιστορική κοινότητα των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στο Σίλβερ
Σπρινγκ του Μέριλαντ μετέβη την Κυριακή 18
Οκτωβρίου, για πρώτη φορά, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, ολοκληρώνοντας την πρώτη του ποιμαντορική περιοδεία
γνωριμίας και με τις 62 κοινότητες που αποτελούν την Αμεση Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια,
στη Νέα Υόρκη, το Κοννέκτικατ, την Ουάσιγκτον (Καθεδρικός Αγίας Σοφίας), το Μέριλαντ και τις Μπαχάμες (Ευαγγελισμός).
Ο Αρχιεπίσκοπος επισκέφθηκε την κοινότητα μόλις μία εβδομάδα πριν την εορτή του Αγίου Δημητρίου και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας που τέλεσε με συλλειτουργούς τον ιερατικώς προϊστάμενο π. Μιχαήλ Εακαρίνο, τον Αρχιμανδρίτη π. Βασίλειο Δρόσσο, τον Αρχιδιάκονο Διονύσιο και τον Πατριαρχικό Διάκονο Καλλίνικο, έκανε τα αποκαλυπτήρια ενός εντυπωσιακού ψηφιδωτού του Αγίου Δημητρίου το
οποίο κοσμεί πλέον -μαζί με το ψηφιδωτό των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης που προηγήθηκε- την πρόσοψη του νεόδμητου (τα θυρανοίξιά του έγιναν τον Οκτώβριο του 2017 από
τον Αρχιεπίσκοπο Γέροντα Αμερικής κ. Δημήτριο) και περικαλλούς βυζαντινού ρυθμού Ιερού Ναού.
Τα δύο ψηφιδωτά είναι έργα του εξαιρετικού
αγιογράφου/ψηφιδογράφου και συντηρητή εικόνων, Γιάννη Φραζή από το Μπρούκλυν. Το
δεύτερο έργο υλοποιήθηκε χάρη σε νέα χορηγία
του αρκαδικού Συλλόγου Βουρβουραίων, οι
οποίοι είχαν συνεισφέρει κατά το παρελθόν το
ποσό των εκατό χιλιάδων δολαρίων για το
Building Fund της κοινότητας, ενώ δώρισαν
και τη βιβλιοθήκη. «Είναι πλούσια η ιστορία
τους και ακόμα πιο πλούσια η δράση και η προσφορά τους όχι μόνο στην κοινότητά μας, αλλά
και στο όμορφο ορεινό χωριό τους, τα Βούρβουρα (στην Κυνουρία) και σε όλο τον κόσμο»,

επισήμανε ο π. Μιχαήλ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της κοινότητας στον πρόεδρο,
Γιώργο Ματζουράνη, και τα μέλη του συλλόγου
που ήταν παρόντα μεταξύ του εκκλησιάσματος.
Συμπροσευχόμενη παρέστη και η Πρέσβυς
της Ελλάδος στις ΗΠΑ, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία το προηγούμενο βράδυ παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου
στην Ουάσινγκτον και τον ενημέρωσε για τη
χορηγία των δύο εκατομμυρίων ευρώ της Ελλάδας στη Θεολογική Σχολή της Βοστώνης που
παραδόθηκε επίσημα την περασμένη Παρασκευή.
Τρία μικρά παιδιά ντυμένα με ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές, ο Λεωνίδας, η Θεοδώρα
και η Ελπίδα, καλωσόρισαν με μία ανθοδέσμη
τον Αρχιεπίσκοπο στο προαύλιο του Ναού.
«Να σας πω την αλήθεια, λυπάμαι που δεν
ήρθα πρώτα σε σας διότι πραγματικά το αξίζατε να έρθω πρώτα σε σας. Εχετε μια υπέροχη,
πολύ όμορφη εκκλησία, μια καλή κοινότητα,
έναν καλό ιερέα, ένα ενοριακό συμβούλιο το
οποίο είναι υποδειγματικό και βλέπω ότι αγαπάτε την εκκλησία σας και την φροντίζετε και
την προσέχετε», τόνισε ο Σεβασμιώτατος, πριν

μιλήσει στο κήρυγμά του για τον Αγιο Λουκά
τον Ευαγγελιστή, τον συγγραφέα του Κατά
Λουκάν Ευαγγελίου και των Πράξεων των
Αποστόλων, ο οποίος, όπως είπε, σε αντίθεση
με τους άλλους Αποστόλους ήταν μορφωμένος,
ήταν γιατρός.
Στο κήρυγμά του στα Ελληνικά ο Σεβασμιώτατος και αναφερόμενος στην ύπαρξη Τεσσάρων Ευαγγελίων, επισήμανε πως «καλό είναι να
έχουμε πολλές απόψεις μέσα στην Εκκλησία,
αλλά να έχουμε ένα κέντρο. Το κέντρο είναι ο
Χριστός. Το κέντρο είναι η Εκκλησία. Δεν μπορούμε όλοι μας να είμαστε το ίδιο. Δεν είμαστε
όλοι το ίδιο....
Ο καθένας μας έχει διαφορετική προσωπικότητα και έτσι για να γίνει δυνατή η Εκκλησία
όλοι πρέπει να είμαστε μέσα. Ολες οι απόψεις.
Οπως βλέπει κανείς το Χριστό, αρκεί να βλέπει
το Χριστό. Αυτό είναι τα Τέσσερα Ευαγγέλια.
Δε διαφωνούν μεταξύ τους, δεν έχουν αντιφάσεις. Το ένα συμπληρώνει το άλλο», για να συμπληρώσει πως μέσα από αυτά «έχουμε την πιο
ολοκληρωμένη πληροφορία, την πιο αξιόπιστη
μαρτυρία, την πιο τέλεια εικόνα για το ποιός
ήταν ο Χριστός και τι έκανε», ενώ κάλεσε τους

πιστούς να διαβάζουν το Ιερό Ευαγγέλιο.
Στο θερμό καλωσόρισμά του ο π. Μιχαήλ τόνισε πως η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου αποτελεί μεγάλη ευλογία για την ιστορική αυτή κοινότητα και στάθηκε στο «όμορφο χαμόγελό
του» λέγοντας πως «όταν κάποιος είναι χαρούμενος, όταν χαμογελάει, σημαίνει πως είναι ο
Χριστός μέσα του», αλλά και σε μια πολύ όμορφη εικόνα μέσα στο Ιερό Βήμα που δημιούργησε το φως που έπεφτε πάνω στην Αγία Τράπεζα
και μπροστά στον Σεβασμιώτατο, «ο ήλιος που
έλαμπε πάνω από τον πατέρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Την προσοχή του Αρχιεπισκόπου τράβηξε και
η εικόνα της Παναγίας Προυσιώτισσας, η οποία
-όπως και η εικόνα στον Ιερό Ναό του Αγίου
Νικολάου στο Φλάσινγκ- αποτελεί πιστό αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας που βρίσκεται αποθησαυρισμένη στην Ιερά Μονή Προυσού στην Ευρυτανία και την οποία υποδέχθηκε
επίσημα η κοινότητα, κλήρος και λαός, το Μάιο του 2019.
Την εικόνα της Παναγίας Προυσιώτισσας
συνόδευσε τότε ο Μητροπολίτης Καρπενησίου
κ. Γεώργιος με τον οποίο επικοινώνησαν τα μέλη του συμβουλίου, παρουσία του Αρχιεπισκόπου.
Η πρώτη επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στην
κοινότητα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Σίλβερ Σπρινγκ, η οποία διανύει το
102ο έτος από την ίδρυσή της, ολοκληρώθηκε
με την ξενάγησή του στις ευρύχωρες κτηριακές
της εγκαταστάσεις και το γεύμα που παρατέθηκε προς τιμήν του στην κοινοτική αίθουσα.
Τον Αρχιεπίσκοπο καλωσόρισε και επίσημα ο
πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου Λοϊζος
Μαυρομάτης, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο π.
Μιχαήλ και η Πρέσβυς Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Παρόντες ήταν επίσης ο αντιπρόεδρος Σωτήριος Νάσιος, οι δύο πρώην πρόεδροι Γεωργία
Φερεντίνου και Μάτ Τίτσης, ο Αρχων Φίλιπ
Καφαράκης, τέως πρόεδρος του Specialty Food
Association και μέλη του συμβουλίου και της
Φιλοπτώχου.
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Ευχαριστίες Ελπιδοφόρου στην Ελλάδα για τη βοήθεια στη Θεολογική

Βοστώνη.- (ΑΠΕ-ΜΠΕ, GreekNewsOnline)

Μ

ε μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής Ελπιδοφόρος ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση για τη γενναία οικονομική
στήριξή της προς το Ελληνικό Κολέγιο και τη
Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,
σε εκπλήρωση της υπόσχεσης που έδωσαν ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο
υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, προσωπικά, στον Προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική.
Όπως σημείωσε o Αρχιεπίσκοπος Αμερικής,
η γενναιοδωρία της Ελληνικής Δημοκρατίας
στο Hellenic College Holy Cross είναι καταπληκτική. Μάλιστα, η ίδια η πρέσβης της Ελλάδας
στις ΗΠΑ, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ανακοίνωσε - κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στη

Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού και δη
στο πλαίσιο του γεύματος που παρέθεσε η σχολή προς τιμήν της και προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου- την παραλαβή της χορηγίας των 2 εκατ. ευρώ, που αφορά στο 2019.
H χορηγία της Ελληνικής Πολιτείας προς τη
σχολή ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια το χρόνο
για τη στήριξη της σχολής και την αναβάθμιση
της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και είχε ανακοινωθεί από τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο στην Ουάσιγκτον, στην εκδήλωση που
οργάνωσαν ομογενειακές οργανώσεις προς τιμή του επισκεπτόμενου την πόλη πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στις 8 Ιανουαρίου.
Το τηλεγράφημα του ΑΠΕ αναφέρει ότι την
πρόταση εισηγήθηκε και προώθησε ο παραιτηθείς τον Δεκέμβριο του 2019 υφυπουργός Εξωτερικών Αντώνης Διαματάρης, κάτι που ωστόσο δεν είχε ανακοινωθεί τότε.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ευχαριστώντας
την ελληνική κυβέρνηση για την προσφορά

της, είπε πως πρόκειται για βαρυσήμαντη επένδυση της μητέρας Ελλάδας προς τα παιδιά της
στη Διασπορά, η οποία δείχνει τους πνευματικούς, τους εθνικούς και τους γλωσσικούς δεσμούς μεταξύ μας.
Νωρίτερα, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και η κ. Παπαδοπούλου είχαν επισκεφθεί τον Μητροπολίτη Βοστώνης Μεθόδιο στα
γραφεία της Μητροπόλεως. Μάλιστα, η Ελληνίδα πρέσβης παρέστη και στο τρισάγιο που τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος στον τάφο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ιακώβου, ο
οποίος βρίσκεται πίσω από το ιερό βήμα του
παρεκκλησίου του Τιμίου Σταυρού της Θεολογικής Σχολής. Τόσο ο Αρχιεπίσκοπος όσο και η
πρέσβης εναπόθεσαν άνθη στο μνήμα του Ιακώβου και μάλιστα την ημέρα κατά την οποία
«ήγε τα ονομαστήρια» ο μακαριστός. Πριν από
το γεύμα, η κ. Παπαδοπούλου ξεναγήθηκε
στους χώρους της Θεολογικής Σχολής ξεκινώντας από την Ιακώβειο Βιβλιοθήκη, το παρεκ-

κλήσιο του Τιμίου Σταυρού, το οποίο αποτελεί
δωρεά της ορθόδοξης νεολαίας της Αμερικής,
καθώς επίσης και το Μαλλιώτειο Πολιτιστικό
Κέντρο.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος συνέχισε και
το Σάββατο την επίσκεψή του στη Θεολογική
Σχολή του Τιμίου Σταυρού της Βοστώνης, όπου
είχε συνεργασία με τον νέο της πρόεδρο Γεώργιο Καντώνη και τους λοιπούς ακαδημαϊκούς
και διοικητικούς υπευθύνους της σχολής.

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ
Τις ευχές του για την επέτειο των 29 ετών της
εκλογής του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου έστειλε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Ελπιδοφόρος. Όπως έγραψε, «Δοξάζουμε τον
Θεό για την τόσο καρποφόρα και ευεργετική
για την Ορθοδοξία διακονία του. Πολλά τα έτη
του».

Διαδικτυακή συζήτηση της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Νέας Υόρκης

Νέα Υόρκη.
Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Ενα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο, για πρώτη φορά διαδικτυακά, πραγματοποίησε το πρωί του
Σαββάτου 24 Οκτωβρίου η Φιλόπτωχος της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας (DAD Philoptochos)
«Παναγία Περίβλεπτος» με τη συμμετοχή πλέον
των εκατό μελών από τμήματα της Νέας Υόρκης,
του Κοννέκτικατ, του Μέριλαντ, της Ουάσιγκτον,
αγγίζοντας πτυχές της καθημερινής ζωής εν μέσω
της πανδημίας.
Την εναρκτήρια προσευχή ανέπεμψε ο Αρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Γκίλμπερτ, προϊστάμενος
της ιστορικής κοινότητας του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου στο Μανχάτταν και Αρχιεπισκοπικός
Επίτροπος για τις κοινότητες του Μανχάτταν και
του Μπρονξ, ο οποίος ανέλαβε πριν από περίπου
τρεις μήνες την πνευματική καθοδήγηση της Φιλοπτώχου της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας.
Με λόγια εμπνευσμένα ο π. Χρυσόστομος τόνισε πόσο σημαντικό είναι να κρατήσουμε ζωντανές

τις κοινότητές μας εν μέσω της πανδημίας και κάλεσε τα μέλη της Φιλοπτώχου -με πυξίδα στο μέλλον- να συνεχίσουν το σπουδαίο φιλανθρωπικό
και κοινωνικό τους έργο. «Είναι πολλά αυτά που
μπορούμε να κάνουμε, γιατί είμαστε ευλογημένοι
με πολύ γερά θεμέλια από τις γενιές που έχουν περάσει», είπε χαρακτηριστικά.
Η πρόεδρος της Φιλοπτώχου της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας, Τζένιφερ Κωνσταντίνου καλωσόρισε τα μέλη και τους ενημέρωσε για το διορισμό από τον Αρχιεπίσκοπο της νέας προέδρου και
των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της
Εθνικής Φιλοπτώχου.
Οπως έχει ήδη ανακοινωθεί, τη δικηγόρο Μαρία
Λογοθέτη (Logus) διαδέχεται στην ηγεσία της
Εθνικής Φιλοπτώχου, η τέως Α’ Αντιπρόεδρος Αρλήν Σιαβελή Kehl, από το Σικάγο, η οποία είχε ηγηθεί της ερανικής πρωτοβουλίας της Φιλοπτώχου
για την ανοικοδόμηση του Αγίου Νικολάου στο
Ground Zero, μαζί με την Τζένιφερ Κωνσταντίνου
και την αείμνηστη Ανν Μάικλς, πρόεδρο της Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου της Νέας Ιερσέης,

Η κ. Κωνσταντίνου αναφέρθηκε επίσης στην
κοινωνική και φιλανθρωπική δράση της Φιλοπτώχου της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας, η οποία περιλαμβάνει επίσης τον Οίκο Ευγηρίας «Αγιος Μιχαήλ», τους μήνες της πανδημίας.
Η Ταμίας Μπία Τζορτζ παρουσίασε τη βοήθεια
που παρείχε η Φιλόπτωχος σε ανθρώπους που
έχουν βρεθεί σε δυσχερή θέση λόγω του κορωνοϊού. Εχουν διατεθεί περί τις 32 χιλιάδες δολάρια
από τον Απρίλιο και η προσπάθεια συνεχίζεται.
Επιπλέον, περί τις οκτώ χιλιάδες έχουν διατεθεί
από τα τμήματα ξεχωριστά ενώ δύο χιλιάδες δολάρια διατέθηκαν από την Εθνική Φιλόπτωχο στην
περιφέρειά μας ειδικά για δωροκάρτες τροφίμων.
Η δρ. Κλόντια Μιτζελιώτη, μέλος του συμβουλίου, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που έχει η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου και τι βοήθεια
μπορεί να προσφερθεί ειδικά στα νεαρής ηλικίας
άτομα. Η Βασιλιάννα Φακίρη, βοηθός Γραμματέας, παρουσίασε το «Pen Pal Initiative» που ευελπιστεί μέσω της γραπτής επικοινωνίας να προσφέρει
χαρά και ανακούφιση σε ανθρώπους κυρίως ηλικι-

ωμένους και μόνους που έμειναν ακόμη πιο μόνοι
τους δύσκολους μήνες της πανδημίας.
Η Ειρήνη Χοτζόγλου, επίσης μέλος του συμβουλίου, παρουσίασε εναλλακτικές, μορφές συνάντησης και επικοινωνίας, έξυπνες, όμορφες αλλά και
πιο ευχάριστες, όχι μόνο των συμβουλίων αλλά και
όλων των μελών της Φιλοπτώχου, πάντα διαδικτυακά.
Η Δέσποινα Κάρτσον, μέλος του συμβουλίου,
αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία «Why Diapers»
και τη βοήθεια που προσφέρει σε οικογένειες με
μωρά που βρίσκονται στα όρια της ανέχειας.
Τέλος, η Α› Αντιπρόεδρος Ρόουζ Κουλούρη
πρότεινε διάφορες ιδέες για ερανικές προσπάθειες
με στόχο την στήριξη των τμημάτων της Φιλοπτώχου και κατ› επέκτασιν του πολύτιμου έργου τους,
με όλους τους περιορισμούς που επιβάλλει η πανδημία.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Φιλόπτωχος της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας προσφέρει τακτικά ενημερωτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια για τα μέλη
της.
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Στον κυβερνήτη Μιχάλη Δουκάκη η ανώτατη
Τιμητική διάκριση της Ελληνικής Δημοκρατίας
Βοστώνη.- (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μ

ε το παράσημο του Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής, βραβεύθηε το Σάββατο ο Ελληνοαμερικανός πρώην
κυβερνήτης της Μασαχουσέτης και προεδρικός υποψήφιος, Μιχάλης Δουκάκης.
Την τελετή οργάνωσε το Γενικό Προξενείο
της Ελλάδας στη Βοστώνη, ενώ την παρασημοφόρηση, η οποία έλαβε χώρα στην οικία του κ.
Δουκάκη, πραγματοποίησε, εκ μέρους της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η πρέσβυς της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
Στην τελετή επίσης συμμετείχε διαδικτυακά
ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον
Απόδημο Ελληνισμό, Κωνσταντίνος Βλάσης.
Στην παρέμβασή του ο κ. Βλάσης συνεχάρη
τον κ. Δουκάκης για τη δράση του στην αμερικανική πολιτική σκηνή και στην εκεί ομογενειακή ζωή, καθώς και για την στήριξή του στην
προώθηση των εθνικών δικαίων μας. Τόνισε,
επίσης, ότι η συνολική πορεία του στον δημόσιο βίο των ΗΠΑ, έχοντας πάντα στραμμένο το
βλέμμα στην Ελλάδα, αποτελεί παράδειγμα
προς μίμηση και πηγή έμπνευσης για τις νεότερες γενιές αποδήμων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του γραφείου του υφυπουργού.

Ο κ. Δουκάκης αποτελεί εξέχουσα προσωπικότητα της αμερικανικής πολιτικής ζωής, καθώς υπήρξε ο μακροβιότερος Κυβερνήτης στην
ιστορία της Μασαχουσέτης και ήταν υποψήφιος των Δημοκρατικών για την Προεδρία των

ΗΠΑ το 1988. Ως μέλος της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας, ανέπτυξε σημαντικές φιλανθρωπικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές δράσεις.

Διαφωνούν με την αναγνώριση του Κιέβου 4 μητροπολίτες
Λευκωσία.Τέσσερεις ιεράρχες της Εκκλησίας Κύπρου, οι
μητροπολίτες Λεμεσού Αθανάσιος, Κύκκου Νικηφόρος, Ταμασού Ησαΐας και Αμαθούντος Νικόλαος, καταδικάζουν την απόφαση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου να αναγνωρίσει τον Μητροπολίτη Κιέβου. Η σχετική μνημόνευση του Μητροπολίτη Επιφάνιου έγινε κατά την χειροτονία του νέου επισκόπου Αρσινόης και προκάλεσε την αποχώρηση του παρευρισκομένου Μητροπολίτη Λεμεσσού, πριν την απόλυση. (Ρεπορτάζ από την
πρώτη σελίδα). Στην κοινή τους δήλωση, οι μητροπολίτες επιτιμούν τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο για την απόφαση του να προχωρήσει στην
αναγνώριση και δηλώνουν η Ουκρανία ανήκει εκκλησιαστικά στο Πατριαρχείο Μόσχας. Ταυτόχρονα επικρίνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο
ότι έβλαψε την ενότητα και ότι καλώς και δικαιολογημένα το Πατριαρχείο Μόσχας διέκοψε την
Κοινωνία με το Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας
και την Εκκλησία της Ελλάδας.

Η ΔΗΛΩΣΗ

Μέ πολλή ἀνησυχία, ἀλλά καί βαθυτάτη θλίψη
πληροφορηθήκαμε τή μνημόνευση ὡς «Προκαθημένου τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας» τοῦ Ἐπιφανίου ἀπό τήν Α.Μ. τόν Ἀρχεπίσκοπο Κύπρου κ.
Χρυσόστομο, σήμερα, Σάββατο 24 Ὀκτωβρίου
2020, κατά τή Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή
τῆς Παναγίας τῆς Χρυσορροϊάτισσας, ὅπου καί
ἐγένετο ἡ εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀρσινόης κ. Παγκρατίου.
Ἡ ἐν λόγῳ Πράξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου συνιστᾶ
κατάφωρη παραβίαση τοῦ συνοδικοῦ, συλλογικοῦ καί δημοκρατικοῦ πολιτεύματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καί τῆς λειτουργίας, μέ βάση τό σύστημα αὐτό, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
τῆς Κύπρου.
Τό θέμα τοῦτο ἔθεσε ὁ Μακαριώτατος σέ πρόσφατη Συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καί λήφθηκε,
τότε, ἀπόφαση νά ἐξετασθεῖ σέ ἄλλη Συνεδρία
της, προκειμένου νά ἀκουσθοῦν οἱ ἀπόψεις καί οἱ
θέσεις ὅλων τῶν Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί
νά ληφθεῖ, ἐπί τοῦ θέματος, συνοδική ἀπόφαση.

Ἡ ἀνάδειξη τοῦ Ἐπιφανίου ὡς «Προκαθημένου τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας» ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου, ἡ ὁποία καί ἐγένετο
προσφάτως (9 Σεπτεμβρίου 2020), ἔχει προκαλέσει τριγμούς στήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί μέχρι σήμερα μόνο ἡ Ἐκκλησία Ἑλλάδος καί τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, γιά λόγους
πού δέν εἶναι τοῦ παρόντος, τόν ἔχουν ἀναγνωρίσει. Ὅλες οἱ ὑπόλοιπες τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τηροῦν στάση ἀρνητική ἐπί τοῦ θέματος.
[Νά σημειωθεῖ ἐδῶ, ὅτι, κατά τή «χειροτονία»
τοῦ ὑπό ἀναφορά Ἐπιφανίου, οὐδείς Ἐκπρόσωπος
τῶν κατά τόπους Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν παρευρέθηκε, μέ ὅ,τι αὐτό μπορεῖ νά σημαίνει.]
Ὁ ὑπο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ἀνακηρυχθείς ὡς «Προκαθήμενος»
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας οὐδόλως τυγχάνει
κανονικά χειροτονημένος καί τοῦτο, γιατί προέρχεται ἀπό σχισματικές ὁμάδες τῆς Οὐκρανικῆς
Ἐκκλησίας. Ἐἀν, ὄντως, ἤθελε ὁ Παναγιώτατος
Οἰκουμενικός Πατριάρχης νά ἀκολουθήσει τή νομοκανονική τάξη χορήγησης Αὐτοκεφάλου στήν
Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, τότε ἔπρεπε νά ἀποταθεῖ στόν κανονικό Μητροπολίτη Κιέβου κ. Ὀνούφριο, καί ἐπί τούτου νά ἔχει καί τή σύμφωνη γνώμη τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, στό ὁποῖο ὑπάγεται, ὅπως καί τή σύμφωνη γνώμη τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Προκαθημένων.
Ἡ Πράξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.
Βαρθολομαίου νά χορηγήσει «αὐτοκεφαλία» στίς
σχισματικές δομές τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας
ἀποτελεῖ ἐνέργεια αὐθαίρετη, ἀντικανονική καί
ἀντιεκκλησιαστική, ὑπό τήν ἔννοια, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἀνήκει στή δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί συνιστᾶ,
ὅπως προαναφέραμε, ἐπέμβαση στή δικαιοδοσία
τοῦ ἐν λόγῳ Πατριαρχείου. Ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ
γεγονότος, ἡ Ἐκκλησία Ρωσίας, ἀντιδρώντας, δικαιολογημένα ἔχει διακόψει τήν ἐκκλησιαστική
κοινωνία μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ὅπως
καί μέ τίς Ἐκκλησίες Ἑλλάδος καί Ἀλεξανδρείας.
Ἡ χορήγηση Αὐτοκεφαλίας εἶναι νοητή καί

δυνατή, κατά τούς ἱερούς Κανόνες καί τήν Πράξη
τῆς Ἐκκλησίας μας, μόνο, ἐάν τυγχάνει τῆς ἐκ τῶν
προτέρων ἔγκρισης τῶν Προκαθημένων τῶν κατά
τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Στήν προκειμένη
περίπτωση, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, παρά τά
ὅσα διαλαμβάνουν οἱ Ἱεροί Κανόνες καί ἡ Ἐκκλησιαστική Παράδοση καί κατ᾽ ἀντίφαση τῶν παλαιοτέρων σχετικῶν δηλώσεών του, ἐπί τοῦ προκειμένου λειτούργησε μονομερῶς καί αὐθαιρέτως. Καί, δυστυχῶς, τό παράδειγμα τοῦτο ἀκολούθησε καί ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κύπρου παραθεωρώντας καί περιφρονώντας τήν
περί αὐτόν Ἱερά Σύνοδο.
Ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου νά
μνημονεύσει ὡς «Προκαθήμενο τῆς Οὐκρανικῆς
Ἐκκλησίας» τόν Ἐπιφάνιο ἔρχεται νά ἐπιβαρύνει
ἀκόμη περισσότερο τήν τεταμένη κατάσταση μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, νά ἐνισχύσει τό
ἐπαπειλούμενο σχίσμα στήν Οἰκουμενική Ὀρθοδοξία καί νά ἐντάξει σ᾽ αὐτό τό κλίμα, ἀπερίσκεπτα, καί τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου.
Καλοῦμε τόν Μακαριώτατο νά προβεῖ ἄμεσα
σέ ἀνάκληση τῆς ἀντικανονικῆς καί ἄκυρης αὐτῆς
Πράξης του καί, ταυτόχρονα, ζητοῦμε ἀπό ὅλους
τούς Συνεπισκόπους μας τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου,
ὅπως ἀπό κοινοῦ ἀπαιτήσομε ἔκτακτη σύγκληση
τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, προκειμένου νά ἐπιληφθεῖ τοῦ θέματος αὐτοῦ καί νά ἀποφασίσει ἀνάλογα.
Ὀφείλομε, τέλος, νά τονίσομε καί το ἄκαιρο
τῆς Πράξης τοῦ Προκαθημένου μας, ἐν ὄψει, μάλιστα, καί τῶν κρισίμων καιρῶν, τούς ὁποίους διερχόμαστε, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στό ἐθνικό μας θέμα,
ἀλλά καί τίς ἀπειλητικές ἐνέργειες στίς ὁποῖες
προβαίνει ἡ Τουρκική ἐπεκτατική βουλιμία, ἀπειλώντας μέ συρρίκνωση τοῦ ἔθνους μας.
Τά πιό πάνω καταθέτομε μέ καλή πίστη, ἔχοντας ἐπίγνωση τῆς ἀρχιερατικῆς μας συνείδησης
καί τοῦ ἱεροῦ χρέους μας νά διαφυλάξομε τήν κανονική τάξη καί τήν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας, πρός
ἀποφυγή τοῦ θανάσιμου ἁμαρτήματος τοῦ σχίσματος, ἀφοῦ, κατά τόν ιερό Χρυσόστομο, «οὐδέ
μαρτυρίου αἵματος ταύτην δύνασθαι ἐξαλείφειν
τήν ἁμαρτίαν».

Μετανάστρια από
την Ινδία επιθυμεί
έδρα στη Βουλή
Φοίνιξ.- ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP
Η Χιράλ Τιπιρνένι δηλώνει ότι αποτελεί
την ενσάρκωση του «αμερικανικού ονείρου»: ήρθε στις ΗΠΑ από την Ινδία όταν
ήταν παιδί, έγινε γιατρός και τώρα διεκδικεί
μια έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Για να τα καταφέρει η υποψήφια των Δημοκρατικών θα πρέπει να κερδίσει σε μια
εκλογική περιφέρεια της Αριζόνα στην
οποία από το 2000 που δημιουργήθηκε πάντα νικά ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος.
Αδύνατη αποστολή; Η διαφορά των δύο
υποψηφίων είναι τόσο μικρή που εμπίπτει
στο στατιστικό λάθος και οι δημοσκοπήσεις
δεν μπορούν να προβλέψουν την έκβαση
των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Μια έκπληξη για το προάστιο όπου ο Ρεπουμπλικάνος Ντέιβιντ Σβάικερτ, που εκλέγεται
από το 2013, είχε κερδίσει με διαφορά 10
μονάδων τον αντίπαλό του στις προηγούμενες εκλογές πριν δύο χρόνια.
Το 2016 ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης
κερδίσει με αντίστοιχη διαφορά στην περιοχή αυτή. Η 6η εκλογική περιφέρεια της Αριζόνα περιλαμβάνει ένα μέρος της κομητείας
Μαρικόπα, όπου ζει το 60% των ψηφοφόρων της πολιτείας, και τη μεγαλύτερη πόλη,
το Φοίνιξ. «Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τη διαφορά όχι μόνο σε αυτή την εκλογική περιφέρεια και σε επίπεδο πολιτείας,
έχουμε μια ευκαιρία να αλλάξουμε αυτό που
θα συμβεί στη χώρα το πρωί της 4ης Νοεμβρίου», τόνισε η 53χρονη Τιπιρνένι.
Αν και η Αριζόνα ψηφίζει παραδοσιακά
τους Ρεπουμπλικάνους, στην πολιτεία παρατηρείται μια γρήγορη δημογραφική αλλαγή. Για να κερδίσουν στην 6η εκλογική
περιφέρεια οι υποψήφιοι θα πρέπει να συσπειρώσουν «τους ψηφοφόρους που σκέφτονται ανεξάρτητα και που δεν επιθυμούν
κάποιον που θα ακολουθεί τη γραμμή ενός
κόμματος», εκτίμησε η Τιπιρνένι.
Ο αντίπαλός της εκπροσωπεί, σύμφωνα
με την ίδια, «την άκρα δεξιά πτέρυγα του
Ρεπουμπλικανικού κόμματος».
Πήγε στις ΗΠΑ όταν ήταν τριών ετών
μαζί με τους γονείς της που εγκαταστάθηκαν στην Καλιφόρνια, κοντά στο Λος
Άντζελες, όπου άνοιξαν ένα μπακάλικο. Τελικά ο πατέρας της βρήκε δουλειά ως μηχανικός στο Οχάιο, όπου μεγάλωσε η Τιπιρνένι και ο αδελφός της, ενώ η μητέρα της έγινε κοινωνική λειτουργός.
«Είμαι η ενσάρκωση του αμερικανικού
ονείρου. Μην υποχωρείτε!», τονίζει μιλώντας στους εθελοντές που εργάζονται για
την προεκλογική της εκστρατεία στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης μέσω Zoom, καλώντας
τους να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους
μέχρι την τελευταία στιγμή.
Στο επίκεντρο του προγράμματος της Τιπιρνένι είναι η πρόσβαση όλων στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, ένα πολύ ευαίσθητο θέμα στις ΗΠΑ.
Μεταξύ της υγειονομικής κρίσης και της
οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία covid-19 «είναι η ιδανική στιγμή μία
γιατρός των επειγόντων να παρέμβει και να
πει “περιμένετε, ας σταθεροποιήσουμε την
κατάσταση και ας σταματήσουμε την αιμορραγία”, έτσι δεν είναι;», διερωτήθηκε.
«Οι άνθρωποι προσπαθούν να κρατήσουν το κεφάλι τους έξω από το νερό. Προσπαθούν να συνεχίσουν να τρέφουν την οικογένειά τους και να έχουν μια στέγη πάνω
από το κεφάλι τους (…) ελπίζουν να παραμείνουν ζωντανοί και ασφαλείς οι παππούδες τους, οι γονείς τους», πρόσθεσε.
«Οπότε ας παράσχουμε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια θα σκεφτούμε ένα
μακροπρόθεσμο σχέδιο», επέμεινε η υποψήφια. «Δεν έχει σχέση με κόμματα και ιδεολογίες. Αυτό που μετρά είναι αυτό που πρέπει
να κάνουμε βάσει της επιστήμης και των δεδομένων που διαθέτουμε», τόνισε. ΕΜ
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Στις 3 Νοεμβρίου ψηφίζουμε Τζο Μπάιντεν - Δημοκρατικούς
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
άνθηση στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ
και πολλή μεγάλη πρόοδο στις σχέσεις με την
Κύπρου. Παρότι σε πολύ μεγάλο βαθμό καθοριστικό ρόλο έπαιξε το Κογκρέσο με το Νόμο Ανατολικής Μεσογείου και την άρση του εμπάργκο
όπλων στην Κύπρο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
στα τέσσερα αυτά χρόνια έγιναν περισσότερα
από ότι οποιαδήποτε άλλη αμερικανική κυβέρνηση. Κι αν δεν είχαμε την τεράστια υποχωρητικότητα του προέδρου Τραμπ στον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, θα βαθμολογούσαμε την παρούσα κυβέρνηση με άριστα. Ωστόσο η σχέση του με
τον Τούρκο πρόεδρο παραμένει σκοτεινό σημείο.
Από την άλλη πλευρά, ο αντιπρόεδρος Τζο
Μπάιντεν είναι ένας από τους σημαντικότερους
και σταθερότερους φίλους της Ελλάδας και της
Κύπρου διαχρονικά. Από την εποχή που ο κυπριακής καταγωγής ομογενής του Ντέλαγουερ Γκας
Γεωργίου τον μύησε στην υπόθεση της Κύπρου,
ο Μπάιντεν στέκεται στο πλευρό μας. Είναι αυτός που με τις διαδοχικές του συναντήσεις με
την ηγεσία του Ελληνοαμερικανικού Λόμπι, το
2013-2015 δημιούργησε το υπόβαθρο για μια
νέα αμερικανική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο, ενθαρρύνοντας τις τριμερείς συνεργασίες Ελλάδας και Κύπρου με το Ισραήλ, την Αίγυπτο κι άλλες χώρες της περιοχής.
Χωρίς τον Τζο Μπάιντεν (που επισκέφθηκε
την Κύπρο το Μάιο του 2014), αλλά και την επίσκεψη Ομπάμα στην Αθήνα το Νοέμβριο του
2016, δεν θα είχαμε αυτή την άνθηση στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, οι οποίες βέβαια σε μεγάλο βαθμό πρέπει να πιστωθούν στον πρέσβη
των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.
Αυτή λοιπόν τη φορά, για την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα το δίλημμα δεν είναι το ποιος
από τους δύο θα είναι καλύτερος για την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ έχουν
τροχοδρομηθεί σε τέτοιο βαθμό, που σε λίγο θα
λέμε ότι δεν θα εξαρτώνται από το ποιες κυβερνήσεις θα υπάρχουν στην Ουάσιγκτον, την Αθήνα και τη Λευκωσία. Μακάρι να φτάσουμε κάποτε στο ίδιο επίπεδο με το Ισραήλ. Μακάρι ακόμη
να φτάσουμε ως Ελληνοαμερικανική Κοινότητα
κάποτε στο ίδιο επίπεδο με την Αμερικανοεβραϊκή και να λέμε, όπως ο διευθύνων σύμβουλος
της AJC Ντέιβιντ Χάρις «εμείς δεν είμαστε Ρεπουμπλικανοί, ή Δημοκρατικοί, Λικούντ ή Εργατικοί, αλλά η Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή».

ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Στις εκλογές αυτές λοιπόν θα κρίνουμε τους
δύο υποψηφίους με καθαρά αμερικανικά κριτήρια.
Από απόψεως εμπειρίας και κύρους, αν και
ηγήθηκε της μεγαλύτερης υπερδύναμης για τέσσερα χρόνια, ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει αλλοπρόσαλλος, αδαής και ασταθής στην αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών και εσωτερικών
πολιτικών και κοινωνικών προβλημάτων. Ο πα-

ερωθεί η επόμενη διετία σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, στο τομέα της δικαιοσύνης, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, των κοινωνικών
ασφαλίσεων, της δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης.
Είπαμε νωρίτερα πως φτάσαμε στο επίπεδο
όποιος κι αν κερδίσει από τους δύο υποψήφιους,
η διαφορά για τα ελληνικά εθνικά θέματα θα είναι σχετικά μικρή. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως
και με το Κογκρέσο. Αν οι Δημοκρατικοί επανακτήσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία, ο Μπομπ
Μενέντεζ θα είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής
Εξωτερικών Σχέσεων. Από μόνο του αυτό αποτελεί ισχυρότατο κίνητρο για την υπερψήφιση των
Δημοκρατικών στο Κογκρέσο.
Στις 3 Νοεμβρίου σας καλούμε να ψηφίσετε
Τζο Μπάιντεν. Είναι έμπειρος, σοβαρός, μετριοπαθής και μπορεί να βγάλει τη χώρα από το σημερινό της διχασμό και την κρίση που προκάλεσε η πανδημία. Μακάρι να είχαμε την επιλογή
Μπάιντεν πριν 4 χρόνια. Η χώρα θα είχε αποφύγει πολλές περιπέτειες. Κι αυτός θα ήταν 4 χρόνια νεότερος.
Σας καλούμε επίσης να ψηφίσετε τους δημοκρατικούς σε όλες τις αναμετρήσεις της Βουλής
και Γερουσίας. Με εξαίρεση τη Φλόριδα, όπου
σας καλούμε να ψηφίσετε τον Ελληνοαμερικανό
Κώστα Μπιλιράκη. Απέδειξε ότι μπορεί να βάζει
τα ελληνικά εθνικά θέματα πάνω από τα στενά
κομματικά συμφέροντα. Κάτι που δεν κατάφεραν άλλοι ρεπουμπλικανοί ελληνοαμερικανοί
υποψήφιοι.

ρορμητισμός του τον καθιστά επικίνδυνο. Η
άγνοιά του προκαλεί αβεβαιότητα. Και ο ναρκισσισμός του είναι επικίνδυνος τόσο για τον
ίδιο όσο και για τη χώρα.
Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε την πανδημία του κορωνοϊού ζημίωσε τις ΗΠΑ, προκάλεσε θύματα, σύγχυση και είχε τεράστιο κοινωνικό κόστος.
Ο αμοραλισμός που επέδειξε εγκωμιάζοντας
ακροδεξιές φιλορατσιστικές οργανώσεις που
προπαγανδίζουν τη βία, για να μετατραπούν οι
μεγάλες αντιρατσιστικές διαδηλώσεις σε όλη τη
χώρα, είναι δείγμα του πόσο αδίστακτη μπορεί
να γίνει η εξουσία για να κρατηθεί πάση θυσία.
Ο Τραμπ έχει πει επανειλημμένα ψέματα στον
αμερικανικό λαό, αλλά και έχει προσπαθήσει να
κρατήσει όσο περισσότερο κλεισμένους στην
ντουλάπα σκελετούς τους παρελθόντος. Αρχίζοντας από την πρωτοφανή για πρόεδρο μη δημοσιοποίηση των φορολογικών του δηλώσεων, μέχρι λογαριασμών σε ξένες τράπεζες, σχέσεις δια-

πλοκής σε χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα και η
Τουρκία.
Δυστυχώς δεν τρέφουμε την παραμικρή εμπιστοσύνη στον Ντόναλντ Τραμπ. Αν στα τέσσερα
αυτά χρόνια μπόρεσε κάπως να συγκρατηθεί,
ενόψει της διεκδίκησης της επανεκλογής του, αν
τα καταφέρει θα βιώσουμε μία πολύ χειρότερη
τετραετία.
Ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει όχι απλά να ηττηθεί, αλλά να συντριβεί, ώστε στο μέλλον να μη
βιώσουμε εκ νέου τέτοια επικίνδυνα φαινόμενα.
Η χώρα βρίσκεται στο χείλος του εμφυλίου πολέμου κι αυτός αντί να επουλώνει πληγές ρίχνει
λάδι στη φωτιά.
Μαζί με τον Τραμπ πρέπει να συντριβεί κι ο
Τραμπισμός. Οι τυχοδιώκτες της πολιτικής και
των ΜΜΕ που προωθούν τα ίδια ψέματα με τον
Αμερικανό πρόοδο, τις ίδιες διχαστικές πολιτικές.
Πρέπει και τα δύο νομοθετικά σώματα να περάσουν στα χέρια των δημοκρατικών και να αφι-

Ο Ντόναλντ Τραμπ «τα έκανε εντελώς μαντάρα»
στη διαχείριση της πανδημίας δηλώνει ο Ομπάμα
Μαϊάμι.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ
Μπαράκ Ομπάμα κατηγόρησε το
Σάββατο τον διάδοχό του Ντόναλντ
Τραμπ ότι «τα έκανε εντελώς μαντάρα» στη διαχείριση της πανδημίας
Covid-19.
«Οκτώ μήνες από την έναρξη αυτής της πανδημίας και τα νέα κρού-

σματα εξακολουθούν να καταγράφουν νέα ρεκόρ», είπε ο Ομπάμα σε
ομιλία του σε προεκλογική συγκέντρωση στήριξης του Δημοκρατικού
υποψηφίου προέδρου Τζο Μπάιντεν
στο Μαϊάμι της Φλόριντα.
«Αυτή η πανδημία θα ήταν δύσκολο να τη διαχειριστεί οποιοσδήποτε
πρόεδρος», «αλλά η ιδέα ότι αυτός ο

Λευκός Οίκος έπραξε οτιδήποτε άλλο
εκτός από το να κάνει μαντάρα είναι
παράλογη», τόνισε ο Αμερικανός
πρώην πρόεδρος, δέκα ημέρες πριν
από τις προεδρικές εκλογές της 3ης
Νοεμβρίου. Υπό τους ήχους από κορναρίσματα επιδοκιμασίας από οχήματα που είχαν σταθμεύσει σε αυτή την
«drive-in» συγκέντρωση, ο πρώτος

Υ.Γ.
Οι φετινές προεδρικές εκλογές ανέδειξαν την
τεράστια αδυναμία της Ελληνοαμερικανικής
Κοινότητας. Δεν καταφέραμε να βάλουμε τα ελληνικά θέματα και την Κύπρο (ούτε καν την Ανατολική Μεσόγειο) στο εκλογικό πρόγραμμα του
Δημοκρατικού Κόμματος.
Οι μόνες εκδηλώσεις που έγιναν με συμβούλους του Μπάιντεν οργανώθηκαν από το HALC
και όσοι συγκέντρωσαν χρήματα για τους δύο
υποψήφιους δεν προσπάθησαν να εξασφαλίσουν
δεσμεύσεις για τα εθνικά θέματα.
Τελικά πήραμε κάποιες θέσεις από το εκλογικό επιτελείο του Τζο Μπάιντεν, που βρίθουν λαθών (μιλά για βόρεια Κύπρο και θεωρεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη ηγέτη των Ελληνορθοδόξων).
Η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ αδιαφόρησε. Και παρά τα όσα έχουν γίνει στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο, η μη εμπλοκή του αμερικανού προέδρου καθιστά τα πάντα
επισφαλή.[
Αν εκλεγεί ο Τζο Μπάιντεν, οι Ελληνοαμερικανοί οφείλουν όχι απλά να αναζωογονήσουν
τις σχέσεις που είχαν μαζί του, αλλά και να ανοίξουν διαύλους επικοινωνίας με την αντιπρόεδρο
Κάμαλα Χάρις. Η οποία, όπως θα διαβάσετε στο
αγγλικό τμήμα της εφημερίδας μας (σελ. 48)
όταν ήλθε να μιλήσει στο συνέδριο της ΠΣΕΚΑ,
τον Ιούνιο του 2019, δεν είπε κουβέντα για τα
εθνικά μας θέματα.

μαύρος πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τον Ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο ότι δεν έχει ακόμα σχέδιο
καταπολέμησης του νέου κορονοϊού.
«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρόκειται
ξαφνικά να μας προστατεύσει. Δεν είναι καν σε θέση να πάρει τις στοιχειώδεις προφυλάξεις για να προστατεύσει τον εαυτό του», σημείωσε, τρεις
εβδομάδες μετά τη νοσηλεία του
Τραμπ από μόλυνσή του με τον νέο
κορονοϊό. «Δεν αναγνωρίζει καν ότι
υπάρχει πρόβλημα», πρόσθεσε ο
Μπαράκ Ομπάμα, σε απάντηση στον
σημερινό ένοικο του Λευκού Οίκου
που πρόβλεψε ξανά χθες Σάββατο,
κατά τη διάρκεια προεκλογικής συ-

γκέντρωση στη Βόρεια Καρολίνα, ότι
δεν θα ακούμε πια για πανδημία την
επομένη των εκλογών.
Αυτή είναι η δεύτερη προεκλογική
συγκέντρωση μέσα σε λίγες μέρες
στην οποία συμμετέχει ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος προς στήριξη
της υποψηφιότητας του πρώην αντιπροέδρου του, Τζο Μπάιντεν.
Ο Ομπάμα ζήτησε την κινητοποίηση των Δημοκρατικών στη Φλόριντα,
μια πολιτεία που τον ψήφισε το 2008
και το 2012, την οποία όμως κέρδισε
ο Ντόναλντ Τραμπ το 2016. «Φλόριντα, με εκλέξατε δύο φορές. Τώρα σας
ζητώ να εκλέξετε τον Τζο», συμπλήρωσε ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ.
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Πάνω από 53 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP-Reuters

«Έχουμε πολλή εξουσία σε αυτές τις εκλογές, οι
νέοι ψηφίζουν ήδη πολύ περισσότερο από το
2016», δήλωσε η Σβάιτσερ, επικαλούμενη τα στοιχεία για την πρώιμη ψηφοφορία.
Από την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού,
που ανάγκασε τη NextGen να μεταφέρει σχεδόν
όλες τις εκδηλώσεις της στο διαδίκτυο, η οργάνωση έχει στρατολογήσει περίπου 3.000 “influencers”,
οργάνωσε μια συνάντηση μέσω του βιντεοπαιχνιδιού “Animal Crossing” αλλά και «ντραγκ σόου»
προκειμένου να αναφερθεί σε ζητήματα που αφορούν την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και άλλα διαδικτυακά φόρουμ για θέματα που θεωρείται ότι αφορούν
τους φοιτητές.
Με το κλείσιμο πολλών πανεπιστημίων, «η προεκλογική ομάδα του Μπάιντεν αναγκάστηκε να
επιδείξει μεγάλη εφευρετικότητα για να προσελκύσει τους νέους ψηφοφόρους (…) όμως αυτό παραμένει πρόκληση», σχολίασε ο Τομ Μπόνιερ πρόεδρος της οργάνωσης TargetSmart που συγκεντρώνει δεδομένα μάρκετινγκ.

Π

ερισσότεροι από 53 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει για τις
προεδρικές εκλογές, με διεκδικητές του προεδρικού θώκου τον Τζο Μπάιντεν και τον Ντόναλντ Τραμπ κι ενώ απομένουν 10 ημέρες
προεκλογικής εκστρατείας, σύμφωνα με την
καταμέτρηση που έκανε το US Elections
Project.
Η πρόωρη ψηφοφορία καταρρίπτει ένα μετά το
άλλο τα ρεκόρ φέτος, καθώς πολλοί ψηφοφόροι
προτιμούν να ψηφίσουν νωρίτερα προκειμένου να
αποφύγουν τον συνωστισμό την ημέρα των εκλογών, μεσούσης της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.
Μεταξύ των ψηφισάντων κι ο πρόεδρος των
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που άσκησε πρόωρα του
εκλογικό του δικαίωμα στη Φλόριντα, προτού συνεχίσει την προεκλογική εκστρατεία του, με τη
συμμετοχή του σε τρεις προεκλογικές συγκεντρώσεις, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι θα κερδίσει το
χαμένο έδαφος έναντι του Τζο Μπάιντεν και θα
επαναλάβει την 3η Νοεμβρίου τη νίκη του 2016.
«Ψήφισα έναν τύπο που ονομάζεται Τραμπ», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Ήταν μια πολύ ασφαλής ψήφος, πολύ πιο ασφαλής από εκείνη όταν στέλνετε
την ψήφο σας μέσω του ταχυδρομείου».
Ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλείται, συχνά, χωρίς καμία απόδειξη, την απειλή της εκλογικής νοθείας, αναφορικά με την επιστολική ψήφο.
Ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε το εκλογικό δικαίωμά του σε μια βιβλιοθήκη στο Ουέστ Παλμ Μπιτς,
κοντά στο Μαρ α Λάγκο, τη νέα φορολογική κατοικία του από τότε που αποχώρησε από την πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου είχε γίνει δεκτός με
γιουχαΐσματα, πριν από 4 χρόνια, τη στιγμή που
ψήφιζε.
Στη Φλόριντα, δεκάδες υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν το πρωί για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε στον
προεκλογικό στίβο με φρενήρεις ρυθμούς μετά την
έξοδό του από το νοσοκομείο, όπου παρέμεινε
τρεις νύχτες καθώς είχε προσβληθεί από τον νέο
κορωνοϊό, θα μεταβεί στη συνέχεια στη Βόρεια Καρολίνα, στο Οχάιο και το Ουισκόνσιν, προτού πάει
αύριο Κυριακή στο Νιου Χαμσάιρ.
«Θα είστε πολύ απασχολημένοι σήμερα, θα σας
κάνουμε να δουλέψετε πολύ σκληρά», είπε στους
δημοσιογράφους, προτού αποχωρήσει από το
εκλογικό τμήμα.
Ο αντίπαλος του Τραμπ, ο Δημοκρατικός Τζο
Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ επέστρεψαν στον
προεκλογικό αγώνα το Σάββατο, ταξιδεύοντας
στην Πενσιλβάνια για δύο προεκλογικές συγκεντρώσεις.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Σύμφωνα με την καταμέτρηση που διεξήγαγε το
Πανεπιστήμιο της Φλόριντας, περισσότεροι από 35
εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη ψηφίσει μέσω
επιστολικής ψήφου και περισσότεροι από 15 εκατομμύρια αυτοπροσώπως στην κάλπη.
Οι εντυπωσιακοί αυτοί αριθμοί αποτελούν ένδειξη του έντονου ενδιαφέροντος για την εκλογική
μάχη μεταξύ του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Δημοκρατικού αντιπάλου του
Τζο Μπάιντεν, αλλά και της επιθυμίας των Αμερικανών πολιτών να μειώσουν τον κίνδυνο έκθεσής
τους στην Covid-19, που έχει σκοτώσει πάνω από
221.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ.
Το υψηλό ποσοστό της συμμετοχής στην πρόωρη ψηφοφορία οδήγησε τον Μάικλ ΜακΝτόναλντ,
καθηγητή του Πανεπιστημίου της Φλόριντας που
διαχειρίζεται το U.S. Elections Project, να προβλέψει έναν αριθμό ρεκόρ συμμετοχής των περίπου
150 εκατομμυρίων πολιτών, ήτοι το 65% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Το υψηλότερο ποσοστό
από το 1908.

Οι νέοι μπορούν να
κάνουν τη διαφορά

Στις ΗΠΑ η πλειονότητα όσων είναι κάτω των
30 ετών συνήθως δεν ψηφίζει. Όμως φέτος, σε αυτές τις προεδρικές εκλογές που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας, οι ειδικοί προβλέπουν ότι οι νέοι θα
πάνε στις κάλπες μαζικά, κάτι που ενδέχεται να βοηθήσει τους Δημοκρατικούς να κερδίσουν σε πολιτείες- κλειδιά, όπως η Πενσιλβάνια, το Μίσιγκαν ή
η Αριζόνα.
Το 2016 λιγότεροι από τους μισούς νέους ηλικίας 18 με 29 ετών πήγαν να ψηφίσουν και να επιλέξουν μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Χίλαρι
Κλίντον. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ενόψει της μάχης των 70χρονων –του Τραμπ και του Τζο Μπάι-

ντεν--, καταβάλλονται μαζικές προσπάθειες, κυρίως μέσω διαδικτύου λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, για να κινητοποιηθούν αυτοί οι νέοι που
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 20% των
ψηφοφόρων.
«Η ψήφος μας είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στις ΗΠΑ, όμως πολλοί από εμάς δεν
το γνωρίζουμε. Πιστεύουν ότι οι φωνές μας δεν μετρούν», εξήγησε η 19χρονη Κέιτλιν Άπκονγκ, φοιτήτρια του πανεπιστημίου του Μίσιγκαν θα ψηφίσει για πρώτη φορά φέτος και είναι ακτιβίστρια του
κινήματος New Voters Project, το οποίο είναι ενεργό σε 100 πανεπιστημιουπόλεις.
Πρόσφατη δημοσκόπηση του πανεπιστημίου
Χάρβαρντ δείχνει ότι το 63% των Αμερικανών ηλικίας 18-29 ετών σκοπεύει να ψηφίσει φέτος, έναντι
του 47% τέσσερα χρόνια πριν. Μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων, η μεγάλη πλειοψηφία –το 60%-στηρίζει έναν υποψήφιο των Δημοκρατικών, ενώ
το 49% στήριζε την Κλίντον το 2016.
Καθώς οι ψηφοφόροι αυτοί είναι πιο θετικοί σε
«αριστερά» ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή
και η ρύθμιση της οπλοκατοχής, οι Δημοκρατικοί
καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες από τους
Ρεπουμπλικάνους για να τους ενθαρρύνουν να ψηφίσουν, κυρίως στις αμφίρροπες πολιτείες.
Η οργάνωση NextGen America, η οποία χρηματοδοτείται από τον Δημοκρατικό δισεκατομμυριούχο Τομ Στάιερ, έχει εγγράψει στους εκλογικούς
καταλόγους από το 2016 περισσότερους από
22.000 νέους μόνο στην Πενσιλβάνια, σύμφωνα με
την Λαρίσα Σβάιτσερ τοπική αρμόδια της οργάνωσης. Επίσης περισσότεροι από 50.000 νέοι έχουν
δεσμευθεί να πάνε να ψηφίσουν.
Οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να κάνουν τη διαφορά στην Πενσιλβάνια ή στο Μίσιγκαν, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε με διαφορά μόλις 44.000 και
11.000 ψήφων αντίστοιχα το 2016.

Ένα από τα ανερχόμενα αστέρια των Δημοκρατικών, η 31χρονη γερουσιαστής Αλεξάντρια Οκάζιο- Κόρτες έπαιξε αυτή την εβδομάδα στην πλατφόρμα Twitch το δημοφιλές παιχνίδι “Among Us”
για να ενθαρρύνει τους νέους να ψηφίσουν. Αποτέλεσμα: σχεδόν 500.000 άνθρωποι το παρακολούθησαν, ρεκόρ για το Twitch.

Κόπωση αλλά ελπίδα

Σύμφωνα με την Τζοάνα Μάντρι, η οποία είναι
υπεύθυη μιας ομάδας που κινητοποιεί του νέους
στο πλαίσιο του Campus Election Engagement
Project, αυτές οι διαδικτυακές εκδηλώσεις έχουν
στόχο μια γενιά κολλημένη στο κινητό της τηλέφωνο.
Η Ράνια Ζακάρια, φοιτήτρια του πανεπιστημίου
της Πενσιλβάνια, η οποία εργάζεται στο πλευρό
της Μάντρι, παραδέχεται ότι αντιμετωπίζει μια κάποια «κόπωση από το Zoom» στις επαφές της με
τους φοιτητές.
«Κάνω ό,τι μπορώ για να αντιμετωπίσω το αίσθημα της μοναξιάς και της απομόνωσης», δήλωσε
η νεαρή αυτή γυναίκα, που παραμένει σε καραντίνα στη Φιλαδέλφεια. «Όμως υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που στηρίζουν τον σκοπό μας, αυτό μου δίνει ώθηση για να συνεχίσω».
Και το να πάνε στις κάλπες «θα μας επιτρέψει να
έχουμε ένα καλύτερο μέλλον και να μην πεθάνουμε από την κλιματική αλλαγή, από μια άλλη πανδημία ή τα όπλα», επεσήμανε η Έμα Ρόουλαντ
υπεύθυνη στην Αριζόνα της οργάνωσης March of
Our Lives, η οποία δημιουργήθηκε το 2018 και μάχεται κατά της οπλοκατοχής μετά το μακελειό στο
λύκειο Πάρκλαντ της Φλόριντα.
«Οι νέοι το κατανοούν και λένε “Ίσως πρέπει να
πάω να ψηφίσω (…) αυτό ίσως βοηθήσει να μην
μείνω κλεισμένος μέσα για άλλους επτά μήνες”»,
εξήγησε.

89.000 κρούσματα σε 24 ώρες για δεύτερη συνεχή ημέρα
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP
Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν το Σάββατο ένα ακόμη θλιβερό ρεκόρ σε αριθμό κρουσμάτων μόλυνσης της Covid-19, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.
Μεταξύ 20:30 ώρα Παρασκευής και ίδιας ώρας
Σαββάτου, εντοπίστηκαν 88.973 νέες μολύνσεις,
αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τα 79.963 κρούσματα που καταγράφηκαν την προηγούμενη ημέρα.
Οι μολύνσεις από την αρχή της επιδημίας ανέρχονται στη χώρα σε 8.568.625, ενώ οι θάνατοι σε
224.751, και οι δύο οι υψηλότεροι απολογισμοί
στον κόσμο.
Τα χειρότερα ξεσπάσματα του ιού εντοπίζονται
στις Βόρειες και στις Μεσοδυτικές Πολιτείες, και
περίπου 35 από τις 50 πολιτείες αντιμετωπίζουν
αύξηση του αριθμού των μολύνσεων.
Ο αριθμός των θανάτων εντός διαστήματος 24
ωρών παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερός
από τις αρχές του φθινοπώρου, με 700 έως 800 θύ-

ματα ημερησίως. Ωστόσο, το Σάββατο, 906 άνθρωποι υπέκυψαν στην νόσο.
Μεταξύ των κρουσμάτων κι ο Μαρκ Σορτ, ο
επιτελάρχης του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Μάικ
Πενς, διαγνώστηκε θετικός στον νέο κορονοϊό,
ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος του Αμερικανού
αντιπροέδρου. «Ο αντιπρόεδρος Πενς και η κυρία
Πενς εξετάστηκαν και οι δύο σήμερα και διαγνώστηκαν αρνητικοί στην Covid-19 και παραμένουν
υγιείς», δήλωσε ο Ντέιβιν Ο’ Μέιλι, προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα διατηρήσει το πρόγραμμά του «σύμφωνα με τις οδηγίες
του CDC για το απαραίτητο προσωπικό».

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΡΕΜΔΕΣΙΒΙΡΗ

Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε την Πέμπτη, μόνιμη έγκριση στο αντιιικό φάρμακο ρεμδεσιβίρη για να χορηγείται στους ασθενείς που νοσηλεύονται με
Covid-19, επιβεβαιώνοντας την υπό όρους έγκριση που του είχε δοθεί τον Μάιο, σύμφωνα με τον

παρασκευαστή του, την φαρμακοβιομηχανία
Gilead.
Η Gilead ανακοίνωσε πως έλαβε την έγκριση
για το φάρμακο που κυκλοφορεί με τη μάρκα
Veklury, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για τη
μόνη θεραπεία συγκεκριμένα κατά της Covid-19
που εγκρίνεται έπειτα από μια πιο αυστηρή και
οριστική διαδικασία. Η επείγουσα έγκριση είναι
προσωρινή, χορηγείται στη βάση δεδομένων που
είναι λιγότερο πλήρη απ’ αυτά που χρειάζονται
για μια μόνιμη έγκριση και μπορεί να ανακληθεί
στο τέλος της κατάστασης επείγουσας υγειονομικής ανάγκης.
Άλλες θεραπείες είναι διαθέσιμες εδώ και μήνες
στα νοσοκομεία χάρη σε προσωρινές εγκρίσεις ή
επειδή πρόκειται για φάρμακα που είναι ήδη εγκεκριμένα για άλλες ασθένειες, όπως το κορτικοειδές δεξαμεθαζόνη.
Οι ευρωπαϊκές και άλλες χώρες έχουν επίσης
δώσει από την άνοιξη προσωρινή έγκριση στη
ρεμδεσιβίρη.
Η μετοχή της Gilead στο Χρηματιστήριο της

Νέας Υόρκης έκανε άλμα 4% λίγο μετά την ανακοίνωση. Η ρεμδεσιβίρη, η οποία είχε αρχικά αναπτυχθεί ματαίως κατά του αιμορραγικού πυρετού
Έμπολα, ήταν ένα από τα πρώτα φάρμακα που είχαν δείξει σχετική αποτελεσματικότητα στις δοκιμές, καθώς φαίνεται πως συντομεύει κατά ημέρες
τον χρόνο αποκατάστασης των ασθενών που νοσηλεύονται εξαιτίας του κορονοϊού.
Όμως δεν έχει αποδειχθεί πως μειώνει τη θνησιμότητα, αντίθετα από τη δεξαμεθαζόνη.
Το Veklury θα μπορεί να χορηγείται στους ενηλίκους και στα παιδιά άνω των 12 ετών που ζυγίζουν τουλάχιστον 40 κιλά στις περιπτώσεις που
απαιτείται νοσηλεία. Δεν θα μπορεί να χορηγείται
σε ενέσιμη μορφή παρά μόνο σε νοσοκομείο ή σε
αντίστοιχο περιβάλλον. Επείγουσα έγκριση δόθηκε παράλληλα για τα παιδιά κάτω των 12 ετών
που ζυγίζουν τουλάχιστον 3,5 κιλά.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η ρεμδεσιβίρη έλαβε τον Ιούλιο άδεια υπό όρους για να διατεθεί
στην αγορά, είχε παραγγείλει 500.000 δόσεις στις
αρχές Οκτωβρίου.
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Διορισμός νέων
μελών του
Αρχιεπισκοπικού
Συμβουλίου
Νέα Υόρκη.- ΑΠΕ

Τη σύσταση ενός ειδικού συμβουλευτικού
σώματος με την ονομασία «Γερουσιαστές για
την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό», ανακοίνωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Το συγκεκριμένο σώμα θα απαρτίζεται
από μέλη που προσφέρουν καθοδήγηση στη
νέα γενιά με την ενέργεια, τις καινοτόμες ιδέες και τη δημιουργική σκέψη τους, ώστε να
συμβουλεύουν τον Αρχιεπίσκοπο, την Επαρχιακή Σύνοδο και το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο
σε θέματα που αφορούν στην Αρχιεπισκοπή
Αμερικής και στη βελτίωση της Εκκλησίας
μας. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, η συμβολή της Γερουσίας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική ιδιαίτερα τώρα
που ξεκινά η μνημειώδης εργασία της σύνταξης ενός νέου καταστατικού χάρτη για την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις ολοένα και αυξανόμενες ποιμαντικές ανάγκες των πιστών.
Επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ανακοίνωσε και τους διορισμούς στο Αρχιεπισκοπικό
Συμβούλιο για την περίοδο 2020 - 2022. Το
Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο είναι το γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό σώμα του Αρχιεπισκόπου και της Επαρχιακής Συνόδου και
ασχολείται με τις διακονίες, τα ιδρύματα και
τις οικονομικές υποθέσεις της Αρχιεπισκοπής
Αμερικής. Μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι ο
Αρχιεπίσκοπος, ως πρόεδρος, τα μέλη της
Επαρχιακής Συνόδου, οι βοηθοί επίσκοποι, ο
πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής, 51 μέλη
που διορίζονται από τον Αρχιεπίσκοπο και
υπηρετούν σε διάφορους τομείς κατά τη διακριτική ευχέρεια του ιδίου, οι διατελέσαντες
αντιπρόεδροι του Συμβουλίου, οι πρωτοσύγκελοι κάθε μητρόπολης, οι αντιπρόεδροι των
μητροπολιτικών συμβουλίων, καθώς επίσης
και ένας κληρικός και δύο λαϊκοί από την άμεση αρχιεπισκοπική περιφέρεια και από κάθε
Μητρόπολη, οι οποίοι εκλέγονται από τις τοπικές κληρικολαϊκές συνελεύσεις που προηγούνται της εθνικής κληρικολαϊκής συνέλευσης. Επιπρόσθετα, οι διάφορες διακονίες και
τα ιδρύματα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής
συμμετέχουν στο Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο
μέσω των εξ οφίτσιο εκπροσώπων τους. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Αρχιεπισκοπής, τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής του
Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου εκλέγονται από
τα μέλη του Συμβουλίου και προτείνονται από
τον Αρχιεπίσκοπο. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου για την
περίοδο 2020 - 2022, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής θα προτείνει τον Ιωάννη Κατσιματίδη ως
αντιπρόεδρο, την Ελέιν ‘Αλεν ως ταμία και
τον Θεόδωρο Μποζονέλη ως γραμματέα. Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος όρισε στην εκτελεστική
επιτροπή τον Λάζαρο Κύρκο ως πρόεδρο της
οικονομικής επιτροπής, τον Μιχαήλ Ψαρό ως
πρόεδρο της επιτροπής διοικητικών θεμάτων,
τη Μαρία Στεφανή ως πρόεδρο της επιτροπής
οικονομικού ελέγχου και τους Έλεν Κάρλος,
Τζορτζ Ντίμος και Ουίλιαμ Σπελ.

ΣΥΡΙΖΑ για Λιβάνιο
Αθήνα Ο κ. Λιβάνιος θέλει να μας πείσει ότι
ο κ. Μούγιος ήταν απλά «εθελοντής» που
απομακρύνθηκε μετά τις αποκαλύψεις και δεν
γνώριζε το παρελθόν του, την απόταξή του
από την ΕΛ.ΑΣ και τις καταδίκες του για απιστία, υπεξαίρεση, πλαστογραφία και το μισό
Ποινικό Κώδικα, αναφέρει ανακοίνωση του
ΣΥΡΙΖΑ για το Θεόδωρο Λιβάνιο.
Ο κ. Λιβάνιος πιάστηκε με τη γίδα στην
πλάτη και νομίζει ότι θα γλιτώσει με γελοίες
δικαιολογίες. Ακόμα και οι «εθελοντές» οφείλουν να έχουν ΦΕΚ ως άμισθοι σύμβουλοι. Ο
κ. Λιβάνιος λοιπόν Οφείλει να απαντήσει άμεσα: Ρωτά, μεταξύ άλλων, πόσα έργα ΟΤΑ έχει
εγκρίνει και πώς γίνεται ένας «εθελοντής» χωρίς ΦΕΚ να εμφανίζεται άλλοτε ως ειδικός συνεργάτης του και άλλοτε ως νομικός του σύμβουλος.

Ελλάδα

14
GreekNews26

Δένδιας: Όλοι στηρίζουμε τις πάγιες εθνικές θέσεις
Αθήνα.- (ΑΠΕ-ΜΠΕ, GreekNewsOnline)
εν ήρθα εδώ ούτε για να διαπληκτιστώ,
ούτε για να αρχίσω την κοκορομαχία,
ούτε για να επαναλάβω τις πάγιες εθνικές θέσεις, που όλοι στηρίζετε και όλοι υπερασπίζεστε, είπε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, απαντώντας σε παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Ιω.
Ραγκούση, ο οποίος κάλεσε τον υπουργό να
πάρει θέση για τις πρόσφατες αναφορές των
κκ Γεραπετρίτη και Χρυσοχοΐδη.

Δ

«Επειδή όλοι αντιλαμβάνονται πλήρως την
κρισιμότητα των στιγμών, επειδή αντιλαμβάνονται πλήρως, και την κρισιμότητα, ακόμα και
ενός «κόμματος» (σ.σ. σημείο στίξης) επί της
τοποθέτησής μου, να μη με προκαλούν επί αυτού..» τόνισε ο κ. Δένδιας.
Μετά τη βασική τοποθέτηση του κ. Δένδια
επί της πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά
του υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, ο κ.
Ραγκούσης κάλεσε τον κ. Δένδια να τοποθετηθεί για τις «ρητές δηλώσεις» δύο στενών συνεργατών του πρωθυπουργού, του κ. Γεραπετρίτη
«να λέει ότι για μας, κόκκινη γραμμή είναι τα 6
νμ, και χθες, το ανεκδιήγητο, που είπε ο κ. Χρυσοδοχίδης, ότι είναι εθνικισμός η ενδεχόμενη
επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 νμ».
Τη συμβολή του συνόλου του πολιτικού φάσματος στην ενίσχυση του εθνικού φρονήματος, ζήτησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος
Παναγιωτόπουλος, στην ομιλία του. Ηγεσία,
πολιτικές δυνάμεις και λαός, πρέπει να είμαστε
συγκεντρωμένοι στη μεγάλη προσπάθεια που
γίνεται κάτω από τις δύσκολες συνθήκες, ενός
παγκόσμιου υγειονομικού κινδύνου και μιας
επικίνδυνης αποσταθεροποιητική δύναμης, της
Τουρκίας, που απειλεί τη σταθερότητα στην περιοχή και τα εθνικά μας δίκαια. Εκτιμώ ότι η κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα, γίνεται, είτε
για εντυπώσεις, είτε για να αποδείξει ότι έχει
λόγο ύπαρξης και δεν συνδράμει σε αυτή την
κρίσιμη καμπή.
Αντιπαράθεση σημειώθηκε μετά την ομιλία
του υπουργού Εθνικής Άμυνας, όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης
Ραγκούσης, παρατήρησε στον κ. Παναγιωτόπουλο, ότι επέκρινε την αξιωματική αντιπολίτευση αλλά δεν έστειλε ένα μήνυμα στην Τουρκία. «Αν κάποιος, μετά από λίγα χρόνια, που θα
βλέπει τι διεξάγεται αυτές τις εβδομάδες στα
χωρικά μας ύδατα, στα δυνητικά χωρικά μας
ύδατα για να ακριβολογώ, καθώς και στα δυνητική ΑΟΖ της χώρας μας, και διαβάσει την ομιλία σας, θα εκπλαγεί και θα τη θεωρήσει ως μια
ανιστόρητη αυταρέσκεια, που δεν μπορεί να
έχει χώρο και χρόνο σε αυτές τις περιστάσεις».
Κάλεσε μάλιστα τον υπουργό, να πει «τι θα κάνει η χώρα εάν μπει γεωτρύπανο στα 12 ναυτικά μίλια», καθώς και να σχολιάσει τα περί εθνικισμού που ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης για τα 12
ν.μ..
Σχόλιο για την αναφορά Χρυσοχοΐδη ζήτησε

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης μιλάει στην Ολομέλεια της
Βουλής, κατά την τρίτη μέρα της συζήτησης επί της πρότασης δυσπιστίας εναντίον του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, Αθήνα Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020. ΑΠΕ-ΜΠΕ/
ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
από τον υπουργό Άμυνας και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κ. Χήτας, ο οποίος ζήτησε εξηγήσεις και για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αρχηγούς
των Γενικών Επιτελείων χωρίς την παρουσία
του κ. Παναγιωτόπουλου.
Απαντώντας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας,
αναρωτήθηκε εάν ο κ. Ραγκούσης άκουσε την
ομιλία του. Σχολίασε μάλιστα την παρέμβαση
του κ. Ραγκούση, λέγοντας ότι «εντυπωσιάζει η
στροφή ενός κόμματος, που πρόσφατα ο αρχηγός του υποστήριζε ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια
σύνορα και σήμερα εξορκίζει την κυβέρνηση να
τα επεκτείνει στα 12 ν.μ., όταν ήδη αυτό έχει
εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό, και σε κάθε
περίπτωση, αυτή τη στιγμή αποτελεί δυνητικό
κυριαρχικό δικαίωμα. Κι όπως καταλαβαίνετε,
στη σφαίρα προστασίας που καλύπτονται, δεν
περιέρχονται τα δυνητικά κυριαρχικά δικαιώματα αλλά τα απόλυτα». Όσο για τη συνάντηση των αρχηγών των επιτελείων με τον πρωθυπουργό, είπε ότι ο ίδιος απουσίαζε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του και πως η συγκεκριμένη συνάντηση,
έγινε για να δοθούν απαντήσεις σε τεχνικής
φύσης θέματα για τις κινήσεις του Ορούτς Ρέις.
Σε νέα παρέμβασή του, ο κ. Ραγκούσης είπε
ότι «έντρομοι σας άκουσαν οι βουλευτές, και οι
της ΝΔ, να αποκαλείτε το αναφαίρετο δικαίωμα, το ρητώς αναγνωρισμένο από το Διεθνές
Δίκαιο της θάλασσας, της επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ν.μ. ως ‘δυνητικό κυριαρχικό δικαίωμα’. Είναι απαράδεκτη αυτή η τοποθέτηση και πρέπει να την ανακαλέσετε διότι
βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα. Ή δεν ξέρε-

τε τι είπατε, ή κάνατε λάθος. Διορθώστε το», είπε ο κ. Ραγκούσης, ο οποίος αποκάλεσε «ντροπή» να λέγεται για τον πρώην πρωθυπουργό
Αλ. Τσίπρα ότι έχει εκφράσει θέση ότι η Ελλάδα δεν έχει θαλάσσια σύνορα. Να το ανακαλέσετε, ιδίως όταν είστε εσείς ο υπουργός, που επί
των ημερών του το Ορούτς Ρέις είναι μέσα στα
12 ναυτικά μίλια.
Σχολιάζοντας την παρέμβαση του κ. Ραγκούση, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της
ΝΔ, Ιω. Μπούγας, είπε ότι οι δηλώσεις για σουλατσάρισμα του Ορούτς Ρέις δείχνουν έλλειψη
σεβασμού προς τους άνδρες και γυναίκες των
Ενόπλων Δυνάμεων που «ορθώνουν τείχος στο
Αιγαίο. Πρέπει να τους σέβεστε» κάλεσε τον κ.
Ραγκούση, ο κ. Μπούγας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΥΜΜΑΧΩΝ

Οδηγίες για την άμεση διενέργεια διαβήματος διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά,
για τη νέα παράνομη τουρκική Navtex, καθώς
και την ενημέρωση συμμάχων και εταίρων για
τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητική συμπεριφορά, έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του
υπουργείου Εξωτερικών.
«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την
απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά, η οποία ουσιαστικά απομακρύνει ακόμα περισσότερο την
προοπτική ενός εποικοδομητικού διαλόγου και
καλεί την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την
παράνομη Navtex που εξέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες», υπογραμμίζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.

Συλλήψεις και πρόστιμα την πρώτη νύχτα των νέων μέτρων
Αθήνα.- Του Δ.Καλαμπάκα/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τρία άτομα, προσωρινά υπεύθυνοι νυχτερινών κέντρων στην οδό Λιοσίων και το Μπουρνάζι, συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Κυριακής γιατί δεν είχαν κλείσει τις επιχειρήσεις τους
μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με τα νέα περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του
κορωνοϊού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του
Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από πηγές της ΕΛΑΣ, το νυχτερινό κέντρο στη Λιοσίων λειτουργούσε έως την 1:00,
οπότε και μπήκε στον χώρο η αστυνομία. Συνελήφθη ο προσωρινά υπεύθυνος της επιχείρη-

σης, ενώ βεβαιώθηκαν 146 πρόστιμα σε θαμώνες.
Παράλληλα, σε κλαμπ στο Μπουρνάζι το
οποίο λειτουργούσε έως λίγα λεπτά πριν από
τη 1:00, αστυνομικοί συνέλαβαν δύο άτομα που
ήταν οι προσωρινά υπεύθυνοι της επιχείρησης,
ενώ βεβαίωσαν 108 πρόστιμα σε θαμώνες.
Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές της
ΕΛΑΣ, οι υπηρεσίες της τροχαίας επέβαλαν περισσότερα από 180 πρόστιμα σε άτομα κυκλοφορούσαν στις ώρες της απαγόρευσης (00:30
έως 5:00).
Σημειώνεται ακόμη, ότι το νέο ηχητικό μήνυμα της αστυνομίας ακούγεται από το πρωί του

Σαββάτου στους δρόμους από τα περιπολικά,
στο πλαίσιο των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού, στις περιοχές αυξημένης
επιτήρησης (επίπεδο 3) και αυξημένου κινδύνου (επίπεδο 4). Το ηχογραφημένο μήνυμα, σε
τρεις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά και αραβικά)
αναφέρει τα εξής: «Σας υπενθυμίζουμε ότι η
χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους
εξωτερικούς χώρους. Η κυκλοφορία από τις
12:30 μετά τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί δεν
επιτρέπεται. Παρακαλούμε αποφεύγετε τον συνωστισμό για την προστασία της δημόσιας
υγείας. Ακολουθούμε τις οδηγίες, μένουμε
ασφαλείς».
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Νέα πυρά Ερντογάν κατά Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας
Αθήνα.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ)

O

Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε εκ νέου το Σάββατο, κατά
του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν δηλώνοντας ότι χρειάζεται ψυχοθεραπεία για τη συμπεριφορά του απέναντι στους μουσουλμάνους
και το Ισλάμ.
Προηγούμενα μέσα στο μήνα, ο Μακρόν δεσμεύτηκε να καταπολεμήσει τον “Ισλαμικό αυτονομισμό” για τον οποίο όπως είπε, απειλεί να πάρει τον έλεγχο μερικών από τις μουσουλμανικές
κοινότητες σε όλη τη Γαλλία, προκαλώντας τη
δριμεία αντίδραση του Ερντογάν. Από τότε, η
Γαλλία έχει συγκλονιστεί από τον αποκεφαλισμό
ενός καθηγητή Ιστορίας, από έναν ακραίο Ισλαμιστή, που ήθελε να εκδικηθεί την χρήση από τον
καθηγητή των σκίτσων του προφήτη Μωάμεθ στη
διάρκεια ενός μαθήματος για την ελευθερία της
έκφρασης. “Πιο είναι το πρόβλημα αυτού του ατόμου που λέγεται Μακρόν με τους μουσουλμάνους
και το Ισλάμ; Ο Μακρόν χρειάζεται θεραπεία σε
ψυχολογικό επίπεδο,” δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος σε επαρχιακό συνέδριο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στην πόλη της Καισάρειας.
Κάνοντας αναφορά στην Ανατολική Μεσόγειο,
ο Τούρκος πρόεδρος είπε πως «αντί να παραδοθούμε στις κακομαθημένες συμπεριφορές της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής πλευράς, είναι
απαραίτητο να παραμείνουμε στο δίκαιο και τον
νόμο».
«Ακόμη και μια ματιά στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου αρκεί για να κατανοήσει κανείς τη
σωστή θέση της Τουρκίας. Μέχρι οι συνομιλητές
μας να ενεργήσουν σύμφωνα με το δίκαιο, είμαστε
αποφασισμένοι να θέσουμε σε εφαρμογή τα δικά
μας σχέδια», δήλωσε.
«Απαράδεκτες» χαρακτήρισε η γαλλική προεδρία τις δηλώσεις του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έθεσε υπό αμφισβήτηση την «ψυχική υγεία» του Γάλλου ομολόγου του, Εμανουέλ Μακρόν.
«Οι δηλώσεις του προέδρου Ερντογάν είναι
απαράδεκτες. Η προκλητικότητα και η αγένεια
δεν αποτελούν μέθοδο» σχολίασε το Ελιζέ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.
«Αξιώνουμε από τον Ερντογάν να αλλάξει την
πορεία της πολιτικής του, διότι είναι επικίνδυνη
από κάθε άποψη. Δεν εισερχόμαστε σε ανώφελες
πολεμικές και δεν αποδεχόμαστε τις προσβολές»
πρόσθεσε η γαλλική προεδρία, ανακοινώνοντας
ότι το Παρίσι ανακαλεί για διαβουλεύσεις τον πρεσβευτή της Γαλλίας στην Άγκυρα.
Η γαλλική προεδρία παρατήρησε «την απουσία
συλλυπητήριων μηνυμάτων και μηνυμάτων συμπαράστασης εκ μέρους του προέδρου της Τουρ-

κίας μετά τη δολοφονία του Σαμιέλ Πατί», του καθηγητή που αποκεφαλίστηκε πριν από μία εβδομάδα κοντά στο σχολείο του, στα προάστια του
Παρισιού. Το Ελιζέ στάθηκε επίσης στις «πολύ
προσβλητικές δηλώσεις (σ.σ. του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν) τις τελευταίες ημέρες, ιδίως το κάλεσμα για μποϊκοτάζ στα γαλλικά προϊόντα».
Η γαλλική προεδρία ζήτησε εκ νέου σήμερα από
την Τουρκία «να βάλει τέλος στις επικίνδυνες περιπέτειές της στη Μεσόγειο και την περιοχή» και
κατήγγειλε την «ανεύθυνη συμπεριφορά» της
Άγκυρας στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
«Αξιώσεις έχουν τεθεί. Ο Ερντογάν έχει δύο μήνες για να απαντήσει. Μέτρα θα πρέπει να ληφθούν στο τέλος του έτους», ανέφερε επίσης το
Ελιζέ σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο.

ΝΕΑ NAVTEX

Σε παράταση των ερευνών του «Oruc Reis»
προχώρησε η Τουρκία, με νέα NAVTEX που εξέδωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Η νέα
NAVTEX έχει χρονική διάρκεια μέχρι τις 4 Νοεμβρίου και αφορά επίσης τα πλοία που συνοδεύουν
το τουρκικό ερευνητικό σκάφος. Με τη NAVTEX
δεσμεύεται περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά – νοτιοανατολικά της Καρπάθου.
Η προηγούμενη οδηγία που είχε εκδώσει ο
υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας είχε ισχύ
μέχρι την 27η Οκτωβρίου.
Νωρίτερα, στρατιωτικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο εξήγγειλε η Τουρκία στις 27, 28 και
29 Οκτωβρίου. Η προαναγγελία των εν λόγω
ασκήσεων έρχεται λίγο μετά τη δημόσια δήλωση
του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ περί μορατόριουμ ασκήσεων κατά τις εθνικές εορτές Ελλάδας και Τουρκίας (28 και 29
Οκτωβρίου).

Συνάντηση Ν. Δένδια
με τον ΥΠΕΞ του Ισραήλ

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκάμπι Ασκενάζι θα πραγματοποιήσει τη

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και ώρα 19:00, ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, οι συζητήσεις θα εστιασθούν σε
ζητήματα διμερούς, περιφερειακού και διεθνούς
ενδιαφέροντος με έμφαση στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς και τις σχέσεις Ε.Ε.-Ισραήλ.
Στο μεταξύ ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού
υπουργείου Εξωτερικών, Λιόρ Χάιατ (Lior Haiat),
σε ανάρτησή του στο Twitter, τονίζει χαρακτηριστικά: «Το Ισραήλ εκφράζει εκ νέου την πλήρη
υποστήριξή και την ισχυρή αλληλεγγύη του προς
την Ελλάδα στην θαλάσσια περιοχή της και την
αντίθεσή του σε οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων». Επίσης, σε άλλη
ανάρτησή του, ο Λιόρ Χάιατ επισημαίνει ότι το Ισραήλ παρακολουθεί με ανησυχία τις πρόσφατες
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνει:
«Κάποιες μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας μπορεί να προκαλέσουν κλιμάκωση και αποτελούν
κίνδυνο για την εύθραυστη σταθερότητα στην περιοχή».

ΔΕΝΔΙΑΣ - ΛΑΒΡΟΦ

Με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ
(Sergey Lavrov), θα συναντηθεί τη Δευτέρα 26
Οκτωβρίου και ώρα 12:00 στην Αθήνα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.
Οι συζητήσεις θα εστιασθούν σε ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος, με έμφαση στην οικονομική
και την ενεργειακή συνεργασία, καθώς και ζητήματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος,
με έμφαση στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, το Κυπριακό, καθώς
και τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.
Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα υπογράψουν
«Κοινό Μνημόνιο για τη διεξαγωγή του έτους
ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας το 2021».
Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο περί
ώρας 13:30.

Η Φώφη Γεννηματά κατηγορεί τη ΝΔ για αναλγησία
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ευθείες βολές, τόσο εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ
για τη πρόταση μομφής κατά του υπουργού Οικονομικών, Χ. Σταϊκούρα που «βολεύει την κυβέρνηση», όσο και κατά της ΝΔ και του πρωθυπουργού, εξαπέλυσε η Φώφη Γεννηματά μιλώντας το πρωί στο ΟΡΕΝ. Η κ. Γεννηματά τόνισε ότι «η πρόταση μομφής κατά μεμονωμένου
υπουργού είναι προφανές ότι βγάζει από το κάδρο των ευθυνών τον κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης έχει τελικά την εμπιστοσύνη του κ.
Τσίπρα ως πρωθυπουργός;».
Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε εκ νέου ότι «επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι ο
κ. Τσίπρας είναι ο μεγαλύτερος και ο καλύτερος
πολιτικός χορηγός του κ. Μητσοτάκη και της
κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».
Σχετικά με τη προστασία της πρώτης κατοικίας, η Φώφη Γεννηματά, ανέφερε ότι σήμερα
δεν υπάρχει καμία προστασία, αφού πριν από
λίγους μήνες έληξε οριστικά κάθε παράταση

αναστολών πλειστηριασμών, επισημαίνοντας
ότι έχουν μειωθεί οι απολαβές των εργαζομένων και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους.
«Ρωτώ λοιπόν την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη: ένας εργαζόμενος με 200 ευρώ, τι
ακριβώς θα κάνει για να σώσει το σπίτι του;
Πώς μπορεί να ανταπεξέλθει στους δύσκολους
όρους που θέτει ο νόμος τους; Σε όλα αυτά τα
ερωτήματα η απάντηση είναι η ίδια. Απανθρωπιά και αναλγησία», τόνισε.
Παράλληλα, η κ. Γεννηματά κατηγόρησε τον
ΣΥΡΙΖΑ για τεράστια υποκρισία στο ζήτημα
αυτό, αφού, όπως είπε, «αυτός κατήργησε την
προστασία της α› κατοικίας που είχε θεσμοθετήσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα
στα πολύ δύσκολα χρόνια πρώτα χρόνια των
μνημονίων. Βεβαίως χρειαζόταν βελτιώσεις ο
νόμος, αλλά δεν μπορεί μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά. Και βέβαια επί ΣΥΡΙΖΑ
ήταν που έστελναν ΜΑΤ εναντίον των διαδη-

λωτών όταν ξεκίνησαν οι πλειστηριασμοί».
Αναφορικά με την έξαρση της πανδημίας του
κορωνοϊού η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ άσκησε
δριμεία κριτική στη κυβέρνηση λέγοντας πως
παρακολουθεί το κόκκινο να απλώνεται στο
χάρτη και παρεμβαίνει εκ των υστέρων.
Επικριτική ήταν η πρόεδρος του Κινήματος
Αλλαγής για «το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη, καθώς απέτυχε να εφαρμόσει την δικαστική απόφαση για την Χ.Α», καταλογίζοντας ευθύνες στον υπουργό Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
Η κ. Γεννηματά κατέκρινε και τους χειρισμούς της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού
απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας
στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφέροντας ότι
έπρεπε να δείξει αποφασιστικότητα, πυγμή,
εγρήγορση. Αντ’ αυτού, ο κ. Μητσοτάκης έχει
επιλέξει πολιτική κατευνασμού, υποχωρεί και
αυτό έχει αποθρασύνει την Τουρκία, υποστήριξε.

Έρευνες για
εντοπισμό του
Χρήστου Παππά
Αθήνα
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες
της αστυνομίας για τον εντοπισμό του φυγόποινου καταδικασθέντος υπαρχηγού της
Χρυσής Αυγής, Χρήστου Παππά, ο οποίος
δεν βρέθηκε μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου, σύμφωνα με την
οποία πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή προκειμένου να εκτίσει την ποινή του. Ο Χρ.
Πάππας δυνάμει εισαγγελικής διάταξης
όφειλε να δίνει κάθε 1η του μήνα το «παρών» στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του, δηλαδή στου Παπάγου. Την 1η Οκτωβρίου
παρουσιάστηκε πράγματι στο τμήμα και μετά τη καθιερωμένη, τυπική διαδικασία,
αποχώρησε.
Οι περιοριστικοί όροι που του είχαν επιβληθεί αμέσως μετά την αποφυλάκισή του,
τον Μάρτιο του 2015, ήταν αυστηρότεροι.
Οφειλε να δίνει το «παρών» όχι μία αλλά
τρεις φορές τον μήνα, ενώ ήταν υποχρεωμένος να διανυκτερεύει στο σπίτι του στου
Παπάγου. Τον Αύγουστο του ίδιου έτους
και έπειτα από δική του προσφυγή το Συμβούλιο Εφετών εξέδωσε νέο βούλευμα.
Εκτοτε υποχρεούτο να δίνει το «παρών»
στο Α.Τ. μόνο μία φορά κάθε πρώτη του μήνα, ενώ δεν όφειλε να διανυκτερεύει στο
σπίτι του στου Παπάγου.
Μετά την αρχική ετυμηγορία του δικαστηρίου την 7η Οκτωβρίου, που έκρινε ως
εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή και
με ορατό πλέον το ενδεχόμενο φυλάκισης
των καταδικασθέντων, η αστυνομία και άλλες υπηρεσίες ασφαλείας αποφάσισαν να
θέσουν υπό επιτήρηση τους καταδικασθέντες έως ότου το δικαστήριο εκδώσει την
οριστική απόφασή του περί άμεσης εκτέλεσης ή αναστολής των ποινών.
Ο νέος ποινικός κώδικας άλλωστε δεν
υποχρέωνε τους καταδικασθέντες να δίνουν το «παρών» στο δικαστήριο και επομένως ήταν ορατό το ενδεχόμενο ορισμένοι
απ’ αυτούς να επέλεγαν να εξαφανιστούν
όσο πλησίαζε η ώρα των τελικών αποφάσεων. Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι
από την πρώτη στιγμή που το σχέδιο τέθηκε σε ισχύ, ο Παππάς δεν κατέστη εφικτό να
εντοπιστεί.
Το θέμα προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Οι παρακολουθήσεις γίνονται με εντολή εισαγγελέα και «εάν η αστυνομία παρακολουθούσε με οποιονδήποτε
τρόπο τον Χρήστο Παππά θα παρανομούσε
διπλά. Απέναντι σε ένα πολίτη και απέναντι
σε ένα κατηγορούμενο», τονίζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε ανακοίνωσή του, απαντώντας στην κριτική που
ασκήθηκε από την αντιπολίτευση. Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος
Σπίρτζης, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη «όφειλε
να γνωρίζει πού βρίσκονται και να συλλάβει τα μέλη του διευθυντηρίου της Χρυσής
Αυγής» και πρόσθεσε ότι η μη σύλληψη του
φερόμενου ως υπαρχηγού της οργάνωσης
«γελοιοποιεί τους θεσμούς, τη Δημοκρατία
και τη Δικαιοσύνη».
Διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του
Αρείου Πάγου και τον εισαγγελέα Βασίλειο
Πλιώτα στο Ευρωκοινοβούλιο το απόσπασμα της απόφασης καταδίκης σε 13 χρόνια
κάθειρξη για τον Ιωάννη Λαγό, που καταδικάστηκε ως μέλος του σκληρού πολιτικού
πυρήνα της Χ.Α. για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Μετά τη διαβίβαση του
αποσπάσματος και των απαραίτητων εγγράφων θα κινηθούν τα προβλεπόμενα από
το Ευρωκοινοβούλιο (ορισμός εισηγητή,
επιτροπές και Ολομέλεια) για την άρση της
ασυλίας του, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για να εκτίσει την ποινή του.
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Νέος πονοκέφαλος: Ο Χρυσοχοϊδης αποκάλεσε εθνικισμό τα 12 μίλια
ρατήρησε ότι η ομιλία που έκανε λίγη ώρα νωρίτερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν
ήταν από στήθους αλλά τη διάβαζε από γραπτό κείμενο. «Ο κ. Χρυσοχοϊδης αν ήθελε να
κουμπώσει τη λέξη εθνικισμό σε κάποια φωτογραφία και όχι στα 12 ναυτικά μίλια, θα είχε
την ευκαιρία να τη βρει μέσα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ. Είναι απών βουλευτής που μίλησε σήμερα εδώ και έκανε την
πιο εθνικιστική ομιλία που θα μπορούσε να κάνει βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου και
φαντάζομαι ότι η ΝΔ δεν είναι υπερήφανη
γι΄αυτό», είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
Έντονη παρέμβαση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγκούση, που ζήτησε «ή να ανακαλέσει ο κ. Χρυσοχοϊδης ή να τον αποπέμψει ο κ.
Μητσοτάκης». Για παρεξήγηση όσων είπε ο κ.
Χρυσοχοϊδης ανέφερε σε παρέμβασή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμένος, ωστόσο τα πρακτικά της βουλής δείχνουν το αντίθετο.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΡΙΖΑ

Αναλυτικότερα: Oκοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης ζήτησε
το λόγο θέτοντας μείζον ζήτημα για την αναφορά του κ. Χρυσοχοϊδη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «επιστρατεύει εθνικισμό με τα 12 μίλια, λαϊκισμό με
τον Παππά και τον 14χρονο και κοινωνικό συντηρητισμό με την πρόταση μομφής».
«Ανάμεσα σε αυτά που είπε ο κ. Χρυσοχοϊδης υπήρξε και μια αναφορά η οποία, για κάθε
έναν που θέλει να διατηρήσει στοιχειώδη σχέση με τον καλώς εννοούμενο πατριωτισμό,
εγείρει μείζον ζήτημα για την κυβέρνηση στο
σύνολό της. Ως γνωστόν, η επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 μίλια είναι ένα αναφαίρετο και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα της
πατρίδας μας που απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας», είπε ο Γιάννης Ραγκούσης και πρόσθεσε ότι «η τοποθέτηση του υπουργού ότι αποτελεί εθνικισμό η επέκταση των χωρικών υδάτων της πατρίδας μας
στα 12 μίλια, είναι μια τοποθέτηση η οποία
αντιβαίνει τον πυρήνα, την καρδιά της εθνικής
στρατηγικής, των εθνικών συμφερόντων, των
απαράγραπτων εθνικών δικαίων».
Ο Γιάννης Ραγκούσης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ρητώς προ της ευθύνης του τον κ. Μητσοτάκη και ή θα ανακαλέσει, ζητώντας συγνώμη
ο κ. Χρυσοχοϊδης γι΄αυτή την αθλιότητα που
ξεστόμισε, ή ο κ. Μητσοτάκης θα τον αποπέμψει. «Σε διαφορετική περίπτωση θα αναλάβει ο
ίδιος και η κυβέρνησή του στο σύνολό της αυτή τη βαριά ιστορική ευθύνη γι΄αυτό το χωρίς
προηγούμενο ιστορικό ατόπημα στα εθνικά
μας δίκαια. Γιατί αν φτάσουμε σε αυτή τη χώρα
να ονομάζουμε εθνικισμό την άσκηση των
απαράγραπτων δικαιωμάτων μας, τότε, δεν θα
πω ότι ούτε ότι αυτός είναι ραγιαδισμός ή δουλοπρέπεια, θα πω ότι έτσι αυτή η πατρίδα δεν
έχει αύριο», είπε ο Γιάννης Ραγκούσης.
Το λόγο ζήτησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμένος. «Δεν διανοούμαι, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί ο οιοσδήποτε να αμφισβητήσει το δικαίωμα της χώρας να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12
μίλια, όποτε η χώρα το κρίνει χρήσιμο. Δεν
υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Με εκπλήσσει αυτό το οποίο λέτε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να ανακαλέσουμε. Προφανώς δεν
αντιληφθήκατε τι ελέχθη», είπε ο Παναγιώτης
Πικραμένος, απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Στην έδρα βρισκόταν ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Βίτσας που σχολίασε την απάντηση του
αντιπροέδρου της κυβέρνησης. «Τι γίνεται τώρα; ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης το έκλεισε, από ό,τι κατάλαβα εγώ, κάνοντας κριτική
στον υπουργό. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε
εσείς. Αυτό έγινε. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έκλεισε το θέμα λέγοντας τη θέση της
κυβέρνησης και μη δεχόμενος αυτό που είπε ο
υπουργός διότι δεν μπορεί να συμβαίνουν και
τα δύο», είπε ο Δημήτρης Βίτσας προκαλώντας
αντιδράσεις από τα έδρανα της κυβερνητικής
πλειοψηφίας αλλά και νέα παρέμβαση από τον
Παναγιώτη Πικραμένο. «Λοιπόν, να το επαναλάβω για να το καταλάβουμε όλοι. Δεν μπορεί
να υπάρξει καμία αμφιβολία από κανέναν Έλληνα και πολλώ μάλλον από την κυβέρνηση
αλλά και από όλους τους Έλληνες πολίτες ότι η

Ομιλία Κατρούγκαλου,
απάντηση σε Αμυρά

χώρα μας έχει, ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα
να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 μίλια. Θεωρώ ότι ο υπουργός ο κ. Χρυσοχοϊδης
δεν είπε ποτέ κάτι διαφορετικό και προφανώς
έχει γίνει παρεξήγηση σε αυτά τα οποία είπε».
«Αυτά είναι γραμμένα στα πρακτικά...», είπε
ο Δημήτρης Βίτσας ενώ ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε λέγοντας:
«Κύριε Πικραμένε, όταν θα διαβάσετε τα πρακτικά θα αισθανθείτε την ανάγκη να ζητήσετε
και εσείς προσωπικά συγνώμη γιατί δεχθήκατε
να σας πάρει στο λαιμό του ο κ. Χρυσοχοϊδης.
Γιατί η φράση του κ. Χρυσοχοϊδη είναι πολύ
συγκεκριμένη. «τον εθνικισμό των 12 μιλίων›,
είπε για να αναφερθεί στην πρότασή μας. Εάν
αυτή είναι η άποψη της κυβέρνησης, πρόκειται
προφανώς για ρητή αποδοκιμασία του κ. Χρυσοχοϊδη. Μέχρι να δείτε τα πρακτικά κύριε Πικραμένο, σας συμβουλεύω να μην δοκιμάσετε
να συνεχίσετε να υπερασπίζεστε τον κ. Χρυσοχοϊδη αλλά να του ζητήσετε να ζητήσει συγνώμη και να ανακαλέσει», είπε ο Γιάννης Ραγκούσης.
«Ο κ. Πικραμένος έκανε καθαρή τη θέση της
κυβέρνησης, όσον αφορά τα 12 μίλια», είπε ο
Δημήτρης Βίτσας.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ
Γιάννης Μπούγας ζήτησε τον λόγο και επέκρινε τον κ. Βίτσα για τη στάση του. «Κύριε πρόεδρε με εκπλήξατε, διότι εσείς υποκαθιστώντας
τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ
επιχειρήσατε να ερμηνεύσετε τον αντιπρόεδρο
της κυβέρνησης. Από έδρας αυτό δεν είναι επιτρεπτό», παρατήρησε ο Γιάννης Μπούγας και
πρόσθεσε: «δεν πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται
σε αυτή τη σύγχυση που οδηγήθηκε από την
πρόταση δυσπιστίας που ο αρχηγός του κατέθεσε άκριτα και άστοχα. Η σύγχυση αυτή τον
αναγκάζει να διολισθήσει στον λαϊκισμό, στη
δημαγωγία. Το δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια είναι
αναφαίρετο. Αυτό έχει διατυπωθεί σε όλους
τους τόνους από τον πρωθυπουργό, από όλους
τους υπουργούς και συντάσσεται το σύνολο
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, σε ότι
αφορά το δικαίωμα επέκτασης. Το αίτημα όμως
αυτό υπό τις παρούσες συνθήκες που διατύπωσε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσίπρας και η
Κοινοβουλευτική Ομάδα για επέκταση, υπό τις
παρούσες συνθήκες, αυτό κρίνεται. Όταν έρθει
η ώρα και με τον τρόπο που εμείς κρίνουμε θα
επεκτείνουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
στα 12 μίλια. Σεις όμως κύριοι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορείτε να έρχεστε τώρα δημαγωγικά και λαϊκιστικά να ζητάτε την επέκταση
στα 12 μίλια μόνο και μόνο για να διασωθείτε!
Δεν διασώζεστε με τέτοια φτηνά τερτίπια».
Στην αντιπαράθεση παρενέβη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής
Ανδρέας Λοβέρδος. «Είναι θέμα των ημερών

και των ωρών, το γεγονός ότι για τις μέρες της
εθνικής μας εορτής της 28ης Οκτωβρίου, είχε
ανακοινωθεί, ειδικά από το ΝΑΤΟ, ένα μορατόριουμ. Είναι πολύ σημαντικό και άξιο σχολιασμού το ότι η Τουρκία λίγες ώρες μετά, τα
ανακάλεσε αυτά. Η χώρα είναι σε πρόβλημα .
Η χώρα έχει πρόβλημα, είναι ντροπή να λέγονται αυτά στην αίθουσα του κοινοβουλίου», είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος.
«Εθνικισμός είναι η λαϊκίστικη εργαλειοποίηση των θεμάτων της πατρίδας μας. Αυτό έκανε ο Αλέξης Τσίπρας», είπε ο βουλευτής της
ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος που απευθύνθηκε στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας: «Πιστεύετε τώρα σοβαρά ότι ο
ελληνικός λαός έχει την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι υπέρμαχος της επέκτασης στα 12 μίλια,
κύριε Ραγκούση; το πιστεύετε σοβαρά; Τον κ.
Βαλντέν, τον κ. Φίλη τους ακούσατε τι είπανε;
Ο κ. Βαλντέν που μας τον περιφέρατε εδώ πέρα ως τρόπαιο διεύρυνσης στην κεντροαριστερά, έλεγε ότι ‘πρόκειται για ανεύθυνη δημαγωγία›. Αυτά έλεγε, αυτοί είναι οι σύντροφοί
σας».
Ο βουλευτής της ΝΔ δεν περιορίστηκε σε
αυτό. «Εθνικισμός», είπε, «δεν είναι το αναφαίρετο δικαίωμα επέκτασης της Ελλάδας στα 12
μίλια. Προσωπικά, αυτή τη γραμμή τη χάραξε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κανένας, κανένας
δεν δικαιούται να αποκλίνει από αυτή τη γραμμή. Οι νεοδημοκράτες όλοι είμαστε ενωμένοι
σε αυτό που είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, οτιδήποτε άλλο είναι περιττό».
Για αποτυχία της κυβέρνησης στα εθνικά ζητήματα έκανε λόγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Νίκος Παππάς. «Να σας πληροφορήσουμε ότι
αυτό που φαίνεται από τη Ρόδο δεν είναι το
‘Καλυψώ› του Υβ Κουστώ που φτιάχνει κάποιο
ντοκιμαντέρ. Είναι το Όρουτς Ρέι που συνοδεύεται από τουρκικά αλιευτικά. Νομίζαμε
εμείς ότι ήταν ακραία η δήλωση του κ. Γεραπετρίτη που είπε ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6
μίλια. Αλλά ω του θαύματος-και δεν τον έχουμε ακούσει να το διορθώνει- ο κ. Χρυσοχοϊδης,
είπε ότι το παραπάνω από τα 6 μίλια είναι εθνικισμός», είπε ο Νίκος Παππάς και πρόσθεσε:
«Ελπίζουμε να διορθωθεί αυτή η δήλωση διότι
πρέπει να καταλάβετε ότι τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών, τις παρακολουθούν και
από την απέναντι πλευρά. Σκεφτείτε τι προηγούμενο διαμορφώνεται. Περιμένει όλος ο κόσμος μια διευκρίνιση, μια συγνώμη, μια αλλαγή στάσης και μάλιστα από μια παράταξη που
υπερακόντισε σε αυτό το σπορ, στην προσπάθεια της δικής μας κυβέρνησης να περάσει την
πολύ θετική για τα εθνικά συμφέροντα, συμφωνία των Πρεσπών».
«Μέλος της ελληνικής κυβέρνησης αποκαλεί εθνικισμό τα 12 ναυτικά μίλια», ανέφερε η
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη που πα-

‘Αβουλος ο πρωθυπουργός σας, και ελπίζω
όχι μοιραίος για τη χώρα. Προχωράτε με το βλέποντας και κάνοντας», ανέφερε ο Γιώργος Κατρούγκαλος, και απευθύνθηκε στα έδρανα της
κυβερνητικής πλειοψηφίας ως εξής: «Έναν-έναν
από εσάς κοιτάζω στα μάτια και σας ρωτάω: Είστε περήφανοι που το Ορούτς Ρέις 40 ημέρες
παραβίαζε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας; Είσαστε περήφανοι που για πρώτη φορά
πολεμικά πλοία της Τουρκίας πέρασαν το νοητό
όριο των 12 μιλίων; Θα είσαστε εξίσου περήφανοι για τον πρωθυπουργό και για την πολιτική
του όταν θα έχουμε γεωτρύπανο νότια ή ανατολικά της Κρήτης;».
Ο Γιώργος Κατρούγκαλος είπε ακόμα, ότι «η
κυβέρνηση, στα εθνικά θέματα, απέτυχε με πάταγο και με θόρυβο διότι όχι μόνο δεν κατάφερε, στο επίπεδο της διπλωματίας, να εξασφαλίσει τις κυρώσεις, που ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης
έλεγε πως είναι η μόνη επιλογή, σε άρθρο του
στις ξενόγλωσσες εφημερίδες, αλλά και γιατί
δεν έχει καν δηλώσει τις κόκκινες γραμμές της».
Ιδίως για το ζήτημα των κόκκινων γραμμών, ο
Γιώργος Κατρούγκαλος, είπε πως «μια φορά που
η κυβέρνηση δήλωσε κόκκινες γραμμές, ότι τάχα είναι τα 6 μίλια, ήταν τόσο φανερό, τόσο
αντίθετο στα εθνικά συμφέροντα το λάθος της,
που γρήγορα προσπάθησε να ανακρούσει πρύμναν».
«Ζητήσαμε να στείλετε σαφές μήνυμα ότι
δεν θα δεχθείτε τετελεσμένα με την επέκταση
την άμεση των χωρικών υδάτων στην Κρήτη»,
είπε ο Γιώργος Κατρούγκαλος και υπογράμμισε
ότι τα εθνικά θέματα δεν είναι για αντιπολίτευση, απαιτείται εθνική ενότητα, αλλά για εθνική
ενότητα απαιτείται στρατηγική την οποία δεν
έχει η κυβέρνηση.
«Κάποια στιγμή, τη μομφή για τα θέματα
της οικονομίας και της κοινωνίας, θα σας την
αποδώσει ευθέως ο ελληνικός λαός. Εύχομαι να
μην αποδώσει μομφή και η Ιστορία για τον τρόπο που διαχειρίζεστε τα εθνικά ζητήματα, γιατί
αυτό θα είναι καταστροφικό για την πατρίδα
μας». Αμέσως μετά ανέβηκε στο βήμα ο βουλευτής της, ΝΔ Γιώργος Αμυράς, που επεφύλασσε ένα δηκτικό σχόλιο για τον κ. Κατρούγκαλο. «Εσείς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πόσο
περήφανοι είστε που ο κ. Κατρούγκαλος δήλωνε στο κανάλι Οne Channel ότι και «η Τουρκία
έχει δικαιώματα στο Αιγαίο;».
«Ο κ. Αμυράς δεν έχει αντιληφθεί όχι ποια
είναι η δική μου άποψη αλλά ποια είναι η εθνική
γραμμή», ανταπάντησε ο Γιώργος Κατρούγκαλος και πρόσθεσε: «Γιατί δεχόμαστε να συζητήσουμε με την Τουρκία στις διερευνητικές επαφές, για τη μια και μοναδική διαφορά, την οριοθέτηση Οικονομικών Ζωνών; Γιατί αναγνωρίζουμε ότι η Τουρκία, έχοντας ακτές, έχει εκείνα
τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στις παράκτιες
χώρες το Δίκαιο της Θάλασσας. Και μόνο αυτά
τα δικαιώματα, και όχι τα δικαιώματα που θέλει
να προβάλλει με την ισχύ της. Αυτή τη δική μου
δήλωση θα έπρεπε να την επαναλαμβάνετε
όλοι, γιατί ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει
ότι έτσι έχουν τα πράγματα, και αυτό που αρνούμαστε στην Τουρκία είναι την αναθεωρητική
της στρατηγική».
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Σφοδρή αντιπαράθεση στη συζήτηση στη Βουλή της πρότασης δυσπιστίας
Αθήνα.- (GreekNewsOnline)
ντονη ήταν η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια της Βουλής που ολοκληρώνει σήμερα το
βράδυ με ψηφοφορία την τριήμερη συζήτηση
για την πρόταση μομφής κατά του υπουργού
Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, την οποία
υπέβαλε η Κοινοβουλευτική Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Έ

Η πρόταση μομφής υπεβλήθη με αφορμή την
κατάθεση του νομοσχεδίου για τη ρύθμιση οφειλών. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Μερα25 κατήγγειλαν ότι
ο νόμος νομιμοποιεί την αρπαγή της περιουσίας
των ελλήνων και οδηγεί στη πτώχευση τους πάντες, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και νοικοκυριά, ισοπεδώνει τη μεσαία τάξη αφήνοντας στο έλεος των τραπεζών,
χωρίς καμιά προστασία πλέον, την κύρια κατοικία, και οδηγώντας σε εξαναγκαστική πτώχευση
χιλιάδες μικρές ευάλωτες επιχειρήσεις.
Η πρόταση μομφής δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας, παρά το γεγονός ότι θα ψηφιστεί από το
σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αποτελεί ωστόσο την πρώτη σοβαρή αντιπαράθεση
με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, από την ανάληψη της εξουσίας τον Ιούλιου του 2019.
Ο Χρήστος Σταϊκούρας κατά την πρώτη του
τοποθέτηση την Παρασκευή απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας και επέλεξε τα πυρά κατά
της αντιπολίτευσης, την αναφορά σε ευεργετικά
κυβερνητικά μέτρα εν μέσω πανδημίας, καθώς
και στον ισχυρισμό ότι το νέο ν/σ δεν είναι υπέρ
των τραπεζών.
Οι τοποθετήσεις
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν στοχεύει τον
Χρήστο Σταϊκούρα αλλά τον εσωκομματικό
αντίπαλο του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή, τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας νωρίτερα στην Ολομέλεια.
«Μόνο μια γελοία αντιπολίτευση θα έκανε αυτό το πράγμα που κάνατε εσείς αυτή τη στιγμή.
Με το στόλο στο Αιγαίο να κάνετε πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση, μόνο και μόνο για να
λύσετε τα εσωκομματικά ζητήματα», είπε ο
‹Αδωνις Γεωργιάδης.
Η παρέμβαση του υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων προκάλεσε την αντίδραση του Πάνου Σκουρλέτη. «Άκουσα τη βαθυστόχαστη
ανάλυση του κ. Υπουργού, ο οποίος προσπάθησε να διερευνήσει τα αίτια της κατάθεσης της
πρότασης δυσπιστίας. Και πράγματι ήταν αρκετά διασκεδαστική. Τα ίδια επανέλαβε σήμερα το
πρωί στον κ. Αυτιά. Και προσέξτε τη σύμπτωση
τα ίδια είπε εδώ και ο κ. Βορίδης. Προφανώς η
κοινή αφετηρία τους έχει κάνει και έχουν και κοινή αίσθηση του χιούμορ», είπε ο βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Αλλά δεν είναι διασκεδαστικό, τη στιγμή που σωστά αναφέρεται στους
ένοπλους που βρίσκονται στο Αιγαίο κάποιοι
από τους γονείς θα κινδυνεύουν να χάσουν τα
σπίτια τους με το νόμο που φέρατε. Δεν είναι διασκεδαστικό τη στιγμή που καλούμε τους πολίτες να είναι μετά τις 12 και ορθώς στα σπίτια
τους, κάποιοι σε λίγους μήνες να μην έχουν σπίτι να μείνουν. Δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό,
είναι ανατριχιαστικό».
Πρόταση απελπισίας και τακτισμού χαρακτήρισε ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης
και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, την πρόταση δυσπιστίας κατά του υπουργού Οικονομικών
Χρήστου Σταϊκούρα.
Ο αν. υπουργός επέκρινε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι η πρόταση του είναι μια «πομφόλυγα» που «στερείται,
και σοβαρότητας, και αξιοπιστίας», ενώ ευχαρίστησε τον ΣΥΡΙΖΑ που «κάνει ακόμα πιο μεγάλη την συσπείρωσή μας».
«Σήμερα δεν συζητάμε την πρόταση μομφής
σε ένα πρόσωπο, συζητάμε την πρόταση μομφής
σε μια πολιτική. Ο πτωχευτικός, για την ελληνική κοινωνία νόμος σας, ακόμα κι αν ψηφιστεί θα
μείνει στα χαρτιά». Αυτό τόνισε ο βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρωτής Τομεάρχης Φορολογικής Πολιτικής του τομέα Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, στη συζήτηση για την πρόταση

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης Τσακαλώτος μιλάει στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη δεύτερη μέρα της
συζήτησης επί της πρότασης δυσπιστίας εναντίον του υπουργού Οικονομικών Χρήστου
Σταϊκούρα που κατατέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ,
Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020. ΑΠΕ-ΜΠΕ/
ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
δυσπιστίας του κόμματος του προς τον υπουργό
Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα.
«Δηλώνω την αμέριστη στήριξη μου στο πρόσωπο του υπουργού Οικονομικών και σας καλώ
να καταψηφίσετε την πρόταση».
Με αυτή την χαρακτηριστική επισήμανση
έκλεισε την ομιλία του ο υπουργός Επικρατείας
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, στη Βουλή, χαρακτηρίζοντας «άγονη
και στείρα» την πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ
κατά του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα.
«Καταθέσαμε πρόταση δυσπιστίας διότι η κυβέρνηση φέρνει το νομοσχέδιο μεσούσης της
πανδημίας, με τους φόβους του θανάτου, της πολεμικής σύρραξης και της οικονομικής επιβίωσης να διεισδύουν σε κάθε νοικοκυριό. Διότι
εβδομάδες τώρα σύσσωμη η αντιπολίτευση και
οι κοινωνικοί εταίροι επιχειρούν να πιέσουν την
κυβέρνηση να το αποσύρει ή να το αλλάξει και
εκείνη κωφεύει» ανέφερε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεανώ Φωτίου.
Και πρόσθεσε: «Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν αυτό το ύστατο όπλο που δίνει η Βουλή και βλέπουμε ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση ψηφίζει την
πρόταση μομφής για να σπάσει το τείχος της σιωπής της λίστας Πέτσα και να μάθει η κοινωνία
τι την περιμένει».
«Από την πλευρά μας τα πράγματα είναι
απλά: Όχι απλά μεμφόμαστε, καταδικάζουμε και
καταγγέλλουμε την κυβερνητική πολιτική με την
ίδια ζέση και με την ίδια αποφασιστικότητα που
το κάναμε και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις
όπου η μία ήταν προέκταση της άλλης και η κάθε επόμενη πρόσθετε κάτι σε βάρος του λαού»,
τόνισε στην τοποθέτησή της στη Βουλή η βουλευτής του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα.
Σημείωσε πως και από τη διαδικασία αποδεικνύεται περίτρανα πως «οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση και όλα τα άλλα κόμματα,
πλην ΚΚΕ, είναι υπαρκτές αλλά είναι πολύ λιγότερες και πολύ λιγότερο σημαντικές όσον αφορά
τα συμφέροντα του λαού από αυτά που σας ενώνουν» και γι› αυτό τα αστικά κόμματα καταφεύγουν στη χυδαιολογία και τις ατάκες, «αισθάνεστε την ανάγκη να χρησιμοποιήσετε τέτοια επιχειρήματα ακριβώς για να δημιουργήσετε την

εντύπωση ότι ανάμεσα σας υπάρχει χάσμα, που
όμως δεν υπάρχει».
Και κάλεσε το λαό να δει πως «όταν χρησιμοποιούνται τέτοιες ατάκες και τέτοια επιχειρήματα, κρύβεται αυτό που ενώνει τα κόμματα όσον
αφορά τη γενική πολιτική πίστης και δράσης»,
όπως και να κρίνει «από ποιά σκοπιά καταψηφίζει κανείς έναν κυβερνητικό νόμο όπως είναι αυτός ο απαίσιος, απάνθρωπος, βάρβαρος νόμος
που έχει σχέση με την πτώχευση».
Έφερε δε ως παράδειγμα την ίδια τη συζήτηση
στη βουλή όπου οι εισηγητές όλων των κομμάτων συναντήθηκαν στην προσπάθεια να παρουσιάσουν την καπιταλιστική κρίση ως «κρίση
πανδημίας», «γιατί έχετε πολιτικό και ταξικό
συμφέρον να μιλάτε για κρίση υγειονομική», για
να κρύψουν ότι «είναι το φυσιολογικό αποτέλεσμα της φυσιολογικής λειτουργίας του καπιταλιστικού συστήματος», να πλασάρουν την αντίληψη ότι «ο λαός έχει να διαλέξει ανάμεσα στη μια
ή την άλλη παραλλαγή διαχείρισης των συμφερόντων του κεφαλαίου ενάντια στους εργαζόμενους».
«Το ΚΚΕ καταψηφίζει στο πρόσωπο του
υπουργού Οικονομικών συνολικά την πολιτική
της κυβέρνησης της ΝΔ, όπως επίσης καταψηφίζει και εκείνα τα κόμματα όπως τον ΣΥΡΙΖΑ που
προσχεδίασε το έγκλημα σε βάρος της λαϊκής
περιουσίας και κατοικίας», τόνισε ο Χρήστος
Κατσώτης, ο οποίος άνοιξε από την πλευρά των
βουλευτών του Κόμματος την συζήτηση. «Οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα που ζουν εξαιτίας
της πολιτικής σας σε ένα πέλαγος προβλημάτων
και αδιεξόδων δεν μπορεί να εμπιστεύονται τις
κυβερνήσεις που εμπιστεύονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι, τώρα τη ΝΔ, πριν το ΣΥΡΙΖΑ, πιο
μπροστά το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ή και όλους μαζί»,
πρόσθεσε.
Το Κίνημα Αλλαγής θα υπερψηφίσει την πρόταση δυσπιστίας κατά του υπουργού Οικονομικών, σημείωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος, στην τοποθέτησή του στη Βουλή, χαρακτηρίζοντας ωστόσο τον ΣΥΡΙΖΑ ως «ιππότες της σωτηρίας που
έκαναν τα ίδια».
«Υπερψηφίζουμε την πρόταση μομφής κατά
του υπουργού Οικονομικών, γιατί την συνδέουμε με τη λάθος πολιτική που ακολουθεί συνολικά η κυβέρνηση, αλλά δεν ταυτιζόμαστε και με
τους ‘ιππότες της σωτηρίας που έκαναν τα ίδια’»,
είπε χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, στη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα.
Όπως τόνισε, «γιατί ο πρωθυπουργός δεν σήκωσε το γάντι που του πέταξε ο ΣΥΡΙΖΑ για να
μετατρέψει την πρόταση δυσπιστίας κατά του
υπουργού του των Οικονομικών σε ψήφο εμπιστοσύνης στη κυβέρνηση;» και επικαλέστηκε
αντίστοιχη πρόταση που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ το 2005 εναντίον του Γιώργου Αλογοσκούφη, την οποία ο τότε πρωθυπουργός μετέτρεψε
σε ψήφο εμπιστοσύνης στη κυβέρνηση του, αισθανόμενος την ανάγκη να καλύψει τον υπουργό του.
Έστρεψε τα βέλη του επίσης κατά του ΣΥΡΙΖΑ, καταλογίζοντας σκοπιμότητα στην πρόταση
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Ενώ διαφωνούσε με τον πτωχευτικό κώδικα και είχε την δυνατότητα να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία επί
της αρχής, δεν το έκανε», εξήγησε.
Στο πρόσωπο του υπουργού Οικονομικών, καταψηφίζουμε την πολιτική της κυβέρνησης που
αποτελεί συνέχεια των πολιτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων, τόνισε στην τοποθέτησή
του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ
Ν. Καραθανασόπουλος. Όπως είπε, η στόχευση
της πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλαπλές στοχεύσεις: (1) να συσκοτίσει την αιτία
των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
τα λαϊκά στρώματα όπως είναι η υπερχρέωσή
τους, (2) να συγκαλύψει τη σύμπλευση του ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ σε στρατηγικές
επιλογές και (3) να χειραγωγήσει και εγκλωβίσει
τη λαϊκή δυσαρέσκεια.
Ο κ. Καραθανασόπουλος είπε επίσης το ΚΚΕ
καλεί την εργατική τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους νέους

και τις νέες των λαϊκών στρωμάτων να περάσουν
στην αντεπίθεση, να ισχυροποιήσουν την κοινωνική συμμαχία τους, να οργανώσουν την πάλη
τους ενάντια στον πραγματικό αντίπαλο, που είναι τα μονοπώλια και τα συμφέροντά τους, το
κράτος τους, τη διακρατική καπιταλιστική ΕΕ,
και τα κόμματα που υπηρετούν και εξωραΐζουν
το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα.Kαμία λαϊκή πρώτη κατοικία δεν βγήκε σε
πλειστηριασμό επί ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε στην ομιλία
του ο βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Αλ.
Φλαμπουράρης. Εμείς, σημείωσε ο κ. Φλαμπουράρης πάντα μιλάγαμε για την προστασία της
πρώτης κατοικίας με αντικειμενική αξία ως
250.000 ευρώ, δηλαδή της μικρής και μεσαίας οικογένειας: «Μ› αυτό το δεδομένο φτιάξαμε το
νόμο που άρχισε να εφαρμόζεται από την
1/7/2019 και περιήλθε στα χέρια της παρούσας
κυβέρνησης, μια βδομάδα μετά, η οποία επέτρεψε στις τράπεζες και τα φαντ να τον υπονομεύσουν. Σταματήστε λοιπόν την παραπληροφόρηση και τα φέικ νιους».
Παράλληλα, κάλεσε τον υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα να «παγώσει τη συζήτηση
αυτού του εκτρώματος» (του νομοσχεδίου για τη
2η ευκαιρία) και να το αποσύρει. Τόνισε μάλιστα
ότι ο λαός δεν θα επιτρέψει να υλοποιηθεί το
«καταστροφικό» νομοσχέδιο.
«Ο κ. Τσίπρας δεν είχε το σθένος να κάνει
πρόταση μομφής στην κυβέρνηση συνολικά και
κρύβεται πίσω από τον πτωχευτικό», ανέφερε ο
υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στη Βουλή και κατηγόρησε την αξιωματική
αντιπολίτευση για άστοχη κριτική. «Ο ΣΥΡΙΖΑ
επένδυσε στην πτώχευση του ελληνικού τουρισμού αλλά απέτυχε για μια ακόμα φορά. Έπαιξε
με την εργασία και το μέλλον χιλιάδων εργαζομένων στον τουριστικό τομέα, διαψεύστηκε για
μια ακόμα φορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί την πολιτική της καμένης γης, πόνταρε στην καταστροφή και απέτυχε παταγωδώς», είπε ο υπουργός Τουρισμού που επικαλέστηκε στοιχεία για
την προτίμηση των ξένων τουριστών στην Ελλάδα.
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε στον τομέα ευθύνης του, λέγοντας ότι από την κυβέρνηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα πρωτοφανές πρόγραμμα στήριξης, εν μέσω πανδημίας, χάρη στο
οποίο άντεξε ο τουρισμός και όσοι άλλοι κλάδοι
έχουν πληγεί.
«Η μόνη μομφή εναντίων μας είναι ότι χαλάμε
το σαββατοκύριακο του κ. Μητσοτάκη» τόνισε
την Παρασκευή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης Τσακαλώτος απαντώντας στον Χρήστο Σταϊκούρα.
Σημείωσε ότι ο κ. Σταϊκούρας σε μια μακροσκελή ομιλία δεν είπε ούτε ένα καινούργιο επιχείρημα. Ότι δεν απάντησε σε κανένα επιχείρημα
της αντιπολίτευσης.
Θύμισε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι η
πρόταση μομφής που κατέθεσαν όλοι και όλες οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται κατά του ιδίου στην ουσία.
Και απάντησε ότι «η μόνη μομφή εναντίων
μας είναι ότι χαλάμε το σαββατοκύριακο του κ.
Μητσοτάκη.» Επεσήμανε ότι η ΝΔ έχει την τύχη
να έχει απέναντί της μια πολύ υπεύθυνη αντιπολίτευση. Ένα είδος αντιπολίτευσης που ποτέ δεν
έκανε η ΝΔ. Άκαιρη, άστοχη και υποκριτική, χαρακτήρισε από την πλευρά του ο Χρήστος Σταϊκούρας την πρόταση δυσπιστίας. Ο υπουργός
Οικονομικών επιχείρησε να «κρυφτεί» πίσω από
την έκρηξη των κρουσμάτων κορωνοϊού και τις
τουρκικές προκλήσεις και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «επιδιώκει να κερδοσκοπήσει πολιτικά,
πάνω στις αγωνίες της κοινωνίας».
«Την ώρα που οι πολίτες βιώνουν μία πρωτοφανή ανασφάλεια και αβεβαιότητα για την υγεία
τους και την οικονομική τους επιβίωση, η κυβέρνηση κρεμάει από πάνω τους την απειλή της
πτώχευσης, της δήμευσης των περιουσιών και
της έξωσης», τόνισε η Έφη Αχτσιόγλου.«Με αυτό το νομοσχέδιο κ. Σταϊκούρα πετάξατε το γάντι στην κοινωνία. Κι εμείς το σηκώσαμε. Αυτή η
πρόταση μομφής είναι από την ίδια την κοινωνία
που επιδεικτικά αγνοείτε» συμπλήρωσε η τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία.
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Νέα μέτρα στην Ελλάδα, ενώ τα κρούσματα κορωνοϊού πλησιάζουν τα χίλια ημερησίως
Αθήνα.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Ο

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε το Σάββατο σήμερα, 935 νέα κρούσματα του sars-cov-2 στη
χώρα, εκ των οποίων 47 συνδέονται με γνωστές συρροές και 44 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι
29.992, εκ των οποίων το 55.5% άνδρες. 3.828
(12.8%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από
το εξωτερικό και 11.532 (38.5%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 91 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 ετών. 30 (33.0%)
είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To
93.4%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο
νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.
270 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.
Τέλος, έχουμε 5 ακόμα καταγεγραμμένους
θανάτους και 564 θανάτους συνολικά στη χώρα. 213 (37.8%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 96.3% είχε κάποιο
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω.
Μια ακόμη νύχτα συνωστισμών στις πλατείες, σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής προς
το Σάββατο, καθώς οι νέοι δεν δείχνουν να
ανταποκρίνονται στις διαρκείς εκκλήσεις για
αυτοπεριορισμό, παρότι τα περισσότερα κρού-

Αστυνομικοί κάνουν έλεγχο σε πεζούς και οχήματα για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις για
να κυκλοφορούν στον δρόμο μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας, πλατεία Συντάγματος, Αθήνα Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
σματα εντοπίζονται πλέον στις ηλικίες 18 έως
24. Μάλιστα στην Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης
παρενέβη η αστυνομία για να διαλύσει τους συγκεντρωμένους.
Αν τηρηθούν όλα τα νέα μέτρα δεν θα χρειαστούν σκληρότερα ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, αναφέροντας
πως: «Δεν είναι στο τραπέζι το καθολικό lock

down και όπως είπε ο πρωθυπουργός δεν είναι
επιλογή παίρνουμε μέτρα με ηπιότερη επίπτωση».
Οι έλεγχοι των αρχών θα είναι σαρωτικοί και
στοχευμένοι.
Μάσκες παντού, λοιπόν, από τις 6 το πρωί
του Σαββάτου στις κόκκινες και πορτοκαλί περιφέρειες, μια πρωτόγνωρη εικόνα αλλά απολύ-

τως αναγκαία ασπίδα στη μετάδοση. Ο κόσμος
στην πλειονότητα ανταποκρίθηκε στους νέους
περιορισμούς, άλλωστε το πρόστιμο για τους
παραβάτες είναι τσουχτερό, 150 ευρώ.
Στις πορτοκαλί και κόκκινες περιοχές στα καταστήματα εστίασης οι πολίτες πρέπει να φορούν τη μάσκα τους σε όλους τους χώρους και
να τη βγάζουν μόνο αφού πρώτα έχουν κάτσει
στο τραπέζι τους. Φυσικά το προσωπικό πρέπει
να την φορά όλη την ώρα.
Ενδεικτικό είναι ότι αρκετοί πελάτες ακόμα
φορούν τις μάσκες τους ακόμα και όταν κάθονται καθώς όπως μας λένε ανησυχούν λόγω
των αυξημένων κρουσμάτων. Τις βγάζουν μόνο
όταν θέλουν να πιουν το ποτό τους, τον καφέ
τους ή να φάνε.
Να υπενθυμίσουμε ότι μέσα στα κέντρα διασκέδασης και μπαρ οι πελάτες πρέπει υποχρεωτικά να κάθονται, ενώ ανά σε κάθε τραπέζι μπορούν να κάθονται μέχρι τέσσερα άτομα.
Στις περιοχές επιπέδου 3 όπως είναι η Αθήνα
και η Θεσσαλονίκη, τα καταστήματα πρέπει να
έχουν αδειάσει μέχρι τα μεσάνυχτα και από σήμερα το βράδυ μισή ώρα μετά οι πελάτες θα
πρέπει να βρίσκονται στα σπίτια τους λόγω της
απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 12:30 μέχρι
και τις 05:00.
Από την απαγόρευση κυκλοφορίας εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που θα έχουν μαζί τους τα
απαραίτητα έγγραφα αλλά και την ταυτότητα
μαζί τους για πιθανό έλεγχο από την αστυνομία.

Ακόμη ένας κοινός απατεώνας με μητρώο δίπλα σε υπουργό
Αθήνα.- (GreekNewsOnline)
Η κυβέρνηση εδέησε να απαντήσει στην
Εφημερίδα των Συντακτών μετά από τρία διαδοχικά δημοσιεύματα, αναφορικά με αποταχθέντα αστυνομικό που βρέθηκε ως σύμβουλος
στον υφυπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο.
Ο υφυπουργός επιτέθηκε στην εφημερίδα και
στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι ο θηασαυρός είναι
άνθρακες καθώς ο καταγγελθείς Θεοδόσης
Μούγιςο ήταν απλά εθελοντής στο υπουργείο
κι είχε απομακρυνθεί από τις 9 Οκτωβρίου.
Ωστόσο, από τις 26 Αυγούστου η ιστοσελίδα
https://kourdistoportocali.com με τίτλο «Άριστος στις πλαστογραφήσεις Ανθυπαστυνόμος
σύμβουλος υφυπουργού;», αποκάλυπτε ότι ο
30χρονος ανθυπαστυνόμος είχε αποταχθεί από
το Σώμα της Αστυνομίας,
«Ανάμεσα στα επιτεύγματά του, σύμφωνα με
πληροφορίες, και η πλαστογράφηση του πτυχίου του από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Επίσης είχε βρει τρόπο να βάζει χέρι στο ταμείο
των συναδέλφων του στο ΑΤ της περιοχής της
Πελοποννήσου όπου υπηρετούσε. Ητο δηλαδή
Άριστος αλλά στις πλαστογραφήσεις. Ο αποταχθείς αστυνομικός εμφανίζεται πλέον ως σύμβουλος υφυπουργού της σημερινής κυβέρνησης αδικώντας τη προσπάθεια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Οσοι αστυνομικοί
γνωρίζουν τι έχει συμβεί έμειναν Παυλόπουλοι
όταν τον είδαν στα έδρανα της Βουλής καθήμενος στη πλάτη του υφυπουργού του», γράφει
το «Κουρδιστό Πορτοκάλι».
Γιατί πήρε δύο μήνες στο υπουργείο να αντιδράσει, παραμένει άγνωστο. Πάντως, από αλληλογραφία κι άλλα έγγραφα του υπουργείου
Εσωτερικών, ο Θεοδόσης Μούγιος εκτελούσε
κανονικά καθήκοντα συμβούλου, ασχέτως αν
δεν είχε εκδοθεί ΦΕΚ0 για την πρόσληψή του
και δεν υπάρχουν στοιχεία για το αν και πως
πληρώνονταν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ

Ερωτήματα στην κυβέρνηση με βάση σημερινό δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών για τον στενό συνεργάτη του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Λιβάνιου, Θεοδόση Μούγιο,

απευθύνει, με σημερινή του ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ. «Η κυβέρνηση έχει τοποθετήσει τον κ.
Μούγιο - ο οποίος δεν έχει ΦΕΚ και πρέπει να
μας ενημερώσουν πώς πληρώνεται - στην επιτροπή που θα εξετάζει και θα εισηγείται για έργα 2,5 δις που αφορούν τους ΟΤΑ. ‹Αλλοτε εμφανίζεται ως νομικός και άλλοτε ως ειδικός
σύμβουλος του κ. Λιβάνιου, αλλά χωρίς ΦΕΚ»,
αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και
προσθέτει: «Συμπτωματικά, ο κ. Μούγιος σύμφωνα με το ρεπορτάζ αποτάχθηκε από την
ΕΛ.ΑΣ. Έχει εναντίον του καταδικαστικές αποφάσεις, μεταξύ άλλων, για τις κατηγορίες της
υπεξαίρεσης, της απιστίας, της πλαστογραφίας,
και του έχει ασκηθεί νέα ποινική δίωξη για παράβαση του νόμου περί «δήλωσης και ελέγχου
περιουσιακής κατάστασης βουλευτών δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων». Καταλήγοντας ρωτά ο ΣΥΡΙΖΑ: «Καταλαβαίνουμε ότι
στο επιτελικό κράτος των Μητσοτάκη - Γεραπε-

τρίτη μπαίνουν και από τα παράθυρα στο δημόσιο. Ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση οφείλουν άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις για τον
κύριο με τον μισό ποινικό κώδικα που έβαλαν
τοποτηρητή στο υπουργείο Εσωτερικών. Ποιες
δουλειές τους κάνει;».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Απάντηση στο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα
της Εφημερίδας των Συντακτών, με τίτλο
«Εκλεκτός του Μαξίμου με πλούσιο ποινικό μητρώο», δίνει ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.
Το δημοσίευμα αναφέρεται στον Θ. Μούγιο, ο οποίος, σύμφωνα με την εφημερίδα, έχει
διατελέσει σύμβουλος του υφυπουργού Εσωτερικών και στο παρελθόν έχει καταδικαστεί για
υποθέσεις υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας και
απιστίας, καθώς και με διετή στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του.

Απαντώντας στο δημοσίευμα, ο κ. Λιβάνιος
διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν
ένας από τους εθελοντές που είχαν παρουσία
στο γραφείο του. Αναφέρει ότι το παρελθόν του
ήταν παντελώς άγνωστο, τόσο στον ίδιο, όσο
και στο υπόλοιπο πολιτικό γραφείο. «Δεν διορίστηκε σε καμία θέση, όπως εύκολα οποιοσδήποτε μπορεί να διαπιστώσει, και δεν είχε λάβει
καμία οικονομική απολαβή κατά το διάστημα
της παρουσίας του», σημειώνει ο υφυπουργός
Εσωτερικών. Δηλώνει ακόμη, ότι αρκετές ημέρες πριν από το δημοσίευμα και συγκεκριμένα
στις 9 Οκτωβρίου, όταν περιήλθαν σε γνώση
του γραφείου του σχετικές πληροφορίες, απομακρύνθηκε αμέσως και όπως ήταν φυσικό διακόπηκε κάθε επικοινωνία μαζί του. «Σε τρεις
συνέχειες η εφημερίδα επιμένει να αποδεικνύει
ότι ο θησαυρός που υποτίθεται ότι ανακάλυψε,
δεν είναι τίποτα παραπάνω από άνθρακες», καταλήγει στην απάντησή του ο κ. Λιβάνιος.
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ύτε τώρα, κατάφερε να «σπάσει» το...
ρόδι ο Παναθηναϊκός, μένοντας στο
ισόπαλο 1-1 με το Βόλο το ΟΑΚΑ. Ο Καρλίτος, που έχασε πέναλτι στο 55’, άνοιξε το σκορ
στο 56ο λεπτό, όμως η ομάδα της Μαγνησίας
«έκλεψε» το βαθμό με γκολ του Μπαρτόλο
στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων!
Στο ντεμπούτο του Λάζλο Μπόλονι στον
«πράσινο» πάγκο και του Ζοσέ Μαουρίσιο με τη
φανέλα του «τριφυλλιού», ο Παναθηναϊκός
μπήκε με διάθεση να βρει ένα γρήγορο γκολ και
μόλις στο 10’ από ωραία ανάπτυξη και γύρισμα
του Χατζηγιοβάνη στον Καρλίτος, ο Ισπανός
έχασε μεγάλη ευκαιρία καθώς πλάσαρε ψηλά
άουτ από το ύψος του πέναλτι. Δύο λεπτά μετά
ήταν η σειρά του Βόλου για να χάσει μία αντίστοιχα μεγάλη ευκαιρία, όμως το πλασέ του Φεράρι που βρέθηκε σε θέση... βολής έπειτα από
λάθος του Χατζηγιοβάνη και ασίστ του Ουάρντα, έδιωξε με εντυπωσιακό τρόπο ο Διούδης.
Στο 16’ ο Γκαραβέλης κράτησε καλά τη γωνία
του στο κοντινό πλασέ του Καρλίτος, ενώ στο
31’ το σουτ του Μαουρίσιο αποκρούστηκε πριν
φτάσει στην εστία από το πόδι του Κολόμπο.
Στο δεύτερο ημίχρονο, οι «πράσινοι» προσπάθησαν να πιέσουν ακόμη περισσότερο κι
εντέλει κέρδισαν πέναλτι στο 54’ σε σουτ του
Φακούντο Σάντσες που αποκρούστηκε στο χέρι του Σαλβαδόρ Σάντσες. Ο Καρλίτος πήρε
πάνω του την εκτέλεση, όμως ο Γκαραβέλης
τον νίκησε από τα 11 μέτρα, με τους «πράσινους» να χάνουν ακόμη ένα πέναλτι, μετά από
του Μακέντα στο Ηράκελιο.
Δύο λεπτά αργότερα ωστόσο, ο Ισπανός πήρε τη... ρεβάνς, όταν σε εκτέλεση κόρνερ του
Χατζηγιοβάνη, ο Πούγγουρας πήρε την πρώτη
κεφαλιά, προς την πλευρά του Φακούντο Σάντσες, ο οποίος έβγαλε σέντρα ακριβείας για το

Ο Μπαρτόλο προκάλεσε «έμφραγμα»
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ 1-1

Ο Απόλλωνας στο πλαίσιο της
8ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Cyta, κέρδισε εντός έδρας της
Νέας Σαλαμίνας με 3-0. Τα γκολ για
τους γηπεδούχους σημείωσαν οι
Ντιγκινί (12’, 35’) και Μπένσοπ
(62’).
Παρά το ότι μέχρι εκείνο το σημείο δεν είχε σημειωθεί κάποια ευκαιρία, ο Απόλλωνας, που έλεγχε
τον αγώνα, πήρε κεφάλι στο σκορ
με τον Ντιγκινί στο 12’. Ο Αγκίρε
έκανε σέντρα στο δεύτερο δοκάρι
και ο Ρομπέρζ με παράλληλη κεφαλιά έδωσε στον Ντιγκινί, ο οποίος
από κοντά έστειλε επίσης με κεφαλιά τη μπάλα στα δίκτυα.
Μετά το γκολ του Γάλλου, ο
Απόλλωνας συνέχισε να ελέγχει
τον αγώνα, όμως η επόμενη καλή
στιγμή άνηκε στην Νέα Σαλαμίνα.
Ο Σιαθάς έκανε σουτ εντός περιοχής, αλλά η μπάλα κατέληξε στην
αγκαλιά του Δημητρίου.
Στο 35’ οι γηπεδούχοι έκαναν δύο
τα τέρματα τους και πάλι με τον
Ντιγκινί. Ο Λάρσον εκτέλεσε ένα
φάουλ από τα αριστερά, ο Κίσσας
έδιωξε τη μπάλα πάνω στον Μπαραβίκας και αυτή στρώθηκε στον
Ντιγκινί, που μπροστά από καινή
εστία έκανε το 2-0.
Δύο λεπτά αργότερα η Νέα Σα-

Super League (6η αγωνιστική)
Παναθηναϊκός-ΝΠΣ Βόλος
1-1
Αστέρας Τρίπολης-ΟΦΗ
25/10
Απόλλων Σμύρνης-Λαμία
25/10
ΠΑΣ Γιάννινα-ΑΕΚ
25/10
Ατρόμητος-Παναιτωλικός
26/10
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
(δεν έχει οριστεί)
Λάρισα-Άρης
(αναβλήθηκε)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

κεφάλι του Καρλίτος για το 1-0.
Στο τελευταίο ημίωρο, ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ πιο «μαζεμένα» για να υπερασπιστεί το
προβάδισμά του, δίνοντας την ευκαιρία στο
Βόλο να πάρει μέτρα το γήπεδο. Και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων οι φιλοξενούμενοι δικαιώθηκαν, με το γύρισμα του Γκουαροτσένα προς τον Μπαρτολο, τη «χρυσή αλλαγή»
του Άνχελ Λόπες.
Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών)
Κίτρινες: Φ. Σάντσες, Ζαγαρίτης, Κουρμπέ-

Διπλό της ΑΕΚ επί του Ερμή (0-2)
Πολύ σημαντική νίκη για την
ΑΕΚ καθώς επικράτησε του Ερμή
με 0-2 στο Στάδιο Αμμόχωστος
με σκόρερ τους Χέτλεϊ και Τρισκόφσκι.[
Με τον ιδανικότερο τρόπο ξεκίνησε το ματς η ΑΕΚ καθώς μόλις στο 6ο λεπτό άνοιξε το σκορ.
Συγκεκριμένα, έγινε το παράλληλο γύρισμα του Τρουγιολς και ο
Χέντλεϊ σε κενή εστία απλά
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έστειλε την μπάλα στα δίκτυα
για το 0-1 των κιτρινοπράσινων.
Στην συνέχεια η ΑΕΚ διατήρησε τον έλεγχο του παιχνιδιού ενώ
ο Ερμής απείλησε για πρώτη φορά στο 30’ με την σέντρα του
Ρουσιά, ο Κονέ κατέβασε και δοκίμασε το σουτ από πλάγια θέση
αλλά ο Τρουγιόλς ήταν κοντά και
έβαλε την κόντρα.
Στο 49’ η ΑΕΚ απείλησε για

λης – Μπαριέντος, Τέκιο, Κολόμπο
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λ. Μπόλονι): Διούδης,
Φ. Σάντσες, Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Ζαγαρίτης, Αϊτόρ (68’ Μολό), Κουρμπέλης, Μαουρίσιο, Χατζηγιοβάνης, Μακέντα, Καρλίτος (75’
Μπουζούκης).
ΒΟΛΟΣ (Αν. Λόπες): Γκαραβέλης, Φεράρι, Σ.
Σάντσες, Κολόμπο, Τέκιο (73’ Νίνης), Μπαριέντος (77’ Μπαρτόλο), Ριένστρα, Ουάρντα,
Γκουαροτσένα (90’+3’ Ντεντάκης), Μαρτίνες
(90’+4’ Κιάκος), Δουβίκας.

πρώτη φορά στο 2ο μέρος, με τον
Μακρή αλλά το πλασέ του αποκρούστηκε από τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Στο 60’
ήταν η σειρά του Τρισκόφσκι να
γίνει απειλητικός, με τον Καϊκέ
να διώχνει εκ νέου.
Το 2ο ημίχρονο ήταν πολύ κακό ποιοτικά, χωρίς φάσεις για
γκολ από τις δυο ομάδες. Στο 85ο
λεπτό η ΑΕΚ σκότωσε τις όποιες
ελπίδες του Ερμή να πάρει κάτι
από το παιχνίδι, με τον Τρισκόφσκι ο οποίος με κοντινό πλασέ δι-

Νίκησε με ηγέτη το Ντιγκινί
ΑΠΟΛΛΩΝ – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 3-0

λαμίνα έχασε καλή ευκαιρία για να
μειώσει με τον Σιαθά να κάνει σουτ
εντός περιοχής, όμως ο Δημητρίου
ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε
τη μπάλα.
Στο 40’ ο Απόλλωνας έχασε νέα
ευκαιρία με τον Πίττα να σουτάρει
από το ύψος της μεγάλης περιοχής
του Κίσσα. Η μπάλα αφού κόντρα-

ρε σε αμυντικό και κατέληξε σε κόρνερ. Η τελευταία καλή στιγμή του
πρώτου μέρους σημειώθηκε στο 43’
με τον Λάρσον να εκτελεί ένα φάουλ από τα αριστερά και ο Κίσσας
να αποκρούει με διπλή προσπάθεια.
Η πρώτη ευκαιρία στην επανάληψη άνηκε στους γηπεδούχους, όταν
στο 48’ ο Μπένσοπ σούταρε εντός

πλασίασε τα τέρματα της ομάδας
του.
Ερμής: Καϊκέ, Καραγκούνης,
Δημητρίου, Ρουσιάς (Κύπρου
76›), Ντίας, Χολτ, Κυριακίδης,
Παραγκούλγκοφ (Μεϊρά 46’),
Κονέ (Καπράλ 65’), Σιντιμπέ, Λέμος
ΑΕΚ: Τέουνκενς, Τρουγιόλς,
Άμπραχαμ (Μαρτίνες 79’), Σπόλιαριτς (Σπιρόφσκι 65΄), Τρισκόφσκι, Χέιτλι, Φερνάντεθ,
Γκονζάλεθ, Ιωάννου, Ναράνχο
(Ναντό 75’), Μακρής.
περιοχής, όμως ο Κίσσας απόκρουσε με σχετική ευκολία. Επίσης δύο
λεπτά αργότερα ο επιθετικός των
γηπεδούχων πήρε τη κεφαλιά εντός
περιοχής, αναγκάζοντας τον Κίσσα
να διώξει με δυσκολία σε κόρνερ.
Στο 53’ ο Απόλλωνας έχασε νέα
ευκαιρία με τον Αγκίρε να εκτελεί
ένα φάουλ από καλή θέση και να
στέλνει τη μπάλα λίγο πάνω από
την αντίπαλη εστία.
Η πρώτη ευκαιρία στο δεύτερο
ημίχρονο για την Νέα Σαλαμίνα σημειώθηκε στο 58’, όταν ο Σιαθάς
σούταρε λίγο έξω από τη μεγάλη
περιοχή, αλλά ο Δημητρίου έπεσε
και μπλόκαρε.
Στο 62’ οι γηπεδούχοι πήραν αέρα τριών τερμάτων όταν ο Χάμπος
έβγαλε τη σέντρα στην περιοχή από
τα δεξιά και ο Μπένσοπ ανενόχλητος εντός περιοχής έκανε το 3-0.
Απόλλωνας (Σ. Αυγουστή): Δημητρίου, Πέδρο, Ρομπέρζ, Γιούστε,
Αγκίρε, Χάμπος, Ντένιτς (69’ Μάρκοβιτς), Πίττας (62’ Γκακπέ), Ντιγκινί, Μπένσοπ (69’ Ματέι), Λάρσον
Νέα Σαλαμίνα (Χ. Χριστοδούλου): Κίσσας, Σεργίου, Ανδρέου,
Κρεάν (62’ Παύλου), Πική, Σιαθάς
(73’ Σιαθάς), Μπαραβίκας, Σβομς,
Αντιόλο, Μόντες (69’ Λεμέσιος),
Σανκόχ.

13
11
10
9
7
7
6
5
5
3
3
3
1
1

8-3
7-4 (6αγ.)
10-1 (4αγ.)
6-2
6-2 (4αγ.)
5-5 (4αγ.)
7-9
6-6 (4αγ.)
4-9
2-3 (3αγ.)
4-6
2-6
2-6 (4αγ.)
3-10

Κύπρος (8η αγωνιστική)
Πάφος-Καρμιώτισσα
Απόλλων -Νέα Σαλαμίνα
Ερμής Αραδίππου-ΑΕΚ
Ανόρθωση-ΑΠΟΕΛ
Ομόνοια-ΕΝΠ
Εθνικός Αχνας-Ολυμπιακός
Δόξα-ΑΕΛ

3-0
3-0
0-2
25/10
25/10
25/10
25/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

19 -7αγ.
16 -8αγ.
14 -6αγ.
13 -6αγ.
12 -7αγ.
11 -8αγ.
11 -6αγ.
9 -7αγ.
8 -6αγ.
7 -7αγ.
6 -8αγ.
4 -6αγ.
3 -7αγ.
3 -7αγ.

Αγγλία (6η αγωνιστική)
Αστον Βίλα-Λιντς
Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σ
Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας
Μάντσεστερ Γ.-Τσέλσι
Λίβερπουλ-Σέφιλντ Γ.
Σαουθάμπτον-Εβερτον
Γουλβς-Νιούκαστλ
Αρσεναλ-Λέστερ
Μπράιτον-Γουέστ Μπρομ
Μπέρνλι-Τότεναμ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Εβερτον
Αστον Βίλα
Λιντς
Λίβερπουλ
Κρίσταλ Πάλας
Τσέλσι
Λέστερ
Αρσεναλ
Γουλβς
Τότεναμ
Γουέστ Χαμ
Μάντσεστερ Σ.

0-3
. 1-1
1-2
0-0
22:00
25/10
25/10
25/10
26/10
26/10

13
12
10 -6αγ.
10
10 -6αγ.
9 -6αγ.
9
9
9
8
8 -6αγ.
8

Α1 Ανδρών (1η αγωνιστική)
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου
Λαύριο-Προμηθέας
Ιωνικός Ν.-ΑΕΚ
Περιστέρι-Κολοσσός Ρ.
Χ. Τρικούπης-Άρης
Ηρακλής-ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός-Λάρισα

ANABΟΛΗ
68-81
84-81
73-70
75-57
25/10
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ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

«On the 28th of October 1940 Greece was given a deadline of three
hours to decide on war or peace but even if three days or three weeks or
three years were given, the response would have been the same.
The Greeks taught dignity throughout the centuries. When the entire
world had lost all hope, the Greek people dared to question the
invincibility of the German monster raising against it the proud spirit
of freedom.»
Franklin D Roosevelt, US President 1933 - 1945

HAPPY OXI DAY
MICHAEL & ROBIN PSAROS AND FAMILY

Αφιέρωμα 28η Οκτωβρίου 1940
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Η Ελλάδα και οι Έλληνες του

Του Γιώργου Μαργαρίτη
Καθηγητή Ιστορίας ΑΠΘ

Σ

τις παραμονές του πολέμου, τον Οκτώβριο του 1940, ίσως όλοι οι Έλληνες,
πολιτική ηγεσία και απλοί άνθρωποι, επιθυμούσαν να μείνει η χώρα όσο το δυνατόν πιο
μακριά από αυτόν τον τρομερό πόλεμο που είχε ξεκινήσει.
Οι εικόνες από τις πόλεις που καίγονταν – η
τότε μητρόπολη του κόσμου, το Λονδίνο, σωριάζονταν σε ερείπια το Σεπτέμβριο του 1940 – από
τα πλοία που βυθίζονταν – οι πίσσες από τα τορπιλισμένα ιταλικά πλοία που χάνονταν στην προσπάθειά τους να φθάσουν στα Δωδεκάνησα είχαν
γεμίσει το καλοκαίρι του 1940 τις ελληνικές ακτές
– τρόμαζαν όπως ήταν αναμενόμενο τους μικρούς
σε μια σύγκρουση που τόσο μάτωνε τους μεγάλους.
Πέρα από αυτή την κοινή εκτίμηση, υπήρχε και
ένα άλλο πεδίο απόλυτης συμφωνίας: το ότι δηλαδή η χώρα θα αντιστεκόταν στην όποια εισβολή. Η τελευταία, θα έλεγε κανείς, αποτελούσε ένα
είδος εξετάσεων. Στην υπεράσπιση της πατρίδας,
αυτής που όλοι μαζί έκτισαν μέσα από τα ερείπια,
θα κρινόταν ποιοι ήταν άξιοι γι’ αυτή και ποιοι
όχι. Ήταν ένα είδος συμβολαίου που επικύρωνε

όσα είχαν προηγηθεί, την ταύτιση των Ελλήνων
με το χώρο που τους έδωσε η προγενέστερη ιστορία. Έχοντας δουλέψει, με τον τρόπο που είχαν
δουλέψει στο Μεσοπόλεμο για την Ελλάδα, Οι
κάτοικοί της τη θεωρούσαν δικό τους έργο, στενή
ιδιοκτησία τους. Κανείς μα κανείς δεν έπρεπε να
τους την πάρει. Επρόκειτο για ένα βαθύ αίσθημα
πατριωτισμού απέναντι στο οποίο δεν έμεναν περιθώρια για υστερόβουλες σκέψεις ομάδων ή ηγετών. Απλά έτσι ήταν. Το «όχι» που είπε εκ των
πραγμάτων ο Μεταξάς, απαντώντας στο τελεσίγραφο του Ιταλού πρέσβη, ήταν μια ώριμη και καλά δουλεμένη απόφαση.
Επιπλέον η τύχη βοήθησε τους τολμηρούς. Η
φασιστική Ιταλία ήταν ένα κράτος φανφαρόνων,
οι πραγματικές δυνατότητες του οποίου ήταν
αντιστρόφως ανάλογες της μεγαλοστομίας των
ηγετών του. Στις 28 Οκτωβρίου η επίθεση στην
Ελλάδα έγινε με εντυπωσιακά μικρές δυνάμεις,
μόλις 100.000 στρατιώτες, και βασίστηκε σε φαντασιώσεις – περί απροθυμίας των Ελλήνων, περί
εξέγερσης μειονοτήτων κλπ – παρά σε πραγματικά δεδομένα. Η ταχύτητα επιστράτευσης και συγκρότησης των μεγάλων στρατιωτικών μονάδων
στην ελληνική πλευρά ήταν, βοηθούσης της γενικής προθυμίας, υποδειγματική σε τρόπο ώστε,
στα μέσα Νοεμβρίου, ο ελληνικός στρατός απέκτησε σημαντική αριθμητική υπεροχή στο μέτω-

πο, την οποία και κράτησε σχεδόν μέχρι τα τέλη
του Ιανουαρίου. Η ιταλική επίθεση εκφυλίστηκε
σε υποχώρηση και μετά σε απελπισμένη άμυνα
στις διαβάσεις που οδηγούσαν προς την κεντρική
Αλβανία.
Για τους πολεμιστές της πρώτης γραμμής ο πολεμικός θρίαμβος υπήρξε φορέας πολλών μηνυμάτων. Το ότι κέρδιζαν μία από τις μεγάλες δυνάμεις του τότε κόσμου – άσχετα από τις πραγματικές της δυνατότητες στο συγκεκριμένο πεδίο μάχης – ενίσχυε την πίστη στον εαυτό τους. Την πίστη αυτή τη βίωναν μάλιστα συλλογικά. Εξαιτίας
του συστήματος της επιστράτευσης οι στρατιωτικές μονάδες ήσαν συγκροτημένες σε τοπική βάση: κάθε σύνταγμα προερχόταν από μία πρωτεύουσα νομού, γεγονός που σήμαινε ότι σε κάθε
τάγμα, σε κάθε λόχο, σε κάθε διμοιρία τις περισσότερες φορές οι φαντάροι ήσαν συντοπίτες,
γνωρίζονταν μεταξύ τους, αποτελούσαν ένα είδος
αποσπάσματος της κοινωνίας από την οποία προέρχονταν. Ακόμη περισσότερο, οι αξιωματικοί που
τους οδηγούσαν στις μάχες τούς ήταν οικείοι. Με-

γάλο ποσοστό των διμοιριτών, ανθυπολοχαγών ή
και υπολοχαγών ήσαν έφεδροι, οι «εγγράμματοι»
που είχαμε δει να οργανώνουν και να συντονίζουν
τις προσπάθειες ανασύνταξης του Μεσοπολέμου.
Αυτοί οι δάσκαλοι, οι δικηγόροι, οι υπάλληλοι
μάθαιναν τον πόλεμο μαζί με τους στρατιώτες
τους. Ήταν δε ένας πόλεμος στα μέτρα τους. Το
ορεινό τοπίο της Ηπείρου και της Αλβανίας, κατακερματισμένο και δυσπρόσιτο, δημιουργούσε
πολυάριθμα μικρά πεδία σύγκρουσης, σχεδόν
ανεξάρτητα και απομονωμένα το ένα από το άλλο. Οι κορυφές, οι χαράδρες, τα περάσματα ήσαν
τα αντικείμενα διεκδίκησης ανάμεσα σε διμοιρίες,
λόχους, διλοχίες, σπανιότερα τάγματα. Μερικές
δεκάδες Ελλήνων μάχονταν το δικό τους πόλεμο
σε κάθε ιδιαίτερη πτυχή των ατελείωτων βουνών,
αντιμετώπιζαν το δικό τους εχθρό με τους δικούς
τους τρόπους. Κανένα επιτελείο συντάγματος,
μεραρχίας ή στρατιάς δεν μπορούσε να τους πει
πώς να καταλάβουν την απέναντι κορυφή, πώς να
νικήσουν το εχθρικό φυλάκιο. Οι τακτικές, σ’ ένα
βαθμό, σχεδιάστηκαν επί τόπου από τους ίδιους

Αφιέρωμα 28η Οκτωβρίου 1940

23

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 • Monday, October 26, 2020

GreekNews

’40: Ο πόλεμος στην Αλβανία
τους ενδιαφερόμενους. Η ιταλική διάταξη, στον
καιρό της αριθμητικής ανεπάρκειας των δυνάμεών της, άφηνε κενά ανάμεσα στα «σημεία στήριξης», τις κορυφές και τα περάσματα. Από αυτά
τα κενά προχωρούσαν μικρές ομάδες, «πραγματοποιούσαν διείσδυση στα μετόπισθεν της
εχθρικής θέσης» που έλεγαν τα εγχειρίδια και
οδηγούσαν τον εχθρό σε αναγκαστική υποχώρηση προς το επόμενο διάσελο και την επόμενη
κορυφή. Εκατοντάδες μικρές νίκες αυτού του είδους έσπρωξαν των ιταλική διάταξη πίσω, βαθιά
μέσα στα εδάφη της Αλβανίας.
Αυτό το είδος πολέμου έφθασε στα όριά του
τον Ιανουάριο του 1941, όταν οι ιταλικές ενισχύσεις, που προοδευτικά έφθαναν στο αλβανικό
μέτωπο, πύκνωσαν την εχθρική διάταξη και περιόρισαν τα κενά, τη στιγμή ακριβώς που οι καιρικές συνθήκες καθιστούσαν βασανιστική τη διαβίωση των στρατιωτών στα μεγάλα υψόμετρα
και δύσκολο τον εφοδιασμό των προωθημένων
μονάδων. Η προέλαση σταμάτησε, το μέτωπο
καθηλώθηκε και το επιτελείο της Αθήνας, για να
βγει από το αδιέξοδο, ξεκίνησε μία ατελείωτη
σειρά αιματηρών όσο και άκαρπων επιθέσεων
στην Κλεισούρα και το Τεπελένι. Τα κρυοπαγήματα, η κακή διατροφή, οι άσκοπες βαριές απώλειες προκάλεσαν καχυποψία αρχικά, δυσφορία
στη συνέχεια στις ελληνικές δυνάμεις. Για τα κατώτερα κλιμάκια του στρατού, τους έφεδρους
(αλλά και πολλούς μόνιμους), το γεγονός ότι οι
απειράριθμες μικρές νίκες δεν οδήγησαν παρά
στο βασανιστικό αδιέξοδο, γεννούσε ερωτηματικά και δυσάρεστες σκέψεις για τις προθέσεις
της ηγεσίας. Ανάμεσα στην Αθήνα και το μέτωπο δημιουργήθηκε σιγά σιγά ένα αδιόρατο στην
αρχή ρήγμα, το οποίο θα έπαιρνε διαστάσεις στα
χρόνια που θα ακολουθούσαν. Τον ίδιο καιρό,
στις 29 Ιανουαρίου, ο Μεταξάς πέθανε, ο Γεώργιος Β’ έμεινε μόνος ισχυρός ηγέτης της χώρας
και οι Άγγλοι ανέλαβαν ουσιαστικά την υψηλή
εποπτεία της πολεμικής προσπάθειας της χώρας.
Οι τελευταίες εβδομάδες του πολέμου στην
Αλβανία ήταν εξαιρετικά πλούσιες σε πολιτικές
διεργασίες στο επίπεδο των πολεμιστών του μετώπου και της κοινωνίας, της οποίας αυτοί αποτελούσαν το πλέον δραστήριο τμήμα. Από το
Φεβρουάριο πολλαπλασιάζονταν οι ενδείξεις
κρίσης στον ελληνικό στρατό. Σε μερικές μονάδες η έκφραση δυσαρέσκειας βγήκε φανερά
στην επιφάνεια. Η απόκρουση της μεγάλης «Εαρινής επίθεσης» των Ιταλών δεν άλλαξε το γενικό κλίμα της δυσπραγίας. Όλοι γνώριζαν ότι η
γερμανική επέμβαση πλησίαζε και ότι η τύχη της
χώρας θα κρινόταν αλλού. Η μη ολοκλήρωση
της νίκης στον καιρό της ελληνικής υπεροχής
και των αλλεπάλληλων θριάμβων χρεώθηκε εξ
ολοκλήρου στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Η ιδέα για «τρομαγμένους» και
«άβουλους» ηγέτες και για «πεμπτοφαλαγγίτες», πράκτορες των Γερμανών, αξιωματικούς
γεννήθηκε και εξαπλώθηκε μέσα στη γενική δυσαρέσκεια. Η ρήξη ανάμεσα στην ελληνική κοινωνία και την ηγεσία της έγραψε τις μέρες αυτές
το πρώτο της κεφάλαιο.

Εισαγωγή στην ιστορία
της Κατοχής

Τα γεγονότα της αμέσως προγενέστερης
ιστορίας προετοίμασαν το έδαφος για τα όσα θα
επακολουθούσαν. Ας σταθούμε στα κεντρικά
σημεία αυτού του ιστορικού πλαισίου που είχε
διαμορφωθεί στα 1941. Η χώρα, με τη μορφή και
τα χαρακτηριστικά που είχε στα 1940, ήταν ένα
νεαρό μόρφωμα, με προϊστορία μόλις δεκαέξι
χρόνων περίπου. Οι θεσμοί, οι κοινωνικές και
πολιτικές σχέσεις ήταν ακόμη ρευστές και υπό
διαμόρφωση. Αυτό σήμαινε ότι οι πολίτες ή οι
πολιτικές δυνάμεις ήταν δυνατό να παρέμβουν
σ’ αυτές, να τις αλλάξουν. Με άλλα λόγια, το
μέλλον της χώρας ήταν ακόμη, σε μεγάλο βαθμό, ένα λευκό χαρτί, όπου τα πάντα θα ήταν δυνατό να γραφτούν από την αρχή. Οι μεγαλύτερες ανατροπές ήταν εφικτές σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο. Η κοινωνική διαστρωμάτωση ήταν επιπλέον
ασταθής. Δεν υπήρχαν εδώ ισχυρές, οικονομικά
και πολιτικά, άρχουσες τάξεις των οποίων οι δυ-

νατότητες να μπορούν να υποκαταστήσουν τις
αδυναμίες της πολιτικής, να καλύψουν τις ρωγμές
και τα κενά που οι εξελίξεις δημιουργούσαν. Σε
μια χώρα μικρών – όπου οι μεσαίοι φάνταζαν
«νοικοκυραίοι» - με παρονομαστή μάλιστα τον
κοινό αγώνα για αξιοπρεπή επιβίωση, οι σχέσεις
με το κράτος ήταν ιδιαίτερα κρίσιμες όσο και σύνθετες, ζωτικές θα τις ονομάζαμε καλύτερα. Κανένας λοιπόν δεν μπορούσε να παραμείνει αδιάφορος στις τυχόν περιπέτειες του τελευταίου.
Ακόμη, οι πολίτες είχαν κοινωνικές και πολιτικές αρετές, δυσεύρετες σε πιο ήπιους καιρούς. Αν
και δεν είχαν ζήσει ως τότε σε μία πραγματική δημοκρατία, τα περιθώρια της αυτονομίας τους, της
αυτενέργειάς τους στο δύσκολο περιβάλλον δεν
ήσαν ασήμαντα. Ήταν πολίτες που με κόπο, με
γνώση και με συλλογικό πνεύμα είχαν πετύχει
πολλά με τις δικές τους και μόνο δυνάμεις. Οι δεξιότητές τους, στην πολιτική, στην οικονομία,
στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, ήταν αξι-

όλογες και επιπλέον, στην Αλβανία, οι στρατιωτικές δεξιότητες προστέθηκαν στις προηγούμενες.
Συνηθισμένοι περισσότερο στις δύσκολες συνθήκες και στα δυσεπίλυτα προβλήματα, ελάχιστα
τρόμαζαν μπροστά στις αντιξοότητες που θα παρουσιάζονταν μπροστά τους. Σε όλη την ως τότε
ζωή τους είχαν μάθει να αντιμετωπίζουν αντιξοότητες. Από την άποψη αυτή οι Έλληνες ήταν έτοιμοι – έτοιμοι με τον πλέον ριζοσπαστικό και απόλυτο τρόπο – να υποδεχθούν την Κατοχή. Και

ακριβώς επειδή η άμεσα προηγούμενη ιστορία
τούς είχε με τέτοιο τρόπο προετοιμάσει, μπόρεσαν να λειτουργήσουν, σε χρόνια δύσκολα και
σκοτεινά, με έναν τρόπο που κανένας δεν περίμενε και που κανένας δεν είχε προμαντεύσει.
**** Αποσπάσματα του άρθρου «Η Ελλάδα
και οι Έλληνες του ‘40» του του Γιώργου Μαργαρίτη, Καθηγητή Σύγχρονης Ιστορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
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Οι πρώτοι νεκροί του έπους του 1940
Α

ποδελτιώνοντας την έκδοση της ιστορίας Στρατού με τίτλο «Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 1940-45» και σύμφωνα
με μαρτυρίες συμπολεμιστών και συγχωριανών, ο πρώτος νεκρός του έπους του 1940
που είναι στρατιώτης, είναι ο Τσιαβαλιάρης
Βασίλειος του Ιωάννη σκοπευτής πολυβόλου
από την Πιαλεία Τρικάλων γεννηθείς το 1912.
Έπεσε χτυπημένος από βλήμα όλμου στις
5.00 το πρωί με τα πρώτα πυρά των Ιταλών υπερασπιζόμενος το 21οφυλάκιο στο ύψωμα 1934
στα ελληνοαλβανικά σύνορα που ανήκε στο
51ο Σύνταγμα Πεζικού. Το 21οφυλάκιο που
ασφαλώς είχαν επισημάνει από προηγούμενες
αναγνωρίσεις οι Ιταλοί δέχθηκε νωρίς το πρωί
αιφνιδιαστικά τα πρώτα πυρά από πυροβολικό
και βαρείς όλμους. Συμπολεμιστές του στο
21οφυλάκιο από το Γοργογύρι Τρικάλων και το
φανάρι Καρδίτσας, μετέφεραν την είδηση στη
χήρα σύζυγό του Ελένη και τα τρία ορφανά
πλέον παιδιά του Νικόλαο, Γεώργιο και Αλέξανδρο, ότι «ο Βασίλης χτυπήθηκε από όλμο
νυχτούλα, με τα πρώτα πυρά, πάνω από το μάτι. Τον μετέφεραν λίγο πιο πίσω όπου ξεψύχισε».
Στο 51ο Σύνταγμα Πεζικού υπηρετούσε και ο
συγχωριανός του λοχίας Γιαννιός Χρήστος του
Αποστόλου, γεννηθείς το 1910, ο οποίος στις
18-7-1999 είχε δηλώσει: «Εγώ ήμουν λίγο πιο
πίσω. Ο Βασίλης ήταν στο φυλάκιο μπροστά.
Διοικητή είχαμε τον Δαβάκη και μετά τον Κετσέα. Νύχτα,μπροστά από τις 5.00 ακούσαμε να
πέφτουν βλήματα στο φυλάκιο. Ήρθε ένας και
μου είπε.: Πάει ο χωριανός σου, τον έφαγαν με
τους όλμους, τον χτύπησε το βλήμα πάνω από
το μάτι, τον φέραμε Σ’ αυτή τη θαυμάσια φωτογραφία με τα αυστηρά και αθώα πρόσωπα ο τελευταίος εκ των ορθίων, είναι ο πρώτος νεκρός

του αλβανικού πολέμου. Βασίλης Τσιαβαλιάρης. Αξίζει να μνημονεύσουμε και τα άλλα πρόσωπα. Από αριστερά η Φώτω και δίπλα ο άνδρας της Ευάγγελος Τσιαβαλιάρης, μετά ο
Γιώργος και ο Βασίλης.Τελευταία η Ρίνα (Αικατερίνη). Τέσσερα αδέλφια και η νύφη. Καθιστοί
οι γονείς Γιάννης και Αγόρη Τσιαβαλιάρη.Η
φωτογραφία είναι του 1930 τότε που ο Βασίλης
ήταν 18 ετών ανύπανδρος.
παραπίσω... Ήμουν ο πρώτος που τον έκλαψα. Είπαν τον παπά να τον διαβάσει. Τι τα θέλεις ο Βασίλης ήταν παλικάρι, τον έκλαψα καλά. Που τέτοια παιδιά σήμερα». Την ίδια πληροφορία κατέθεσε και άλλος συμπολεμιστής
στον Ντάκο Κωνσταντίνο του Αποστόλου, με
την προσθήκη ότι οι τελευταίες του λέξεις ήταν:
« Πάν’τα παιδούλια μ’».

Ο πρώτος τραυματίας αξιωματικός. Είναι ο
διοικητής του 3ου τάγματος του 51ουΣυντάγματος Πεζικού, Ταγματάρχης Νικήτας Θωμάς ο
οποίος τραυματίστηκε τις απογευματινές ώρες
της 29ης Οκτωβρίου 1940 στην προσπάθεια
ανακατάληψης από τη μονάδα του των υψωμάτων Μούκα και Καζάνι. «... Κατά την φάσιν ταύτην του αγώνος τραυματίζεται ο διοικητής του
3ου/51 Τάγματος, πρώτος τραυματίας αξιωματικός των μαχών της Πίνδου. Ούτος δεν
αποχωρεί του αγώνος αλλά παραμένει επί του
πεδίου της μάχης μέχρις που οι Ιταλοί τελικώς
αποκρούονται».
Δύο ημέρες αργότερα την 1-11-1940, έπεσε
νεκρός ο πρώτος αξιωματικός υπολοχαγός Διάκος Αλέξανδρος του Ιωάννη, που γεννήθηκε στη Χάλκη Δωδεκανήσου το 1911, διοικη-

τής του 2ουΛόχου του 4ουΣυντάγματος Πεζικού στην προσπάθειά ανακατάληψης του υψώματος Τσούκα.Η έκδοση της ιστορίας Στρατού
αναφέρει: «Κατά την τελευταίαν προσπάθειαν,
ο εκ Δωδεκανήσου ηρωικός διοικητής του Λόχου Υπολοχαγός Διάκος Αλέξανδρος δέχεται
ριπήν πολυβόλου και πίπτει νεκρός επικεφαλής
του Λόχου του». Τη διοίκηση του Λόχου αναλαμβάνει αμέσως ο Έφεδρος Ανθυπολοχαγός
Ντάσκας Ελευθέριος του Χρήστου από τη Βάνια (Πλάτανος) Τρικάλων, γεννηθείς το 1912.
Πέφτει και αυτός νεκρός λίγες στιγμές αργότερα στην ίδια επιχείρηση του Λόχου του.
Πηγή: Καθημερινή της Κυριακής, 31-101999.
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Η άγνωστη ιστορία του τραγουδιού «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά»

Σ

οφία Βέμπο. Η κορυφαία ερμηνεύτρια
και ηθοποιός που έμεινε στην ιστορία
ως η «Τραγουδίστρια της Νίκης» εξαιτίας των
εθνικών τραγουδιών που ερμήνευσε κατά τη
διάρκεια του ελληνοιταλικού πολέμου του
1940.
Το πραγματικό της όνομα ήταν «Σοφία Μπέμπου», όμως η ίδια επέλεξε να υιοθετήσει το
«Βέμπο» κάνοντας και τις απαραίτητες νόμιμες
διαδικασίες επειδή έτσι είχε συνηθίσει να προφέρει το όνομά της το κοινό. Γεννήθηκε στην Καλλίπολη της Ανατολικής Θράκης στις 10 Φεβρουαρίου του 1910 και έφυγε από τη ζωή στις 11
Μαρτίου του 1978.
Η έκρηξη στην καριέρα της ήρθε με την κήρυξη του πολέμου στις 28 Οκτωβρίου 1940.
Τότε, όλες οι επιθεωρήσεις προσάρμοσαν τη

θεματική τους στην πολεμική επικαιρότητα και
τα τραγούδια επαναγράφονται με πατριωτικούς
στίχους.
Η Βέμπο τραγουδούσε σατιρικά και πολεμικά
τραγούδια και έγινε η εθνική φωνή που εμψύχωνε τους Έλληνες στρατιώτες στο μέτωπο και συγκλόνισε το πανελλήνιο.
Την ίδια εποχή, σε μία συμβολική πράξη, προσέφερε στο Ελληνικό Ναυτικό 2.000 χρυσές λίρες. Έκτοτε η Βέμπο έγινε η τραγουδίστρια του
έπους του ‹40, με τα τραγούδια της να ακούγονται σε κάθε επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Ένα από τα τραγούδια που χαράχτηκαν ανεξίτηλα στο έπος του ‘40 και τραγουδιέται μέχρι
σήμερα στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου είναι
το «Παιδιά της Ελλάδος παιδιά» σε στίχους του
Μίμη Τραϊφόρου και η μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ. Ήταν το πρώτο τραγούδι του έπους του

’40, εκείνο που εκτόξευσε την καριέρα της Βέμπο. Το τραγούδι είναι στην ουσία η «Ζεχρά»
του 1938 (στίχοι Αιμίλιου Σαββίδη, μουσική Μιχάλη Σουγιούλ, πρώτη εκτέλεση Σοφία Βέμπο),
στο οποίο άλλαξε τους στίχους ο Τραϊφόρος το
1940 και έγινε το «Παιδιά της Ελλάδος παιδιά».
Λέγεται ότι στους τελευταίους στίχους του διάσημου κομματιού ο Μίμης Τραϊφόρος είχε γράψει: «Αν δεν ρθήτε νικηταί, να μην έρθετε ποτέ».
Ο στίχος αυτός δεν άρεσε στη Βέμπο. Της φάνηκε ιδιαίτερα σκληρός και άδικος, καθώς οι Έλληνες στρατιώτες πολεμούσαν με ψυχή στο μέτωπο. Έτσι, έπεισε τον Τραϊφόρο να αλλάξει
τους στίχους μετατρέποντάς τους σε: «Με της
νίκης τα κλαδιά, σας προσμένουμε παιδιά».
Λέω σ› όσες αγαπούνε
και για κάποιον ξενυχτούνε

και στενάζουνε,
πως η πίκρα κι η τρεμούλα
σε μια τίμια Ελληνοπούλα,
δεν ταιριάζουνε.
Ελληνίδες του Ζαλόγγου
και της πόλης και του λόγγου
και Πλακιώτισσες,
όσο κι αν πικρά πονούμε
υπερήφανα ασκούμε
σαν Σουλιώτισσες.
Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά,
που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά,
παιδιά στη γλυκιά Παναγιά
προσευχόμαστε όλες να `ρθετε ξανά.
Με της νίκης τα κλαδιά,
σας προσμένουμε παιδιά
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Η Παναγιά Στρατηγός στο μέτωπο του 1940,
Π

ΑΝΑΓΙΑ 1940: «Είχε σηκώσει
το γιακά της χλαίνης και με το
μάνλιχερ στη χούφτα, όπλο και ραβδί,
προχωρούσε στο κάτασπρο χιόνι. Η
Παναγία “στρατηγός” στο μέτωπο το
1940 καθοδηγούσε, προστάτευε τους
στρατιώτες».
Ως στρατηγό φαντάζονταν την Παναγία οι λογοτέχνες, οι πολιτικοί, αλλά
και οι στρατιωτικοί που μάχονταν στα
βουνά της Πίνδου σε επίσημα κείμενα
της εποχής.
Εκεί, στη μεγάλη μάχη του Έθνους, η
Παναγία περπατά με τους στρατιώτες,
σώζει τραυματισμένους και αιχμαλώτους, πότε νοσοκόμα, πότε στρατηγός

και πότε παρηγορήτρια στα φτωχόσπιτα που έχαναν στην Πίνδο αγαπημένα
πρόσωπα.
Η μορφή της, τυπωμένη στα επιστολικά δελτάρια, έκλεινε σε ένα μικρό
κομμάτι χαρτιού τον πόνο, την ελπίδα,
τα δάκρυα των αγωνιστών του 1940.
Της χρονιάς εκείνης που η Τήνος, λίγα
μέτρα από τον Ναό της Ευαγγελιστρίας, έζησε την πιο φρικτή όψη του πολέμου. Τότε, στις οκτώμισι το πρωί της
15ης Αυγούστου, ανήμερα του εορτασμού της Θεοτόκου στον όρμο της Τήνου, όπου είχε καταπλεύσει για να αποδώσει τιμές το «εύδρομον Έλλη», οι
Ιταλοί χτύπησαν με τον πιο ύπουλο
τρόπο. Ένα υποβρύχιο του ιταλικού

στόλου, το «Ντελφίνο», τορπίλισε το
σημαιοστολισμένο πλοίο. Διοικητής
των Δωδεκανήσων τότε ήταν ο Ντε Βέκι, ο οποίος είχε ενημερώσει ψευδώς
τον Μουσολίνι ότι στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Τήνου και Σύρου κινούνταν
αγγλικά πλοία.
Έτσι, το ιταλικό υποβρύχιο ανέλαβε
να δράσει χτυπώντας το «Έλλη», με
αποτέλεσμα να αφήσει πίσω συνολικά
10 νεκρούς και 29 τραυματίες. Έντεκα
χρόνια αργότερα, η ιταλική κυβέρνηση,
αναγνωρίζοντας το έγκλημα, έδωσε
στην Ελλάδα ως αποζημίωση το καταδρομικό «Ευγένιος Σαβοΐας», το οποίο
μετονομάστηκε σε «Έλλη ΙΙ».
Ο τορπιλισμός του «Έλλη» είχε ως

αποτέλεσμα λαός και πολιτικοί να
βγουν από τον κόσμο των ψευδαισθήσεων, να παραβλέψουν τις
όποιες διαφορές τους και να ενωθούν κάτω από την ίδια σημαία. Ο
πρεσβευτής της Ιταλίας, Γκράτσι,
μετά το τέλος του πολέμου, στα
απομνημονεύματά του διαπίστωνε:
«Το έγκλημα της Τήνου είχε ως αποτέλεσμα, για να μην πω ότι έκανε το
θαύμα, να δημιουργηθεί σε όλη την
Ελλάδα μια απόλυτη ενότητα ψυχών. Μοναρχικοί και βενιζελικοί,
οπαδοί και αντίπαλοι της 4ης Αυγούστου πείστηκαν πως έναν μόνο
αδυσώπητο εχθρό είχε η Ελλάδα,
την Ιταλία».
Δύο μήνες αργότερα, οι καμπάνες
του Ναού της Ευαγγελίστριας ήχησαν όταν οι Ιταλοί εισέβαλαν στην
Ήπειρο, καλώντας τους πάντες να
πολεμήσουν και να εκδικηθούν για
το χτύπημα στην «Έλλη». Ο Σπύρος
Μελάς έγραφε: «Κλείνοντας βαθειά
μέσ’ στην ψυχή του ο καθένας μας
τον πόνο και τη λύσσα του -λέει ο
αυτόπτης-, ενωμένοι στην αγάπη
μας για την Ελλάδα, σε μια μόνη θέληση χαλυβδωμένοι, παρακαλέσαμε
τη θαυματουργό Παρθένα να μας
αξιώσει να εκδικηθούμε με τα καράβια μας τον εχθρό για το άτιμο
έγκλημά του».
Μετά το πρώτο ξάφνιασμα που
προκάλεσε η ιταλική εισβολή, το
κλίμα αντιστράφηκε «…και η Ελλάς
επήδηξεν εις τα όρη ανένδυτος, γυμνή, κουρελού και επολέμησε με τις
πέτρες και εσταμάτησε την άτιμον
εισβολήν και… περνούν ένα, δύο,
τρία, δέκα, δεκαπέντε εικοσιτετράωρα, ω – και νικά. Τι θα γίνη;… Θα γίνη ό,τι ήθελε ο Ύψιστος, θα γίνη ό,τι
έχει αποφασίσει η υβρισμένη Παναγία της Τήνου. Θα νικήσωμεν», σημείωνε στην «Καθημερινή» τον Νοέμβριο του 1940 ο Γεώργιος Βλάχος.
Με τις πρώτες νίκες, ο βασιλιάς
Γεώργιος Β’ στην ημερήσια διαταγή
προς τον μαχόμενο στρατό ανέφερε:
«…Ενικήσατε, Έλληνες πολεμισταί,
διότι το δίκαιον είναι μαζί σας και
διότι ο Θεός και η Παναγία σάς προστατεύουν».
Στο ίδιο πνεύμα και η ημερησία
διαταγή του αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου: «…ημείς όλοι είμεθα υπερήφανοι δι’ αυτούς και ο
Θεός και η Παναγία τούς ευλογούν
από ψηλά».
Στην ημερήσια διαταγή της 28ης

Οκτωβρίου, ο Παπάγος ανέφερε:
«Στρατιώται, ο Θεός είναι μαζί σας,
η πληγωμένη Παναγία της Τήνου
ευλογεί τον αγώνα σας και σας οδηγεί και Αύτη θα σας δώσει δύναμη
για να συντρίψετε οριστικά και τελειωτικά τον ύπουλο εχθρό, που θέλησε, χωρίς καμία αφορμή, να μας
κάνη δούλους»…
Πέρα όμως από τις διαταγές και
τα εμπνευσμένα κείμενα των πρωταγωνιστών, το ίδιο το Ίδρυμα της
Παναγίας, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, ήρθε να συνεισφέρει
τα μέγιστα στον αγώνα κατά των
Ιταλών. «Η Επιτροπή την 1η Δεκεμβρίου του 1940 αποφασίζει ομόφωνα και εκχωρεί, μεταβιβάζει και θέτει εις την διάθεσιν του ευσεβεστάτου Ηγήτορος της Κυβερνήσεως
όλα τα εν τω Ιδρύματι της Ευαγγελιστρίας υπάρχοντα και εις αυτό ανήκοντα αναθήματα εις τιμαλφή αντικείμενα και κοσμήματα παντός είδους, συμπεριλαμβανομένων, μετ’
έγκρισιν του αρμοδίου υπουργείου,
και των τοιούτων προς αυτό παρ’
ευσεβών προσκυνητών υπό τον
όρον της μη εκποιήσεως, ως επίσης
και του εντός θήκης της Πανσέπτου
Εικόνος, καθηλωμένου από το 1935
έτους, πολυτίμου περιδεραίου εκ
πλατίνης και μπριγιάντ, δωρεά Αικατερίνης Βάττη, εις σχήματα εκ
χρυσού μετά των του μαρμαρίνου
προσκυνηταρίου της Ιεράς Εικόνος
χρυσών αφιερωμάτων διαφόρων,
εξαιρέσει τινών εξ αυτών εικονιζομένων τον βασιλέα Κωνσταντίνον,
εις σχήματα αργυρά και επάργυρα
διάφορα, και τα εν τω αποθεματικώ
Ταμείω ευρισκόμενα και μη εν κυκλοφορία αργυρά ελληνικά και ξένα
νομίσματα, διάφορα, τα περιλαμβανόμενα εις τα γραμμάτια αναθημάτων τιμαλφών διακοσμήσεως ναού…». Η κίνηση αυτή της επιτροπής
έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από την
κυβέρνηση, το παλάτι και την ηγεσία της Εκκλησίας. Την ώρα που η
επιτροπή προσέφερε την περιουσία
του Ιδρύματος για τις ανάγκες του
αγώνα, στο μέτωπο η Παναγιά είναι… παρούσα. Συντροφεύει, παρηγορεί, εμπνέει τους στρατιώτες: «…
Μας βελονιάζει τα κόκκαλα η νύχτα
στ’ αμπριά.
Εδώ μέσα μεταφέραμε τα φιλικά
πρόσωπά μας και τ’ ασπαζόμαστε,
τη μυρωδιά του σπιτιού, τη θέα των
λόφων, την άπλα της θάλασσας, τις
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δίπλα στους ήρωες στρατιώτες μας
πλεξούδες των κοριτσιών, μεταφέραμε την Παναγία με το γαρούφαλλο, ασίκισσα, που μας σκεπάζει τα πόδια πριν από το χιόνι, που μας διπλώνει στην μπόλια της πριν απ’ το θάνατο», έγραφε
ο Νικηφόρος Βρεττάκος.
Και ο Άγγελος Σικελιανός… προσευχόταν:
«Παρθένα μάννα, το πικρό ποτήρι ως τη στερνή
το ’πιαμε στάλα. Δράμε εκεί, που τα ίδια σπλάχνα σου ξεσκίζουν. Άνοιξ’ το δρόμο, ακοίμητη,
να πάμε όπου τουφέκι και λιβανιστήρι. Οι αρματωμένοι τους ναούς φροντίζουν! Στο ναό σου να
μπη ο στρατός σου κάμε». Την ίδια περίοδο ο Τίμος Μωραϊτίνης εκφραζόταν δυναμικά και απόλυτα με τον δικό του τρόπο: «Δεν είμ’ εγώ το
άδικο, το δίκιο είμ’ εγώ/ δεν είμ’ εγώ κατακτητής, εγώ είμ’ η Ελλάδα/ κι έστησα εδώ τη λόγχη
μου αλύγιστη λαμπάδα, τη Υπερμάχω Στρατηγώ».

Μηνύματα από την πρώτη γραμμή

Στα γράμματα από το μέτωπο η Παναγία, για
στρατιώτες και αξιωματικούς, ήταν η προστάτιδα, η μάνα, η ελπίδα ή ίδια η ζωή, που ανεβοκατέβαινε τα βουνά, διάβαινε τα ποτάμια, φώλιαζε
σε σπηλιές πλάι σε τραυματίες και τους περιποιούνταν με υπομονή και αγάπη.
Και αυτή τη δύναμη της παρουσίας Της περιέγραψε στο γράμμα του προς την αδελφή του
ένας στρατιώτης από τη Χίο: «Αδελφούλα μου,
νικούμε! Η Παναγία ολοζώντανη μας ακολουθεί.
Παρακαλείτε και σεις όσο μπορείτε για τη σύντομη τελική νίκη».
Ένας άλλος στρατιώτης εξηγούσε στους γονείς του γιατί δεν πρέπει να ανησυχούν: «Αγαπητοί μου γονείς, σεις θα φαντάζεσθε πράγματα
φοβερά και τρομερά, ενώ εμάς δεν μας νοιάζει
καθόλου. Γι’ αυτό να μη στεναχωριέσθε. Άλλως
τε, για όλα τα Ελληνόπουλα του μετώπου φρο-

ντίζει η Μεγαλόχαρη της Τήνου να τα κρατή γερά και να τους δίνει νίκες και μόνο νίκες. Θέλω
να μου γράφετε τακτικά».
Αδελφούλα μου, νικούμε! Η Παναγία ολοζώντανη μας ακολουθεί. Παρακαλείτε και σεις όσο
μπορείτε για τη σύντομη τελική νίκη.
Σε κάθε ευκαιρία οι στρατιώτες φρόντιζαν να
έχουν κάτι από τη μορφή της Παναγίας. Κάτι
σαν φυλαχτό. Υπάρχουν όμως και αυτοί που Την
ήθελαν οδηγήτρια: «Καίτη μου», γράφει στη γυναίκα του ένας στρατιώτης, «δεν θέλω να μου
στείλης φανέλλες και κάλτσες. Προτιμώ να μου
φτιάξης και να μου στείλης μια σημαία της ξηράς, στο μέγεθος που έχουν τις σημαίες των τα
σωματεία. Στο κέντρον, μέσα σ’ έναν χρυσό κύ-

κλο, να βάλης τον Ντίνο να ζωγραφίση την Παναγία της Τήνου. Μια τέτοια σημαία θέλω να κάνω σημαία στον λόχο μας. Θα παραξενεύεσαι
γιατί δεν με ήξερες για θρήσκο, αλλά από όσα
βλέπουν τα μάτια μου πιστεύω κι εγώ ότι μια θεϊκή δύναμις συντροφεύει τον στρατόν μας. Άλλωστε, πώς μπορούσα να μείνω μόνος εγώ ασυγκίνητος μέσα στο κύμα της πίστεως που έχει
όλος ο στρατός μας προς την Παναγία της Τήνου, που την πιστεύει προστάτιδά του;».
Και οι ίδιοι οι στρατιώτες φρόντιζαν να δείχνουν με κάθε τρόπο τη βαθιά τους πίστη προς
την Ευαγγελίστρια. Από το αλβανικό μέτωπο, 23
στρατιώτες του 23ου Συντάγματος Πεζικού με
επιστολή τους προς το ιερό ίδρυμα ζητούν να τελεσθεί παράκλησις: «Οι κάτωθι στρατιώτες του
23ου Συντάγματος προσέφερον τον πενιχρόν
οβολόν των διά μιαν παράκλησιν υπέρ της υγείας και της τελικής νίκης του ελληνικού στρατού.
Παρακαλούμεν την εκκλησιαστικήν επιτροπήν
όπως κάνη παράκλησιν και διαβασθούν τα ονόματα της υποβαλομένης καταστάσεως, οίτινες
κατέβαλον το ποσόν των δραχ. 630, ας αποστέλομεν διά ταχυδρομικής επιταγής, ήνα τελεσθή η
παράκλησις».
Από τα πλέον συγκινητικά γράμματα προς τα
μέλη της επιτροπής είναι αυτό του υπαξιωματικού Δ. Μεϊμάρη, ο οποίος μέσα από ανορθόγραφες λέξεις τον Μάρτιο του 1941 διατύπωσε με
αγνότητα την επιθυμία του: «κύριε επίτροπε Τύνου Ευαγγελιστρίας. Σας παρακαλώ να δεχθίται
αυτό το μικρό δόρον διά την χάριν της Παναγιάς, διότι έτιχα να είμαι ις την Ντίνο ις 15 Αυγούστου 1940 που βούλιαξαν τη Ελλη και ήδα
μαι τα μάτια μου την λαχτάραν που πέρασαν τα
ναυτάκια μας και όλοι μας όσοι βρεθήκαμε εκη
και οι κάτικη, και γι’ αυτό νικάμε έναν τόσο ισχιρό εχθρό, μαι τη δύναμη της Μεγαλόχαρης, και

όταν ζήσω, με το καλό, θα έλθω μόνος μου και
θα φέρω το αφιερομά μου, το οποίον έχω τάξη,
αφού θα γυρίσομεν νικιταί και θα εορτάσομε τη
χάρι της όλοι μαζή. Σας παρακαλώ αν λάβεται
την παρούσα μου, αν θέλετε γράψετέ μου ότι λάβατε και το μικρόν δόρον μου, μια 10άρα, το
οποίον περισέβη από ένα στρατιότι».
Με συντροφιά την Παναγιά οι πολεμιστές της
Πίνδου χάραζαν τη δική τους πορεία στα χιόνια
«με τη λαβομένη της Τήνου να προβαδίζει ψηλόλιγνη». Αυτή την «κοινή πορεία στρατιωτών και
Παναγίας» περιγράφει μοναδικά ο Άγγελος Τερζάκης στο έργο του «Ελληνική εποποιία 19401941»: «Η μάχη της Πίνδου είχε τελειώσει …
Ενώ το χιόνι πύκνωνε όλο και περισσότερο και
το κρύο δυνάμωνε, ενώ ο χειμώνας έμπαινε με το
βήμα του βαρύ, κρουσταλλιασμένο, ο φαντάρος
είχε σηκώσει το γιακά της χλαίνης, που την έφαγαν οι βροχές, έχωσε το κράνος πάνω στη μάλλινη κουκούλα που του είχε πλέξει και του έστειλε εδώ πάνω μια γυναίκα -μάννα, αδερφή, στεφανωτή- και με το μάλινχερ στη χούφτα, όπλο
και ραβδί, προχωρούσε από τα κάτασπρα καταράχια … Έπρεπε τώρα να διώξει τον εχθρό από
το εθνικό έδαφος, να τον κυνηγήσει όσο πιο μακριά γινόταν. Στο μέτωπο, σε όλη τη γραμμή,
από τη γαλανή θάλασσα του Ιονίου ίσαμε ψηλά
στις παγωμένες Πρέσπες, ο ελληνικός στρατός
άρχισε να έχει παντού το ίδιο όραμα: Έβλεπε τις
νύχτες μια γυναίκεια μορφή να προβαδίζει, ψηλόλιγνη, αλαφροπερπάτητη, με την καλύπτρα
της αναριγμένη από το κεφάλι στους ώμους. Την
αναγνώριζε, την ήξερε από πάντα, του την είχαν
τραγουδήσει σαν είτανε μωρό κι ονειρευότανε
στην κούνια. Είταν η μάνα η μεγαλόψυχη στον
πόνο και στην δόξα, η λαβωμένη της Τήνου, η
υπέρμαχος στρατηγός».
ikivotos.gr
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Galaxy General Contracting Corp.
3152 Albany Crescent, Bronx, NY 10463
Ασμα Ηρωικό και πένθιμο
για το Χαμένο Ανθυπολοχαγό της Αλβανίας
													

Hταν γενναίο παιδί.
Με τα θαμπόχρυσα κουμπιά και το πιστόλι του
Mε τον αέρα του άντρα στην περπατηξιά
Kαι με το κράνος του, γυαλιστερό σημάδι
(Φτάσανε τόσο εύκολα μες στο μυαλό
Που δεν εγνώρισε κακό ποτέ του)
Με το αίμα πάνω από τα φρύδια
Tα βουνά της Αλβανίας βροντήξανε
Yστερα λιώσαν χιόνι να ξεπλύνουν
Tο κορμί του, σιωπηλό ναυάγιο της αυγής
Kαι το στόμα του, μικρό πουλί ακελάηδιστο
Kαι τα χέρια του, ανοιχτές πλατείες της ερημίας
Βρόντηξαν τα βουνά της Αλβανίας

Οδυσσέα Ελύτη

Mε τους στρατιώτες του ζερβά δεξιά
Kαι την εκδίκηση της αδικίας μπροστά του
-Φωτιά στην άνομη φωτιά!-

Με το αίμα πάνω από τα φρύδια
Tα βουνά της Αλβανίας βροντήξανε
Yστερα λιώσαν χιόνι να ξεπλύνουν
Tο κορμί του, σιωπηλό ναυάγιο της αυγής
Kαι το στόμα του, μικρό πουλί ακελάηδιστο
Kαι τα χέρια του, ανοιχτές πλατείες της ερημίας
Βρόντηξαν τα βουνά της Αλβανίας

Δεν έκλαψαν
Γιατί να κλάψουν
Hταν γενναίο παιδί!

ΖΗΤΩ Η 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
η

Steve Zervoudis
President
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Italy’s Greek Tragedy

A

t 3 am of October 28, 1940, in
Athens, an embarrassed Italian ambassador, Emmanuel Grazzi,
was knocking at the villa door of
Premier Metaxas. Two nights before
he had hosted an embassy affair to
promote friendship with Greece—
while his staff was decoding Mussolini’s ultimatum. Ciano had written it himself, expressing perverse
pride in his diary: “Naturally it is a
document that allows no way out for
Greece. Either she accepts occupation or she will be attacked.”
Metaxas himself, in pajamas and
robe, opened the door. Grazzi handed
him a demand that Italy be allowed “as
a guarantee of Greece’s neutrality…to
occupy a number of strategic points.”
A ruthless dictator who modeled his
secret police after the Gestapo, Metax-

as responded with words that rallied
all Greeks: “I could not make a decision to sell my house on a few hours’
notice. How do you expect me to sell
my country? No!”
A half-hour ahead of schedule,
162,000 troops, about half the number
Badoglio said he needed to succeed,
launched a three-pronged invasion into Greece from Albania. Italy had invaded Albania in April 1939, a month
before allying with Germany, and
treated it as a colony. Many of the soldiers were either new conscripts or
overage reservists, since Mussolini
had refused to rescind his demobilization order.
In the south, Italian forces moved
along the Adriatic coast into Greece.
To the northeast, two columns advanced into the Pindus Mountains,
one aiming for the port of Salonika on

the north Aegean Sea, the other heading for the Metsovon Pass into central
Greece. Some of the invaders, sharing
Ciano’s confidence, were carrying silk
stockings and contraceptives, while
singing, “Nothing can stop us/Our lips
swear we shall win or we shall die.”
Meanwhile, with fight-them-onthe-beaches determination, Metaxas
was telling his cab- inet, “We might
abandon Epirus and Macedonia, even
Athens herself. We will with- draw to
the Peloponnesus and then Crete.” Eager to get in on the glory, Ciano had
immediately joined a bomber squadron. It was not what he expected, as
his diary reflects on November 1,
1940: “The sun has finally come out. I
take advantage of it to carry out a
spectacular bombardment of Salonika. I am attacked by Greek fighters.
All goes well. Two of theirs fell, but I
must confess that it is the first time I
had them on my tail. It is an ugly sensation.” He was soon back in Rome.
Just a few days into the campaign,
however, General Visconti Prasca, in a
press conference, desperately tried to
reassure international correspondents:
“Naturally, there is still much to be done. I am confident there is nothing to
worry about.”
The general’s uncharacteristically
subdued words and lack of bombast
betrayed that there was indeed plenty
to worry about. Ciano recorded one
major obstacle, the weather, in his diary:
October 29 The weather is bad but
the advance continues.

October 30 Things are going a little
slowly. It’s because of the rain.
October 31 Continued bad weather.
Endless, pounding, icy rain was
turning even brooks into treacherous
torrents and what passed for dirt
roads into impassable quagmires.
Further, the Italian supply system
had immediately disintegrated. Ships
arriving at the port of Durazzo, Albania, found it already jammed with
ships delivering marble for the Fascist
occupation infrastructure; when
30,000 tons of supplies were finally
offloaded, they were left piled on the
docks, useless for lack of transport.
Later, Greece’s tiny fleet of four out-ofdate submarines (one sank 27,000
tons in a week) and British aircraft
(Churchill had informed Greece the
day it was invaded, “We will fight a
common foe”) operating out of Malta
devastated the Italian fleet.
Against the expectations of Italian
intelligence, which believed the
Greeks could only field 30,000, the
Greek army mobilized 230,000, largely due to the efforts of Metaxas. Although poorly equipped even compared to the Italians, the Greeks had
the initial advantages of shorter lines
of communications and supply (they
would bring up 100,000 transport animals essential for the mountain trails
of Greece and Albania while the Italians had 30,000 stuck back in Italy),
better knowledge of the terrain, better
training and discipline, more fire support from their artillery, and a superior commander in Gen. Alexander Pa-

pagos.
Most of all, the Greeks had ferocious national pride and a fighting will
to match. “I was with that [Greek] Army, whose gallantry and conceit were
formidable,” wrote C. L. Sulzberger of
the New York Times. “Rickety trucks
bounced to the front over impossible
roads, bearing Hellenic fisherman and
farmers. They rode to the death and
glory with garlands over their ears and
their rifle muzzles stuffed with flowers, shouting ‘On to Rome.’ Antiquated mountain artillery was trundled
along ridge combs to shell the Fascists
in the valleys. Evzone [Greek army infantry] guard patrols attacked with
their knives and teeth, biting the
scared little Italian infantrymen. I visited a forward prisoners’ cage that included dozens of frightened Fascists
with tooth wounds in their shabbily
bandaged necks.”
In the Italians’ deepest penetration
into Greece, the elite 3rd Julia Alpine
Division advanced 25 miles in five
days to the Metsovon Pass. But once
inside the pass, they came under withering fire from the ridgelines and were
finally forced to retreat in disorder, after suffering 2,500 casualties.
The Italian offensive everywhere
was grinding to a halt, and the Greeks
were launching local counterattacks.
From Ciano’s diary, November 6,
1940: “Mussolini is dissatisfied over
the way things are going in Greece….
The enemy has made some progress
and it is a fact that on the eighth day of
operations the initiative is in their
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“This snow and cold are very good. In this way
our good-for-nothing men and this mediocre
race will be improved.”
In spite of their military successes, the situation for the Greeks was no less desperate. Greek
soldiers subsisted on a near starvation diet of
bread and olives; as a result, their uniforms
“seemed about two sizes too big for them,” an
American correspondent reported. Greek amputations from frostbite reached a horrifying
11,000. Ammunition was beginning to run low
as the British had to find the right ammunition
for the Greeks’ outmoded German and French
rifles, then ship it across the Aegean and move
it up the hardly existent roads on mules and
peasants’ backs.
Continues on page 32

hands.”
On the morning of November 14, an international group of war
correspondents was nearing the front lines when suddenly Italian
soldiers ran past, shouting. “They’re crazy,” an Italian reporter said.
“They say the Greeks are coming.”
By November 14, General Papagos had launched a counteroffensive along the entire front; instead of risky frontal assaults, the Greeks
would infiltrate through gaps in the overstretched Italian lines to fall
on them from the flanks and in the rear. The Italians collapsed, soon
fleeing so fast their cargo planes were inadvertently airdropping supplies on the Greeks. “Our soldiers have fought but little, and badly,”
complained Ciano.
An Italian captain, Fernando Campione, described the tragedy
and disorder: “Another infantryman is lying on the road. His hands
are contracted, a shell splinter tore open the right side of his stomach,
where the clotted blood has formed a huge dark filthy stain on his
jacket….A soldier who had managed to scrounge some alcohol,
swaying and staggering in his drunkenness, was carrying in his arms
a tin of tuna fish weighing several kilograms.”
The Greeks not only drove the Italians out of Greece but invaded
Albania. In their most important victory, the Greeks under Lt. Gen.
Giorgios Tsolakoglu captured the important Italian base at Koritsa,
20 miles inside Albania, shattering three Italian divisions and capturing 2,000 prisoners, 135 artillery pieces, and 300 machine guns. Ciano tried to minimize it as “certainly not the loss of Paris,” but Koritsa was enough of a disaster that it forced Mussolini to finally recall
those 600,000 troops he had demobilized.
By the time their own offensive stalled on December 5, 1940, in
the face of stiffening resistance, the Greeks had knocked the Italians
back 50 miles and had penetrated 30 miles into southern and eastern
Albania. Amid the international ridicule heaped on the Italians, perhaps the most cutting remark was made by an elderly Greek woman
watching some of the 26,000 Italian prisoners trudge past: “I feel sorry for them. They are not warriors. They should carry mandolins instead of rifles.”
----------In an order as pointless as it was petty, Mussolini sent Ciano and
other younger government officials to the front; the sight of uniformed bureaucrats floundering in the snow trying to do their paperwork under fire amused rather than inspired Italians. In Ciano’s
final diary entry regarding Greece, dated January 26, 1941, a very different man from the glory-seeker of only two months before wrote:
“Departure. This time I have a certain amount of experience in such
departing. I find it hard to leave. I have no apprehension, only a small
amount of conviction and consequently fewer enthusiasms. All of my
comrades who have become volunteers by force feel this way, and
many do not hide their feelings.”
While Mussolini fumed in Rome, his troops in the Albanian hills
endured an agonizing winter in which temperatures fell to 20 degrees
below zero. Capt. Fernando Campione wrote of the grim conditions:
“The major in command drags himself with his feet affected by the
beginning of frostbite. His serious, emaciated, livid face betrays the
tragedy of the days and nights passed in the cold and snow….It is
said that 40 men are frozen to death daily.”
Perhaps the most shocking statistic of Mussolini’s Greek misadventure was that, while 50,874 Italian soldiers suffered combat
wounds, 52,108 endured illness, and 12,368 were incapacitated by
frostbite.
Mussolini’s response was astonishingly callous, even for him:
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Italy’s Greek Tragedy
From page 31
The Greeks suffered a further blow when Premier Metaxas died suddenly of tonsillitis after
an operation on January 29, 1941. His successor,
Alexander Koryzis, the head of the National
Bank of Greece, had little political experience
and would prove, fatally for himself, not up to
the job.
It turned out that by dying, Metaxas would
have his greatest impact on the war in Greece.
Winston Churchill from the start was bent on
not merely supplying the Greeks but fighting
alongside them. Believing he could raise the
Balkans against Hitler and wanting to show the
still-neutral United States that Britain would
stand beside an ally, Churchill was prepared to

pull troops out of North Africa, from their own
successful campaign against the Italians there.
“No one will thank us for sitting tight in Egypt
with ever-growing forces while the Greek situation and all that hangs on it is cast away,” he told
his skeptical war secretary, Anthony Eden.
“‘Safety first’ is the road to ruin in war.”
Chief of the Imperial General Staff John Dill
and Commander in Chief of the Middle East
Archibald Wavell saw it differently. They were
on the verge of driving the Italians out of North
Africa; Erwin Rommel and the Afrika Korps did
not arrive until February. Notoriously inarticulate, Wavell for once made himself clear: “Even
if we can intervene in Greece, we can’t intervene
with enough men, so don’t stop a successful operation for a possibly botched one.”

The arguing remained academic since Metaxas had refused to accept British troops, asserting
it would provoke a German invasion. But when
he died, Koryzis quickly acquiesced.
Yet just as Dill and Wavell were also finally
coming around— or had just been worn down—

about an operation in Greece, it was Churchill
who began having doubts. “Do not feel obligated
to the Greek enterprise if in your hearts you feel it
will be only another Norwegian fiasco,” he cabled
Eden and Dill, on their way to the final negotiations in Athens.
In the ultimate, bewildering, turnabout, it was
Anthony Eden who became the Greek operation’s
strongest proponent. On February 27, 1941, the
War Cabinet reached, unanimously, its final decision, and Churchill cabled Eden with a marked
lack of enthusiasm, “While being under no illusions, we all send you the order ‘Full steam
ahead.’” He still continued to hedge, though, cautioning, “We must be careful not to urge Greece
against her better judgment into a hopeless resistance.”
As Dill said later, “The Prime Minister had led
the hunt before we left England.…By the time he
had begun to doubt, the momentum was too
great.” Days after the cabinet’s decision, the first of
an eventual 58,364 Commonwealth troops began
landing—under the watchful eyes of still-neutral
German diplomats—for what Wavell called “a
gamble in which the dice were loaded against us
from the start.”
Arriving ahead was their commander, supposedly incognito in civilian clothes as “Mr. Watt.” It
was a bit unrealistic, though, to expect Gen. Henry Maitland Wilson to pass unnoticed: his elephantine girth and gait had earned him the nickname “Jumbo” throughout the British army.
While his army was being routed in the autumn
and winter, Mussolini vowed they would win in
the spring, which “was Italian.” He piloted his
plane to the front to witness the next Italian offensive. He strutted among his troops in a marshal’s
uniform, oblivious as always to the true impression he created. He swaggered up to a soldier, in
obvious pain from a chest wound, to grandly announce, “I am Il Duce, and I bring you the greetings of the fatherland.”
“Well, now, isn’t that great,” the suffering soldier
managed to get out. Mussolini quickly moved on.
From his observation post, Mussolini watched
as his artillery fired 100,000 shells in two hours to
open the Italian offensive on the central Albanian
front on March 9, 1941. Then 50,000 Italians began advancing against 28,000 Greeks along a
20-mile front between the Osum and Aoos rivers,
land dominated by the Trebeshina Mountains.
The Greeks managed to hold their positions in
often hand-to-hand combat, then launched counterattacks of their own. On the fifth day, a Greek
aircraft bombed and strafed Mussolini’s position,
forcing him to a shelter for cover. Mussolini asked
Badoglio’s successor, Gen. Ugo Cavallero, “How is
the morale of our troops?”
“We cannot say it is high,” Cavallero had to admit. “We have losses and no territorial gains.”
Pronouncing himself “disgusted by this environment,” Mussolini flew home after 11 days, to
let the offensive grind on another five futile days;
there were 12,000 Italian casualties at the end.
**** These are excerpts from an article originally appeared in the Summer 2009 issue
(Vol. 21, No. 4) of MHQ—
The Quarterly Journal of Military History
with the headline: Greek Tragedy
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πέβαλε το... νόμο του από την αρχή στο
παιχνίδι ο Ηρακλής και δεν επέτρεψε
ποτέ, ουσιαστικά, στον ΠΑΟΚ να πιστέψει
σήμερα πως θα φύγει από το «σπίτι» του με το
θετικό αποτέλεσμα. Ο «Γηραιός» επικράτησε,
στο Ιβανώφειο, επί τους «Δικεφάλου» με 7557 και έβαλε θετικό πρόσημο στην έναρξη
των υποχρεώσεών του στην Basket League.
Οι «κυανόλευκοι» τελείωσαν τον αγώνα με
10/25 τρίποντα, 43 ριμπάουντ και 16 ασίστ, με
τους «ασπρόμαυρους» έχουν 17/26 βολές, 8/31 δίποντα, 8/23 τρίποντα, 30 ριμπάουντ, 12 ασίστ και
10 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 25-9, 37-32, 59-40, 75-57
Αμυντική αποτελεσματικότητα και επιθετική
πολυφωνία επέτρεψαν στον Ηρακλή να είναι επιβλητικός με το... καλησπέρα στο ματς. Με τους
Μουρ, Μπόουλιν Χάνλαν, Καββαδά εκτελεστές,
προηγήθηκε με 12-0, με 5’30’’ να απομένουν για
τη λήξη της πρώτης περιόδου, διαφορά που στο
11’ «ανέβηκε» στο +21 (30-9).
Σε εκείνο το χρονικό σημείο ο αναιμικός ως τότε ΠΑΟΚ (λάθη, εκνευρισμός, αστοχία, χαμένα
ριμπάουντ, τα χαρακτηριστικά του), έχοντας τον
Λοβ να δίνει το... σύνθημα της αντεπίθεσης , έτρεξε σερί 23-7 και έκλεισε το ημίχρονο στο -5 (3732).
Στο τρίλεπτο της τρίτης περιόδου ο «Γηραιός»
απέκτησε εκ νέου διψήφια διαφορά στο σκορ (23’
44-34), απόσταση που με την εκτελεστική δεινότητα των Σαγκς, Βεργίνη, Μουρ από την περιφέρεια πήγε στο 32’ στο +20 (65-45). Ο ΠΑΟΚ δεν
μπόρεσε να προβάλει καμία αντίσταση, με συνέπεια οι γηπεδούχοι να φτάσουν στην άνετη επικράτηση.

Ο «Γηραιός» εκτέλεσε το δικέφαλο
ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΟΚ 75-57

ΙΩΝΙΚΟΣ – ΑΕΚ 68-81

Μία περίοδος ήταν αρκετή για
το Περιστέρι, προκειμένου να επιβάλει το ρυθμό του και να μπει
ιδανικά στο εφετινό πρωτάθλημα
της Α1 Ανδρών. Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου επικράτησε με 84-81 του μαχητικότατου
Κολοσσού στο κλειστό «Ανδρέας
Παπανδρέου», για την 1η αγωνιστική, με απόλυτο πρωταγωνιστή
τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη, ο
οποίος τελείωσε τον αγώνα με 27
πόντους και 7 ριμπάουντ.
Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στο
τρίτο δεκάλεπτο, όταν με το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 28-10
έγραψαν το 69-54, το οποίο αποτέλεσε «μαξιλαράκι» στην προσπάθεια αντεπίθεσης του Κολοσσού στον... επίλογο του αγώνα.
Έχοντας βρει ρυθμό από τα 6.75
στην τέταρτη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στα 24΄΄ για τη
λήξη σε 82-81, αλλά η ψυχραιμία
του Πέτεγουεϊ από τη γραμμή των
ελευθέρων βολών (84-81), γλίτω-

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Τσίλντρες 6
(2), Σαγκς 13 (1), Σχίζας, Καββαδάς 13, Τσαϊρέλης
6, Μπόουλιν 8 (2), Μουρ 13 (3), Βεργίνης 9 (2),
Ντάνιελ 2, Χάνλαν 5.

ξεχώρισε ο Βασίλης Τολιόπουλος με 19 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 21-15, 39-32, 59-59, 68-81
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Σώμος, Μάλαμας, Λόρτος
ΙΩΝΙΚΟΣ (Κουφός): Σμιθ 10 (1), Ζάισλοφτ, Φιτσπάτρικ 16 (3), Τολιόπουλος 19 (3), Χουγκάζ, Πετρόπουλος, Πρίτζετ 10, Χατζηκυριάκος, Χόλογουελ 13 (1).
ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Μορέιρα 2, Λάνγκφορντ 14
(1), Γιάνκοβιτς 13 (1), Χρυσικόπουλος 10, Γκίκας, Ματσιούλις 11 (3), Κατσίβελης 6, Ζήσης 15 (2), Λοτζέσκι 4,
Ρογκαβόπουλος, Σλότερ 6.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ – ΑΡΗΣ 73-70

Με buzzer beater τρίποντο του Ντεμόντε Γκριν, ο Χαρίλαος Τρικούπης υπερασπίστηκε την έδρα του στην
πρεμιέρα της εφετινής Α1 Ανδρών και μπήκε «με το δεξί» στο νέο πρωτάθλημα. Οι «νεοφώτιστοι» επικράτησαν με 73-70 του Άρη στο κλειστό του Αγρινίου, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της Ιστορίας τους στα «μεγάλα σαλόνια».

ΠΑΟΚ (Κώστας Μέξας ): Μπιτς 8 (2), Χέρντον
2, Λοβ 16 (2), Γκρίφιν 4, Τσαλμπούρης 5 (1), Μαργαρίτης, Καμπερίδης, Κακλαμανάκης 2, Παπαντωνίου 8 (2), Τέρνερ 7, Μήτρου-Λονγκ 5 (1).

Το φάουλ του Φέργκιουσον στον Μάριο Τσάλμερς
στα 14΄΄ για τη λήξη, σε προσπάθεια του Αμερικανού
από τα 6.75, είχε φέρει την ισοφάριση για τον Άρη (7070), αλλά ο Ντάνι Γκριν φρόντισε στην εκπνοή να σημειώσει το νικητήριο τρίποντο, με τη βοήθεια του ταμπλό, και να χαρίσει στον Χαρίλαο μία ιστορική επιτυχία. Πρώτος σκόρερ των νικητών, που έδειξαν να ελέγχουν το παιχνίδι στην τρίτη περίοδο όταν ξέφυγαν με +7
στο 30΄ (56-49 με επιμέρους σκορ 19-9), ο Γιάννης
Αγραβάνης με 15 πόντους, ενώ ο MVP του αγώνα, Ντεμόντε Γκριν, πρόσθεσε 10. Από τον Άρη, που προσπάθησε στον... επίλογο να αρπάξει το «διπλό», ξεχώρισε ο
Δημήτρης Φλιώνης με 18 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 17-19, 37-40, 56-49, 73-70
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καρακατσούνης, Ψαριανός, Πιτσίλκας
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡ. (Καλαμπάκος): Γκριν 10 (2), Φέργκιουσον 6, Γ. Αγραβάνης 15 (1), Αμάρντι 9 (1), Μπράουν 7, Λάνγκφορντ, Ναούμης, Σαχπατζίδης 9, Μοτσενίγος 7, Χατζηνικόλας 3 (1), Γράβας, Μάθης 7 (1).
ΑΡΗΣ (Καμπερίδης): Σούλερ 9, Μιλόσεβιτς 7 (1),
Τσάλμερς 10, Ντραγκίσεβιτς 10, ΝτεΚόζι 7, Σταμάτης,
Σλαφτσάκης 4, Φλιώνης 18 (4), Κουζέλογλου 5 (1), Καλαϊτζίδης, Λιτλ.

Σόου Μαυροκεφαλίδη στο Περιστέρι
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ 84-81

σε το Περιστέρι από το... έμφραγμα.

Απίστευτο κι όμως... ολλανδικό. Ο Άγιαξ, όχι
απλά νίκησε, αλλά έκανε «φύλλο και φτερό» τη
Φένλο του Γιώργου Γιακουμάκη στο «Σίκον Στάντιον», συντρίβοντάς την με το... εξωπραγματικό
13-0. Δικό του το προηγούμενο ρεκόρ, 12-1, επί
της Φίτεσε στις 19 Μαΐου 1972.
Ο Άγιαξ προηγήθηκε στο ημίχρονο με 4-0, χάρις στα γκολ των Εκέλενκαμπ (13’), Τραορέ (17’,
32’), Τάντιτς (44’). Στο δεύτερο ημίχρονο η αποβολή του Κουμ στο 52›, έκανε ακόμη πιο δύσκολο το έργο των γηπεδούχων κι από εκεί και πέρα... άνοιξαν οι ουρανοί! Κι ό,τι επιχειρούσαν οι
ποδοσφαιριστές του Άγιαξ κατέληγε στο βάθος
της εστίας της Φένλο. Ο Τραορέ έφτασε στο «πενταρέ», σημειώνοντας άλλα τρία τέρματα στο β’
ημίχρονο (54’, 65’, 87’), ενώ στον πίνακα των σκόρερ προστέθηκαν και οι Άντονι (55’), Εκέλενκαμπ (57’, δεύτερο γκολ), Μπλιντ (59’), Χούντελααρ (74’ πέν., 76’) και Μαρτίνες (78’).

Θρίαμβος της
Ρεάλ στο clasico

«Διπλό» στην πρεμιέρα για ΑΕΚ
Με ανατροπή και «διπλό» συνδύασε η ΑΕΚ την εκκίνηση της στο εφετινό πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών. Η
Ένωση πέρασε νικηφόρα με 81-68 από το κλειστό «Σοφία Μπεφόν», για την 1η αγωνιστική, απογοητεύοντας
τον Ιωνικό στην πρεμιέρα. Οι γηπεδούχοι είχαν τον
έλεγχο του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο, με τον Τολιόπουλο να πρωταγωνιστεί στην επίθεσή τους και να οδηγεί την ομάδα του στα αποδυτήρια στο +7 (39-32).
Ωστόσο, στην επανάληψη, η Ένωση κυριάρχησε στα
επιθετικά ριμπάουντ, η άμυνά της περιόρισε σε μόλις 29
πόντους τον Ιωνικό και με αποκορύφωμα την τέταρτη
περίοδο, όταν «έτρεξε» επιμέρους σκορ 20-9, έφτασε
άνετα στο τελικό 81-68.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Νίκος Ζήσης με 15
πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Κιθ Λάνγκφορντ βρήκε ρυθμό στην επανάληψη, σημειώνοντας σε αυτό το διάστημα και τους 14 πόντους του. Διψήφιοι ήταν και οι Γιόνας
Ματσιούλις (11π.), Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς (13π.) και
Λίνος Χρυσικόπουλος (10π.). Από τους γηπεδούχους

Ο Άγιαξ «διέλυσε»
με 13-0 τη Φένλο

Εκτός του Μαυροκεφαλίδη, διψήφιοι ήταν και οι Αμπντούλ Γκά-

ντι (13π., 7ασ.), Τέραν Πέτεγουεϊ
(11π.). Από τον Κολοσσό ξεχώρισε
ο Ντομινίκ Άρτις με 25 πόντους
και 6 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 23-22, 41-44, 6954, 84-81
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μάνος, Παναγιώτου, Τσώνος
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Παπανικολόπουλος): Γκάντι 13 (1), Πέτεγουεϊ 11
(1), Βασιλόπουλος 3 (1), Τζόουνς
3 (1), Γκρέι 6, Άρλετζ 7 (1), Σκορδίλης, Μαυροκεφαλίδης 27 (2),
Αθηναίου 5 (1), Καράμπελας, ΜαΚλιν 9 (1).
ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καντζούρης): Άρτις 25 (3), Καντέρ 12, Μπιλής, Ζάρας 6 (2), Γκόινς 12 (2), Καμαριανός 5 (1), Ξανθόπουλος 5 (1), Λάιλ 16 (2), Λιάπης, Αρσενόπουλος,
Τούμπα.

Η Ρεάλ ήταν η θριαμβεύτρια στο πρώτο
clasico της φετινής σεζόν, καθώς επικράτησε 3-1
της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου» και ανέβηκε
στην κορυφή της κατάταξης. Προερχόμενη από
δύο σερί απροσδόκητες ήττες στη Μαδρίτη, από
τη νεοφώτιστη Κάντιθ και από τα... δεύτερα της
Σαχτάρ, η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν «έβγαλε»
αντίδραση και βύθισε στην εσωστρέφεια τους
Καταλανούς, που γνώρισαν δεύτερη διαδοχική
ήττα στο πρωτάθλημα.
Τα γκολ: (8΄ Φατί - 5΄ Βαλβέρδε, 63΄πεν. Σέρχιο Ράμος, 90΄ Μόντριτς)
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Ρόναλντ Κούμαν): Νέτο,
Ζόρντι Άλμπα (87΄ Μπρεθγουέιτ), Πικέ, Λενγκλέ, Ντεστ, Κουτίνιο, Ντε Γιονγκ, Μπουσκέτς
(82΄ Τρινκάο), Πέδρι (82΄ Γκριεζμάν), Μέσι, Φατί (82΄ Ντεμπελέ)
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ζινεντίν Ζιντάν): Κουρτουά, Μεντί, Σέρχιο Ράμος, Βαράν, Νάτσο (43΄
Βάθκεθ), Κασεμίρο, Κρόος, Βαλβέρδε (69΄ Μόντριτς), Βινίσιους, Ασένσιο (83΄ Ροντρίγκο),
Μπενζεμά

Γερμανία (5η αγωνιστική)
Στουτγκάρδη-Κολωνία
Μπάγερν -Αϊντραχτ Φρανκφούρτης
Λειψία-Χέρτα Βερολίνου
Ουνιόν Βερολίνου-Φράιμπουργκ
Μάιντς-Γκλάντμπαχ
Ντόρτμουντ-Σάλκε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Λειψία
Μπάγερν Μονάχου
Ντόρτμουντ
Στουτγκάρδη
Γκλάντμπαχ
Αϊντραχτ Φρανκούρτης
Άουγκσμπουργκ
Βέρντερ Βρέμης

1-1
5-0
2-1
1-1
2-3
3-0

13
12
12
8
8
8
7 -4αγ.
7 -4αγ.

Α2 Ανδρών (4η Αγωνιστική)
Αμύντας-Αγρίνιο
Δάφνη Δαφνίου-Παγκράτι
Καβάλα-Καρδίτσα
Απόλλων Π.-Οίαξ Ναυπλίου
Ψυχικό-Πανερυθραϊκός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παγκράτι
Μαρούσι
Ολυμπιακός
Οίαξ Ναυπλίου
Απόλλων Πατρών
Ελευθερούπολη
Πανερυθραϊκός
Ψυχικό
Καρδίτσα
Τρίτων
Δάφνη Δαφνίου
Αγρίνιο
Καβάλα
Αμύντας
Φίλιππος Βέροιας
Κόροιβος Αμαλιάδας

68-60
70-73
65-76
68-60
75-70

7 -4αγ.
6
6
6 -4αγ.
6
5
5
5
5
4
4 -4αγ.
4 -4αγ.
4 -4αγ.
4
2 -1αγ.
2 -2αγ.
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Οι συμφωνίες με
το Ισραήλ αλλάζουν
τον χάρτη της
Μέσης Ανατολής

HΠΑΚόσμος
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Η Συνθήκη Απαγόρευσης των
Πυρηνικών μπορεί να τεθεί σε ισχύ

Μόσχα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters

Ιερουσαλήμ.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν
Νετανιάχου δήλωσε ότι οι συμφωνίες εξομάλυνσης σχέσεων της χώρας του με τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), το Μπαχρέιν και το
Σουδάν θα άρει το Ισραήλ από τη γεωγραφική
του απομόνωση, με μικρότερες και φθηνότερες
πτήσεις.
«Βρισκόμαστε στη διαδικασία αλλαγής του
χάρτη της Μέσης Ανατολής», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου, δείχνοντας σε ένα πίνακα διαγράμματα με διαδρομές πτήσεων.
Οι Ισραηλινοί που ταξιδεύουν σε χώρες της
Ασίας θα μπορούν πλέον να εξοικονομούν
«ώρες (ταξιδιού) και πολλά χρήματα», πρόσθεσε, χάρη στα αεροπλάνα που μπορούν πλέον
να πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ και του Μπαχρέιν.
Μετά την υπογραφή συμφωνιών για εξομάλυνση των σχέσεων τον Σεπτέμβριο με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, δύο
χώρες του Κόλπου, το Ισραήλ την Παρασκευή
κατέληξε να συνάψει με το Σουδάν παρόμοια
συμφωνία.
«Θα ακολουθήσουν περισσότερες χώρες»,
ανέφερε ο Νετανιάχου.
Η Σαουδική Αραβία εξακολουθεί να μην έχει
επίσημες σχέσεις με το εβραϊκό κράτος, αλλά
έχει δώσει το πράσινο φως για να χρησιμοποιούν τον εναέριο της χώρο ισραηλινές εμπορικές
πτήσεις μετά την ανακοίνωση τον Αύγουστο
της συμφωνίας μεταξύ των ΗΑΕ και του Ισραήλ.
Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, η
επαναπροσέγγιση με το Σουδάν θα ωφελήσει
κυρίως επιβάτες που διασχίζουν τον Ατλαντικό
από το ισραηλινό έδαφος. «Το Ισραήλ ήταν
εντελώς απομονωμένο ... Το Ισραήλ είναι πλέον συνδεδεμένο με ολόκληρο τον κόσμο», ολοκλήρωσε.

Διαδηλώσεις
κατά των
δηλώσεων Μακρόν
Γιάφα

Περίπου 200 άνθρωποι διαδήλωσαν μπροστά από την κατοικία του πρεσβευτή της Γαλλίας στο Ισραήλ για να καταγγείλουν τις δηλώσεις του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν σχετικά
με τα σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ, την ώρα
που διαδηλωτές έκαψαν φωτογραφίες του Γάλλου προέδρου στη Λωρίδα της Γάζας.
Διαδηλωτές, ορισμένοι φορώντας μάσκες,
καλούσαν με τα πανό που κρατούσαν και στα
οποία αναγράφονταν συνθήματα στα αραβικά
στην προάσπιση του προφήτη Μωάμεθ, κατά
τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης που ξεκίνησε
μετά τη βραδινή προσευχή στη Γιάβα, μια πόλη
με πληθυσμό κυρίως αραβικό, δίπλα στο Τελ
Αβίβ, σύμφωνα με ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο προφήτης «είναι το ιερότερο πράγμα στο Ισλάμ και εκείνος που πλήττει την τιμή
του, πλήττει έναν ολόκληρο λαό», δήλωσε ενώπιον του πλήθους ο Αμίν Μπουκάρι, ένας διαδηλωτής που κατηγόρησε τον πρόεδρο της
Γαλλίας ότι παίζει το παιχνίδι της «ακροδεξιάς».
Η διαδήλωση μπροστά από την κατοικία του
Γάλλου πρέσβη Ερίκ Ντανόν διαλύθηκε χωρίς
να προκληθεί κανένα επεισόδιο. Οι εκκλήσεις
για μποϊκοτάζ στα γαλλικά προϊόντα πολλαπλασιάστηκαν σήμερα σε πολλές χώρες ή εδάφη της Μέσης Ανατολής, στον απόηχο των δηλώσεων του Εμανουέλ Μακρόν που υποσχέθηκε να μην «απαρνηθεί τα σκίτσα» του προφήτη
Μωάμεθ.
Στη Χαν Γιουνίς, στη Λωρίδα της Γάζας, μια
μικρή ομάδα διαδηλωτών έκαψε φωτογραφίες
του Γάλλου προέδρου και απηύθυνε κάλεσμα
για την υπεράσπιση του προφήτη και του
Ισλάμ, σύμφωνα με μαρτυρίες.
Από την πλευρά της, η Ισλαμική Τζιχάντ
υποστήριξε ότι «το να προσβάλει κανείς» το
Ισλάμ και τον προφήτη Μωάμεθ είναι μια «κόκκινη γραμμή» που δεν «μπορεί να γίνει ανεκτή».

Η Λευκορωσία
και η Ρωσία θα
απαντήσουν στις
εξωτερικές απειλές

Ηνωμένα Έθνη.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Η

διεθνής Συνθήκη για την Απαγόρευση
των Πυρηνικών Όπλων επικυρώθηκε
από μια 50η χώρα, την Ονδούρα, και μπορεί να
τεθεί σε ισχύ εντός 90 ημερών, δήλωσε χθες
Σάββατο στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ.
«Σήμερα είναι μια νίκη για την ανθρωπότητα
και μια υπόσχεση για ένα πιο ασφαλές μέλλον»,
τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Πέτερ Μάουερ, πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού
Σταυρού (ICRC), ο οποίος καλωσόρισε, μαζί με
άλλες ΜΚΟ, την εξέλιξη αυτή.
Η Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων - η οποία απαγορεύει τη χρήση, ανάπτυξη, παραγωγή, δοκιμή, τοποθέτηση, αποθήκευση και απειλή χρήσης τέτοιων όπλων - εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Ιούλιο του 2017 με την υποστήριξη 122 χωρών. Σήμερα έχει υπογραφεί από 84 χώρες.
«Η Ονδούρα μόλις επικύρωσε τη Συνθήκη, είναι το 50ο κράτος, το οποίο είναι ιστορικό γεγονός και επιτρέπει την έναρξη ισχύος της», δήλωσε στο λογαριασμό του στο twitter η Διεθνής Εκστρατεία για την Κατάργηση των Πυρηνικών
Όπλων (ICAN).
Αυτή η ΜΚΟ έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2017 για το ρόλο της στην εκπόνηση αυτής της Συνθήκης.
Οι κύριες χώρες που κατέχουν πυρηνικά όπλα,
συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Κίνας και της Ρωσίας, δεν
την έχουν υπογράψει.
Οι υπέρμαχοι της κατάργησης των πυρηνικών
όπλων ελπίζουν ότι η επικύρωση της Συνθήκης
θα έχει τον ίδιο αντίκτυπο με προηγούμενες διεθνείς συνθήκες που απαγορεύουν τις νάρκες ξηράς και τα πυρομαχικά διασποράς: Τον στιγματισμό της κατοχής και της χρήσης πυρηνικών
όπλων, που μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή συμπεριφοράς ακόμη και από χώρες που δεν έχουν
υπογράψει.
Τα κράτη με πυρηνικά όπλα, από την πλευρά
τους, υποστηρίζουν ότι τα οπλοστάσια τους χρη-

σιμεύουν ως αποτρεπτικά και λένε ότι δεσμεύονται με τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση Πυρηνικών Όπλων, η οποία αποσκοπεί στην αποτροπή
διάδοσης πυρηνικών όπλων σε άλλες χώρες.
«Η συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων μας επιτρέπει να φανταστούμε έναν
κόσμο απαλλαγμένο από αυτά τα απάνθρωπα
όπλα ως ένα εφικτό στόχο», πρόσθεσε ο Μάουερ.
Αρκετές χώρες επικύρωσαν πρόσφατα τη συνθήκη, όπως η Νιγηρία, η Μαλαισία, η Ιρλανδία, η
Μάλτα, το Τουβαλού. Με την επικύρωση από την
Ονδούρα, η έναρξη ισχύος της προβλέπεται κοντά στις 21 Ιανουαρίου.
Αυτό το βήμα, προς το παρόν ως επί το πλείστον συμβολικό, λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο
ισχυρών εντάσεων γύρω από το ζήτημα του αφοπλισμού.
Η συνθήκη για τη μείωση των πυρηνικών
όπλων μέσου βεληνεκούς (INF) που υπέγραψαν
το 1987 οι ΗΠΑ και η τότε Σοβιετική Ένωση, διάδοχη της οποίας θεωρείται η Ρωσία, και είχε ως
αποτέλεσμα την καταστροφή περίπου 2.700 πυραύλων εμβέλειας 500 έως 5.500 χιλιομέτρων, είναι ντε φάκτο νεκρή από το 2019, προς μεγάλη
απογοήτευση των Ευρωπαίων.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συνθήκη αυτή αφού κατηγόρησε τη Ρωσία ότι δεν την τηρεί.
Έκτοτε, η συνθήκη ΗΠΑ-Ρωσίας New Start
που συνήφθη το 2010, η οποία λήγει στις αρχές
του 2021, θεωρείται ως η τελευταία πυρηνική
συμφωνία που εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ,
και κρατά τα οπλοστάσια των δύο χωρών κάτω
από τα υψηλά επίπεδα της περιόδου του Ψυχρού
Πολέμου.
Οι δύο χώρες μόλις συμφώνησαν επί της αρχής
παράτασης διάρκειας ενός έτους, για την επίλυση
των ουσιαστικών ζητημάτων.
Η Αυστρία χαιρέτισε την επικείμενη έναρξη
ισχύος της Συνθήκης. «Με αυτήν την επιτυχία,
έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τον στόχο μας για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα»,
έγραψε στο Τwitter ο συντηρητικός καγκελάριος
Σεμπάστιαν Κουρτς, υπενθυμίζοντας τον «αποφασιστικό ρόλο» της χώρας του μαζί με άλλα
κράτη στην υπεράσπιση αυτού του κειμένου.

Θετικός στον ιό ο Εκρέμ Ιμάμογλου
Κωνσταντινούπολη.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters
Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ
Ιμάμογλου δήλωσε ότι νοσηλεύεται, αφού βρέθηκε θετικός στο νέο κορονοϊό και είχε πυρετό.
“Την Παρασκευή το βράδυ γύρω στις 21:00
ανέβασα πυρετό 38. Ήρθα και πέρασα τη νύχτα
στο νοσοκομείο,” ανέφερε ο ίδιος σε ένα βίντεο
προφανώς, από δωμάτιο νοσοκομείου.
“Τώρα, είμαι καλύτερα. Ο πυρετός μου δεν εί-

ναι υψηλός. Η διαδικασία συνεχίζεται. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι αρνητικό από ιατρική άποψη,” πρόσθεσε ο ίδιος. Το Αμερικανικό Νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης σε ανακοίνωσή του
ανέφερε ότι ο Ιμάμογλου εισήχθη στο νοσοκομείο
αφού παρουσίασε συμπτώματα λοίμωξης του
ανώτερου αναπνευστικού. Η ανακοίνωση ανέφερε ότι βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό και η θεραπεία του συνεχίζεται.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο είπε στον υπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας
σήμερα, ότι η Λευκορωσία και η Ρωσία είναι έτοιμες να απαντήσουν από κοινού
στις εξωτερικές απειλές, μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ επικαλούμενα κρατικά ΜΜΕ
της Λευκορωσίας.
Ο Λουκασένκο, που παραμένει στην
εξουσία παρά τις μαζικές κινητοποιήσεις
των τελευταίων εβδομάδων με αίτημα
την παραίτησή του, βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο μιας πανεθνικής
απεργίας, που θα μπορούσε να ξεκινήσει
τη Δευτέρα, μετά το τελεσίγραφο που του
έθεσαν οι ηγέτες της αντιπολίτευσης.
Ο Λευκορώσος πρόεδρος δεν έχει δείξει κανένα σημάδι ότι θα υπακούσει στο
τελεσίγραφο και θα παραιτηθεί.
Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο είχε επιδιώξει να ρίξει γέφυρες με τη Δύση τα τελευταία χρόνια και ο Πομπέο είχε ταξιδέψει
τον Φεβρουάριο στη Λευκορωσία σε μια
προσπάθεια «εξομάλυνσης» των δεσμών.
Όμως, η κρίση, μετά την αμφιλεγόμενη
εκλογική αναμέτρηση με την οποία ο
Λουκασένκο παρέμεινε στην εξουσία, τον
οδήγησε πιο κοντά στην παραδοσιακή
σύμμαχο Ρωσία. Η Ουάσιγκτον επέβαλε
κυρώσεις σε βάρος Λευκορώσων αξιωματούχων μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Μινσκ και σε ολόκληρη τη
χώρα.
Διαδηλωτές, που φώναζαν συνθήματα
και κρατούσαν σημαίες της αντιπολίτευσης, κατέκλυσαν τους δρόμους του Μινσκ σήμερα, όπως φαίνεται από τις εικόνες
που μετάδωσαν τοπικά ΜΜΕ.
«Η Ρωσία δεν αναμειγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις της Λευκορωσίας. Την
ίδια ώρα, οι χώρες είναι έτοιμες να απαντήσουν από κοινού στις αναδυόμενες
εξωτερικές απειλές», μετάδωσε το ρωσικό
πρακτορείο Interfax επικαλούμενο την
κρατική τηλεόραση της Λευκορωσίας,
που περιέγραφε την τηλεφωνική συνδιάλεξη μεταξύ των δύο ανδρών.

Πέθανε ο πρόεδρος
της Samsung,
Λι Κουν Χι
Σεούλ.- Πέθανε την Κυριακή σε ηλικία
78 ετών ο πρόεδρος της Samsung, Λι
Κουν Χι ανακοίνωσε ο νοτιοκορεάτικος
όμιλος. «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του Λι Κουν Χι, προέδρου
της Samsung Electronics», ανέφερε ο όμιλος. Ο Λι, ο οποίος μετέτρεψε τον όμιλο
σε παγκόσμιο γίγαντα των τηλεπικοινωνιών, βρισκόταν στο κρεβάτι μετά από
καρδιακή προσβολή που υπέστη το 2014.
Άφησε την τελευταία του πνοή έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του,
συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου
Τζέι ι Λι, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Ο Λι μετέτρεψε την επιχείρηση εμπορίας νουντλς του πατέρα του στον μεγαλύτερο επιχειρηματικό όμιλο της Νότιας
Κορέας.
«Ο πρόεδρος Λι ήταν ένας αληθινός
οραματιστής που μεταμόρφωσε τη
Samsung από μια τοπική επιχείρηση σε
παγκόσμια πρωτοπόρο καινοτόμα εταιρεία και μια βιομηχανική υπερδύναμη. Η
διακήρυξη του «New Management» του
1993 ήταν ο κινητήριος μοχλός του οράματος της εταιρείας να προσφέρει την καλύτερη τεχνολογία για να βοηθήσει στην
πρόοδο της παγκόσμιας κοινωνίας», ανέφερε η Samsung.

Οικονομία
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ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΪΚΟYΡΑ

Λευκωσία.- ΚΥΠΕ

Ο βιομηχανικός Dow Jones έχασε 28,09 μονάδες ή 0,10% στις 28.335,57 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε άνοδο 11,90 μονάδων
ή 0,34% στις 3.465,39 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε με κέρδη 42,28 μονάδων
ή 0,37% στις 11.548,28 μονάδες. Σε επίπεδο
εβδομάδας, ο Dow κατέγραψε πτώση 0,9%, ο
S&P 500 υποχώρησε 0,5% και ο Nasdaq σημείωσε απώλειες 1,1%.

Ευρωπαϊκά
Χρηματιστήρια
Λονδίνο FTSE 100
5.860,28 +74,63 +1,29%
Παρίσι CAC 40
4.909,64 +58,26 +1,20%
Ζυρίχη
SMI
10.023,90 +24,85 +0,25%
Φραγκφούρτη DAX30 12.645,75 +102,69 +0,82%
EuroStoxx50 3.198,86 +27,45 +0,87%

Το ευρώ στα $1,1851
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι
του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό
0,27% και διαμορφώνεται στα 1,1851 δολάρια.
Το ευρώ βρίσκεται στα 124,143 γεν, στο 0,9069
με τη στερλίνα και στο 1,0717 με το ελβετικό
φράγκο. Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε
ποσοστό 0,10% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 104,734 γεν. Η στερλίνα έναντι του
δολαρίου σημειώνει πτώση 0,08% και διαμορφώνεται στα 1,3064 δολάρια.

Οικονομικές Ειδήσεις
**** Αμετάβλητος παρέμεινε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών το γ› τρίμηνο εφέτος σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ› τριμήνου 2019, ενώ κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2019 με το 2018 σημειώθηκε μείωση 0,6%. Ενώ, παρουσίασε αύξηση 0,2%
το γ› τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με τον δείκτη
του β› τριμήνου 2020, έναντι μείωσης 0,3% που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των
δεικτών το 2019.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών
παρουσίασε αύξηση 0,1% το γ› τρίμηνο 2020 σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ› τριμήνου 2019, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2019 με το 2018. Ειδικότερα, η αύξηση
αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών
αμοιβής εργασίας κατά 0,9% και στη μείωση
του δείκτη τιμών υλικών κατά 0,4%.
Ενώ, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση
0,1% το γ› τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με τον
δείκτη του β› τριμήνου 2020, έναντι μείωσης
0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2019. Ειδικότερα, η τριμηνιαία αυτή αύξηση οφείλεται στην αύξηση
του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 0,6%
και στη μείωση του δείκτη τιμών υλικών κατά
0,1%.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών
κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτηρίων
κατοικιών (δείκτης εκροών) παρουσιάζει τη
μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους
κατασκευαστές-εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτηρίων
κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των
έργων. Ενώ, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών (δείκτης
εισροών) παρουσιάζει την εξέλιξη του κόστους
στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας
τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας)
και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών
και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει.

Χρηματιστήριο
Κύπρου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (Δ) και ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας (Α)
παρευρίσκονται στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της πρότασης δυσπιστίας εναντίον του
υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα που κατατέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, Αθήνα, Παρασκευή 23
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Εβδομαδιαία ανασκόπηση
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Μ

ε απώλειες 1,27% εν μέσω χαμηλής
συναλλακτικής δραστηριότητας,
έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει. Η απότομη αύξηση των
κρουσμάτων κορωνοϊού στην Ελλάδα και
την Ευρώπη δεν άφησε πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, οδηγώντας την αγορά σε χαμηλά
πέντε μηνών, στα επίπεδα των 610 μονάδων.
Την ίδια ώρα, αντίστροφα με την πορεία της
χρηματιστηριακής αγοράς, συνεχίζει να κινείται η αγορά των ομολόγων, μετά και την
επιτυχή επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα
στις 612,32μονάδες, έναντι 620,18 μονάδων της
προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 1,27% από τις αρχές Οκτωβρίου σημειώνει πτώση 1,99%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει απώλειες σε ποσοστό 33,20%. Τεχνικά, η διάσπαση της στήριξης των 620 μονάδων οδηγεί στις
επόμενες στηρίξεις, οι οποίες εντοπίζονται στις
610, 600 και χαμηλότερα στις 580 μονάδες, ενώ
αντιστάσεις υπάρχουν στις 620 και υψηλότερα στις
660 μονάδες. Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση

1,25%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με
πτώση 1,19%.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με
πτώση σε ποσοστό 2,12%, από τις αρχές Οκτωβρίου υποχωρεί κατά 9,44%, ενώ από τις αρχές του
έτους καταγράφει απώλειες σε ποσοστό 68,98%.
Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 177,108
εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 35,422 εκατ. ευρώ, από 39,989 εκατ.
ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την
βδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 0,377 εκατ. ευρώ,
ενώ από τις αρχές του έτους έχει μειωθεί κατά 18,47
δισ. ευρώ.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank
και η Eurobank διακινώντας 8.314.669 και 3.646.891
μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο
ΟΤΕ με 10,103 εκατ. ευρώ και η Motor Oil με 3,363
εκατ. ευρώ.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:
Μπήτρος Συμμετοχών +19,30% και Forthnet
+12,24%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
Παπουτσάνης -4,45% και Ικτίνος -2,88%.

Μείωση 11,8% σημείωσε το διαθέσιμο
εισόδημα των νοικοκυριών το β’ τρίμηνο
Μείωση κατά 3,87 δισ. ευρώ (από 32,83 δισ.
ευρώ σε 28,96 δισ. ευρώ) ή κατά 11,8% σημείωσε το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων
που εξυπηρετούν νοικοκυριά το β› τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 4,1 δισ. ευρώ (από 32,5 δισ. ευρώ σε 28,4 δισ. ευρώ) ή κατά 12,7%. Ωστόσο, το ποσοστό αποταμίευσης,
που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση
προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν
1,9% το β› τρίμηνο του 2020, έναντι 0,9% το β›
τρίμηνο του 2019. Από τα στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων που δημοσιοποίησε η
ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν επίσης τα εξής:
*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) του τομέα των μη
χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθαν στο
ποσό των 2,1 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 16,3%
έναντι 18,5% το β’ τρίμηνο του 2019.
*Στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών καταγράφηκε έλλειμμα 2,03 δισ. ευρώ,
έναντι ελλείμματος 0,09 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το β’ τρίμηνο του 2019. Οι εισαγωγές

αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 5,36
δισ. ευρώ ή κατά 5,36%, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 7,31 δισ.
ευρώ ή κατά 7,3%.
*Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 4,8 δισ. ευρώ, έναντι
καθαρής χορήγησης δανείων 0,3 δισ. ευρώ το β’
τρίμηνο του 2019. Επιπρόσθετα καταγράφηκε
πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών
μεταβιβάσεων ύψους 0,63 δισ. ευρώ, έναντι
πλεονάσματος 0,71 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το β’ τρίμηνο πέρυσι. Ως αποτέλεσμα των
ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε
καθαρή λήψη δανείων 1,4 δισ. ευρώ β› το δεύτερο τρίμηνο του 2020, ενώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο η καθαρή χορήγηση δανείων ανέρχονταν σε 0,62 δισ. ευρώ.
Όπως σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ, τα στοιχεία που
δημοσιοποιήθηκαν σήμερα είναι προσωρινά και
αντανακλούν τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ. Ενώ, αναφορικά με τα μέτρα για τα
διάφορα είδη δαπανών του κράτους, διάφορες
νομοθετικές ρυθμίσεις κυρώθηκαν μετά το τέλος του α› τριμήνου 2020 και οι ταμειακές πληρωμές που αντιστοιχούν σε αυτά τα μέτρα
πραγματοποιούνται κατά την περίοδο μετά το
α› τρίμηνο.

Χωρίς μεταβολή ολοκληρώθηκε η συνεδρία
του Χρηματιστηρίου την Παρασκευή, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 43,20 μονάδες, επίπεδο στο οποίο βρισκόταν κατά τη χθεσινή συνεδρία. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 ολοκλήρωσε
τη συνεδρία με οριακά κέρδη, σε ποσοστό
0,04%, κλείνοντας στις 25,63 μονάδες. Η αξία
των συναλλαγών περιορίστηκε μόλις στα
€31.468. Σε εβδομαδιαία βάση, το Χρηματιστήριο κατέγραψε απώλειες σε ποσοστό 2,04%.
Αντανακλώντας την σχεδόν έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος, η συνεδρία πραγματοποιήθηκε σε οριακή διακύμανση, που περιορίστηκε μεταξύ των 43,20 μονάδων και των 43,28
στο υψηλότερο σημείο της. Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, μικρά κέρδη
κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία και η Κύρια Αγορά
με 0,28% και 0,26% αντίστοιχα. Η Εναλλακτική
Αγορά παρουσίασε ζημιές σε ποσοστό 0,42%,
ενώ ο τομέας των Επενδυτικών Εταιρειών δεν
παρουσίασε μεταβολή.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τσιμεντοποιΐας Βασιλικού με €10.914 (πτώση 1,64% - τιμή κλεισίματος €1,80). Ακολούθησαν οι μετοχές της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού με €10.101 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,05), της Logicom
Public LTD με €2.492 (χωρίς μεταβολή – τιμή
κλεισίματος €1,03), της Ελληνικής Τράπεζας με
€2.307 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος
€0,56) και της Louis PLC με €1.299 (άνοδος
4,48% - τιμή κλεισίματος €0,07).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, τρεις κινήθηκαν ανοδικά, τέσσερις πτωτικά και τέσσερις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο
αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 32.

Στα €800 εκατ.
το δημοσιονομικό
έλλειμμα
το β’ τρίμηνο
Έλλειμμα €800 εκατομμυρίων σε σύγκριση
με πλεόνασμα €140 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσίασαν οι δημοσιονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης την περίοδο
Απριλίου – Ιουνίου του 2020, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Σημειώνεται ότι το β’ τρίμηνο του τρέχοντος
έτους περιλαμβάνει έναν πλήρες μήνα
lockdown, κατά τον οποίο οι περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκονται σε αναστολή εργασιών ή
παρουσίαζαν σημαντικά μειωμένη δραστηριοποίηση, ενώ τα δημόσια οικονομικά είχαν επιβαρυνθεί με τα μέτρα στήριξης της οικονομίας
λόγω της πανδημίας του Covid-19.
Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των
δημοσιονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου
2020, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό σύστημα (ΕΣΛ 2010), το σύνολο
των εσόδων ανήλθε σε €1.585,7 εκατ. και οι συνολικές δαπάνες σε €2.386,0 εκατ.
Έτσι, το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης
παρουσίασε έλλειμμα της τάξης των €800,3
εκατ., σε σύγκριση με πλεόνασμα €140,4 εκατ.
το δεύτερο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Δηλαδή η συνολική επιδείνωση ανήλθε στα
€940 εκατ. Σύμφωνα με τη Cystat, οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2020 ήταν φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €631,3 εκ. (-27,1% σε
σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019), εκ
των οποίων ο ΦΠΑ περιορίστηκε στα €446,2
εκ. (-20,5%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο
€261,4 εκ. (-20,2%) και κοινωνικές εισφορές
€484,5 εκ. (-19,0%). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών περιορίστηκαν στα €131,8 εκ. καταγράφοντας μείωση της τάξης του 22,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την
περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2020 ήταν κοινωνικές παροχές €761,2 εκ. (+3,7% σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2019) και απολαβές
προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) €641,1 εκ. (+3,3%).
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Συνέντευξη Άντρου Κυπριανού: Η κυβέρνηση ΔΗΣΥ
Λευκωσία.Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ροκάλεσα δημόσια τον
ΔΗΣΥ να στείλουν
όποιον ελεγκτή θέλουν να ελέγξει τα
οικονομικά μου. Όποιον θέλουν. Και
κατ’ αναλογία να στείλουμε εμείς
κάποιον να ελέγξει τους ηγέτες του
ΔΗΣΥ και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν αποδέχτηκαν την πρόκληση», λέει στη συνέντευξή του
στην «Κ» ο Άντρος Κυπριανού, κληθείς να σχολιάσει αν επιφέρεται πλέον πλήγμα στο ηθικό πλεονέκτημα
της Αριστεράς και αν ο ίδιος έχει πολιτική ευθύνη για τα σκάνδαλα που
βγήκαν επί γραμματείας του.

«Π

Ο ίδιος ανοίγει μετωπική επίθεση με
την κυβέρνηση, αναφέροντας πως μετέτρεψαν το πρόγραμμα σε εστία διαφθοράς με τον πρόεδρο να εγκρίνει
στο Υπουργικό Συμβούλιο αιτήσεις
που υποβάλλει το πρώην δικηγορικό
του γραφείο. Ανοίγει τα χαρτιά του για
το κεφάλαιο Τζιοβάνη, απορρίπτοντας
πως κάτι τέτοιο ήταν εις γνώσιν του
κόμματος. Απαντά και στη φημολογία
πως ο Χριστάκης Τζιοβάνη είναι μεγάλος χορηγός του κόμματος.

–Τι αποτελεί για σας το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς;
–Σημαίνει ότι στη συνείδηση του
κόσμου έχουμε ιδιαίτερη εκτίμηση.
Μπορεί να διαφωνούν μαζί μας πολιτικά, αλλά αναγνωρίζουν την εντιμότητά μας. Επειδή, όμως, το σύστημα και η
κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε αναπόφευκτα επηρεάζει τους πάντες,
εντοπίστηκαν αρνητικά φαινόμενα και
στο ΑΚΕΛ. Εκεί δοκιμάζεται το ηθικό
μας πλεονέκτημα. Αυτόματα γεννάται
η υποχρέωση του ΑΚΕΛ να αντιδράσει
άμεσα. Αυτό πράξαμε. Άμεσα καλέσαμε σε παραίτηση τον συγκεκριμένο
βουλευτή μετά τη δημοσιοποίηση του
βίντεο του Al Jazeera. Όμως, πρέπει να
είμαστε ειλικρινείς. Ο βουλευτής ήταν
κομπάρσος στην όλη υπόθεση. Σκηνοθέτες και πρωταγωνιστές στο σκάνδαλο αυτό είναι η κυβέρνηση και ο ΔΗ-

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού πραγματοποίησε
επίσκεψη την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
ΣΥ. Εκείνος που έχει ρεζιλέψει την Κύπρο είναι ο Νίκος Αναστασιάδης, ο
οποίος αποποιείται κάθε ευθύνης, την
ώρα που η Ε.Ε. μας βάζει στο σκαμνί.
Στη δική μας περίπτωση, ο εμπλεκόμενος βουλευτής υπέβαλε παραίτηση
από τη Βουλή και από όλα τα κομματικά αξιώματα.

–Αν ζούμε σε μία κοινωνία που δεχόμαστε επιδράσεις για ποιο λόγο να
οικειοποιείται η Αριστερά το ηθικό
πλεονέκτημα;
–Γιατί αυτός είναι φύσει και θέσει ο
χαρακτήρας της Αριστεράς. Εκπροσωπούμε εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας
που δουλεύει σκληρά για να επιβιώσει
και να προκόψει. Σε αυτούς είμαστε
υπόλογοι και γι’ αυτό έχουμε διπλή ευθύνη να είμαστε καθαροί. Με την ευκαιρία θέλω να απολογηθώ από μέρους του ΑΚΕΛ για την απογοήτευση
που προκλήθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο εξαιτίας της εμπλοκής του ονόματος βουλευτή μας στο επίμαχο βίντεο
και να τους επαναβεβαιώσω ότι είμαστε και θα παραμείνουμε αδιαπραγμάτευτοι πολέμιοι φαινομένων διαφθοράς όπου και αν αυτά εκδηλώνονται.
Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι το
ΑΚΕΛ είναι και θα παραμείνει καθαρό

Λευκωσία.- Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ
Την προηγούμενη Κυριακή, με την υποστήριξη του
τουρκικού Προεδρικού, των Γκρίζων Λύκων και της
τουρκοκυπριακής Δεξιάς, ο Ερσίν Τατάρ του οποίου η
υποψηφιότητά στις «προεδρικές» δεν ήταν δεδομένη
λίγο πριν από την έναρξη της πανδημίας, με μικρή διαφορά κατάφερε να νικήσει τον απερχόμενο ηγέτη των
Τ/κ Μουσταφά Ακιντζί. Αυτή η αλλαγή σκυτάλης φέρνει νέα δεδομένα για το Κυπριακό. Όλες οι τελευταίες
πληροφορίες, τόσο από κύκλους της νέας τ/κ ηγεσίας
όσο και από την Άγκυρα, δείχνουν ότι ένα έτος μετά τη
συνάντηση του Βερολίνου, όπου Νίκος Αναστασιάδης
και Μ. Ακιντζί συμφώνησαν στις βασικές παραμέτρους
επί των οποίων υποτίθεται ότι θα συνέχιζε η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού μετά το τέλος των «προεδρικών, τα δεδομένα στο Κυπριακό αλλάζουν. Η νέα
τ/κ ηγεσία βρίσκεται «σε διαφορετικό μήκος κύματος»
με την ε/κ πλευρά σε σειρά, ζωτικής σημασίας ζητήματα στο Κυπριακό, όπως λ.χ. το μέλλον της ομοσπονδίας, των εγγυήσεων κ.ο.κ. Ακόμη, η τ/κ πλευρά επιμένει
στ δικό της, ιδιαίτερο σχέδιο για το Βαρώσι.

Περιθώρια ελιγμών

Όπως επισημαίνουν στην «Κ» διάφορες πηγές τόσο
ο κ. Τατάρ όσο και οι στενοί συνεργάτες του έχουν χάσει προ πολλού τις ελπίδες του για την προοπτική συνεργασίας των δύο κοινοτήτων σε κεντρικό επίπεδο.
«Δεν μιλάμε αποκλειστικά για το μοντέλο της ομοσπονδίας. Σε ευρύτερο πλαίσιο είναι αμφίβολο αν ποτέ
η τ/κ Δεξιά πίστεψε στην προοπτική της πολιτικής συ-

και θα μεριμνούμε όσο πιο ψηλά ανέρχεται κάποιος στην ηγεσία, τόσο καθαρός να είναι.

–Εκτός από μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας βεβαίως είναι και
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.
Γνωρίζατε κάτι πριν από την αποκάλυψη;
–Δεν το γνωρίζαμε και κάθε λογικός
άνθρωπος νομίζω μπορεί να αναγνωρίζει ότι δεν είναι δυνατόν να παρακολουθούμε τα στελέχη και τους βουλευτές μας, να τους παγιδεύουμε με κάμερες και μικρόφωνα. O ΧριστάκηςΤζιοβάνη μάς είπε τη δική του εκδοχή την
προηγούμενη ημέρα των αποκαλύψεων. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει
σημασία είναι πώς αντιδράσαμε. Και η
αντίδρασή μας ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη.
–Εσείς τον πιέσατε να παραιτηθεί;
–Συζητήσαμε και τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους.
–Λέτε, όμως, για τον πρόεδρο Αναστασιάδη, για το δικηγορικό γραφείο
και τους γαμπρούς αλλά κάποιος
μπορεί να σας πει πως πρωταγωνιστές στο βίντεο δεν ήταν αυτοί αλλά

και στέλεχος του ΑΚΕΛ.
–Είναι αστείο να λέγεται αυτό. Η
κυβέρνηση Αναστασιάδη όλα αυτά τα
χρόνια ξεχείλωσε τα κριτήρια του προγράμματος συνειδητά και έστρωσε
τραπέζι για το φαγοπότι. Αποκαλύφθηκαν πολλά. Οι περιπτώσεις που
υπουργός έδινε οδηγίες για επίσπευση
συγκεκριμένων πολιτογραφήσεων, είναι η περίπτωση του Σαουδάραβα που
δώσαμε διαβατήρια στον ίδιο, στην οικογένειά του, στο χαρέμι του. Αυτός ο
ίδιος έδωσε στον κ. Αναστασιάδη το
τζετ του για να μεταβεί δύο φορές οικογενειακώς στις Σεϋχέλλες. Είναι η
απίστευτη αποκάλυψη ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ παραχωρούσε
ελαφρύνσεις στον συντελεστή ΦΠΑ σε
ζάμπλουτους επενδυτές, χρησιμοποιώντας ως όχημα νόμο που αφορά νεαρά
ζευγάρια! Συνεπώς να μην ξεφεύγουμε
από την ουσία. Η οποία ασφαλώς
εντοπίζεται και στο γεγονός ότι ο πρόεδρος κάθεται στο Υπουργικό και
εγκρίνει αιτήσεις που υποβάλλει το δικηγορικό γραφείο που έχουν οι θυγατέρες του.
–Τι εννοείτε;
–Τα παιδιά υπέβαλαν αιτήσεις στο
Υπουργικό Συμβούλιο, του οποίου
προεδρεύει ο πατέρας τους. Είδατε σε
άλλη ευρωπαϊκή χώρα να γίνονται αυτά τα πράγματα και να μην αντιδρά κανένας, να μας λένε πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα; Μας είπε ότι τυχαία
ένας Σαουδάραβας θα πήγαινε τις ίδιες
ακριβώς μέρες μαζί του διακοπές. Του
είπε θα σε πάρω μαζί μου και τυχαία
αυτός ο άνθρωπος εξασφάλισε 36 διαβατήρια για την ευρύτερη οικογένειά
του. Τυχαία οι συνέταιροί του συνόδευαν την Ryan Air, όταν πήγε να εξαγοράσει τις κυπριακές αερογραμμές
και τυχαία στα πρακτικά γράφτηκαν
άλλα ονόματα από τα δικά τους. Νομίζω ότι όλες αυτές οι συμπτώσεις και
άλλες πολλές δεν μπορούν να μας πείσουν ότι ο κ. Αναστασιάδης είναι άμωμος και αμόλυντος. Δεν είναι τυχαία
πλέον που ο κόσμος θεωρεί ότι στην
Κύπρο η διαφθορά γιγαντώνεται. Η δι-

αφορά μας είναι ότι εμείς όλα αυτά τα
αποκαλύπτουμε, δεν τα καλύπτουμε.
Έστω κι αν τέτοια φαινόμενα εντοπίστηκαν και στο σπίτι μας δεν διστάζουμε να πάρουμε αποφάσεις χωρίς να
υποχωρούμε. Δεν σιωπήσαμε, όπως
μας υπέδειξε ο ΔΗΣΥ.

–Θέσατε, όμως, θέμα πολιτικής ευθιξίας. Αυτό αποτελεί πολιτική ευθιξία;
–Αυτό που είπαμε είναι ότι με την
παραίτησή του ο βουλευτής έδειξε να
καταλαβαίνει την ευθύνη του. Αυτό είναι κάτι θετικό, σε αυτά τα χρόνια που
η διαφθορά αλλά και η παχυδερμία κυριαρχούν.
–Κατάλαβε ή εξαναγκάστηκε;
–Έχει σημασία αυτό;
–Δεν έχει;
–Το γεγονός είναι ότι παραιτήθηκε.

Οι «χορηγίες» Τζιοβάνη

–Υπάρχει στο παρασκήνιο φημολογία πως ο Χριστάκης Τζιοβάνη ήταν
μεγάλος χορηγός του ΑΚΕΛ. Ισχύει;
–Το περίμενα ότι θα ακουγόταν και
αυτό, πάνω στον πανικό του ο ΔΗΣΥ
θα έλεγε οτιδήποτε. Δεν έχουμε τίποτε
να κρύψουμε. Οι εισφορές που δέχεται
το ΑΚΕΛ είναι δημοσιοποιημένες. Ο
Χριστάκης Τζιοβάνη έδινε μερίδιο από
το μισθό του βουλευτή, όπως προνοείται για κάθε βουλευτή του ΑΚΕΛ που
δεν είναι έμμισθος του κόμματος.
–Και τίποτα παραπάνω;
–Έδινε ένα μικρό ποσό στην ετήσια
οικονομική εκστρατεία του ΑΚΕΛ.
Όλα αυτά είναι δημοσιοποιημένα.
–Επειδή υπάρχει πλέον η τάση ισοπέδωσης, είστε έτοιμοι να ανοίξετε
θέμα διαφάνειας στο κόμμα;
–Το ΑΚΕΛ κάθε χρόνο υποβάλλει
τις οικονομικές του καταστάσεις στον
έφορο κομμάτων που καταλήγουν
στον γενικό ελεγκτή. Τις οικονομικές
μας καταστάσεις τις κάνουν φύλλο και
φτερό. Έρχονται εδώ και κάθονται

Ο νέος Τ/Κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ επαναφέρει σχέδια
νεργασίας, υπό τη σκέπη μιας κοινής, κεντρικής κρατικής δομής», υπογραμμίζουν οι πηγές της «Κ». Σύμφωνα με τις πηγές μας, μετά το Κραν Μοντάνα, η αλλαγή
πλεύσης της Άγκυρας στο Κυπριακό αναπτέρωσε το
ηθικό της τ/κ Δεξιάς για επιστροφή στη γνωστή ρητορική της διχοτόμησης. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο,
στελέχη της τ/κ Δεξιάς άρχισαν να επικεντρώνουν εκ
νέου την προσοχή τους και πάλι σε εναλλακτικά, υποτιθέμενα σχέδια λύσης, όπως λ.χ. αυτό του Ταϊβάν ή το
Κοσσόβου. Ο στενός συνεργάτης του νέου Τ/κ ηγέτη
Ογουζχάν Χασίπογλου, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει σημαντικά καθήκοντα είτε στην νέα τ/κ ηγεσία
είτε στη νέα «κυβέρνηση», στο παρελθόν συμμετείχε
στην τ/κ διαπραγματευτική ομάδα, επανέφερε στο
προσκήνιο το μοντέλο του Κοσόβου.
Ο κ. Χασίπογλου, ο οποίος λίγο μετά την εκλογή
του κ. Τατάρ είπε:
«Το Κόσοβο ήταν μια επαρχία. Σήμερα είναι κράτος.
Αυτό που δεν καταφέραμε εμείς επί 40 χρόνια, οι Κοσσοβάροι το κατάφεραν έπειτα από διαπραγματεύσεις
δύο ετών. Για ποιο λόγο δεν πράττουμε και εμείς το
ίδιο; Δεν είναι δικαίωμά μας; Σήμερα το Κόσσοβο το
αναγνωρίζουν πάνω από 100 κράτη. Και εμείς έχουμε
μια δίκαιη βάση. Και εμείς μπορούμε να το πράξουμε».
Μαζί με την εκ νέου μεταφορά του μοντέλου του
Κοσόβου στο προσκήνιο της επικαιρότητας, ο κ. Χασίπογλου αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο της διπλής δι-

χοτόμησης σε γη και θάλασσα. Ο ίδιος δήλωσε ότι σε
περίπτωση που τελικά δεν υπάρξει συμβιβαστική λύση
για το ζήτημα του φυσικού αερίου, θα έρθει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο του «καταμερισμού των οικοπέδων».
Παρόμοια τοποθέτηση έκανε και ο αντιπρόεδρος
της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι
στο Κυπριακό έχει πλέον κλείσει το κεφάλαιο της ομο-

σπονδίας. «Η Τουρκία δήλωσε ότι δεν μπορούμε να
χάσουμε άλλα 50 χρόνια με την ομοσπονδία. Πλέον
μπορούμε να συζητήσουμε τα δύο κράτη με βάση την
κυρίαρχη ισότητα (την ίση κυριαρχία). Μετά τις εκλογές, μπορώ να εστιάσω σε μια διζωνική δομή, με δύο
κυρίαρχες (υπο)δομές». Τα νέα μηνύματα της Άγκυρας
και της νέας τ/κ ηγεσίας θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως αν η Άγκυρα και η τ/κ πλευρά επιχειρούν
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μετέτρεψε το πρόγραμμα σε εστία διαφθοράς
εβδομάδες ολόκληρες ξεψαχνίζοντας
το καθετί. Από το 2012 ξεκίνησε αυτή
τη διαδικασία. Ξέρουν με την κάθε λεπτομέρεια ποια είναι τα οικονομικά δεδομένα του ΑΚΕΛ. Και ο γενικός ελεγκτής και ο έφορος κομμάτων. Μόλις
τελειώσει ο οικονομικός έλεγχος δίνουμε τις οικονομικές μας καταστάσεις
στη δημοσιότητα και αναρτούμε τις οικονομικές μας καταστάσεις στην ιστοσελίδα μας. Ο καθένας μπορεί να μπει
να τις δει.

–Των στελεχών;
–Είμαι ο μόνος που έδωσα στη δημοσιότητα τις οικονομικές μου καταστάσεις, όταν ανέλαβε την εξουσία ο
Δημήτρης Χριστόφιας και όταν αποχώρησε. Ανέφερα λεπτομερώς τι έχω αλλά και πώς το απέκτησα. Δεν θα δείτε
το όνομα του γενικού γραμματέα του
ΑΚΕΛ ούτε σε εταιρείες σε εξωτικά νησιά, ούτε στην Κύπρο, ούτε σε περίεργες συναλλαγές. Προκάλεσα δημόσια
τον ΔΗΣΥ να στείλουν όποιον ελεγκτή θέλουν να ελέγξει τα οικονομικά
μου. Όποιον θέλουν. Και κατ’ αναλογία να στείλουμε εμείς κάποιον να
ελέγξει τους ηγέτες του ΔΗΣΥ και τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν αποδέχτηκαν την πρόκληση.

Θα είχα πολιτική ευθύνη,
αν κάλυπτα τα σκάνδαλα

–Επί γραμματείας σας βγήκαν στην
επιφάνεια διάφορα σκάνδαλα που
έφεραν σε δύσκολη θέση το κόμμα,
όπως το ΣΑΠΑ, η Focus, η περίπτωση της Δρομολαξιάς. Νιώθετε πως
έχετε πολιτική ευθύνη;
Αν τα κάλυπτα ναι, θα είχα πολιτική
ευθύνη. Εμείς συζητήσαμε και χειριστήκαμε αυτά τα θέματα με ειλικρίνεια.
Δεν κλείσαμε ποτέ την πόρτα στον
έλεγχο και στη διαφάνεια και δεν έχουμε λόγο να το κάνουμε. Ενώ υπάρχει
αυτή η απαίτηση από εμάς, τι γίνεται
σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο και τον
ΔΗΣΥ που έχουν άμεση ευθύνη;
Η Κομισιόν μάς στέλνει επιστολές
από το 2019 και παρίσταναν ότι δεν
τρέχει τίποτε. Θυμάστε τι μας έλεγαν;

και ο κ. Αναστασιάδης συμπεριφέρεται
όπως συμπεριφερόταν τα τρία τελευταία χρόνια.

Δεν χάθηκε το τρένο

–Μα τι θα μπορούσε να κάνει;
–Να αναλάβει πρωτοβουλίες για
την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Εμείς προειδοποιούσαμε
πως όποτε υπάρχει κενό στις διαπραγματεύσεις η Τουρκία προχωρεί σε νέα
τετελεσμένα. Μας κατηγορούσαν. Μας
έλεγαν πως εμείς θωρακίσαμε την
ΑΟΖ, πως έχουμε κάνει τέτοιες συνεργασίες που θα μας προστατεύσουν. Να
που τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά, δυστυχώς όπως τα λέγαμε
εμείς. Χρειάζεται τώρα να συνειδητοποιήσει έστω και την υστάτη πως δεν
είναι με τρόπο που εξυπηρετεί τους
τουρκικούς στόχους που θα αντιμετωπίσει την κατάσταση,. Να έχει ξεκάθαρο στο μυαλό του τι πρέπει να πράξει
και πώς πρέπει να κινηθεί. Λυπούμαι
να πω ότι από την τελευταία συνεδρία
του Εθνικού Συμβουλίου δεν διαπίστωσα κάτι τέτοιο.

–Με δεδομένα τα όσα συμβαίνουν
στο εσωτερικό, αλλά και την ανάδειξη του Τατάρ στην ηγεσία των
Τ/κ, να υποθέσουμε πως χάθηκε το
τρένο επίλυσης του Κυπριακού;
–Αλλοίμονο αν πούμε ότι το τρένο
χάθηκε. Νομίζω θα έχουμε χάσει την
Κύπρο. Πρέπει να παλέψουμε μέχρι τέλους.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού (δεξιά) συνομιλεί με τον πρόεδρο του
ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, στη συνεδρίαση της Βουλής, Παρασκευή 23
Οκτωβρίου. Φωτογραφία: Κάτια Χριστοδούλου.
Ο πρόεδρος έλεγε ότι πολεμούν την
Κύπρο, ο κ. Χάρης Γεωργιάδης ότι καμία πολιτογράφηση δεν έγινε αυθαίρετα, ο κ. Νουρής ότι όλα έγιναν νομότυπα και φταίει το φιλοτουρκικό ειδησεογραφικό δίκτυο. Και τι δεν είπαν. Τελικά αποκαλύπτεται ότι ο κ. Αναστασιάδης, η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ, ξεχείλωσε ένα πρόγραμμα, το μετέτρεψε σε
εστία διαφθοράς έχουν δοθεί διαβατήρια σε απατεώνες διεθνούς εμβέλειας
και έχει ρεζιλέψει την Κύπρο διεθνώς.

–Γιατί δεν θέσατε κι εσείς ζήτημα
πρόωρων εκλογών όπως άλλα κόμματα;
–Αν παραιτηθεί η κυβέρνηση, η
οποία έχει την ευθύνη για όλα αυτά τα
ζητήματα, τότε εμείς δεχόμαστε να διαλυθεί αμέσως και η βουλή. Να παραιτηθεί όμως πρώτα ο κύριος Αναστασιάδης.
–Δεν ζητάτε παραίτησή του αυτή τη
στιγμή;
–Εμείς λέμε αυτοί που έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία, πρώτα πρέπει να
ζητήσουν την παραίτηση του κ. Αναστασιάδη. Μόνο τότε να συζητήσουμε

διάλυση της Βουλής.

–Γιατί δεν αναλαμβάνετε εσείς μία
τέτοια πρωτοβουλία απαίτησης παραίτησης Αναστασιάδη;
–Διότι δεν θέλουμε να δώσουμε άλλοθι στον κ. Αναστασιάδη.
–Με ποιο τρόπο θα του δώσετε άλλοθι;
–Να ξεφύγει από την ουσία της συζήτησης. Εμείς λέμε το αυτονόητο. Να
συνειδητοποιήσει την κατάσταση στην
οποία οδήγησε τον τόπο και για το διεθνές ρεζίλεμα, να παραιτηθεί και έπειτα να διαλυθεί και η Βουλή.
–Άρα προς το παρόν δεν θεωρείτε
πως τίθεται τέτοιο ζήτημα;
–Ο κ. Αναστασιάδης πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Εμείς λέμε να
παραιτηθεί ο κ. Αναστασιάδης που έχει
την ευθύνη για όλα αυτά τα ζητήματα
και τότε εμείς συζητούμε τη διάλυση
της Βουλής. Όμως δεν δεχόμαστε εκείνοι που έχουν την κύρια ευθύνη για το
διασυρμό της Κύπρου, για την ανάπτυξη όλων αυτών των αρνητικών φαινομένων να παραμείνουν στη θέση τους

λύσης τύπου Ταϊβάν και Κοσσόβου
να εκπέμψουν το μήνυμα ότι σκληραίνουν τη στάση
τους στο Κυπριακό ώστε να εξασφαλίσουν μεγαλύτερα
διπλωματικά οφέλη στη διάσκεψη που ακολουθεί και
αν τελικά για την Άγκυρα η ομοσπονδιακή φόρμουλα
βρίσκεται ακόμη στο τραπέζι.
Σύμφωνα με πληροφορίες στην τ/κ πλευρά λέγεται
ότι ακόμη και αν την επόμενη περίοδο γίνει προσπάθεια για να συζητηθεί η ομοσπονδία, το σίγουρο είναι
ότι Άγκυρα και νέα τ/κ ηγεσία θα προβάλλουν ιδιόρρυθμες «αναγνώσεις» των διάφορων πτυχών της λύσης, οι οποίες αδιαμφισβήτητα θα περιορίσουν τα περιθώρια ελιγμού των εμπλεκόμενων πλευρών και κυρίως
της Λευκωσίας.

Προσάρτηση...

και να περάσει το μήνυμα πως το πρόβλημα με τη διαφθορά στην Κύπρο το
έχει η Βουλή.

Με τις νέες ιδέες για το Κυπριακό, φυσικά και επηρεάζεται άμεσα και το ζήτημα των Βαρωσίων, με τ/κ
πηγή να αναρωτιέται πώς θα συζητηθεί η χαλαρή ομοσπονδία που εισηγείται ο κ. Αναστασιάδης, την ώρα
που προχωρά το σχέδιο για το άνοιγμα της περίκλειστης πόλης υπό τ/κ διοίκηση; Ένας από τους εμπνευστές του τουρκικού σχεδίου για τα Βαρώσια, ο Κουντρέτ Όζερσαϊ, λίγο πριν από τις «προεδρικές» ανέμενε το επίσημο άνοιγμα της κλειστής πόλης προς τα τέλη του 2020.
Πλέον λίγο μετά τις «προεδρικές» μπορεί το μέλλον

του κ. Όζερσαϊ στην «κυβέρνηση» να μην είναι δεδομένο, ωστόσο, όλες οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν
ότι η ηγεσία Τατάρ είναι αποφασισμένη να προχωρήσει
με βάση το αρχικό σχέδιο που έχει την έγκριση και
υποστήριξη της Τουρκίας. Σημειώνεται ότι ένας από
τους πιο έμπειρους σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής
αναλυτές της Τουρκίας, ο Φεχίμ Τάστεκιν, προσεγγίζει
το Βαρώσι ως ένα ζήτημα-κλειδί για τη λύση του Κυπριακού. Σύμφωνα με την άποψη του κ. Τάστεκιν από
το μέλλον των Βαρωσίων θα εξαρτηθεί το μέλλον της
προσπάθειας λύσης και ακόμη το ενδεχόμενο της μακροπρόθεσμης προσάρτησης των Κατεχομένων στην
Τουρκία.
Ο κ. Τάστεκιν θεωρεί ότι το τουρκικό σχέδιο για τα
Βαρώσια θα μπορούσε να αποτελέσει το «πρελούδιο»
του σχεδίου της προσάρτησης. Σε αυτό το ενδεχόμενο
εστιάζει και ο Τ/κ αναλυτής Μετίν Μουνίρ, ο οποίος
λίγο μετά την εκλογή του κ. Τατάρ επεσήμανε ότι ο τελικός στόχος της Τουρκίας στο Κυπριακό ενδέχεται να
είναι η σταδιακή προσάρτηση.
«Η προσάρτηση της ΤΔΒΚ θα ενισχύσει τον Ερντογάν εν όψει των προεδρικών του 2023. Επίσης, θα ενισχύσει την σχέση του με τον κυβερνητικό εταίρο του,
το Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης. Τέλος, θα διευρύνει την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στην Ανατολική
Μεσόγειο», τονίζει ο κ. Μουνίρ, ο οποίος προσθέτει:
«Μετά την εγκατάσταση του Τατάρ στο Προεδρικό, η

–Μα ήδη συζητείται να μπει στο
τραπέζι άλλο πλαίσιο λύσης και προχωρά ο εποικισμός της Αμμοχώστου.
–Εμείς δεν είχαμε καμία αμφιβολία
ότι αυτές θα ήταν οι εξελίξεις με τον
τρόπο που ο κ. Αναστασιάδης χειριζόταν τα ζητήματα. Τον είχαμε καλέσει
κατ’ επανάληψη να αναλάβει πρωτοβουλίες λέγοντάς του ότι η στάση που
τηρούσε σταδιακά θα μας οδηγούσε
στην οριστική διχοτόμηση του νησιού.
Τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα
σήμερα. Δεν θα τα διπλώσουμε, δεν
μπορούμε να επιφυλάξουμε ως μέλλον
στην Κύπρο και στα παιδιά μας την
οριστική διχοτόμηση του νησιού και
τον κίνδυνο κατάληψης ολόκληρης
της Κύπρου από την Τουρκία. Εμείς θα
αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε τα
δεδομένα.
Τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα
από το γεγονός ότι ο κ. Τατάρ θα πειθαρχεί πλήρως στις απαιτήσεις της
Τουρκίας, πολύ πιο δύσκολα γιατί στην
εξουσία εδώ βρίσκεται ο Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος –δυστυχώς– αναλώνεται σε παλινδρομήσεις και αντιφάσεις, δεν έχει ξεκάθαρο στόχο, δεν
είναι συνεπής σε όλα όσα διαχρονικά
έχουμε αποφασίσει.
Έχοντας μια Τουρκία πολύ πιο προκλητική και επιθετική σήμερα επιβάλλεται εμείς να είμαστε πιο προσεκτικοί
και συνεπείς στα όσα λέμε. Λυπούμαι
αλλά δεν διαπιστώνω κάτι τέτοιο ούτε
και τώρα που έχουμε φτάσει στο και
ένα. Το Βαρώσι φαίνεται να χάνεται

Άγκυρα θα καταβάλλει προσπάθειες για να φέρει στην
εξουσία το κόμμα του».
Ο κ. Μουνίρ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Κόμμα Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) του κ. Τατάρ έχει ήδη μετατραπεί σε ένα είδος τοπικής οργάνωσης του τουρκικού κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), μια εξέλιξη που, μεταξύ άλλων, θα πρέπει
να θορυβήσει όλες τις δυνάμεις που στέκονται απέναντι στην τελική διχοτόμηση.

Στο τραπέζι το όνομα
του εγγονού Ντενκτάς
ως διαπραγματευτή

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα επόμενα εικοσιτετράωρα αναμένονται ριζικές αλλαγές στο
«προεδρικό», και φυσικά στη σύνθεση της νέας τ/κ διαπραγματευτικής ομάδας. Αναλόγως, λοιπόν, με την
προσπάθεια δημιουργίας νέας «κυβέρνησης» και τις
νέες ισορροπίες στο «κυβερνητικό» σχήμα, στενοί συνεργάτες του κ. Τατάρ αναμένουν τη μετακίνησή τους
στο «προεδρικό». Η θέση που προσελκύει το ενδιαφέρον τόσο της Άγκυρας όσο και των Τ/κ εθνικιστικών
κύκλων είναι αυτό του διαπραγματευτή. Τις προηγούμενες ώρες στα Κατεχόμενα κυκλοφόρησε η φήμη ότι
ένας από τους εγγονούς του Ραούφ Ντενκτάς, ο Ραούφ
Αλπ Ντενκτάς, δεν αποκλείεται να αναλάβει το επόμενο διάστημα το συγκεκριμένο αξίωμα.
Σημειώνεται ότι μέχρι τα τέλη της προηγούμενης
εβδομάδας, πηγές της «Κ» δεν επιβεβαίωναν τις σχετικές φήμες. Μάλιστα, ορισμες πηγές διέψευδαν τις φή-

–Συνεπώς πώς μπορείτε να τον εμπιστευτείτε να χειριστεί το Κυπριακό;
-Εμείς με τα λόγια δεν θα πειστούμε
από κανέναν. Αν δεν γίνουν πράξη όλα
αυτά που πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστεί η τουρκική επιθετικότητα
δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα.
Στο τραπέζι θα φανούν οι πραγματικές
προθέσεις της Τουρκίας. Εάν πραγματικά θεωρούμε ικανό, έμπειρο και αντικειμενικό τον κ. Γκουτιέρες τότε δεν
έχουμε λόγο να ανησυχούμε καθώς θα
είναι η ασπίδα προστασίας μας. Όπως
ασπίδα προστασίας θα είναι τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.
Με αυτό τον τρόπο πρέπει να πολιτευτούμε και όχι να αλληθωρίζουμε
προς προτάσεις όπως το κλείσιμο των
οδοφραγμάτων. Ποιον εξυπηρετεί το
κλείσιμο των οδοφραγμάτων; Το δικό
μας που θέλουμε επανένωση ή της
Τουρκίας που θέλει διχοτόμηση;
*** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»

μες με κατηγορηματικό τρόπο, υπενθυμίζοντας ότι
υπάρχουν αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη του «κυβερνώντος» Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) και της τ/κ
Δεξιάς που έχουν βλέψεις για τις διάφορες θέσεις της
τ/κ διαπραγματευτικής ομάδας.
Ο Ραούφ Αλπ Ντενκτάς (ο οποίος κατέχει διπλή
υπηκοότητα, τη «ΤΔΒΚ» και της Τουρκίας) σήμερα
υπηρετεί στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και πριν
από λίγο καιρό, με έγκριση του προέδρου της Τουρκίας, ο κ. Ντενκτάς ανέλαβε τη θέση του «βοηθού διευθυντή του Τμήματος Πολυμερών Οικονομικών Εργασιών» του τουρκικού διπλωματικού σώματος. Προηγουμένως ο κ. Ντενκτάς υπηρέτησε για πολλά χρόνια
στην τουρκική διπλωματική αποστολή στον ΟΗΕ.
Ο εγγονός Ντενκτάς σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Μπίλκεντ και συνέχισε τις
μεταπτυχιακές σπουδές του στη Βρετανία. Μετά τις
σπουδές του εντάχθηκε στο δυναμικό του τουρκικού
Υπουργείου Εξωτερικών. Το όνομα του Ραούφ Αλπ
Ντενκτάς το προηγούμενο διάστημα απασχόλησε τις
κοσμικές στήλες των τ/κ μέσων με προσωπικές τραγωδίες και περιπέτειες. Ο κ. Ντενκτάς στα παιδικά του
χρόνια έχασε τον πατέρα του σε ένα αυτοκινητιστικό
δυστύχημα. Λίγες δεκαετίες μετά ο μεγάλος αδελφός
του, ο οποίος αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα
αποφάσισε να θέσει τέλος στη ζωή του. Την ίδια περίοδο, ο κ. Ντενκτάς ήρθε στο προσκήνιο της επικαιρότητας και με το διαζύγιό του που συζητήθηκε για αρκετό χρονικό διάστημα στα Κατεχόμενα.
*** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»
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Παρά τις αντιδράσεις, ο Κύπρου αναγνώρισε την εκκλησία της Ουκρανίας
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
χιεπίσκοπο Χρυσόστομο να εκφράζει τη θέση ότι
η αντίδραση του ήταν δικαιολογημένη.
Στις δηλώσεις του ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος δήλωσε ότι η απόφαση του αυτή υπηρετεί την Ορθοδοξία και την Εκκλησία της Κύπρου.
Μπορεί να στρέφεται κατά ορισμένων προσώπων, είπε, αλλά αυτό που ενδιαφέρει τον ίδιο είναι η Ορθοδοξία.
Σήμερα είπε, «μνημόνευσα τον νέο προκαθήμενο τον κύριο Επιφάνιο. Από πέρσι είχαμε ειδοποιήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη ότι εμείς θα
τηρήσουμε μια ουδετερότητα και προσφερόμεθα
να εξυπηρετήσουμε την Oρθοδοξία μέσω των
προκαθημένων των διαφόρων αυτοκέφαλων εκκλησιών».
Επισκέφτηκε, συνέχισε, τον παναγιότατο
εκτός της έδρας του μαζί με τον Άγιο Αλβανίας

O Π. Προδρόμου
για κρούσματα
στα σχολεία
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Κανείς δεν επιτρέπεται να παίρνει πρωτοβουλίες κατά το δοκούν, αγνοώντας τις κατευθύνσεις, που δίνονται από τις Υγειονομικές Αρχές και να επιδιώκει ή να δημοσιοποιεί αναστολή των εργασιών και της φοίτησης
στα σχολεία, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της
Κύπρου, Πρόδρομος Προδρόμου, ο οποίος
τόνισε ότι για τη λειτουργία των σχολείων
αποφασίζει μόνο το αρμόδιο Υπουργείο,
ακολουθώντας τις συστάσεις και συμβουλές
των Υγειονομικών Αρχών.
Σε δηλώσεις του, μετά από την έκτακτη
σύσκεψη που είχε με τις ηγεσίες των Συνομοσπονδιών Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής,
Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης,
ο κ. Προδρόμου είπε ότι τα σχολεία λειτουργούν ή αναστέλλουν μέρος των δραστηριοτήτων τους με αποφάσεις του Υπουργείου
Παιδείας, τις οποίες γνωρίζουν οι διευθύνσεις των σχολίων, σημειώνοντας ότι στην
Πόλη Χρυσοχούς τα σχολεία λειτουργούν
και όσοι μαθητές δεν εμφανίστηκαν πήραν
απουσία.
Όπως είπε, σύμφωνα με την ενημέρωση
που είχε, οι εκπαιδευτικοί ήταν στα σχολεία
και έτσι πρέπει να γίνεται, για να προσθέσει
ότι στην Πόλη Χρυσοχούς ορισμένοι μαθητές παρουσιάστηκαν στα σχολεία. «Και πολύ
καλά έκαναν. Δυστυχώς κάποιοι θυματοποιούνται από τη μαζική απουσία των άλλων.
Όσοι μαθητές, ωστόσο, απουσιάζουν θα
παίρνουν απουσία», πρόσθεσε.
Κατά τη σύσκεψη, ο κ. Προδρόμου ενημέρωσε τους εκπροσώπους των οργανωμένων
γονέων για τα όσα ισχύουν ως ρυθμίσεις μέσα από τη συνεχή συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με το Υπουργείο Υγείας και υπογράμμισε ότι πρώτη μέριμνα του ΥΠΠΑΝ
είναι οπωσδήποτε η υγειονομική ασφάλεια
στα σχολεία και η υγεία τόσο των μαθητών/
τριών, όσο και των εκπαιδευτικών, όπως και
των άλλων εργαζόμενων σε σχολεία.
Ταυτόχρονα, συμπλήρωσε πως φροντίδα
του ΥΠΠΑΝ είναι και η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων και της φοίτησης των
παιδιών στον βαθμό που το επιτρέπουν οι
υγειονομικές συνθήκες. «Κανείς δεν επιτρέπεται», επισήμανε, «να παίρνει πρωτοβουλίες κατά το δοκούν και, αγνοώντας και τις
κατευθύνσεις που δίνονται από τις Υγειονομικές Αρχές, να επιδιώκει ή να δημοσιοποιεί
αναστολή των εργασιών και της φοίτησης
στα σχολεία».

και του ζήτησε την άδεια για να επισκεφτεί τους
προκαθημένους και να τους πει τις απόψεις του
γιατί, όπως ανέφερε, είναι και ο ίδιος ένας από
τους προκαθημένους που εκπροσωπούσε την
Εκκλησία της Κύπρου στις πανορθοδόξους διασκέψεις και γνώριζε πολύ καλύτερα από κάθε
άλλο τις καταστάσεις.
Εμείς, είπε ο Μακαριότατος, παρακολουθήσαμε πέραν του ημίσεος αιώνος όλες τις διαβουλεύσεις ούτως ώστε η Ορθοδοξία να παρουσιάζεται
ενωμένη στο χριστιανικό μας κόσμο, σημειώνοντας πως γνώριζε πολύ καλά πως να χειριστεί το
όλο θέμα.
Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου
υπενθύμισε ότι όταν προέκυψε το όλο ζήτημα
προσφέρθηκε να μεσολαβήσει αφού η πρόθεση
του ήταν να παραμείνει ουδέτερος στην συγκεκριμένη διαμάχη. Έκανε μάλιστα κάποιες συναντήσεις με επικεφαλής ορθοδόξων εκκλησιών με
την άδεια και του Οικουμενικού Πατριαρχείου
όμως τα προβλήματα που είχε με το πόδι και τον
σπόνδυλο τον καθήλωσαν και δεν μπορούσε να
συνεχίσει αυτές τις επαφές.
Έπρεπε να πάρω θέση, συνέχισε, αν και η Σύνοδος διαφωνούσε με τον ίδιο, ενώ αναγνώρισε
ότι τα μέλη της Συνόδου δεν γνώριζαν για την
σημερινή του απόφαση να μνημονεύσει τον Ουκρανίας Επιφάνιο. Κάποιος είπε από τους συνοδικούς έφυγε στο τέλος της λειτουργίας, αναφέροντας πως αν ήταν στην θέση του θα έφευγε
από την ώρα που άκουσε τον Αρχιεπίσκοπο, δηλαδή τον ίδιο, να μνημονεύει.
Είπε ακόμη πως θαύμασε την υπομονή του
που τόση ώρα δεν έφυγε. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ανέφερε πως η ενέργεια του αυτή υπηρετεί
πρώτα την Ορθοδοξία και μετά την Εκκλησία
της Κύπρου. Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι όλοι
οι προκαθήμενοι, μηδέ του Κυρίλλου εξαιρουμένου, ομολογούν μέσα τους ότι είναι σωστός.
Πρόσθεσε ότι αν οποιοδήποτε μέλος της Συνόδου ζητήσει να συζητηθεί το όλο ζήτημα στα
πλαίσια του καταστατικού θα συγκαλέσει την
Σύνοδο αφού στείλει επιστολή στον Πατριάρχη
και να τη μελετήσει, την οποία θα αναλύσει στη
Σύνοδο.
Εξέφρασε την εκτίμηση ότι αν όχι ομοφώνως

κουμενικό Πατριάρχη. Στο διατρέξαν διάστημα
ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ζύγισε καλά τα
πράγματα και πήρε την απόφαση να προχωρήσει
, πράγμα που έκανε σήμερα, στην μνημόνευση
του Μητροπολίτη Κιέβου, Επιφανίου, και κατ΄
επέκταση στην αναγνώριση της Αυτοκεφαλίας
της Ορθόδοξης Εκκλησίας Ουκρανίας.
Αναφορικά με τις αντιδράσεις, γράφει πως
«ήδη στην Ελλάδα φιλορωσικά block αναφέρουν
πως «ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος κινήθηκε
χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Συνόδου» , ενώ
επίθεση στον Αρχιεπίσκοπο εξαπέλυσε κληρικός
στην Ουκρανία, που υπάγεται στο Πατριαρχείο
Μόσχας. Πρόκειται για τον πρωθιερέα Νικολάϊ
Ντανίλεβιτς, καλεί κλήρο και λαό της Κύπρου σε
ανταρσία.

έστω και κατά πλειοψηφία η Σύνοδος θα αποδεχθεί το περιεχόμενο της επιστολής προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Γιατί, όπως εξήγησε η
στάση του υπηρετεί την Εκκλησία. Μπορεί είπε,
να μην υπηρετεί άτομα αλλά υπηρετεί την Εκκλησία.
Όπως γράφει ο Αριστείδης Βικέτος στην ιστοσελίδα του
h t t p s : / / a g e l i a f o r o s .
com/o-kyproy-mnimoneyse-ton-kievo-epifaniokai-anagnorise-tin-aytokefalia-tis-o-e-oykranias/
«στην συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου, στις 9 Σεπτεμβρίου, ο Αρχιγραμματέας της ανέγνωσε σχέδιο επιστολής του Αρχιεπισκόπου προς τον Οι-

«Προφανώς, πρέπει να περιμένουμε σκληρές
δηλώσεις από τους Κυπρίους επισκόπους που
μπορεί ακόμη και να φτάσουν στο σημείο να μην
συλλειτουργούν με τον Αρχιεπίσκοπο μέχρι να
αλλάξει τη θέση του», γράφει ο Ντανίλεβιτς,
αναπληρωτής επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας στην Ουκρανία».
Ο Κύπρου Χρυσόστομος ανέφερε ακόμη πως
δεν ζήτησε την ψήφο του λαού για να γίνει Αρχιεπίσκοπος για να ικανοποιήσει κάποια προσωπική φιλοδοξία, προσθέτοντας πως μετέβη στην
Αρχιεπισκοπή για να εργαστεί έντιμα και να φέρει τομές στα πράγματα της Εκκλησίας.
Σημειώνεται πως η Εκκλησία της Κύπρου ακολουθεί την απόφαση που έχει λάβει ήδη το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως,
το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και η Εκκλησία
της Ελλάδος.
Η χορήγηση αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη
Εκκλησία της Ουκρανίας προκάλεσε την αντίδραση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας που
γι’ αυτόν τον λόγο αποφάσισε να διακόψει την
εκκλησιαστική κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.
Σε αναφορά του στο πρόβλημα της υγείας του
είπε ότι μετά από πτώση στο διαμέρισμα του
έσπασε τον σπόνδυλο του για αυτό χρειάστηκε
να υποβληθεί σε επέμβαση.

Πρόγευμα στο Βαρώσι για τον Τούρκο αντιπρόεδρο
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι, ο οποίος βρίσκεται στα
κατεχόμενα, συμμετείχε σε πρόγευμα που οργανώθηκε από το
«δημαρχείο» Αμμοχώστου στην
παραλία της πόλης της Αμμοχώστου που άνοιξε παράνομα η τουρκική πλευρά.
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο Οκτάι σε δηλώσεις του
μετά το πρόγευμα είπε ότι η διατήρηση της πόλης των Βαρωσίων
κλειστής για 46 χρόνια, είναι ένα
δείγμα «υπερβολικής καλής θέλησης».
«Η κλοπή μιας τέτοιας οικονομικής αξίας από το μέλλον των
παιδιών μας δεν είναι σύμφωνη με
τα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη, το
δίκαιο ούτε το διεθνές δίκαιο», είπε.
Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η
Τουρκία και το ψευδοκράτος κράτησαν τα Βαρώσια κλειστά με την
ελπίδα λύσης, αλλά η πόλη έγινε
πατρίδα των ποντικιών.
Πρόσθεσε ότι τώρα θα μετατραπεί σε ένα μέρος όπου όλοι θα
βγάζουν το ψωμί τους και θα βρίσκουν μια δουλειά και όπου τα
παιδιά και οι νέοι του ψευδοκρά-

τους θα έχουν μέλλον.
«Ας γίνει η εγγύηση της ειρήνης», είπε.
Ανέφερε ακόμα ότι η Τουρκία
υποστηρίζει πλήρως την απόφαση
του καθεστώτος των κατεχομένων
με σεβασμό στα περιουσιακά δικαιώματα όλων. Πρόσθεσε ότι
όλοι μπορούν να βρουν το μέλλον
τους εδώ.
Υποστήριξε επίσης ότι είναι ήδη
έδαφος του ψευδοκράτους το
οποίο έκλεισε με απόφαση του καθεστώτος. Τώρα είπε ανοίγει για
τα παιδιά, τους νέους, τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα

από αυτό και προσπαθούν να φέρουν πίσω την οικονομική δραστηριότητα.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Η είσοδος του Τούρκου Αντιπροέδρου Φουάτ Οκτάι στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου θα
καταγγελθεί στο Συμβούλιο
Ασφαλείας και στον ΓΓ του ΟΗΕ,
αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της
Προεδρίας, στη δήλωσή του ο κ.
Κούσιος αναφέρει ότι ο Πρόεδρος

της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση
καταδικάζουν και καταγγέλλουν,
με τον πλέον έντονο και κατηγορηματικό τρόπο, τη νέα προκλητική ενέργεια της Τουρκίας, να αποστείλει τον Αντιπρόεδρο της Τουρκικής Κυβέρνησης στα κατεχόμενα, και ειδικότερα την είσοδο του
στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου. «Πρόκειται για ξεκάθαρα
προκλητική και παράνομη ενέργεια που παραβιάζει τα ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας των
ΗΕ. H ενέργεια αυτή του Τούρκου
Αντιπροέδρου θα καταγγελθεί στο
Συμβούλιο Ασφαλείας και στον ΓΓ
των ΗΕ», προσθέτει.
Την ίδια ώρα, τονίζει ο κ. Κούσιος, «τέτοιες παράνομες και προκλητικές ενέργειες έρχονται και σε
αντίθεση με τα όσα ζητά ο ΓΓ των
ΗΕ για τη δημιουργία κατάλληλου
κλίματος, ώστε να εκδηλώσει πρωτοβουλία προς επανέναρξη των
συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού από εκεί όπου έμειναν στο
Κραν Μοντανά, και σύμφωνα με
όσα συμφωνήθηκαν στο Βερολίνο,
από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη
και τον τέως Τουρκοκύπριο ηγέτη
Μουσταφά Ακιντζί ενώπιον του
ΓΓ των ΗΕ».
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Grillmen and Servers for Vernon Grille
Restaurant in Long Island City. For Information
call Markos (718) 489-3142) or (929) 332-9809.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HELP WANTED

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.

$10.00 READING WITH THIS AD

(212) 867–4236
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Northern Greece crucial to US energy plans
By STAVROS TZIMAS

course, is using this dependence as a significant
weapon in its geopolitical power games.

T

here is “good news on the energy front,
good news on the ports – all the kind of
things that can make life better for the people of
Thessaloniki and the region,” US Secretary of
State Mike Pompeo said in the northern port city
during last month’s visit to the country, in
comments that underscored the crucial role
northern Greece is playing in America’s
geopolitical energy plans.
What are some of these plans? Carrying out
more American investments, particularly in the
field of digital technology, and mobilizing the ports
of Alexandroupoli and Kavala in a bid to wean Europe off Russian energy by channeling American
natural gas via the northern Greek coast to the Balkans and Central Europe.
The Americans are raising a wall of geopolitical
investments along the coastal front of the Haemus
peninsula – with Thessaloniki at the center and Alexandroupoli as the flagship – aimed at stopping
Russia’s influence from advancing to the Mediterranean Sea, but also Chinese expansion into the
Balkans and further north via links being established on the northern Greek coast.
They are also creating the infrastructure for an
alternative route – instead of the Bosporus Strait –
to and from the Black Sea and the Caucasus, via Alexandroupoli, thus transforming the regional landscape of maritime and military transport.
Three major American investments – by Pfizer,
Cisco and Deloitte – have already taken root in
Thessaloniki, with Pompeo promising more which,
if carried out, will transform the city into a vital
digital and technological hub for the Balkans. The
area, after all, has been calling for investments for
years, with former mayor Yiannis Boutaris, among
others, responding to the occasional complaint by
American officials about the presence of Russian
capital in the city: “The Russians are bringing in

US Secretary of State Mike Pompeo (c) attends a meeting with the Federation of Northern
Greek Industries in the port city of Thessaloniki, on September 28. Photo: ANA-MPA
money; you guys haven’t invested a single dollar
since the time of Esso Pappas” in the mid-1960s.
However, when it comes to competition with
Russia, it’s all about connecting northern Greece to
international energy networks via its ports.
Pompeo said it clearly: “President Trump’s policy
has been for all of Europe to increase its capacity to
have a diversified set of energy sources, not to be
dependent on Russia and Gazprom. This isn’t
good, it’s not safe, it’s not secure, it creates risk, and
frankly it costs people more money to heat their
homes and to use other methods of energy.”
The US hopes this objective will be served by its
investments in the ports of Alexandroupoli and,
possibly, Kavala. The Americans have not hidden
their interest in Alexandroupoli – with Ambassador Geoffrey Pyatt saying that it should not be allowed to fall into “the wrong hands,” indicating that
America will not allow Russian capital to penetrate
as it did with the port of Thessaloniki – nor for Kavala. Indeed, during a visit to Thessaloniki port,
when asked whether there is interest in Kavala as

well as in Alexandroupoli, one American diplomat
who declined to be named responded, “You don’t
go into a shoe store and just buy the right shoe.”
According to the American plan, LNG will arrive in the form of ice blocks in Alexandroupoli,
where it will be turned into gas again and then
pumped into the Trans Adriatic Pipeline (TAP)
and then, in Komotini, via the IGB pipeline, funneled off to Bulgaria and into the European heartland.
As far as Kavala is concerned, the Americans also foresee the exploitation of a underground facility for storing LNG before it travels on to Europe.
“There’s another reason the Americans want Kavala port: so that no one else – meaning the Russians or the Chinese – can get it,” a source with
knowledge of energy-related developments in the
area told Kathimerini on condition of anonymity.
If all goes as planned, the shores of northern
Greece will become the southern gateway for
American natural gas to Europe, where 25% of gas
and oil currently comes from Russia, which, of

Energy ‘hold’
“The better your relations with Russia, the less
you pay for energy… This policy has been used so
aggressively, and Russia has such a hold over Europe’s energy needs that moves are afoot to blunt its
impact,” British geopolitical analyst Tim Marshall
writes in “Prisoners of Geography.”
This Russian energy ‘hold’ over Europe is what
the United States is trying to loosen and ultimately
break, to its own advantage of course, by pumping
its own natural gas into the market and obstructing
the construction of two more pipelines carrying
Russian gas to the West: Nord Stream 2 via the Baltics to Germany and, now, TurkStream to the Balkans and Central Europe. It is not unlikely that
both these projects will suffer the same fate as the
Burgas-Alexandroupoli pipeline, which was to
bring Russian oil from the Black Sea to the Mediterranean, or South Stream for Russian gas to the
Balkans and beyond.
Based on the plan, the abundant American natural gas will be transported in liquefied form on
tankers to the coasts of Europe, where terminal stations will be built in Poland and Lithuania to begin
with, linking up to pipelines running into the
heartland of Europe. Greece ties into this ambitious energy plan via a Southeast Europe terminal
in Alexandroupoli and the existing TAP, which
brings Azeri gas to the West.
These bonds are strengthened even further by
the use of Alexandroupoli port for the passage of
military forces and supplies to geostrategically sensitive locations in the Black Sea and the Caucasus,
without having to pass the Dardanelles and Bosporus straits. The US secretary of state’s visit to northern Greece came to underscore this significant interest in this geopolitically sensitive area and to express it far and wide.
Source: www.ekathimerini.com

St Demetrios: Myrrh - gusher of Thessalonica
By John Athanasatos
One of the most beloved and revered saints of
the Orthodox Church is Saint Demetrios. He was
a native of Thessalonica, where his father was a
Roman proconsul. Both his parents were pious
Christians which during the 3rd Century was very
challenging. When Demetrios became of age, he
entered the military. He served during the reign of
the Roman Emperor Maximian. Shortly after
Demetrios’ father died, Maximian chose to give
him his father’s position as proconsul of the district of Thessalonica.; his title was Duke of Thessaly.
One of Demetrios’ main duties was to eradicate
Christianity from his assigned region. He was ordered to put to death anyone who was suspect of
being a Christian. This was obviously something
Demetrios could not adhere to. Instead, he provided a way to protect the faithful and to even
bring new people to Christ. He taught his constituents about the True Faith, preaching the Gospel
at any possible opportunity. Demetrios also toppled pagan statues and overthrew pagan customs.
St Simeon Metaphrastes (which means the Translator) became Demetrios’ biographer and called
him, “a Second Saint Paul.” The Church in Thessalonica was founded in the summer of 50 AD
during Paul’s second missionary journey.Saint
Paul found the first community of believers there.
In fact, Paul’s first and second epistles to the Thessalonians, written 50-51 AD, were probably the
first of St. Paul’s twenty-seven epistles.
Later on, the Emperor learned that
Demetrios was a Christian and leading many to
the Faith. He summoned Demetrios to appear before him who bravely confessed himself as a
Christian. He also renounced the falsehood of Ro-

man paganism. For this reason, the Emperor ordered that Demetrios be locked up in prison. An
angel was sent by the Lord to comfort and encourage Demetrios. While in prison, he received a visit from a young Christian named Nestor. He
sought the blessing of Demetrios to fight the German barbarian named Lyaeos.
Nestor, with the blessing of Demetrios and by
making the Sign of the Cross, bravely faced Lyaeos in the arena, saying: “O God of Demetrios, help
me!” With one fatal blow to the heart, Nestor
killed Lyaeos and flung him upon the spears of the
soldiers standing by. This was a David and Goliath
story and indeed Nestor was the “New David.” The
Emperor was furious by this occurrence and ordered the execution of Nestor and then that of
Demetrios.
The soldiers charged at Demetrios with spears
in his underground prison. This is reminiscent of
Christ on the Cross:but one of the soldiers pierced
His side with a spear, and immediately blood and
water came out. (Jn 19:34) Lupus, who was a faithful servant of Demetrios gathered his garment
soaked with blood and the ring from his finger.
Lupus took the imperial ring which was a symbol
of Demetrios’ high status and dipped it in the
blood. He too was apprehended and killed by
Maximinian.
During the reign of St Constantine the Great, a
church was built over the grave of St Demetrios. A
hundred years later, in the 5th Century, a new
church was erected on the old spot. It was there
that the incorrupt relics of St Demetrios were uncovered. Since the 7th Century, a miraculous
myrrh has flowed beneath the crypt of St Demetrios which is why he is called Myrrh-gusher
(Μυροβλήτης).
A popular icon of St Demetrios depicts him

atop a brown horse slaying a man believed to be
Lyaeos himself. Of course, it was Nestor who defeated Lyaeos not Demetrios. Nevertheless, it has
become a traditional image of St Demetrios. Another popular icon of St Demetrios shows him
holding a spear which signifies that he was a soldier-saint just like St George.
On October 26, the Church also commemorates the earthquake in Thessalonica, 740 AD.
During the reign of the iconoclast Emperor Leo
the Isaurian, there was a horrific earthquake. Many believed this was a form of God’s punishment
for their iconoclastic belief and so repented for
their sins. The faithful prayed to the Theotokos
and St Demetrios and miraculously the earthquake stopped. St Demetrios has been revered as
the protector and patron saint of Thessalonica. We
hear of a similar story involving an earthquake in
the Old Testament in the Book of Nahum: The
burden against Nineveh…the Lord is avenging with
fury; the Lord takes vengeance on His adversaries
and drives out his enemies… By Him the mountains
are shaken and the hills quake; and the earth heaves
at His presence-the whole earth and all who dwell in
it. Who can withstand the fierceness of His anger?
His fury melts away ruling powers; and He shatters
the rocks into pieces. (Nahum 1:1-2, 5-6) The
Prophet Jonah was sent by God to preach to the
inhabitants of Nineveh between the eighth and
seventh centuries BC. They repented, yet, within a
few generations the evil and wickedness of their
forefathers returned. It was the prophet Nahum
who prophesized the destruction of Nineveh.
Thus, the Ninevites were stricken with a great
earthquake for their sinfulness.
Today the worldwide festival of the Champion
calls us together. Come then, all who are fond of

feasts, let us radiantly celebrate his memorial, and
salute him, saying: «Rejoice, you who by faith tore
apart the tunic of impiety, and robed yourself in the
courage of the Spirit. Rejoice, you who destroyed the
purposes of the iniquitous with the strength that
was given you by the only God. Rejoice, for when
your limbs were pierced by the lance, you spiritually depicted for us the blessed Passion of Christ. Implore Him, O Demetrios, you ornament of Athletes,
and pray that He rescue us from visible and invisible enemies, and that He save our souls.»(1st Doxastikon of Festal Vespers)
O Great Martyr and Myrrh-Gusher, Demetrios,
intercede for us all!
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Elpidophoros Announces Appointments to the 2020-2022 Archdiocesan Council
From last page

to All Parishes, Chapels and Monasteries Within the
Archdiocesan District
Archbishop Elpidophoros Completes Visits to All
Parishes, Chapels and Monasteries Within the Archdiocesan District

of the Archdiocese are also included at the Archdiocesan Council, through their ex-officio representatives.
The Officers of the Archdiocesan Council, in accordance with the Regulations of the Archdiocese, are
elected from among the members of the Council as
nominated by the Archbishop.

PARISH VISITS

EXECUTIVE COMMITTEE

At the first meeting of the 2020-2022 Archdiocesan
Council, Archbishop Elpidophoros will nominate the
following individuals:
John Catsimatides as Vice Chair
Elaine Allen as Treasurer
Honorable B. Theodore Bozonelis as Secretary
In addition, the Archbishop has appointed the following to the Executive Committee:
Lazaros Kircos as the Finance Committee Chair
Michael Psaros as Administration Committee
Chair
Maria Stefanis as Audit Committee Chair
Helen Carlos
George Demos
William Spell

COUNCIL MEMBERS

The following faithful have been appointed to the
Archdiocesan Council for the 2020-2022 term:
Michael Bapis
Drake Behrakis
Catherine Bouffides-Walsh
Eleni Bousis
Justin Bozonelis
Helen Carlos
Frank Catrickes
Gerald Clonaris
George Demos
Arthur Dimopoulos
Christ Economos
George Gigicos
Michael Kavourias
John Koudounis
Michael Kratsios
Paul C. Lillios
Jim Logothetis
Rev. Protopresbyter Nicholas Louh
Rev. Protopresbyter Jon Magoulias
Mike Manatos
Bill Marianes
Frank Mihalopoulos
Rev. Protopresbyter Peter Orfanakos
Dr. Gregory G. Papadeas
Christopher J. Pappas
Nicholas J. Pappas
H. Steven Poulos

Alex Pritsos
Michael Psaros
Michael P. Psyllos
Gerry Ranglas
Harry Raptakis
Rocky Sisson
Peter J. Skeadas
Paul Sogotis
William Spell
Michael Spanos
George A. Stamboulidis
Savvas Tsivicos
Ted Vagelos
Andrew Vagenas
Dr. Ted Vlahos
Peter Vlitas
Gus Vratsinas
George Yancopoulos
John Zavitsanos
Rev. Protopresbyter Steven Zorzos
Lastly, Archbishop Elpidophoros has created a special advisory body, called, “Senators for Orthodoxy
and Hellenism.” Senators will have the role to advise
and assist the Archdiocesan Council and the Archbishop. This body is comprised of members bringing
both mentorship for the new generation, with their
energy, innovative ideas and creative thinking, and
the steadfastness of the senior generation, whose
years of experience and sage wisdom on church governance.

NATIONAL PHILOPTOCHOS

On October 19 Archbishop Elpidophoros in his capacity as Chairman of the Greek Orthodox Ladies
Philoptochos Society announced the appointment of
the Officers of the Executive Board for the 2020-2022

term.
“This dedicated group of women will continue the
enduring legacy that is Philoptochos, that of charity,
grace and love. Now, in the midst of a global pandemic, the work of the Philoptochos is more important
than ever, and will continue to be as our nation and
our faithful come out of this devastating time,” His
Eminence remarked. “We wholeheartedly support
them, and we extend to them our Archpastoral blessing and constant support.”
The appointed members of the Executive Board are
Arlene Siavelis Kehl of Chicago as National President;
Jeannie Ranglas, First Vice President; Anita Kartalopoulos, Second Vice President; Stella Pantelidis,
Third Vice President; Philippa Condakes, Secretary;
Barbara Pasalis, Treasurer; and Harriet Stoukas, Assistant Treasurer; Maria Logus, Advisor/ Past National President. In advisory positions are Aphrodite
Skeadas, Protocol Officer; Valine Georgeson, Parliamentarian; Pamela Weinroth as Legal Advisor; and to
the Board.
In addition to the Officers, which are appointed by
His Eminence, the Executive Board is comprised of
the Metropolis Philoptochos Presidents which are
chosen by each Metropolis: Direct Archdiocesan District, Jennifer Constantin; Metropolis of Boston, Athena Kalyvas; Metropolis of Denver, Stella Piches; Metropolis of Atlanta, Irene Politis; Metropolis of Detroit, Theone Dickos; Metropolis of Pittsburgh, Despina Sarantopoulou; Metropolis of San Francisco,
Jeannie Ranglas; Metropolis of New Jersey, Eleni
Constantinides; and Metropolis of Chicago, Marilyn
Tzakis. Archbishop Elpidophoros Completes Visits to
All Parishes, Chapels and Monasteries Within the
Archdiocesan District
Print Archbishop Elpidophoros Completes Visits

Dorsey: An American Bishop and a Modern Philhellene
Pittsburgh, Pa. (GreekNewsOnline)

A Bishop, husband, father and student Dorsey
seems like the kind of person you can talk to for hours
and about anything. This might be due to his job that
as he explains gives him the opportunity to be close to
ordinary people and hear about their problems,
struggles and tragedies, but it might also be thanks to
his charming personality that inspires comfort and
makes you feel at ease.
Dorsey has been a Bishop in the Episcopal Church
in Pittsburgh, USA, for about 9 years. He is responsible
for 36 parishes, 70 priests, deacons and their families
as well as 2 institutions. “My responsibilities are the
welfare of all these congregations. I visit a different
one every Sunday and I’ll preach and I will teach and
I will make sure everybody is ok and hear about
problems that come up and there are always problems
of course.”
Just a short conversation is enough to understand
that Dorsey genuinely cares. He cares about social
justice, he cares about people and the state of our
societies, he cares about the well-being of everybody.
And he cares in a humbling and honest fashion that is
simultaneously inspiring and eye opening. A true
example to follow.
“Right now in the aftermath of the murder of
George Floyd there is a great deal of upheaval so we
are trying to come up with a common strategy with
the leaders of Churches to help neihgborhoods and
also try to make some progress around the issue of
social justice. So my job is a very complicated job. I

worry about everything but I also pray, and whenever
I pray I worry less.”
Dorsey does not belong in the category of Greek
LOL students who learn the language because of their
Greek background or for family reasons. His encounter
and connection with Greek is a professional one and
rather permeated with theological layers. “For many
years I studied written Greek, and the more I read
particularly the letters of St Paul, the more I became
convinced that they are better understood as speech
rather than text. So, although modern Greek is
different to the Greek of the New Testament, it is still
very close. This fascinated me and I thought that if I
could speak it and hear it the way it is spoken today I
would be able to understand the letters in a complete
different way. That was the beginning of it and then I
just fell in love with Greece.”
Our conversation shifts to his love for the Greek
culture and while he does of course mention food,
there is also a surprising cultural aspect that feels
special to him. “The thing that really got me interested
in Greek culture is when I first heard “Rebetika.”
There is just something so powerful about it.”
Dorsey even remembers the exact moment this
started.
“It was during the refugee crisis which was right
after the economic crisis in Greece. Everything had
collapsed and suddenly there were also tens of
thousands of refugees coming. Other countries shut
their borders and the Greeks opened their arms. The

Orthodox Church actually set aside land for muslim
cemeteries and I found that so moving. And I said to
a friend I am glad American values are alive
somewhere because this is the kind of thing we should
have been doing.”
This is the moment Dorsey started learning more
about the Greek refugees of 1922 and as he says this is
what got him to Rebetika, a genre of Greek popular
music that defined that era of uprooting and forced
migration.
This brings us to the importance of community for
Greek people, especially in times of tragedy, and we
quickly realize that this sense of community is
something Dorsey experiences every day. “I know all
of my priests and because I visit each congregation I
get to know the ordinary people so there is a very close
sense of community. If there is a tragedy, I get to hear
about it. The people have a sense that their bishop is
very close to them and that means the world to me.”
We end our interesting discussion with a hope to
meet in Greece soon and why not continue our talk in
Greek. Besides Dorsey feels safe practising his Greek
around native Greeks, he says:
“Greeks are so grateful and pleased when you try to
speak the language. My teacher, Christina, is so gentle
and encouraging. Whenever I make a mistake she
makes me feel relieved rather than embarrassed. I am
looking forward to going back to Greece and getting
to speak with more people there.”
Thank you Dorsey for our interesting talk and for
being part of our online Greek community.

On Sunday, October 18, 2020, Archbishop Elpidophoros of America celebrated the Divine Liturgy at
Ss. Constantine & Helen Greek Orthodox Church in
Silver Spring, MD. With this visit the Archbishop
has been to all of the parishes, chapels and monastic
communities located within the Archdiocesan District, which comprises the states of New York, Connecticut, Maryland, the District of Columbia and also the Bahamas.
In his Homily at Ss. Constantine & Helen Church,
Archbishop Elpidophoros noted the occasion saying:
“It has been said, ‘last but not least,’ as this wonderful
community of Saints Constantine and Helen does,
indeed, now complete my visitations of all the Parishes of the Archdiocesan District. However, I would
rather say, ‘I saved the best for last!’ Being with you
in your new Temple and community is a proud moment for me, because this famous community was, in
fact, the very first parish visited by His All-Holiness
Ecumenical Patriarch Bartholomew on his Apostolic
Visit to the United States in October of 1997. And today, my friends, we celebrate your community — not
only its venerable history, but its future as a leading
parish of our Archdiocese.”
Immediately following his Enthronement in June
2019, His Eminence began his travels not only to
communities in the Archdiocesan District but also to
parishes nationwide in order to meet as many of the
faithful of America as possible. Even with the limitation imposed with the Covid-19 pandemic which required postponing travels, he continued as soon as
the safely of the faithful could be assured.

Food distribution
by the Hellenic
Relief Foundation

Athens.- Photo: Stavros Tsakiridis
On October 17th, which marks the International Day for the Eradication of Poverty, the
Hellenic Relief Foundation’s monthly food distribution took place, observing all the mandated and recommended coronavirus health and
security measures.
Around 370 families came to the H.R.F. and
their partner organization’s headquarters to receive the basic needs food packages as well as
products donated by Greek companies and the
Athenian Society, including oil, chicken, cheese,
vegetables, and more.
The distribution was organized by Ms. Maria
Siourdi, director of the H.R.F’s partner organization, and with the voluntary assistance of
Soula Belli and Antonia Pantouvaki.
Corporate donors for this distribution included the N. Konstantopoulou Group, Food Bank,
Arla Foods, Agrovim, Barba Stathis, and Agno.
ABOUT HELLENIC RELIEF FOUNDATION
The Hellenic Relief Foundation Inc. is a non
profit organization (501(c)3) and was founded
in 2012, with the goal of raising funds in the
United States to be used towards the purchase
of food items, and other basic necessities for the
underprivileged in Greece that have increased
in numbers due to the current crisis. To date,
around 660,000 dollars have been remitted, and
with donations within Greece, as well as volunteered social and medicinal services, the true
value of the aid is roughly 1.5 million dollars.
The expenses of the HRF are covered by board
members. For more information: www.hellenicrelief.org

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 • Monday, October 26, 2020

Fotini Christia
named director of
the Sociotechnical
Systems Research
Center at MIT
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Elpidophoros thanks Greece for donation to Holy Cross

Boston, Ma

Professor Fotini Christia has
been named the
director of the
Sociotechnical
Systems
Research Center
(SSRC) at MIT.
A professor
in the Department of Political
Science,
C h r i s t i a
stepped
into
her new role with SSRC on Oct. 1. The interdisciplinary center, part of the Institute
for Data, Systems, and Society in the MIT
Stephen A. Schwarzman College of Computing, focuses on the study of high-impact, complex societal challenges that
shape our world.
Christia succeeds Ali Jadbabaie, the JR
East Professor of Engineering, who has led
SSRC since 2016. Jadbabaie recently
stepped down to become the new head of
the Department of Civil and Environmental Engineering.
“Fotini’s breadth as a social scientist,
on-the-ground approach, use of data science and computational techniques, and
application of novel methods to understand how societies are being shaped in diverse areas, made her a natural fit to lead
SSRC into the next chapter,” says Daniel
Huttenlocher, dean of the MIT Schwarzman College of Computing. “I’m delighted
to welcome her and look forward to collaborating on behalf of the college and the
Institute.”
Christia’s research interests deal with
the political economy of conflict and development in the Muslim world, for which
she has done extensive experimental and
survey-related fieldwork in Afghanistan,
Bosnia-Herzegovina, Iraq, and Yemen.
She is presently using cellphone and social
media data in ongoing research on refugee
return in Syria, and on gender-based violence in Egypt during Covid-19.
She is the author of “Alliance Formation
in Civil War” (Cambridge University
Press, 2012), which rationalizes that warring group alliances are not eternally divided along ethnic or religious lines, but
rather are dynamic, formed for more instrumental reasons that often reflect shifts
in the balance of power. Her book was
awarded the Luebbert Award for Best
Book in Comparative Politics, the Lepgold
Prize for Best Book in International Relations, and a Distinguished Book Award
from the International Studies Association.
Her research has also appeared in Science, Review of Economic Studies, IEEE
Transactions on Network Science and Engineering, and American Political Science
Review, among other journals, and her
opinion pieces have been published in
Foreign Affairs, The New York Times, and
The Washington Post. She has been
awarded an inaugural Andrew Carnegie
fellowship and a Harvard Academy fellowship. A native of Greece, where she
grew up in the port city of Salonika, Christia moved to the United States to attend
college at Columbia University. She graduated magna cum laude in 2001 with a
joint BA in economics–operations research and an MA in international affairs.
She joined the MIT faculty in 2008 after
receiving her PhD in public policy from
Harvard University.

From last page
tremendous generosity of the Hellenic Republic
to HCHC Boston, I am delighted to host Ambassador Alexandra Papadopoulou on the campus
today and share with her and the People of
Greece the progress at our premier institution in
America.» The donation was presented by
Greek Ambassador to the US Alexandra Papadopoulou during her visit to the college on Friday
and the lunch held by HCHC to honor both her
and Archbishop Elpidophoros.
As the Archbishop of America pointed out in
statements «this is a significant investment of
mother Greece to her children in the Diaspora,
which shows the spiritual, national and linguistic
ties between us.» On St Iakovos Feast Day, Archbishop Elpidophoros visited the graveside of the

late Archbishop of North and South America. In
a post to his twitter account he said:
“As we celebrated St. Iakovos, we remembered
Archbishop Iakovos and his 37-year archpastoral
ministry as Archbishop of North and South
America. I was glad to be at @HCHCBoston so
that I could pray at his graveside yesterday. Eternal Memory!”
A dispatch by Athens News Agency claims
that the donation to HCHC was an initiative of
former Deputy Minister for Diaspora Greeks
Antonis Diamataris. But Mr. Diamataris had already resigned from the Ministry, when the announcement was made by Archbishop Elpidophoros, on January 8, 2020, in Washington.
Speaking at a luncheon organized by leading
Greek American organizations, in honor of the
Prime Minister, on Wednesday, January 8, Arch-

bishop Elpidophoros of America thanked Kyriakos Mitsotakis, without mentioning Mr. Diamataris. “I would like to acknowledge with gratitude
the momentous investment of Hellas in our
Theological School – an annual grant of two million euros per year
commencing last year. This commitment of
Mother Greece to her children in the Diaspora is
particularly significant, because it demonstrates
the spiritual as well as ethnic and linguistic ties
between us. It creates a fellowship in the Diaspora of ὁμογἀλακτοι, those who have been nurtured by the same Mother. And just as our Mother Church is the Most Holy See of Constantinople, led by our intrepid Ecumenical Patriarch
Bartholomew, our culture and civilization – as is
true for the rest of the Western World – is
Greece”, Elpidophoros said.

Menendez and Democratic Senators Introduce Legislation on abuses by Azerbaijan and Turkey
WASHINGTON.
Senator Bob Menendez (D-N.J.), Ranking
Member of the Senate Foreign Relations
Committee, along with Senators Chris Van Hollen
(D-Md.), Bob Casey Jr. (D-Penn.), Ed Markey
(D-Mass.), Dick Durbin (D-Ill.), Cory Booker
(D-N.J.), and Jack Reed (D-R.I.) introduced two
resolutions to require Secretary of State Mike
Pompeo to detail Azerbaijan’s and Turkey’s human
rights abuses throughout the south Caucasus,
within their own countries, and, in Turkey’s case,
in Syria, Iraq, and Libya. The resolutions also
require information on what role U.S. security
assistance may be playing in these abuses to
inform whether the United States should restrict
or end security assistance and arms sales to those
countries. Both resolutions invoke statutory
authority under section 502B(c) of the Foreign
Assistance Act (FAA).
The Senators are introducing these resolutions
in light of the ongoing violence in the south
Caucasus. With full support from Turkey,
Azerbaijan has attacked population centers,
killing and wounding hundreds of civilians and
driving more than half of Nagorno-Karabakh’s
population from their homes. Turkey’s aggression
in Syria, Libya, and northern Iraq has also
produced numerous credible reports of human
rights violations. Within their own borders, the
governments of both Azerbaijan and Turkey have
long histories of denying their own people the
human rights and fundamental freedoms they
deserve.
“Azerbaijan’s ongoing aggression against the
Armenian people – with Turkey’s full backing –
has already exacted a painful toll on civilians in
the region and resulted in appalling human rights
abuses. The United States cannot continue
providing security assistance and arms to
Azerbaijan and Turkey as they move the region
further and further away from peace,” said
Ranking Member Menendez. “Turkey’s pattern of
violence extends beyond the South Caucasus to

· Information on the likelihood that U.S.
security assistance has been or will be used in the
South Caucasus by the Government of Azerbaijan;
· A description of the steps the U.S. has taken to
discourage practices inimical to human rights by
the Government of Azerbaijan in the South
Caucasus, and to disassociate the U.S. and U.S.
security assistance from them.
The Turkey resolution requests:

Syria, Iraq, and Libya, and both President Aliyev
and President Erdogan have inflicted appalling
abuses on their own people. This resolution
pushes back against Azerbaijan’s and Turkey’s
human rights abuses and paves the way to stop
arming two governments that so often use their
security forces to harm innocent people.”
The Azerbaijan resolution requests:
· All available information concerning alleged
violations of human rights and fundamental
freedoms by the Government of Azerbaijan
within Azerbaijan;
· A description of the steps the U.S. has taken to
promote observance of human rights in
Azerbaijan;
· The Secretary’s opinion of whether
extraordinary circumstances require a
continuation of U.S. security assistance to
Azerbaijan and all the facts suggesting such
assistance is in the national interest of the U.S.;
· All available credible information concerning
alleged violations of internationally recognized
human rights and fundamental freedoms by the
Government of Azerbaijan throughout the South
Caucasus;

· All available information concerning alleged
violations of human rights and fundamental
freedoms by the Government of Turkey within
Turkey;
· A description of the steps the U.S. has taken to
promote observance of human rights in Turkey;
· The Secretary’s opinion of whether
extraordinary circumstances require a
continuation of U.S. security assistance to Turkey
and all the facts suggesting such assistance is in
the national interest of the U.S.;
· All available information concerning alleged
violations of internationally recognized human
rights by the Government of Turkey, its armed
forces, and associated groups and persons in the
south Caucasus, Syria, Libya, and Iraq;
· Information on whether U.S. security
assistance has been or is likely to be used in the
South Caucasus, Syria, Libya, or Iraq by the
Government of Turkey;
· Information on whether U.S.-built F-16s have
been used by the Government of Turkey in the
South Caucasus;
· A description of steps the U.S. has taken to
discourage practices inimical to human rights by
the Government of Turkey in the south Caucasus,
Syria, Libya, and Iraq, and to disassociate the U.S.
and U.S. security assistance from them.
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Kamala Harris and PSEKA’s James Williams Award
From last page
go and fight on the side of the Greeks for their
independence in 1821,”Mehiel said, “But beyond these shared values, she has exhibited
competence, capacity, and passion. And she
actually gets things done.”

Washington, D.C.
AHEPA strongly condemns the latest spate of anti-Semitic attacks of vandalism that desecrated several Jewish monuments in Greece, including the
Thessaloniki Holocaust Memorial, announced Supreme President George G. Horiates. «We condemn
in the strongest terms the recent series of anti-Semitic attacks in Greece,» Horiates said. «Simply
stated, these acts are unacceptable as are all forms of
anti-Semitism or hate speech toward any individual, group or community. We stand with the Jewish
community and call for the perpetrators of these
heinous acts to be brought to justice by the authorities in a swift manner.»

James Williams, an African American from
Baltimore, MD, a freed slave, “went to Greece
in 1821 to fight alongside Hellenes in the
Greek War of Independence,” Mehiel explained, “He was among the casualties of that
fight for Greece’s freedom, and we remember
him to this day.”
Senator Harris, the first African American
and South Asian American woman to run on
a major political party’s presidential ticket, expressed gratitude for the award and spoke
general words of praise centered around
Greece’s contributions to the world as the
mother of the democracy andrepresentative
government. She didn’t include anything of
note regarding contemporary relations between the two countries and the U.S. in her remarks, however.
“…When I think about the country of
Greece as it relates to the days of James Williams, what he did to fight along with the
Greek people, and the leadership of Greek
Americans in 2019,”Harris said. “I know that
there are profound and direct connections between everything we do here in Washington
DC and that country of origin, Greece, and all
that we did to fight for democracy then, and
what we must do to fight for democracy now.”
James Williams, she said, “showed great
self-determination against incredible odds.
He showed courage. He showed loyalty. Not
only to the Greek people but to the cause of
freedom and democracy. He made a choice to
join the cause and to join the fight and ultimately gave his life in honor of a very important cause… for the freedom of people and for
democracy so I’m very honored to receive this
award.”

AHEPA welcomes
U.S. Rep. Raskin
joining the
Congressional
Hellenic Caucus
Washington
AHEPA welcomes the news that U.S. Rep. Jamie
Raskin (D-MD) has joined the Congressional Caucus on Hellenic Issues, announced Supreme President George G. Horiates. «We sincerely thank Congressman Raskin for joining the Hellenic Caucus,»
Horiates said. «We look forward to working with
him and his staff on issues of importance to the
Greek American community. We also thank Brother Comninos for his grassroots outreach to the congressman’s office.» Supreme President Horiates and
Brother Comninos, who is a constituent of Congressman Raskin and District 3 warden, met with
Congressman Raskin’s staff and asked for the congressman to join the caucus.
Congressman Raskin, who represents Maryland’s
8th Congressional District, is also a member of the
Congressional Hellenic Israeli Alliance (CHIA).
The bipartisan-supported Hellenic Caucus stands
at 114 members.

AHEPA welcomes
bipartisan outcry on
Turkey’s reported
missile system test

Harris went on to say that she thinks about
the award not only in the context of the history of James Williams and the fight for Greece’s
freedom, but also in the context of “where we
are today, which is, undoubtedly, an inflection
point in the history of our country… I do believe this is a moment in time where, individually and collectively, we are being required to
look in a mirror and ask the question ‘who are
we? … We cannot take a democracy for granted,” said Harris, “which, if true to its design
and its purpose, is a system that allows all people to have equal voice and participation.” In
her travels around the U.S., “I say to our fellow
Americans, ‘our democracy is intact; it is being challenged, as it should be, and it is intact.”
Reflecting on her receipt of the award, Harris said, “… I think that history teaches us that
if we are going to be true to the purpose of democracy, we understand that the fight for democracy is a fight that the gains that we make
are never permanent, and that we must be vigilant and that this is a fight that is incumbent
on each generation to carry the banner…”
Democracy, she said, is like “a tabletop designed to stand on four legs: three independent co-equal branches of government, and, of
course, a free and independent press. The
beauty of the design is that it presupposes—as
has been debated and discussed—that there
may be moments in history where any one
branch will exert its power in a way that may
be an abuse of power, or excessive power… a
display of power not only for the purpose of
making decisions about what should happen,

AHEPA condemns latest
spate of anti-Semitic
attacks in Greece

but that can diminish, can beat down …” she
said, “but what I say is that our democracy is
still standing, checks and balances are in
place, and the debates are still raging.And we
are still all finding someplace where we can
fight for the integrity of this system.”
Harris spoke about her friendship with
Dennis Mehiel. A prominent figure in the
Greek American community, business magnate Dennis Mehiel. Principal shareholder
and Chairman of U.S. Corrugated Inc., Mr.
Mehiel has long been active in New York State
political life, and is CEO of the Battery Park
City Authority.
Mehiel is a recipient of the Medal of St.

Paul, the highest honor of the Greek Orthodox Archdiocese of America, in recognition of
his extraordinary public service. A member
of Leadership 100, he is an Archon of the Ecumenical Patriarchate, the Order of St. Andrew the Apostle. A member of Friends of St.
Nicholas National Shrine, Mehiel was appointed to serve on the Special Investigative
Committee of St. Nicholas National Shrine.
Among other positions and elected posts,
Mehiel was the first person not of the Jewish
faith ever elected to the Board of Governors of
Yeshiva University’s Wurzweiler School of Social Work. Mehiel is married to Karen Mehiel.
He has seven children.

Washington
AHEPA welcomes bipartisan calls from Congress’s leaders on foreign policymaking for the Administration to take action on Turkey due to Turkey’s reported test of the Russian-made S-400 missile defense system, announced Supreme President
George G. Horiates.
U.S. Senator Robert Menendez (D-NJ), ranking
member, Senate Committee on Foreign Relations,
issued a strong statement that «Turkey must be
sanctioned immediately for its purchase and use of
this system» by the Administration.
Senator Menendez’s statement falls in line with
his series of questioning of Secretary of State Mike
Pompeo about Turkey’s acquisition of the S-400s
during a July hearing. The Senate Foreign Relations
Committee Chairman, U.S. Senator James Risch
(R-ID) also issued a statement calling Turkey’s reported test of the missile system, «unacceptable behavior from a North Atlantic Treaty Organization
(NATO) ally» and for President Erdogan to be held
accountable for his actions during the past several
years. «We sincerely thank the heads of Congress’s
foreign policymaking committees for keeping the
bipartisan pressure on to hold Turkey accountable
for its aggression and egregious provocations that
violate international law and U.S. law, in case of its
acquisition of the S-400 missile defense system,»
Horiates said. «Turkey continues to prove on a daily basis that it is a failed NATO partner and it does
not act in anyone’s best interest. We reiterate our
call for the Administration and other international
bodies to sanction Turkey.»
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EFTYHIA the acclaimed biographical film was presented at the LAGFF
Los Angeles.- By Vasilis Papoutsis

T

he critically acclaimed and audience
darling Greek film My Name is Eftyhia
(Ευτυχια) that had an amazing box office run
in Greece in 2019 was finally presented in
Southern California as part of the virtual
edition of the 14th Los Angeles Greek Film
Festival(LAGFF). The film that was inspired
by the life of the most prolific Greek female
lyricist Eftyhia Papagianopoulos, portrays
masterfully her brilliant songwriting talent,
her enormously strong determination as well
as her disastrous personality flaws.
The movie is comprised of flashbacks during
an award dinner given in her honor. After
escaping the catastrophe in Smyrna in 1922
with her mother and two young daughters, she
is determined to live life to it’s fullest each and
every day. Her marriage to a wealthy but much
older Greek man did not last long after her
return to Athens and her adventure of self

LAGFF 2020 Orpheus
Winners Announced

While there is no Red Carpet Closing
Night & Orpheus Awards Gala at this
year’s Los Angeles Greek Film Festival,
there is an abundance of interest and excitement for the films and Award Winners.
Orpheus Winners were selected by the
internationally- drawn jury made up of
Martichka Bozhilova, Yule Caise, Colin
Campbell, Khavn De La Cruz, Matt
Kaszanek, Kirsten Kawamura, Robert
Koehler, Akis Konstantakopoulos, Konstantia Kontaxis, Sherman Ong, Vasilios
Papaioannu, and Nassos Vakalis.
“There were many incredible films and
talent this year,” explains Festival Director
Aris Katopodis. “Our distinguished jury
panel looked at the films very carefully.
The awards were very close.” Due to popular demand, Katopodis extended the Festival by six days from Oct. 15 to Oct. 21 to
allow pass holders and supporters more
time to watch 55 films.
Best Feature: “Siege on Liperti Street”
Best Director: Stavros Pamballis (“Siege
on Liperti Street”)
Best Performance: Katia Goulioni (“My
Name is Eftihia”)
Best Short: “Index”
Best Documentary Feature: “As Far As
The Sea”
Special Jury Award – Director: Rinio
Dragasaki (“Cosmic Candy”)
Special Jury Award – Short: “Electric
Swan”
Special Jury Award – Documentary:
“Wax and Feathers”
Honorable Mention – Short: “The Distance Between Us And The Sky”
Honorable Mention – Documentary: “I,
Tony”
Honorable Distinction – Animation:
“Heatwave”

discovery began. Although she did not start
writing until she was older the array of songs
she wrote was incredible. Every song in the
movie is a well known classic, the soundtrack of
our lives! She has written lyrics for every major
Greek composer such as Vasilis Tsitsanis,
Manolis Hiotis, Apostolos Kaldaras, Manos
Hatzidakis and her songs had been performed
by music giants such as Stelios Kazantzidis,
Grigoris Bithikotsis, Mary Linda, Sotiria Bellou
and Yiorgos Dalaras. And despite her
accomplishments she was mostly unknown
outside of the music industry and never received
the accolades she deserved while she was still
alive. Film Producer Dionyssis Samiotis in our
conversation told us that “I was drawn by the
music and Eftyhia’s amazing lyrics. I wanted her
to finally get the recognition she deserved and
for the public to witness her tremendous
personality”. And it is that larger than life
personality that keeps the audience captivated
as they witness the various aspects of it, either
as a loving wife and mother, a dedicated friend,
a chain smoker and an addict gambler who can
find creative inspiration at any moment. Eftyhia
whose name means Happiness, experienced
very little happiness in her life, as she had to
overcome losses of loved ones and her own
demons. The film that won eight Hellenic
Academy Awards was based on the book of
Papagianopoulos’ granddaughter Rea Maneli
“My yiayia Eftyhia”. Even though the book was
the guideline, screenwriter Katerina Bei credits
Eftyhia’s grandson Alexis Polyzogopoulos with
obtaining a deeper understanding of her
character. “We met a few times and through his
narrations he helped me bring her character to
life. I was fascinated by her sense of humor and
her resolute spirit that made her an unstoppable
force”. The character of Eftyhia was performed
brilliantly by two great actresses Katia Goulioni
and Karyofyllia Karabeti. Goulioni portrays the

young Eftyhia and Karabeti the elder. Katia
Goulioni won LAGFF’s award for Best
Performance that could had easily been shared
with Karabeti as they were both wonderful.
They were able to convey to the audience
feelings of admiration for her talent and
empathy for her misfortunes even when those
were related directly to her personality’s
shortcomings. When asked about the choice to
have two actresses portray the same character
Samiotis said that “it was a suggestion of our
director Angelos Frantzis who felt that the
movie will be better served if we had two
actresses. He wanted to show the tremendous
pain Eftyhia felt after the death of her mother
and how that experience affected her

emotionally and physically”. With music so
instrumental to the identity of the film it made
perfect sense to recruit one of the best film
score composers, Minos Matsas. Matsas wrote
the music for the synonymous song Eftyhia that
was performed by Dalaras, Zouganeli,
Triandafillidis and Kitsou and he also made the
music arrangements for all the classic songs
performed in the film. Producer Samiotis
praised Matsas’ “incredible contribution to the
film”. Samiotis had also had high praise for his
director Angelo Frantzis with whom he said
shared “the same artistic vision about the film,
our collaboration was ideal and he delivered an
amazing film”. The film was produced by
Tanweer Productions that was founded by
President Joseph Samaan of the Tanweer Group,
for the modest amount of 1,200.000 euros.
Dionyssis Samiotis who started his career as a
lawyer of intellectual property and has produced
over 30 feature films since 1996 said that “it is a
testament to the superior talent of the Greek
artists both in front and behind the camera that
a film of this quality can be produced by such a
modest amount”. Greece dealt for the most part
successfully with the pandemic but one of the
victims was Ioulia Stavridou the costume
designer for Eftyhia and countless other cinema
and theater productions. Film production was
halted but TV productions resumed at the end
of July. Samiotis said we decided that we “could
proceed with production of TV shows because
we were able to establish strict guidelines to
protect the crew”. The next project for Samiotis
and Tanweer will be the epic SMYRNA about
the catastrophe in 1922 with Grigoris
Karantinakis directing and starring iconic
Greek actress Mimi Denissi. The film
production was scheduled to start last May but
with the lockdown due to the pandemic it was
cancelled and it is rescheduled for April 2021.
Vasilis Papoutsis

Hellenic Film Society USA Launches Always on Sunday on Demand
Astoria, NY — Hellenic Film
Society USA (HFS) is proud to announce Always on Sunday on Demand, a new streaming Greek film
series. On the first Sunday of every
month, HFS will begin streaming
two Greek films for the duration of
the month. All films will be available for streaming any time, from
any device around the world. The
first two films will begin streaming
Sunday, November 1.
The new monthly series follows
the successful virtual Greek film
festival that HFS presented in July
after the pandemic forced movie
theaters to close indefinitely, precluding the presentation of the
New York Greek Film Expo, the
Society’s annual spring film festival
in theaters around the New York
metropolitan area.
“We are thrilled to offer these
Greek film favorites to audiences
across the country and around the
world, where people may not have
had access until now,” says Jimmy
DeMetro, President of Hellenic
Film Society USA. “We still believe
that watching a film in a movie
theater is the best viewing experience but if there’s a silver lining
here, it’s that it has forced us to
think beyond the movie screen
and introduce Greek film to a

terpiece.” Both films have English
subtitles.
Always on Sunday on Demand
is an outgrowth of the Always on
Sunday film series which began at
the prestigious Museum of the
Moving Image in Astoria, NY in
2018.

About the Hellenic Film
Society USA

whole new audience around the
globe.”
Always on Sunday On Demand
will kick off with two very different, engaging films, which will be
available for streaming from Sunday, November 1 through Saturday, December 5. Plato’s Academy,
considered an important film in
the Greek canon, is a satire set in
Athens in which its protagonists
grapple with the changing of their
once homogeneous society. The
Hollywood Reporter said that director Filippos Tsitos offers “wry
wisdom and steady laughs” and

“seems to have a genius for…comedy.” Plato’s Academy won the Best
Feature Film Award of the Los Angeles Greek Film Festival. Antonis
Kafetzopoulos won the Hellenic
Film Academy Award for his role.
Lost in the Bewilderness, directed by Alexandra Anthony, is a documentary about a young Greek
boy who is kidnapped by his mother and smuggled out of Greece. His
return to his homeland 11 years
later is a rocky journey as he struggles to get reacquainted with his
family and his Greek roots. The
Boston Globe calls the film “a mas-

The Hellenic Film Society USA
(HFS) is a 501(c)(3) non-profit organization rooted in the belief that
Greek cinema can and should be
part of the American cultural landscape. The organization promotes
feature films, documentaries, and
film shorts made by Greek filmmakers and those of Greek descent, as well as films that promote
the cultures of Greece and Cyprus.
The Stavros Niarchos Foundation is the lead supporter of the
Hellenic Film Society USA. Additional support is provided by Onassis Foundation USA, the Kallinikeion Foundation, Queens Council on the Arts, and the New York
City Council through the office of
Council Member Costa Constantinides. For additional information
or to purchase tickets, please visit
www.hellenicfilmusa.org or call
646-844-1488.
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SPAIN’s IBEX RISES BY 1.42 PERCENT

A view of the screens showing the activity at the end of the session inside Spain’s Stock
Exchange main headquarters in Madrid, Spain, 23 October 2020. The IBEX 35, Spain’s
main index, rose a 1.42 percent, reaching the 6,900 points. EPA/VEGA ALONSO

Athens Exchange Weekly Review
S

tocks at Athinon Avenue headed higher
on Friday after another quiet session,
with traders harboring little hope of any
significant shifts in the rating reports by
Standard & Poor’s and DBRS, due late on
Friday. Pressure is set to resume in the new
week, unless there is a dramatic deterioration
in public health situation across the country.
The Athens Exchange (ATHEX) general index ended at 612.32 points, adding 0.56% to
Thursday’s 608.90 points. On a weekly basis it
declined 1.27%.
The large-cap FTSE 25 index contracted
1.82% to close at 1,435.89 points.
The banks index earned 0.42%, with Piraeus
advancing 0.85%, National grabbing 0.41%,
Alpha collecting 0.40% and Eurobank improving 0.31%.
Coca-Cola rose 1.92%, Mytilineos climbed
1.88%, OTE telecom increased 1.80% and Viohalco grew 1.50%, while Jumbo fell 2.44% and
Fourlis Holdings gave up 1.59%.
In total 55 stocks boasted gains, 33 endured
losses and 19 remained unchanged.
Turnover amounted to 33.5 million euros,
down from Thursday’s €46.5 million.

FINANCIAL NEWS
**** In the second quarter of 2020, the seasonally adjusted general government deficit to
GDP ratio stood at 11.6% in the euro area and
11.4% in the EU, according to data released today by Eurostat, the statistical office of the EU.
The second quarter of 2020 saw both the
highest deficit recorded in the euro area and
the EU since the start of the time series as well
as the sharpest quarter on quarter increase. In
the second quarter of 2020, all Member States
recorded a government deficit, Eurostat says.

In the second quarter of 2020, total government revenue in the euro area amounted to
47.4% of GDP, compared with 46.8% of GDP
in the first quarter of 2020. This increase as a
percentage of GDP is due to stronger relative
decreases in GDP than decreases in total revenue – seasonally adjusted total revenue in the
euro area decreased by around €132 billion
compared with the first quarter of 2020.
Total government expenditure in the euro
area stood at 59.0% of GDP, a significant increase compared with 49.3% in the previous
quarter. Seasonally adjusted total government
expenditure increased by around €95 billion
compared with the first quarter of 2020, mainly due to policy measures to mitigate the economic and social impact of the COVID-19
pandemic. In the EU, total government revenue was 47.1% of GDP in the second quarter
of 2020, an increase compared to 46.2% of
GDP in the first quarter of 2020. Total government expenditure in the EU was 58.6% of
GDP, an increase compared with 48.8% of
GDP in the previous quarter.
Meanwhile in 2019, the government deficit
of both the euro area and the EU increased in
relative terms compared with 2018, while the
government debt declined in both zones. In
the euro area the government deficit to GDP
ratio rose from 0.5% in 2018 to 0.6% in 2019,
and in the EU from 0.4% to 0.5%. In the euro
area the government debt to GDP ratio decreased from 85.8% at the end of 2018 to
84.0% at the end of 2019, and in the EU from
79.5% to 77.6%.
In 2019, Denmark (+3.8%), Luxembourg
(+2.4%), Bulgaria (+1.9%), the Netherlands
(+1.7%), Germany, Greece and Cyprus (all
+1.5%), Austria (+0.7%), Ireland, Malta, Slovenia and Sweden (all +0.5%), Croatia (+0.4%),
Czechia and Lithuania (both +0.3%) as well as

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

TRADED VALUE  :  31,468.61 €

INDEX
VALUE % DIFF. VALUE (€)
FTSE/CySE 20
25.630
0.040 19,873.610
MAIN MARKET INDEX
26.720
0.260
6,743.960
INVESTMENT COMPANIES MARKET INDEX 736.030
0.000
0.000
CSE GENERAL INDEX
43.200
0.000 31,228.610
HOTELS INDEX
582.280
0.280 10,799.100
ALTERNATIVE MARKET INDEX
701.180
-0.420 24,484.650
FTSE Med (21/10/2020)
3,840.340
-0.440
207.850
0.420
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Estonia and Portugal (both +0.1%) registered a government surplus. Two Member States had deficits equal to or higher
than 3% of GDP: France (-3.0%) and Romania (-4.4%).
At the end of 2019, the lowest ratios of
government debt to GDP were recorded
in Estonia (8.4%), Bulgaria (20.2%), Luxembourg (22.0%), Czechia (30.2%) and
Denmark (33.3%).
Eleven Member States had government debt ratios higher than 60% of
GDP, with the highest registered in
Greece (180.5%), Italy (134.7%), Portugal (117.2%), Belgium and France (both
98.1%), Spain (95.5%) and Cyprus
(94.0%).
In 2019, government expenditure in
the euro area was equivalent to 47.1% of
GDP and government revenue to 46.4%.
The figures for the EU were 46.7% and
46.1% respectively. In both zones, the
government expenditure ratio increased
while the government revenue ratio decreased between 2018 and 2019.
At the end of the second quarter of
2020 the government debt to GDP ratio
in the euro area stood at 95.1%, compared with 86.3% at the end of the first
quarter of 2020. In the EU, the ratio increased from 79.4% to 87.8%. Compared
with the second quarter of 2019, the government debt to GDP ratio rose in both
the euro area (from 86.2% to 95.1%) and
the EU (from 79.7% to 87.8%). The
sharp increases are due to two factors:
government debt increasing sharply, and
GDP decreasing.
At the end of the second quarter of
2020, debt securities accounted for
81.6% of euro area and for 81.4% of EU
general government debt. Loans made
up 15.1% and 15.4% respectively and
currency and deposits represented 3.3%
of euro area and 3.2% of EU government
debt. Due to the involvement of EU
Member States` governments in financial assistance to certain Member States,
quarterly data on intergovernmental
lending (IGL) are also published. The
share of IGL as percentage of GDP at the
end of the second quarter of 2020
amounted to 2.0% in the euro area and to
1.7% in the EU.
The highest ratios of government debt
to GDP at the end of the second quarter
of 2020 were recorded in Greece
(187.4%), Italy (149.4%), Portugal
(126.1%), Belgium (115.3%), France
(114.1%), Cyprus (113.2%) and Spain
(110.1%), and the lowest in Estonia
(18.5%), Bulgaria (21.3%) and Luxembourg (23.8%).
Compared with the first quarter of
2020, all Member States registered an increase in their debt to GDP ratio at the
end of the second quarter of 2020. The
largest increases in the ratio were observed in Cyprus (+17.1 percentage
points – pp), France (+12.8 pp), Italy
(+11.8 pp), Spain (+11.1 pp), Croatia
and Belgium (both +11.0 pp), Slovakia
(+10.6 pp) and Greece (+10.5 pp).
Compared with the second quarter of
2019, all Member States but Ireland (-0.3
pp) registered an increase in their debt to
GDP ratio at the end of the second quarter of 2020. The largest increases in the
ratio were recorded in France (+14.9 pp),
Belgium (+12.9 pp), Italy (+11.9 pp),
Spain (+11.7 pp), Slovakia (+11.1 pp),
Slovenia (+10.8 pp) and Austria (+10.7
pp).

Elliniko casino
will boost Athens
tourism by 10%,’
says Mohegan CEO
From last page
implemented will depend on how quickly the
necessary licenses can be issued.
Once that process is completed, the contractor’s
formal obligation is to complete the project within
three years. A realistic estimate would bring the
casino’s opening day around the end of 2024.
Kontomerkos said that special emphasis will be
placed on the “Greek footprint” of the complex,
which aspires to become a popular leisure and
entertainment destination for people from all
around the world, with restaurants, conference
halls, luxurious hotels and cultural events.
The casino development could act as a catalyst
for the multiplication of investment projects along
the Athenian Riviera, he estimated.

Greek tourism is
counting its losses
Greek tourism revenues amounted to 1.37
billion euros in the month of August, below
estimates from the government and the Greek
Tourism Confederation for takings of €1.5 billion.
Over the first eight months of the year revenues
reached €2.68 billion.
The huge gap with previous years in revenue
terms becomes obvious through the comparison
of this August’s takings with those of the same
peak month in 2019 (€4.1 billion) and 2018 (€3.6
billion). Bank of Greece data for the JanuaryAugust 2019 period had shown tourism revenues
of €13.2 billion, up from €11.6 billion in 2018. It
therefore becomes obvious that the takings of this
year’s first eight months amounted to roughly the
revenues from about 15 days in August 2019.
The lost revenues for the Greek economy from
tourism this year amounted to €10.52 billion until
end-August. The drop of net revenues from travel
services is the reason for the reduction of the
service surplus this August, which amounted to
just €80 million, against €1.8 billion a year earlier.
Arrivals of non-resident travelers and the
ensuing collection of revenues shrank by 73.3%
and 66.5% respectively in August on an annual
basis, while the travel balance deteriorated due to
the drop in net takings from sea and air transport.
Across the first nine months of 2020 the total
number of passengers through Greek airports
came to just 16.6 million, posting an annual
decline of 68.9% from last year’s 53.4 million
passengers in January-September.
Given these figures and the growing second
wave of the pandemic, it is quite unlikely for the
revised target of €3.5 billion in tourism revenues to
be achieved for the whole of 2020, let alone the
original adjustment of forecasts that had spoken of
€5 billion.
Lampsa Hotels Director for Corporate Growth
Chloe-Maria Laskaridi estimated at a forum
yesterday that the full recovery of tourism will not
come before 2023 or even 2024, noting that the
crisis might offer investment opportunities for
long-term investors.

Volatility in shipping
market addressed in
online seminar
For the second year running, S&P Global Platts’
European Shipping Seminar will discuss the
volatility of the tanker, dry bulk, container, and
LNG freight markets and how a tumultuous 2020
has changed the world of shipping.
In this Posidonia Week event on Monday,
October 26, participants will have the opportunity
to get a comprehensive economic and trade
outlook, by gaining the full picture on the current
state of the global economy, the ongoing
geopolitical tensions impacting global trade
patterns and the impact on the shipping sector.
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Archbishop of Cyprus
Commemorates
Ukrane’s Epiphany
despite local reactions
:

Nicosia.- CNA

The Church of Cyprus recognizes the autocephaly of the Orthodox Church of Ukraine, said
today Archbishop Chrysostomos of Cyprus after
the ordination of Bishop Pagkratios of Arsinoe at
the Monastery of Panagia Chrysorroiatissa.
During the ordination of the new Bishop of Arsinoe, Archbishop Chrysostomos commemorated
Metropolitan Epifaniy for the first time as primate
of the Orthodox Church of Ukraine, sparking
controversy among members of the Holy Synod
who had not been informed beforehand.
It is noted that the Metropolitan of Limassol
left shortly before the end of the service with
Archbishop Chrysostomos saying that his reaction was justified. As reported by Cyprus News
Agency, in his statements, Archbishop Chrysostomos of Cyprus stated that his decision served the
Orthodoxy and the Church of Cyprus. It may be
against certain people, he said, but what interests
the Archbishop himself is Orthodoxy.
He said on Saturday, “I commemorated the
new Primate of Orthodox Church of Ukraine,
Epifaniy. Since last year, we have notified the Ecumenical Patriarch that we would maintain a neutral position and dedicate ourselves to serving Orthodoxy through the primates of various autocephalous Churches.”
I had to take a position, he continued, although
the Holy Synod disagreed with him, while acknowledging that the members of the Holy Synod
were not aware of his current decision to commemorate Metropolitan Epfaniy of Kyiv. One said
that a member of the Holy Synod left at the end of
the service, stating that, if he were him, he would
leave as soon as he heard the Archbishop himself,
commemorating Metropolitan Epifaniy.
He also said that he admired his patience in
waiting for so long. The Archbishop of Cyprus
stated that his move served first the Orthodoxy
and then the Church of Cyprus. He estimated that
all the predecessors, including Kirill, admitted
that he was right. He added that if any member of
the Holy Synod asked for the issue to be discussed
within the framework of the Charter, he would
convene the Holy Synod after sending a letter to
the Ecumenical Patriarch, upon which he would
expound at the Holy Synod.
He estimated that the Holy Synod will accept
the content of the letter to the Ecumenical Patriarch —if not unanimously— by a majority. As he
explained, his stance serves the Church. His
stance may, he said, not serve individuals but
serves the Church.

Cyprus to denounce
to UN entry of Turkish
VP in Varosha
Nicosia

The entry of Turkish Vice President Fuat Oktay
in the fenced-off city of Famagusta, known as
Varosha, will be denounced at the Security Council and the UN Secretary General, Government
Spokesperson Kyriacos Koushos has said in a
written statement, issued on Saturday.
According to the announcement, the President
of the Republic and the government condemn
and denounce, in the strongest and most emphatic way, the new provocative action of Turkey, to
send the Vice President of the Turkish Government to the occupied areas, and in particular his
entry into the fenced-off city of Famagusta.
«This is clearly a provocative and illegal act
that violates UN Security Council resolutions.
The action of the Turkish Vice President will be
denounced at the Security Council and the UN
Secretary General,» Koushos points out.
The Government Spokesperson also notes
that, such illegal and provocative actions are in
contradiction with what the UN Secretary General asks for the creation of an appropriate climate,
in order to take the initiative to resume talks for
the settlement of the Cyprus problem from where
they stopped in Crans Montana, and according to
what was agreed in Berlin, by President Anastasiades the former Turkish Cypriot leader Mustafa
Akinci before the UN Secretary General.
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46
GreekNews26

Adamos Adamou elected President of Cyprus Parliament
Nicosia.- CNA
eft-wing MP Adamos Adamou was
elected unrivaled 12th President of the
House of Representatives on Friday, with the
votes of the majority of MPs, except those of
ELAM. In favour were 53 MPs. There were
two abstentions, those of the ELAM MPs.

L

His candidacy was a joint proposal from all
parties except ELAM. General Secretary of the
left wing AKEL party Antros Kyprianou proposed Adamou during the plenary session.
After his election, Adamou took the floor
saying that it is time «for us all to take responsibility and with a responsible attitude, close to
the citizens, to try and gain our credibility and
dignity which we have lost.»
In a statement before Adamou`s election,
President of DISY ruling right wing party Averof Neofytou said that there was a spirit of consensus as regards Adamou`s candidacy and expressed the wish that with consensus they will
be able to address all the small and big challenges that are before us.
Democratic Party President Nicholas Papadopoulos said that in a period when the credibility of the Parliament has been shaken, the
candidacy of Adamou is a choice of consensus
in this crucial time, while President of the
EDEK Socialdemocratic party, Marinos Sizopoulos, said that the party supports Adamou in
these difficult times and said that he is the person to restore the image of the Parliament.
Yiorgos Lillikas, President of the Citizens`
Alliance said he expects that the ethos that
characterizes Adamou will contribute to restor-

ing the credibility of the Parliament, while Solidarity MP Michalis Giorgallas said that consensus is the least that political forces can demonstrate at these crucial times.
Charalampos Theopemptou, President of the
Cyprus Greens - Citizens`s Cooperation said
that Adamou enjoys his party`s trust and that
they will support him in his difficult task. He
reiterated the request of his party for the publication of the Giorkatzis list, according to the decision of the Parliament.
ELAM President Christos Christou said that
his party did not support the candidacy of Adamou because the two conditions they set were
not met, namely immediate publication of the
Giorkatzis list and the release of Adamou from
his parliamentary group.
MP Aggelos Votsis from the Cooperation of
Democratic Forces said that they proposed
Adamou for his ethos, hard work and willingness for the widest possible consensus.

Idependent MP Anna Theologou expressed
her support to Adamou describing him as a decent politician.
During Friday’s session of the plenary, new
MPs Yiannakis Gavriel of AKEL and Roula
Georgiades of the Solidarity Movement were
sworn in.
Adamou was born in Limassol in 1950. He
studied Medicine at the National and Kapodistrian University of Athens with specialisation in
Pathology and Internal Medicine-Oncology
(Athens and United States of America).
He is a consultant medical oncologist.
He speaks Greek and English. He is married
to Fedra Lerni and has four children.
He served as MP at the House of Representatives in 2003 with the AKEL left wing party. In
2004 he was elected as MEP and served at the
European Parliament between 2004 - 2009 being member of the European United Left–Nordic Green Left. In 2011 he was re-elected MP
with AKEL.

Cyprus is a great place for innovation centres and labs US official tells CNA
Nicosia.- By Maria Koniotou/CNA
Cyprus is a great place to build innovation centres, software development labs and incubators US Under Secretary of State for Economic
Growth, Energy and the Environment Keith
Krach has told the Cyprus News Agency (CNA).
In an interview with the Agency, Krach who visited recently Cyprus and signed a Memorandum
of Understanding (MoU) for cooperation in
science and technology with the Deputy Minister to the President of Cyprus for Research,
Innovation & Digital Policy Kyriacos Kokkinos,
stressed the importance of enhancing the US
private investments in Cyprus, particularly as
regards the innovation sector.
Krach said that the purpose of his visit to Cyprus was «to take our relationship with Cyprus
to the next level. As Secretary Pompeo said our
relationship has never been better. So right on
the heels of him signing the agreement on port
security and cyber security today we signed an
agreement on science and technology cooperation. Big part of it in terms of running the
economic diplomacy for the US is to drive the
US private sector investment into Cyprus. And
particularly I think of the innovation sector,» he
noted.
Asked how the two countries can benefit from
the Memorandum that has been signed, the US
official noted that «there is a number of ways
to be able to do that. Of course, one is private
sector investment. I spent thirty years of my career in Silicon Valley building companies and I
think Cyprus is a great place to build innovation
centres, software development labs, incubators I
think,» he added.

He went on to say that this «is a big, big area and
there is great human capital, great know-how in
Cyprus, great universities, great location, it is a
crossroad. I think another big area is in terms of
the next generation telecommunications and it
is a particular area of focus in terms of 5G and
the clean network which is a comprehensive
approach to addressing long term issues of data
privacy, security, trusted collaboration built on a
coalition of partners.»
Asked about the response of the Cypriot officials
whom he met, Krach said that «they are very
like-minded. I think they understand very clearly the risk from untrusted vendors,» he noted.
Moreover, he said that «25 NATO countries and
over 25 EU countries but also Japan, Australia,
Singapore, Taiwan, Vietnam, Canada are on a
clean network.
Asked about the dangers from the introduction
of the 5G, Krach said that «the 5G will change
the way that communication is done. It will
bring great benefits. But also there are risks in
terms of authoritarian states» he noted, referring
particularly to China.
As he said China has «a national security law
that requires any Chinese company, state-owned
or otherwise or any Chinese citizen to turn over
any information, proprietary technology, intellectual property or data upon request to the
Chinese Communist Party or their army or suffer the consequences.»
«So a key aspect is to make sure that the 5G providers are trusted, providers are clear, and that
is a big requirement not only for the US private

sector companies investing in Cyprus but also
really the entire region as well,» the Under Secretary of State said.
Asked about the meetings he had recently with
EU officials about the 5G security and their response, Krach said that «it was a great response.»
Moreover he noted that EU Commissioner Thierry Breton has issued the clean 5G EU tool box
which defines the clean providers and also highrisk suppliers.
Asked about the challenges to data security from
malign actors and how these challenges can be
addressed, Krach said that «the challenges can be
addressed by making sure that you don’t put in
untrusted equipment and making sure that the
network traffic coming in to Cyprus comes in
clean in terms of clean 5G providers. I think this
is critical. And the bottom line is about one word
only and that is trust,» he noted.
To a question about the public-private partnership for addressing 5G security, Krash said that
this is really important «because it is comprised
of like-minded countries.» He added that there
are companies which are signed up to the clean
network because they want to protect their data
as well so I think you see a tremendous momentum and the tide has turned against untrusted
vendors.
With regard to the importance of a clean network in light of the COVID-19 pandemic and
the increase of teleworking, he noted that this is
more important now for national security and
cyber security. He also noted that «there is no
difference between democrats and republicans
when it comes to this China challenge.»
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Dendias to meet with Israeli
Foreign Minister Ashkenazi
Athens.- (GreekNewsOnline)

F

oreign Affairs Minister of Greece Nikos
Dendias will meet with his Israeli
counterpart Gabi Ashkenazi on Monday at
19:00. As per a ministry statement, talks will
focus on developments in the Eastern
Mediterranean, the Middle East and Israel’s
relations with the EU.
Turkey’s aggressive stance in the Eastern
Mediterranean was slammed by the spokesperson of the Israeli Ministry of Foreign Affairs in
what was seen as another indication of Ankara’s
increasing regional isolation. Israel, Lior Hayat
said, is following recent developments with
concern, noting that some unilateral actions by
Turkey could lead to escalation and endanger
the fragile stability in the region.
Israel, he stressed, reiterates its full support
and strong solidarity with Greece in its maritime area and its opposition to any attempt to
violate these rights.
Egyptian Minister of Petroleum and Mineral
Resources Tarek El-Molla announced a couple
of weeks ago turning the East Mediterranean
Gas Forum into an international body based in
Cairo. This body includes in its membership
Egypt, Cyprus, Greece, Israel, Jordan, Italy, and
Palestine.

MORE TURKISH DRILLS

Turkey announced a series of naval drills to
be carried out in the Eastern Mediterranean on

October 27, 28 and 29. The Turkish naval forces’ Antalya Hydrography station broadcast
three Navtex text messages for naval drills, of
which two concern maritime areas east of the
island of Kastelorizo within Turkish waters in
the Phoenicia region, while the third concerns
waters off the coastal city of Iskenderun.
The Turkish NAVTEX was issued hours after
NATO’s Secretary-General announced that
Greece and Turkey agreed on Friday to cancel
military exercises that were scheduled on each
other’s national holidays on October 28 and 29,
respectively.
The ambassador of Greece presented Turkey
with a demarche, following up on the new Navtex issued by Turkey for illegal actions near
Kastellorizo island in the Greek continental
shelf, the Greek Foreign Affairs Ministry said
on Friday. «The Turkish actions undermine the
already difficult climate created entirely through
Turkey’s responsibility, and increase tension
sharply while upsetting security and stability in
the greater area,» the ministry said.

NATO

Tensions in the Eastern Mediterranean
should be resolved on the basis of International
Law and NATO solidarity, stated NATO Secretary General Jens Stoltenberg on Thursday, the
first of a two-day conference of alliance defense
ministers.
In the video conference, ministers recognized
«the importance of avoiding words and actions
which can escalate tensions,» and expressed

Greece confirms
935 new coronavirus
infections

strong support for the NATO de-confliction
mechanism as a way to avoid incidents and accidents in the Eastern Mediterranean. However,
«It is for us as politicians to do everything we
can to resolve these disputes at our level,» he
said, as the mechanism will not solve the underlying disputes.
Stoltenberg expressed the hope that exploratory talks under German auspices may start
«as soon as possible.»
Finally, he congratulated both Greece and
Turkey for the flexibility they showed in putting
this mechanism in action, and said that the NATO headquarters is a forum where progress can
be made, given that Greece and Turkey have
daily meetings there, an advantage that will prevent all misunderstandings.

SYRIZA’s motion of censure against Finance Minister
Athens
A parliament plenary on a motion of censure
tabled by main opposition Syriza leader Alexis
Tsipras and 85 MPs of the party against Finance
Minister Christos Staikouras on Friday, continues on Saturday with speeches by cabinet ministers.
At the heart of the debate is the finance ministry’s new bankruptcy code, with the government categorically rejecting the motion of censure and blaming SYRIZA for abolishing the
protection of primary residences during its tenure in government.
On Saturday, main opposition party MPs objected that there has never been an auction of
people’s primary residences under the Syriza
government, and slammed the government’s
debt settlement law, which they say legalizes the
seizure of Greeks’ assets and leads to the bankruptcy of all workers, the self-employed, pensioners and households.
All parties have already submitted a roster of
speakers, and addresses will continue throughout the weekend. Party leaders have already said
they will address the plenary on Sunday. Mitsotakis will be wrapping up the debate on Sunday
night before a vote.

GENNIMATA

Movement For Change (KINAL) leader Fofi
Gennimata slammed both the government and
main opposition party SYRIZA in a Saturday interview with OPEN.
«SYRIZA’s motion of censure against Finance
Minister Christos Staikouras only serves to disassociate Prime Minister Kyriakos Mitsotakis
from his own responsibilities,» she said, adding
that «it is thus confirmed anew that Tsipras is
the finest sponsor of Mitsotakis and the New
Democracy government.»

There is no active legal protection for people’s
primary residences against their auctioning, she
noted, since all extensions of home auction suspensions expired a few months ago, and she
added that wages have decreased and workers
are finding it increasingly difficult to meet their
obligations.
Gennimata accused SYRIZA of showing
grand hypocrisy in this issue as «it abolished the
protection of primary residences legislated by
the PASOK government, and actually did that in
the peak of the recent financial crisis and the era
of the memoranda.» It was during that time, she
stressed, that the SYRIZA government was
sending out anti-riot police to disperse crowds
protesting home auctions.»
The KINAL leader also held the government
accountable for both the broader dispersal of the
coronavirus pandemic in the country and tensions in Greece-Turkey relations: on the former,
she said that it only intervenes after the negative
facts become prominent, and on the latter, she
said that it pursues a policy of appeasement.
On sentencing criminal organization Golden
Dawn, Gennimata said the government failed to
fully implement the court’s ruling,» and blamed
Citizen Protection Minister Michalis Chrysochoidis for part of that failure.

CONCERNS OVES NPLs

The foreign investment groups that have positioned themselves in the Greek bad-loan management market are about to increase their asset
sale rate, including real estate properties used as
collateral for loans. However, among servicers
and realty professionals alike there is concern
over the success of this venture, as besides the
time lost due to the pandemic, the property
market features have also changed.
For instance, according to Values surveyors

Chief Executive Panagiotis Merekoulias, the
coronavirus has created major problems to the
course of the retrieval of real estate owned
(REO) properties, as the it has effectively frozen
transactions as well as online auctions. It has also brought additional difficulties as residential
properties have become less attractive due to the
considerable drop in the appeal of short-term
rentals, while large offices will be hard to sell
due to the shift of users to more quality solutions
and modern infrastructures.
Data presented by Merekoulias this week at
the Prodexpo 2020 forum showed that 59% of
REOs concern residential properties, 36% are
offices and the rest are industrial buildings.
Banks have to continue the process of clearing
out their stock of nonperforming loans. Alpha
Real Estate Management & Investments Director General Ioannis Ganos said at the moment
banks have bad loans worth 65 billion euros in
their portfolios.
At the same time, Greece’s four systemic
banks have accumulated properties worth a total
of €5.6 billion, of which €3.7 billion concern
confiscated assets and REOs. Piraeus Bank has
€1.8 billion euros of such properties, Alpha has
€800 million, Eurobank €600 million and National €500 million.
Ganos added that throughout 2019 Greek
banks performed 23,000 auctions with only
about a quarter of them (5,600) being successful.
He went on to estimate that rate will grow in the
future.
At least the value of the new generation of bad
loans, created due to the pandemic, will not be
as big as the €10-15 billion originally feared,
noted Giorgos Georgakopoulos, chief executive
officer at Intrum Hellas, adding that the measures taken have assisted the smooth transition
to normality.

Athens.(GreekNewsOnline, ANA-MPA)
Greece confirmed 935 new coronavirus
infections the last 24 hours, of which 47 relate to known clusters and 44 were identified at entry points to the country, the Ministry of Health announced on Saturday. The
infections total 29,992 since the pandemic
first broke out in Greece, of whom 3,828 relate to travel abroad and 11,532 to already
known cases.
Another 91 patients are intubated in hospitals. Their median age is 66 years and 93.4
pct has an underlying condition or is aged
70 or more. Thirty are women. So far 270
patients have been discharged from ICUs.
In addition, the National Public Health
Organization (EODY) registered another 5
deaths, bringing the pandemic’s toll in
Greece to 564. Of the deceased, their median age was 79 years and 96.3 pct had an underlying condition and/or were aged 70 or
more. Also, 213 were women.
The government’s most recent protective
measures against the coronavirus’ second
wave of dispersal in Greece were published
in the Government Gazette on Saturday.
The measures, announced on Thursday
during a televised address to the nation by
Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, will see
overnight curfews coming into effect on
Saturday in the country’s high alert areas,
from 00:30 to 05:00, while wearing face
masks will now become mandatory everywhere, both indoors and outdoors and in all
public services and private companies. The
curfew measure exempts night-shift workers and emergency incidents, but these
workers must be able to provide an employer’s permit, or an Ergani platform certificate
if freelancing. Speaking on Friday’s televised
briefing on the pandemic’s progress in
Greece, Deputy Minister for Civil Protection & Crisis Management Nikos Hardalias
said that as of Monday the alertness level
would change in 24 of 74 prefectures in
Greece: 13 showed improvement while 11
showed worsening. However, only two prefectures of Greece, Kastoria and Kozani, will
be at the highest coronavirus alert level 4 as
of Monday, he noted, while most prefectures (58) are still classified as Level 1 or 2.

Christos Pappas,
Golden
Dawn No. 2,
still at large
Athens
Police are seeking the number two in
Golden Dawn’s leadership, Christos Pappas,
who remained at large late last night, as convicted former MPs and members of the
neo-Nazi party were transferred to prison.
Pappas had checked in with his local police
station in the northern Athens suburb of
Papagou on October 1, as he was obliged to
do, but has not been seen since then.
Following the October 7 verdict deeming
GD a criminal organization, police had put
the party’s leadership under surveillance.
But Pappas could not be traced.
On Thursday, after the court ruled that
the party’s leaders will have to see out their
terms in prison, police raided Pappas’ home
and those of relatives in western Attica and
in Ioannina in northwestern Greece.
Leftist SYRIZA slammed the Citizens’
Protection Ministry, noting that “it should
have known where the leaders of Golden
Dawn were.”
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ARCHDIOCESE

Elpidophoros
Announces
Appointments
to the 2020-2022
Archdiocesan Council
NEW YORK – Archbishop Elpidophoros of America has announced his appointments to the 2020-2022
Archdiocesan Council. The Archdiocesan Council is
advisory and consultative body to the Archbishop
and to the Holy Eparchial Synod and is concerned
with the ministries, institutions and financial affairs
of the Archdiocese. Its voting membership is comprised of:
The Archbishop as President, the members of the
Holy Eparchial Synod, the Auxiliary Bishops, the
Chancellor of the Archdiocese, fifty-one (51) members appointed by the Archbishop who shall serve at
his discretion, each Past Vice Chair of the Council,
the Chancellors of each Metropolis, the Vice Chairs of
the Local Councils, as well as one Clergy and two (2)
lay persons from the Archdiocesan District and each
Metropolis elected by the Local Assembly held prior
to the Congress.
In addition, the various ministries and institutions
Continues on page 41
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Elpidophoros thanks Greece
for donation to Holy Cross
MORE PROTECTIVE MEASURES INTO EFFECT

Ambassador Alexandra
Papadopoulou visits
the Seminary and presented
the 2 million Euros installment
Photo: EPA/ORESTIS PANAGIOTOU
People wear protective masks against the spread of Covid-19 pandemic, in Athens,
Greece, 24 October 2020. The measures, announced on 22 October during a televised
address to the nation by Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, will see overnight curfews coming into effect on 24 October in the country’s high alert areas. (Page 47)

Boston.- (GreekNewsOnline, ANA-MPA)
Archbishop Elpidophoros of America thanked the Greek
government for its 2mln euro annual donation to the Hellenic College Holy Cross (HCHC) in Boston, the accredited Orthodox Christian College, School of Theology and Seminary
in the US, in a post on social media on Friday.
On Twitter, the Archbishop wrote in English: «With the

KAMALA HARRIS’ 1ST ENCOUNTER WITH GREEK AMERICANS

Continues on page 42

MOHEGAN CEO
Elliniko casino
will boost Athens
tourism by 10%

New York.- Vicki James Yiannias
More than a year prior to Joe Biden’s official
announcement, on August 11, 2020, that he
chose Senator Kamala Harris (D-CA) to be his
Vice Presidential running mate, Senator Harris
received the James Williams Award at PSEKA’s

35th Annual Cyprus Conference, in June 2019,
in Washington DC,
Dennis Mehiel presented the award, saying
that PSEKA washonored by Senator Harris’s
presence at the conference, and that she would
honor PSEKA by her acceptance of the James
Williams Award. “This award is an expression

of PSEKA’s esteem for you and what you represent, said Mehiel, a business magnate who has
long been active in New York State political life,
“Your career and life exemplify the values that
we hold dear.” Senator Harris “would have informed James Williams, and motivated him to
Continues on page 43

Athens.(GreekNewsOnline, ekathimerini.com)
The investment in a new casino at the Elliniko
development project will increase tourism traffic in
Athens by as much as 10% a year, according to
Mario Kontomerkos, chief executive officer at
Mohegan Entertainment, which heads the
consortium that will be building the casino complex
at the site of the old Athens airport.
The economic benefits of the development will
translate into tens of millions of euros of extra tax
and social security revenues per year, along with the
vital creation of some 7,000 jobs during the
construction and operation of the Inspire Athens
complex.
Kontomerkos told the Prodexpo 2020 forum on
Wednesday that the Mohegan-GEK Terna
consortium will be cooperating with as many Greek
enterprises as possible for the development of the
casino project, such as banks, suppliers and law
firms.
He added that the exact date when the
950-million-euro investment will start being
Continues on page 45

