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Προειδοποίηση
για αποφυγή
μετακινήσεων
την Ημέρα
των Ευχαριστιών
Σελίδα 23

Προσφορά
γευμάτων
από την GOYA
της κοινότητας
Πορτ Ουάσιγκτον
Σελίδα 10
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Ο Γκουτέρες
θα επιτρέψει
στους Τούρκους
να θέσουν λύση
δύο κρατών

Διαδικτυακό το
Χριστουγεννιάτικο
πάρτι του Ελληνικού
Τμήματος του
Ronald McDonald

Σελίδες 29 & 27

Σελίδα 9

Ο Άγιος Νικόλαος δεν είναι πιά
όνειρο, αλλά πραγματικότητα
Συνέντευξη με τον πρόεδρο και
αντιπρόεδρο των «Φίλων του Αγίου
Νικολάου» Dennis Mehiel και Μάικ Ψαρό
Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Στις 6 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη
του Αγίου Νικολάου και για τους ενορίτες της ομώνυμης
κοινότητας στο νότιο Μανχάταν, σηματοδοτεί μία θλιβερή επέτειο 19 ετών χωρίς την αγαπημένη τους εκκλησία,
Συνέχεια στις σελίδες 12 - 13

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ
Θεσσαλονίκη.- Των
Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου Αγγέλα Φωτοπούλου
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Καθημερινά φτάνουν στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύτριες από κάθε γωνιά της χώρας για να υποστηρίξουν
τα νοσοκομεία της πόλης, που μαστίζονται από την Covid-19. Πιάνουν αμέσως δουλειά θέτοντάς ως
πρώτη προτεραιότητα την προσφορά των υπηρεσιών τους στους ασθενείς που δίνουν μάχη για τη ζωή στις
Εντατικές και αποφεύγουν κάθε
μορφή δημοσιότητας. Ανάμεσά τους
και νοσηλεύτριες από το νοσοκομείο Αργολίδας.
Μια έκκληση για βοήθεια, που
ακούστηκε σαν κραυγή αγωνίας
ασθενών που νοσηλεύονται στις
ΜΕΘ Covid-19 νοσοκομείων της
Θεσσαλονίκης ήταν αρκετή για να
συνεννοηθούν σιωπηλά, μόνο με μια
ματιά, νοσηλεύτριες στο νοσοκομείο Αργολίδας και να πάρουν μια
Συνέχεια στη σελίδα 18

ΕΚΛΟΓΕΣ 2020

Ομοσπονδιακός
δικαστής απέρριψε
την αγωγή Τραμπ
στην Πενσιλβανία
Ουάσινγκτον.(GreekNewsOnline, Reuters, ΑΠΕ)
Ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε το
Σάββατο μια αγωγή της εκστρατείας επανεκλογής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία
επιδίωκε να ακυρώσει εκατομμύρια επιστολικές
ψήφους στην Πενσιλβανία, επιφέροντας μεγάλο πλήγμα στις απόπειρες του Ρεπουμπλικάνου
μεγιστάνα να ανατρέψει την ήττα του από τον
Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές
εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.
Ο δικαστής Μάθιου Μπραν στο Γουίλιαμσπορτ της Πενσιλβανία, χαρακτήρισε «αστήρικτα τα νομικά επιχειρήματα» των εναγόντων,
κάνοντας λόγο για «αναπόδεικτες κατηγορίες».

Συνομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με 18 εθελόντριες και εθελοντές που μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη για να βοηθήσουν στην περίθαλψη ασθενών.
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Το ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας δοκιμάζεται τις
ημέρες της πανδημίας και φτάνει στα όριά του. Για την
κατάσταση που επικρατεί και για το πώς θα υπάρξει ελπίδα για το αύριο, παραθέτουμε μία εμπεριστατωμένη
ανάλυση, βασισμένη σε συνομιλία μας με την κυρία
Ελευθερία Εμφιετζή, RN, Κλινική Εκπαιδεύτρια, Msc
Λειτουργός Δημόσιας Υγείας και Προϊσταμένη Τ.Κ.Α
Γ.Ν.Α. στο Λαϊκό Νοσοκομείο.
Το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) ιδρύθηκε
το 1983 από την πρώτη Κυβέρνηση Ανδ. Παπανδρέου
(ν.1397/83), στα πλαίσια μεταρρύθμισης και αναβάθμισης της δημόσιας υγείας και της λειτουργικής ενοποίησης των δημόσιων υποδομών περίθαλψης. Σκοπός του
είναι η ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική κάλυψη των
αναγκών του ελληνικού πληθυσμού και όσων διαμένουν
στην Ελλάδα, μέσω της παροχής δωρεάν υπηρεσιών.
Οι υπηρεσίες υγείας οφείλουν να παρέχονται απρόσκοπτα και ισότιμα σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα
από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική τους
κατάσταση μέσα από ένα ενιαίο και αποκεντρωμένο
Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Αν και ξεκίνησε ελπιδοφόρα, σήμερα το Ελληνικό
Εθνικό Σύστημα Υγείας νοσεί. Εντοπίζονται: απουσία
οργανωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έλλειψη
σύγχρονων μονάδων περίθαλψης (όπως νοσηλεία στο
σπίτι, μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, κέντρα αποκατάστασης, μονάδες χρονίως πασχόντων), πολύ περιορισμένη χρήση νέων τεχνολογιών, σχεδόν πλήρης απουσία μηχανισμών αξιολόγησης, ελέγχου και ποιότητας,
εκτεταμένη παραοικονομία, ηλικιακή γήρανση και εργασιακή κόπωση του εργατικού δυναμικού, προβλήματα
οργάνωσης και διοίκησης, με αναχρονιστικές, έντονα
συγκεντρωτικές δομές και ανορθολογική κατανομή των
νοσοκομειακών και πρωτοβάθμιων μονάδων ανά την
επικράτεια.
Παράλληλα, η αδιαφορία για τις πραγματικές ανάγκες υγείας των πολιτών, το βάρος του συστήματος
ασφάλισης και οι τεράστιες ιδιωτικέςδαπάνες για την
υγεία έχουν συνολικά δημιουργήσει ένα δυσλειτουργικό
μοντέλο που, ενώνει τους πάντες, ανεξαρτήτως ιδεολογικής ή επιστημονικής προσέγγισης, στην προφανή διαπίστωση ότι κάτι πρέπει να αλλάξει.
Κοντά στα μεγάλα αυτά προβλήματα υπάρχει και άλλο ένα, εξαιρετικά σημαντικό, που πρέπει να εκλείψει: οι
αναποτελεσματικές και αναχρονιστικές δομές διοίκησης που είναι πανταχού παρούσες στο ΕΣΥ. Οι διοικήσεις των δομών υγείας βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο των κομμάτων εξουσίας. Διαχρονικά και σταδιακά, η
τοποθέτηση κομματικών στελεχών συνοδεύτηκε από
την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τις ανεξάρτητες διοικήσεις των νοσοκομείων, με αποτέλεσμα η δυνατότητα
λήψης αποφάσεων εντός μιας δημόσιας δομής να είναι
πολύ περιορισμένη. Αυτή η δομή του συστήματος δεν
μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί έτσι, αν λέμε ότι θέλουμε να αναμορφώσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Πρέπει στην Ελλάδα να δημιουργηθούν μηχανισμοί
που να επιτρέπουν τον επαρκή σχεδιασμό και τη βέλτιστη κατανομή των υλικών και των ανθρώπινων πόρων
ώστε το ανθρώπινο δυναμικό και οι εγκαταστάσεις στον
τομέα της υγείας να μην συγκεντρώνονται σε δυσανάλογο βαθμό στις αστικές περιοχές, ενώ στις αγροτικές
περιοχές παρατηρούνται ελλείψεις τόσο σε επίπεδο εξειδικευμένου προσωπικού όσο και σε επίπεδο εγκαταστάσεων. Το 2017 υπήρχαν 4,2 νοσοκομειακές κλίνες ανά 1
000 κατοίκους — λίγο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ
(5,0).
Παρατηρείται επίσης έντονη ανισορροπία στην κατανομή του εργατικού δυναμικού του τομέα υγείας, τόσο
από γεωγραφική άποψη όσο και από την άποψη του
μείγματος δεξιοτήτων. Η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο
αριθμό ιατρών και ταυτόχρονα τον χαμηλότερο αριθμό
νοσηλευτών ανά 1 000 κατοίκους στην ΕΕ . Επιπλέον, η
αναλογία των γενικών ιατρών είναι μόλις 1 στους 16 ιατρούς στην Ελλάδα, έναντι 1 στους 4 κατά μέσο όρο
στην ΕΕ.
Από τα τέλη του 2017 γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθεί σταδιακά ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας, καθώς και μηχανισμός υποχρεωτικής
παραπομπής στους ειδικούς ιατρούς μέσω του γενικού
ιατρού (gatekeeping), με την ίδρυση μικρότερων τοπικών μονάδων υγείας και μεγαλύτερων κέντρων υγείας.
Οι δομές αυτές που πρέπει να είναι αναβαθμισμένες,
πρέπει να μπορούν να προσφέρουν από κοινού πλήρες
φάσμα υπηρεσιών, το οποίο να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πρωτοβάθμια φροντίδα, εξειδικευμένες εξωνοσοκομειακές και διαγνωστικές υπηρεσίες, οδοντιατρική
περίθαλψη, φροντίδα της μητέρας και του παιδιού, βασι-
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κή επείγουσα περίθαλψη και προληπτικές δραστηριότητες. Το καλοκαίρι του 2019 περίπου οι μισές από τις σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις λειτουργούσαν, κυρίως σε
αστικές ή ημιαστικές περιοχές. Η μεγαλύτερη πρόκληση
αυτή τη στιγμή είναι η προσέλκυση αρκετών γενικών ιατρών προκειμένου να επιτευχθεί η επέκταση του συστήματος.
Λόγω της σύνθετης τοπογραφίας της, με πολλά νησιά
και απομακρυσμένες περιοχές, η Ελλάδα εφαρμόζει πρόγραμμα ηλεκτρονικής υγείας (τηλεϊατρική) εδώ και δεκαετίες. Το 2016 ολοκληρώθηκε το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, το οποίο περιλαμβάνει 43 μονάδες τηλεϊατρικής που συνδέουν 30 κέντρα υγείας σε νησιά του Αιγαίου με 12 νοσοκομεία στην περιφέρεια της πρωτεύουσας.
Οι μονάδες τηλεϊατρικής είναι εξοπλισμένες με κάμερες
και διαγνωστικά εργαλεία και προσφέρουν πρόσβαση σε
ευρύ φάσμα ειδικών ιατρών, συμπεριλαμβανομένων
καρδιολόγων, ογκολόγων και ειδικών σε θέματα ψυχικής
υγείας.
Η κρίση είχε ως αποτέλεσμα ένα τεράστιο κύμα εξερχόμενης μετανάστευσης ιατρών και νοσηλευτών από
την Ελλάδα από το 2011 έως το 2016. Το πάγωμα στις
προσλήψεις προσωπικού, που επιβλήθηκε στο πλαίσιο
των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, όριζε ότι μόνο
ένας νέος υπάλληλος θα μπορούσε να προσληφθεί για
κάθε πέντε αποχωρήσεις, και οδήγησε σε ευρύτατες ελλείψεις προσωπικού, γεγονός που φάνηκε φέτος εντονότατα στην πανδημία covid-19. Μοιραία οδηγηθήκαμε σε
προσλήψεις, που όμως δεν είναι οι αναγκαίες ποιοτικά,
όχι μόνο στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας αλλά και στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, στα
ογκολογικά τμήματα, στα διαγνωστικά κέντρα και στις
δομές ψυχικής υγείας.
Η εύρεση τόσο μεγάλου αριθμού ιατρών και νοσηλευτών αυξημένων προσόντων θα αποτελέσει πρόκληση, λαμβανομένων υπόψη της απαιτούμενης διάρκειας
της κατάρτισης, της ανάγκης προσέλκυσης ιατρών που
θα εγκαταλείψουν τον ιδιωτικό τομέα και θα στραφούν
στην εργασία σε δημόσιες δομές, καθώς και των περιορισμών στην εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης.
Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και
την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV2,είναι εις γνώση μας ότι η κυβέρνηση προσπάθησε σταδιακά από τον Οκτώβριο και ενεργοποίησε 161 Κέντρα
Υγείας σε όλη την Ελλάδα και 42 περιφερειακά ιατρεία
ώστε να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας (ΠΦΥ) για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Με
την ενεργοποίηση των ΚΥ επιτυγχάνεται η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε περιπατητικούς ασθενείς, η καθοδήγηση και η παρακολούθηση της υγείας των ασθενών
παρακολούθηση και η αποφόρτιση/ελάφρυνση των νοσοκομείων.
Όσοι πολίτες αναπτύσσουν συμπτωματολογία συμβατή με λοίμωξη από τον κορονοϊό SARS-CoV-2 μπορούν πλέον να απευθύνονται στα παραπάνω Κέντρα
Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία προκειμένου να
εξεταστούν. Η εξέταση γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού,
είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ραντεβού,
όπου υπάρχει πλέον η ένδειξη για Ιατρείο COVID-19, είτε τηλεφωνικά με τους 5ψηφιους αριθμούς, είτε επικοινωνώντας απευθείας με το Κέντρο Υγείας.
Η κατάσταση των μονάδων ΠΦΥ στις οποίες μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες βρίσκεται στην ηλ. Διεύθυνση https://covid19.gov.gr/wp-content/uploads/202
0/10/%CE%9B%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1-

%CE%BC%CE%B5-%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%99-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%A5%CE%A0%CE%95-1.pdf .
Στον πίνακα που δημοσιεύουμε φαίνονται τα στοιχεία
που αντλήσαμε από την «Απογραφή Κέντρων Υγείας και
λοιπών Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας: Έτος 2019» της ΕΛΣΤΑΤ που αναρτήθηκε τον Ιούνιο του 2020.
Παρ’ όλες τις αυξημένες ανάγκες, οι Έλληνες δηλώνουν ότι δεν έχουν ικανοποιητική κάλυψη από το σύστημα υγείας της χώρας, παρ’ όλο που την είχαν ανάγκη, κυρίως λόγο υψηλού κόστους. 1 στους 3 καρκινοπαθείς
δηλώνει πρόβλημα πρόσβασης στον γιατρό του, 1 στους
4 είχε πρόβλημα στην πρόσβαση στο φάρμακο. Το 60%
των διαβητικών και των υπερτασικών αντιμετώπισαν
πρόβλημα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας λόγω
του κόστους, παρ’ όλο που θεωρητικά οι υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα είναι δωρεάν, και μάλιστα το σύστημα
υγείας χρηματοδοτείται και από τους φόρους μας και
από το ασφαλιστικό μας σύστημα, εμείς οι πολίτες πληρώνουμε και πάρα πολλά από την τσέπη μας.
Μεγάλο μέρος από αυτές τις κομψά αποκαλούμενες
«άτυπες πληρωμές» (οι περισσότεροι τους δίνουν άλλο
όνομα) είναι μέρος της παραοικονομίας και αφορούν κυρίως την παράκαμψη της σειράς αναμονής ή και την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών. Σύμφωνα με
μετρήσεις το ύψος τους ανέρχεται έως και στο 20% του
οικογενειακού προϋπολογισμού. Μετονομάζονται έτσι
σε «καταστροφικές δαπάνες», καθώς τινάζουν στον αέρα τον προϋπολογισμό ενός νοικοκυριού και μπορούν
να το οδηγήσουν στη φτωχοποίηση.
Όπως φάνηκε από την πανδημία, πρέπει να ενισχυθούν τα Κέντρα Υγείας και οι αποκεντρωμένες μονάδες
του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ιατροτεχνολογικό
εξοπλισμό και ανθρώπινους πόρους. Να υπάρξουν ριζικές τομές σε όλες τις υφιστάμενες παθογένειες και εκσυγχρονισμός. Έτσι θα μπορέσει το ΕΣΥ «από κακοδιοικούμενη και αναποτελεσματική δημόσια υπηρεσία να
μετατραπεί σε σύγχρονο και αποτελεσματικό δημόσιο
οργανισμό, με έμφαση στην κοινωνική ισότητα, την κλινική αποτελεσματικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα, ικανό να εξασφαλίσει σε κάθε Έλληνα πολίτη την
ελεύθερη επιλογή για την αναγκαία περίθαλψη και φροντίδα».
Κάποιες από τις προτάσεις ερευνητών για τις διεθνείς
τάσεις στην υγεία περιλαμβάνουν τη χαρτογράφηση και
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς των δομών υγείας, την πλήρη λογιστική και διοικητική μηχανοργάνωσή
τους, νέες καινοτόμες δομές όπως κλινικές και χειρουργεία μιας ημέρας, ξενώνες φιλοξενίας και φροντίδας για
ηλικιωμένους και ασθενείς τελικού σταδίου, ειδικά κλινικά κέντρα για χρόνιες παθήσεις και καινούργιους νοσοκομειακούς θεσμούς.
Τέλος για να ανταποκριθούν σε όλα αυτά θα πρέπει
να υπάρξει και στρατηγικός προγραμματισμός για όλο
το ανθρώπινο δυναμικό στο υπουργείο Υγείας μέσω συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.Οι ειδικοί αναφέρουν ότι αν αρχίσουμε σήμερα με προσεκτικό στρατηγικό σχεδιασμό και μέσα από στοχευμένες δράσεις, θα
μπορούμε να ελπίζουμε σε ριζική αναμόρφωση του συστήματος σε βάθος 3-5 ετών. Δοθείσης της ευκαιρίας με
την πανδημία του κορωνοϊού, που μας ανάγκασε να
προβούμε σε αρκετές αλλαγές προς το καλύτερο, η δική
μας άποψη είναι ότι αυτή είναι μια ευκαιρία που θα πρέπει να αδράξουμε.
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Ιστορική η επίσκεψη Πομπέο, δήλωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινούπολη.(ΚΥΠΕ, ΑΠΕ, GreekNewsOnline)

Μ

ιάμιση ώρα κράτησε η συνάντηση του
Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, ενώ
έξω από το Φανάρι συγκεντρώθηκαν εθνικιστές
για να διαμαρτυρηθούν επειδή στο πρόγραμμά
του ο Πομπέο δεν συμπεριέλαβε και την τουρκική ηγεσία.
Πριν συναντήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Βαρθολομαίο, ο Μάικ Πομπέο μαζί με τη σύζυγό
του άναψαν κερί στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι, ενώ στάθηκε με σεβασμό μπροστά από την κολόνα της φραγκελώσεως, εκεί
όπου βασανίστηκε ο Ιησούς πριν σταυρωθεί.
Αμέσως μετά τη συνάντηση ο Μητροπολίτης
Γαλλίας Εμμανουήλ σε δηλώσεις του αποκάλεσε
την επίσκεψη ιστορική, αναφέροντας ότι δεν ήταν
η πρώτη επίσκεψη ΥΠΕΞ των ΗΠΑ. “Έχουν προηγηθεί η κ. Κλίντον, η κ. Ολμπράιτ, αλλά ως
ΥΠΕΞ μιας μεγάλης χώρας, όπως οι ΗΠΑ, η επίσκεψη Πομπέο παίζει σημαντικό ρόλο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν ευτυχής από τη συνάντηση που κράτησε πάνω από μια ώρα. Ο κ. Πομπέο με τον Οικουμενικό Πατριάρχη έθιξαν θέματα θρησκευτικών ελευθεριών, ανθρώπινων δικαιωμάτων, τη διασφάλιση της παρουσίας των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, επίσης αναφέρθηκαν
στην ενότητα των Χριστιανών σε όλο τον κόσμο
και την ειρήνη στο κόσμο. Οι χριστιανικές κοινότητες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ειρήνης στην ανθρωπότητα” ανέφερε.
Ο Μητροπολίτης Γαλλίας απαντώντας σε σχετική ερώτηση παραδέχτηκε ότι συζητήθηκε το θέμα
της Αγίας Σοφίας, ωστόσο είπε ότι “δεν θα γίνει
από εμάς κάποια δήλωση, αν και ο Παναγιότατος
ήδη έχει εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με αυτό
το θέμα. Πρόκειται για πολιτική απόφαση και δεν
πρόκειται να κάνουμε καμία δήλωση, ιδιαίτερα
σήμερα για το θέμα αυτό”.
Νωρίτερα έξω από το Οικουμενικό Πατριαρχείο
δεκάδες εθνικιστές συγκεντρώθηκαν κρατώντας
τουρκικές σημαίες διαμαρτυρόμενοι για την επίσκεψη του Αμερικανού αξιωματούχου. Ο εκπρόσωπος της εθνικιστικής Ένωσης Νέων Τουρκίας
δήλωσε ότι “από εδώ απευθυνόμαστε στον Πομπέο. Εδώ δεν είναι Βυζάντιο, είναι η Τουρκική
Δημοκρατία. Εδώ δεν είναι η Κωνσταντινούπολη,
είναι η Ίστανμπουλ. Εδώ δεν περνάνε οι αποικιοκρατικοί σας νόμοι. Εδώ δεν περνά το μεταρρυθμιστικό δίκαιό σας, εδώ δεν περνάνε οι ισχυρισμοί
περί οικουμενικότητας που επινοήσατε”.
Ανέφερε ακόμη ότι “στην έκθεση για τις θρησκευτικές ελευθερίες των ΗΠΑ γράφει με αιματοβαμμένα γράμματα Ιράκ, Βιετνάμ, Συρία” ενώ
αναφέρθηκε και στη στήριξη των ΗΠΑ στην “αιματηρή απόπειρα πραξικοπήματος της FETO”.
“Ως Ένωση Νέων Τουρκίας καταδικάζουμε αυτή
την ιμπεριαλιστική διπλοπροσωπία των ΗΠΑ” κατέληξε. Να σημειωθεί ότι πριν τη συνάντηση ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε τηλεφρωνική επικοινωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

TWITT ΠΟΜΠΕΟ

«Ήταν τιμή μου να συναντήσω σήμερα τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο
Α’, και να επισκεφθώ την Πατριαρχική Εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου» έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο. Στην
ίδια ανάρτηση, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τονίζει: «Ως ηγέτης του Ορθόδοξου
κόσμου, το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι βασικός εταίρος καθώς συνεχίζουμε να προασπίζουμε
τη θρησκευτική ελευθερία σε όλο τον κόσμο».

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ AFP

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας
Μάικ Πομπέο πραγματοποιεί στην Κωνσταντινούπολη μια επίσκεψη επικεντρωμένη «στη θρησκευτική ελευθερία», όμως δεν έχει προβλεφθεί
καμιά συνάντησή του με τους τούρκους ηγέτες,
τους οποίους δηλώνει εντούτοις ότι θέλει «να πεί-

σει» να πάψουν τις «πολύ επιθετικές» ενέργειές
τους.
Ο Πομπέο άρχισε την επίσκεψη αυτή, το πρόγραμμα της οποίας έχει προκαλέσει επικρίσεις από
την Άγκυρα, με μια συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, πριν ξεναγηθεί στο γειτονικό τζαμί Ρουστέμ Πασά.
Ο υπουργός Εξωτερικών πρόκειται να συζητήσει «θρησκευτικά ζητήματα στην Τουρκία και την
περιοχή» και να υπογραμμίσει «τη σταθερή θέση»
των Ηνωμένων Πολιτειών στα θέματα αυτά, τα
οποία ο Μάικ Πομπέο έχει αναγάγει σε κύρια προτεραιότητά του στο ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
«Υπάρχουν βεβαίως πράγματα για τα οποία
μπορούμε να συζητήσουμε» αναφορικά με τη θρησκευτική ελευθερία στην Τουρκία, είπε σε δημοσιογράφους ένας αμερικανός αξιωματούχος επικρίνοντας έμμεσα τις τουρκικές επιδόσεις.
Η Τουρκία προκάλεσε κύμα επικρίσεων στον
χριστιανικό κόσμο τον Ιούλιο, όταν μετέτρεψε σε
τζαμί την πρώην βασιλική της Αγίας Σοφίας, ένα
μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας, ανακαλώντας το καθεστώς της ως μουσείου. Η τουρκική διπλωματία εξέφρασε την οργή της για το πρόγραμμα του Πομπέο και διαβεβαίωσε πως η θρησκευτική ελευθερία «προστατεύεται» στην Τουρκία. «Θα άρμοζε περισσότερο
στις ΗΠΑ να κοιταχτούν σ’ έναν καθρέφτη και να
ασχοληθούν με τον ρατσισμό, την ισλαμοφοβία
και τα εγκλήματα μίσους στη χώρα τους», υποστήριξε η Άγκυρα.
Η Ουάσινγκτον κινδυνεύει τώρα να ανοίξει ένα
νέο μέτωπο, ενώ τα σημεία τριβής με τις τουρκικές
αρχές είναι ήδη πολλά, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.
Ο Μάικ Πομπέο ήθελε να μεταβεί μόνο στην
Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη και δεν ήταν έτοιμος να συναντήσει τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ούτε
τον ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου παρά
μόνον αν έρχονταν εκείνοι στην Κωνσταντινούπολη και όχι μεταβαίνοντας αυτός στην Άγκυρα.
Έπειτα από έντονες διαβουλεύσεις, μια συνάντηση
είχε φανεί πιθανή, όμως τελικά ναυάγησε.
Είναι δύσκολο να πει κανείς, σημειώνει το AFP,
αν η εκλογή στις ΗΠΑ του Τζο Μπάιντεν, τον
οποίο ο Ερντογάν συνεχάρη, ενώ θεωρείται «φίλος» του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος αρνείται να
αναγνωρίσει την ήττα του, έπαιξε κάποιον ρόλο σ’
αυτή την υπόθεση.

«Πολύ πραγματική πιθανότητα»
η επιβολή κυρώσεων

Το γεγονός είναι ότι ο Μάικ Πομπέο δεν θα
μπορέσει να συζητήσει με τις τουρκικές αρχές τις
πολυάριθμες διαφορές τις οποίες ο ίδιος απαρίθμησε χθες, Δευτέρα, μετά τη συνομιλία του στο
Παρίσι με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.
«Ο πρόεδρος Μακρόν και εγώ περάσαμε πολλή
ώρα συζητώντας τις πρόσφατες ενέργειες της
Τουρκίας και συμφωνήσαμε ότι ήταν πολύ επιθετικές», δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro.
Επικαλέσθηκε την «υποστήριξη» της Τουρκίας
προς το Αζερμπαϊτζάν στη σύγκρουση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ ή «το γεγονός ότι είχε επίσης
εγκαταστήσει συριακές δυνάμεις στην περιοχή».
«Αναφερθήκαμε επίσης στις ενέργειές της στη Λιβύη, όπου εισήγαγαν επίσης δυνάμεις τρίτων χωρών, ή ακόμη τις ενέργειές της στην ανατολική

Μεσόγειο, και θα μπορούσα να συνεχίσω αυτόν
τον κατάλογο», συνέχισε ο Μάικ Πομπέο.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Ευρώπη και οι Ηνωμέ-

νες Πολιτείες πρέπει να συνεργασθούν για να πείσουν τον κ. Ερντογάν ότι τέτοιες ενέργειες δεν είναι προς το συμφέρον του λαού του».

HELLENIC ORTHODOX COMMUNITY OF ASTORIA
Ιερός Kαθεδρικός Ναός Αγίου Δημητρίου Αστόριας
Tηλ: (718) 728-1718, 9 • FAX: (718) 728-0079

Η Μεγαλώνυμος Κοινότης του Καθεδρικού Ναού
Αγίου Δημητρίου Αστόριας
εορτάζει και λαμπρώς πανηγυρίζει τη μνήμη
της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΣΟΦΟΥ
την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
εις τον εορτάζοντα φερώνυμον
Ιερόν Ναόν της Αγίας Αικατερίνης
22-30 33rd Street, Astoria, NY 11105

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Tρίτη 24 Νοεμβρίου
στις 7:00 μ.μ.
Μέγας Εσπερινός
μετ’ αρτοκλασίας και περιφορά της Αγίας Eικόνος
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
Oρθρος 8:00 π.μ.
και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 9:00 π.μ.

Εκ μέρους της Μεγαλωνύμου Κοινότητος

O Ιερατικώς Προϊστάμενος
Αρχιμανδρίτης		
Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος

O Πρόεδρος
του Κοινοτικού Συμβουλίου
Κυριάκος Σιδέρης
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Ω έλατο!

…Εγκέ

Διάβασα ότι η επιτροπή της Πλατείας Αθηνών
ανταποκρινόμενη στην προσφορά επιχειρηματιών, που συγκέντρωσαν 25.000 δολάρια, θα τοποθετήσει χριστουγεννιάτικο δένδρο στην πλατεία, για να δώσει – είπαν – χαρά κι ελπίδα. Μίζερος ούτε ήμουν, ούτε είμαι. Καλά, τόσα χρόνια
που δεν είχαμε πανδημία, δεν σκέφθηκε κανείς να
χαρούμε, τώρα σας ήλθε, που δεν επιτρέπονται οι
μεγάλες συναθροίσεις; Ποιοι ια πάνε εκεί να χορέψουν και να τραγουδήσουν;
Νομίζω ότι η απόφαση είναι εντελώς ανεύθυνη
και δεν πιστεύω εξυπηρετεί κανέναν, πέραν όσων
ψοφάνε για προβολή. Κρίμα, γιατί μπορούσαν οι
25.000 να πιάσουν τόπο βοηθώντας ανθρώπους
με ανάγκες, χρονιάρες μέρες.

Το Αιγαίον Πέλαγος στην ιστορία, αξιότιμοι
κύριοι Τούρκοι, δεν είναιΕγκέ (sic)ούτε η Ιωνία
του Ηρόδοτου και του Αναξιμένη, Γιουνάν (sic!) ή
η Πόλη του Κωνσταντίνου Ιστανπούλ,κ.ο.κ.Αυτές
είναι αδόκιμες απομιμήσεις ασεβών εισβολέων
προς την ιστορία και την προσφορά των Ελλήνων
στον πολιτισμό.Ονόματα που είναι εκεί από την
εποχή του Χαλκού και τα σέβεται ο πολιτισμένος
κόσμος γι’ αυτό που συμβολίζουν: την έξοδο του
ανθρώπου από τη σπηλιά, δηλαδή: τον πολιτισμό.
Ξεχάστε, λοιπόν, την «Γαλάζια πατρίδα» που ανήκει στους Έλληνεςκαι συμπεριφερθείτε όπως σας
ήθελε ο Ατατούρκ: ως «Ευρωπαίοι». Μπορείτε; Αν
ναι δείξτε το, αντί για το νταηλίκι του «γρήγορου
πιστολιού» των απειλών και των ύβρεων.

Καρ.Φι.

Ένας απίστευτος Τραμπ
Το αποτέλεσμα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου έδωσε νίκη στο Τζο Μπάιντεν με 306 εκλέκτορες έναντι 232 και σε εθνικό επίπεδο 3 ποσοστιαίες μονάδες και έξι εκατομμύρια ψήφους. Κι όμως,
ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει να δηλώνει νικητής,
να συνωμοτεί αναζητώντας τρόπους νομικού
πραξικοπήματος, καθυστερεί την έναρξη της μετάβασης της εξουσίας και θέτει σε κίνδυνο τη χώρα. Το χειρότερο όλων, πρόσφατη δημοσκόπηση
έδειξε ότι το 70% των υποστηρικτών του αμερικανού προέδρου πιστεύει ότι έγινε νοθεία στις εκλογές. Τα ίδια δηλώνει ο Τραμπ, τα ίδια κι ο γελοίος Ρούντι Τζουλιάνια, που εξευτελίστηκε από τον
δικαστή στην εκδίκαση της αγωγής που κατέθεσε
κατά του εκλογικού αποτελέσματος, ζητώντας
την απόρριψη 6 εκατομμυρίων ψήφων.
Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου θα είχαν γεμίσει οι δρόμοι διαδηλωτές, ζητώντας την
κεφαλή του προέδρου επί πίνακι. Όμως ο αμερικανικός λαός στην πλειοψηφία του έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Και κάνει υπομονή.
Ο Τραμπ επένδυσε στην αναταραχή και στην
συνωμοσιολογία, επιδιώκοντας πριν φύγει να το
παίξει θύμα διωγμού. Γιατί; Για να κερδίσει συμπάθεια ενόψει των διώξεων που σίγουρα θα γίνουν
σε βάρος του. Εδώ είμαστε και θα το δούμε.
Ωστόσο, ο τόσο μεγάλος αριθμός «ψεκασμένων» στις ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός.
Καρ.Φι.

Εχθροί της επιστήμης
Εντυπωσιακό επίσης είναι και το υψηλό ποσοστό όσων αναπαράγουν συνωμοσιολογίες με
αφορμή την πανδημία του κορωνοϊού.
Πρώτοι απ’ όλα οι κληρικοί, που έχουν παράδοση στους διωγμούς σε βάρος των επιστημόνων. Ο
φτωχός ο Γαλιλαίος για να αποφύγει τα βασανιστήρια της Ιεράς Εξέτασης αναίρεσε τη θεωρία
του ότι η γη περιστρέφεται στον άξονά της, αν και
τελικά δεν άντεξε κι είπε «και όμως κινείται».
Στην Ελλάδα μεγάλος αριθμός ιεραρχών έχει
προσβληθεί από την ασθένεια, κάποιοι με βαριά
συμπτώματα. Είχαμε και θανάτους, ιεραρχών και
κληρικών, αλλά και μοναχών. Μεταδοτική ασθένεια είναι ο κορωνοϊός, είναι φυσικό να κολλάει
και με το κουτάλι της θείας κοινωνίας κι ας ωρύονται οι ταλιμπάν μας για τις θεραπευτικές της ιδιότητες. Ασφαλώς κι έχει και χαρίζει αιώνιο ζωή,
αλλά προϋποθέτει να ζήσεις μία ενάρετη επίγεια
ζωής και όταν πεθάνεις, να πάς στην αγκαλιά του
Κυρίου.
Αλλοι πάλι – δυστυχώς και γιατροί – λένε το
μακρύ τους και το κοντό τους, παρουσιάζοντας
την ασθένεια ως γριπούλα. Κι ας υπάρχουν συνά-

Μισό οικοδομικό τετράγωνο το μήκος της ουράς που σχηματίζουν οι άνθρωποι που
περιμένουν να κάνουν το τεστ για τον κορωνοϊό, σε ιατρικό κέντρο της 31ης Οδού,
κάτω από το σταθμό της Ditmars. Προσοχή στην εορτή των Ευχαριστιών, γιατί
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος έξαρσης της πανδημίας.
δελφοί τους οι οποίοι, αφού γλύτωσαν από του
χάρου τα δόντια, δεν έχει ακόμη συνέλθει ο οργανισμός τους, παρότι έχουν περάσει αρκετοί μήνες.
Όταν ακούτε ανόητους να σας λένε για τσιπάκια στα εμβόλια, για το Σόρος και τον Μπιλ Γκέιτς και την παγκόσμια διακυβέρνηση, ν α ξέρετε
ότι έχετε να κάνετε με ψυχοπαρανοϊκούς. Και μην
διστάσετε να τους διαολοστείλετε.
Καρ.Φι.[

Ζητάνε και τα ρέστα
Μυστακοφόρος Τούρκος αξιωματούχος μας
έψαλλε τον εξάψαλμο στις ειδήσεις της 11ης Νοεμβρίου. Ούτε λίγο ούτε πολύ μας κατηγόρησε ότι
παρενοχλούμε τα αεροπλάνα του που πετάνε πάνω από το τούρκικο «Εγκέ» (sic) που αποτελεί την
«γαλάζια πατρίδα» του και πάνω από παράνομα
οπλισμένα νησιά που τα απειλούν με τις …σφεντόνες τους. Το παράλογο και ξεδιάντροπο αυτό
πλάσμα, δήλωσε ιταμώς ότι η χώρα του δεν σέβεται καμία συνθήκηκαι τις «σκίζει» όπως «έσκισε»
παλιά και τη συνθήκη της Λοζάνης.Mε αυτές τις
δηλώσεις δεν χωράει αμφιβολία ότι βρισκόμαστε
μπροστά σεμια νέα τροπή-στάση αυτής της χώρας, αναμφίβολα προς το χειρότερο. Τέτοια ήταν
η γλώσσα που μίλησε στην αδόκιμη αργκό του το
ιταμό αυτό πλάσμα εξακοντίζοντας ύβρεις και
απειλές ενάντια στην Ελλάδα, ενώ μια νέα χανούμισσα τον σιγοντάριζε στον ίδιο τόνο απειλών και
ύβρεων. Και οι δύο δείγματα του τούρκικου απολιτισμού, κατά τα λεγόμενα του δικού τους καθηγητή της ιστορίας: έλλειψη πολιτισμού ούτε είχε
ούτε έχει. Κι ύστερα μου λέτε γιατί δεν σέβομαι
τους …συμμάχους μας και συμμάχους των Ευρωπαίων, Τούρκους, οι οποίοι προσπαθούν να μας
διαλύσουν, εννοώ όλους, την Ευρώπη! Είναι το
μνο που ξέρουν να κάμουν όπου μπορούν, πχ.,
δείτε το δράμα στη Συρία και τώρα στην Αρμενία.
Ρ.Κ.

Tούρκοι και ελληνική
διπλωματία
Από την αρχική έξαρση της κρίσης που δημιούργησε η απίθανη, εχθρική προς την Ελλάδα και
εντελώς αφερέγγυα ηγεσία του τούρκικου λαού,
ξεκινώντας από την άτιμη, ανάρμοστη, πρόστυχη
και ιταμή πράξη φυλάκισης των δύο Ελλήνων
στρατιωτικών, τουςοποίους πήγαιναν κι έφερναν
επί μήνες, σε διάφορα δικαστήρια ως κατάσκοπους της θεάρεστης χώρας τους, η ελληνική διπλωματία έxει προοδεύσει. Έχει φτάσει σε αξιόλογα επιτεύγματα προβολής και ανταπόκρισης στα

διεθνή κέντρααποφάσεων, των έννομα, βάσει του
Διεθνούς δικαίου, ορθών θέσεων της πατρίδας
μας. Αυτό απέναντι στην ψευδή, παράνομη και
αντίθετη προς κάθε έννοια νόμου, εγκληματική
στάση των Τούρκων. Οι θέσεις αυτής της χώρας
δεν είναι μόνο ενάντια στη διεθνή νομιμότητα
αλλά και ενάντια στη λογική, αξιώσεις που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο αλλά που επεκτείνονται στη Συρία, Λιβύη, Αρμενία, κ.ο.κ. ή,
πιο σωστά, όπου τους αρέσει αλλά και μπορούν…
Πρόκειται για θέσεις που θα έπρεπε να απομονώνουν από μόνες τους την Τουρκίαστην διεθνή κοινότητα.
Αλλά, δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει και λίγο-πολύ παρανομούν και οι χώρες της κοινότητας
με αντίκρισμα κάποια οφέλη. Έτσι κι αλλιώς,
όμως,συγχαρητήρια στους διπλωμάτεςμας για
την σωστή παρουσίαση των δίκαιων αιτημάτων
της Ελλάδας και της παράνομης και εγκληματικής συμπεριφοράς αυτής της χώρας. Μια χώρα
που θα έπρεπε να έχει απομονωθεί εντελώς από
κάθε είδους συναλλαγή με τον δυτικό κόσμο και
όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ρ.Κ

Τσάμηδες
Συμπτωματικά έπεσε στα χέρα μου τώρα, καθυστερημένα, η είδηση στην οποία αναφέρομαι.Παλιότερα οι Αλβανοί βάφτισαν τον ομηρικό Αχιλλέα Αλβανό. Τώρα έχουν πρόβλημα μ’ ένα αρχαίο
ελληνικό θέατρο που υπάρχει στην Αλβανία και
το θεωρούν δική τους πολιτιστική κληρονομιά. Το
θέατρο οπωσδήποτε τους ανήκει, αφού βρίσκεται
στο έδαφός τους, αλλά ότι αυτό είναι μέρος της
αλβανικής πολιτιστικής κληρονομιάς κατά την
αρχαιότητα, είναι κάτι που δεν έχει γραφτεί ή
ακουστεί για Αλβανούς του τότε κόσμου και, έτι
σοβαρότερο, δεν υπάρχει τίποτα περί θεάτρου στη
γλώσσα τους. Ένας Ιταλός δημοσιογράφος που
εδώ και λίγον καιρό αναφέρθηκε στο ελληνικό
αυτό θέατρο που βρίσκεται στην Αλβανία, κόντεψαν να τον φάνε ζωντανό, ιδιαίτερα όταν παρατήρησε ότι θα ξεκαρδιστεί η Ευρώπη στα γέλια αν
επιμείνουν ως προς την πολιτιστική αυτή σχέση
με το θέατρο γενικότερα. Έτσι, λοιπόν, δεν έχουμε
μόνο τους εξ ανατολών Τούρκους του Ερντογάν
που βαφτίζουν τους Έλληνες σοφούς της πάλαι
ποτέ Ιωνίας Τούρκους, μέσα σε αυτούς βάνουν και
τον Άγιο Ιωάννη τον θεολόγο, τον οποίο θεωρούν ‘’καρντάσι’’ δηλαδή αδελφό Τούρκο! Τώρα
βγήκαν και οι Αλβανοί ζητώντας κλέη. Τι άλλο να
πεις εκτός από εκείνο το λαχανοφιλοσοφικό:
«πολλοί τα πλούτη εμίσησαν, τα κλέη ουδείς»!
Ρ.Κ.

Ρ.Κ.

Sulking
Πρόκειται για έναν εγγλέζικο όρο που σημαίνει
σκυθρωπιάζω, δεν μιλώ με κανένα ή κάτι τέτοιο
και συνήθως χρησιμοποιείται για τα παιδιά που
δυστροπούν γιατί δεν έχουν το παιχνίδι που θέλουν και άλλα τέτοια καμώματα.
Αυτό κάνει τώρα ο Πρόεδρος της Αμερικής ενώ
η χώρα φλέγεται από τον κορωνοϊό, πολιτείες
ολόκληρες έχουν πρόβλημα νοσοκομείου να βοηθήσουν τους πολίτες, άλλες μπαίνουν σε καραντίνα και οι οιωνοί, κατά τους λοιμωξιολόγους, είναι
δυσμενέστατοι σε ότι αφορά το εγγύς μέλλον της
χώρας.
Ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, ο Πρόεδρος σιωπά
και σκυθρωπιάζει επειδή έχασε τις εκλογές. Αλλά,
κύριε Τραμπ, μόνο το γεγονός ότι ο αντίπαλός
σας υπερέχει κατά σχεδόν έξι εκατομμύρια ψήφους γιατί δεν σας πείθει ότι απλώς ο κόσμος δεν
σας προτίμησε και ή να βοηθήσετε στην τραγωδία
που περνάει η χώρα ή να παραιτηθείτε από τώρα,
αντί του sulking και της σιωπής μπροστά στο θάνατο που έχει αγκαλιάσει τη χώρα;
Φυσικά, πρέπει να το πούμε, 70 εκατομμύρια
ψηφοφόροι που τον προτίμησαν δεν είναι παίξε-γέλασε. Ακριβώς στο όνομα αυτών, όμως,
έπρεπε να δείξετε το σεβασμό και το θάρρος που
διέπουν τον θεσμό του Προέδρου, που είναι και
σύμβολο θεματοφύλακα του Κλεισθένιου πλειοψηφικού συστήματος της δημοκρατίας: του πενήντα τοις εκατό των ψηφοφόρων συν ενός, αντί
του sulking και της σιωπής.
Ρ.Κ.

__________________

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΙΑΝΤΑ
Πιο πάνω από τον τάφο του Αχιλλέα,
στο ακρωτήριο Ροίτειον της Τρωάδος,
είναι ο τάφος του Αίαντα. Σφαγμένος
από το ίδιο το χέρι∙ εκείνος
που τον φοβούνταν σαν τον Αχιλλέα
τον ίδιο, Τρωαδίτες και συμμάχοι.
Η αιτία μικρή: ποιος έβλαψε τους Τρώες
περισσότερο, εκείνος ή οΟδυσσέας;
Αλλού, λένε, ήταν τα όπλα το Αχιλλέα
που του πήρε με δόλο ο Οδυσσέας.
Τον επικήδειο εκφώνησε ο Αθηναίος
Μενεσθεύς και το μνήμα άνοιξε ο Τεύκρος∙
κι όλοι έκλαψαν τον μεγαλόκαρδο Αίαντα,
αυτόν που τόνε τρέμανε οι εχθροί του
και τώρα η σκιά του κλαίει στον Άδη.
____________
(Από το ποιητικό βιβλίο του Ρήγα
Καππάτου Όλη η Ελλάδα: ΕΚΑΤΗ, 2009)

Επιστολές Αναγνωστών
In view of recent threats
for recognition
of the so called “TRNC”
To Editor
In view of speculation about a number of States
recognizing «TRNC», you are reminded that, besides
the very explicit Security Council Resolutions 541 and
550, on 15 Nov 1983 there was a very helpful Joint
Congressional Resolution as well as a statement by the

Η GreekNews δημοσιεύει επιστολές αναγνωστών για συγκεκριμένα θέματα, με τον όρο ότι είναι ενυπόγραφες. Για
τον λόγο αυτόν οι επιστολογράφοι πρέπει να σημειώνουν και τον αριθμό του τηλεφώνου, μέσω του οποίου η σύνταξη θα μπορεί να ελέγξει το γνήσιο της επιστολής. Άνευ των στοιχείων αυτών η δημοσίευση καθίσταται αδύνατη. Η
Σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα να συντομεύει τα κείμενα. Οι επιστολές με την ένδειξη «για δημοσίευση» μπορούν να
αποστέλλονται μέσω φαξ στο (718) 545-4884 και μέσω Internet E-Mail : greeknews@greeknewsonline.com
US Administration and also, soon thereafter, an
emergency meeting at the White House of President
Reagan with President Kyprianou, where I

participated. The Ambassador of Bangladesh in
Washington, which stated publicly that it recognized
the «TRNC», told me within a few hours that the

statement was «a personal initiative» of the Foreign
Minister and was invalid...
Of course, if Turkey pursues the matter insistently
there might be some countries like Azerbaijan, Libya
etc that might do so, in which case a number of
counteractions should be immediately taken,
including a Security Council public meeting..
Of course, so far it is speculation!
Best Regards
Andrew Jacovides
Ambassador a.h.

...και μια στο πέταλο
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Πούτιν - Ερντογάν, μια ευρασιατική «ειδική σχέση»

«Η όμορφη θλιμμένη
κόρη» που μας
πληγώνει...
Του Απόστολου Τομαρά

Του Θανάση Αυγερινού

Μ

έσα στα τόσα κακά του, ο κορωνοϊός με γλίτωσε από έναν γιόγκι-φυσικοθεραπευτή, που βασάνιζε τις Κυριακές
μου με την πολυλογία του κι είναι απίθανο
να διαβάζει ελληνικό Τύπο. Ποτέ δεν μπορείς βέβαια να είσαι σίγουρος στη Ρωσία...
Περήφανος για το όνομά του, ο Ανατόλι,
λοιπόν, μου εξηγούσε σε ένα ασταμάτητο
φροντιστήριο πόσο αντιπαθεί ως βέρος
Μοσχοβίτης τον Πούτιν, αλλά και πόσο κωμικές βρίσκει τις προσπάθειες αμφισβήτησής του, εντός και εκτός Ρωσίας, καθώς είναι σαφές ότι «ο τύπος έχει κάρμα για πολλά, το λέει το όνομά του, οδηγητής (πουτ’ =
οδός), που κυριαρχεί στον κόσμο (βλαντέγιου = κατέχω, μιρ = κόσμος)». Αστεία αστεία, έτσι ακριβώς μεταφράζεται το όνομα του Ρώσου ηγέτη, ο οποίος δεν χρειάστηκε καν να εφεύρει δισύλλαβο και με βαρείς συμβολισμούς παρατσούκλι (Λένιν,
Στάλιν), αλλά το είχε έτοιμο από τους γονείς του.
Γεννημένος το 1952 στο τότε Λένινγκραντ,
σημερινή Αγία Πετρούπολη, ο Πούτιν πιθανότατα δεν προγραμμάτιζε να εξελιχθεί σε
έναν από τους σημαντικότερους ηγέτες στην
ιστορία της Ρωσίας και βασικό «παίκτη» της
διεθνούς σκακιέρας, έχοντας μάλιστα πίσω
του όχι μια υπερδύναμη, όπως η ΕΣΣΔ, αλλά
το απομεινάρι της, περιτριγυρισμένο από τα
ακόμη φλεγόμενα σπαράγματα μιας άλλοτε
διαδοχικής ρωσο-σοβιετικής αυτοκρατορίας.
Ούτε βέβαια θα μπορούσε να φανταστεί ότι
μια μέρα θα συναντήσει έναν σχεδόν συνομήλικό του πολιτικό με παρόμοια χαρακτηριστικά, άλλοτε χαμίνι της τουρκικής συμπρωτεύουσας, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον
οποίο θα αναπτύξει μια εξαιρετικά ανθεκτική
«ειδική σχέση», πάνω στην οποία προσαρμόζεται η ρωσική εξωτερική πολιτική, ακροβατώντας κάποτε επικίνδυνα.
Τόλμησα μια φορά να ρωτήσω τον Ανατόλι πώς του φαίνεται αυτή η «περίεργη» σχέση
Πούτιν - Ερντογάν κι ήταν ασυγκράτητος:
«Τι εν μπορείτε επιτέλους να καταλάβετε
εσείς οι ξένοι ανταποκριτές; Ο Πούτιν πίστεψε, περίπου όπως όλοι εμείς οι Σοβιετικοί, ότι
γκρεμίζοντας τη Σοβιετική Ενωση θα εντα-

χθούμε σε κάποια διεθνή λέσχη ελευθερίας
και δημοκρατίας και απογοητεύθηκε, συνειδητοποιώντας ότι στη λέσχη δεν τον περίμενε κανείς, ενώ όταν έχεις γονατίσει, όπως η
Ρωσία του 1990, είναι πολύ δυσκολότερο να
πείσεις ότι δεν έχεις πρόθεση να συνεχίσεις
άλλο σκυμμένος, αλλά επιθυμείς ισότιμο διάλογο και ελεύθερο ανταγωνισμό, όπως γράφουν τα δικά σας καπιταλιστικά εγχειρίδια.
Οταν πια χάθηκαν από την Ευρώπη οι Κολ,
Σιράκ, Σρέντερ, ηγέτες με προσωπικότητα, ο
Πούτιν προσαρμόστηκε σε όσους συνομιλητές και όποιες δυνατότητες του έμειναν γύρω
του, και δεν είναι πολλοί που έχουν κάποιο
χάρισμα και μπορούν να τηρήσουν τον λόγο
τους. Επομένως “δουλεύει” με ό,τι υλικό
υπάρχει, όπως κάνει κάθε καλός πράκτορας
σε αποστολή, δεν τον απασχολεί η ηθική
υπόσταση ή η ιδεολογία του συνεργάτη του,
αρκεί να γίνεται η δουλειά και να παράγεται
αποτέλεσμα».
Αρχισα να εκτιμώ το κριτήριο του Ανατόλι
από τότε που, τέτοιες ημέρες πριν από πέντε
χρόνια, συζητούσαμε την κατάρριψη από
τουρκικό πύραυλο του ρωσικού μαχητικού
Σουχόι-24 στη Συρία. Πίστευα κι εγώ, όπως
πολλοί, ότι κάποιου είδους άμεση απάντηση
θα υπάρξει από τη Ρωσία. Ο Ανατόλι, όμως,
επέμενε για το αντίθετο:
«Δεν θέλει να παίρνει αποφάσεις εν θερμώ,
γι’ αυτό τώρα ο Πούτιν θα δαγκώσει πιο βαθιά, δεν μας αρκεί η εκδίκηση με το μία σου
και μία μου», έλεγε, κι έπεσε τελικά μέσα.
«Θα θέλατε πολύ εσείς οι Δυτικοί να εμπλακούμε σε πόλεμο με την Τουρκία και να έρθετε να χορεύετε στα ερείπιά μας. Εχουμε κάνει
μια ντουζίνα πολέμους με τους Τούρκους,
εμείς θα επιλέξουμε, όμως, πότε, με ποια
αφορμή και πώς θα ξαναπολεμήσουμε», θυμάμαι να λέει ο μυστικοσύμβουλός μου, τις
γνώσεις του οποίου πήγα να αμφισβητήσω
ρωτώντας τον αν θα βρει και στο όνομα του
Ερντογάν συμβολισμούς και ποιος τελικά
έχει το πάνω χέρι στη «σχέση» των δύο:
«Είναι δυνατόν να μην ξέρεις πως Ερντογάν σημαίνει γεννημένος λεβέντης; Ετσι αισθάνεται, κι όταν τον εγκωμιάζει ο Πούτιν,
κομπάζει, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος τον κάνει
του χεριού του, κλασική μέθοδος χειραγώγησης. Οσο για την ιεραρχία, ισχύουν οι νόμοι
της Ανατολής: ο Πούτιν είναι δύο χρόνια με-

γαλύτερος κι εκπροσωπεί μια χώρα πολύ
σπουδαιότερη, άρα ο Ερντογάν θα είναι πάντα ευτυχής με έναν συμπληρωματικό ρόλο».
Θυμάμαι τα λόγια του Ανατόλι, συνειδητοποιώντας ότι ο μόνος ίσως ηγέτης, διεθνώς,
που μοιάζει ώς τώρα να μπορεί να βάλει κάποια όρια στον Ερντογάν είναι ο Πούτιν,
όπως συνέβη διαδοχικά στη Συρία και στη Λιβύη, αλλά και τις προάλλες στο Καραμπάχ,
όπου οι ρωσικοί χειρισμοί θυμίζουν έναντι
της Τουρκίας «σκωτσέζικο ντους», χωρίς ποτέ τα πράγματα να οδηγηθούν στα άκρα. Διαβάζω και τις δηλώσεις Πούτιν για τον συμβιβασμό εις βάρος της Αρμενίας, που τερμάτισε μέσα σε μια νύχτα τον πόλεμο με το Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, εδραιώνοντας τον ρόλο της Ρωσίας στον Καύκασο,
«κλέβοντας» επιρροή από τους «συμπροέδρους» στην πρωτοβουλία του ΟΑΣΕ, Γαλλία
και ΗΠΑ, και παραχωρώντας έναν μάλλον
συμβολικό, δεύτερο ρόλο στον Ερντογάν.
Σχολιάζει ο Ανατόλι, από τηλεδιάσκεψη αυτή
τη φορά: «Κάθε βεβιασμένη απόφαση να
εμπλακούμε ενεργά σ’ έναν ακόμη πόλεμο, σε
συνθήκες ουσιαστικά πολιορκίας της Ρωσίας
από το ΝΑΤΟ, θα ήταν τυχοδιωκτισμός.
Οι Αρμένιοι είχαν προειδοποιηθεί ότι αδίκως ελπίζουν βοήθεια από τη Δύση, έπρεπε
να δεχθούν μεσολάβηση με ειρηνευτικό
στρατιωτικό σώμα της Ρωσίας νωρίτερα, κι
είναι περίεργο που ο φιλοδυτικός πρωθυπουργός τους Πασινιάν απέρριπτε έναν συμβιβασμό πριν υποστεί βαριές απώλειες». Τόλμησα να ρωτήσω αν θα μπορούσαν να έχουν
βάση οι οραματισμοί Πούτιν για μια περίοδο
συνεργασίας στην Ευρασία, κατά το σχήμα
Γαλλίας - Γερμανίας, που κάποτε συνεχώς πολεμούσαν και τώρα συνεργάζονται, κι εντέλει
από πού κι ώς που ένας φυσικοθεραπευτής
γνωρίζει τόσα πολλά.
«Σήμερα ίσως και να μοιάζει με σενάριο
γεωπολιτικής φαντασίας, αλλά αν σου έλεγα
τι θα συμβεί λίγους μήνες πριν από την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, που συμπληρώνει του
χρόνου τα 30 της, όπως και η νέα Ρωσία, θα
με έβγαζες τρελό», μου είπε και μου φάνηκε
ότι μου έκλεινε το μάτι καθώς έπεφτε μαύρο
στον υπολογιστή.
* Ο κ. Θανάσης Αυγερινός είναι ανταποκριτής στη Μόσχα.

Τα όσα είπε ο Γιώργος Βασιλείου στη συνέντευξή του στην «Κ» για την Αμμόχωστο,
επ’ ευκαιρία του αφιερώματος της εφημερίδας για τα εξηντάχρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δυστυχώς αποτελούν πικρές
αλήθειες 46 ετών. Για τις χαμένες ευκαιρίες
της πόλης του Ευαγόρα, ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης φέρει η πολιτική ηγεσία του
τόπου, από την τουρκική εισβολή και μετά.
Όσα δάκρυα και αν χύθηκαν το προηγούμενο διάστημα, η αλήθεια είναι μια και είναι
αυτή που είπε ο κ. Βασιλείου στη συνέντευξή του. Αν είχε χρόνο, θα έπαιρνε πίσω την
Αμμόχωστο.
Σε αυτό τον τόπο, όποτε υπήρχε μια αχτίδα ελπίδας, κατά μοιρολατρικό τρόπο μια
αόρατη δύναμη την έσβηνε. Δεν θα επαναλάβω πόσες φορές η Αμμόχωστος μας άπλωσε το χέρι και οι ταγοί μας δεν το έπιασαν. Οι
μόνοι που πραγματικά αγωνιούσαν - αλλά τι
μπορούσαν να κάνουν- ήταν αυτοί που έδιναν ζωή στην πόλη. Που ζούσαν το παλμό
της, που μύριζαν τα αρώματά της, που γεύονταν τους χυμούς της. Αυτοί που από το
2003 πήγαιναν και την αγνάντευαν, από τα
συρματοπλέγματα πάνω στην παραλία της.
Οι υπόλοιποι απλά την θυμούνταν κάθε φορά που έβλεπαν να απομακρύνεται. Το ίδιο
έγινε και όταν οι Τούρκοι άνοιξαν ένα μέρος
του παραλιακού μετώπου της πόλης ή όταν
ο πραγματικός αφέντης των κατεχομένων
εδαφών ήλθε να κάνει πικ νικ πάνω στις
ανοιχτές πληγές μας.
Και όμως αρχές της δεκαετίας του 1993 η
Αμμόχωστος είχε τις προοπτικές να επιστρέψει στους κατοίκους της, όπως και με το Σχέδιο Ανάν, μια δεκαετία αργότερα. Η επιστροφή της Ντενκτασικής αντίληψης στο κυπριακό, στα κατεχόμενα, θα φανεί το επόμενο διάστημα και οι μεγάλου χαμένοι δεν θα είναι
μόνο οι Ε/κ. Θα είναι και οι Τ/κ που θεωρούν
αυτό τον τόπο ένα δικό τους κομμάτι. Όση
ευθύνη φέρουν οι ηγεσίες των Ε/κ, από τον
παραγκωνισμό Ντενκτάς και εντεύθεν, για
ό,τι πρόκειται να συμβεί το επόμενο διάστημα, άλλη τόση φέρουν και οι ηγεσίες των Τ/κ,
με εξαίρεση την περίοδο Έρογλου. Από τα δημοψηφίσματα μέχρι και πρόσφατα η Κύπρος
είχε δυο ευκαιρίες, οι οποίες δεν έτυχαν εκμετάλλευσης. Το καλοκαίρι του 1974, ο Τούρκος διοικητής που έφθασε στην Αμμόχωστο
δεν μπήκε στην πόλη γιατί αναζητούσε κάποιες αρχές να διαπραγματευτεί μαζί τους.
Οι αρχές όμως την εγκατέλειψαν πρώτες
με αποτέλεσμα να καταστεί η πόλης, όμηρος
στα χέρια των κατοχικών δυνάμεων. Σαράντα έξι χρόνια μετά η Αμμόχωστος δεν αποτελεί διαπραγματευτικό χαρτί της τουρκικής
πλευράς αλλά «περιουσιακό» της στοιχείο.
Την ίδια τύχη θα έχει και η Μόρφου αλλά και
η Καρπασία και όποιος έχει περπατήσει τα
εδάφη αυτά τελευταία, αντιλαμβάνεται το
γιατί. Η εκλογή Τατάρ με τις ευλογίες της
Άγκυρας, τη μεγαλύτερη ζημιά δεν θα την
προκαλέσει στο τραπέζι των συνομιλιών,
όταν σε αυτό θα καθίσουν άπαντες αλλά
όταν θα εδραιώσει την κυριαρχία της Τουρκίας μέσα στην ίδια της Τ/κ κοινότητα, δυσκολεύοντας έτσι την εφαρμογή μιας ενδεχόμενης λύσης επί του εδάφους. Ως επίλογο
παραθέτω την απάντηση του Γλαύκου Κληρίδη για το ενδεχόμενο αποτυχίας των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού το 2010.
«Εγώ προτιμώ, αν η λύσις είναι αυτή που σου
είπα, να μην ζήσω να την δω, γιατί οι συνέπειες θα είναι τεράστιες. Η Κύπρος θα γεμίσει νόμιμα με Τούρκους από την Τουρκία».
Πηγή: www.kathimerini.com.cy
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Η ελληνική πλευρά του νέου προέδρου των
Αθήνα.- Του Αθανάσιου Έλλις

Τ

α συμφέροντα και όχι οι προσωπικές
σχέσεις είναι οι κύριοι παράγοντες που
καθορίζουν τη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής μιας χώρας, πόσο μάλλον της ισχυρότερης του κόσμου. Ωστόσο, η προσωπική διάσταση παραμένει μέρος της εξίσωσης. Στην
περίπτωση του νεοεκλεγέντος προέδρου των
Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, ένα
στοιχείο που τον διαφοροποιεί από τους προκατόχους του, είναι η πολυετής και αρκετά
στενή σχέση του με την ελληνική ομογένεια.
Δεν δικαιολογεί αλόγιστο ενθουσιασμό, καθώς στο μείζον ζήτημα που απασχολεί την Ελλάδα και την Κύπρο, που δεν είναι άλλο από
τη συμπεριφορά της Τουρκίας, οι υπολογισμοί είναι σύνθετοι και περιλαμβάνουν παραμέτρους που υπερβαίνουν τις όποιες προσωπικές προτιμήσεις ή ευαισθησίες, ακόμη και του
προέδρου.
Η αμφίδρομη σχέση Μπάιντεν και ελληνισμού της Αμερικής είναι υπαρκτή και ειλικρινής. Και δεν είναι παράλογο να θεωρήσει κανείς ότι θα αποτελέσει μέρος του συνολικού
παζλ. Πόσο μεγάλο, μένει να φανεί. Ο τέως
αντιπρόεδρος διατηρεί φιλίες με πολλούς ελλαδικής και κυπριακής καταγωγής Αμερικανούς
και έχει επανειλημμένως επιδείξει έντονο ενδιαφέρον για τα θέματα που τους απασχολούν.
Τον θυμάμαι σε συνέδριο ομογενών στο Κογκρέσο, το 2008, να ευχαριστεί την ελληνοαμερικανική κοινότητα για τη διαχρονική στήριξή
της και να δηλώνει ότι και αυτός από την πλευρά του θα είναι πάντα δίπλα της.
Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία
του ανέτρεξε στην προηγούμενη προσπάθειά

του να εξασφαλίσει το δημοκρατικό χρίσμα, το
1988, όταν είχε τελικά επικρατήσει ο Μάικ Δουκάκης (το επιχείρησε ξανά το 2008, αλλά και
πάλι έχασε, από τον Ομπάμα). Με δάκρυα στα
μάτια ανέφερε στους ομογενείς που είχαν συγκεντρωθεί σε αίθουσα του Καπιτωλίου, πως
δεν θα ξεχνούσε ποτέ κάτι που του είχαν πει
όταν ήταν υποψήφιος είκοσι χρόνια νωρίτερα:
ότι προφανώς θα στήριζαν τον Δουκάκη, αλλά
ταυτόχρονα θα βοηθούσαν και αυτόν. Συγκεκριμένα, του είχαν υποσχεθεί πως για κάθε πέντε δολάρια που θα έδιναν στην προεκλογική
εκστρατεία του Δουκάκη, θα συγκέντρωναν και
ένα για να ενισχύσουν τη δική του. «Αυτό δεν
το κάνει καμία εθνική κοινότητα εύκολα και
δεν θα το ξεχάσω ποτέ», είχε πει φανερά συγκι-

νημένος ο τότε γερουσιαστής, μετέπειτα αντιπρόεδρος, και τώρα νεοεκλεγείς πρόεδρος.

Τι είναι φίλος

Με ανάλογη συγκίνηση και θερμά λόγια είχε
μιλήσει σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ίδρυμα για την επέτειο του ΟΧΙ, των Αντι και Μάικ
Μάνατος, στην Ουάσιγκτον, τον Οκτώβριο του
2016. «Κάποιος, κάποτε με ρώτησε τι είναι φίλος και απάντησα “μια ψυχή που ζει σε δυο σώματα”. Αυτό συνοψίζει τις σχέσεις μου με αυτή
την κοινότητα, τα τελευταία 40 χρόνια. Η αφοσίωσή σας, η φιλία σας, όταν τα πράγματα ήταν
άσχημα, αλλά και όταν τα πράγματα ήταν καλά… Είστε αστείρευτη πηγή δύναμης για μένα.
Σταθήκατε δίπλα μου, με στηρίξατε από τις

πρώτες μέρες μου στη Γερουσία», τόνισε ο τότε
αντιπρόεδρος –ο οποίος από τα πρώτα του βήματα στην πολιτική ως γερουσιαστής στο Ντέλαγουερ, είχε δημιουργήσει επαφές και συμμετείχε σε εκδηλώσεις της oμογένειας– και πρόσθεσε: «Δεν είναι υπερβολή να πω ότι η ελληνική κοινότητα διαμόρφωσε την πολιτική μου συνείδηση».
Ο Μπάιντεν είναι συναισθηματικός από τη
φύση του, αλλά αυτό δεν μειώνει τη σημασία
τέτοιων δηλώσεων από εν ενεργεία αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, που θα είναι σύντομα ο πρόεδρος της χώρας. Σημαντικός δίαυλος επικοινωνίας με τη νέα κατάσταση πραγμάτων στην Ουάσιγκτον υπό τον Τζο Μπάιντεν,
είναι ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), Εντι Ζεμενίδης,
ο οποίος ως γνώστης λεπτομερειών των θεμάτων που αφορούν την περιοχή, συχνά λειτουργεί και ως πηγή ενημέρωσης κέντρων εξουσίας:
της εκτελεστικής, της νομοθετικής, αλλά και
δεξαμενών σκέψης. Η επιρροή της oμογένειας
προς τον Λευκό Οίκο ασκείται και από τις παρεμβάσεις οργανώσεων όπως η AHEPA, που είναι η μεγαλύτερη και παλαιότερη του ελληνισμού στις ΗΠΑ, και το Αμερικανοελληνικό Ινστιτούτο (AHI), όπως φυσικά και από τον Αρχιεπίσκοπο. Ιδιαίτερο ρόλο παίζει ο πατέρας Αλεξ
Καρλούτσος, ο οποίος για περισσότερες από
τέσσερις δεκαετίες έχει αποδειχθεί εξαιρετικά
αποτελεσματικός δίαυλος επικοινωνίας με
όλους τους προέδρους. Ειδικότερα με τον Μπάιντεν τον συνδέει πολύχρονη προσωπική φιλία.
Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός πως ο
Μπάιντεν είναι από τους ελάχιστους Αμερικανούς πολιτικούς που έχει συναντηθεί και γνωρίζει προσωπικά τόσο πολλούς ηγέτες της Ελλάδας και της Κύπρου. Στους τελευταίους από
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Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν
αυτούς περιλαμβάνονται ο Γιώργος Παπανδρέου, τον οποίο είχε συναντήσει συχνά και κατά
τη θητεία του τελευταίου ως υπουργού Εξωτερικών και ενώ ο Μπάιντεν ήταν μέλος της επιτροπής εξωτερικών σχέσεων της Γερουσίας, ο
Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ως αντιπρόεδρος επισκέφθηκε την Αθήνα τον
Δεκέμβριο του 2011 (επί πρωθυπουργίας Παπαδήμου) και τη Λευκωσία τον Μάιο του 2014,
ενώ είχε επισκεφθεί ξανά την Αθήνα για να συμμετάσχει και στο πρώτο συνέδριο της Concordia
στην Ευρώπη που είχε διεξαχθεί στην ελληνική
πρωτεύουσα τον Ιούνιο του 2017. Επίσης, και
το ενδιαφέρον του για την Κύπρο έχει προσωπικά χαρακτηριστικά, καθώς πολλοί από τους
ομογενείς που τον γνωρίζουν είναι κυπριακής
καταγωγής. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν είναι τυχαίο ότι όταν τον Δεκέμβριο του 2014 ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, είχε νοσηλευθεί στη Νέα Υόρκη, ο Τζο Μπάιντεν τον
επισκέφθηκε στο νοσοκομείο.

Γνώστης των θεμάτων

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ –ο οποίος επέλεξε την ελληνικής καταγωγής πρώην εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στη συνέχεια διευθύντρια επικοινωνίας του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Ομπάμα, Τζεν Ψάκι, ως επικεφαλής της ομάδας που θα χειρισθεί τη διαδικασία επικύρωσης των υπουργών της κυβέρνησής του από τη Γερουσία– είναι από τους λίγους
σημαίνοντες Αμερικανούς πολιτικούς που γνωρίζουν ουσιαστικές πτυχές των θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος. Ασχολήθηκε με αυτά κατά τη θητεία του στη Γερουσία επί 36 χρόνια,
ιδιαίτερα ως μέλος της επιτροπής εξωτερικών
σχέσεων της οποίας διετέλεσε και πρόεδρος,
και στη συνέχεια ως αντιπρόεδρος επί μία οκταετία. Σε αντίθεση με άλλους προέδρους –με πιθανή εξαίρεση τον Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο, που είχε διατελέσει διευθυντής της CIA,
πρέσβης στον ΟΗΕ και αντιπρόεδρος– ο Μπάιντεν γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της Βαλκανικής και της Ανατολικής Μεσογείου και θα θελήσει να αξιοποιήσει τον νέο ρόλο της Ελλάδας
και της Κύπρου στην περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτό η σχέση με την ομογένεια
θα επηρεάσει –η πρόσβαση έχει αποδειχθεί
στην πράξη αποτελεσματική– αλλά δεν θα καθορίσει τις γεωπολιτικές προτεραιότητες του
προέδρου και τους χειρισμούς της Αμερικής
στην περιοχή μας. Δεν λειτουργούν έτσι οι χώρες – τουλάχιστον όχι μέχρι να εμφανισθεί στο
προσκήνιο ο «αντισυστημικός» Τραμπ, ο οποίος αποφάσιζε συχνά με γνώμονα τις φιλίες, αν
όχι τα συμφέροντά του.
Ο Μπάιντεν είναι μέρος του κατεστημένου
επί μισόν αιώνα. Υπό αυτή την έννοια, δεν θα
μιλάει και δεν θα πράττει έχοντας ως μοναδικό
κριτήριο τις όποιες προσωπικές του ευαισθησίες. Τόσο ο ίδιος όσο και οι έμπειροι συνεργάτες
του στα εξωτερικά θέματα δεν θέλουν «να χάσει
η Δύση την Τουρκία». Είναι κάτι που πρέπει να
έχουμε υπόψη μας. Από την άλλη, είναι αδύνατον, για οποιονδήποτε πολιτικό, να μην επηρεασθεί από τα συναισθήματά του και τις προσωπικές του σχέσεις και φιλίες. Σε αυτή τη λεπτή
ισορροπία θα κινηθεί η εξωτερική πολιτική του
επόμενου προέδρου των ΗΠΑ στα θέματα που
αφορούν τον ελληνισμό. Δεν αναμένουμε θαύματα, γιατί υπάρχει και η γραφειοκρατία. Ωστόσο, στο προσωπικό επίπεδο υπάρχει ένα θετικό
υπόβαθρο, το οποίο Αθήνα και Λευκωσία καλούνται να αξιοποιήσουν.

Ο Ταγίπ Ερντογάν «πρέπει
να πληρώσει το τίμημα»

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχανε ευκαιρία
να περιγράψει τον Ταγίπ Ερντογάν ως φίλο,
ακόμη και παρουσία του Ελληνα πρωθυπουργού στο Οβάλ Γραφείο, ο Τζο Μπάιντεν, μιλώ-

ντας στους «Τάιμς της Νέας Υόρκης» παλαιότερα, τον είχε ευθέως χαρακτηρίσει «αυταρχικό
ηγέτη» και είχε μάλιστα υποστηρίξει ότι οι
ΗΠΑ οφείλουν να συνεργασθούν με την αντιπολίτευση για την απομάκρυνσή του από την
εξουσία. «Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση προς εκείνον τώρα, καθιστώντας σαφές ότι στηρίζουμε την ηγεσία της
αντιπολίτευσης», είχε αναφέρει ο Μπάιντεν στο
συντακτικό επιτελείο της εφημερίδας.
«Πρέπει να πληρώσει το τίμημα», είχε πει και
είχε συμπληρώσει ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να
ενθαρρύνει τους ηγέτες της τουρκικής αντιπολίτευσης, «ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν
και να νικήσουν τον Ερντογάν. Οχι μέσω ενός
πραξικοπήματος, αλλά μέσω της εκλογικής διαδικασίας». Η τοποθέτηση είχε προκαλέσει την
οργισμένη αντίδραση του εκπροσώπου της
τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος
είχε απαντήσει ότι «η ανάλυση του Τζο Μπάιντεν για την Τουρκία βασίζεται σε καθαρή
άγνοια, αλαζονεία και υποκρισία.
Οι μέρες που διατάζατε την Τουρκία τελείωσαν. Αλλά αν ακόμα πιστεύετε ότι μπορείτε να
προσπαθήσετε, κάντε το. Θα πληρώσετε το τίμημα».
Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ έχει, επίσης, ασκήσει κριτική στις προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή μας.
«Σε αντίθεση με τον πρόεδρο Τραμπ, ο Τζο θα
αντιδράσει στην τουρκική συμπεριφορά που
παραβιάζει το διεθνές δίκαιο ή τις συμμαχικές
δεσμεύσεις της στο ΝΑΤΟ, όπως οι τουρκικές
παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου»,
σημειώνεται στο κείμενο με τις θέσεις για τα
ελληνικά ζητήματα που έδωσε στη δημοσιότητα πριν από τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές.
Ενα ακόμη «αγκάθι» στη σχέση του Μπάιντεν με την Αγκυρα θα είναι το δεδηλωμένο ενδιαφέρον του για τους Κούρδους, για τους
οποίους θεωρεί ότι έχουν βοηθήσει τις ΗΠΑ
στη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους και πως
ήταν μείζον στρατηγικό λάθος η απρόσμενη
απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποχωρήσει
από τη Συρία, με αποτέλεσμα να μείνουν οι
Κούρδοι εκτεθειμένοι στην τουρκική επιθετικότητα.
Συντασσόμενος με τη γραφειοκρατία του
Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Πενταγώνου, αλλά
και με τη θέση και των δύο κομμάτων σε Γερουσία και Βουλή, ο Μπάιντεν θα υιοθετήσει αυστηρή στάση στο θέμα της αγοράς και ενεργοποίησης του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400 και είναι πιθανό να επιβληθούν
στην Τουρκία κυρώσεις.
Tέλος, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ
δεν θα παρέμβει πολιτικά –όπως φέρεται να
έχει κάνει ο Τραμπ– για να αντιμετωπισθούν με
επιείκεια συνεργάτες του Ερντογάν οι οποίοι
εμπλέκονται στη δικαστική υπόθεση της τουρκικής τράπεζας Halkbank, που κατηγορείται –η

υπόθεση εκδικάζεται στη Νέα Υόρκη– για αποφυγή κυρώσεων κατά του Ιράν.

Ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν
στην «Κ» για την Τουρκία

Για την αποκατάσταση των ευρωατλαντικών
σχέσεων και την προοπτική να υπάρξει πιο αυστηρή αντιμετώπιση της συμπεριφοράς της
Τουρκίας από μια κυβέρνηση υπό τον Τζο
Μπάιντεν, έκανε δηλώσεις στην «Κ» ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις βαν Χόλεν. Ο κ.
Βαν Χόλεν, ο οποίος διετέλεσε μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων επί 14 χρόνια, πριν
εκλεγεί γερουσιαστής το 2016, τονίζει:
«Η Ελλάδα και οι άλλοι Ευρωπαίοι σύμμαχοί
μας μπορούν να περιμένουν από μια κυβέρνηση
Μπάιντεν να τερματίσει τη χαοτική και αναξιό-

πιστη εξωτερική πολιτική που έχουν βιώσει αυτά τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Μια αρχική προτεραιότητα θα είναι η αποκατάσταση των σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με τους δημοκρατικούς συμμάχους μας στην
Ευρώπη, οι οποίες έφτασαν σε ένα ιστορικό χαμηλό κατά τη διάρκεια της διοίκησης του
Τραμπ, και μια νέα εστίαση στην τήρηση των
αρχών του κράτους δικαίου, των δημοκρατικών
κανόνων και της ελευθερίας του Τύπου, οι
οποίες παραβιάζονται στην Τουρκία από την
αυταρχική συμπεριφορά του προέδρου Ερντογάν. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Τουρκία
απέτυχε όλο και περισσότερο να συμπεριφερθεί
ως πιστός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και δεν μπορεί
να αντιμετωπιστεί ως τέτοια, εκτός και αν αλλάξει πορεία. Το Κογκρέσο θα συνεχίσει να
απαιτεί να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία,
όπως απαιτείται από τον νόμο, για την αγορά
και τώρα ενεργοποίηση του ρωσικού αμυντικού
συστήματος S-400 που απειλεί την ασφάλεια
του ΝΑΤΟ.
Επιπλέον, οι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία
στην Ανατολική Μεσόγειο, τη βόρεια Συρία και
αλλού, η παραβίαση των ψηφισμάτων των
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα Βαρώσια και οι
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον πολιτικών αντιπάλων στο εσωτερικό όπως και του Τύπου, δεν συνάδουν με τη
συμπεριφορά ενός δημοκρατικού συμμάχου.
Προσβλέπω στη συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση Μπάιντεν ώστε η Τουρκία να βρεθεί αντιμέτωπη με τις ευθύνες που έχε για τις ενέργειές
της».
*** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID -19
Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Ελληνοαμερικανών Ιδιοκτητών Ακινήτων
αποφάσισε ότι όλες οι μελλοντικές εκδηλώσεις μας
ακυρώνονται λόγω πανδημίας κορωνοϊού.
Συνοπτικά, από τώρα και στο εξής και μέχρις νεωτέρας ειδοποίησης
ακυρώνονται οι ακόλουθες εκδηλώσεις:
1. Μηνιαίες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Μηνιαίες Γενικές Συνελεύσεις.
4. Παραδοσιακό γεύμα Ημέρας των Ευχαριστιών και διανομή φαγητού.
3. Οι διετείς εκλογές της 2ας Δεκεμβρίου 2020 αναβάλλονται
(μέχρι νεωτέρας)
5. Εορτασμός Πρωτοχρονιάς και Ετήσια Βραβεία φοιτητών κολεγίου
Τέλος και σε μεταγενέστερη ειδοποίηση, θα σας ενημερώσουμε
για το πότε θα συνεχιστούν οι δραστηριότητές μας.

Τις καλύτερες ευχές μας!
Γιώργος Αλεξίου		
Πρόεδρος		

Γιώργος Κίτσιος
Επίτιμος Πρόεδρος
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Ακυρώθηκε λόγω πανδημίας το Γεύμα Ευχαριστιών των Ιδιοκτητών

Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

ρω μας σε όλο τον κόσμο, συγκεντρώσεις δεν
επιτρέπονται, σχολεία κλείνουν, εκκλησίες
κλείνουν».
Ο Σύλλογος Ελληνοαμερικανών Ιδιοκτητών
Ακινήτων ήταν ο πρώτος ομογενειακός φορέας
στη Νέα Υόρκη που με την έναρξη της πανδημίας τον περασμένο Μάρτιο -και πριν την επιβολή του lockdown από τις πολιτειακές αρχές- ματαίωσε εκδήλωσή του, την μηνιαία Γενική του
Συνέλευση.

Γ

ια πρώτη φορά φέτος, μετά από 30 χρόνια, οι πόρτες του ιδιόκτητου κτηρίου
του Συλλόγου Ελληνοαμερικανών Ιδιοκτητών
Ακινήτων στην Αστόρια δεν θα ανοίξουν την
προσεχή Πέμπτη, Ημέρα των Ευχαριστιών
(Thanksgiving Day), για το καθιερωμένο εορταστικό γεύμα αγάπης, αλλά ούτε και θα γίνει
η κατ› οίκον διανομή μερίδων φαγητού και
γαλοπουλών σε οικογένειες της περιοχής.
Η συνεχιζόμενη πανδημία του κορωνοϊού και
τα περιοριστικά μέτρα που τη συνοδεύουν έγιναν η αιτία να ματαιωθεί η φετινή εορταστική
εκδήλωση που εκτός από ένα πιάτο ζεστό φαγητό έδινε και λίγη χαρά σε δεκάδες μοναχικούς συνανθρώπους μας και οικογένειες που
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας
αλλά και οικονομικές δυσκολίες. Ηταν όμως
και για τα ίδια τα μέλη του Συλλόγου που επί 30
χρόνια περνούν την ημέρα αυτή με την μεγάλη
οικογένεια των ιδιοκτητών ακινήτων της Αστόριας, ένα κομμάτι από τη ζωή τους!
«Είναι μια απόφαση που λάβαμε αρκετά νωρίς, μια απόφαση οδυνηρή και αρκετά ενοχλητική για όλους μας, αλλά δε γίνεται διαφορετικά.
Εχουμε ανθρώπους ηλικιωμένους, είμαστε σχεδόν οι ίδιοι κάθε χρόνο και προσπαθούμε να
προφυλάξουμε τα μέλη μας», είπε στη Greek
News ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Αλεξίου.
Οπως ανέφερε, αρκετοί νέοι τον πλησίασαν
για να χρησιμοποιήσουν την αίθουσα του Συλ-

λόγου και να κάνουν κάτι την ημέρα αυτή. «Αλλά αν δεν είμαστε και εμείς οι ίδιοι εκεί που κάνουμε τη γιορτή αυτή εδώ και 30 χρόνια», είπε
με παράπονο.
Περίπου δυόμισι χιλιάδες γεύματα υπολογίζεται ότι προσφέρονταν κάθε χρόνο στη γιορτή
που γίνεται την ημέρα του Thanksgiving στην
έδρα του Συλλόγου, αλλά και με την κατ› οίκον
διανομή έτοιμου φαγητού, ενώ περίπου πεντακόσιες νωπές γαλοπούλες μοιράζονταν σε οικογένειες κυρίως ανήμπορων και άπορων συμπολιτών μας. Το γιγαντιαίο αυτό έργο συντόνιζε η κ. Ελπίδα Αλεξίου με τη βοήθεια εθελοντών.
«Υπολογίζουμε ότι περίπου πέντε με έξι χι-

λιάδες άνθρωποι ευεργετούνταν κάθε χρόνο
από την εκδήλωσή μας αυτή», συμπλήρωσε ο κ.
Αλεξίου.
Από την πλευρά του ο επίτιμος πρόεδρος του
Συλλόγου, Γιώργος Κίτσιος, ο οποίος θα αναλάμβανε την οργανωτική ευθύνη για τη φετινή
γιορτή, τόνισε ότι «δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, είναι κάτι που το κάνουμε τα τελευταία 30
χρόνια, είναι δηλαδή κομμάτι της ζωής μας.
Ομως πρέπει να συμμορφωθούμε με τις οδηγίες της Πολιτείας και των ειδικών. Καλή είναι η
γιορτή αλλά πρέπει να προσέξουμε όλοι την
υγεία μας, είναι πιο σοβαρή υπόθεση η υγεία
από τη γιορτή. Και γενικότερα όμως, όπου και
να κοιτάξουμε, το ίδιο πράγμα βλέπουμε τριγύ-

Να τα εκατοστίσεις φίλε Νίκο Ανδριώτη
Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnline)
Τα ογδοηκοστά του γενέθλια γιόρτασε πριν λίγες
μέρες ο «πρωθυπουργός» της Αστόριας και στυλοβάτης της μεγαλώνυμης κοινότητας του Αγίου
Δημητρίου και του ελληνικού της σχολείου, Νίκος Ανδριώτης
Η κλειστή λόγω κορωνοϊού, αλλά πολύ ζέστη
οικογενειακή γιορτή έγινε στο εστιατόριο Greek
Kitchen του αδελφού του Θεοδόση Ανδριώτη.
Εχοντας δίπλα του του τα αδέλφια του Θεοδόση, Γαβριήλ και Γιώργο (όπως δείχνει κι η φωτογραφία), νύφες και ανίψια, ο Νίκος Ανδριώτης
μίλησε θερμά και ευδιάθετα, δείχνοντας ότι η
σοβαρή περιπέτεια της υγείας του έχει παρέλθει
οριστικά. Εξάλλου φάνηκε κι από την παρουσία
του στα ονομαστήρια της κοινότητας του Αγίου
Δημητρίου. Τις ημέρες της ασθένειάς του πολύς
κόσμος επικοινώνησε με την εφημερίδα μας για
να ενημερωθεί, δείγμα της αγάπης προς τον Νίκο
Ανδριώτη. Κοντά του βρέθηκε κι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

«Είμαστε όλοι καλά. Είμαστε εντάξει στις
υποχρεώσεις μας στο Σύλλογο, πληρώνουμε
τους λογαριασμούς μας, αλλά δεν κάνουμε καμιά εκδήλωση τους τελευταίους οκτώ μήνες»,
σημείωσε ο κ. Αλεξίου, λέγοντας πως μέχρι να
ομαλοποιηθεί η κατάσταση και το επιτρέψουν
οι συνθήκες δεν θα γίνονται συνεδριάσεις και
γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου.
Επιπλέον, αποφασίστηκε να παραμείνει το
Διοικητικό Συμβούλιο, ως έχει, για έναν ακόμα
χρόνο. Κατά συνέπεια, δε θα διεξαχθούν οι
προγραμματισμένες για τον επόμενο μήνα αρχαιρεσίες, ούτε όμως και η καθιερωμένη απονομή των υποτροφιών σε φοιτητές πανεπιστημίων
και κολλεγίων, η οποία γινόταν στη διάρκεια
της πρώτης γενικής συνέλευσης του νέου
έτους, τον Ιανουάριο, μαζί με την κοπή της βασιλόπιτας.
«Τώρα μένει να δούμε αν θα μπορέσουμε να
κάνουμε την εκδήλωση του Ιουνίου. Και αυτό
δεν το ξέρουμε, είναι νωρίς ακόμα. Να δούμε τι
θα γίνει», κατέληξε ο κ. Κίτσιος, συμβουλεύοντας όλους να προσέχουν και να τηρούν τα
απαιτούμενα μέτρα.
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Διαδικτυακό το Χριστουγεννιάτικο Πάρτι του Ronald McDonald

Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Δ

ιαδικτυακό για πρώτη φορά - λόγω της
πανδημίας- ήταν φέτος και το ετήσιο
Χριστουγεννιάτικο πάρτι του Ελληνικού Τμήματος (Greek Division) του Οίκου Φιλοξενίας
Ronald McDonald House το οποίο διεξήχθη
για 25η συνεχή χρονιά το βράδυ της Δευτέρας
16 Νοεμβρίου, σε συνδυασμό με το 28ο ετήσιο
γκαλά του Ιδρύματος.
«Πήγαμε πάρα πολύ καλά», είπε στη Greek
News η συντονίστρια του Ελληνικού Τμήματος,
Σπυριδούλα Κατέχη και πρόσθεσε ότι «ήταν
πάρα πολύ καλή και συγκινητική και η συνεισφορά του κόσμου, όπως και η ανταπόκρισή
του στα λαχεία μας. Αρχίσαμε να προετοιμαζόμαστε από τον Αύγουστο, δουλέψαμε σκληρά,
ήταν κάπως αγχωτική η διαδικασία, αλλά ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι».
Η κλήρωση των λαχείων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 8 Δεκεμβρίου.
Η κ. Κατέχη, η οποία ανέλαβε και το κύριο
βάρος της οργάνωσης της διαδικτυακής γιορτής, μαζί με μέλη της Επιτροπής και εθελοντές,
ευχαρίστησε από καρδιάς όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Ελληνικού Τμήματος.
«Ευελπιστούμε του χρόνου να είμαστε μαζί και
να γιορτάσουμε και τα 25 και τα 26 χρόνια του
χριστουγεννιάτικου μας γκαλά έχοντας όλους
τους εθελοντές και τους υποστηρικτές του
Τμήματος κοντά μας», ανέφερε και ευχήθηκε σε
όλους για τις επερχόμενες γιορτές.
«Λόγω των δύσκολων καταστάσεων που εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε, θέλουμε να
διατηρήσουμε τη καλή μας διάθεση και να συνεχίσουμε την παράδοσή μας. Πρέπει να ενωθούμε ακόμα περισσότερο και να συνεχίσουμε
να υποστηρίζουμε την φιλανθρωπική μας αποστολή για τα παιδιά μας που γενναία μάχονται
τον καρκίνο και για τις οικογένειές τους», επισήμανε στο κάλεσμά της η Επιτροπή του Ελληνικού Τμήματος την οποία αποτελούν οι: Ελπίδα Αλεξίου, Στηβ Ανάγνος, Μιχάλης Μπάπης,

Νικόλας Μπορνόζης, Λυδία Βαγγέλου - Καλλιμάνη, Στέφανος Τσερπέλης, Θάλεια Κομνηνέλη, Κώστας Σάιπρους, Μαίρη Ιατρού Δήμα,
Ζωή Κουτσουπάκη, Αθηνά Κρομμύδα, Αγάθη
Λούη, Σοφία Μηλιώνη, Κατερίνα Μονογιούδη,
Μαρία Παρδάλη, Αννα Σακαλή, Βασιλική Ρέντα - Σακκά, Μαρία Σκιαδά, Γιώργος Σοφοκλής, Ανδρέας Τσαλίκης, Ανδρέας Γιαννάκος.
Η ημίωρη διαδικτυακή εκδήλωση ξεκίνησε
με τον πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος, Σπύρο Μαλιαγρό, να καλωσορίζει τους θεατές, να
τους ευχαριστεί για την σταθερή υποστήριξή
τους και να επαναλαμβάνει ότι στα 41 χρόνια
λειτουργίας του το ίδρυμα έχει προσφέρει στέγη -χάρη στο Greek Division που ιδρύθηκε από
την αείμνηστη Νίκη Σιδέρη- σε πάνω από δέκα
χιλιάδες Ελληνόπουλα από την Ελλάδα, την
Κύπρο και τις ΗΠΑ.
Ο κ. Μαλιαγρός υπογράμμισε επίσης πως χάρη στο ίδρυμα υπολογίζεται ότι εξοικονομούνται συνολικά περί τα εφτά εκατομμύρια σε
έξοδα από τις οικογένειες καρκινοπαθών παιδιών που φιλοξενούνται στους ξενώνες του και
τόνισε πως δική μας αποστολή είναι να συνεχίσουμε το έργο της αείμνηστης Νίκης Σιδέρη και

να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά στη δυσκολότερη φάση της ζωής τους.
Τους διαδικτυακούς θεατές χαιρέτησε στη
συνέχεια, η πρόεδρος του RMDH της Νέας
Υόρκης, Ruth Browne, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη στην ελληνοαμερικανική κοινότητα που
έχει θέσει, όπως είπε, γερά θεμέλια προσφοράς,
τόσο οικονομικής όσο και σε εθελοντική εργασία και υποστήριξη. «Το RMDH δεν θα ήταν
αυτό που είναι σήμερα χωρίς τη δική σας προσφορά», κατέληξε.
Στους χαιρετισμούς τους τόσο ο Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, δρ
Κωνσταντίνος Κούτρας όσο και ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου στη Νέα Υόρκη, Αλέξης Φαίδωνος - Βαντέ συνεχάρησαν το Ελληνικό Τμήμα και κάλεσαν όλους να συνεχίζουν να υποστηρίζουν την αποστολή και το έργο του με την
ευχή η επόμενη χριστουγεννιάτικη γιορτή να
τους βρει όλους μαζί στον ίδιο χώρο.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ακόμη οι επιχειρηματίες Νικήτας Δρακωτός, ο οποίος μετέφερε
και τις ευχές της συζύγου του Μαρίκας, και
Ντην Πολ, από τους βασικούς υποστηρικτές
του Ελληνικού Τμήματος, ενώ για την περιπέτειά του, δύο χρόνια πριν, με το λέμφωμα Non -

Hodgkin που είχε αίσια έκβαση και τον οδήγησε στην απόφαση να αφιερώσει τον εαυτό του
στη μάχη κατά του καρκίνου, μίλησε ο φοιτητής
Λίαμ Αλεξάντερ Νούναν, έχοντας στο πλευρό
του την μητέρα του Σοφία Χριστοφίδη - Νούναν. Εστειλε παράλληλα ένα αισιόδοξο μήνυμα
σε όλα τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη,
προτρέποντας τους να συνεχίσουν να μάχονται
και διαβεβαιώνοντάς τους ότι δεν είναι μόνοι
στον αγώνα τους αυτόν τον δύσκολο.
Ακολούθησε η προβολή του διαδικτυακού
λευκώματος με τις ευχές των υποστηρικτών του
Ελληνικού Τμήματος και μια φωτογραφική
αναδρομή στα 41 χρόνια λειτουργίας του, τα
οποία επιμελήθηκε με πολλή φροντίδα η Βασιλική Ρέντα - Σακκά.
Η βραδιά για το Ελληνικό Τμήμα ολοκληρώθηκε με ένα όμορφο μουσικό πρόγραμμα από
τον ταλαντούχο μουσικοσυνθέτη και ηθοποιό,
Φύτο Στράτη και το Cyprus New York
Productions. Ντυμένοι όλοι στα κόκκινα και με
τη συνοδεία του Φύτου Στράτη στο πιάνο ο
Louis Blueheart, ο Δημήτρης Μιχαήλ, η Αριάδνη Παναγοπούλου και η Αγγελική Ψώνη ερμήνευσαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα.
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Προσφορά γευμάτων από την GOYA της κοινότητας Πορτ Ουάσιγκτον

Νέα Υόρκη.- Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Ε

κατό χαρτοκιβώτια με την παραδοσιακή γαλοπούλα και όλα τα απαραίτητα
για το τραπέζι της Ημέρας των Ευχαριστιών
μοίρασαν σε ισάριθμες οικογένειες απόρων
και αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας στο
Μπρούκλυν τα παιδιά της GOYA της κοινότητας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Πορτ Ουάσιγκτον του Λονγκ Αϊλαντ.
Αρκετοί ενορίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των παιδιών της GOYA και υποστήριξαν
σχεδόν από το ξεκίνημά της την προσπάθειά
αυτή είτε αγοράζοντας απευθείας τα τρόφιμα
για κάθε οικογένεια (γαλοπούλες και όλα τα
συνοδευτικά, ρύζι, αλεύρι, βούτυρο, καφέ, χυμό
μήλου, ζάχαρη, μηλόπιτα, κολοκυθόπιτα κ.α.)

είτε έκαναν χρηματικές δωρεές για την αγορά
τους.
Με την καθοδήγηση και τις ευλογίες του ιερατικώς προϊσταμένου π. Ιωάννη Λαρδά και
του π. Μιχαήλ Παλαμάρα, περίπου πενήντα μαθητές, τηρώντας τα απαραίτητα για την πανδημία προληπτικά μέτρα, βρέθηκαν μια εβδομάδα
πριν τη γιορτή των Ευχαριστιών στην κοινοτική αίθουσα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ για να
ετοιμάσουν τα χαρτοκιβώτια με τα φαγητά.
Νωρίς το πρωί του Σαββάτου, τα παιδιά έδωσαν ραντεβού στο προαύλιο της εκκλησίας
τους και ξεκίνησαν με τους συνοδούς τους και
τον π. Μιχαήλ για το Μπρούκλυν, για να παραδώσουν οι ίδιοι τα δώρα στις οικογένειες. Με
τη διαφορά, βέβαια, ότι φέτος λόγω του κορωνοϊού, δεν μπήκαν στα σπίτια των παραληπτών
αλλά άφησαν τα χαρτοκιβώτια στα κατώφλια

των σπιτιών τους ή έξω από την πόρτα τους.
Είναι μια παράδοση που ξεκίνησε για την
GOYA του Πορτ Ουάσιγκτον με την ανάληψη
της προϊσταμενίας από τον π. Ιωάννη Λαρδά το
2016. Τις οικογένειες που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια τις υποδεικνύει κοινωνικός
λειτουργός σε σχολείο του Μπρούκλυν το
οποίο βοηθούσε ο π. Ιωάννης και όταν ήταν ιερατικώς προϊστάμενος του ιστορικού Καθεδρικού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο
Μπρούκλυν για περίπου μια δεκαετία.
«Το αγαπούν το πρόγραμμα αυτό τα παιδιά.
Συμμετέχουν πολλά κάθε χρόνο. Συνήθως οι
οικογένειες μάς καλωσορίζουν στα σπίτια τους
και τα παιδιά έχουν τη ευκαιρία να δουν πώς
ζουν τα άλλα παιδιά που οι οικογένειές τους
αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά μας,

μια διδακτική πρωτοβουλία, για να καταλάβουν πόσο ευλογημένα είναι και πως πρέπει να
βοηθούν τον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη», είπε στη Greek News o π. Ιωάννης.
Για τον π. Ιωάννη Λαρδά πρόκειται για μια
παράδοση που ξεκίνησε εδώ και περίπου 30
χρόνια, πριν ακόμα ενταχθεί στο ιερατικό δυναμικό του Αγίου Νικολάου στο Φλάσινγκ το
1995 όπου είχε μεταξύ άλλων και την ευθύνη
για τα προγράμματα νεολαίας.
Περισσότερα από 150 παιδιά συμμετέχουν
φέτος στο πρόγραμμα της GOYA του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Πορτ Ουάσιγκτον και το
Thanksgiving Food Drive είναι μία από τις πλέον σημαντικές κοινωνικές και φιλανθρωπικές
τους δραστηριότητες κάθε χρόνο και μαζί ένα
ορόσημο για την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Παρέμβαση Παναγιωτόπουλου σε διαδικτυακή συζήτηση του ΑΗΙ
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Στο υπουργείο Εθνικής Αμύνης εργαζόμαστε πάνω σε ένα φιλόδοξο, αλλά οργανωμένο
και καλά μελετημένο σχέδιο για την ανανέωση
των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων της
χώρας». Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας, σε διαδικτυακό σεμινάριο του American Hellenic
Institute (AHI) με τίτλο «Ενημέρωση για την
Ελληνική Πολιτική Άμυνας».
Στο σεμινάριο, το οποίο συντόνισε ο πρόεδρος του ΑΗΙ Νικ Λαρυγγάκης, ο Έλληνας
υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας παρουσίασε τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
όσον αφορά τη θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεων και ανέλυσε την κατάσταση που έχει προκληθεί στην Ανατολική Μεσόγειο εξαιτίας της
τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς.
Επίσης, εξέφρασε την ικανοποίηση της ελληνικής πλευράς από τις θέσεις που έλαβε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και διατύπωσε την εκτίμηση ότι
η ΕΕ πρέπει να ανταποκριθεί αποφασιστικά
όσον αφορά το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων προς την Τουρκία εξαιτίας της αποσταθεροποιητικής στάσης της.
«Το American Hellenic Institute αποτελεί
έναν οργανισμό που χρησιμεύει στην ενίσχυση
των δεσμών μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος» υπογράμμισε ο Ν. Παναγιωτόπουλος. Αναφερόμενος στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο υπουργός τόνισε
ότι η προσπάθεια ενίσχυσης «πραγματοποιείται
επειδή ζούμε σε ένα πολύ σύνθετο και αβέβαιο
γεωπολιτικό περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένα περιβάλλον που γίνεται πιο περίπλοκο και ίσως πιο ευαίσθητο όσο περνά ο καιρός». Εκτίμησε ότι το περιβάλλον ασφαλείας
στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτηρίζεται από
τρεις βασικές και αλληλοσυνδεόμενες δυναμικές. Όπως είπε, αυτές είναι «η πρόσφατη ανα-

κάλυψη υδρογονανθράκων στη θαλάσσια ζώνη
μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Αιγύπτου, οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί και οι ανισορροπίες
ισχύος και το αυξημένο ενδιαφέρον για την περιοχή από ξένες δυνάμεις και μεγάλους παίκτες
στη διεθνή σκηνή».
Για τη συμπεριφορά της Τουρκίας, ο Ν. Παναγιωτόπουλος επεσήμανε ότι «συνιστά αυξανόμενο και επιδεινούμενο πρόβλημα, το οποίο
την καθιστά παράγοντα αποσταθεροποίησης
στην περιοχή, όχι μόνο για την Ελλάδα και την
Κύπρο αλλά μέχρι και στο Ναγκόρνο Καραμπάχ με τη συμμετοχή Σύρων μισθοφόρων, πιθανώς μαχητών του ISIS».
«Την τελευταία διετία», είπε ο υπουργός, «η
Τουρκία έχει υιοθετήσει το δόγμα της επεκτατικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο αναλαμβάνοντας πολλές μονομερείς δράσεις κι αυτό φαίνεται και από τη παράνομη συμφωνία
που υπέγραψε με τη Λιβύη».
«Επεμβαίνει», συνέχισε ο Ν. Παναγιωτόπου-

λος, «σε περιοχές που βρίσκονται εκτός της δικαιοδοσίας της, στέλνει παράνομους μετανάστες μέσω του Αιγαίου παραβιάζοντας τα ελληνικά -και ευρωπαϊκό- σύνορα, ώστε να εξαναγκάσει την ΕΕ, να καταβάλλει χρηματική βοήθεια για την προσφυγική κρίση».
Για την Ελλάδα, ο Ν. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε ότι «οι τελευταίες προκλήσεις της
Άγκυρας στην περιοχή μας, αποτελούν μια σειρά δέκα διαδοχικών Navtex από τον περασμένο
Ιούλιο για έρευνες, τις οποίες θεωρούμε παράνομες, στην ελληνική υφαλοκρηπίδα -σε συνδυασμό με την υψηλή κινητικότητα του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο αποτελεί
κάποια σοβαρή κλιμάκωση με αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις στην περιφερειακή ειρήνη».
«Παρά την προσπάθεια της γειτονικής χώρας, να αναπτύξει πολεμικό σκηνικό στην περιοχή», ο Ν. Παναγιωτόπουλος διαβεβαίωσε ότι
«το Πολεμικό Ναυτικό παραμένει ως βράχος
ακλόνητος απέναντι σε κάθε επιβουλή. Η Ελ-

λάδα δεν εκβιάζεται και θα υποστηρίξει τα δικαιώματα και τα σύνορά της, που είναι και σύνορα της ΕΕ».
Αναφορικά με τις κοινές ασκήσεις με το Ισραήλ, την Κύπρο και την Αίγυπτο, ο υπουργός τόνισε ότι με τον τρόπο αυτό «διαφυλάσσουμε
«τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή».
Στην ίδια κατεύθυνση, ο υπουργός πρόσθεσε
ότι «διευρύνουμε περαιτέρω τη συμμαχική σχέση μας με τις ΗΠΑ, όπως φαίνεται από τον
στρατηγικό διάλογό μας και τη διμερή συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας, μέσω της οποίας
διέπεται η αμερικανική παρουσία στο Ναύσταθμο Σούδας, τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Λάρισα και τον Βόλο, καθώς και στο
λιμένα Αλεξανδρουπόλεως».
«Ελλάδα και ΗΠΑ», συμπλήρωσε ο Ν. Παναγιωτόπουλος, «συνδέονται με κοινές αξίες και
αρχές για την ελευθερία, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι ένας σωστός σύμμαχος και αδιαμφισβήτητος πυλώνας σταθερότητας».
«Είμαστε ικανοποιημένοι από τη στάση και
την υποστήριξη που έχει επιδείξει ο κ. Πομπέο,
αποδεικνύοντας ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν το πρόβλημα από τη συμπεριφορά της Τουρκίας κι
αναγνωρίζουν την Ελλάδα ως τον αξιόπιστο
εταίρο», συμπλήρωσε ο υπουργός.
Ακολούθως, επεσήμανε ότι «το ΝΑΤΟ πρέπει να επεξεργαστεί μηχανισμό αποκλιμάκωσης
ώστε να μην υπάρξουν άλλες διαμάχες» ενώ
ανέφερε: «Επιθυμούμε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία. Παραμένω θετικός
στην επικοινωνία και πολύ περισσότερο όταν
το επιτρέψουν οι συνθήκες διότι χρειάζεται ο
διάλογος, όχι όμως υπό το καθεστώς εντάσεων
και απειλών. Όσο το Ορούτς Ρέις βρίσκεται σε
έρευνες δεν μπορεί να γίνει διάλογος».
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Διαδικτυακή ξενάγηση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Νέα Υόρκη.- Της Ρεβέκκας
Παπαδοπούλου

Μ

ια ευκαιρία γνωριμίας με το Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης της Αθήνας προσέφερε στα μέλη και τους φίλους του το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο της
Νέας Υόρκης μέσα από μια διαδικτυακή ξενάγηση το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, συνεχίζοντας τις ξεχωριστές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις του κατά την περίοδο της
πανδημίας.
Η εκδήλωσηδιοργανώθηκε σε συνεργασία με
το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το οποίο επίσης προσκάλεσε μέσω της ιστοσελίδας του
στην ξενάγηση με ξεναγό την αρχαιολόγο Μεταξία Ρούτση τους λάτρεις του αρχαιοελληνικού πολιτισμού σε όλο τον κόσμο.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυνε
χαιρετισμό ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας
στη Νέα Υόρκη, δρ Κωνσταντίνος Κούτρας, ο
οποίος τόνισε ότι για δεκαετίες ο μόνος τρόπος
για να θαυμάσουν οι Αμερικανοί την ομορφιά
αυτών των ελληνικών θησαυρών ήταν να επισκεφθούν το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης
στη Νέα Υόρκη.
«Ηταν βέβαια ένας έξοχος τρόπος για τον
επισκέπτη να έρθει σε επαφή και να γνωρίσει το
θαύμα του Αιγαίου, όμως πάντα κάτι έλειπε.
Και νομίζω ότι το στοιχείο που έλειπε ήταν το
γενικό πλαίσιο. Ακόμα και τόσο μεγαλοπρεπές
Μητροπολιτικό Μουσείο δεν είχε το φως της
Αττικής, το φως της Ελλάδας», επισήμανε ο κ.
Κούτρας για να προσθέσει ότι σήμερα χάρη

στην τεχνολογία έχουμε τη δυνατότητα να
θαυμάσουμε τους θησαυρούς αυτούς ακόμα και
από μακριά. Προέτρεψε δε όλους να απολαύσουν την ξενάγηση και το υπέροχο ταξίδι.
Στο καλωσόρισμά της η κ. Ρούτση ανέφερε
στους διαδικτυακούς θεατές ότι θα τους ταξιδέψει στον Κυκλαδικό Πολιτισμό με όχημα την
εκπληκτική συλλογή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης που είναι μια από τις σημαντικότερες, αν όχι η σημαντικότερη, παγκοσμίως.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν μερικά από τα πιο αντιπροσωπευτικά
δείγματα -μεταξύ των περίπου 900 εκθεμάτων
του Μουσείου- (ειδώλια, αγγεία, εργαλεία,

όπλα και αγγεία) του Κυκλαδικού Πολιτισμού ο
οποίος άνθισε στο κεντρικό Αιγαίο, το σύμπλεγμα των 33 νησιών γύρω από την ιερή νήσο Δήλο, κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού,
την 3η χιλιετία π.Χ.
«Οι Κυκλάδες είναι το πλέον λεηλατημένο
τμήμα της Ελληνικής επικράτειας και αυτός είναι ο λόγος που σήμερα μπορείτε να βρείτε τουλάχιστον ένα πρωτοκυκλαδικό αντικείμενο σε
κάθε μουσείο σε όλον τον κόσμο», ανέφερε -μεταξύ άλλων η κ. Ρούτση. Αρκετά από τα αντικείμενα αυτά προέρχονται από την λεηλατηθείσα περιοχή Κάβος στο ακατοίκητο σήμερα νησάκι Κέρος που βρίσκεται ανάμεσα στη Νάξο

και την Αμοργό. Ενας σημαντικός αριθμός
έχουν επαναπατρισθεί και εκτίθενται στο Μουσείο, η τύχη πολλών όμως εξ αυτών αγνοείται.
Στο τέλος της ξενάγησης, η κ. Ρούτση απάντησε σε ερωτήσεις των θεατών.
Κλείνοντας την εκδήλωση ο πρόεδρος του
Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, Μάρκος
Δρακωτός, ως υπερήφανος Ελληνοαμερικανός
με ρίζες από την Σαντορίνη, όπως είπε, ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες στην πρώτη
αυτή διαδικτυακή ξενάγηση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, αναγγέλλοντας ότι θα υπάρξει και συνέχεια.
Ευχαριστίες εξέφρασε και προς τους χορηγούς, ανάμεσά τους η Atlantic Bank και η Μ&N
Management και ευχήθηκε στους θεατές να καταφέρουν μια μέρα να επισκεφθούν το Μουσείο
και να απολαύσουν από κοντά τις Συλλογές
του. Οπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του
(https://cycladic.gr), «το Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης είναι αφιερωμένο στη μελέτη και προβολή των αρχαίων πολιτισμών του Αιγαίου και
της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κυκλαδική τέχνη της 3ης π.Χ. χιλιετίας. Ιδρύθηκε το
1986, αρχικά για να στεγάσει την ιδιωτική συλλογή του Νικολάου και της Ντόλλης Γουλανδρή και σταδιακά επεκτάθηκε για να φιλοξενήσει και άλλες σημαντικές συλλογές-δωρεές».
«Τα εκθέματα που απαρτίζουν τις τρεις μεγάλες ενότητες του ΜΚΤ (Κυκλαδικός Πολιτισμός, Αρχαία Ελληνική Τέχνη, Κυπριακός Πολιτισμός) προέρχονται από δωρεές σημαντικών
συλλεκτών, δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών
με πιστοποιημένη ευαισθησία σε θέματα πολιτισμού καθώς και ανώνυμων ιδιωτών».

Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την αγωγή της εκστρατείας Τραμπ στην Πενσιλβανία
Συνέχεια από την πρώτης σελίδα
Ο Μπραν πρόσθεσε ότι ο ίδιος «δεν έχει καμία εξουσία να αφαιρέσει το δικαίωμα ψήφου
κανενός ατόμου, πόσο μάλλον εκατομμυρίων
πολιτών».
Ο δικηγόρος του Τραμπ Ρούντι Τζουλιάνι δεν
απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.
ΣΤΟ ΜΙΣΙΓΚΑΝ
Η Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών και
το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Μίσιγκαν
έστειλαν επιστολή στην εφορευτική επιτροπή
του Μίσιγκαν ζητώντας να αναβάλει για 14
ημέρες να επιτρέψει τον έλεγχο των ψηφοδελτίων στη μεγαλύτερη κομητεία της Πολιτείας.
Η εφορευτική επιτροπή, η οποία περιλαμβάνει δύο Δημοκρατικούς και δύο Ρεπουμπλικανούς, πρόκειται να συνεδριάσει στις 23 Νοεμβρίου για να πιστοποιήσει τα εκλογικά αποτελέσματα και θα έχει έως και 20 ημέρες για να το
πράξει.

Η επιστολή προτρέπει για τον πλήρη έλεγχο
των ψήφων στην κομητεία Γουέιν, η οποία περιλαμβάνει και το Ντιτρόιτ, τη μεγαλύτερη πόλη,
όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι μαύροι,
επικαλούμενη ισχυρισμούς για «παρατυπίες»
στην κομητεία που δεν έχουν τεκμηριωθεί.
Την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τους ηγέτες του
ρεπουμπλικανικού κόμματος στο Μίσιγκαν και
βρέθηκε αντιμέτωπος με ακόμη μια αποτυχία
στην προσπάθειά του να ανατρέψει την ήττα
του στις αμερικανικές εκλογές, καθώς οι νομικές αρχές του Μίσιγκαν δήλωσαν ότι δεν θα
μπουν στη διαδικασία να αναιρέσουν τη νίκη
του Τζο Μπάιντεν στην πολιτεία.
Δύο Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες υποσχέθηκαν να ακολουθήσουν την «κανονική διαδικασία» σε ό,τι αφορά την επικύρωση των ψήφων
κατόπιν συνάντησης στον Λευκό Οίκο.
Την Παρασκευή, το αποτέλεσμα στην Τζόρτζια, όπου επικράτησε με οριακή διαφορά ο Τζο
Μπάιντεν, επέφερε άλλο ένα πλήγμα στο εγχεί-

ρημα του Τραμπ. H πολιτεία πάντως ανταποκρινόμενη σε αίτημα της εκστρατείας του προέδρου θα κάνει νέα καταμέτρηση των ψήφων.
Ο Μπάιντεν πρόκειται να αναλάβει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου και πρόκειται να
γίνει ο 46ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η επικράτησή του στο Σώμα των Εκλεκτόρων, το οποίο καθορίζει και τον νικητή των
εκλογών, φαίνεται να είναι 306 ψήφους έναντι
232 που συγκεντρώνει ο Τραμπ – δηλαδή πολύ
παραπάνω από τις 270 που απαιτούνται για τη
νίκη. Επιπλέον, το προβάδισμά του στις ψήφους των πολιτών είναι πάνω από 5,9 εκατομμύρια.
Την Παρασκευή, ο κ. Τραμπ, ο οποίος έχει
κάνει λίγες δημόσιες εμφανίσεις από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ισχυρίστηκε για άλλη
μια φορά ψευδώς ότι είναι ο νικητής.
«Παρεμπιπτόντως, νίκησα», ανέφερε, κατά
τη διάρκεια ανακοίνωσής του σχετικά με την
κοστολόγηση των φαρμάκων.

Σημειώνεται ότι έχει ισχυριστεί χωρίς στοιχεία πως υπήρξε εκλογική απάτη σε βάρος του.
Πάντως το Twitter Inc θα μεταφέρει τον
έλεγχο του λογαριασμού @POTUS στη διαχείριση του Τζο Μπάιντεν, στις 20 Ιανουαρίου,
ανακοίνωσε η εταιρεία.
Ο λογαριασμός @POTUS είναι ο επίσημος
λογαριασμός του προέδρου των ΗΠΑ και είναι
διαφορετικός από τον λογαριασμό @
realDonaldTrump που χρησιμοποιεί ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να στέλνει τα tweet του.
Το Twitter θα παραδώσει, επίσης, και άλλους
λογαριασμούς του Λευκού Οίκου, όπως τους @
FLOTUS, @VP και @whitehouse, την ημέρα
της ορκομωσίας.
Επιπλέον, το Twitter θα συναντηθεί με αξιωματούχους υπεύθυνους για τη μετάβαση εξουσίας του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλας Χάρις
τους επόμενους μήνες για να συζητήσουν πώς η
νέα διοίκηση σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το
Twitter.
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Συνέντευξη με τον Dennis Mehiel και τον Μάικ Ψαρό: Ο Άγιος

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
χτισμένη στο λιμάνι της Νέα Υόρκης για να καλωσορίζει ο Άγιος και προστάτης των ναυτικών
τους Έλληνες ναυτικούς που έφταναν στο Νέο
Κόσμο.
Η καταστροφή του μικρού ναού που έστεκε
για πολλά χρόνια αγέρωχος δίπλα στους δίδυμους πύργους, κατά την τρομοκρατική επίθεσης
της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, σήμανε την αρχή
μιας Οδύσσειας, γεμάτης ελπίδες, αλλά και αποτυχίες. Όμως τώρα, σύμφωνα με όλες οι ενδείξεις, το εξωτερικό του ναού και σχεδόν όλο το
εσωτερικό του, θα είναι έτοιμα πριν την 11η Σεπτεμβρίου 2021.
«Έγκαιρα για την 20ή επέτειο της τραγωδίας
της 11ης Σεπτεμβρίου και για την 100η επέτειο
της ίδρυσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής»,
είπαν σε μία αποκλειστική συνέντευξη προς τη
Greek News, o Ντένης Μίελ και ο Μιχαήλ Ψαρός
- Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αντίστοιχα των
«Φίλων του Αγίου Νικολάου» - τονίζοντας ότι το
«εθνικό προσκύνημα» του Αγίου Νικολάου δεν
είναι πλέον όνειρο, όραμα, σχέδιο, αλλά πραγματικότητα.
Οι «Φίλοι του Αγίου Νικολάου» είναι ένας μη
κερδοσκοπικός οργανισμός με την αποκλειστική
ευθύνη της συγκέντρωσης των χρημάτων για την
ανοικοδόμηση του Αγίου Νικολάου, την επίβλεψη και τη διαχείριση της κατασκευής του και τη
διενέργεια ελέγχων. Και όπως μας ξεκαθάρισε ο
Μάικ Ψαρός - πριν οι δύο επιφανείς Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες και λαϊκοί ηγέτες της Αρχιεπισκοπής μας συμφωνήσουν να παραχωρήσουν τη συνέντευξη - «δεν είχαμε καμία σχέση με
κανένα από τα γεγονότα που συνέβησαν πριν
από τη διακοπή των εργασιών ανοικοδόμησης
και είμαστε συνεπείς με οποιοδήποτε / όλα τα μέσα ενημέρωσης, με τα οποία μιλάμε μόνο για το
σήμερα και το μέλλον».
Η συνέντευξη συμπίπτει επίσης με την έναρξη
της νέας ιστοσελίδας των Φίλων του Αγίου Νικολάου, www.StNicholasWTC.org, η οποία θα παρέχει πληροφορίες για το προσκύνημα σε όποιον
ενδιαφέρεται για την Ορθοδοξία και την επιτυχία
του Εθνικού Προσκυνήματος του Αγίου Νικολάου, αλλά να διαβάσετε online το Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο που αποστέλλεται σε όλους τους
ενδιαφερόμενους.
Οι κ.κ. Mehiel και Ψαρός απάντησαν γραπτώς
από κοινού σε ερωτήσεις που τους υποβλήθηκαν.
Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ποιοι είναι οι φίλοι του Αγίου Νικολάου και
ποια είναι η αποστολή του οργανισμού;
Οι «Φίλοι του Αγίου Νικολάου» («Φίλοι») είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αποκλειστική ευθύνη τη συγκέντρωση χρημάτων για
την ανοικοδόμηση του Αγίου Νικολάου, την εποπτεία και τη διαχείριση της κατασκευής του και
τη διενέργεια ελέγχων.

Οι «Φίλοι» διοικούνται από ένα 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος είναι Επίτιμος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για λογαριασμό της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής
Αμερικής. Ο π. Αλέξανδρος Καρλούτσος, Γενικός
Επίτροπος της Αρχιεπισκοπής, υπηρετεί ως
Πνευματικός Σύμβουλος και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε όλες τις πτυχές των προσπαθειών των
«Φίλων». Ο Dennis Mehiel είναι ο πρόεδρος του
διοικητικού συμβουλίου, ο Μάικ Ψαρός αντιπρόεδρος και ο Richard Browne είναι ο επικεφαλής
της εκτέλεσης των κατασκευών. Το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από μία ομάδα
εξαιρετικά επιτυχημένων Ελληνορθοδόξων επιχειρηματιών και δικηγόρων από όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Γιάννη Κατσιμιτίδη, ο
οποίος είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου έχουν δεσμευτεί βαθιά να ολοκληρώσουν το Εθνικό Προσκύνημα και βάζουν
μπροστά το ίδιο το όνομά τους ηγούμενα εθελοντικά αυτής της προσπάθειας.
Η πρόοδος των «Φίλων» από το ξεκίνημά τους
στις 2 Ιανουαρίου 2020, ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες. Δημιουργήσαμε την κατάλληλη οργάνωση, δομή, ελέγχους, εκθέσεις και τα σχέδια που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση του Εθνικού
Προσκυνήματος. Στη συνέχεια συγκεντρώσαμε
γρήγορα τα απαραίτητα κεφάλαια για την ολοκλήρωση της κατασκευής, η οποία ξεκίνησε τον
Ιανουάριο του 2020 στον εξωτερικό χώρο και επί
τόπου στο Ground Zero στις 3 Αυγούστου 2020.
Το Εθνικό Προσκύνημα δεν είναι πλέον ένα όνειρο, ένα όραμα, ένα σχέδιο, αλλά μάλλον μια
πραγματικότητα.

Πώς επικοινωνούν οι Φίλοι του Αγίου Νικολάου με τα πολλά διαφορετικά ενδιαφερόμενα
μέρη αυτού του έργου - τους πιστούς, την Ομογένεια, τις δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και της
Αρχής Λιμένων και τον υπόλοιπο κόσμο;
Οι «Φίλοι του Αγίου Νικολάου» δεσμεύονται
για απόλυτη διαφάνεια, υπευθυνότητα και απολογισμό όλων των δραστηριοτήτων τους. Σε συνέχεια αυτής της δέσμευσης, είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε την έναρξη της νέας
ιστοσελίδας μας αυτή την εβδομάδα. Ενθαρρύνουμε όλους να επισκεφθούν το νέο μας ιστότοπο www.StNicholasWTC.org , Και σας ζητούμε
να προωθήσετε τον σύνδεσμο σε όποιον ενδιαφέρεται για την Ορθοδοξία και την επιτυχία του
Εθνικού Προσκυνήματος του Αγίου Νικολάου.
Στον ιστότοπο θα μπορείτε να διαβάζετε το
μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο μας που αποστέλλεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους τγια το Εθνικό Προσκύνημα. Μόλις κυκλοφορήσαμε το τεύχος Νοεμβρίου 2020. Το Μηνιαίο Ενημερωτικό

Δελτίο περιλαμβάνει μια Αρχιεπισκοπική προτροπή από τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Ελπιδόφορο, σχετικά με τον υπερβατικό χαρακτήρα
αυτής της δέσμευσης. Οι Dennis Mehiel, Μιχαήλ
Ψαρός και Richard Browne παρέχουν ενημέρωση
για θέματα που αφορούν τις κατασκευές, τη συγκέντρωση χρημάτων και τις δαπάνες. Ενθαρρύνουμε όλους να εγγραφούν για να λαμβάνουν το
μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο.
Η ηγεσία των «Φίλων» παρέχει επίσης τακτικές ενημερώσεις στην Αρχή Λιμένων Νέας Υόρκης και Νέας Ιερσέης, στην Αρχιεπισκοπή, στην
Εκτελεστική Επιτροπή και στο Αρχιεπισκοπικό
Συμβούλιο.

Μιλήστε μας για το ρόλο του Κυβερνήτη Κουόμο και της Αρχής Λιμένων.
Είμαστε πολύ ευγνώμονες για την άνευ όρων
υποστήριξη του Κυβερνήτη Κουόμο και της Αρχής Λιμένων, στις προσπάθειές μας για την ολοκλήρωση του Εθνικού Προσκυνήματος. Ο Κυβερνήτης Κουόμο και η Αρχή Λιμένων είναι ο μόνος λόγος που έχουμε μιά δεύτερη ευκαιρία να
προωθήσουμε αυτή τη σπουδαία διακονία. Οι κκ
Rick Cotton και Steve Plate της Αρχής Λιμένων
είναι άγιοι.
Ο κυβερνήτης Κουόμο κατανοεί πραγματικά
τη σημασία του Εθνικού Προσκυνήματος. Η
προσωπική του πίστη στον Άγιο Νικόλαο είναι
ξεκάθαρη και βαθιά συγκινητική. Όταν συναντήθηκε με τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Ελπιδόφορο, στην Αρχιεπισκοπή στις 2 Ιανουαρίου
2020, είπε πως «ο Άγιος Νικόλαος δεν είναι μόνο
ένα εθνικό προσκύνημα, αλλά ένα παγκόσμιο
προσκύνημα. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ένα σύμβολο ειρήνης και ενότητας σε μια χώρα που είναι
απεγνωσμένα διχασμένη και έναν κόσμο που βρίσκεται στο χάος».
Στις 3 Αυγούστου 2020, όταν ξεκινήσαμε τις
εργασίες κατασκευής στο Σημείο Μηδέν, ο κυβερνήτης Κουόμο διακήρυξε από το μπαλκόνι
του ναού: «Στη Νέα Υόρκη, γνωρίζουμε από
εμπειρία ότι η ανοικοδόμηση μετά από μια κρίση
σημαίνει πολύ περισσότερα από την αποκατάσταση τούβλων και κονιαμάτων ή την αναζωογόνηση μιας οικονομίας · Απαιτεί επίσης την επούλωση ενός τραυματισμένου πνεύματος. Αυτή η
εκκλησία βοηθά σ’ αυτή την επούλωση και θα είναι ένα εθνικό προσκύνημα, που υψώνεται σε
έναν τόπο ιερό από τα δεινά που έλαβαν χώρα
εδώ και θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στον κόσμο, ότι η Νέα Υόρκη είναι μία πολιτεία που γίνεται ισχυρότερη μέσω της ανεκτικότητας και του
σεβασμού του ενός προς τον άλλον».

Τι παρότρυνε δύο πολυάσχολους επιχειρηματίες όπως ο Μάικ Ψαρός και ο Dennis Mehiel να
συμμετάσχουν ενεργά;
Είχαμε ηθική υποχρέωση προς την Πίστη μας,
την Εκκλησία μας, τις Οικογένειές μας και την

Ομογένεια να κάνουμε κάτι. Το έργο του Αγίου
Νικολάου εγκαταλείφθηκε για δύο χρόνια από
φυσική άποψη. Το Εθνικό Προσκύνημα τυλίχτηκε σε μια λευκή σακούλα σκουπιδιών και εκτέθηκε στα στοιχεία της φύσης. Το έργο ήταν νεκρό.
Όταν σταμάτησε το έργο, ήταν ταπεινωτικό για
τους Ελληνοαμερικανούς σε όλη τη χώρα και για
τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Η Αρχιεπισκοπή
εργάστηκε ακούραστα στις προσπάθειες επανεκκίνησης του έργου, αλλά με την πάροδο του χρόνου, όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμφώνησαν ότι
απαιτείται μια ριζικά νέα προσέγγιση. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκαν οι φίλοι
του Αγίου Νικολάου το 2019. Ο π. Καρλούτσος
μας ενθάρρυνε (τους Μιελ, Ψαρό και Κατσιματίδη) να πρωτοστατήσουμε και να κάνουμε κάτι.
Σε προσωπικό επίπεδο, τίποτα δεν μας έχει
εμπνεύσει τόσο, όσο η σημασία αυτής της «διακονίας» για την οικοδόμηση του Εθνικού Προσκυνήματος. Το βάρος και η ευθύνη στους ώμους
μας είναι εξαιρετικά. Δεν υπάρχει τίποτα στις
επαγγελματικές μας σταδιοδρομίες και στις δεκαετίες των υπηρεσιών μας προς την Εκκλησία
υπό άλλες θέσεις ευθύνης, που να συγκρίνονται
με αυτήν την ευθύνη. Αυτή η δέσμευση είναι σαν
μια πράξη προσευχής και διεξάγεται με μεγάλη
υπευθυνότητα. Όλοι μας ταπεινά δεχόμαστε τις
συλλογικές προσευχές της Ομογένειας για να
ολοκληρώσουμε αυτή τη Διακονία.

Ποια ήταν τα συναισθήματά σας στις 3 Αυγούστου όταν άρχισαν οι κατασκευαστικές εργασίες επιτόπου;
Ήταν μια απίστευτα συναισθηματική μέρα.
Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στην τελετή κατάλαβαν το μέγεθος της περίστασης. Ήμασταν όλοι
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μάρτυρες της ιστορίας. Η επανάληψη των εργασιών κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο είναι ένα
ισχυρό σύμβολο για τον κόσμο, της ανάστασης
του Σημείου Μηδέν και της Νέας Υόρκης, και της
αποφασιστικότητας των Ελληνοαμερικανών πιστών και της Ομογένειας μας να διακηρύξουμε
την πίστη μας στην καρδιά της πιο ισχυρής πόλης
του κόσμου. Η παγκόσμια κάλυψη από τα μέσα
ενημέρωσης των εκδηλώσεων στις 3 Αυγούστου
ήταν εξαιρετική - πραγματική παγκόσμια δημοσιογραφική κάλυψη. Γι ‹αυτό έχει σημασία ο Άγιος
Νικόλαος. Ο κόσμος παρακολουθεί.

Πόσο δύσκολο ήταν να τροχοδρομηθεί εκ νέου
η ανοικοδόμηση του Αγίου Νικολάου;
Η δημιουργία Φίλων του Αγίου Νικολάου
απαιτούσε ένα χρόνο διαλόγου με συμμετοχή
του Κυβερνήτη Κουόμο και της Αρχής Λιμένων
το 2019 σχετικά με θέματα διακυβέρνησης και το
εύρος των ευθυνών των «Φίλων». Οι συζητήσεις
ήταν εποικοδομητικές και οδήγησαν στη δημιουργία ενός οργανισμού στον οποίο όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν εμπιστοσύνη. Οι «Φίλοι» ευχαριστούν τον Ted Augustinos (άμισθο σύμβουλο της οργάνωσης των Φίλων) και την Elaine
Allan (Ταμία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και εθνικού επιπέδου εμπειρογνώμονα σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς) και όλους τους άλλους δικηγόρους και εμπειρογνώμονες που προσέφεραν
και προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.
Αυτή είναι μια πραγματική ομαδική προσπάθεια
πιστών, δημιουργικών, ταλαντούχων και παθιασμένων ανθρώπων. Όταν ενθρονίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ελιπιδόφορος, οι «Φίλοι» ήταν έτοιμοι
να ακολουθήσουν την ηγεσία του.
Πόσο θα κοστίσει το έργο;
Το εκτιμώμενο κόστος για την ολοκλήρωση
του Εθνικού Προσκυνήματος είναι 45 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου ενός αποθεματικού έκτακτης ανάγκης 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι «Φίλοι» έχουν ήδη ξοδέψει σχεδόν 10
εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή μέχρι
σήμερα, αφήνοντας 32 έως 35 εκατομμύρια δολάρια δαπανών (ανάλογα με τη χρήση της έκτακτης
ανάγκης). Το συνολικό κόστος του Εθνικού Ιερού Προσκυνήματος από την έναρξη του έργου
είναι περίπου 82 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που σχετίζονται με
τα αρχιτεκτονικά και νομικά έξοδα.
Πότε αναμένουμε να ολοκληρωθεί ο ναός του
Αγίου Νικολάου και ποιος είναι υπεύθυνος εκ
μέρους των «Φίλων» για τις εργασίες κατασκευής;
Το εξωτερικό της εκκλησίας και ουσιαστικά
όλο το εσωτερικό θα ολοκληρωθεί έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2021, εγκαίρως για την 20η επέτειο
της τραγωδίας της 11ης Σεπτεμβρίου και την
100η επέτειο της ίδρυσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Σκοπεύουμε να έχουμε ένα εκπληκτικό Σαββατοκύριακο εκδηλώσεων εκείνη την
ημέρα, επικεντρωμένο γύρω από τα εγκαίνια του

Εθνικού Προσκυνήματος.
Ο Richard Browne προσφέρθηκε εθελοντικά
να ενεργήσει ως επικεφαλής των εργασιών κατασκευής (COO) εκ μέρους των Φίλων και είναι
υπεύθυνος για την επίβλεψη. Είμαστε ευγνώμονες που η κατασκευή της εκκλησίας είναι τώρα σε
επαγγελματικά, έμπειρα και άξια χέρια. Ο Ρίτσαρντ είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Sterling
Project Development Group, θυγατρικής της
Sterling Equities. Ο Ρίτσαρντ συνεργάστηκε με
τη Skanska για να καθορίσει το κόστος ολοκλήρωσης της κατασκευής του Εθνικού Προσκυνήματος, διαπραγματεύτηκε το νέο συμβόλαιο με
τη Skanska μαζί με τον άμισθο σύμβουλό μας, και
συμμετέχει σε καθημερινή βάση με κάθε πτυχή
της κατασκευής. Βοηθείται από τον Λου (Ηλία)
Κάτσο, του οποίου οι συμβουλές και η σοφία σε
κατασκευαστικά θέματα είναι πολύτιμες.

Μιλήστε μας για την εικονογράφηση του ναού…
Ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Ελπιδόφορος, ζήτησε από τον θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ιωακείμ, να συνεργαστεί με τον Αγιορείτη πατέρα
Λουκά για να σχεδιάσουν το πρόγραμμα αγιογράφησης της εκκλησίας. Συναντηθήκαμε τον
περασμένο μήνα και το πρόγραμμα σχεδιασμού
της αγιογράφησης είναι εκπληκτικό. Ο στόχος
της αγιογράφησης είναι πολύπλευρος. Πρώτον,
είμαστε μια Εκκλησία της Αναστάσεως και θα είναι μάρτυρας της Αναστάσεως του Σημείου Μηδέν και της Νέας Υόρκης. Δεύτερον, θα ενσωματώσει ορισμένες μοναδικές πτυχές της Νέας Υόρκης και τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στις
11 Σεπτεμβρίου. Τέλος, θα είναι η πρώτη φορά
που εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο,
από όλες τις θρησκείες, θα μπορούν να βλέπουν
την Ορθόδοξη Εικονογραφία. Πιστεύουμε ότι η
αγιογράφηση από μόνη της θα κάνει τον Εθνικό
Προσκύνημα έναν προορισμό που πρέπει να επισκεφτεί κανείς στη Νέα Υόρκη και έναν τόπο
προσκυνήματος για όλους εκείνους που επηρεάστηκαν άμεσα και έμμεσα από την 11η Σεπτεμβρίου και όλα τα γεγονότα που ακολούθησαν την
τραγωδία.
Σε τι οφείλεται η επιτυχία στη συγκέντρωση
χρημάτων από τους Φίλους του Αγίου Νικολάου;
Η ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Ελιπιδοφόρου ήταν ένα από τα δύο προηγούμενα που επέτρεψε στους Φίλους του Αγίου Νικολάου να συγκεντρώσουν 45 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και δεσμεύσεις. Αποκατέστησε την αξιοπιστία
της Αρχιεπισκοπής με τον Κυβερνήτη Κουόμο,
την Αρχή Λιμένων και τους σημαντικότερους
δωρητές. Ο σεβασμιότατος είναι άνθρωπος δράσης, όχι λόγων. Οι δωρητές ανταποκρίθηκαν στο
σαφές όραμά του για την Ορθόδοξη Εκκλησία
στην Αμερική τον 21ο αιώνα, και τον κρίσιμο ρόλο του Εθνικού Προσκυνήματος του Αγίου Νικολάου ως μέρος του οράματός του. Έκανε το Εθνικό Προσκύνημα μία από τις κορυφαίες προτεραι-

ότητές του. Οι μεγάλοι δωρητές τον υπερψήφισαν κυριολεκτικά με τα καρνέ των επιταγών
τους.
Η δημιουργία των «Φίλων» ήταν το δεύτερο
προηγούμενο. Οι δωρητές εμπιστεύονται τον
επαγγελματισμό, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια
του οργανισμού μας.
Στην εξαιρετική πίστη, τη φιλανθρωπία και το
φιλότιμο των μεγαλύτερων δωρητών μας οφείλεται η κατασκευή του Αγίου Νικολάου. Περίπου
25 οικογένειες και οικογενειακά ιδρύματα δώρισαν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια, ή περισσότερα, με την οικογένεια Σπανού (Άξιοι!) να θέτει το πρότυπο με μια εκπληκτική δωρεά 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Οκτώ ιδρύματα δώρισαν
πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια ή περισσότερα,
με την Ηγεσία των 100 να πρωτοστατεί. Από τότε που ξεκινήσαμε την κατασκευή στις 3 Αυγούστου, έχουμε λάβει 2 εκατομμύρια δολάρια δωρεών, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάς ενός εκατομμυρίου δολαρίων από τον Arthur και την
Denise Katsaros τον Οκτώβριο του 2020 (Άξιοι!).
Οι «Φίλοι» έχουν συγκεντρώσει περίπου 45
εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα, έχουμε διαθέσιμα
περίπου 16,6 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά,
19 εκατομμύρια δολάρια σε υποσχέσεις και έχουμε δαπανήσει 10 εκατομμύρια δολάρια μετρητών
για την πραγματική κατασκευή. Η έγκαιρη μετατροπή των δεσμεύσεων σε μετρητά είναι κρίσιμη
για τη συνέχιση της προόδου μας.

Θα συγκεντρωθούν πρόσθετα κεφάλαια για
δημιουργία κληροδοτήματος;
Οι «Φίλοι» σκοπεύουν να συγκεντρώσουν επιπλέον 20 εκατομμύρια δολάρια για κληροδότημα
προς το Εθνικό Προσκύνημα. Το Κληροδότημα
παρουσιάζει στην Ομογένεια μια μοναδική να
αποτελέσει κομμάτι αυτού του ιστορικού έργου
και διακονίας. Είμαστε πολύ ευγνώμονες στον
Κύριο και την Κυρία Ζέη για τη δωρεά 600.000
δολαρίων στο Κληροδότημα (Άξιοι!). Τα έσοδα
από τη δωρεά θα βοηθήσουν στην πληρωμή δαπανών που σχετίζονται με τη συντήρηση και την
ασφάλεια του κτηρίου.
Ποια είναι η σημασία για την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα να έχει μια εκκλησία σε ένα
από τα πιο σημαντικά μνημεία της σύγχρονης
αμερικανικής ιστορίας;
Το Εθνικό Προσκύνημα είναι το πιο ορατό
σύμβολο της Ορθοδοξίας, του Ελληνισμού και
των Ελληνικών Ιδανικών στην Αμερική. Το Εθνικό Προσκύνημα θα είναι η πιο εξέχουσα Ορθόδοξη εκκλησία στις Η.Π.Α. και μια εικόνα της
Ορθοδοξίας για τον κόσμο.
Το Εθνικό Προσκύνημα είναι η μόνη θρησκευτική δομή και η μόνη Χριστιανική εκκλησία
οποιασδήποτε δικαιοδοσίας στο Σημείο Μηδέν.
Πιστεύουμε ότι το Εθνικό Προσκύνημα θα είναι
ο ναός με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στη

Νέα Υόρκη και μία από τις μεγαλύτερες στις
ΗΠΑ Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι από όλη
τη χώρα και από όλο τον κόσμο έρχονται στο Σημείο Μηδέν κάθε χρόνο και θα επισκέπτονται το
Εθνικό Προσκύνημα για να προσευχηθούν, να
προβληματιστούν, να αναζητήσουν παρηγοριά
και επισκεφθούν το μη συγκεκριμένης δικαιοδοσίας κέντρο παρηγοριάς.
Καμία άλλη Ορθόδοξη Εκκλησία στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα απολαμβάνει το μέγεθος και
την προβολή του Εθνικού Προσκυνήματος, το
οποίο θα είναι η αμερικανική μας Αγία Σοφία και
ο αμερικανός μας Παρθενώνας.
Η αρχιτεκτονική του Εθνικού Προσκυνήματος
είναι μια σύγχρονη ερμηνεία της Αγίας Σοφίας
στην Κωνσταντινούπολη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η τουρκική κυβέρνηση αψήφησε την παγκόσμια κοινή γνώμη και τη δική της ιστορία όταν
μετέτρεψε την Αγία Σοφία από μουσείο σε τζαμί.
Το Εθνικό Προσκύνημα είναι η κόρη της Αγίας
Σοφίας και θα δίνει μαρτυρία όχι μόνο της ζωτικότητας της Αγίας Ορθοδοξίας, αλλά και για τη
δέσμευση της Αμερικής στη θρησκευτική ελευθερία. Το Εθνικό Προσκύνημα θα είναι ένα σύμβολο που θα προβάλει την αντίθεση στις δυνάμεις
της μισαλλοδοξίας παντού στον κόσμο.
Τέλος, η εκκλησία, με τον Ιουστινιανό Σταυρό,
θα υψωθεί πάνω από αυτό που σήμερα είναι τάφος για 3.000 μάρτυρες όλων των θρησκειών που
δολοφονήθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

Ποια είναι η έκκλησή σας προς τους Ελληνοαμερικανούς;
Η έκκλησή μας προς τους Ελληνοαμερικανούς
πρέπει να ξεκινήσει με μια εκ βαθέων δήλωση του
κ. Δημήτρη Παπακώστα, ο οποίος είπε: «Κατά
κάποιο τρόπο όλες οι φιλοδοξίες, η υπερηφάνεια
και η λύτρωση της κοινότητάς μας κατοχυρώνονται σε αυτό το υπέροχο οικοδόμημα που χτίζεται».
Ζητούμε από τους Έλληνες Αμερικανούς να
μελετήσουν αυτήν τη δήλωση και να συνεισφέρουν στον Εθνικό Προσκύνημα ως θέμα συνείδησης. Οι πιστοί έχουν τώρα μια δεύτερη ευκαιρία
να συμμετάσχουν σε κάτι πραγματικά ιστορικό.
Το Εθνικό Προσκύνημα θα αναγνωρίσει κάθε
δωρητή. Η λογία από τους πιστούς θα πρέπει να
καταγραφεί και να αναγνωριστεί για τους απογόνους. Εκατό χρόνια από τώρα, οι επισκέπτες
του Εθνικού Προσκυνήματος θα γνωρίζουν
ποιος συνέβαλε στη δημιουργία του.
Πρόκειται για ευκαιρία που παρουσιάζεται μόνο μια φορά στη ζωή του ανθρώπου να γίνει δωρητής του Εθνικού Προσκυνήματος. Παρόμοια
ευκαιρία δεν ξαναπαρουσιάζεται.
Μπορείτε να κάνετε τις δωρεές σας online μέσω της ιστοσελίδας www.stnicholaswtc.org
ή να ταχυδρομήσετε τις επιταγές σας στους
Friends of St. Nicholas
c/o Mr. Andrew Veniopoulos
8 East 79th Street
New York, NY 10075
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Τα λόγια δεν αρκούν,
το μήνυμα της
Γαλλίας σε Τουρκία
Παρίσι.- ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP
Το Παρίσι αναμένει «πράξεις» εκ μέρους
της Τουρκίας ενόψει του ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, που θα ασχοληθεί
με το ζήτημα επιβολής νέων κυρώσεων σε
βάρος της Άγκυρας, δήλωσε ο υπουργός
Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν Ιβ Λεντριάν.
«Δεν αρκεί το ότι εδώ και δύο, τρεις ημέρες, διαπιστώνουμε κατευναστικές δηλώσεις
εκ μέρους του Προέδρου (Ρετζέπ Ταγίπ)
Ερντογάν, χρειάζονται πράξεις», είπε ο Γάλλος ΥΠΕΞ στην εκπομπή «Le Grand Jury
RTL/Le Figaro/LCI» κι ενώ ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάλογο.
Μεταξύ των ενεργειών που αναμένονται,
«υπάρχουν εκείνες που είναι απλό να γίνουν
στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Λιβύη, υπάρχουν επίσης εκείνες που είναι απλό να γίνουν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ», τόνισε.
«Έχουμε πολλές διαφωνίες» με την Άγκυρα, επισήμανε ο επικεφαλής της γαλλικής
διπλωματίας, επικαλούμενος την «επεκτατική βούληση» της Άγκυρας, μια «πολιτική τετελεσμένων γεγονότων» στη Λιβύη, το Ιράκ
και την Ανατολική Μεσόγειο, «όπου επιτίθενται στην πραγματικότητα εναντίον δύο
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
Ελλάδας και της Κύπρου» ή ακόμη «στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπου στέλνουν μισθοφόρους από τη Συρία».
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τον
Οκτώβριο ότι θα επαληθεύσει τη στάση της
Τουρκίας σε αυτά τα διαφορετικά ζητήματα
κατά το ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, σε λίγες ημέρες. Εκείνη τη στιγμή θα
εξακριβώσουμε τις δεσμεύσεις», κατέληξε.
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Οι ευσεβείς εγωισμοί σκοτώνουν», είπε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως
Αλεξανδρούπολη.- Της Λ. Παπαδημητρίου

Τ

ην εκτίμηση ότι λαός έδειξε και συνεχίζει να δείχνει, ίσως από κόπωση, ελλιπή ευθύνη στο θέμα του κορωνοϊού, την αναγκαιότητα συμμόρφωσης με τα μέτρα της κυβέρνησης και την ευθύνη όσων πίστεψαν ότι
είναι υπεράνθρωποι και άτρωτοι και όσων με
«τα εγκληματικά τους κηρύγματα, που άρδευαν αλλοφροσύνη από την εωσφορική τους
έπαρση, που τελικά σκότωσε συνανθρώπους
τους…», εκφράζει σε άρθρο του, επ’ ευκαιρία
των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο Μητροπολίτης
Αλεξανδρουπόλεως κ. ‹Ανθιμος.
«…Πιστέψαμε ότι είμαστε υπεράνθρωποι,
κρύψαμε την προσβολή μας από τον ιό και οδηγηθήκαμε στον τάφο, αντί να ομολογήσουμε το
λάθος μας και να σαλπίσουμε το ορθό. Δεν είναι ταπεινωτικό να παραδεχθείς ότι ως άνθρωπος κι εσύ πάσχεις. Αλαζονικό είναι να το κρύψεις, μόνο και μόνο για να μη διαψευστεί δημόσια ο εγωισμός σου. Όταν επικρέμεται θάνατος,
τότε, καλά ειπώθηκε, «μαγκιές» δεν επιτρέπονται. Οι ευλαβείς εγωισμοί… σκοτώνουν!»,
αναφέρει χαρακτηριστικά.
Υπογραμμίζει την ανάγκη «όλοι μας να εισέλθουμε κάποτε στο Ναό του Θεού», διευκρινίζοντας όμως ότι «δεν εννοώ να ανοίξουν τα
οικοδομήματα των ναών για να εισέλθουμε,
που πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση και τα
έκλεισε, αφού ο λαός μας έδειξε και γενικά συνεχίζει να δείχνει (ίσως από κόπωση) ελλιπή
ευθύνη πάνω στο θέμα. Εννοώ ότι και πριν την
πανδημία, πριν τη λήψη των απαγορευτικών
μέτρων, οι χριστιανοί δεν ερχόμασταν στους
ναούς, ακόμα κι όταν εκκλησιαζόμασταν, κληρικοί και λαϊκοί, κάθε Κυριακή, ίσως και κάθε
μέρα… Πιστέψαμε ότι συν-κυβερνούμε το κράτος μας, οι θρησκευόμενοι χριστιανοί, ακόμα
και πολλοί κληρικοί μας, όπως αποδείχτηκε ότι

πολύ καλύτερα το κυβερνούν οι πολιτικοί, επειδή εμείς δεν μπορούμε να κατευθύνουμε τελικά
ούτε το ποίμνιό μας. Η ευσεβιστική αλλοφροσύνη μετέτρεψε τα λογικά πρόβατα σε απρόβλεπτα ερίφια που θέλησαν να υποκαταστήσουν τους ποιμένες. Ενώ ο ίδιος ο Θεός μας διδάσκει να υπακούμε ακόμα και στην κοσμική
εξουσία (που στο κάτω-κάτω στις μέρες μας είναι από το λαό μας δημοκρατικά εκλεγμένη),
πολλοί χριστιανοί μας κίνησαν επανάσταση
ενάντια στην Εκκλησία τους, που δεν ξέρω αν
φέρει ανάσταση, πάντως μέχρι τώρα σπέρνει
θανάτους. Πιστέψαμε ότι εμάς, λόγω της πίστεώς μας, υποχρεούται ο Θεός να μας σώσει
(τους άλλους όχι), και κάναμε επίδειξη αυτής
της πίστεώς μας. Όμως αυτή η πίστη μας αποδείχθηκε λίγη, φτωχή, μικρή πίστη που όχι μόνο βουνά δεν μπορεί να μετακινήσει, αλλά ούτε καν τον απειροελάχιστο ιό…».
Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κάνει
λόγο για διχασμό των χριστιανών, που διακρίθηκαν «σε ευσεβείς: τάχα, όσοι ανεύθυνα αδιαφορούσαν για τον ιό και πίστευαν αφελώς ότι

είναι άτρωτοι και σε ασεβείς: συνήθως έτσι λένε τους Επισκόπους και όσους συγκατανεύσαμε στα μέτρα και καλέσαμε σε υπακοή στην Εκκλησία και σε τάξη». «Και όσοι βιάστηκαν να
πατάξουν τους ποιμένες, κηδεύουν σήμερα τα
πρόβατα αλλότριας ποίμνης… Δεν κατάλαβαν
πως όταν διακυβεύεται η υγεία και η ζωή, τότε
ακόμα και ο θερμότερος πιστός, γίνεται εχθρός
μας…».
Τέλος, ο κ. Άνθιμος, καλεί τους «τάχα ευσεβείς, που δεν πίστεψαν ότι υπάρχει κορωνοϊός,
λες και μπορεί να πέσει τρίχα από τα μαλλιά
τους αν δεν το θέλει ο Θεός», να σοβαρευτούν
και όσους «κρυμμένοι τώρα στα λαγούμια τους,
ετοιμάζονται να δικαιολογήσουν τα εγκληματικά τους κηρύγματα, που άρδευαν αλλοφροσύνη από την εωσφορική τους έπαρση, που τελικά σκότωσε συνανθρώπους τους», να ηρεμήσουν.
Πάντως, αν και είναι μεταξύ των υποστηρικτών των μέτρων, τον Δεκαπενταύγουστο επέμεινε να γίνουν λιτανείες, απειλώντας με μη
εφαρμογή ακραίων κυβερνητικών αποφάσεων.

Τριπλάσια η αύξηση επιπέδων στρες, μοναξιάς και θυμού
Θεσσαλονίκη/Της Αγγέλας
Φωτοπούλου/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σημαντική αύξηση των επιπέδων τους
στρες, της μοναξιάς και του θυμού σημειώθηκε
στο 2/3 των ανθρώπων από την Ελλάδα οι οποίοι συμμετείχαν σε παγκόσμια μελέτη για τις ψυχικές επιπτώσεις της πανδημίας, και μάλιστα η
αύξηση αυτή ήταν διπλάσια ή τριπλάσια σε σύγκριση με άλλες χώρες. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Παγκόσμιας Μελέτης Υγείας και Λειτουργικότητας σε Περιόδους
Μεταδοτικών Λοιμώξεων (Μελέτη COH-FIT),
στην οποία έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής
108.000 άτομα από όλο τον κόσμο, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα η αύξηση παρατηρήθηκε σε όλες
τις ηλικιακές ομάδες των ενηλίκων που μελετήθηκαν (νεαροί ενήλικες: 18-39 ετών, άτομα μέσης ηλικίας:40-64 ετών, ηλικιωμένοι +65 έτη)
αλλά οι ηλικιωμένοι ήταν αυτοί που, περίπου,
στο σύνολό τους παρουσίασαν μια τέτοια σημαντική αύξηση αυτών των αρνητικών ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων. Οι άνδρες και οι γυναίκες
δεν διαφοροποιούνταν σε αυτή την αύξηση.
Στον αντίποδα αυτών των αρνητικών ψυχοκοινωνικών συνεπειών βρέθηκε μια σημαντική βελτίωση της κοινωνικά επωφελούς ή αλτρουιστικής συμπεριφοράς και πάλι στα 2/3 όσων συμμετείχαν στην έρευνα. Η σημαντική βελτίωση
αφορούσε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με τους
ηλικιωμένους και πάλι να επιδεικνύουν σχεδόν
στο σύνολό τους
Το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από την
μελέτη είναι ότι η αύξηση των επιπέδων στρες,

μοναξιάς και θυμού είναι διπλάσια ή και τριπλάσια στη χώρα μας συγκριτικά με τις άλλες χώρες, όπου και δεν παρατηρείται η τεράστια επιβάρυνση των ηλικιωμένων που παρατηρήθηκε
στην Ελλάδα. Από την άλλη, η βελτίωση των
επιπέδων της επωφελούς κοινωνικά ή αλτρουιστικής συμπεριφοράς είναι διπλάσια ή και τριπλάσια στην χώρα μας συγκριτικά με τις άλλες
χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Στις άλλες
χώρες δεν παρατηρήθηκε το επίπεδο βελτίωσης
των επιπέδων αυτής της συμπεριφοράς στους
ηλικιωμένους που βρέθηκε στην Ελλάδα.

Τι έδειξε η μελέτη
για τις άλλες χώρες

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης από άλλες 29 χώρες που μετείχαν δείχνουν
μια σημαντική αύξηση των επιπέδων του στρες,
της μοναξιάς και του θυμού, καθώς και της κοινωνικά επωφελούς συμπεριφοράς. Η σημαντική
αύξηση των επιπέδων των αρνητικών ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων κυμαινόταν περίπου από
το 1/5 ως το 1/3 των συμμετεχόντων. Σε χώρες
όπως η Αυστραλία, το Ιράν, Μπαγκλαντές, η Χιλή, η Βραζιλία, η Κολομβία, η Ρουμανία και η
Νότια Αφρική η αύξηση αυτή των επιπέδων του
στρες φτάνει στο 2/5 έως 1/2 όσων συμμετείχαν.
Σημαντική αύξηση των επιπέδων θυμού βρέθηκε στα 2/5 των συμμετεχόντων στο Μπαγκλαντές, Νότια Αφρική και Βραζιλία. Σε αρκετές
χώρες η επιβάρυνση σε αρνητικά συναισθήματα
ήταν μεγαλύτερη στις γυναίκες από ό,τι στους
άνδρες (π.χ. Ιταλία, Ουγγαρία, Γερμανία, Πολωνία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ιράν, Νότια

Αφρική, ΗΠΑ, Βραζιλία, Ουρουγουάη κλπ). Η
βελτίωση της αλτρουιστικής συμπεριφοράς
ήταν εμφανής περίπου στο 1/5 ως το 1/3 όσων
συμμετείχαν, αν και υπήρχαν χώρες με πολύ χαμηλά ποσοστά βελτίωσης αυτής της συμπεριφοράς (1/10 σε Αυστραλία, Γαλλία, Ισπανία, Ιαπωνία) και κάποιες με υψηλότερα (2/5 σε Χιλή, Κολομβία και Μπαγκλαντές). Η ομάδα των ηλικιωμένων δεν φάνηκε να διαφοροποιείται ιδιαίτερα από τις άλλες δύο ηλικιακές ομάδες τόσο
στην αύξηση των επιπέδων των αρνητικών ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων όσο στην βελτίωση
της αλτρουιστικής συμπεριφοράς.
Όσον αφορά τις αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης της πανδημίας, αυτές δεν διαφοροποιούνταν ιδιαίτερα μεταξύ των χωρών,
με την άσκηση ή το περπάτημα, τη χρήση του
διαδικτύου, τα χόμπι, την άμεση κοινωνική επαφή ή συναναστροφή, τη μελέτη ή τη μάθηση κάτι νέου, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και τις
κοινωνικές συναναστροφές από απόσταση, την
εργασία στο χώρο ή στο σπίτι, την ενημέρωση
για την πανδημία COVID-19, τα ΜΜΕ, τον
χρόνο με ένα κατοικίδιο, καθώς και την σωματική εγγύτητα και τη σεξουαλική δραστηριότητα
να αποτελούν τις κυριότερες επιλογές όσων
απάντησαν στα ερωτηματολόγια. Άλλες στρατηγικές διαχείρισης, όπως η χρήση αλκοόλ ή ουσιών και τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, είχαν πολύ μικρά ποσοστά επιλογής.

Η Μελέτη COH-FIT

Η «Παγκόσμια Μελέτη Υγείας και Λειτουργικότητας σε Περιόδους Μεταδοτικών Λοιμώ-

ξεων» (Μελέτη COH-FIT) είναι μία μεγάλη, διεθνής μελέτη για το γενικό πληθυσμό όλων των
χωρών που πλήττονται από την πανδημία
COVID-19. Στόχος της είναι η διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία σε καιρούς μεταδοτικών λοιμώξεων
και περιοριστικών μέτρων (π.χ. περιορισμός κυκλοφορίας, κοινωνική αποστασιοποίηση, καραντίνα) και την αναγνώριση προστατευτικών παραγόντων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν
στην ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και παρέμβασης κατά την πανδημία COVID-19 αλλά
και μελλοντικά, σε περίπτωση εμφάνισης άλλων καταστάσεων πανδημίας. Το ερευνητικό
αυτό εγχείρημα προωθείται στην Ελλάδα, από
την Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
σε συνεργασία με πάνω από 200 ερευνητές σε
ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια τουλάχιστον 40 χωρών ανά την υφήλιο και υπό την αιγίδα μεγάλου αριθμού εθνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών.
Οι εθνικοί συντονιστές/ερευνητική ομόδα
της μελέτης COH-FIT (GR) (Ελλάδα) είναι οι:
Βασίλειος-Παντελεήμων Μποζίκας MD, PhD,
καθηγητής Ψυχιατρικής, διευθυντής Β’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, ΑΠΘ, Αγοραστός Αγοραστός, επίκουρος καθηγητής Ψυχιατρικής, Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική
ΑΠΘ, Έλενα Δραγκιώτη, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Linköping της Σουηδίας και Κωνσταντίνος Τσαμάκης, ψυχίατρος,
επισκέπτης ερευνητής στο King’s College στο
Λονδίνο .
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Η Τουρκία δεν μπορεί να ζητεί διάλογο ενώ επιχειρεί να προκαλέσει τετελεσμένα
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
αφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε
ο υπουργός Εθνικής ‹Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας, στην 66η ετήσια
Σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης
του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιήθηκε, σήμερα,
μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σ

Κατά την ομιλία του, ο Ν. Παναγιωτόπουλος
υπογράμμισε πως «η Ελλάδα σέβεται πλήρως τις
αρχές του Βορειο-ατλαντικού Συμφώνου και ειδικά τη δέσμευση του ‘Αρθρου 1, περί επιλύσεως οιασδήποτε διεθνούς διαφοράς με ειρηνικά μέσα και
χωρίς χρήση βίας ή άλλο τρόπο ασυμβίβαστο
προς τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών».
Επεσήμανε, όμως, ότι από τον Αύγουστο, «οι
ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια πρωτοφανή πρόκληση που απειλεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι από τρίτη χώρα αλλά από κράτος - μέλος
του ΝΑΤΟ, την Τουρκία».
Ο υπουργός Εθνικής ‹Αμυνας τόνισε προς τα
μέλη της Επιτροπής Ασφαλείας και Αμύνης της
Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του ΝΑΤΟ ότι η
ελληνική κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές προς
πάσα κατεύθυνση, από την αρχή της κρίσεως,
«πως θα ήταν εφικτός ένας ουσιαστικός και εποικοδομητικός διάλογος εφ› όσον θα αποσυρθεί το
ερευνητικό σκάφος μαζί με τις ναυτικές μονάδες
που το συνοδεύουν».
Υπενθύμισε, δε, ότι στις 12 Σεπτεμβρίου επετεύχθη η επανέναρξη των τεχνικών συζητήσεων υπό
την εποπτεία της ηγεσίας του ΝΑΤΟ για τη δημιουργία μηχανισμού αποφυγής πιθανής εμπλοκής
με τη σύμφωνη γνώμη της ελληνικής πλευράς.
«Ωστόσο», είπε ο υπουργός, «η γειτονική χώρα
προέβη σε νέα πρόκληση, κατά παράβαση των
συμφωνημένων περί του μηχανισμού εκτόνωσης
κρίσεων, αποστέλλοντας το ερευνητικό σκάφος

O υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος παρέστη στην κατάθεση στεφάνου
από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, Σάββατο
21 Νοεμβρίου 2020. ΑΠΕ- ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΘΑ/STR
ακόμα εγγύτερα προς τα νησιά».
«Η συμπεριφορά αυτή επιβεβαιώνει τη διάσταση μεταξύ των δηλώσεων και των ενεργειών εκ μέρους της γείτονος, πλήττοντας την αξιοπιστία της
στη Συμμαχία, ενώ μαρτυρά και τις πραγματικές
της προθέσεις. Δεν μπορεί να ζητεί διάλογο για
την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας ενώ επιχειρεί
να προκαλέσει τετελεσμένα στην ίδια περιοχή»
ανέφερε ο Ν. Παναγιωτόπουλος.
Αναφορικά με την αντίδραση της Ελλάδος, ο
υπουργός Εθνικής ‹Αμυνας σημείωσε πως από τον
Αύγουστο η χώρα μας αντιμετωπίζει τις εξελίξεις
με ψυχραιμία, υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση
διατηρώντας πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και

αποφασιστικότητα.
Όπως εξήγησε, οι ενέργειες αυτές πλήττουν τη
σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, την ενότητα και τη συνοχή της Συμμαχίας αφού αντιβαίνουν στο ‹Αρθρο 1 του Βορειο-Aτλαντικού Συμφώνου, αφού δεν συνιστούν έναν ειρηνικό τρόπο
επίλυσης διαφοράς μεταξύ δύο Συμμάχων και γειτόνων. «Η διπλωματία των κανονιοφόρων δεν νοείται ως διάθεση ειρηνικής επιλύσεως», σχολίασε
χαρακτηριστικά.
Επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιθυμεί το διάλογο, ο
οποίος θα διεξαχθεί με σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και όχι υπό την απειλή χρήσεως στρατιωτικής βίας, προκλήσεων και σχεδιασμένης παραπλη-

ροφορήσεως ενώ υπογράμμισε ότι ενώ ο γενικός
γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ζήτησε να αποφευχθούν οι σεισμικές ερευνητικές δραστηριότητες, δεν εισακούσθηκε.
Επιπλέον, ο υπουργός Εθνικής Αμύνης δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι αν δεν είχε προκύψει η
υγειονομική κρίση εξαιτίας του κορονοϊού θα ήθελε να καλωσορίσει στην Αθήνα τα μέλη της Επιτροπής Ασφαλείας και Αμύνης της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του ΝΑΤΟ, ειδικά σήμερα,
ανήμερα της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ακόμη, ο Ν. Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι οι
τρέχουσες γεωπολιτικές συνθήκες, οι προκλήσεις
και οι απειλές για την ασφάλεια τόσο της Ελλάδος, όσο και της ευρύτερης περιοχής επιβάλλουν
την ανάγκη για ισχυρές και άριστα εκπαιδευμένες
Ένοπλες Δυνάμεις με αποτρεπτική ισχύ.
Για το λόγο αυτό, όπως είπε, η ηγεσία του
υπουργείου Εθνικής ‹Αμυνας εργάζεται ώστε να
διαφυλαχθούν η εθνική ακεραιότητα, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και οι υποχρεώσεις
έναντι της Συμμαχίας.
Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στο ΝΑΤΟ από το 1952 και στην Ευρωπαϊκή Ένωση από
το 1981 επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη θέση της
στις δημοκρατικές χώρες της Δύσης.
Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο Ν. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε ότι η χώρα μας υποστηρίζει
την Ευρωατλαντική προοπτική χωρών Δυτικών
Βαλκανίων, εδραζόμενη σε αρχές και προϋποθέσεις του Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ αλλά και πλήρη σεβασμό καλής γειτονίας.
Τόνισε, επίσης, ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί για
αποστρατικοποίηση των νήσων του Αιγαίου είναι
αβάσιμοι νομικά, η δε Ελλάδα, όπως όλα τα κυρίαρχα κράτη, έχει φυσικό και νομικό, βάσει του
χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, δικαίωμα άμυνας
έναντι της σοβαρής απειλής από τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις σε περιοχές απέναντι από τα νησιά.
Ι.Ι.

Η Τουρκία αγνοεί επιδεικτικά τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας, λέει το Ελληνικό ΥΠΕΞ
Αθήνα.- ΚΥΠΕ
«Η Τουρκία για μια ακόμα φορά
αγνοεί επιδεικτικά τις εκκλήσεις της
Διεθνούς Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αποφυγή παράνομων ενεργειών και κινήσεων που
οδηγούν σε περαιτέρω κλιμάκωση και
ένταση, καθώς και για τη συμμόρφωση
της προς τη διεθνή νομιμότητα», σημειώνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του για την νέα
NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία.
Η νέα τουρκική NAVTEX αφορά
την περίοδο 21-29 Νοεμβρίου και είναι
σε περιοχή που επικαλύπτει ελληνική
υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ελληνικό Υπουργείο σημειώνει
ότι η Άγκυρα παραβιάζει κατ’ εξακολούθηση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και υπονομεύει την ειρήνη,
ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.
«Οι εν λόγω ενέργειες, οι οποίες ουσιαστικά ακυρώνουν στην πράξη
οποιαδήποτε προοπτική βελτίωσης
των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, λαμβάνουν
χώρα τη στιγμή κατά την οποία Τούρκοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η ένταξη της χώρας τους στην ΕΕ αποτελεί
«στρατηγική προτεραιότητα». Η Ελλάδα καταδικάζει εκ νέου την προκλητική
αυτή συμπεριφορά, η οποία απομακρύνει ακόμα πιο πολύ την όποια προοπτική ενός εποικοδομητικού διαλόγου και
ζητά από την Τουρκία να ανακαλέσει
άμεσα την παράνομη Navtex», καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα προχώρησε και στην έκδοση Antinavtex. Η ελληνική Navtex αναφέρει ότι ο μη εξου-

σιοδοτημένος σταθμός της Αττάλειας
εξέδωσε Navtex που αφορά σε «παράνομη δραστηριότητα» σε περιοχή που
επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Επίσης, υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα
έχει την «αποκλειστική αρμοδιότητα
να εκδίδει Navtex για τη συγκεκριμένη
περιοχή».

Στην Ευρώπη βλέπει
την Τουρκία ο Ερντογάν

«Βλέπουμε τους εαυτούς μας στην
Ευρώπη», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν προσθέτοντας
ότι οραματίζονται να χτίσουν το μέλλον τους μαζί με την Ευρώπη. Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη ότι δεν
υπάρχει πρόβλημα που να μην μπορεί
να επιλυθεί με διάλογο ενώ υποστήριξε πως εάν κάποιος κάνει ένα βήμα, η
Άγκυρα δεν διστάζει να κάνει 3-5 βήματα.
Μιλώντας στο 7ο έκτακτο επαρχιακό συνέδριο του κόμματός του της
Κουτάχια, Αφιόνκαράχισαρ, Μπάντμαν και Σιίρτ, ο Τούρκος Πρέοδρος
υποστήριξε πως «εμείς ενόσω καταστρέφαμε μαζί με το έθνος μας μία μία
τις παγίδες που έστηναν εναντίον της
χώρας μας, κάποιοι κάποτε ύπουλα και
κάποτε απερίσκεπτα εμφανίζονταν
μπροστά μας με νέα παιχνίδια. Απαντήσαμε σε αυτές τις επιθέσεις ενισχύοντας την ενότητα και την αλληλεγγύη μας στο εσωτερικό και επιδεικνύοντας την πολιτική, διπλωματική και
στρατιωτική δύναμη μας στο εξωτερικό».
Ανέφερε ακόμη πως «στην ανατολική Μεσόγειο προσπάθησαν να μας φυλακίσουν στις ακτές μας. Με τις συμ-

φωνίες που κάναμε και τις γεωτρήσεις
που ξεκινήσαμε οδηγήσαμε σε αποτυχία και αυτές τους τις προσπάθειες».
Αφήνοντας αιχμές εναντίον της Γαλλίας είπε ότι «στη Λιβύη χρησιμοποιώντας ειδικά τους πραξικοπηματίες μπήκαν σε ένα άλλο παιχνίδι. Στηρίζοντας
την νόμιμη κυβέρνηση κι εκεί τους πήραμε τον αέρα».
Ωστόσο ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε πως «στόχος μας είναι ούτε εντός,
ούτε εκτός, να μην καβγαδίζουμε με
κανένα, να μην παραβιάσουμε το δίκαιο και τα δικαιώματα κανενός, να
μην χαλάσουμε την νόμιμη στάση κανενός. Το αντίθετο θέλουμε να έχουμε
πιο ισχυρούς δεσμούς με τους φίλους
και τους συμμάχους μας».
«Περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση να τηρήσει τις υποσχέσεις της
απέναντί μας, να μην κάνει διακρίσεις,
τουλάχιστον να μην γίνεται εργαλείο
φανερών εχθρών της χώρας μας. Βλέπουμε τους εαυτούς μας στην Ευρώπη,
όχι κάπου αλλού, οραματιζόμαστε να
χτίσουμε το μέλλον μας μαζί με την Ευρώπη», σημείωσε.
Ωστόσο επικρίνοντας την πολιτική
των κυρώσεων της ΕΕ, ο Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε λύπη «που κάποιοι επικρίνουν τη χώρα μας για τα ίδια ζητήματα και φθάνουν σε σημείο επιβολής
κυρώσεων, καταπατώντας τις ίδιες
τους τις αξίες, τις οποίες διακηρύσσουν».
Καταλήγοντας, ο Ταγίπ Ερντογάν
ανέφερε πως «δεν υπάρχει πρόβλημα
με καμία χώρα ή θεσμό που να μην
μπορεί να επιλυθεί μέσω πολιτικής, διπλωματίας ή διαλόγου. Διατηρούμε
πάντα αυτά τα κανάλια ανοιχτά και θα
συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ποτέ δεν

διστάσαμε να κάνουμε τρία ή πέντε βήματα απέναντι σε αυτόν που έρχεται σε
μας με ένα βήμα. Θα συνεχίσουμε τις
προσπάθειές μας με την ίδια ειλικρίνεια
και στο μέλλον».

Συνάντηση Καλίν με
επικεφαλής γραφείου
Φον Ντερ Λάιεν

Συναντήσεις με κοινοτικούς αξιωματούχους και συγκεκριμένα με τους επικεφαλής των γραφείων της Προέδρου
της Κομισιόν και του Προέδρου του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Προέδρου
της Τουρκίας Ερντογάν, Ιμπραχίμ Καλίν.
Σύμφωνα με κοινοτικό αξιωματούχο
που μίλησε το πρωί του Σαββάτου στο
ΚΥΠΕ και ο οποίος επιβεβαίωσε τις
συναντήσεις, αυτές «εντάσσονται στη
διαδικασία που συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου».
Ο ίδιος απέφυγε να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Παρίσι εξετάζει
να πιέσει «πολύ
περισσότερο»την Τουρκία

Το επόμενο ευρωπαϊκό Συμβούλιο
θα εξετάσει το θέμα της Τουρκίας και
ενδέχεται να την πιέσει «πολύ περισσότερο» λόγω της «απαράδεκτης» συμπεριφοράς της στο Ναγκόρνο Καραμπάχ,
είπε το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου της Γαλλίας Φρανκ Ριστέρ.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε
στο France Inter, ο Ριστέρ κατήγγειλε
τη στάση της Άγκυρας σχετικά με τις
προτροπές για μποϊκοτάζ των γαλλι-

κών προϊόντων σε ορισμένες μουσουλμανικές χώρες, με φόντο την αντιπαράθεση για τα σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ.
«Η Τουρκία διαδραματίζει έναν καταδικαστέο ρόλο σε ό,τι αφορά την εργαλειοποίηση της ομιλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας ή τις θέσεις της
Γαλλίας, προκειμένου να βλάψει τη
Γαλλία και να βλάψει τις αξίες που πρεσβεύει η Γαλλία», είπε ο Γάλλος υπουργός.
«Ευχόμαστε η Τουρκία να αλλάξει,
ευχόμαστε αυτή η συμπεριφορά να αλλάξει, αυτή η επεκτατική συμπεριφορά
στην ανατολική Μεσόγειο με αυτές τις
έρευνες που πλήττουν την κυπριακή
και ελληνική κυριαρχία».
Ο Ριστέρ κάλεσε επίσης την Τουρκία «να σταματήσει αυτή τη συμπεριφορά κυρίως στη Βόρεια Αφρική με τις
διακινήσεις όπλων» και να «σταματήσει να εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό ζήτημα σε σχέση με την Ευρώπη».
«Η Τουρκία είναι ένας σπουδαίος
λαός, μια σπουδαία χώρα με την οποία
επιθυμούμε να έχουμε διπλωματικές
και οικονομικές σχέσεις, όμως πρέπει
να έχουμε έναν διάλογο αλήθειας, διότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι»,
επισήμανε.
«Είναι ένας λόγος που φέρει η Ευρώπη κι όχι απλά η Γαλλία και είναι ο
λόγος για τον οποίο, για μία ακόμη φορά στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
αυτό το τουρκικό ζήτημα θα αναφερθεί
για να δούμε με ποιον τρόπο θα πιέσουμε ίσως λίγο περισσότερο, ή πολύ
περισσότερο, την Τουρκία, διότι η συμπεριφορά της, ιδίως στην κρίση στο
Ναγκόρνο Καραμπάχ, είναι απαράδεκτη», συμπλήρωσε ο ίδιος.
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Κορονοϊός: 2.311 νέα κρούσματα, 522 διασωληνωμένοι, 108 θάνατοι
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
2.311 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα,
εκ των οποίων 18 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρα, ανακοίνωσε
ο ΕΟΔΥ το Σάββατο. Ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων είναι 90.121, εκ των οποίων το
53.4% άνδρες.
4.787 (5.3%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 22.901 (25.4%) είναι
σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
522 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 ετών.
149 (28.5%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 82.4%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και
άνω. 460 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.
Τέλος, έχουμε 108 ακόμα καταγεγραμμένους
θανάτους και 1.527 θανάτους συνολικά στη χώρα. 608 (39.8%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες.
Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών
μας ήταν τα 80 έτη και το 97.1% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
58 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
3 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας
8 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας
19 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας
6 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας
18 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών
55 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας
27 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου
6 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας
2 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας
6 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας
61 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας
19 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου
1 κρούσμα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Θήρας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Ικαρίας
5 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων
29 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

Διακομιδή ασθενών γίνεται από την ιδιωτική κλινική ‘’Λυσίμαχος Σαραφιανός’’ στη
Θεσσαλονίκη, Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020. Επίταξη επιβλήθηκε προς ιδιωτικές
κλινικές της Θεσσαλονίκης από το υπουργείο Υγείας ώστε να αδειάσουν τις κλίνες
τους προκειμένου να διατεθούν σε ασθενείς που νοσούν από κορωνοϊό Covid-19.
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ
45 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας
4 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς
9 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας
36 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς
39 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης
5 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Λακωνίας
117 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας
4 κρούσματα στην Π.Ε. Λασιθίου
70 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου
40 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας
14 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Μυκόνου
93 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης
140 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας
60 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

15 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης
6 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου
3 κρούσματα στην Π.Ε. Σάμου
78 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών
1 κρούσμα στην Π.Ε. Τήνου
36 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων
17 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας
44 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας
6 κρούσματα στην Π.Ε. Φωκίδας
53 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής
15 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων
26 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση

Εκτεθειμένος ο Βερβεσός

«Tην ημέρα των γενεθλίων μου … με επισκέφθηκαν, με δική τους πρωτοβουλία και για
περιορισμένο χρόνο, συγγενικά μου πρόσωπα

και στενοί συνεργάτες, με τους οποίους διατηρώ καθημερινή και εκ του σύνεγγυς συνεργασία, για να μου ευχηθούν», επισημαίνει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
(ΔΣΑ) Δημήτρης Βερβεσός σε δήλωσή του, με
αφορμή αναρτήσεις στο διαδίκτυο που απεικόνιζαν μικρή εκδήλωση μέσα στο γραφείο του
στον ΔΣΑ.
Συγκεκριμένα ο κ. Βερβεσός αναφέρει τα
εξής:
«Από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της
υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας του
κορονοϊού, προέταξα ως απόλυτη προτεραιότητα την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας
και το πρόταγμα αυτό χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα όλες τις δράσεις και τις αποφάσεις μου. Και
θα τις χαρακτηρίζει και στο μέλλον. Όλοι το
γνωρίζουν αυτό.
Την 20.11.2020, ημέρα των γενεθλίων μου,
ευρισκόμενος στο γραφείο μου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, για ενεργείς τηλεδιασκέψεις για την προώθηση ζητημάτων του κλάδου
(ακρόαση φορέων στη Βουλή, συνεδρίαση ΛΕΔΕ), κατά τις απογευματινές ώρες, με επισκέφθηκαν, με δική τους πρωτοβουλία και για περιορισμένο χρόνο, συγγενικά μου πρόσωπα και
στενοί συνεργάτες, με τους οποίους διατηρώ
καθημερινή και εκ του σύνεγγυς συνεργασία,
για να μου ευχηθούν.
Αναλαμβάνω την ευθύνη στο μέτρο που δεν
επέμεινα στη συγκεκριμένη στιγμή κάποιοι εκ
των παρευρισκομένων να φορούν μάσκα, παρότι εγώ φορούσα και παρότι ευρισκόμασταν
σε χώρο υγειονομικά προστατευμένο, λόγω της
εγκατάστασης και λειτουργίας συσκευών αποστείρωσης του αέρα (UV stailizer) για την προστασία από τον κορονοϊό.
Κατά τα λοιπά, αφήνω στην κρίση όλων την
διάσταση που έχει λάβει μία ανθρώπινη και οικογενειακή στιγμή μου».

Φώφη Γεννηματά: «Προτείνω τους πολίτες να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα»
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μεγάλες ευθύνες επειδή δεν κατέφερε να
αποφύγει την ένταση του δεύτερου κύματος
της πανδημίας καταλόγισε στην κυβέρνηση η
Φώφη Γεννηματά. Μιλώντας το Σάββατο στον
ΣΚΑΪ, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής κατηγόρησε την κυβέρνηση ολιγωρία και την κάλεσε να σταματήσει να στέλνει μηνύματα χαλαρότητας και λήξης του lockdown «όταν η πανδημία της έχει ξεφύγει». «Αγνοήστε τις παλινωδίες της κυβέρνησης και προστατεύστε την
υγεία σας», ανέφερε χαρτακτηρσιτικά
«Έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση που
φθάσαμε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας.
Προτείνω τους πολίτες να τηρήσουν αυστηρά
τα μέτρα μέχρι να αισθανθούμε ασφαλείς. Τα
lockdown «φυσαρμόνικα» θα έχουν καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία» υπογράμμισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.
Επέκρινε έντονα την κυβέρνηση γιατί δεν
άνοιξαν καινούργια κρεβάτια ΜΕΘ, παρά μόνο
με τη δωρεά της Βουλής, για τα οποία ανέφερε
πως λειτουργούν με αποσπασμένους από άλλα
νοσοκομεία κι έτσι υπολειτουργούν. «Το ίδιο
έγινε και στη Θεσσαλονίκη. Δεν αρκεί η επίταξη, έπρεπε να γίνει προετοιμασία, έπρεπε να εκπαιδευθεί το προσωπικό, πρέπει να μονιμοποιηθούν οι επικουρικοί στο ΕΣΥ, και να μπουν
στα βαρέα και ανθυγιεινά οι άνθρωποι του
ΕΣΥ» τόνισε η κ. Γεννηματά.
Σχετικά με τις συνέπειες στην οικονομία και
τα μέτρα στήριξης που πήρε η κυβέρνηση, η
Φώφη Γεννηματά ζήτησε να αυξηθεί η Επιστρε-

πτέα Προκαταβολή. «Δεν αρκεί το 1,7 δισ. για
την 4η και 5η δόση. Αυξήθηκαν οι δικαιούχοι,
και ορθώς, αλλά δεν αυξήθηκε το ποσό. Πρέπει
να φτάσει στα 4 δισ. το ποσό. Χρειάζεται αναστολή της φορολογίας των πληττόμενων για 6
μήνες, να ανοίξει συζήτηση για κούρεμα των
υποχρεώσεων, 100% επιδότηση από τις ασφαλιστικές εισφορές στις επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να ζουν με 534 ευρώ» σημείωσε.
Επιπλέον κάλεσε τον πρωθυπουργό να χρησιμοποιήσει «το περίφημο απόθεμα των 37 δισ.
από την υπερφορολόγηση Τσίπα και τον υπερδανεισμό της κυβέρνησης». «Αν δεν χρησιμοποιηθεί τώρα πότε θα χρησιμοποιηθεί;» αναρωτήθηκε
Επίσης ζήτησε να λάβει υπόψη και να υλοποιήσει τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής που
«στοχεύουν στην προστασία της υγείας των πολιτών και στους πιο αδύναμους, τη μεσαία τάξη
και τους μικρομεσαίους που είναι τα θύματα
των επιπτώσεων των οικονομικών επιπτώσεων
των περιορισμών».
Ακόμη επισήμανε ότι το εμβόλιο είναι μια μεγάλη ελπίδα και θα πρέπει να αντέξουμε μέχρι
να έρθει να έχουμε τα λιγότερα δυνατά θύματα.

ΑΡΘΡΟ ΣΤΑ ΝΕΑ

«H Δημοκρατία όχι μόνο δεν είναι κεκτημένο,
αλλά αντίθετα αποτελεί ένα στόχο για τον
οποίο χρειάζεται διαρκής προσπάθεια και ευρύτερη συστράτευση», επισημαίνει σε άρθρο της
στην εφημερίδα τα ΝΕΑ, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά. Προσθέτει
ότι «ιδιαίτερα σήμερα η πανδημία δεν απειλεί

μόνο τη ζωή και την υγεία μας. Αποτελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα
ανθρώπινα δικαιώματα, την οικονομική ζωή».
Όπως αναφέρει η κ. Γεννηματά η διαπίστωση
αυτή δεν αφορά μόνο στα ανελεύθερα καθεστώτα αλλά και «στις ανοιχτές δημοκρατίες,
στα φιλελεύθερα δημοκρατικά πολιτεύματα,
όπου παρά τις συνταγματικές εγγυήσεις και το
δίκαιο της ανάγκης που υπερισχύει σε έκτακτες
συνθήκες, ο πειρασμός της κρατικής εξουσίας
να εκμεταλλευτεί την κατάσταση οδηγεί σε αυθαιρεσίες, που διευρύνουν ή παράγουν νέες
ανισότητες»
Ασφαλώς, προσθέτει, αφορά και στην Ελλάδα
με τον υπαρκτό κίνδυνο να μονιμοποιηθούν αρκετές από τις θεσμικές αρρυθμίες της πανδημίας γι› αυτό χρειάζεται εγρήγορση.
«Για εμάς στη δημοκρατική παράταξη είναι αυτονόητο ότι σε συνθήκες πανδημίας ύψιστη
προτεραιότητα αποτελεί η ανθρώπινη ζωή, η
θωράκιση της δημόσιας υγείας», τονίζει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ενώ επικρίνει
έντονα την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι
«δυστυχώς ενεργεί με προτεραιότητα την συγκάλυψη της ανικανότητάς της», και σημειώνει:
«Αλίμονο αν θυσιάσουμε τα αντίβαρα της λογοδοσίας, της πολυφωνίας, του πολιτικού αντιλόγου και αφήσουμε την πόλωση να αντικαταστήσει τον διάλογο».
Επιπλέον, η κ. Γεννηματά παρατηρεί ότι «στη
σκιά της πανδημίας γινόμαστε μάρτυρες αυθαίρετης δράσης της κυβέρνησης, με καταιγισμό
ΠΝΠ, κανόνες δικαίου που «παράγονται» και
εξειδικεύονται με διαγγέλματα και προφορικές
δηλώσεις σε τηλεοπτικά παράθυρα». «Ατομικά
και συλλογικά δικαιώματα περιορίζονται. Η νο-

μοθετική εξουσία υποβαθμίζεται. Κάθε αρχή
καλής νομοθέτησης παραβιάζεται. Το Κοινοβούλιο παρέχει με την πλειοψηφία, γενικές
εξουσιοδοτήσεις στην κυβέρνηση και καλείται,
με νυχτερινές τροπολογίες, να νομιμοποιήσει
σωρεία κατά παρέκκλιση ενεργειών» αναφέρει
και τονίζει: «Ενώ η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αντιμετωπίζει την πανδημία χωρίς σχέδιο, με
τη λογική του «βλέποντας και κάνοντας», στη
σκιά της [πανδημίας] προωθεί τη συντηρητική
της ατζέντα που εξυπηρετεί τους λίγους και όχι
τους πολλούς. Αδιαφορία για τη θωράκιση του
ΕΣΥ. Ανατροπή εργασιακών κεκτημένων. Υπολειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης. Μείωση
εισοδημάτων και επιδόματα φτώχειας».
Για το τι επιδιώκει το Κίνημα Αλλαγής με την
αντιπολίτευσή το , η πρόεδρος του αναφέρει:
«Φια να αντέξουμε πρέπει και να αλλάξουμε.
Αλλιώς οι επιπτώσεις στους συνανθρώπους
μας, στην οικονομία και στους θεσμούς θα είναι
μακροχρόνιες, επώδυνες και μη αναστρέψιμες».
«Όλοι μαζί απαιτείται σήμερα να ενώσουμε δυνάμεις απέναντι στην πανδημία. Δεν υπάρχει
χώρος για νέους διχασμούς. Η Δημοκρατία για
να επιβιώσει θέλει κράτος και κοινωνία να βρίσκονται σε ισορροπία. Οφείλει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες να ενσωματώνει την υγιή διεκδίκηση και την αμφισβήτηση. Χρειάζεται χειραφετημένους πολίτες και ανεξάρτητους θεσμούς
που αποπνέουν εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
Το Κίνημα Αλλαγής έχει σταθερή θέση και προσανατολισμό. Να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια, την οικονομία ζωντανή και τη Δημοκρατία
μας αλώβητη και ισχυρή», καταλήγει η Φώφη
Γεννηματά.
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Κουτσούμπας: Οι αγώνες δεν αναβάλλονται ούτε απαγορεύονται

Αθήνα.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)
ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα Σαββατοκύριακο» τονίζει ότι
«στην ανασκόπηση του 2020 μπορεί να γραφτεί ότι στις 17 Νοέμβρη του 2020, ανήμερα
της 47ης επετείου του Πολυτεχνείου, εν μέσω
πανδημίας, πραγματοποιήθηκαν οι αγωνιστικές εκδηλώσεις, η πορεία και η συγκέντρωση
έξω από την Αμερικάνικη πρεσβεία».

Ο

Αναφέρεται σε όσα προηγήθηκαν με την κυβερνητική απόφαση απαγόρευσης του γιορτασμού και της πορείας, τα «τελεσίγραφα των κυβερνητικών στελεχών» και τον « πρωθυπουργό
στη Βουλή να ζητά δηλώσεις νομιμοφροσύνης»
και σημειώνει ότι «η κυβέρνηση επέλεξε να στήσει σκηνικό σύγκρουσης. Κι όλα αυτά ενώ ήξερε,
από την Πρωτομαγιά, ότι ο φετινός γιορτασμός,
λόγω των ειδικών συνθηκών, δεν θα ήταν μια
πορεία χιλιάδων που κατακλύζουν τους δρόμους
μέχρι την Αμερικάνικη πρεσβεία, αλλά συμβολικές εκδηλώσεις, με μέτρα προστασίας, σύμφωνα
με τις υποδείξεις των υγειονομικών, και αποφυγής μαζικής καθόδου όπως άλλες χρονιές».
«Ακόμα και αυτή την συνειδητά ελεγχόμενη
μαζικότητα και ευθύνη εκ μέρους του μαζικού κινήματος και των πολιτικών κομμάτων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ερμήνευσε ως «αποστροφή του κόσμου» προς τον γιορτασμό και
τους διοργανωτές της κινητοποίησης. Έχουν χάσει ακόμη και κάθε ίχνος σοβαρότητας, αλλά και
κάθε δυνατότητα αντικειμενικής εκτίμησης της
πραγματικότητας» προσθέτει.
Ο Δ. Κουτσούμπας αναφερόμενος στην «κατάπτυστη απόφαση, μνημείο αυταρχισμού, για
πρώτη φορά από το 1973 απαγόρευσης των συναθροίσεων άνω των 3 ατόμων σε όλη την Ελλάδα», παραμονές του γιορτασμού, και το «όργιο
αυταρχισμού και καταστολής» στο οποίο προχώρησε η κυβέρνηση ανήμερα, επισημαίνει ότι
«έκανε πρόβα των αυταρχικών μέτρων που έπονται για τις λαϊκές κινητοποιήσεις, τον περιορισμό των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών
ελευθεριών».
«Το πρόσχημα της προστασίας της δημόσιας
υγείας κατέρρευσε μπροστά στις εικόνες από τη
μια των διαδηλωτών, με μάσκες και με αποστάσεις και από την άλλη των συνωστισμένων δυνάμεων καταστολής, χωρίς μάσκες, στους δρόμους της Αθήνας. Η ίδια μάλιστα η κυβέρνηση,
με την καταστολή που διέταξε, δημιούργησε
ασφυκτικές συνθήκες συγχρωτισμού, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική ευθύνη» τονίζει.
Όπως σημειώνει στη συνέχεια «οι στοχεύσεις
είναι πολλαπλές: Η ΝΔ απευθύνεται σ› ένα
ακροδεξιό ακροατήριο που έμεινε άστεγο μετά
την καταδίκη της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής. Μία άλλη στόχευση, όχι άσχετη με
την πρώτη, είναι πως ο διαχρονικός πόθος επιτελείων του συστήματος να απαλλαγούν από το
αντιμπεριαλιστικό περιεχόμενο του Πολυτεχνείου, που ακόμα συγκινεί και ενοχλεί τους «στρατηγικούς εταίρους», δεν έχει ακόμα εκπληρωθεί.
Κυρίως, όμως, στόχευσή της είναι η προσπάθεια

να ρίξει στάχτη στα μάτια όλων, για να κρύψει
τις δικές της εγκληματικές ευθύνες για τα καθημερινά ρεκόρ σε κρούσματα, ασθενείς στις ΜΕΘ
και θανάτους. Το ίδιο έκανε, συκοφαντώντας
τους διαδηλωτές, και με τη συγκέντρωση στο
Εφετείο, όμως η πορεία των κρουσμάτων στην
Αττική ήταν ίδια με άλλες περιοχές της χώρας
και πολύ χαμηλότερη από τη Θεσσαλονίκη, που
δεν «πήγαν» Εφετείο...».
Τώρα, που ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητά μαζί με τη ΝΔ
κοινούς υπουργούς υγείας και πεδίο εθνικής συνεννόησης, για να μην απειληθούν τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων, ο γιορτασμός του Πολυτεχνείου έστειλε μήνυμα ανυπακοής, απέδειξε
ότι η μάσκα είναι μέσο προστασίας και όχι φίμωτρο για το λαό. Αυτό το ΚΚΕ το ξεκαθάρισε από
την πρώτη στιγμή ακόμη της πρώτης «καραντίνας» και το έκανε πράξη. Η δημόσια υγεία δεν
κινδύνεψε στιγμή απ› αυτό. Το αντίθετο μάλιστα» προσθέτει.
«Ακριβώς όπως ο κυβερνητικός προγραμματισμός, με τα αντεργατικά νομοσχέδια δεν αναστέλλεται, μάλιστα επισπεύδεται με νόμο για τη
10ωρη εργασία, τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης, με αντιλαϊκό προϋπολογισμό,
που φορτώνει κι άλλα βάρη στο λαό, έτσι ακριβώς και οι αγώνες δεν αναβάλλονται ούτε απαγορεύονται, παρά μόνο προσαρμόζονται στις
συνθήκες της πανδημίας, δυναμώνουν όμως, βάζοντας στο επίκεντρο τη ζωή και τα δικαιώματα
του λαού.
Σε αυτή την κατεύθυνση, καλούμε όλους τους
σκεπτόμενους ανθρώπους καλής θέλησης να
δουν τα πραγματικά τους ταξικά συμφέροντα.
Να ενταχθούν στο οργανωμένο κίνημα, στις ριζοσπαστικές συσπειρώσεις, να συμπορευτούν με
το ΚΚΕ. Είτε είναι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του
ΚινΑλ, είτε δυνάμεων που δεν εκπροσωπούνται
κοινοβουλευτικά, είτε ακολουθούν ακόμα τη
ΝΔ, αλλά αντιδρούν σε μια επιστροφή σε ξεπερασμένα εμφυλιοπολεμικά αντικομμουνιστικά
σύνδρομα, που τόσο κακό προξένησαν στον τόπο» καταλήγει στο άρθρο του ο ΓΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ

«Αυτό που ζήσαμε ήταν ένα όργιο αυταρχισμού, κρατικής καταστολής κι αστυνομικής αυθαιρεσίας απέναντι σε συμβολικές κινητοποιήσεις, που τηρούσαν υποδειγματικά τις συστάσεις
των υγειονομικών, σε αντίθεση με τα τμήματα
της αστυνομίας που συνωστίζονταν, χωρίς μέτρα
προστασίας, σε κάθε γωνιά της Αθήνας» τονίζει
ο Γιάννης Γκιόκας βουλευτής, μέλος της ΚΕ του
ΚΚΕ και υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου σε συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών
του Σαββατοκύριακου».
«Η κυβέρνηση, πίσω απ› τον αυταρχισμό και
τις απαράδεκτες απαγορεύσεις, προσπάθησε να
κρύψει τις εγκληματικές της ευθύνες για τα καθημερινά ρεκόρ σε κρούσματα και θανάτους απ›
την πανδημία. Δεν της πέρασε. Ο αγωνιστικός
εορτασμός έγινε, τα υγειονομικά μέτρα τηρήθηκαν, η απαγόρευση και η υποκρισία ακυρώθηκαν
στην πράξη. Και στάλθηκε ένα ισχυρό μήνυμα
ανυπακοής στην κυβέρνηση ότι «πανδημία» και

«καραντίνα» δεν σημαίνουν και «φίμωτρο»,
όπως κάποιοι νομίζουν ότι μπορεί να επιβάλλουν, εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση. Αντίθετα θα πρέπει να σημαίνουν θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας και μέτρα προστασίας,
ειδικά σε κρίσιμους χώρους (ΜΜΜ, σχολεία,
χώροι δουλειάς κλπ), που η κυβέρνηση αρνείται
να πάρει. Για όλα αυτά αποκτά μεγάλη σημασία
η επιτυχία της απεργίας στις 26 Νοέμβρη» τονίζει στη συνέχεια.
Απαντώντας σε ερώτηση για τους χαρακτηρισμούς, ανά εποχές, κατά των κομμουνιστών, είπε
ότι «ο πρωτόγονος κι ωμός αντικομμουνισμός
εκθέτει και γυρνάει τελικά μπούμερανγκ σε
όσους τον αναπαράγουν. Γιατί στην Ελλάδα
υπάρχει ιστορική μνήμη, υπάρχει ιστορική συνέχεια και φυσικά υπάρχει το ΚΚΕ, που δεν μεταλλάχθηκε σε ένα κόμμα αστικής διαχείρισης».
Όπως σημειώνει στη συνέχεια «η προσφυγή
στον αντικομμουνισμό, από ένα κομμάτι κυρίως
της ΝΔ, άλλων ακροδεξιών κομμάτων και ορισμένων γραφικών τύπων, έχει διπλή στόχευση:
Απ’ τη μια επιχειρεί να ενθυλακώσει ένα «άστεγο» κομμάτι ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής, απ’
την άλλη όμως -κι αυτό είναι το πιο επικίνδυνοεπιχειρεί να στοχοποιήσει αυτούς που, η άρχουσα τάξη ξέρει ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή
των λαϊκών αγώνων».
Προσθέτει ότι απέναντι στους αγώνες αυτούς
«θα επιστρατεύσουν και το «μαστίγιο» της καταστολής και το «καρότο» της «εθνικής ομοψυχίας
και συνεννόησης», που άλλωστε είναι και η κοινή γραμμή των αστικών κομμάτων, όπως δείχνουν και οι προτάσεις για υπουργούς κοινής
αποδοχής».
Ερωτηθείς για την κυβερνητική εκπαιδευτική
πολιτική απάντησε ότι η κατάσταση στα σχολεία
και «κυρίως ο τραγέλαφος της τηλεκπαίδευσης
που τον ζει καθημερινά κάθε λαϊκή οικογένεια
δικαιώνει πλήρως τους αγώνες των μαθητών,
των εκπαιδευτικών και των γονιών που τόσο πολύ συκοφαντήθηκαν».
«Τελικά τα σχολεία τα έκλεισε η ίδια κυβέρνηση, γιατί δεν ήθελε να πάρει τα αναγκαία κι αυτονόητα μέτρα προστασίας και έτσι φτάσαμε
στον «Γολγοθά» της τηλεκπαίδευσης, που αποκλείει ένα μεγάλο μέρος των παιδιών από την
μορφωτική διαδικασία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
ειδικά για τα παιδιά των πιο φτωχών οικογενειών» αναφέρει ο Γ. Γκιόκας, υπογραμμίζοντας ότι
«το αίτημα δεν μπορεί παρά να είναι να ανοίξουν
τα σχολεία, με όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να
γίνει μάθημα. Μέχρι τότε πρέπει να στηριχτούν
οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί με όλα τα αναγκαία μέσα».
Απαντώντας στην ερώτηση «πως ακούει»
σχόλια για νέα «χούντα» και νέο «Πολυτεχνείο»
είπε ότι «οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν αυτό που
πάντα υποστήριζε το ΚΚΕ. Ότι η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν παύει να είναι δικτατορία του κεφαλαίου, δικτατορία των λίγων,
που όταν το χρειάζεται, καταργεί ή αναστέλλει
κατεκτημένες λαϊκές ελευθερίες και δικαιώματα».
«Απ› αυτή την άποψη όντως χρειάζονται νέοι
λαϊκοί ξεσηκωμοί, που να πατάνε και στην πιο

παλιά, αλλά και στην πιο πρόσφατη εμπειρία. Κι
αυτή η εμπειρία λέει ότι μόνο με ριζικές ανατροπές στην οικονομία και την εξουσία μπορούν να
ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες κι όχι με
μεταμφιέσεις ενός σάπιου συστήματος, που σήμερα αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε καν τα στοιχειώδη» κατέληξε στη συνέντευξή του ο Γ. Γκιόκας.

Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

«Εξαρχής θα έπρεπε να υπάρχει εκ μέρους της
κυβέρνησης ενιαίος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της πανδημίας με την ένταξη του ιδιωτικού τομέα με επίταξη χωρίς την παραμικρή», επισήμανε ο Νίκος Καραθανασόπουλος μέλος της
ΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ,
σε παρέμβασή του στον ρ/σ «Real FM».
«Είναι πρόκληση την ώρα που ο λαός καλείται
να κάνει εκ νέου θυσίες, η κυβέρνηση να διαπραγματεύεται με τους κλινικάρχες και να τους
δίνει τελικά πανωπροίκια» τόνισε.
Υπενθύμισε ότι το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή
είχε θέσει το ζήτημα της επίταξης των ιδιωτικών
κλινικών, της πρόσληψης μόνιμου ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού και την ενίσχυσης
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για να
αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία.
Επισήμανε ότι η κυβέρνηση «εφάρμοσε ως λάστιχο τα πρωτόκολλα υγείας στον τουρισμό, σε
μεγάλους εργασιακούς χώρους και στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς» και τόνισε ότι «η κυβέρνηση σπατάλησε το χρόνο που της έδωσε ο λαός με την υπεύθυνη στάση του και άφησε αθωράκιστη τη χώρα και το Εθνικό Σύστημα Υγείας».
Ο Ν. Καραθανασόπουλος κατήγγειλε επίσης,
ότι «στον Κρατικό Προϋπολογισμό του επόμενου έτους, η κυβέρνηση μειώνει τις δαπάνες για
την υγεία κατά 500 εκατομμύρια ευρώ κι ενώ
βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας».
Όσον αφορά τις συμβολικές εκδηλώσεις για
το Πολυτεχνείο, επισήμανε ότι «είχαν τηρηθεί
όλα τα μέτρα εκ μέρους των διαδηλωτών και δεν
υπήρχε κανένας λόγος να χτυπήσει η αστυνομία
κατ› εντολή της κυβέρνησης».
Σημείωσε, ιδιαίτερα, ότι η αστυνομία εξαπέλυσε το δεύτερο κύμα βίας όταν αποχωρούσαν οι
συγκεντρωμένοι και τότε έγιναν και οι μαζικότερες συλλήψεις».
Η κυβέρνηση «ήθελε αυτό το διάστημα, να
ανασταλούν οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των
εργαζομένων, την ώρα που η ίδια δεν αναστέλλει
την αντιλαϊκή της πολιτική» τόνισε.
Κληθείς να σχολιάσει τα περί «μετώπου» αυτών των ημερών και αν «συνιστά αποκατάσταση
της εποικοινωνίας μεταξύ του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ
και άλλων κομμάτων», ο Ν. Καραθανασόπουλος
είπε «το «μέτωπο» το οποίο λέτε, ήταν απλά και
μόνο η συλλογή υπογραφών κάτω από ένα κοινό κείμενο το οποίο καταδίκαζε μια πράξη της
κυβέρνησης, την απαγόρευση των συναθροίσεων άνω των τριών ατόμων» και κατέληξε, υπογραμμίζοντας ότι «απο εκεί και πέρα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουμε πολύ
μεγάλες διαφορές».
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Ευγνωμοσύνη ασθενών και συναδέλφων στις εθελόντριες νοσηλεύτριες
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
μεγάλη απόφαση. Την απόφαση να
αφήσουν τα σπίτια και τις οικογένειές τους και να φύγουν για τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να βοηθήσουν τα νοσοκομεία που στενάζουν
κάτω από το βάρος των συνεχώς αυξανόμενων θυμάτων του υγειονομικού πολέμου που λέγεται πανδημία
Covid-19.
Μία απ’ αυτές, η υποδιευθύντρια
της νοσηλευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Αργολίδας, Γεωργία Λάμπου, η οποία ήρθε εθελοντικά να
προσφέρει τις υπηρεσίες της στο
ΑΧΕΠΑ, περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
τη στιγμή που άκουσε τον διοικητή
της 6ης ΥΠΕ, Ιωάννη Καρβέλη, να
ανακοινώνει ότι τα νοσοκομεία της
Θεσσαλονίκης έχουν μεγάλη ανάγκη
νοσηλευτικού προσωπικού.
«Άκουσα εκείνο τον ήχο, εκείνη τη
φωνή που ζητούσε βοήθεια. Κοιταχτήκαμε στα μάτια με την διευθύντριά μου την κ. Κατσουλά και τη διοικήτρια του Νοσοκομείου την κ. Σαρίδη και εκείνη τη στιγμή η απόφαση
είχε ληφθεί σιωπηλά, χωρίς να πούμε
ούτε κουβέντα. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Με τα μάτια συνεννοηθήκαμε
τι έπρεπε να γίνει και την ίδια στιγμή
δώσαμε τα ονόματα στο υπουργείο.
Την ίδια στιγμή είχαμε ενημερώσει
τους δικούς μας ότι αναχωρούμε. Είναι στιγμές που δεν περιγράφονται.
Είναι η στιγμή που μιλάει ο άνθρωπος», λέει η κ. Λάμπου, που ήρθε εθελοντικά στην Θεσσαλονίκη μαζί με
άλλες πέντε συναδέλφισσές της- για
να υποστηρίξουν το ΑΧΕΠΑ η ίδια
και οι άλλες τέσσερις, ενώ η μία, που
είναι μαία, προσφέρει τις υπηρεσίες
της σε Μαιευτική Κλινική του Ιπποκρατείου. Όλες ρίχτηκαν αμέσως στο
πεδίο της μάχης, όπου παλεύει η ζωή
με τον θάνατο.
«Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι αντιμέτωπη με την πανδημία.
Η πρώτη φορά που ήρθα αντιμέτωπη
με τον κορονοϊό ήταν στο Κρανίδι.
Κατεβάζω τα μανίκια, βάζω γάντια,
μάσκα, γυαλιά, αντισηπτικό, μέτρα
ατομικής προστασίας και είμαι έτοιμη. Για μένα είναι τρόπος ζωής αυτό»,
συνεχίζει η κ. Λάμπρου.
Η ίδια είναι έτοιμη να μπει στη μάχη με την Covid και δηλώνει ότι η
εντύπωσή που αποκόμισε την πρώτη
ημέρα που μπήκε στο ΑΧΕΠΑ είναι
ότι οι συνάδελφοί της είναι καταπονημένοι αλλά όλοι τους προσφέρουν
στον ασθενή. «Χαίρομαι που είναι γεροί και όλοι τους προσφέρουν στον
άρρωστο. Δεν έχω ακόμη εμπειρία
από το ΑΧΕΠΑ γιατί σήμερα είναι η
πρώτη ημέρα και είναι ημέρα υποδοχής. Όμως βλέπω ότι θέλουν να μας
προφυλάξουν και θέλουν να νιώσουν
ότι κι εμείς είμαστε ασφαλείς», λέει.
Η κ. Λάμπου αρνείται να μιλήσει
για τις ελλείψεις στο νοσοκομεία, δηλώνοντας ότι αυτό δεν είναι της παρούσης. «Όταν σπάσει ένα ποτήρι και
το έχει κάνει το παιδί σου, λες “σιγά
και τι έγινε”. Το θέμα είναι πώς θα
πιεις νερό μετά. Δεν έχει σημασία τι
έγινε. Γενικά είμαι ορθολογιστής άνθρωπος, Αν γίνει κάτι, το θέμα είναι
τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Με

αυτό το δεδομένο κατεβάζουμε μανίκια βάζουμε μάσκα για να είμαστε
ασφαλείς και γεροί και προχωράμε.
Όλοι έχουμε ένα άγχος αλλά ξέρουμε
να προστατευόμαστε», λέει.
Περιγράφοντας την εικόνα της
Θεσσαλονίκης που αντίκρισε φτάνοντας στην πόλη, λέει πως τίποτα δεν
της θύμισε την πόλη των νεανικών
της χρόνων, καθώς όταν σπούδαζε
στη Λάρισα κάθε Σαββατοκύριακο
επισκεπτόταν τη Θεσσαλονίκη.
«Μπράβο στους καταστηματάρχες
και τους ξενοδόχους που κρατάνε τα
φώτα ανοιχτά. Το βράδυ που έφτασα
τίποτα δεν κυκλοφορούσε στους
δρόμους της Θεσσαλονίκης, τίποτα
δεν θύμιζε την πόλη που ήξερα», λέει.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Την ευκαιρία να ευχαριστήσει τις
νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές
που μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη για
όσα προσφέρουν αυτές τις δύσκολες
ώρες του δεύτερου κύματος της πανδημίας, είχε το απόγευμα της Παρασκευής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Σε τηλεδιάσκεψη από το Μέγαρο
Μαξίμου ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με 17 εθελόντριες νοσηλεύτριες
και έναν εθελοντή νοσηλευτή, που
ταξίδεψαν από την Κρήτη, την Αργολίδα και την Κομοτηνή και δίνουν
αυτή τη στιγμή τη μάχη στα νοσοκομεία Ιπποκράτειο και ΑΧΕΠΑ της
Θεσσαλονίκης, δίπλα σε ασθενείς με
COVID-19.
«Αφήσατε τα σπίτια σας, αφήσατε
τις οικογένειές σας, ταξιδέψατε σε
άλλα σπίτια και σε άλλες οικογένειες
σε όλη την Ελλάδα που σας έχουν
ανάγκη. Το σπίτι σας είναι όλη η Ελλάδα, οι οικογένειες σας σε αυτή τη
δύσκολη συγκυρία είναι όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι
απλά μια ευγενική πράξη, είναι μια
βαθιά πατριωτική πράξη και θέλω
στο πρόσωπό σας να σας συγχαρώ
ως επαγγελματίες αλλά και ως εθελοντές στην πρώτη γραμμή» τόνισε ο
Πρωθυπουργός δηλώνοντας «βαθιά
υπόχρεος». «Τη στιγμή της κρίσης, τη
στιγμή που η κοινωνία -όχι το κρά-

τος- σας χρειάστηκε, εσείς σηκώσατε
το χέρι, ανταποκριθήκατε και αυτή η
εμπειρία νομίζω είναι μία εμπειρία
ζωής για όλους και όλες», συμπλήρωσε.
«Πήραμε εμείς όλα τα μπράβο αλλά αξίζουν και οι εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης αξίζουν πολύ μεγάλο μπράβο, πρέπει να
το πούμε αυτό και να φανεί. Όλοι μας
υποδέχτηκαν με πολύ μεγάλη αγάπη», ανέφερε η Μπάνια Μαλαμάτη
που ταξίδεψε από τον Άγιο Νικόλαο
της Κρήτης στο Ιπποκράτειο της
Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός
υπογράμμισε ότι η προσφορά των
εθελοντών και όλων των υγειονομικών αποδεικνύει ότι η «ευθύνη και η
κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι
απλά κενές λέξεις», προσθέτοντας
πως ο ανθρώπινος παράγοντας είναι
αυτός που κάνει τη διαφορά.
Οι εθελοντές, αφότου εξέφρασαν
θαυμασμό για την υπερπροσπάθεια
που έχουν καταβάλει οι συνάδελφοί
τους στη Θεσσαλονίκη, τόνισαν πως
ο κορονοϊός είναι ένας πραγματικός
και επικίνδυνος εχθρός και κάλεσαν
τους πολίτες να συνδράμουν στο έργο τους τηρώντας τα μέτρα προφύλαξης. «Ο κορονοϊός δεν είναι ένα
ψέμα, δεν είναι fake news, είναι κάτι
που υπάρχει, που μεταδίδεται πάρα
πολύ γρήγορα. Αυτός που το αψηφά
κάνει πολύ μεγάλο λάθος», ανέφερε
η Ιωάννα Πατρωνίδου, που έφτασε
στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης
από την Κομοτηνή.
Απαντώντας ο Πρωθυπουργός
ανέφερε: «Ευχαριστώ πολύ Ιωάννα,
είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες
ότι πρέπει να πολεμήσουμε τα fake
news, τους ανθρώπους οι οποίοι μερικές φορές ανενημέρωτοι ή θύματα
κάποιων θεωριών συνομωσίας πιστεύουν ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν»,
προσθέτοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό να σπάσουμε και τις τελευταίες
επιφυλάξεις για το πόσο σοβαρή είναι η κρίση που αντιμετωπίζουμε».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε μάλιστα ότι «δεν υπάρχει Εθνικό
Σύστημα Υγείας στην Ευρώπη το
οποίο να μην αντιμετωπίζει τις ίδιες

προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και
εμείς», υπογραμμίζοντας ότι ακόμη
και εξαιρετικά οργανωμένες χώρες
αναγκάζονται να ζητήσουν τη μεταφορά ασθενών εκτός συνόρων, όπως
η Ελβετία η οποία στέλνει ασθενείς
στη Γαλλία «γιατί δεν αντέχει πια η
Ελβετία να τους περιθάλψει». «Άρα
είναι σημαντικό να πούμε ότι αντιμετωπίζουμε κάτι το οποίο έχουμε να
δούμε από το 1919», είπε ο Πρωθυπουργός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει διπλασιάσει τις κλίνες εντατικής θεραπείας, οι οποίες πλέον υπερβαίνουν τις
1.200, και έχει ενισχύσει τις δημόσιες
δομές υγείας με «μαζικές προσλήψεις», πολλές εκ των οποίων θα καταλήξουν σε μονιμοποίηση. Πέραν
αυτής της παρακαταθήκης, όμως, τόνισε ότι το έργο ενίσχυσης και αναβάθμισης του ΕΣΥ θα έχει συνέχεια,
αναφέροντας ότι 170 μόνιμες κλίνες
ΜΕΘ αναμένεται να ενταχθούν στο
σύστημα εντός των επόμενων δύο
μηνών.
«Κάναμε πολλές μαζικές προσλήψεις. Πρόθεσή μου είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να μονιμοποιηθούν στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας» σημείωσε, προσθέτοντας ότι
η Ελλάδα αποκτά μια παρακαταθήκη
για την επόμενη ημέρα σε προσωπικό
και Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
«Έχουμε σήμερα παραπάνω από
1.200 μονάδες που λειτουργούν στη
χώρα από εκεί που παραλάβαμε 567
και βέβαια θα προσθέσουμε και άλλες με τη δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος, έτσι ώστε όταν αντιμετωπίσουμε
την επόμενη γρίπη, ενδεχομένως την
επόμενη πανδημία -γιατί κάποια
στιγμή μπορεί να το ξαναβρούμε
μπροστά μας αυτό- να είμαστε πολύ
πιο έτοιμοι».
«Και να μην ξεχνάμε ότι το Εθνικό
Σύστημα Υγείας δεν είναι εδώ μόνο
για τους ασθενείς Covid, είναι εδώ
για όλους τους Έλληνες οι οποίοι αρρωσταίνουν, ασχέτως οικονομικής
δυνατότητας. Είναι ένα Δημόσιο
Εθνικό Σύστημα Υγείας και χρέος
μας είναι να το κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερο και πιο αποτελεσματι-

κό και ακόμα πιο ανθρώπινο, γιατί είναι ανθρώπινο. Το ανθρώπινο πρόσωπό του είστε πάνω απ’ όλα εσείς»,
δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Ξέρετε καλά ότι και στην Θεσσαλονίκη προχωρήσαμε σήμερα και
στην επίταξη ιδιωτικών κλινικών.
Όταν απειλείται η υγεία, που είναι το
υπέρτατο δημόσιο αγαθό, για εμένα
δεν υπάρχει κρατική και ιδιωτική
δράση. Όλες οι δράσεις γίνονται δημόσιες καθώς η αποστολή τους για
ένα διάστημα είναι εθνική. Το είχα
περιγράψει αυτό από τον περασμένο
Απρίλιο, στη Βουλή, όταν είχα πει ότι
υπάρχουν πολλοί τρόποι να συναντηθούν σε αυτήν την κοινή προσπάθεια ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συνομιλώντας με τους νοσηλευτές
ο Πρωθυπουργός στάθηκε στα λόγια
που ίδιοι του είπαν, στην ανάγκη δηλαδή οι πολίτες να κάνουν λίγη ακόμα υπομονή σε αυτή τη δύσκολη φάση και να τηρούν τα μέτρα για να βοηθήσουν το έργο τους. «Αυτός ο ιός
δεν κάνει διακρίσεις, είναι μία μάχη
ατομική και συλλογική που πρέπει να
δώσουμε όλοι μας, πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, πρέπει να ακούμε τους
ειδικούς. Αυτό το πράγμα πραγματικά πρέπει να το καταλάβουμε όλοι
μας, να κάνουμε όλοι υπομονή. Να
κάνουμε ένα τείχος απέναντι σε αυτόν τον ιό, να μπορέσουμε να τον
σταματήσουμε και να γυρίσουμε όλοι
πίσω στην κανονικότητά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ευαγγελία
Αποκορωνιωτάκη, που ταξίδεψε στο
Ιπποκράτειο προερχόμενη από Ρέθυμνο.
«Το μήνυμα της ανάγκης να κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα και να
συμμορφωθούμε με τα αυτονόητα
μέτρα τα οποία μας έχει υποδείξει η
πολιτεία, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ακούγεται από εσάς. Και
πολύ μεγαλύτερη ισχύ όταν ακούγεται από εσάς σε σχέση με όταν το λέμε εμείς. Και πιστεύω ότι τώρα έχουμε ένα πρόσθετο όπλο στην φαρέτρα
μας: Ξέρουμε πια ότι θα έχουμε στην
διάθεση μας από τις αρχές Ιανουαρίου εμβόλια, ούτε κάν εμβόλιο, παραπάνω από ένα εμβόλιο τα οποία δουλεύουν, είναι ασφαλή και είναι πάρα
πολύ αποτελεσματικά. Έχουμε κάνει
ήδη τον σχεδιασμό μας για τον μαζικό εμβολιασμό ενός σημαντικού ποσοστού του ελληνικού πληθυσμού.
Το εμβόλιο θα διατεθεί δωρεάν σε
όλους αλλά θα υπάρχει προτεραιοποίηση και οι πρώτοι που θα το πάρετε είστε οι υγειονομικοί, γιατί είστε
στην πρώτη γραμμή, γιατί κινδυνεύετε περισσότερο και γιατί πάνω από
όλα εσείς πρέπει να προφυλαχτείτε,
ώστε να μπορείτε να βοηθήσετε με
την σειρά σας τους ασθενείς οι οποίοι σας έχουν ανάγκη» απάντησε ο
Πρωθυπουργός.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι
νοσηλευτές ζήτησαν από τον Πρωθυπουργό πολιτική μέριμνα για το ΕΣΥ
η οποία θα είναι ισάξια της αυτοθυσίας και της αυταπάρνησης που έχουν
επιδείξει οι υγειονομικοί, μετά από
χρόνια δυσκολιών. «Έπρεπε να ακουστεί αυτό το οποίο είπατε και θα κάνουμε κι εμείς αυτό το οποίο πρέπει»,
απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
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Ο καθηγητής Θάνος Δημόπουλος για τα μονοκλωνικά αντισώματα
Αθήνα.- Της Τάνιας
Μαντούβαλου/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τ

α μονοκλωνικά αντισώματα
αναμένεται, να βοηθήσουν
στην πρόληψη των νοσηλειών, στην
αποτροπή των σοβαρών λοιμώξεων,
στη μείωση της ζήτησης εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, καθώς επίσης
και στη μείωση της επιβάρυνσης του
υγειονομικού συστήματος.
Μάλιστα μπορούν να συμπληρώσουν τα εμβόλια, προσφέροντας αμέσως προστασία, για εβδομάδες έως και
μήνες, ενάντια στη λοίμωξη του SarsCov-2, σε αντίθεση με τα εμβόλια που
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να
παρέξουν ανοσία. Η χρήση τους φαίνεται να αφορά τους μη νοσηλευόμενους
ασθενείς με ήπια έως μετρίου βαθμού
συμπτωματολογία, αλλά και παράγοντες κινδύνου που μπορεί να υποδηλώνουν βαριά νόσηση.
Στα συμπεράσματα αυτά καταλήγει στη συνέντευξη που παραχωρεί στο
Πρακτορείο FM και στην εκπομπή της
Τάνιας Η. Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» ο καθηγητής Θεραπευτικής- Ογκολογίας- Αιματολογίας,
και πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος.
Ο κ. Δημόπουλος εξηγεί αναλυτικά
τι ακριβώς είναι, πώς παράγονται και
πώς λειτουργούν έναντι του ιού, τα μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία όπως
και το πλάσμα από αναρρώσαντες,
ανήκουν στην κατηγορία της ανοσοθεραπείας.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της
συνέντευξης:
Ερ: Τι είναι τα μονοκλωνικά αντισώματα και πώς παράγονται;
Απ: Τα αντισώματα είναι πρωτεΐνες
σε σχήμα Υ που παράγονται από το
ανοσοποιητικό μας σύστημα, για να
στοχεύσουν κάτι το ξένο, και όχι κάτι
που ανήκει στον οργανισμό μας. Αυτοί
οι ξένοι στόχοι ονομάζονται αντιγόνα
και μπορεί να είναι αλλεργιογόνα, βακτήρια, ιοί, τοξίνες ή ακόμη κι ένα μεταμοσχευμένο όργανο. Μία θεραπεία
με μονοκλωνικό αντίσωμα μιμείται την

φυσική ανοσολογική απάντηση του
οργανισμού, στοχεύοντας ξένους παράγοντες, όπως οι ιοί ή ακόμα και καρκινικά κύτταρα. Τα μονοκλωνικά αντισώματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην
σύγχρονη ιατρική, καθώς το 2019 επτά
στα 10 φάρμακα με τη μεγαλύτερη ζήτηση παγκοσμίως ήταν μονοκλωνικά
αντισώματα. Ο SARS-CoV-2, έχει στην
επιφάνειά του μία ειδική πρωτεΐνη
(πρωτεΐνη spike-ακίδα). Μέσω αυτής
της πρωτεΐνης, ο ιός προσδένεται σε ειδικούς υποδοχείς στην επιφάνεια των
ανθρώπινων κυττάρων (υποδοχείς του
μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης) και προσβάλλει τους πνεύμονες
και άλλα όργανα, όπου δηλαδή υπάρχουν υποδοχείς. Μέσω της σύνδεσης
αυτής ο ιός εισέρχεται στο κύτταρο και
το μολύνει. Και ξέρουμε ότι ο ιός μόνο
μέσα στα κύτταρα μπορεί να επιβιώσει
Όμως ένα μονοκλωνικό αντίσωμα μπορεί να επιβραδύνει την λοίμωξη με το να
συνδέεται στην πρωτεΐνη αυτή του ιού
πριν αυτή προσδεθεί στον υποδοχέα
ACE2, καθιστώντας τον ιό ακίνδυνο.
Ερ: Ωστόσο η παραγωγή των μονοκλωνικών αντισωμάτων που εξουδετερώνουν τον ιό είναι πολυσύνθετη.
Απ: Ναι όντως είναι πολύπλοκη.
Αυτά παράγονται συνήθως σε ωοθήκες

πειραματόζωων χάμστερ, στη συνέχεια
απομονώνονται και πολλαπλασιάζονται σε δοκιμαστικό σωλήνα σε μεγάλες ποσότητες. Η διαδικασία είναι αρκετά πολύπλοκη, χρονοβόρος και
ακριβή. Τα δύο αντισώματα της
Regeneron που χορηγήθηκαν και στον
Πρόεδρο Trump στοχεύουν την πρωτεΐνη spike, δηλαδή προεξοχές στην
επιφάνεια του ιού που του δίνουν μία
εικόνα σαν κορώνα -για αυτό και το
όνομα κορονοϊός- και είναι απαραίτητες για την προσβολή των ανθρωπίνων
κυττάρων. Ένα από τα δύο αντισώματα
της Regeneron είναι ένας κλώνος ενός
αντισώματος από ασθενή που ανάρρωσε από λοίμωξη COVID-19. Το δεύτερο αντίσωμα παράχθηκε από ένα ποντίκι που τροποποιήθηκε γενετικά
ώστε να έχει ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα. Έτσι όταν στο ποντίκι
ενέθηκε η πρωτεΐνη spike, το ανοσοποιητικό του σύστημα παρήγαγε αντισώματα εναντίον της. Ένα από τα πιο
αποτελεσματικά αντισώματα επιλέχθηκε και χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη
θεραπεία. Το bamlanivimab, το μονοκλωνικό αντίσωμα της Lilly, απομονώθηκε σε ένα δείγμα αίματος ενός από
τους πρώτους Αμερικανούς ασθενείς
που ανάρρωσε από τη λοίμωξη
COVID-19.

Ερ: Πώς θα λειτουργήσουν τα μονοκλωνικά αντισώματα σε σχέση με τα
εμβόλια έναντι του SARS-CoV-2;
Απ: Τα μονοκλωνικά αντισώματα
μπορούν να συμπληρώσουν τα εμβόλια προσφέροντας ταχεία προστασία
ενάντια στη λοίμωξη. Μόλις χορηγηθούν, τα αντισώματα προσφέρουν αμέσως προστασία για εβδομάδες έως και
μήνες. Τα εμβόλια θέλουν περισσότερο
χρόνο να προσφέρουν ανοσία, καθώς
διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα,
αλλά η ανοσία που παρέχουν διαρκεί
περισσότερο. Συνδυαστικά, εμβόλια
και μονοκλωνικά αντισώματα μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη
εν γένει της λοίμωξης και ιδιαίτερα τα
μονοκλωνικά αντισώματα για την πρόληψη της βαριάς νόσησης. Επιπλέον,
τα μονοκλωνικά αντισώματα μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σε υπερήλικες, μικρά παιδιά και ανοσοκατεσταλμένους,
δηλαδή σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες θα αργήσει να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των εμβολίων.
Ερ: Ποιος θα είναι τελικά ο ρόλος των
μονοκλωνικών αντισωμάτων στην αντιμετώπιση ασθενών με COVID-19;
Απ: Έως ότου ένα μεγάλο ποσοστό
του πληθυσμού αποκτήσει ανοσία, είτε
μέσω φυσικής λοίμωξης, είτε μέσω εμβολίου, είναι απαραίτητο να διαθέτουμε αποτελεσματικές θεραπείες έναντι
του SARS-CoV-2. Τα μονοκλωνικά
αντισώματα, όπως και το πλάσμα από
αναρρώσαντες, ανήκουν στην κατηγορία της ανοσοθεραπείας έναντι του
SARS-CoV-2. Σημαντικό είναι επίσης
ότι η χρήση των μονοκλωνικών αντισωμάτων φαίνεται να αφορά τους μη
νοσηλευόμενους ασθενείς με ήπια έως
μετρίου βαθμού συμπτωματολογία, και
όχι τόσο τους νοσηλευόμενους ασθενείς. Δεν σημαίνει ότι όποιος είναι θετικός θα πάρει μονοκλωνικό αντίσωμα.
Αλλά υπάρχουν ασθενείς, οι οποίοι
έχουν έγκαιρη διάγνωση, ήπια νόσο
αλλά και παράγοντες κινδύνου βάσει
των οποίων μπορούμε να προβλέψουμε ότι πιθανόν να νοσήσουν βαριά. Ως
εκ τούτου τα μονοκλωνικά αντισώμα-

τα αναμένεται, να βοηθήσουν στην
πρόληψη των νοσηλειών, στην αποτροπή των σοβαρών λοιμώξεων, στη
μείωση της ζήτησης εξειδικευμένων
υπηρεσιών υγείας και της επιβάρυνσης
του υγειονομικού συστήματος.
Ερ: Είπατε ότι είναι μία πολύ ακριβή
διαδικασία όταν τα μονοκλωνικά
αντισώματα απομονώνονται και καθαρίζονται. Αυτό πόσο θα επηρεάσει
την τιμή αλλά και την πρόσβαση των
ασθενών σε αυτά;
Απ: Υπάρχει όντως ένα ζήτημα.
Στις 9 Νοεμβρίου 2020, ο FDA εξέδωσε
άδεια επείγουσας χορήγησης για το
μονοκλωνικό αντίσωμα μπαμλανιβιμάμπη της εταιρείας Eli Lilly για τη θεραπεία ασθενών με ήπια προς μετρίου
βαθμού βαρύτητας λοίμωξη COVID-19
σε ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς. Βεβαίως όσον αφορά το θέμα των
τιμών είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης που θα γίνει. Η τεχνολογία που
απαιτείται είναι αρκετά εξειδικευμένη,
καθώς επίσης και η δυνατότητα παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων έχει κι αυτή περιορισμούς.
Ερ: Από τη μελέτη για το πλάσμα
που αναφέρατε -και γνωρίζουμε από
παλαιότερη συνέντευξη μας τον
Απρίλιο ότι γίνεται και στην Ελλάδα
σε έξι ελληνικά νοσοκομεία- έχετε κάτι νεότερο;
Απ: Η μελέτη αυτή έχει συμπεριλάβει πάνω από 60 ασθενείς. Είμαστε σε
φάση ανάλυσης της ασφάλειας και
αποτελεσματικότητας στους πρώτους
60 ασθενείς, χρησιμοποιώντας παράλληλα μία ομάδα ελέγχου από ασθενείς
οι οποίοι είχαν θεραπευθεί την ίδια περίοδο, αλλά δεν είχαν πάρει πλάσμα.
Πιστεύουμε ότι σε λίγες εβδομάδες θα
έχουμε τα αποτελέσματα αυτά. Πρώιμες αναλύσεις ,που ακόμα φυσικά χρειάζεται να τις δούμε πιο προσεκτικά,
δείχνουν ότι ενδεχομένως να είναι μία
ωφέλιμη θεραπεία για ασθενείς με συγκεκριμένες παραμέτρους. Ιδιαίτερα
σημαντική είναι η έγκαιρη χορήγηση
του πλάσματος μετά την μοριακή διάγνωση, σε ασθενείς που έχουν ενδείξεις ότι μπορεί να νοσήσουν βαριά.

Υψηλά τα ποσοστά μόλυνσης από κορωνοϊό μεταξύ του κλήρου
Αθήνα.- (GreekNewsOnline)

O θάνατος του 62χρονου Μητροπολίτη Λαγκαδά
συγκλόνισε τους πιστούς και την ιεραρχία, της ελλαδικής Εκκλησίας, όπου όπως φαίνεται, η πανδημία
κάνει θραύση, με αρκετούς μητροπολίτες να ασθενούν, χωρίς όμως αυτό να τους συνετίζει.
Ένας 50χρονος ιερέας πέθανε το Σάββατο έχοντας
προσβληθεί από τον κορονοϊό. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Νάουσας όπου και κατέληξε, ενώ έγινε
γνωστό ότι αντιμετώπιζε υποκείμενα νοσήματα.
Mία μοναχή έχασε αιφνιδιαστικά τη ζωή της σε μονή στη Μάκρη Αλεξανδούπολης, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα του νέου κορωνοϊού, όπως γνωστοποίησε η Μητρόπολη της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διενέργεια ελέγχων για τον εντοπισμό κρουσμάτων, 25 από τις 50 μοναχές διαγνώστηκαν θετικές στην covid-19, με το μοναστήρι να τίθεται σε καθεστώς καραντίνας.
Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ο μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος Γεώργιος, ο οποίος στις 13 Νοεμβρίου βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό, με ήπια συμπτώματα και
βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Μητρόπολης, «με τις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών, μετέβη
στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις και πληρἐστερη ιατρική παρακολούθηση».

Η κατάσταση της υγείας του μητροπολίτη είναι πολύ καλή, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, το
Σάββατο, «η κατάσταση της υγείας του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Ιερωνύμου παραμένει σταθερή. Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις και ακολουθείται η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή, σύμφωνα με τις υποδείξεις των θεραπόντων ιατρών».
Τη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Ευαγγελισμού όπου νοσηλεύεται από το πρωί της Πέμπτης ο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών επσκέφθηκε ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας.
Ο κ. Τσιόδρας, ο οποίος παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου και – σύμφωνα
με το ρεπορτάζ του OPEN TV ήταν αυτός που υπέδειξε τη νοσηλεία του – βρέθηκε στον Ευαγγελισμό
λίγο πριν το μεσημέρι.
Με αντισώματα τα οποία του χορηγούνται μέσω
πλάσματος, δίνουν τις τελευταίες 24 ώρες τη μάχη
τους οι γιατροί προκειμένου να βοηθήσουν τον οργανισμό του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, σύμφωνα με
πληροφορίες του orthodoxia.info.
Καλά πληροφορημένες πηγές του orthodoxia.info
σημειώνουν πως ο Αρχιεπίσκοπος παρουσίασε κάποιες στιγμές πυρετό ο οποίος όμως αντιμετωπίζεται,
ενώ τα όποια αναπνευστικά προβλήματα υπάρχουν

δεν δημιουργούν μέχρι στιγμής ιδιαίτερη ανησυχία.
Οι γιατροί πάντως είναι εξαιρετικά συγκρατημένοι
αφού πρόκειται για έναν ασθενή προχωρημένης ηλικίας ο οποίος μάλιστα πρόσφατα χρειάστηκε να υποβληθεί σε τοποθέτηση βηματοδότη.
Αυτή τη στιγμή ο μόνος άνθρωπος που βρίσκεται
συνεχώς στο πλευρό του Προκαθημένου της Ελλαδικής Εκκλησίας είναι ο επί σειρά ετών έμπιστος οδηγός του Βλάσης Καρανικολάου.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ των «Νέων», η Ιεραρχία συγκλονίζεται από τις συνέπειες της πρωτόγνωρης
υγειονομικής κρίσης, ενώ πολλοί μητροπολίτες που
είχαν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα
ανησυχούν για την επόμενη μέρα. Με κορωνοϊό
έχουν διαγνωστεί επίσης οι μητροπολίτες Καλαβρύτων Ιερώνυμος, Ιερισσού Θεόκλητος, Κίτρους Γεώργιος αλλά και πρόσωπο που συμμετέχει στις εργασίες
της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Ασθενεί επίσης και ο
επίσκοπος Ωλένης Αθανάσιος, που όμως δεν είναι μέλος της Ιεράς Συνόδου. Ολα τα κρούσματα στην Εκκλησία εντοπίστηκαν από τα τέλη Οκτωβρίου και μετά, όταν δηλαδή άρχισε να εξαπλώνεται ραγδαία σε
όλη τη χώρα η πανδημία και να εκδηλώνεται το δεύτερο κύμα της.
Δύο συγκεκριμένες εστίες μόλυνσης όμως φαίνεται
ότι έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην εξάπλωση του ιού
στον χώρο της Εκκλησίας. Η πρώτη είναι η πανηγυρική δοξολογία για τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου
στη Θεσσαλονίκη στις 26 Οκτωβρίου, με τη συμμετο-

χή πολλών μητροπολιτών και ιερέων, και η δεύτερη οι
συνεδριάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου στις 4, 5
και 6 Νοεμβρίου στην Αθήνα, στη Μονή Πετράκη, με
τη συμμετοχή 13 ιεραρχών αλλά και μικρού αριθμού
κληρικών.
Εχει μεγάλη σημασία δε ότι αυτά τα δύο γεγονότα
διεξήχθησαν λίγες μέρες πριν από το γενικό lockdown.
Υπήρχε τότε αύξηση κρουσμάτων, αλλά ακόμη επικρατούσε χαλαρότητα, όπως παντού. Μάλιστα, στη
δοξολογία του Αγίου Δημητρίου ήταν οφθαλμοφανές
ότι τα μέτρα προστασίας μητροπολιτών και ιερέων
δεν ήταν αυτά που έπρεπε. Οι τηλεοπτικές κάμερες
είχαν δείξει, για παράδειγμα, την άφιξη μητροπολιτών
και γύρω τους να συνωστίζονται άλλοι ιεράρχες και
ιερείς για να τους υποδεχτούν χωρίς να φορούν μάσκα. Στον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου είχαν συμμετάσχει τόσο ο μητροπολίτης Λαγκαδά – που απεβίωσε – αλλά και ο μητροπολίτης Ιερισσού.
Μεταξύ των επιφανών ιεραρχών που έχασαν τη
ζωή τους και ο 90χρονος Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος. Το περασμένο μήνα είχε τελέσει την νεκρώσιμο ακολουθία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Μαυροβουνίου, ο οποίος επίσης είχε χάσει τη μάχη με τον
κορωνοϊό.
Σε λαϊκό προσκύνημα εκτίθεται από το Σάββατο η
σορός του μακαριστού Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίου.
Πιστοί κάθε ηλικίας αποτίουν φόρο τιμής στον αείμνηστο Πατριάρχη Ειρηναίο, ενώ στην χώρα κηρύχθηκε τριήμερο πένθος.
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Κύπρος (11η αγωνιστική)
Δόξα-Ερμής
ΑΠΟΕΛ-Ολυμπιακός Λ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/11
Νέα Σαλαμίνα-Ομόνοια
ΑΕΛ-Ανόρθωση
ΑΕΚ-Απόλλων
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/11
Καρμιώτισσα-Εθνικός Αχνας
ΕΝΠ-Πάφος

0-0
0-1

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

23
20 -9αγ.
19 -11 αγ.
18
16 -9αγ.
16 -9αγ.
14 -9αγ.
14
12 -11 αγ.
10
10
6
6
5

Ολλανδία (9η αγωνιστική)
Βίλεμ-Φένλο
Γκρόνινγκεν-Φίτεσε
Τσβόλε-Ουτρέχτη
Αγιαξ-Αλμέλο

2-1
1-1
1-1
22/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Φίτεσε
Άγιαξ
Αϊντχόφεν
Φέγενορντ
Τβέντε
Χέρενφεν
Γκρόνινγκεν
Αλκμααρ
Ουτρέχτη

22 -9αγ.
21
19
18
17
16
14 -9αγ.
11 -7αγ.
10

Γαλλία (11η αγωνιστική)
Ρεν-Μπορντό
Μονακό-Παρί Σεν Ζερμέν
Μπρεστ-Σεντ Ετιέν
Μαρσέιγ-Νις
Ναντ-Μετς

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παρί Σ.Ζ.
Μονακό
Λιλ
Ρεν
Μαρσέιγ
Λιόν
Νις
Μονπελιέ
Ανζέ
Μπορντό
Μετς
Μπρεστ

0-1
3-2
4-1
Αναβλήθηκε
22/11
24 -11αγ.
20 -11αγ.
19
18 -11αγ.
18 -9αγ.
17
17
17
16
15 -11αγ.
15
15 -11αγ.

Ισπανία (10η αγωνιστική)
Οσασούνα-Ουέσκα
1-1
Λεβάντε-Έλτσε
1-1
Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης
1-1
Σεβίλη-Θέλτα
4-2
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα
1-0
Εϊμπαρ-Χετάφε
22/11
Κάντιθ-Σοσιεδάδ
22/11
Γρανάδα-Βαγιαδολίδ
22/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σοσιεδάδ
20
Ρεάλ Μαδρίτης 20 -10αγ.
Βιγιαρεάλ
19 -10αγ.
Ατλέτικο Μαδρ. 17 -7αγ.
Γρανάδα
14 -8αγ.
Κάντιθ
14
Σεβίλη
13 -8αγ.
Μπέτις
12
Ελτσε
12 -8αγ.
Μπαρτσελόνα
11 -8αγ.
Βαλένθια
11
Χετάφε
11 -8αγ.
Οσασούνα
11

Σπορ

20
GreekNews26

Στη Λευκωσία κουμάντο κάνει ο Ολυμπιακός!
Τ

εράστια νίκη για τον Ολυμπιακό που
επικράτησε του ΑΠΟΕΛ με 0-1 στο
ΓΣΠ για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης
σημείωσε ο Μάντζης και έτσι χάρισε στην
ομάδα του το 6ο τρίποντο στη φετινή σεζόν.
Άλλος ένας τραγικός αγώνας από πλευράς
ΑΠΟΕΛ, λιγοστές φάσεις και πολύ μέτρια
ανάπτυξη παιχνιδιού.
Μόλις στο 2’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Μάντζη ο οποίος δεν κατάφερε από κοντά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα,
μετά από αντεπίθεση της ομάδας του. Στα επόμενα λεπτά ο ΑΠΟΕΛ απείλησε με δυο σουτ του
Νσούε, αλλά δεν κατόρθωσε να σκοράρει. Στο
28’ ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με τον Μάντζη
ο οποίος με άψογο πλασέ από το ύψος της περιοχής νίκησε τον Σίλβα και έκανε το 0-1.
Ο ΑΠΟΕΛ δεν έδειξε κάποια αντίδραση στο
γκολ και έτσι ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ να είναι υπέρ του.
Πολύ κακό ποιοτικά το 2ο ημίχρονο με τον
ΑΠΟΕΛ να μην μπορεί σε κανένα σημείο να
δείξει πως είναι ικανό να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση.
Πρώτη φάση σε αυτό το 45λεπτο ήταν στο 74
με τον Πεχληβάνη που έκανε το σουτ αλλά η
μπάλα κάπου κόντραρε σε παίκτη του ΑΠΟΕΛ.

ΑΠΟΕΛ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1

Στο 90’ ο Νουχίου έπιασε την κεφαλιά, μάζεψε ο Μιχαήλ χωρίς πρόβλημα. Στο 92’ είδαμε
την κλασική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με
τον Φαν Χέσελ απέναντι από τον Σίλβα να
στέλνει την μπάλα πάνω από την εστία με το
0-1 να μένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.
ΑΠΟΕΛ: Σίλβα, Ζόρζε, Σαχάρ (Νούχιου 46’),

Ανουάρ (Λουντέμο 46’), Ζαχίντ, Ενσούε, Γαβριήλ (Ντονγκαλά 46’), Ατζίλι, Μερκής, Γένσεν
(Κούτσακος 79’), Γουίλερ
Ολυμπιακός: Μιχαήλ, Μανρίκε, Σωτηρίου,
Αντρέου, Ψάλτης (Κυριάκου 58’), Πεχλιβάνης,
Γκουστάβο (Μίλετις 68’), Σαντάνα, Νανίσιο,
Ζαχαρίου (Σάλι 68›), Μάντζης

Συμπαράσταση των παικτών στους συναδέρφους
των κατηγοριών Super League 2 και Football League
Οι ποδοσφαιριστές της Super
Legaue συμπαραστέκονται στους συναδέρφους τους των Super League 2
και Football League, πρωταθλήματα
που λόγω κορωνοϊού δεν έχουν εκκινήσει.
Με ένα λεπτό καθυστέρηση θα ξεκινήσουν όλα τα παιχνίδια της 9ης
αγωνιστικής στην Super League, μετά
από απόφαση των ποδοσφαιριστών
να διαμαρτυρηθούν για την μη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων των μικρότερων κατηγοριών, εκδηλώνοντας
με αυτό τον τρόπο την συμπαράσταση στους συναδέλφους τους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι παίκτες Λαμίας και Αστέρα Τρίπολης,

των δύο ομάδων που άνοιξαν την αυλαία της αγωνιστικής, σχημάτισαν σε
κύκλο για ένα λεπτό ζητώντας την εκκίνηση και της δεύτερης και τρίτης
κατηγορίας.
Η ανακοίνωση του ΠΣΑΠ:
«Οι ποδοσφαιριστές της Super
League 1 συμπαραστέκονται στο δίκαιο αίτημα των συναδέλφων μας της
Super League 2 και της Football
League, για άμεση έναρξη των πρωταθλημάτων τους.
Οπως αποφάσισε ο ΠΣΑΠ, οι αναμετρήσεις της πρώτης κατηγορίας
που θα διεξαχθούν το τριήμερο 21, 22
και 23 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της 9ης
αγωνιστικής της SL1 θα αρχίσουν με 1

λεπτό καθυστέρηση, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον διαχωρισμό που
υφίστανται οι συνάδελφοί μας και ζητάμε από τους αρμόδιους να κατανοήσουν το μεγάλο πρόβλημα που έχει
προκληθεί από την παρατεταμένη
αγωνιστική τους απραξία.
Οι ιδιαιτερότητες του επαγγέλματός μας δεν επιτρέπουν περιθώρια για
μακροχρόνια απουσία από τα γήπεδα
και οι δύο κατηγορίες παραμένουν
ανενεργές από τον περασμένο Μάρτιο.
Σκεφτείτε πως εμείς περιμένουμε
μόνο ένα λεπτό για τη σέντρα της 9ης
αγωνιστικής, ενώ οι συνάδελφοί μας
της Super League 2 και της Football

Λευκή ισοπαλία στο Μακάρειο
Φτωχό το θέαμα και ισόπαλος χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας στο Μακάρειο μεταξύ Δόξας και Ερμή.
Η πρώτη καλή στιγμή για την
ομάδα της Αραδίππου σημειώθηκε
στο 17’, όταν ο Ρουσιάς βρέθηκε μόνος απέναντι από τον Σισκόφσκι,
που έδιωξε σε κόρνερ. Να προσθέσουμε ότι ο Κύπριος επιθετικός τη
στιγμή που σούταρε ήταν υπό πίεση
από τον Μουκτάρη.
Στο 26’ καταγράφηκε η πρώτη τελική στον στόχο για τους φιλοξενούμενους, με τον Βαλλιάνο να εκτελεί
ένα φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη
περιοχή της Δόξας. Ο Σισκόφσκι
μπλόκαρε τη μπάλα με σχετική ευκολία.
Στα τελευταία δέκα λεπτά του
πρώτου ημιχρόνου η Δόξα έγινε πιο
απειλητική και στο 38’ έχασε τη μεγαλύτερη της ευκαιρία. Ο Κωμοδίκης έφυγε στη πλάτη της άμυνας,
αλλά ο Καϊκέ τον πρόλαβε τελευταία
στιγμής και αποσόβησε τον κίνδυνο
Η τελευταία καλή στιγμή του

ΔΟΞΑ – ΕΡΜΗΣ 0-0

πρώτου μέρους σημειώθηκε στο 42’
όταν ο Κυριακίδης σούταρε από το
ύψος της μεγάλης περιοχής και
έστειλε τη μπάλα λίγο έξω από το

αριστερό κάθετο δοκάρι του Καϊκέ.
Στο β’ ημίχρονο οι γηπεδούχοι
ήταν πιο απειλητικοί. Η πρώτη τελική στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε στο

League περιμένουν τη δική τους για
περισσότερα από 345.000 λεπτά, που
αντιστοιχούν σε περισσότερους από 8
μήνες αγωνιστικής απραξίας. Είμαστε
όλοι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές
και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
υπάρχει διαχωρισμός, ανάλογα την
κατηγορία που αγωνιζόμαστε.
Οι ποδοσφαιριστές της Super
League 1 στεκόμαστε αλληλέγγυοι
στο δίκαιο αίτημα των συναδέλφων
μας των δύο κατηγοριών ώστε να αρχίσουν άμεσα τα πρωταθλήματά τους,
απαιτούμε να δοθεί λύση στο πρόβλημά τους και να επιστρέψουν στα γήπεδα.»

58’, όταν ο Μπόλιεβιτς σούταρε από
το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά
ο Καϊκέ μπλόκαρε τη μπάλα.
Από ένα σημείο και μετά ο ρυθμός
του αγώνα έπεσε αισθητά, αφού οι
ομάδες δεν ήθελαν να ρισκάρουν
ιδιαίτερα και προτίμησαν να δώσουν
έμφαση στο να μην μείνουν πίσω στο
σκορ, παρά να προηγηθούν.
Χαρακτηριστικό το ότι μετά το
σουτ του Μπόλιεβιτς στο 58’, η μοναδική ευκαιρία στον στόχο σημειώθηκε και πάλι από πλευράς Δόξας
στο 80’, όταν ο Οικονομίδης σούταρε
εντός περιοχής και ανάγκασε τον
Καικέ να πέσει και να αποκρούσει.
Δόξα (Κ. Σακκάς): Σισκόφσκι,
Πάντιτς, Εγγλέζου, Μπόλιεβιτς,
Μουκτάρης, Κωμοδίκης (56’ Φιρμίνο), Ολιβέιρα (67’ Λουίς Κάρλος),
Σαντίκ, Οικονομίδης (87’ Κίκας),
Τραϊτσέφσκι, Μέσκα
Ερμής (Μ. Σατσιάς): Καϊκέ, Καραγκούνης (81’ Παραγκούλκοφ), Δημητρίου, Γραβριήλ, Μέιρα (81’ Παντελή), Ρουσιάς (65’ Πέδρο Λέμος),
Καϊσερλίδης (65’ Κύπρου), Χολτ, Κυριακίδης, Κονέ, Σιντιμπέ (24’ Βαλλιάνος)

Σπορ

21

GreekNews

Έ

να γκολ του Κώστα Φορτούνη στο 21ο
λεπτό έκρινε το ντέρμπι «αιωνίων» και
χάρισε τη νίκη με 1-0 στον Ολυμπιακό επί του
Παναθηναϊκού στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο
πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ασφυκτική πίεση, επιδιώκοντας να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο για πρώτη
φορά στα εφετινά παιχνίδια πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκοι» εγκλώβισαν τον Παναθηναϊκό στο μισό
γήπεδο στο πρώτο εικοσάλεπτο αλλά δεν δημιούργησαν την πολύ μεγάλη φάση σε αυτό το διάστημα, πέτυχαν όμως το στόχο τους στο 21ο λεπτό.
Στο σημείο εκείνο ο Εμβιλά έστειλε «συστημένη»
μακρινή μπαλιά στον Ραφίνια, που απόντων Χολέμπας
και Βινάγκρε έπαιξε αριστερό μπακ. Ο πολύπειρος
Βραζιλιάνος κατέβασε εντυπωσιακά την μπάλα και
βρήκε τον Μασούρα που ερχόταν από πίσω, εκείνος
πλάσαρε πάνω στον Διούδη, αλλά η μπάλα κατέληξε
στον Φορτούνη, που με ασύλληπτο αριστερό σουτ την
έστειλε στο αριστερό «Γ» της «πράσινης» εστίας.
Ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλο πρόβλημα στο πρώτο
ημίχρονο, τόσο στο κράτημα και την κυκλοφορία της
μπάλας όσο και στο δεξιό άκρο της άμυνας, καθώς οι
παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς είχαν «φορτώσει» τις
πλευρές.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι είχαν μόνο μια καλή στιγμή κι εκείνη όχι
από συνδυασμό αλλά από μια κεφαλιά του Κουρμπέλη
που πήδησε μόνος σε φάουλ του Χατζηγιοβάνη, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα άουτ στο 33ο λεπτό.
Με το ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου ο Αλεξανδρόπουλος πήρε τη θέση του Σένκεφελντ και ο Κουρμπέλης
πέρασε στο κέντρο της άμυνας, στο πλευρό του Πούγγουρα. Η εικόνα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο 45λεπτο βελτιώθηκε, με τους γηπεδούχους να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στα «στημένα»,
παρά τα ύψη των παικτών τους.
Στο 56΄ νέα κεφαλιά σε στατική φάση, του Μαουρίσιο αυτή τη φορά, δεν βρήκε στόχο για λίγο και στο 59΄
από γύρισμα του Καρλίτος ο Σα έδιωξε σε κόρνερ την
προβολή του Χατζηγιοβάνη.

Λυτρωτής ο (συνήθης) Φορτούνης
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0

Ισόπαλη 2-2 έληξε η αναμέτρηση
του Ατρόμητου με τον Απόλλωνα
Σμύρνης, στο Περιστέρι. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν δύο
φορές με τους Φατιόν (4΄) και Ιωαννίδη (47΄) για να ισοφαρίσουν
οι γηπεδούχοι με ισάριθμα πέναλτι
του Μανούσου (37΄, 72΄).
Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν
πολύ δυνατά την αναμέτρηση και
έχασαν καλή ευκαιρία στο 2ο λεπτό, όταν ο Ιωαννίδης έπιασε την
κεφαλιά σε σέντρα από τα δεξιά,
αλλά ο Γιαννιώτης έδιωξε σε κόρνερ.
Δύο λεπτά αργότερα (4΄), ο Φατιόν με κεφαλιά, μετά από σέντρα
του Μπεντινέλι, άνοιξε το σκορ
για τον Απόλλωνα Σμύρνης.
Ο Ατρόμητος ανέβασε την απόδοσή του μετά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο και στο 36΄ κέρδισε πέναλτι
σε χέρι του Κωτσόπουλου. Ο Μανούσος ανέλαβε την εκτέλεση και
ευστόχησε για το 1-1 στο 37΄, που
ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε όπως
και το πρώτο: Με τον Απόλλωνα
να πιέζει και να παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Αυτή τη φορά μετά

Super League (9η αγωνιστική)
Λαμία – Αστέρας Τρίπολης
Ατρόμητος – Απόλλων Σμύρνης
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
ΑΕΚ – Λάρισα
Παναιτωλικός – Άρης
ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα
Βόλος – ΟΦΗ

2-2
2-2
1-0
22/11
22/11
22/11
23/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

19 -7αγ.
16 -6αγ.
15 -7αγ.
13 -6αγ.
12 -7αγ.
12 -9αγ.
11 -7αγ.
9
9 -9αγ.
6
5 -6αγ.
4 -7αγ.
4
2 -7αγ.

Αγγλία (9η αγωνιστική)
Οι «πράσινοι» πατούσαν πια καλύτερα στο χορτάρι
του Φαλήρου απέναντι σε έναν αντίπαλο που πλέον
έκανε λάθη, απείλησαν δε εκ νέου στο 77΄, όταν στη
σέντρα του Ζαγαρίτη ο Μακέντα πλάσαρε από κοντά
εν κινήσει, στέλνοντας την μπάλα πάνω από το δοκάρι. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παναθηναϊκός είχε άλλη μια καλή ευκαιρία, που όμως είναι αμφίβολο αν μετρούσε το γκολ σε περίπτωση επίτευξή
του, καθώς ο Σα απέκρουσε την κεφαλιά του Καρλίτος,
που ήταν σε θέση οφ σάιντ αλλά δεν καταλογίστηκε.
Λίγο νωρίτερα (90΄+1) είχε αποχωρήσει τραυματίας και
δακρυσμένος ο Σαβιέρ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αρτούρ Σοάρες Ντίας (Πορτογαλία)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Εμβιλά, Ραφίνια, Μπουχαλάκης - Χουάνκαρ, Σάντσες, Βιγιαφένιες
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ντρέγκερ,
Σεμέδο, Σισέ, Ραφίνια, Εμβιλά, Μπουχαλάκης Καμαρά
(78΄ Πέπε), Ραντζέλοβιτς (66΄ Σουντανί), Φορτούνης
(87΄ Ανδρούτσος), Μασούρας (86΄ Λοβέρα).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λάζλο Μπόλονι): Διούδης, Ζαγαρίτης, Πούγγουρας, Σένκεφελντ (46΄ Αλεξανδρόπουλος), Σάντσες, Μαουρίσιο, Κουρμπέλης, Χουάνκαρ
(46΄ Σαβιέρ, 90΄+1 Μολό), Χατζηγιοβάνης (64΄ Βιγιαφάνιες), Μακέντα, Καρλίτος.

Δηλώσεις προπονητών Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού
Στη διαφορά απόδοσης της ομάδας του
από το ένα ημίχρονο στο άλλο εστίασε
στις δηλώσεις του ο Πέδρο Μαρτίνς,
μετά τη λήξη του ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης», που βρήκε νικήτρια την
ομάδα του με 1-0.
«Είχαμε δύο διαφορετικές εικόνες σε
κάθε ημίχρονο. Στο πρώτο, παίξαμε
πολύ καλά και δημιουργήσαμε ευκαιρίες, εν αντιθέσει με το δεύτερο. Πρέπει,
όμως, να σκεφτούμε και τις απουσίες
που έχουμε, με τραυματισμούς και κορονοϊό. Κρατάμε το αποτέλεσμα», υπογράμμισε ο Πορτογάλος προπονητής.
«Η κούραση έπαιξε ρόλο. Ειδικά στο
δεύτερο μέρος. Για παράδειγμα, οι Καμαρά, Σισέ, Ντρέγκερ και Φορτούνης,
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που επέστρεψαν από τις Εθνικές τους,
ήταν κουρασμένοι κι αυτό φαινόταν με
την πάροδο του χρόνου», πρόσθεσε ο
Μαρτίνς.
Στο... δια ταύτα όμως, «η νίκη μας
έχει μεγάλη αξία. Ξεπεράσαμε πολλές
δυσκολίες αλλά δεν θέλουμε να τις
χρησιμοποιήσουμε ως δικαιολογίες. Κι
άλλες ομάδες βρίσκονται σε παρόμοια
κατάσταση. Αυτό που θέλω είναι να
επιστρέψουμε όλοι υγιείς, ώστε να είμαστε όλοι παρόντες».
Στον επίλογο των δηλώσεών του, ο
τεχνικός του πρωταθλητή επισήμανε:
«Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την
όλη προσπάθεια, παρά το γεγονός πως
κάναμε «κοιλιά» μετά το 35ο λεπτό.

Είναι σημαντικό ο Ολυμπιακός να νικά
και να κατακτά τίτλους».

ΛΑΖΛΟ ΜΠΟΛΟΝΙ

Ολίγον... περιπετειώδης αποδείχθηκε
η προσπάθεια του Λάζλο Μπόλονι για
δηλώσεις, μετά το ντέρμπι.
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού είχε ξεκινήσει να μιλάει στην κάμερα του συνδρομητικού καναλιού, αλλά αντέδρασε
στις αποδοκιμασίες που ακούστηκαν
εναντίον του από κάποια άτομα που
βρίσκονταν στα επίσημα του γηπέδου,
ζητώντας σεβασμό.
«Είμαι χαρούμενος με το δεύτερο
ημίχρονο. Σε αυτό δώσαμε τα πάντα

απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτό (το
αποτέλεσμα) είναι 1-0, αλλά με βάση
αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε»,
υπογράμμισε ο έμπειρος Ρουμάνος
προπονητής.
«Απ΄ αυτό που είδαμε στο δεύτερο
ημίχρονο, μας έλειψε η ευστοχία στο
επιθετικό κομμάτι. Χάσαμε καθαρές
ευκαιρίες», πρόσθεσε και παραδέχθηκε
ότι στο πρώτο ημίχρονο «υπήρχε μια
αμφιβολία στην αρχή, ναι».
Περίπου δύο ώρες μετά το μεγάλο
ντέρμπι του Σαββάτου (21/11) ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, η «πράσινη» ΠΑΕ εξέδωσε
επίσημη ανακοίνωση για όσα έγιναν με
τον Λάζλο Μπόλονι, την ώρα που έκανε δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι,
καταγγέλλοντας ότι οπαδοί τον γηπεδούχων έβριζαν χυδαία τον τεχνικό του
«τριφυλλιού».

Μοιράστηκαν βαθμούς στο Περιστέρι
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2-2

από φάση διαρκείας μπροστά από
την εστία του Ατρόμητου, ο Ιωαννίδης πλάσαρε από κοντά και
έδωσε το προβάδισμα (2-1) στην
ομάδα του στο 47ο λεπτό.

Στο 65΄ ο Ατρόμητος έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Βέρχουλστ με
φοβερή επέμβαση απέκρουσε την
κεφαλιά του Γούτα, μετά από εκτέλεση φάουλ του Γκάλο.

Στο 70΄ ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι σε τράβηγμα του Κιτόκο
στον Χριστοδουλόπουλο. Την
εκτέλεση ανέλαβε και πάλι ο Μανούσος που ευστόχησε κάνοντας
το τελικό 2-2 στο 72’.
Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας)
Κίτρινες: Μάτιτς, Γκαλβάο, Ραμπέγιο, Σάλομον – Φατιόν, Μπρούσιτς
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Νταμίρ Κάναντι):
Γιαννιώτης, Γκάλο, Κιβρακίδης
(87΄ Ούμπιδες), Γούτας, Γκαλβάο, Σάλομον (87΄ Τομάσεβιτς),
Χαρίσης (57΄ Μπουσούλατζιτς),
Χριστοδουλόπουλος, Μανούσος,
Κωτσόπουλος (78΄ Ενσικουλού),
Μάτιτς (57΄ Ραμπέγιο)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γιώργος
Παράσχος): Βέρχουλστ, Ντομίνγκες, Λισγάρας, Μπρούσιτς, Μπαξεβανίδης, Φατιόν (82΄ Σλίβκα),
Κολ (82΄ Μαρκ Φερνάντεθ), Χουχούμης(60΄ Κιτόκο), Μπεντινέλι,
Ιωάννιδης (88΄ Ντάουντα), Μουνιέ (60΄ Τσαμπούρης).

Νιούκαστλ-Τσέλσι
Άστον Βίλα-Μπράιτον
Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι
Μάντσεστερ Γ.-Γουέστ Μπρομ
Φούλαμ-Έβερτον
Σέφιλντ Γιουν.-Γουέστ Χαμ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Τότεναμ
Τσέλσι
Λέστερ
Λίβερπουλ
Σαουθάμπτον
Άστον Βίλα
Έβερτον
Κρίσταλ Πάλας
Μάντσεστερ Γ.
Γουλβς
Μάντσεστερ Σίτι
Άρσεναλ

0-2
1-2
2-0
1-0
22/11
22/11

20 -9αγ.
18 -9αγ.
18
17
16
15
13
13
13
13
12 -8αγ.
12

Γερμανία (8η αγωνιστική)
Αρμίνια Μπίλ.-Λεβερκούζεν
Μπάγερν Μον.-Βέρντερ Βρέμης
Γκλάντμπαχ-Άουγκσμπουργκ
Χοφενχάιμ-Στουτγκάρδη
Σάλκε-Βόλφσμπουργκ
Αϊντραχτ Φραν.-Λειψία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μπάγερν Μονάχου
Ντόρτμουντ
Λεβερκούζεν
Λειψία
Βόλφσμπουργκ
Ουνιόν Βερολίνου
Γκλάντμπαχ
Στουτγκάρδη
Βέρντερ Βρέμης
Άουγκσμπουργκ
Αϊντραχτ Φρανκούρτης

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

19
18
18
17
14
12 -7αγ.
12
11
11
11
11

Βέλγιο (13η αγωνιστική)
Σταντάρ Λιέγης-Εουπεν
Οστάνδη-Αντβέρπ
Μπέβερεν-Σερκλ Μπριζ
Μπριζ-Κορτράικ
Μπέερσοτ-Αντερλεχτ
Ζούλτε Βάρεγκεμ-Μαλίν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μπριζ
Σαρλερουά
Σταντάρ Λιέγης
Μπέερσοτ
Αντβέρπ
Γκενκ
Άντερλεχτ
Σερκλ Μπριζ
Λέουβεν

2-2
1-1
0-2
1-0
22/11
22/11

26 -13αγ.
23 -11αγ.
23 -13αγ.
22
22 -13αγ.
22
21
18
18 -11αγ.
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Basket League/Α1 Ανδρών
(5η Αγωνιστική):
Προμηθέας Πατρών-ΠΑΟΚ
83-80
Μεσολόγγι-ΑΕΚ
66-87
Ηρακλής-Περιστέρι
(22/11)
Λαύριο-Ιωνικός Νικαίας
(22/11)
Παναθηναϊκός-Κολοσσός Ρόδου (22/11)
Λάρισα-Άρης
--ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ--

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

8
8-5αγ.
7
7
5
5
4-2αγ.
4
3-2αγ.
2-1αγ.
2-2αγ.
2-2αγ.

Ιταλία (8η αγωνιστική)
Κροτόνε-Λάτσιο
0-2
Σπέτσια-Αταλάντα
0-0
Γιουβέντους-Κάλιαρι 2-0
Φιορεντίνα-Μπενεβέντο 22/11
Βερόνα-Σασουόλο
22/11
Ίντερ-Τορίνο
22/11
Ρόμα-Πάρμα
22/11
Σαμπντόρια-Μπολόνια 22/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μίλαν
Γιουβέντους
Σασουόλο
Νάπολι
Ρόμα
Λάτσιο
Αταλάντα
Ίντερ
Βερόνα

17
16 -8αγ.
15
14
14
14 -8αγ.
14 -8αγ.
12
12

Οι Μπακς απέκτησαν
Πόρτις και Ογκάστιν
Σε δύο σημαντικές κινήσεις προχώρησαν οι Μιλγουόκι Μπακς στην προσπάθεια
τους να ενισχύσουν και να διατηρήσουν
ανταγωνιστικό το ρόστερ τους. Τα «ελάφια» απέκτησαν τον Μπόμπι Πόρτις για τα
επόμενα δύο χρόνια (ο δεύτερος χρόνος είναι player option) προκειμένου να καλύψουν το κενό που άφησε η αποχώρηση του
Ρόμπιν Λόπεζ στις θέσεις των ψηλών.
Ο 25χρονος Πόρτις είχε πέρυσι 10,1 πόντους και 5,1 ριμπάουντ σε 21,1 λεπτά (66
αγώνες) με τη φανέλα των Νικς.
Επίσης, οι Μπακς απέκτησαν τον Ντι
Τζέι Ογκάστιν που θα είναι ο παίκτης που
θα δίνει ανάσες στον Τζρού Χόλιντεϊ στη
θέση του πόιντ γκαρντ.

Γλίτωσε τα χειρότερα
Ο Αντόνιο Σαβιέρ τραυματίστηκε άσχημα το δεξί γόνατό του στο 89ο λεπτό του
ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», έπειτα από μία δυνατή διεκδίκηση της μπάλας κι έπεσε στον αγωνιστικό
χώρο σφαδάζοντας από τους πόνους.
Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού φοβήθηκαν για το ενδεχόμενο «ζημιάς» στο χιαστό του, με τον Πορτογάλο (που είχε μπει
αλλαγή στο 46’) να αποχωρεί υποβασταζόμενος από το γήπεδο, βάζοντας τα κλάματα. Aμέσως μετά το ματς, ο 30χρονος μέσος πήγε απευθείας στο «Υγεία» για να κάνει μαγνητική. Το αποτέλεσμα της εξέτασης του Σαβιέρ έδειξε πως έχει υποστεί ένα
μεγάλο οστικό οίδημα στο δεξί γόνατο,
που θα τον κρατήσει εκτός γηπέδων για
περίπου ένα μήνα.

Σπορ

22
GreekNews26

Σ

το «ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα
της Basket League θα περάσει τη νύχτα
του Σαββάτου (21/11) η ΑΕΚ, «συγκάτοικος»
με το Μεσολόγγι, το οποίο νίκησε, 66-87,
στο... ρελαντί, στο ΔΑΚ Αγρινίου, για την 5η
αγωνιστική.
Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου ήταν κυρίαρχη στα ριμπάουντ με 41 έναντι 29 των γηπεδούχων, Μαυροειδής (8ρ.) και Ματσιούλις (7ρ.)
ήταν οι κυρίαρχοι των «αιθέρων», την ώρα που
οι Ματ Λοτζέσκι (4/8 τρίποντα) και Νίκος Γκίκας
(3/5 τρίποντα)«βομβάρδισαν» το αντίπαλο καλάθι, έξω από τα 6.75. Πέντε παίκτες των «κιτρινόμαυρων» ήταν διψήφιοι, με τον Λοτζέσκι να
μετρά 14 πόντους, 13 ο Ματσιούλις, 12 ο Μορέιρα και από 11 οι Κατσίβελης, Γκίκας. Αυτή ήταν
η 4η διαδοχική νίκη σε ισάριθμους αγώνες στην
Α1 φέτος για την Ένωση και 3η εκτός έδρας.
Τα δεκάλεπτα: 17-32, 37-56, 50-68, 66-87
Η ΑΕΚ μπήκε «καυτή» στο παρκέ από την
πρώτη περίοδο και με ευστοχία έξω από τη
γραμμή του τριπόντου οικοδόμησε νωρίς διαφορά ασφαλείας. «Bomber» της Ένωσης δεν ήταν
άλλος από τον συνήθη... ύποπτο Ματ Λοτζέσκι
που είχε 3/4 τρίποντα στην 1η περίοδο. Μετά το
17-32 στο 10ο λεπτό, όλα είχαν γίνει εύκολα για
τους παίκτες του Παπαθεοδώρου που προηγήθηκαν με +19 (37-56) στο φινάλε του πρώτου
μέρους (11/19 δίποντα και 8/17 τρίποντα η ΑΕΚ
στο ημίχρονο). Τυπική διαδικασία αποδείχτηκε
ολόκληρο το β΄ μέρος, αφού οι παίκτες του Ντίνου Καλαμπάκου δεν είχαν επιθετικές λύσεις,

Έφυγε αήττητη κι απ’ το Μεσολόγγι
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΑΕΚ 66-87

εγκλωβισμένοι στην αποτελεσματική άμυνα των
«κιτρινόμαυρων».
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Ντίνος Καλαμπάκος): Γκριν 7,
Φέργκιουσον 10 (2), Αγραβάνης 13 (1), Αμάρντι
2, Μπράουν 17, Λάνγκφορντ 4, Χονδρογιάννης
2, Ναούμης, Σαχπατζίδης 2, Μοτσενίγος 5 (1),

Νίκη με double double του Αγραβάνη
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΠΑΤΡΩΝ – ΠΑΟΚ 83-80

Με νίκη συνδύασε την αγωνιστική πρεμιέρα
του ο Προμηθέας Πατρών, επικρατώντας με 8380 του ΠΑΟΚ, στο κλειστό «Δημήτρης Τόφαλος», για την 5η αγωνιστική της Basket League.
«Χτυπημένοι» από τον κορονοϊό οι Αχαιοί δεν
είχαν δώσει αγώνα στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.
Τα δεκάλεπτα: 26-23, 43-36, 62-54, 83-80
Για τα πρώτα τρία λεπτά, ο Προμηθέας έδειχνε ανώτερος και προσπέρασε με +7 (8-1).
Όμως, ο ΠΑΟΚ αντέδρασε απαντώντας με 4/4
τρίποντα και βρέθηκε στο -3 με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου (26-23). Ακολούθησε «μάχη» στη δεύτερη περίοδο, διάστημα στο οποίο
κάθε ομάδα είχε από έναν πρωταγωνιστή. Τον
Αγραβάνη ο Προμηθέας και τον Τσαλμπούρη ο
Στην αναμέτρηση με την οποία
άνοιξε η αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Super League, Λαμία
και Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2. Τα τέρματα
των γηπεδούχων σημείωσαν οι
Ντέλετιτς (56΄ πεν.) και Τσούκαλος (69΄), ενώ για τον Αστέρα σκόραραν οι Μπαράλες (41΄
πεν.) και Ριέρα (78΄).
Στο πρώτο μέρος, οι ομάδες ήταν
υποτονικές, έγινε κυρίως παιχνίδι κέντρου χωρίς ιδιαίτερες φάσεις. Στο 40ο λεπτό ο Αστέρας
κέρδισε πέναλτι, όταν μετά από
σέντρα του Ριέρα από τα δεξιά, η
μπάλα βρήκε στο χέρι του Αντέτζο. Το πέναλτι μετέτρεψε σε
γκολ ο Μπαράλες στο 41΄ και οι
φιλοξενούμενοι πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα.
Στο δεύτερο μέρος, το ματς
ήταν καλύτερο και στο 50΄ οι
γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι
σε μαρκάρισμα του Μουνάφο
στον Ντέλετιτς. Η φάση ελέγχθηκε από τον VAR και ο Ντέλετιτς ευστόχησε στο πέναλτι
που εκτέλεσε στο 56΄ ισοφαρίζοντας σε 1-1. Στο 69΄, Ο Τσούκαλος επιχείρησε συρτό σουτ μέσα

ΠΑΟΚ. Όταν, όμως στην εξίσωση για τους
Αχαιούς μπήκε και ο Βαγγέλης Μάντζαρης, η
πλάστιγγα έκλεινε προς την πλευρά των γηπεδούχων (43-36 στο ημίχρονο).
Το 53-54 υπέρ του ΠΑΟΚ δεν είχε συνέχεια,
αφού ο Μάντζαρης με δύο διαδοχικά τρίποντα
είπε «στοπ» στον ΠΑΟΚ και στο 30ο λεπτό, ο
Προμηθέας προηγείτο με 62-54. Aν και οι Αχαιοί, όμως μπήκαν από το +8, 62-54, στην 4η περίοδο, όχι μόνο δεν κατάφεραν να το διατηρήσουν, αλλά δέχτηκαν επιμέρους σκορ 4-14 και
είδαν την ομάδα της Θεσσαλονίκης να προσπερνά με 66-68, μετά από κάρφωμα του κορυφαίου παίκτη του ΠΑΟΚ, Γιώργου Τσαλμπούρη, με εναπομείναντα χρόνο 4:24΄΄. Το έναυσμα
για αντίδραση είχε δώσει με την έναρξη του τελευταίου κρίσιμου δεκαλέπτου ο Νώντας Παπαντωνίου, ενώ Λοβ και Μαργαρίτης βρήκαν

Χατζηνικόλας 2, Γράβας 2
ΑΕΚ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Γιάνκοβιτς 4,
Γκίκας 11 (3), Μαυροειδής 8, Λοτζέσκι 14 (4),
Ρογκαβόπουλος 7 (1), Μορέιρα 12, Ματσιούλις
13 (1), Κατσίβελης 11 (1), Ζήσης 5, Γόντικας 2,
Μωραΐτης.

τρόπο να «τρυπήσουν» την άμυνα των παικτών
του Μάκη Γιατρά. Όμως, Μαργαρίτης και Λοβ
ήταν αυτοί που με φάουλ έστειλαν στη γραμμή
των βολών τους Λούντζη και Μίλερ, ο Προμηθέας ανέκτησε το προβάδισμα με 69-68, για να ευστοχήσει σε τρίποντο αμέσως μετά ο Μίλερ, 7268, 3:06›› πριν τη λήξη. Η ομάδα της Πάτρας κατάφερε να απομακρυνθεί με +6, 76-70 όταν το
χρονόμετρο έδειχνε 39 λεπτά αγώνα. Ο Προμηθέας θα έκανε ό,τι έπρεπε μέχρι να ακουστεί η
κόρνα της γραμματείας για να πάρει τη νίκη.
Διαιτητές: Πουρσανίδης Γ., Σταματόπουλος,
Πιτσίλκας
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Μάκης Γιατράς):
Αγκμπελέσε 9 (1), Αγραβάνης 24 (4), Μάντζαρης 16 (2), Μίλερ 8 (1), Μαντζούκας, Λούντζης
12 (1), Τζέιμς 5, Γκάρετ 4, Φαγιέ 4, Χριστοδούλου 1
ΠΑΟΚ (Κώστας Μέξας): Μπιτς 3 (1), Γκρίφιν
9 (3), Κακλαμανάκης 5, Τέρνερ 15 (3), Μήτρου
Λονγκ 5 (1), Λαβ 14 (2), Τσαλμπούρης 15 (1),
Μαργαρίτης 4 , Καμπερίδης, Παπαντωνίου 10.

Νέα απώλεια βαθμών για Λαμία
ΛΑΜΙΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2-2

από την περιοχή και έστειλε την

πουλου κάνοντας το 2-1 για τη

μπάλα στα δίχτυα του Παπαδό-

Λαμία. Εννέα λεπτά αργότερα

και συγκεκριμένα στο 78΄ σε μια
φάση διαρκείας στην περιοχή της
Λαμίας, ο Τασουλής έκανε το
σουτ, έδιωξε ο τερματοφύλακας
των γηπεδούχων, αλλά ο Ριέρα
με νέο σουτ ισοφάρισε για τον
Αστέρα σε 2-2.
Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης
Κίτρινες: Σκόνδρας, Μπεχαράνο
- Μπαράλες, Κώτσιρας, Τασουλής
ΛAMIA (Μπάμπης Τεννές):
Επασί, Σκόνδρας, Ασίγκμπα,
Αντέτζο, Αραμπούλι (66΄ Τσούκαλος), Ρόμανιτς, Μπεχαράνο,
Μπαχανάκ, Καραμάνος, Μπουλούλης (99΄ Σαραμαντάς), Ντέλετιτς
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Mίλαν
Ράσταβατς):
Παπαδόπουλος,
Κώτσιρας, Τασουλής, Σουάρεθ,
Πασαλίδης, Μουνάφο (76΄ Φερνάντεθ), Βαλιέντε (88΄ Ιγκλέσιας), Ριέρα (88΄ Αλί Μπαμπά),
Σίτο (76΄ Ντρούπι Γκόμες), Μπαράλες, Κρέσπι (65΄ Τίλικα).
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Οι σχέσεις μας με την
Τουρκία είναι καλές, είπε
ο Σαουδάραβας ΥΠΕΞ
Ριάντ.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters
Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας πρίγκιπας Φάισαλ μπιν Φαρχάν αλ Σαούντ
δήλωσε στο Reuters ότι η χώρα του έχει «καλές
και φιλικές» σχέσεις με την Τουρκία και ότι δεν
υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι
υπάρχει ένα άτυπο μποϊκοτάζ τουρκικών προϊόντων. Είπε επίσης σε διαδικτυακή συνέντευξη
που παραχώρησε, στο περιθώριο της συνόδου
κορυφής των ηγετών της G20, ότι το βασίλειο
της Σαουδικής Αραβίας, μαζί με τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και το Μπαχρέιν,
συνεχίζουν να αναζητούν έναν τρόπο για να τερματιστεί μια διαφωνία με το Κατάρ, παρά το γεγονός ότι συνέχισαν να θέλουν να αντιμετωπίσουν νόμιμες ανησυχίες για την ασφάλεια.

Ο Νετανιάχου χαιρετίζει
το τέλος της ταξιδιωτικής
απαγόρευσης για
τον Πόλαρντ
Ιερουσαλήμ.- Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε το τέλος της ταξιδιωτικής απαγόρευσης που είχε επιβληθεί στον
πρώην κατάσκοπο Εβραιοαμερικανό Τζόναθαν
Πόλαρντ, που φυλακίστηκε στις Ηνωμένες
Πολιτείες το 1985 για κατασκοπεία υπέρ του εβραϊκού κράτους. «Ο πρωθυπουργός χαιρετίζει την
άρση των περιορισμών σε σχέση με τον Τζόναθαν
Πόλαρντ» και αναμένει την άφιξή του στο Ισραήλ
«σύντομα», σύμφωνα με μήνυμα στο WhatsApp του
γραφείου του. Ο Πόλαρντ, πρώην αναλυτής του
αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, εξέτισε ποινή
30 ετών γιατί αποκάλυψε απόρρητα αμερικανικά
έγγραφα. Αποφυλακίστηκε υπό όρους το 2015
αλλά συνέχισε να υπόκειται στην απαγόρευση να
εγκαταλείψει το αμερικανικό έδαφος, μεταξύ άλλων
περιορισμών, παρά τις ισραηλινές πιέσεις. Την
Παρασκευή, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης
ανακοίνωσε ότι ήρε τους όρους που είχε επιβάλει
για την απελευθέρωσή του. Σύμφωνα με την ισραηλινή ανακοίνωση, ο Νετανιάχου «δεσμεύτηκε να
ζητήσει την απελευθέρωση (του Ο Τζόναθαν
Πόλαρντ) πριν από χρόνια» και εργάστηκε «ακατάπαυστα» για να τον φέρει πίσω στο Ισραήλ.

Ο πρίγκιπας Χάρι
χαιρετίζει την έρευνα
για τη συνέντευξη
της πριγκίπισας Νταϊάνα
Λονδίνο.- Ο πρίγκιπας Χάρι συμφωνεί με τον
αδελφό του Ουίλιαμ και χαιρετίζει τη νέα έρευνα
σχετικά με το πως το BBC εξασφάλισε την αποκαλυπτική συνέντευξη, το 1995, της μητέρας
τους πριγκίπισσας Νταϊάνας. Ένας πρώην δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου ηγείται της
νέας έρευνας σχετικά με το πως το τηλεοπτικό
δίκτυο εξασφάλισε τη συνέντευξη και εάν η διοίκησή του συγκάλυψε οποιαδήποτε παράτυπη
ενέργεια, μετά τις κατηγορίες ότι η Νταϊάνα
εξαπατήθηκε για να παραχωρήσει τη συνέντευξη. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, δεύτερος στη διαδοχή
για τον βρετανικό θρόνο, είπε νωρίτερα αυτήν
την εβδομάδα ότι η έρευνα κινείται στη σωστή
κατεύθυνση και μια πηγή προσκείμενη στον
Χάρι επισήμανε σήμερα ότι ο πρίγκιπας ενημερώνεται τακτικά για το θέμα.
Το πρόσωπο με γνώση της κατάστασης επέκρινε επίσης ορισμένα βρετανικά δημοσιεύματα,
που έθεσαν το ερώτημα γιατί ο Χάρι, που ζει
στην Καλιφόρνια με τη σύζυγό του Μέγκαν και
τον γιο τους Άρτσι, δεν συντάχθηκε με τον
αδελφό του χαιρετίζοντας νωρίτερα την έρευνα.
Ωστόσο από την πλευρά του, ο Τσαρλς Σπένσερ ανέφερε πως «δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος» από την ανεξάρτητη έρευνα που ξεκίνησε το BBC.
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Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 12 εκατομμύρια κρούσματα
Ουάσιγκτον.ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Τα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) εξέδωσαν
«σθεναρή σύσταση» στους Αμερικανούς να μην ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια της αργίας της
Ημέρας των Ευχαριστιών. «Ανησυχούμε για την εκθετική αύξηση
των κρουσμάτων, των νοσηλειών
και των θανάτων», δήλωσε την
Πέμπτη ο αξιωματούχος των
CDC Χένρι Γουόκ .
Επτά κυβερνήτες των Μεσοδυτικών Πολιτειών - Ουισκόνσιν,
Μινεσότα, Ιλινόι, Οχάιο, Κεντάκι, Ιντιάνα και Μίσιγκαν - παρότρυναν τους κατοίκους τους να
ακολουθήσουν τις ιατρικές συμβουλές και να μην γιορτάσουν
την Ημέρα των Ευχαριστιών με
άτομα εκτός των σπιτιών τους.
Σε βίντεο, οι κυβερνήτες αναφέρθηκαν επίσης στην πρόσφατη
ανακοίνωση της Pfizer Inc ότι το
εμβόλιο της κατά της Covid-19
είναι περισσότερο από 90% αποτελεσματικό.
«Αυτά είναι υπέροχα νέα, αλλά
δεν σημαίνει ότι μπορούμε να
επαναπαυτούμε», δήλωσε ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζ. Μπ. Πρίτσκερ.

Ο

ι Ηνωμένες Πολιτείες,
όπου η πανδημία του κορονοϊού παρουσιάζει μεγάλη
έξαρση, ξεπέρασε το Σάββατο
το όριο των 12 εκατομμυρίων
κρουσμάτων Covid-19, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανεπιστήμιου Τζονς Χόπκινς που επικαιροποιούνται συνέχεια.
Η χώρα, η πλέον πληγείσα παγκοσμίως σε απόλυτους αριθμούς, μετρούσε
Σάββατο
12.019.960 κρούσματα, σύμφωνα
με αυτή την καταμέτρηση. Αυτό
το εκατομμύριο των νέων μολύνσεων καταγράφηκε σε λιγότερο
από μία εβδομάδα.
Ο αριθμός των νεκρών από την
πανδημία έχει ξεπεράσεις τους
255 χιλιάδες.
Παρόλα αυτά, εκατομμύρια
άνθρωποι στις ΗΠΑ αναμένεται
να ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια
της αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις υγειονομικών αξιωματούχων ενάντια στην περαιτέρω
εξάπλωση της Covid-19.
Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών
(TSA), περισσότεροι από ένα
εκατομμύριο άνθρωποι μετακινήθηκαν αεροπορικώς την Παρασκευή μέσω αεροδρομίων των
ΗΠΑ, σηματοδοτώντας μια ημέρα με την δεύτερη μεγαλύτερη
εναέρια κυκλοφορία στο εσωτερικό της χώρας μετά την έναρξη
της πανδημίας.
«Είναι η δεύτερη φορά μετά
την έναρξη της πανδημίας που ο
όγκος της επιβατικής κίνησης ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο», ανέφερε με tweet της η εκπρόσωπος
της TSA, Λίζα Φάρμπσταϊν.
Αξιωματούχοι υγείας έχουν
προειδοποιήσει ότι το αυξανόμε-

νο κύμα λοιμώξεων μπορεί σύντομα να κατακλύσει το σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης αν οι
άνθρωποι δεν ακολουθήσουν τις
οδηγίες δημόσιας υγείας, ιδίως
να μην ταξιδέψουν και να μην συναντηθούν σε σπίτια άλλων για
τον παραδοσιακό εορτασμό της
Ημέρας των Ευχαριστιών την Πέμπτη.
Παρόλα αυτά, βίντεο που
αναρτήθηκαν στο Twitter εμφάνισαν περισσότερα από 100 άτομα, φορώντας μάσκες, να συνωστίζονται σε πύλες αναχώρησης
στο αεροδρόμιο Σκάι Χάρμπορ
στο Φοίνιξ της Αριζόνα, την Παρασκευή. Οι ουρές στα σημεία

ελέγχου της TSA στο αεροδρόμιο
του Σικάγο Ο’Χάρε ήταν επίσης
μεγάλες και «θύμιζαν εποχές προ
πανδημίας», ανέφερε το τοπικό
τηλεοπτικό δίκτυο WGN.
Ο αριθμός όσων θα ταξιδέψουν αεροπορικώς για την φετινή εορτή των Ευχαριστιών προβλέπεται να μειωθεί κατά 47,5%
από το 2019, αλλά 2,4 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να πετάξουν, σύμφωνα με έκθεση που
δημοσίευσε νωρίτερα αυτό το μήνα η American Automobile
Association (ΑΑΑ). Όπως τονίζει
η έκθεση, ο αριθμός που θα ταξιδέψει οδικώς αναμένεται να μειωθεί μόνο κατά περίπου 4%.

REGENERON

Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε με τη διαδικασία του κατ›
επείγοντος, τη θεραπεία συνθετικών αντισωμάτων κατά της
Covid-19 από την εταιρεία βιοτεχνολογίας Regeneron, η οποία
χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία του προέδρου Ντόναλντ
Τραμπ.
«Η έγκριση αυτών των θεραπειών με μονοκλωνικά αντισώματα μπορεί να επιτρέψει σε ασθενείς να αποφύγουν τη νοσηλεία
και να μειωθεί η πίεση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης», δήλωσε ο αξιωματούχος
της FDA, Στίβεν Χαν.

Ο πρόεδρος Μακρόν στηρίζει την αρμενική κοινότητα
Παρίσι.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την υποστήριξή του στην αρμενική
κοινότητα, μεταβαίνοντας στην έδρα ενός
«τηλεφωνικού μαραθωνίου» για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ του πληθυσμού στην
Αρμενία και στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, την
πληγείσα από τον πόλεμο αυτονομιστική περιοχή του Αζερμπαϊτζάν της οποίας πλειοψηφία των κατοίκων είναι Αρμένιοι.
«Αυτή η ανθρωπιστική δέσμευση είναι προφανώς αυτό που οφείλουμε στους 120.000
εκτοπισμένους από το Ναγκόρνο Καραμπάχ
και τις επτά επαρχίες (που ελέγχονται πλέον
από το Αζερμπαϊτζάν), αλλά και σε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο Αρμένιους που ζουν
σήμερα σε συνθήκες που είναι αφόρητες»,
«υποσιτιζόμενοι» και σε «πολύ μεγάλη φτώχεια», εξήγησε ο Γάλλος πρόεδρος.
Ένα πρώτο αεροπλάνο αναμένεται να αναχωρήσει από τη Γαλλία «από την Κυριακή» με
τη βοήθεια της κυβέρνησης και του Γαλλικού
Αρμενικού Ταμείου (φάρμακα, είδη ατομικής
υγιεινής, ζεστά ρούχα, παιχνίδια...), στο οποίο
θα επιβαίνει ο πρώην διεθνής άσος του ποδο-

σφαίρου Γάλλος αρμενικής καταγωγής Γιούρι
Τζορκαέφ, δήλωσε ο Μακρόν.
«Σήμερα, υπάρχει εκεχειρία» μεταξύ του
Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας, «αλλά υπάρχει μια ανθρωπιστική κατάσταση που είναι
δραματική», δήλωσε επίσης ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής το 1998 που ήταν επίσης
παρών στην έδρα της κινητοποίησης αυτής
για τη συγκέντρωση δωρεών.
Οι εκτοπισμένοι «χρειάστηκε να φύγουν,
συχνά παίρνοντας μαζί ελάχιστα πράγματά
τους», εξηγεί ο Κριστόφ Ντοσικιάν, αντιπρόεδρος του Γαλλικού Αρμενικού Ταμείου.
Ο τηλεφωνικός μαραθώνιος άρχισε την Πέμπτη. Έχει συγκεντρώσει 1,7 εκατομμύριο ευρώ και αναμένεται να φτάσει τα 2 εκατομμύρια. Αλλά «οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες», δήλωσε ο Ντοσικιάν.
Περίπου είκοσι άνθρωποι εργάζονται στην
αίθουσα αυτή, σε ένα κτίριο που διέθεσε για
τον σκοπό αυτό ένας όμιλος τηλεπικοινωνιών.
Ο κύριος στόχος είναι η αρμενική διασπορά
στη Γαλλία η οποία, με 600.000 μέλη, είναι η
μεγαλύτερη στην Ευρώπη.

«Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή του προέδρου
Μακρόν, ο οποίος ήταν ο μόνος μεταξύ των
δυτικών ηγετών που κατήγγειλε την αζερική
επιθετικότητα», σύμφωνα με τον Ντοσικιάν.
Εκτός από την ανθρωπιστική βοήθεια, ο
Εμανουέλ Μακρόν εξήγησε ότι η Γαλλία ζητούσε «μια πολιτιστική εκεχειρία» για να αποφευχθεί η «καταστροφή της αρμενικής πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς» στην
περιοχή.
Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους επανέλαβε επίσης την επιθυμία του για μια «διεθνή
εποπτεία» της συμφωνίας που υπογράφηκε
την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας, με την υποστήριξη της Ρωσίας, η οποία έθεσε τέλος σε εβδομάδες αιματηρών συγκρούσεων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.
Υπάρχουν ακόμη θέματα που «δεν μπορούν
να επιλυθούν μόνο σε μια τουρκο-ρωσική συζήτηση», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο
οποίος συνομίλησε για το θέμα αυτό την Πέμπτη με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ
Αλίεφ και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας
Νικολ Πασινάν.
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Αισιόδοξες προβλέψεις της κυβέρνησης για το 2021
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
μετάβαση της ελληνικής οικονομίας
από τη βαθιά ύφεση του 10,5% φέτος,
στην ανάπτυξη το 2021 αποτυπώνεται στα μεγέθη του νέου Προϋπολογισμού. Οδικός χάρτης στην πορεία αυτή είναι οι θετικές εξελίξεις
σχετικά με το εμβόλιο του κορονοϊού που δημιουργούν βάσιμη αισιοδοξία και κάνουν ορατό το τέλος της πανδημίας, αλλά και τα γενναία μέτρα στήριξης ύψους 31,4 δισ. ευρώ που
έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων που
πλήττονται, μαζί με τη δυναμική που είχε ήδη
αναπτύξει η ελληνική οικονομία πριν ξεσπάσει η υγειονομική καταιγίδα.

Η

Όλες οι βασικές προβλέψεις του νέου Προϋπολογισμού στηρίζονται στο σενάριο ότι τα περιοριστικά μέτρα, άρα και τα μέτρα στήριξης
της οικονομίας θα συνεχισθούν μέχρι και τον
Απρίλιο, οπότε και αναμένεται σοβαρή υποχώρηση της πανδημίας, δεδομένου των προβλέψεων για την κυκλοφορία του εμβολίου στο τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου. Υπό
αυτές τις προϋποθέσεις, η ελληνική οικονομία
το 2021 εκτιμάται ότι θα σημειώσει ανάπτυξη
4,8%, ενώ το πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα θα περιοριστεί στο 3,88% του ΑΕΠ ή
6,670 δισ. ευρώ, από τα επίπεδα του 7,2% του
ΑΕΠ ή 11,760 δισ. ευρώ φέτος. Σε διαφορετική
περίπτωση, αν είναι μεγαλύτερη η διάρκεια της
πανδημίας, το πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα του 2020 εκτιμάται ότι θα επιβαρυνθεί
ως 1,5 ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ.
Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί από το 2021 προς τα
επίπεδα του 199,6% του ΑΕΠ, μετά την εκτίναξη του στο 208,9% του ΑΕΠ φέτος λόγω των
αυξημένων κρατικών δαπανών για την κάλυψη
των μέτρων στήριξης που ελήφθησαν. Είναι

Ο πρέδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας (2Δ) παραλαμβάνει από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα (2Α) το κουτί που περιέχει το στικάκι με τον Προύπολογισμό του 2021, στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, Αθήνα, Παρασκευή 20
Νοεμβρίου 2020. ΑΠΕ-ΜΠΕ/Αλέξανδρος Μπελτές
ωστόσο χαρακτηριστικό ότι οι κρατικές δαπάνες που διατέθηκαν για τη στήριξη της οικονομίας απέτρεψαν τα χειρότερα για την οικονομία
φέτος και το επόμενο έτος. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών τα μέτρα
στήριξης φέτος ανήλθαν σε 23,9 δισ. ευρώ ενώ
για το 2021 υπολογίζονται άλλα 7,5 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για ένα αδιανόητο για άλλες εποχές
ποσό, ύψους 31,4 δισ. ευρώ, χωρίς το οποίο η
ύφεση θα είχε εκτιναχθεί στο 17,5% το 2020
από 10,5% που υπολογίζεται τώρα. Επίσης χωρίς την ενίσχυση αυτή και ο ρυθμός ανάπτυξης
4,8% που προβλέπεται για το 2021 δεν θα μπο-

ρούσε να επιτευχθεί. Στην επίτευξη του αναμένεται να συμβάλλει τουλάχιστον κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες η έναρξη των προγραμμάτων
και δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε άλλες
2,5 μονάδες εκτιμάται η θετική επίδραση των
μέτρων στήριξης του 2021.
Υπό αυτές τις προϋποθέσεις η επαναφορά
της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης το 2021
φέρνει ντόμινο θετικών προβλέψεων σε μια σειρά από βασικά μεγέθη της οικονομικής πραγματικότητας της χώρας:
- Η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί κατά μία
ποσοστιαία μονάδα στο 17,9% του εργατικού

δυναμικού από 18,9% φέτος και 17,3% το 2019.
- Οι επενδύσεις αναμένεται να σημειώσουν
εντυπωσιακή αύξηση κατά 23,2% το 2021 έπειτα από καθίζηση 14,3% φέτος.
- Ο πληθωρισμός θα περάσει σε θετικό έδαφος με μεταβολή του εναρμονισμένου δείκτη
κατά 0,6% το 2021 ύστερα από μέση μείωση
1,1% το 2020.
- Τα φορολογικά έσοδα θα επιστρέψουν το
2021 σε ρυθμούς αύξησης για να φθάσουν στα
47,8 δισ. ευρώ έπειτα από τη μεγάλη συρρίκνωση τους στα 44,2 δισ. ευρώ φέτος.
- Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού
θα σημειώσουν μικρή πτώση στα 67,2 δισ. ευρώ
από τα 69,3 δισ. ευρώ φέτος, έναντι αρχικής
πρόβλεψης για 57,1 δισ.
Σε ότι αφορά τα κυριότερα μέτρα στήριξης
ύψους 7,5 δισ. ευρώ για το 2021 είναι τα εξής:
- Η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες
των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών
του ιδιωτικού τομέα, με κόστος 816 εκατ. ευρώ.
- Η αναστολή καταβολής Ειδικής Εισφοράς
Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα, με κόστος
767 εκατ. ευρώ.
- Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και η επιδότηση 200 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου, για περίοδο 6 μηνών, στο
πλαίσιο του προγράμματος για τη δημιουργία
100.000 νέων θέσεων εργασίας, με κόστος 322
εκατ. ευρώ.
- Το πρόγραμμα «Γέφυρα» σχετικά με την
επιδότηση της πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που επλήγησαν από την πανδημία
Covid-19, με κόστος 280 εκατ. ευρώ.
- Η επέκταση της μείωσης του ΦΠΑ και αναστολές τελών σε διάφορες κατηγορίες αγαθών
και υπηρεσιών κλάδων που πλήττονται από την
πανδημία έως τον Απρίλιο του 2021, με συνολικό κόστος 113 εκατ. ευρώ.

Τσακαλώτος: «Η πανδημία μας βρήκε με μια ανεύθυνη, νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση
Αθήνα.0 (GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)
Απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα, ο οποίος κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα
ότι επικαλέστηκε στοιχεία για την Ελλάδα προγενέστερα άλλων χωρών, σε ό,τι αφορά τις δαπάνες
για την αντιμετώπιση της πανδημίας, έδωσε σήμερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ευκλείδης Τσακαλώτος με δήλωσή του
στο CNN Greece.
«Ο κ. Πέτσας κατηγόρησε χθες τον Αλέξη Τσίπρα επειδή είπε ότι η χώρα μας είναι δεύτερη από
το τέλος στην Ε.Ε. σε επιπρόσθετες δαπάνες υγείας για την πανδημία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
ισχυρίστηκε ότι τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι
προγενέστερα των άλλων χωρών και ότι από τότε
έχουν γίνει πολύ περισσότερες δαπάνες. Μόνο που
για τις περισσότερες χώρες τα στοιχεία είχαν ληφθεί την ίδια περίοδο (Απρίλιος -Ιούνιος). Για αρκετές μάλιστα τα στοιχεία έχουν ληφθεί πριν από
τα δικά μας όπως για παράδειγμα τα στοιχεία για
το Βέλγιο που παρότι είναι προγενέστερα αποτυπώνουν υπερδιπλάσιες κατά κεφαλήν δαπάνες από
αυτές της Ελλάδας. Άρα η σύγκριση δεν απέχει
από την πραγματικότητα.» αναφέρει ο κ. Τσακαλώτος και προσθέτει:
«Αυτό όμως δεν είναι το χειρότερο με την απάντηση του κ. Πέτσα. Γιατί ακόμη και αν δεχθούμε
το σύνολο των δαπανών που ο ίδιος ισχυρίζεται
ότι έχουν γίνει για την Υγεία, η χώρα μας θα ανέβαινε μόλις 8 θέσεις και θα εξακολουθούσε να βρίσκεται χαμηλά, στην 15η θέση των κατά κεφαλήν
δαπανών για την υγεία στην αντιμετώπιση του
COVID. Και αυτό αν υποθέσουμε ότι όλες αυτές
χώρες που «προσπερνάμε» δεν έκαναν απολύτως
τίποτα την αντίστοιχη περίοδο».
Συμπεραίνοντας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει: «Ο κύριος Πέτσας παραδέχτηκε ότι έχουμε ξοδέψει σήμερα για

την υγεία (κατά κεφαλήν) λιγότερα από όσα 14
χώρες της Ευρώπης είχαν ξοδέψει μέχρι το καλοκαίρι. Ένα πλήρες επικαιροποιημένο διάγραμμα θα
είχε δυστυχώς τη χώρα μας πάλι στον πάτο. Ούτε
αυτό όμως είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι
ότι η ΝΔ αντί να παραδεχτεί, έστω και τώρα, την
ανεπάρκεια της, αντί να ενισχύσει τη δημόσια
Υγεία, προσπαθεί να μας πείσει ότι τα έκανε όλα
καλά, τη στιγμή που η κατάσταση είναι αυτή που
είναι. Το χειρότερο είναι ότι η πανδημία μας βρήκε
με μια ανεύθυνη, νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που
απεχθάνεται τον δημόσιο τομέα».

ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

«Ο κ. Σταϊκούρας αδυνατεί να υπερασπιστεί τον
Προϋπολογισμό που κατέθεσε και καταφεύγει για
μία ακόμη φορά στον βερμπαλισμό και τους ανούσιους εξυπνακισμούς», αναφέρει σε δήλωσή της η
τομεάρχης Οικονομικών του ΣΤΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου. Ακολούθως επικεντρώνει στην κριτική της
σε έξι σημεία και χαρακτηριστικά αναφέρει: «πώς
να τον υπερασπιστεί άλλωστε: 1. Όταν στο σκέλος
των δαπανών ο πίνακας που ο ίδιος κατέθεσε στον
Προϋπολογισμό κατακλύζεται από μηδενικά. Μεταξύ αυτών μηδενικές ενισχύσεις για εξοπλισμό
και υποδομές στο ΕΣΥ, εποχικούς και εργαζόμενους στον τουρισμό, ελεύθερους επαγγελματίες,
επιστήμονες, μακροχρόνια ανέργους, πολιτισμό,
αγρότες, μισθωτούς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις
-ακόμα και για τα δάνεια της επιστρεπτέας προκαταβολής που υπόσχεται η κυβέρνηση.2. Όταν τα
μόλις 2,5 δισ. δαπανών που έχει κατανείμει αν μη τι
άλλο κραυγάζουν την επιλογή της ΝΔ να μην καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες. Την ίδια στιγμή, η
εμφάνιση ενός απροσδιόριστου αποθεματικού 3
δισ., το οποίο η κυβέρνηση της «λίστας Πέτσα» και
του «σκόιλ ελικίκου» δεν λέει αν και πού θα δαπανήσει, μόνο ασφάλεια δεν δημιουργεί.3. Όταν κα-

ταθέτει έναν Προϋπολογισμό που εμφανίζει στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας με 24 δισ. φέτος, ενώ στην πραγματικότητα έχουν δαπανηθεί
μόλις 6,7 δισ. μέχρι και τον Οκτώβριο, από τα
οποία τα 3,1 δισ. ήταν δάνεια.4. Όταν προβλέπει
ότι οι πολίτες θα πληρώσουν περισσότερα σε φόρους το 2021 και μετά απλά πετάει την μπάλα στην
εξέδρα.5. Όταν εδώ και μήνες αρνείται εμμονικά τη
μη επιστρεπτέα ενίσχυση στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ όλοι, ακόμα και η Κομισιόν,
τη θεωρούν αναγκαία, και τώρα για να δικαιολογηθεί προσπαθεί να καρπωθεί το τι κάνουν οι Περιφέρειες.6. Όταν η κυβέρνησή του το κενό ενεργητικής διπλωματίας για την άμυνα της χώρας
προσπαθεί να το καλύψει με κούρσα εξοπλισμών».

ΝΑΣΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

«Κυβέρνηση περιορισμένης ευθύνης» χαρακτήρισε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο
Ειδήσεων του τ/στ Kontra Channel το βράδυ της
Παρασκευής. «Σε αυτή τη χώρα έχουμε 11 εκατομμύρια ευθύνες πολιτών, αλλά το κυβερνητικό συμβούλιο δεν έχει καμία. Ο κ. Κικίλιας, εξαφανισμένος οκτώ μήνες, βγήκε πριν μια εβδομάδα και αντί
να μας πει τί θα κάνει για τις ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη, μιλούσε για opinion leaders και ατομική ευθύνη», ανέφερε ο κ. Ηλιόπουλος και κάλεσε την
κυβέρνηση «να ζητήσει συγνώμη από τις οικογένειες, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για
τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τη λειτουργία
των σχολείων».Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε σφοδρή κριτική στη ΝΔ για τη «συνειδητή υποτίμηση του δεύτερου κύματος της πανδημίας», λέγοντας μάλιστα ότι «οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι εγκληματικές και αυτό το βλέπει και το βιώνει
το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας πλέον». Ξεκα-

θάρισε όμως πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να κάνει μικρόπολιτική στη βάση των θυμάτων της πανδημίας και γι αυτό από την αρχή κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις. Αντιθέτως υποστήριξε «η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνειδητά προβαίνει σε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές γιατί ξεκάθαρα δεν
πιστευει στο δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κι
αυτό γιατί οι άνθρωποι που θα προσληφθούν θα είναι οι πρώτοι που θα δώσουν αγώνες ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις και τα ΣΔΙΤ που προωθεί η ΝΔ».
Ακολούθως υποστήριξε ότι «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον κίνδυνο κοινωνικής χρεοκοπίας, και
μάλιστα χωρίς να έχουμε μπει σε μνημόνιο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έφερε ένα πτωχευτικό κώδικα που ούτε το ΔΝΤ δεν τόλμησε να προτείνει στις
μαύρες μέρες της οικονομικής κρίσης, στα εργασιακά νομοθέτησε την απλήρωτη εργασία και ετοιμάζει νομοσχέδιο που θα καταργεί το οκτάωρο,
αλλά σε όλα αυτά βρέθηκε πλήρως απομονωμένη.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα κοινωνικής χρεοκοπίας είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τα ελληνικά νοικοκυριά έχασαν 3,9 δισ. ευρώ εισοδήματος μέσα στην πανδημία». Υποστήριξε
ακόμη ότι «η πανδημία είναι για τη ΝΔ μια ευκαιρία να υλοποιήσει τη βαθιά αντικοινωνική της πολιτική, ενάντια σε εργαζομένους και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Είναι ενδεικτικό πως τέσσερις στις
πέντε ΜμΕ εξαιρούνται από την επιστρεπτέα ενίσχυση. Και ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να μας
πείσει ότι η ύφεση είναι προϊόν της πανδημίας, θέλω να σας θυμίσω ότι η ελληνική οικονομία το
γ΄τρίμηνο του 2019 έτρεχε με ρυθμό 2,8% - άνω
του ευρωπαϊκού μέσου όρου - και ήδη από το τέλος του 2019 βρισκόταν σε ύφεση. Όταν, δε, μπαίναμε στην πανδημία ο κ. Σταϊκούρας μας έλεγε για
μηδενική ύφεση. Αλλά το 10% ύφεσης με το οποίο
βρισκόμαστε αντιμέτωποι τώρα φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη», σημείωσε.
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Κλείσιμο με πτώση
στη Γουόλ Στριτ
Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε με πτώση 219,75
μονάδων (-0,75%), στις 29.263,48 μονάδες. Ο
δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν οι τίτλοι
εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε
μειωμένος κατά 49,74 μονάδες (-0,42%), στις
11.854,97 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της
γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 24,33 μονάδων
(-0,68%), στις 3.557,54 μονάδες.

Ευρωπαϊκά
Χρηματιστήρια
Λονδίνο FTSE 100 6.351,45 +17,10
Παρίσι
CAC 40
5.495,89 +21,23
Ζυρίχη
SMI
10.495,65 +4,88
Φραγκφούρτη DAX30 13.137,25 +51,09
EuroStoxx50
3.467,60 +15,63

+0,27%
+0,39%
+0,047%
+0,39%
+0,45%

Το ευρώ στα $1,1867
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι
του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,08% και διαμορφώνεται στα 1,1867 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 123,191 γεν, στο
0,8939 με τη στερλίνα και στο 1,0809 με το ελβετικό φράγκο. Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,06% έναντι του γεν και
διαμορφώνεται στα 103,828 γεν. Η στερλίνα
έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,14% και
διαμορφώνεται στα 1,3269 δολάρια.

Οικονομικές Ειδήσεις
**** Απώλειες της τάξης των 3,2 δισ. ευρώ παρουσίασαν στον τζίρο τους οι επιχειρήσεις της
χώρας που παρέχουν καταλύματα και δραστηριοποιούνται στην εστίαση το γ› τρίμηνο εφέτος σε
σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, δεχόμενες μεγάλο πλήγμα από την πανδημία.
Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου παροχής καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το γ›
τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 1.558.171.593 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 61,4% σε σχέση με το γ› τρίμηνο 2019, όταν είχε ανέλθει σε 4.034.094.834 ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην
Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου (84,5%) και η
μικρότερη μείωση (4,2%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, ενώ αύξηση
(0,6%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου
υπηρεσιών εστίασης, ο κύκλος εργασιών το γ›
τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 1.580.633.291 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 31,2% σε σχέση με το γ› τρίμηνο 2019, όταν είχε ανέλθει σε 2.298.824.542 ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην
Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου (69,5%), ενώ η
μικρότερη μείωση (0,8%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.
Για τις επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών
εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών
βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Σεπτέμβριο 2020 ανήλθε σε 105.144.436 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 34,7% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2019, όταν είχε ανέλθει σε 161.028.392
ευρώ.
**** Την επιβολή προστίμων 20.000 ευρώ σε
κάθε μία από τις τράπεζες Alpha Bank και
Eurobank, αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λόγω καθυστερημένης δημοσιοποίησης εκ
μέρους των τραπεζών, προνομιακών πληροφοριών που αφορούσαν στη διαδικασία της αύξησης
του μετοχικού τους κεφαλαίου, το 2015.
Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ενέκρινε επίσης και το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας Νίκας για τη δημόσια
προσφορά έως 13.288.535 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων - και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην «Κατηγορία
Επιτήρησης» της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης (Δ3), ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης (Δ4) και ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης (Κ) φωτογραφίζονται κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής του Συμφώνου Συναντίληψης και Συνεργασίας για την έναρξη των έργων διπλής ανάπλασης στο Βοτανικό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο Δημαρχείο της Αθήνας, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/STR

Εβδομαδιαία ανασκόπηση
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Μ

ε υψηλά κέρδη 6,68% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που
τελειώνει, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των
διεθνών αγορών από τα θετικά νέα από το μέτωπο των εμβολίων.
Οι νέες ανακοινώσεις εμβολίων με υψηλό δείκτη αποτελεσματικότητας και κοντινό ορίζοντα
κυκλοφορίας, ανέβασαν το ενδιαφέρον δίνοντας
συνέχεια στην εκρηκτική άνοδο της περασμένης
εβδομάδας (+11,49%).
Η αγορά συμπλήρωσε τρεις ανοδικές εβδομάδες με συνολικά κέρδη άνω του 20% για τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη.
Η χρηματιστηριακή αγορά υποστηρίχθηκε και
από το ιδιαίτερα θετικό κλίμα που επικρατεί στην
ελληνική αγορά ομολόγων και από το «πράσινο
φως» που έδωσε η Κομισιόν για την εκταμίευση
767 εκατ. ευρώ στα πλαίσια της όγδοης έκθεσης
ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας.
Εν τω μεταξύ στις κορυφαίες επιλογές της περιοχής της Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής
και Αφρικής (ΕΕΜΕΑ) τοποθετεί την Ελλάδα η
Morgan Stanley.
Όπως αναφέρει, οι προοπτικές για την ελληνική αγορά αλλάζουν, καθώς η χώρα θα ανακάμψει
μετά την οριστικοποίηση του εμβολίου κατά του
κορονοϊού, δεδομένου του ότι η Ελλάδα έχει μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό, ο οποίος θα
ανακάμψει ταχύτατα.
Για το λόγο αυτό η αμερικανική τράπεζα θέτει
σύσταση «overweight» για τις ελληνικές μετοχές
με περιθώρια ανόδου που φτάνουν το 27%. Σε ό,τι
αφορά τις αποτιμήσεις των ελληνικών μετοχών, το
ελληνικό χρηματιστήριο, όπως αναφέρει η Morgan
Stanley, διαπραγματεύεται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ειδικά σε όρους μακροπρόθεσμης
αποτίμησης όπως ο δείκτης P/BV (δείκτης τιμής
προς λογιστική αξία). Όπως σημειώνει τα μεγαλύτερα στοιχήματά της αφορούν τις χώρες που έχουν
υποαποδώσει περισσότερο από τον Ιανουάριο με
την ελληνική αγορά να έχει καταγράψει πτώση
έως και 39% σε αυτό το διάστημα, αποτελώντας
την πρώτη της επιλογή.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα
στις 699,45 μονάδες, έναντι 655,68 μονάδων της
προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 6,68%, από τις αρχές Νοεμβρίου σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 22,82%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει πτώση σε ποσοστό
23,70%.
Η τεχνική εικόνα της αγοράς βελτιώθηκε σημαντικά μετά και τη διάσπαση του κινητού μέσου
όρου των 200 ημερών που ήταν στις 668 μονάδες.
Αντίσταση στην ανοδική πορεία του δείκτη
αποτελούν πρώτα οι 710 και υψηλότερα η ισχυρή
αντίσταση των 740 μονάδων.
Στηρίξεις εντοπίζονται στις 690 και χαμηλότερα
στη ζώνη των 660-650 μονάδων.
Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/
ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 6,68%,
ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με κέρδη
6,74%.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με
άνοδο σε ποσοστό 20,68%, ενώ από τις αρχές του
έτους καταγράφει πτώση σε ποσοστό 57,85%.
Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 391.368
εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών και διαμορφώθηκε στα 78,274 εκατ. ευρώ, από 79,062
εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την
βδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 2,2 δισ. ευρώ, ενώ
από τις αρχές του έτους έχει μειωθεί κατά 13,08
δισ. ευρώ.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank
και η Alpha Bank διακινώντας 7.205.812 και
6.170.706 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν o
ΟΤΕ με 10,569 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ με 5,443
εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 53 πτωτικά και
19 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:
Δούρος +20,00% και Lavipharm +13,64%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
ΕΛΓΕΚΑ -11,86% και Logismos -9,84%.

Ύφεση 10,5% φέτος, ανάπτυξη 4,8% το 2021
Τα πλήγματα που δέχθηκε η οικονομία από
την πανδημία και τα lockdown καταγράφονται
στον νέο προϋπολογισμό που κατατέθηκε
στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών
Χρήστο Σταϊκούρα.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα υπάρξει
εφέτος ύφεση της τάξης του 10,5%, ενώ το
2021 η ανάπτυξη θα ανέλθει σε 4,8%. Το
πρωτογενές έλλειμμα εκτιμάται εφέτος σε
7,2% του ΑΕΠ 11,760 δισ. ευρώ), για να

μειωθεί σε 3,9% του ΑΕΠ (6,67 δισ. ευρώ) το
επόμενο έτος. Ενώ, το χρέος της Γενικής
Κυβέρνησης προβλέπεται να βρεθεί εφέτος
στο 208,9% του ΑΕΠ, για να υποχωρήσει στο
199,6% του ΑΕΠ το 2021.
Παράλληλα,
στον
προϋπολογισμό
προβλέπεται αύξηση της ανεργίας στο 18,9%
εφέτος από 17,3% το 2019, ενώ θα μειωθεί
στο 17,9% του εργατικού δυναμικού το 2021.

Χρηματιστήριο
Κύπρου
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Κέρδη κατέγραψε στην τελευταία συνάντηση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Σε εβδομαδιαία βάση, η κυπριακή
αγορά σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 7,72% ή
3,49 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Παρασκευή
στις 48,68 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη της
τάξης του 2,33%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €2,924,409.13.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις
28,83 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 2,49%.
Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν ο δείκτης
της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 2,45%, της
Εναλλακτικής Αγοράς 1,59%, των Επενδυτικών 1,47%, ενώ ζημιές σε ποσοστό 0,86% σημείωσε ο δείκτης των Ξενοδοχείων.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας με €2,824,841.6100 (τιμή κλεισίματος
€0.6000– χωρίς μεταβολή), της Ellinas Finance
Public Company με €34,500.0000 (τιμή κλεισίματος €0.3000– πτώση 6,25%), της Τράπεζας Κύπρου με €19,392.6700 (τιμή κλεισίματος
€0.6150- άνοδος 3,02%), της Τσιμεντοποιϊα
Βασιλικού με €13,998.2400 (τιμή κλεισίματος
€1.8700– άνοδος 0,54%) και της Petrolina
(Holdings) €10,894.0000 (τιμή κλεισίματος
€0.9500– άνοδος 8,57%).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 9 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά, ενώ 2
παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 90.
Στο μεταξύ, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184
του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της
εταιρείας Swan Real Estate Plc, ως είχε ανακοινωθεί στις 5 Νοεμβρίου 2020.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΧΑΚ, με βάση τα πιο πάνω, η αναστολή διαπραγμάτευσης
των τίτλων της εταιρείας θα έχει ισχύ μέχρι
και τις 11 Ιανουαρίου 2021 (συμπεριλαμβανομένης).
Νοείται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης
των τίτλων της εταιρείας θα αρθεί, όταν και
εφόσον υποβληθεί η Ετήσια Οικονομική της
Έκθεση για το έτος που έληξε 31/1/2020 καθώς και η Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση
για την περίοδο που έληξε στις 31/7/2020.
Επίσης, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του
επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου
του ΧΑΚ, την απόφαση για συνέχιση αναστολής της διαπραγμάτευσης των τίτλων της
εταιρείας Thameside Investment Group Plc,
ως είχε ανακοινωθεί στις 13 Νοεμβρίου 2020.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΧΑΚ, η
συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα
έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι 18 Ιανουαρίου 2021) ή νωρίτερα εάν η εταιρεία
συμμορφωθεί με τις εκκρεμείς συνεχείς της
υποχρεώσεις, ως έχουν ήδη ανακοινωθεί.
Επιπρόσθετα, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των 13 Εβδομάδων Γραμματίων Δημοσίου 9ης Έκδοσης, Σειράς 2020 (28/08/2020
-27/11/2020), με κωδικό ΓΔ13Ι20/ TB13I20
από τις 24 Νοεμβρίου 2020 μέχρι και τις 26
Νοεμβρίου 2020 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών, ενόψει της διαγραφής των τίτλων αυτών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΧΑΚ, η
διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου από το Χρηματιστήριο και από το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο θα γίνει στις 27 Νοεμβρίου 2020.
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Αδάμος Αδάμου: Η λίστα Γιωρκάτζη δηλητηριάζει τη Βουλή
Λευκωσία.- Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Τ

α ζητήματα διαφθοράς, η διαφάνεια
στη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι
στην κορυφή των προτεραιοτήτων του νέου
προέδρου της Βουλής. Στην πρώτη του, εφ’
όλης της ύλης συνέντευξη, στην «Κ» ο Αδάμος
Αδάμου εμφανίζεται αποφασισμένος να θέσει
ένα τέλος στο θέμα που υπάρχει με τη λίστα
Γιωρκάτζη, η οποία, όπως λέει, επικρέμαται
τόσα χρόνια πάνω από τη Βουλή. Ξεκαθαρίζει
πως πρόθεσή του είναι να τη δώσει στη δημοσιότητα και για τον λόγο αυτό έχει ζητήσει νομική συμβουλή.
–Αναλάβατε την προεδρία της Βουλής κάτω
από δύσκολες συνθήκες. Πόσο βαρύ είναι το
φορτίο των καθηκόντων σας σε αυτές τις ιδιάζουσες συνθήκες;
–Είναι βαρύ το φορτίο γιατί έχω να διεξέλθω,
στη σύντομη θητεία μου, πολλά σημαντικά θέματα εν μέσω πανδημίας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται και το έργο λειτουργίας της Βουλής. Είχαμε και κρούσματα στη Βουλή και ίσως
αυτά τα κρούσματα να πολλαπλασιαστούν και
να επηρεάσουν τις εργασίες της Βουλής, Ολομέλεια και επιτροπές, να πραγματοποιούνται με
τηλεδιασκέψεις και όχι με φυσική παρουσία. Είναι κάτι που εξετάζουμε, αυτή τη στιγμή με τις
υπηρεσίες της Βουλής.
Είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για να τρέξουμε το
έργο που υπάρχει. Πρέπει να ολοκληρωθεί ο
έλεγχος και η ψήφιση νομοσχεδίων για τα
οποία βρισκόμαστε υπό κατηγορία π.χ. από την
Greco. Τα νομοσχέδια αυτά είναι στις επιτροπές
της Βουλής και έχω τη διαβεβαίωση από τους
προέδρους των επιτροπών πως μέχρι τέλος του
μήνα, το έργο θα έχει ολοκληρωθεί και θα είναι
έτοιμα για να πάνε στην Ολομέλεια προς ψήφιση.
–Άρα με τις επισημάνσεις της Greco στην πρόσφατη έκθεσή της, ξεμπερδεύουμε;
–Αυτές είναι οι διαβεβαιώσεις των προέδρων
των επιτροπών. Είναι τέσσερα νομοσχέδια που
αφορούν, μεταξύ άλλων, τη σύσταση της μονάδας καταπολέμησης της διαφθοράς που η επιτροπή Greco υποδεικνύει ότι έχουμε καθυστέρηση.
–Οι φερόμενες αποκαλύψεις που αφορούσαν
δύο πρώην μέλη της Βουλής, έχουν πληγώσει
το Κοινοβούλιο;
–Υπάρχει καμία αμφιβολία; Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ήταν που ήταν ο θεσμός της
Βουλής στα μάτια του κόσμου - αν δείτε και από
τις δημοσκοπήσεις - χαμηλά, έπεσε ακόμα χαμηλότερα. Ήταν επόμενο.
–Τι πρέπει να αλλάξει στη Βουλή προκειμένου
να μην επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα;
–Να προωθηθούν τάχιστα τα νομοσχέδια για
καταπολέμηση της διαφθοράς, δεύτερον να
τροποποιηθεί ή να γίνει περισσότερο διαφανές,
το πόθεν έσχες των βουλευτών και από εκεί και
πέρα να λειτουργήσουμε ως Βουλή υπεύθυνα,
εκπροσωπώντας σωστά τους πολίτες που μας
εκλέγουν.
–Η εμπιστοσύνη που επιδείχθηκε στο πρόσωπό σας από τα κόμματα, τι σημαίνει για εσάς;
–Ένα βαρύ φορτίο. Θα κάνω ό,τι μπορώ, θα
διαθέσω όλες μου τις δυνάμεις, προκειμένου να
μπορέσουμε να βάλουμε, έστω, ένα λιθαράκι
για να ανεβάσουμε την αξιοπιστία της Βουλής
στην κυπριακή κοινωνία και τους πολίτες της,
που μας ψηφίζουν.

Νέο πρόγραμμα

–Το επενδυτικό πρόγραμμα πολιτογραφήσεων
έπρεπε να είχε καταργηθεί πριν ξεσπάσει ο σάλος;

–Πρέπει να πω η Βουλή δεν είχε κανένα ρόλο, στο επενδυτικό πρόγραμμα. Η Βουλή απλώς
ελάμβανε ενημέρωση για το ποιος υπέβαλε αίτηση. Δεν είχε πολιτική δύναμη να ανατρέψει
όλη αυτή τη διαδικασία, εκτός εάν είχε στη διάθεσή της στοιχεία τέτοια, που δεν είχε, προκειμένου αυτεπάγγελτα να ασχοληθεί με το θέμα.
Άρα αδίκως κατηγορείται η Βουλή. Δεν ήταν
στη δικαιοδοσία της το επενδυτικό πρόγραμμα
πολιτογραφήσεων. Όμως είναι κάτι και με βάση
τις αποκαλύψεις, στο τέλος της ημέρας επηρεάζει και τη Βουλή και μάλιστα κατά ουσιαστικό
τρόπο.
Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων έχει καταργηθεί, από την άλλη πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις αιτήσεις που εκκρεμούν. Θα τις προχωρήσουν, δεν θα τις προχωρήσουν; Όπως ξέρετε υπάρχουν περίπου 800
αιτήσεις και άλλα 700 συνδεδεμένα πρόσωπα.
Τι θα κάνουν με αυτούς; Θέλουμε απαντήσεις. Θα το συνεχίσουν για αυτούς που έχουν
κάνει ήδη αιτήσεις;
–Από τη στιγμή που το πρόγραμμα ακυρώθηκε
θα πρέπει να ακυρωθούν και οι κανονισμοί;
–Και αυτοί, βέβαια. Μας έχουν πει ότι θα φέρουν, αργότερα, νέους κανονισμούς για σωστά
επενδυτικά προγράμματα.
–Η κυβέρνηση πρέπει να αντικαταστήσει το
πρόγραμμα που καταργήθηκε με ένα άλλο το
οποίο θα αποτρέπει φαινόμενα παρόμοια με
αυτά που έχουν αποκαλυφθεί;
–Εάν στις προθέσεις της είναι να φέρει ένα
σωστό επενδυτικό πρόγραμμα, κανένας δεν
πρόκειται να πει όχι. Ένα σωστό, ελεγχόμενο
και διαφανές επενδυτικό πρόγραμμα. Αυτό είναι το ζητούμενο.

Θα τη δημοσιοποιήσω

–Στην επιφάνεια έχει έλθει και πάλι η λίστα
Γιωρκάτζη. Τι σκέφτεστε να πράξετε;
–Στο θέμα αυτό είμαι ξεκάθαρος. Η πρόθεσή
μου είναι να τη δώσω στη δημοσιότητα. Αυτό
το κρυφτούλι και το μπάχαλο με αυτή τη λίστα,
που βρήκε τον «μπελά» της η Βουλή, πρέπει να
σταματήσει εδώ και τώρα, γιατί δηλητηριάζει
ολόκληρη τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εγώ
δεν είμαι διατεθειμένος να το δεχθώ. Πρόθεσή
μου είναι να δοθεί στη δημοσιότητα. Όμως, μου
υποδείχθηκε ότι μπορεί να υπάρξουν νομικά
προβλήματα. Για αυτό έχω ζητήσει από τρεις διακεκριμένους νομικούς να με συμβουλεύσουν,
ποιες είναι οι νομικές επιπτώσεις στην περίπτωση που η Βουλή δημοσιοποιήσει αυτή τη λίστα.
Θα μπορούσαμε φυσικά να δώσουμε στη δημοσιότητα, επιλεκτικά αυτά που αφορούν τη Βου-

λή, τους βουλευτές και την εκτελεστική εξουσία, και να αφήσουμε όλους τους άλλους έξω.
Είναι κάτι που συζητούμε. Ζήτησα άποψη από
τον κεντρικό τραπεζίτη και από την Επίτροπο
Προσωπικών Δεδομένων και από τον γενικό
ελεγκτή. Πήρα τις απόψεις τους, τις έχω μεταφέρει στην Επιτροπή που συζητούμε αυτό το
θέμα και θα το προχωρήσω να το ολοκληρώσω.
Δεν μπορεί η λίστα να επικρέμαται στη Βουλή.
Πρέπει να τελειώσει είτε με τον ένα είτε με τον
άλλο τρόπο.
–Τα όλα όσα λέγονται, ψιθυριστά, τόσα χρόνια για τον πολιτικό κόσμο της Κύπρου, ως γενικό σχόλιο, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα;
–Νομίζω πως εκείνοι οι 17 βουλευτές που
υπάρχουν στη λίστα Γιωρκάτζη, έχουν βγει στην
Ολομέλεια και έχουν εξηγήσει τη θέση τους.
Θέλω να θυμίσω εδώ ότι υπάρχει απόφαση της
Ολομέλειας να δοθεί η λίστα στη δημοσιότητα.
Και όταν εστάλη τα χαρτί αυτό, στον πρόεδρ
της Δημοκρατίας για δημοσίευση, ο πρόεδρος
την απέστειλε στον γενικό εισαγγελέα, ο οποίος απάντησε με μια 10σελιδη επιστολή, στην
οποία εξηγεί τα προβλήματα που θα προκύψουν
και τις πιθανές νομικές επιπτώσεις από τη δημοσιοποίηση της λίστας. Είναι αρκετοί θεσμοί
που εμπλέκονται στο θέμα δημοσιοποίησης.
Όμως αυτό δεν με αποθαρρύνει από τον στόχο
μου, να ξεκαθαρίσει το ζήτημα της λίστας. Η
πρόθεσή μου δεν είναι να το αφήσω να τραβήξει σε βάθος χρόνου. Εάν τα κόμματα και η
Ολομέλεια δεν θελήσουν τη δημοσιοποίηση να
αναλάβουν τις ευθύνες τους
–Πιστεύετε αυτό το οποίο λέγεται ότι η λίστα
συντάχθηκε ως εργαλείο πίεσης;
–Η κ. Γιωρκάτζη που έφερε τη λίστα στη
Βουλή δεν είχε την έγκριση της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας στην οποία υπάγεται η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Αυτό είναι ένα το
κρατούμενο. Δεύτερον από τις συζητήσεις που
είχαμε με τα θεσμικά όργανα, η πλειοψηφία αυτών μου έχουν υποδείξει ανεπάρκειες που υπάρχουν στη λίστα, για άτομα που εκτέθηκαν και
δεν έπρεπε να είναι στη λίστα, για λάθη στη λίστα. Αυτά μου τα έχουν υποδείξει οι θεσμοί. Η
Βουλή δεν είναι ανακριτικό σώμα για να εξετάσει, γιατί ο ένας είναι μέσα στη λίστα και ο άλλος δεν είναι. Εκείνος ο θεσμός που μας έδωσε
τη λίστα εκείνος, κατά την άποψή μου, έχει την
ευθύνη γι’ αυτό που έγραψε.
Πρέπει να πω και τούτο. Πέρα από ενδεχόμενα νομικά προβλήματα δημοσιοποίησης της λίστας, ήδη από ένα βουλευτή έχω πάρει, ως πρόεδρος της Βουλής, επιστολή στην οποία μου
απαγορεύει να του δημοσιεύσω τα προσωπικά
του οικονομικά στοιχεία. Όταν έχουμε τέτοια

ζητήματα ο καθένας μπορεί να φανταστεί τι θα
γίνει μετά. Πρέπει να είμαι προσεχτικός για να
μην θυματοποιηθεί η Βουλή και κατ’ επέκταση
οι φορολογούμενοι από τυχόν αγωγές. Εγώ θέλω διαφάνεια, τελεία και παύλα. Αυτή η ιστορία
με τη λίστα θα πρέπει να φύγει από τη Βουλή.

«Χορτάσαμε από λεκτικές
καταδίκες στο Κυπριακό»

–Τι πρέπει να αναμένουμε από τις τελευταίες
εξελίξεις στα Κατεχόμενα;
–Πώς μπορεί κάποιος να είναι αισιόδοξος, με
αυτά που βλέπει. Πώς μπορεί κάποιος να είναι
αισιόδοξος όταν η ασυδοσία της Τουρκίας
έφθασε σε τέτοιο σημείο και το μόνο που έχει
να αντιμετωπίσει είναι λεκτικές καταδίκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριοι, από λεκτικές καταδίκες χορτάσαμε, τίποτε άλλο πιο ουσιαστικό
μπορείτε να κάνετε να αρθεί η αδικία εις βάρος
του κυπριακού λαού και στη συγκεκριμένη περίπτωση εις βάρος των νόμιμων κατοίκων της
Αμμοχώστου;
Ο Τατάρ το είπε ξεκάθαρα. Θα πάνε σε μια
Πενταμερή για να υποστηρίζουν δύο κράτη.
Από την άλλη καλούν Αμμοχωστιανούς να πάνε να τους δώσουν τα κλειδιά των σπιτιών τους.
Την ίδια ώρα αγνοούν τις φωνές των Τ/κ που
βγήκαν στους δρόμους και διαμαρτύρονται.
–Τι θα λέγατε στους Αμμοχωστιανούς;
Οι Αμμοχωστιανοί ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν, το έχουν αποδείξει διαχρονικά
με τη στάση τους και από εκεί και πέρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν καταφέραμε οτιδήποτε όσον αφορά τα Βαρώσια εξαιτίας της τουρκικής αδιαλλαξίας. Εγώ πιστεύω
πως η πλειοψηφία των Αμμοχωστιανών δεν θα
ανταποκριθεί στα καλέσματα της Τουρκίας, να
πάνε στην Επιτροπή των Κατεχομένων. Ωστόσο, αν κάποιοι θέλουν να πάνε πίσω στα σπίτια
τους, εγώ δεν θα τους κατηγορήσω. Αυτοί οι
άνθρωποι για 46 χρόνια υπομένουν να τους δοθούν τα σπίτια τους. Επομένως, δεν μπορεί να
κατηγορηθούν, όσοι ενδεχομένως προσφύγουν
στην Επιτροπή των Κατεχομένων. Όμως ως γενική αρχή πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις
κινήσεις που κάνουμε από εδώ και πέρα για να
μη δώσουμε και άλλες αφορμές. Κανείς δεν
μπορεί να εμποδίσει κάποιον, τη στιγμή μάλιστα που για 46 χρόνια, ως πολιτική ηγεσία, δεν
καταφέραμε να επιλύσουμε το θέμα της περίκλειστης πόλης.
*** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»
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Τουρκικό φλερτ με αναγνώριση και η λίστα κρατών
Λευκωσία.- Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ
αθόλου τυχαίο ήταν το γεγονός ότι την
περασμένη Κυριακή, στο περίκλειστο
Βαρώσι, ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι ο
Τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ θα επισκεφθεί το
Αζερμπαϊτζάν, πράγμα που παρέπεμπε σε επιχείρηση της Άγκυρας για αναγνώριση της
«ΤΔΒΚ», που εκείνη της μέρα συμπλήρωνε 37
χρόνια από την «ανακήρυξη» της. Αμέσως μετά τη δήλωση Ερντογάν, τουρκικός και τ/κ τύπος μετέδωσαν ότι το Αζερμπαϊτζάν είχε στείλει επίσημη πρόσκληση στον Ερσίν Τατάρ για
την επίσκεψη.

Κ

Η συγκεκριμένη κίνηση ήρθε λίγο μετά τη νίκη του Αζερμπαϊτζάν στο Καραμπάχ, η οποία
εξασφαλίστηκε σε μεγάλο βαθμό χάρη στη διπλωματική και στρατιωτική υποστήριξη της
Τουρκίας. Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, τα
τουρκικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι υπάρχουν
και άλλες χώρες που διατηρούν στενές σχέσεις
με την Τουρκία και το επόμενο διάστημα ενδέχεται να προχωρήσουν στησύσφιξη σχέσεων και με
την «ΤΔΒΚ». Η συγκεκριμένη πληροφόρηση ήρθε στο προσκήνιο σε μια στιγμή που στην Άγκυρα έχουν πέσει στο τραπέζι του Κυπριακού διάφορες ιδέες και εναλλακτικές φόρμουλες, μία εκ
των οποίων, η ιδέα της συνομοσπονδίας.

Λίστα κρατών

Πολιτικοί αναλυτές που παρακολουθούν το
Κυπριακό γνωρίζουν ότι και στο παρελθόν το
Αζερμπαϊτζάν χρησιμοποιήθηκε από την Άγκυρα
ως σκιάχτρο αναγνώρισης της «ΤΔΒΚ». Τη δεκαετία του 1990 στην Άγκυρα αρκετοί πολιτικοί
και διπλωμάτες ανέμεναν ότι το Μπακού θα
πραγματοποιούσε βήματα προς την κατεύθυνση
της αναγνώρισης της «ΤΔΒΚ» ώστε να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλα τουρκόφωνα κράτη
της Κεντρικής Ασίας», λένε στην «Κ» πηγές σε
Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη. Η αναμενόμενη
κίνηση του Αζερμπαϊτζάν δεν ήρθε ποτέ καθώς
συντόμως αντιμετώπισε τον εφιάλτη της ήττας
στον πρώτο πόλεμο του Καραμπάχ. Χάνοντας
σημαντικά εδάφη άρχισε να δέχεται πιέσεις από
τη διεθνή κοινότητα και οι τουρκικοί σχεδιασμοί

για την «ΤΔΒΚ» μπήκαν σταδιακά στο ράφι.
Από την οπτική γωνία της Άγκυρας, λίγο μετά
την επιστροφή των στρατευμάτων του Αζερμπαϊτζάν στο Καραμπάχ, αλλάζουν και τα δεδομένα που
αφορούν το Κυπριακό. Οι ίδιες πηγές τονίζουν: «Με
εξαίρεση τη Ρωσία, την παρούσα στιγμή δεν υπάρχουν πολλά εμπόδια που δυσχεραίνουν τη σύσφιξη
των σχέσεων του Αζερμπαϊτζάν με την ΤΔΒΚ.
Από πολλές απόψεις, το Αζερμπαϊτζάν του
2020 διαφέρει πολύ από το Αζερμπαϊτζάν του
1994. Γι’ αυτό το λόγο, στην Άγκυρα επικρατεί
θετικό κλίμα». Μια άλλη χώρα, που περιλαμβάνεται στη λίστα των κρατών που το επόμενο διάστημα ενδεχομένως θα αναπτύξουν σχέσεις με
την τ/κ πλευρά είναι το Πακιστάν. Ως γνωστόν,
το Πακιστάν είναι άλλη μία μουσουλμανική χώρα, με την οποία, τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία
έχει αναπτύξει πολυδιάστατη συνεργασία. Ο
ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας,
Χουλουσί Ακάρ, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό
ρόλο στη σύσφιξη των στρατιωτικών σχέσεων
των δυο χωρών, ο δε Ταγίπ Ερντογάν εκλαμβάνεται από την πακιστανική κοινή γνώμη ως ένας
σημαντικός ηγέτης των Μουσουλμάνων Σουνιτών σε ολόκληρη την υφήλιο. Με αυτά ως δεδο-

μένα, οι ίδιες πηγές εκφράζουν συγκρατημένη
αισιοδοξία ως προς τις πιθανές κινήσεις του
Ισλαμαμπάντ στο Κυπριακό κατά το επόμενο διάστημα. Υπενθυμίζουν δε ότι το 1983 το Πακιστάν βρέθηκε μόλις ένα βήμα πριν από την αναγνώριση της «ΤΔΒΚ», κίνηση που ματαιώθηκε
την ύστατη στιγμή με παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Στη λίστα των χωρών από τις οποίες το επόμενο διάστημα η Άγκυρα αναμένει σημαντικά
βήματα στο Κυπριακό, συμπεριλαμβάνονται και
το Μπαγκλαντές, η Γάμπια και η Λιβύη.

Αναμένουν την άτυπη

Και το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον,
με τις πιθανές επισκέψεις Τατάρ σε πρωτεύουσες
των προαναφερόμενων χωρών, την ενδεχόμενη
υποδοχή με τιμές αρχηγού κράτους, θα πρέπει να
αναμένεται και μια ταχεία «αναγνώριση» της
«ΤΔΒΚ»; Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι
στην Άγκυρα την παρούσα στιγμή, απαντώντας
το συγκεκριμένο ερώτημα, όλες οι καλά ενημερωμένες πηγές επιλέγουν «να κρατήσουν μικρό
καλάθι». Στην τ/κ κοινότητα, πηγές που ασχολούνται με το ζήτημα αποφεύγουν να σχολιάσουν, διότι παρασκηνιακά η Άγκυρα ζητά από

όλους τους αξιωματούχους, διπλωμάτες και ειδικούς προσεκτικές κινήσεις έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η νέα προσπάθεια της αναβάθμισης της θέσης των Τ/κ στη διεθνή κοινότητα.
Από τις ίδιες πηγές επιβεβαιώνονται οι παρασκηνιακές επαφές της Άγκυρας με όλες τις προαναφερόμενες χώρες καθώς και με σειρά άλλων
κυβερνήσεων, με τις οποίες διατηρεί φιλικές σχέσεις, ωστόσο εκτιμάται ότι είναι ακόμα νωρίς για
να τίθεται προς συζήτηση το ενδεχόμενο της
όποιας αναγνώρισης της «ΤΔΒΚ». Πηγή στην
τουρκική πρωτεύουσα επικυρώνοντας τα πιο
πάνω προσθέτει:
«Η Άγκυρα το δηλώνει και το εννοεί. Το κεφάλαιο της ομοσπονδίας έκλεισε. Στο Κυπριακό
ήρθε η ώρα για να συζητηθούν νέες ιδέες. Με
βάση την αρχή της κυριαρχικής ισότητας μπορούν να συζητηθούν διάφορα μοντέλα. Πρώτα
όμως πρέπει να οδηγηθούμε στην άτυπη διάσκεψη για να ξεκαθαρίσει η τελική εικόνα στο Κυπριακό». Διευκρινίζεται ότι ανάλογα με τις εξελίξεις και το αποτελέσματα της σχεδιαζόμενης διάσκεψης, η διαδικασία αναβάθμισης της θέσης
των Τ/κ στο διεθνές σκηνικό ενδέχεται να αναπτύξει νέα δυναμική.

Τελικός στόχος

Σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τις
πληροφορίες από τουρκικής πλευράς είναι η επιμονή για ξεχωριστές διασκέψεις για το Κυπριακό
και την Ανατολική Μεσόγειο: «Αυτή την ώρα για
να προφυλάξουμε τα εθνικά συμφέροντα της
Τουρκίας είναι καλύτερο να μην επεκταθούμε επί
του ζητήματος. Παρόλα αυτά θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι κάθε είδους λύση στα προβλήματα της Αν. Μεσογείου θα έρθει μέσα από το διάλογο και τη διαδικασία του πάρε-δώσε. Γι’ αυτό
το λόγο δεν πρέπει να βιαστούμε για να καταλήξουμε σε τελικά συμπεράσματα. Η λύση των δυο
κρατών μπορεί να μας οδηγήσει σε εκπλήξεις,
όπως λ.χ. σε μια συνομοσπονδία ή σε ένα νέο,
αυθεντικό πλαίσιο χαλαρής συνεργασίας σε συγκεκριμένα, σημαντικά πεδία», καταλήγουν οι
ίδιες πηγές.
**** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»

Διευρύνει τη βολιδοσκόπηση η Τζέιν Χολ Λουτ
Λευκωσία.Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
Η ανησυχία που εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης την επομένη
της παρουσίας Ερντογάν στο Βαρώσι, για το
σοβαρό ενδεχόμενο προσάρτησης των Κατεχομένων στην Τουρκία μέχρι και το 2023, ήταν ενδεικτικό σημάδι του αδιεξόδου που βρίσκεται
πλέον το Κυπριακό, αλλά και ένδειξη πως η κυβέρνηση –έστω και τώρα– αντιλαμβάνεται πως
ο χρόνος που περνά χωρίς διαπραγματεύσεις
λειτουργεί αρνητικά. Με δεδομένο το αδιέξοδο
και με τις επιλογές που μπαίνουν στο τραπέζι
να είναι τα δύο κράτη –η βολιδοσκόπηση για
αναγνώριση του ψευδοκράτους έχει ήδη ξεκινήσει σε κάποιες χώρες– ή το ενδεχόμενο προσάρτησης, η κυβέρνηση ανοίγει και επίσημα ως
σενάριο που είναι έτοιμη να συζητήσει τη χαλαρή ομοσπονδία και ξεκαθαρίζει πως είναι έτοιμη
να παρευρεθεί σε Πενταμερή, παραλείποντας
τις προϋποθέσεις. Ιδιαίτερο ρόλο αναμένεται
να παίξει στις διαπραγματεύσεις αυτή τη φορά
και η ισότιμη κυριαρχία.

Πλατιές βολιδοσκοπήσεις

Η επίσκεψη Λουτ στην Κύπρο το επόμενο
δεκαήμερο θα καταδείξει βεβαίως πώς προχωρεί η διαδικασία και κυρίως αν υπάρχει κοινό
έδαφος συζήτησης μεταξύ των δύο μερών. Ήδη
ο Ε/κ διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης βρίσκεται στην Κύπρο αυτή τη βδομάδα και

αναμένεται, ενόψει της καθόδου Λουτ, ο πρόεδρος Αναστασιάδης με τους στενούς του συνεργάτες να οριστικοποιήσει την στρατηγική
της ε/κ πλευράς. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, η
Τζέιν Χολ Λουτ έχει προχωρήσει σε πλατιές βολιδοσκοπήσεις γύρω από τις επιδιώξεις των δύο
πλευρών. Ενδεικτικό πως η ε/κ πλευρά ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για ποιο λόγο διαφωνεί με
την ισότιμη κυριαρχία και αν είναι πρόθυμη να
συζητήσει κι άλλα πράγματα.
Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει απαραιτήτως πως
τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να αλλάξουν
πλεύση στον τρόπο διαπραγμάτευσης, αλλά ότι
η ειδική απεσταλμένη προσπαθεί να δει πού
στέκουν οι δύο πλευρές και μετά να κάνει το
οποιοδήποτε βήμα. Σύμφωνα με διπλωματικές
πηγές, εκτιμάται πως ο γ.γ. των Ηνωμένων
Εθνών Αντόνιο Γκουτιέρες θέλει να γίνει καλή
προετοιμασία, να γνωρίζει επακριβώς τι θέλουν
οι δύο πλευρές ούτως ώστε να μην οδηγηθεί σε
ναυάγιο η όλη διαδικασία.
Η «Κ» είχε πάντως αποκαλύψει πριν από δύο
εβδομάδες ότι ευνοείται από κύκλους η χαλαρή
ομοσπονδία και την περασμένη Κυριακή πως η
χαλαρή ομοσπονδία έως και η συνομοσπονδία
μπαίνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
στο παρασκήνιο. Αυτή είναι μία πρόταση που
φέρεται να ευνοεί και το Ηνωμένο Βασίλειο, σε
μία προσπάθεια να βρεθεί συμβιβαστική λύση
μεταξύ των δύο πλευρών. Θα πρέπει άλλωστε
να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι το Ηνωμέ-

νο Βασίλειο είναι ο pen holder του Συμβουλίου
Ασφαλείας. Την πρόταση περί χαλαρής φέρεται
να συζητάει στο παρασκήνιο και η δική μας
πλευρά. Την εβδομάδα που πέρασε, ο υπουργός
Εξτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης το είπε και
δημοσίως, ενώ σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συζήτησε τα
περί χαλαρής ομοσπονδίας με τον Ερσίν Τατάρ.
Το ερώτημα που τίθεται είναι για ποιο λόγο η
ε/κ πλευρά να ξεκινήσει να συζητάει χαλαρή
ομοσπονδία προτού καν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με κάποιους να θέτουν πως κάτι τέτοιο αποτελεί κίνηση αυτοκτονίας.

Περί αναγνώρισης

Διπλωματικοί κύκλοι απαντούν στην «Κ»
πως το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται το Κυπριακό είναι πλέον αντιληπτό και στην ίδια την κυβέρνηση. Καθόλου τυχαία και η αμηχανία με
την οποία αντιμετωπίστηκε η κάθοδος Ερντογάν στο Βαρώσι, παρά τις διαβεβαιώσεις για τη
φιέστα. Σε αυτό το πλαίσιο των προκλήσεων
και μεταξύ προσάρτησης και αναγνώρισης, η
κυβέρνηση θεωρεί πως η συμβιβαστική λύση είναι η χαλαρή ομοσπονδία. Δεν είναι τυχαίες οι
δηλώσεις Χριστοδουλίδη περί προσάρτησης
μέχρι και το 2023, όταν δηλαδή θα κλείσουν
100 χρόνια από τον θάνατο του Κεμάλ Ατατούρκ, μετά και την παρουσία του Τούρκου
προέδρου στο Βαρώσι.

Αν και για κάποιους αποτελούν το χειρότερο
σενάριο και πλέον απόμακρο, το ίδιο δεν ισχύει
και με συζητήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο
για αναγνώριση του ψευδοκράτους από συγκεκριμένες χώρες, οι οποίες έχουν σοβαρά συμφέροντα και εξαρτήσεις από την Τουρκία. Αυτό
ακούγεται εντόνως τελευταία για το Αζερμπαϊτζάν, δεδομένου ότι η χώρα νιώθει υποχρεωμένη στην Τουρκία εξαιτίας της κατάστασης με το
Ναγκόρνο Καραμπάχ. Επί του παρόντος το
Αζερμπαϊτζάν δεν φέρεται διατεθειμένο να
προχωρήσει σε αναγνώριση του ψευδοκράτους.
Το ίδιο φέρεται να ισχύει τόσο για το Πακιστάν
αλλά και για τη Λιβύη, παρά τις σχέσεις εξάρτησης του νέου καθεστώτος στη Λιβύη με την
Άγκυρα.
Το ερώτημα που εγείρεται είναι για ποιο λόγο να ανοίξει σήμερα θέμα αναγνώρισης. Στο
παρελθόν, όσες φορές έγιναν τέτοιες κρούσεις
από πλευράς Άγκυρας, βρήκαν την αντίσταση
των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου
Βασιλείου. Το κατά πόσο οι δύο χώρες θα θέσουν εκ νέου θέμα όταν ανοίξει είναι βεβαίως
ανοικτό. Αυτό που εκτιμάται από διπλωματικούς κύκλους είναι ότι σε μία προσπάθεια να
βρεθεί λύση και να πιεστεί η ε/κ πλευρά να διαπραγματευθεί, ενδεχομένως να επιτραπούν
αναγνωρίσεις από πλευράς κάποιων από τις
παραπάνω χώρες.
**** Από την εφημερίδα της
Κύπρου «Καθημερινή της Κυριακής»
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300 Βαρωσιώτες είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στις περιουσίες τους
Λευκωσία.- Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

H

νέα κίνηση της τ/κ πλευράς για επιστροφή περιουσιών σε Ελληνοκύπριους, δεν παραβιάζει την ουσία των σχετικών
αποφάσεων του ΟΗΕ για την περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων. Αντίθετα, οι αποφάσεις του
ΕΔΑΔ το επιβάλλουν και είναι και ο λόγος
ίδρυσης της Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας
(ΕΑΠ), η οποία βάσει του νόμου 67-2005 παρέχει στην ΕΑΠ τρεις λύσεις: Αποζημίωση,
ανταλλαγή και επιστροφή. Αυτή την ερμηνεία
δίνει σήμερα στην «Κ», το δεξί χέρι του Ερσί
Τατάρ, Ογουζχάν Χασίπογλου, «βουλευτής»
του «κυβερνώντος» Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), αναφερόμενος στο τουρκικό
Σχέδι για το Βαρώσι. Συγκεκριμένα λέει:
«Όταν σήμερα ένας Ελληνοκύπριος απευθύνεται στην Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας (Ta nmaz
Mal Komisyonu) και μου ζητάει την επιστροφή
την οικίας του, του χώρου εργασίας του στην περίκλειστη πόλη, τι είδους απάντηση θα πρέπει να
του δώσω; Επειδή δεν υπάρχουν Τ/κ που ζουν
εκεί, πρέπει να επιστρέψω την ακίνητη περιουσία.
Οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ μας το επιβάλλουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ιδρύθηκε η Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας. Ο νόμος με αριθμό
67-2005 μας παρέχει τρεις λύσεις: Αποζημίωση
(Πωλήσεις), Ανταλλαγή και Επιστροφή».
Μάλιστα, ενώ την περασμένη Κυριακή, οι Ταγίπ Ερντογάν και Ερσίν Τατάρ, στη φιέστα εντός
της περίκλειστης ξεκαθάρισαν ότι πλέον δεν
υπάρχει επιστροφή από το τουρκικό σχέδιο για το
άνοιγμα του Βαρωσιού υπό τ/κ διοίκηση και άφηναν να νοηθεί ανατροπή των σχεδιασμών που
εξήγγειλε ο γ.γ. του ΟΗΕ, ο κ. Χασίπογλου λέει
τώρα ότι οι συγκεκριμένες κινήσεις δεν αποσκοπούσαν σε ανατροπή των συνομιλιών υπό τον
ΟΗΕ. Αντίθετα:
«Δεν ανοίξαμε το Βαρώσι για να εξασφαλίσουμε πολιτικό όφελος. Και δεν θα θέλαμε αυτή η κίνηση να επηρεάσει αρνητικά τις διαπραγματεύσεις. Ανοίξαμε το Βαρώσι για όλους τους δικαιούχους. Προτείναμε την επιστροφή όλων των ακίνη-

των περιουσιών στην περιοχή στην ε/κ πλευρά
στο πλαίσιο όλων των προηγούμενων πολυδιάστατων διαπραγματεύσεων και στο πλαίσιο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης», γι’ αυτό κατά
τον κ. Χασίπογλου, η νέα κίνηση της τ/κ πλευράς
δεν παραβιάζει την ουσία των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ για τα περίκλειστα Βαρώσια.

«Η ε/κ πλευρά απέρριψε...»

Ο στενός συνεργάτης του κ. Τατάρ επιχειρηματολογεί ότι η ε/κ πλευρά απέρριψε σειρά προτάσεων για επιστροφή των Βαρωσίων και ισχυρίζεται: «Γνωρίζετε ότι το Βαρώσι συμπεριλαμβανόταν στο κεφάλαιο του εδαφικού. Ως αποτέλεσμα
της λύσης που θα εξασφαλιζόταν θα γινόταν μια
εδαφική ρύθμιση (territorial arrangement) και το
Βαρώσι θα επιστρεφόταν στην ε/κ πλευρά. Όλες
τις σχετικές προτάσεις η ε/κ πλευρά τις απέρριψε.
Ψήφισε «όχι» στο δημοψήφισμα (για το Σχέδιο
Ανάν). Απέρριψε την επιστροφή του Βαρωσιού με
αντάλλαγμα το άνοιγμα του αεροδρομίου Ερτζάν
(Τύμπου) για διεθνείς πτήσεις, πρόταση, που αν

γινόταν δεκτή θα ήταν προς όφελος και των δύο
πλευρών. Τι θα έχανε η ε/κ πλευρά αν υπήρχαν
απευθείας πτήσεις προς την τ/κ πλευρά; Ο τουρίστας έρχεται ήδη σε μας ούτως ή άλλως. Αν πριν
από 15 χρόνια οι προτάσεις γίνονταν δεκτές, τώρα ο αριθμός των τουριστών σε όλο το νησί, συμπεριλαμβανομένου του Βαρωσιού, θα ήταν πενταπλάσιος και θα είχε σημειωθεί εντυπωσιακή
άνοδος στην οικονομία». Σε ό,τι αφορά στην παραβίαση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, ο κ. Χασίπογλου λέει ότι η τουρκική πλευρά κρατά την ουσία
των ψηφισμάτων: «Κάποιοι ισχυρίζονται ότι με το
άνοιγμα του Βαρωσιού, ενεργούμε ενάντια στα
ψηφίσματα του ΟΗΕ, ωστόσο, η ουσία των ψηφισμάτων αφορά στην επιστροφή των ακίνητων περιουσιών στους νόμιμους κατοίκους της περιοχής
το 1974 χωρίς να αναμένουμε συνολική λύση. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε», λέει ο συνεργάτης του Ερσίν Τατάρ.

Tα έργα στην πόλη και το μήνυμα

Τις περιουσίες τους στο πλαίσιο του σχεδίου

του σταδιακού ανοίγματος του Βαρωσιού υπό τ/κ
διοίκηση, σύμφωνα με όσα είπαν στην «Κ» ενημερωμένες πηγές, φαίνεται να διεκδικούν μέσω της
ΕΑΠ, περισσότεροι από 300 ιδιοκτήτες περιουσίας στην περίκλειστη. Στη βάση των σχετικών
πληροφοριών ρωτήσαμε τον κ. Χασίπογλου για
τα σχέδια της «νέας κυβέρνησης» στο Βαρώσι:
«Τώρα οι δρόμοι και οι υποδομές της πόλης άρχισαν να επισκευάζονται. Γίνονται ρυθμίσεις στο
περιβάλλον και φτιάχνονται ποδηλατόδρομοι.
Δεν τα κάνουμε όλα αυτά μόνο για τους Τουρκοκύπριους. Τα κάνουμε και για τους Ελληνοκύπριους.
Πρόκειται για ένα έργο προς το συμφέρον όλου
του νησιού. Μετά από 46 χρόνια, παρέχουμε ευκαιρίες σε όσους επιστρέφουν στη γενέθλια γη,
να την κατοικίσουν και να εργαστούν. Στο Βαρώσι, θέλουμε οι Ε/κ να προσεύχονται στις εκκλησίες τους και οι Τ/κ στα τζαμιά τους. Θέλουμε να
αρχίσουμε να παίζουμε ξανά ποδόσφαιρο με τις
ομάδες του νότου στο γήπεδο ποδοσφαίρου, το
οποίο παραμένει κλειστό (ΓΣΕ). Στοχεύουμε σε
μια πόλη τέχνης και πολιτισμού, με θέατρα και κινηματογράφους. Όπως και πριν από το 1974, θέλουμε αυτή η περιοχή να αποτελέσει ένα ζωντανό
τουριστικό προορισμό».

Το μήνυμα...

Ο στενός συνεργάτης του κ. Τατάρ, Ογουζχάν
Χασίπογλου, διαμηνύει προς τους Βαρωσιώτες
και προφανώς και προς την κυβέρνηση τα εξής:
«Ζητούμε από τους Ε/κ να υποβάλουν αιτήσεις
στην ΕΑΠ και να μας δηλώσουν τι επιθυμούν.
Μόλις η νέα κυβέρνηση συσταθεί, θέλουμε αυτή η
περίκλειστη περιοχή να πάψει να είναι μια στρατιωτική ζώνη. Με τον τρόπο αυτό, όσοι επιθυμούν
να επιστρέψουν στην ακίνητη περιουσία τους θα
μπορούν να το πράξουν. Οι πωλήσεις και η
ανταλλαγή δεν θα είναι η μοναδική φόρμουλα.
Μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ΕΑΠ όχι
μόνο για ακίνητα, αλλά και για κινητή περιουσία,
όπως λ.χ. πολύτιμα έγγραφα στα χρηματοκιβώτια
των τραπεζών ή αυτοκίνητα».
*** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»

Εκνευρισμός και αμηχανία Ε.Ε. για την Τουρκία
Βρυξέλλες.Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ
Η δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου
για την Εξωτερική Πολιτική της Ε.Ε. Ζοζέπ Μπορέλ την Πέμπτη πως η απόσταση
μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρώπης μεγαλώνει έχει ειδικό πλέον βάρος, γιατί δεν
αφορά δήλωση που γίνεται από κάποιον
ηγέτη ή ΥΠΕΞ πριν ή μετά τη συνάντηση
για εσωτερική κατανάλωση. Η δήλωση
Μπορέλ είχε τη σημασία της γιατί, όπως
και ο ίδιος, «αυτό εκτιμούν οι υπουργοί».
Αντικατοπτρίζει δηλαδή την πραγματικότητα πως οι 27 ΥΠΕΞ στο σύνολό τους
συμφώνησαν στο ότι η Τουρκία δεν έχει
επιλέξει τον δρόμο μιας εμβάθυνσης των
σχέσεων στη βάση μιας θετικής ατζέντας,
αλλά συγκρουσιακές προσεγγίσεις.
Ωστόσο, το πώς θα προσεγγίσουν οι ηγέτες των 27 τα ευρωτουρκικά στο επόμενο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 10 Δεκεμβρίου παραμένει ανοιχτό.
Το βέβαιο είναι πως το κλίμα που έχει
δημιουργηθεί –λόγω και του αρνητικού
ρόλου της Τουρκίας στις πολεμικές συγκρούσεις στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ– ενδεχομένως να μην επιτρέψει την επιστροφή σε μια θετική ατζέντα ακόμα και αν η
Άγκυρα ξεκινήσει από αύριο κιόλας τις
θετικές κινήσεις. Ειδικότερα στο Κυπριακό, στις Βρυξέλλες κοινοτικοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν πως η επίσκεψη Ερντογάν στο Βαρώσι, οι δηλώσεις του εκεί, και
οι ανοιχτές αναφορές στην προσθήκη της

λύσης δύο κρατών στις επιλογές, έρχονται
ενάντια στην προσέγγιση της Ε.Ε. για αυτά τα θέματα. Υπενθυμίζουμε πως σε γραπτή δήλωση μετά τις πρώτες αναφορές
του Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ σε δύο κράτη,
εκπρόσωπος της Κομισιόν είχε ξεκαθαρίσει στην «Κ» πως στόχος για την Ε.Ε. παραμένει η λύση διζωνικής δικοινοτικής
ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Το ίδιο
μήνυμα έστειλε με τηλεφώνημα στον κ.
Τατάρ και ο κ. Μπορέλ, αλλά και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στον κ.
Ερντογάν. Παρ’ όλα αυτά η Λευκωσία
φροντίζει να κρατά αυτή τη φορά χαμηλά
τον πήχη. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι μιλούν εδώ και καιρό για μέτρα και όχι για
κυρώσεις, και παραδέχονται πως αν και τα
πράγματα είναι δύσκολα για την Τουρκία
στις Βρυξέλλες λόγω και των πρωτοφανών δηλώσεων και ενεργειών στο Κυπριακό, η συμπεριφορά της χώρας απέναντι
στην Κύπρο δεν είναι απαραίτητα αυτή
που θα αλλάξει τις ισορροπίες.
Αυτή η προσέγγιση κρύβει και μια ανησυχία όπως τη διατύπωσε πρόσφατα
στους πολιτικούς αρχηγούς ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης - μήπως τυχόν θετικά βήματα από την Άγκυρα και επανέναρξη των
συνομιλιών χωρίς απόρριψη της ομοσπονδίας θα χρησιμοποιηθούν ξστις Βρυξέλλες για να απομακρύνουν ξανά το ενδεχόμενο κυρώσεων.

Εκνευρισμός στην Ε.Ε.

Αυτό που είναι πάντως αναντίλεκτο

γεγονός είναι πως στις Βρυξέλλες και –
πλέον σημαντικό– στο Βερολίνο, επικρατεί εκνευρισμός για τον τρόπο με τον
οποίο η Τουρκία δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες για οικοδόμηση θετικής ατζέντας και
αντιθέτως άνοιξε νέα μέτωπα στην Κύπρο
και όξυνε το κλίμα με μια επί του προσωπικού αντιπαράθεση με τον Γάλλο Πρόεδρο. Σε ενημέρωση για τον Τύπο στις
Βρυξέλλες πριν από το διαδικτυακό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Πέμπτης, κοινοτικός αξιωματούχος επεσήμανε πως λαμβάνεται υπόψη η αλλαγή
του στάτους κβο στο Βαρώσι και οι δηλώσεις Ερντογάν που έρχονται σε αντίθεση
με το ομοσπονδιακό πλαίσιο λύσης υπό
την αιγίδα του ΟΗΕ. Μάλιστα, ο ίδιος
αξιωματούχος έδωσε την εντύπωση πως
ακόμα και αν υπάρξουν κάποια θετικά βήματα τις εβδομάδες πριν από τη Σύνοδο –
όπως έγινε και σε εκείνη του Οκτωβρίου–
αυτό δεν σημαίνει πως η Ε.Ε. θα επιστρέψει αυτόματα στη θετική ατζέντα.

Προσεκτικός ο Μάας

Και μπορεί οι δηλώσεις του Ζοζέπ
Μπορέλ να δημιούργησαν εντυπώσεις,
όμως θα μπορούσε να πει κανείς πως περισσότερο βάρος είχαν οι δηλώσεις του
Γερμανού ΥΠΕΞ Χάικο Μάας. Για τον κ.
Μάας «από την Τουρκία εξαρτάται ποιες
αποφάσεις θα ληφθούν», ενώ προανήγγειλε πως αν δεν υπάρξουν θετικά μηνύματά από την Άγκυρα μέχρι τον Δεκέμβριο αλλά επιπρόσθετες προκλήσεις, η

συζήτηση προμηνύεται δύσκολη. Κληθείς
να σχολιάσει αν η δύσκολη συζήτηση
προμηνύει και κυρώσεις, ο κ. Μάας ήταν
προσεκτικός, υπενθυμίζοντας πως η πρόταση αυτή κατατέθηκε στο τραπέζι στο
παρελθόν και πως σίγουρα θα παίξει ρόλο
και στη συνάντηση του Δεκεμβρίου.

Λεπτή γραμμή

Η κατάσταση, λοιπόν, όσον αφορά την
Τουρκία είναι λεπτή και ρευστή, λόγω της
ανάγκης της Ε.Ε. να διατηρήσει μια σχέση
με την Τουρκία στο μεταναστευτικό και
τα άλλα ζητήματα, αλλά και της ταυτόχρονης κανάγκης, ιδιαίτερα της Γερμανίας, να σταλεί το μήνυμα πως δεν μπορεί η
Άγκυρα να αγνοεί την Ε.Ε. Οι εξελίξεις
στο Κυπριακό ενδέχεται να αποτελέσουν
εργαλείο για τους εταίρους και όχι αυτοσκοπό, λόγω και του ότι η Τουρκία παίζει
στα όρια της νομιμότητας και στο Βαρώσι
και σε σχέση με το μοντέλο λύσης, διατηρώντας εξόδους διαφυγής.
Όμως η σύγκρουση με τη Γαλλία και η
συμβολή της στην αποσταθεροποίηση
του Νοτίου Καυκάσου είναι που πραγματικά σπρώχνουν τις σχέσεις στο απροχώρητο. Και η Γερμανία θα πρέπει με τον ένα
ή τον άλλο τρόπο να ταχθεί με την Γαλλία
ξσε μια τέτοια αντιπαράθεση.

Τον Δεκέμβριο τι;

Το ερώτημα του τι μπορεί να αποφασιστεί τον Δεκέμβριο περνά μέσα από πολ-

λές παραμέτρους, και δεν αφορούν όλες
την ίδια την Τουρκία και τη συμπεριφορά
της απέναντι στην Κύπρο, την Ελλάδα και
τη Γαλλία. Τον Δεκέμβριο οι 27 θα πρέπει
να συζητήσουν όχι μόνο την πανδημία,
την κλιματική αλλαγή και τις όποιες νέες
περιπλοκές στο Brexit, αλλά να διαχειριστούν και τη νέα κρίση που βρίσκεται σε
εξέλιξη σε σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τη συμπεριφορά της
Ουγγαρίας και της Πολωνίας. Όμως η Σύνοδος του Δεκεμβρίου έχει οριστεί από
τον Οκτώβριο ως η σύνοδος των αποφάσεων για τα ευρωτουρκικά, και αυτή είναι
μια δέσμευση που δεν μπορεί να αγνοηθεί
αν οι Βρυξέλλες θέλουν να είναι αξιόπιστες απέναντι στα κράτη μέλη της αλλά
και απέναντι στην Άγκυρα.
Πηγές που παρακολουθούν τις συζητήσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εκτιμούν πως κάποια κίνηση θα υπάρξει τον
Δεκέμβριο, ακόμα και αν υπάρξει έναρξη
συνομιλιών στο Κυπριακό και αν η Τουρκία δεν κλιμακώσει τις εντάσεις. Ένα σενάριο θέλει επαναφορά της πρότασης της
Ελλάδας για όρους και προϋποθέσεις που
θα επιφέρουν αυτοματοποιημένες κυρώσεις και μέτρα, ή άλλου είδους μέτρα
όπως η απειλή για ακύρωση της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας – Ε.Ε. την οποία
είχε προτείνει η Γαλλία με αφορμή το μποϊκοτάζ της Άγκυρας στα γαλλικά προϊόντα.
*** Από την εφημερίδα της
Κύπρου «Καθημερινή της Κυριακής»
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Γκουτέρες: Kάθε μέρος να έρθει στη συνάντηση
5+1 για την Κύπρο με όποιες θέσεις θέλει
Ηνωμένα ΄Εθνη.Του Αποστόλη Ζουπανιώ τη

Η

Τζέιν Χολ Λουτ ξεκίνησε διαβουλεύσεις για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να προετοιμαστεί μια νέα συνάντηση των λεγόμενων 5 + 1, δηλαδή των κυπριακών κοινοτήτων, των εγγυητριών μαζί με τα
Ηνωμένα Έθνη, ανέφερε thn Paraskey;h ο ΓΓ
του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απαντώντας σε
ερώτηση τουρκάλας δημοσιογράφου.
«Ελπίζουμε ότι αυτή η συνάντηση θα ήταν
δυνατή και ότι θα επιτρέψει την επανέναρξη
των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο
Crans-Montana και οι οποίες πρέπει να ξαναρχίσουν».
Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν περί λύσης δύο
κρατών, ο ΓΓ του ΟΗΕ είπε:
«Προφανώς, στο πλαίσιο αυτών των συνομιλιών και κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει τις πρωτοβουλίες που θέλει. Στόχος μας
προς το παρόν είναι να είμαστε σε θέση να φέρουμε τα μέρη μαζί και να ξαναρχίσουμε από
εκεί που τελειώσαμε πριν από λίγους μήνες»,
πρόσθεσε.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Τη βαθιά ανησυχία των Ηνωμένων Πολιτειών «για τη μονομερή απόφαση να ανοίξουν εκ
νέου τα Βαρώσια», εκφράζει απαντώντας σε
σχετική ερώτηση εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ζητώντας την αντιστροφή της.
Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι «το άνοιγμα εκ νέου των Βαρωσίων είναι ασυμβίβαστο με τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και είναι προκλητικό και αντιπαραγωγικό για την επανάληψη των συνομιλιών
για διευθέτηση».
Ο εκπρόσωπος σημειώνει ότι οι Ηνωμένες
Πολιτείες υποστηρίζουν τις προσπάθειες για
την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και συνεχίζουν να ζητούν διάλογο και σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

«Η πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου
Ερντογάν ήταν ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να
υποστηρίζουν μια συνολική διευθέτηση για την
επανένωση του νησιού ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία θα ωφελήσει όλους
τους Κύπριους, καθώς και την ευρύτερη περιοχή», καταλήγει η δήλωση του εκπροσώπου.

Κριτική ΑΚΕΛ

Σε δήλωσή του σε σχέση με τις εξελίξεις στο
κυπριακό, ο Επαρχιακός Γραμματέας ΑΚΕΛ
Λευκωσίας Κερύνειας, Χρίστος Χριστοφίδης
ανέφερε:
“Βρισκόμαστε μπροστά σε σειρά αρνητικών
εξελίξεων στο κυπριακό οι οποίες φέρνουν την
πατρίδα μας σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
Η παρουσία Ερντογάν στην περίκλειστη πόλη
της Αμμοχώστου την περασμένη Κυριακή σηματοδότησε ακόμη μία αρνητική ιστορική εξέλιξη σε μια επικίνδυνη πορεία που δυναμιτίζει
το μέλλον του λαού μας. Η απαράδεκτη τουρκική προκλητικότητα χρειάζεται πρωτοβουλίες
για να αντιμετωπιστεί. Με θλίψη βλέπουμε τη

διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί σχεδόν με
απάθεια τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και τις αρνητικές εξελίξεις.
Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση χρειάζεται να
αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες και μια
διεθνή εκστρατεία για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε τα αρνητικά τετελεσμένα που δυστυχώς διαρκώς δημιουργούνται. Με το να παρακολουθούμε απλώς τις εξελίξεις δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Οι πρωτοβουλίες
αυτές πρέπει να στοχεύουν στην επανέναρξη
ενός διαλόγου στη σωστή βάση για συνολική
λύση του κυπριακού που θα επανενώνει και
απελευθερώνει την πατρίδα μας. Αυτός είναι ο
δρόμος της λύτρωσης του λαού μας. Ταυτόχρονα, οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης πρέπει να
στοχεύουν στην αντιμετώπιση των τουρκικών
προκλήσεων και την αποφυγή νέων τετελεσμένων.
Η εικόνα της περασμένης Κυριακής με τον
Ερντογάν στο Βαρώσι και τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και τον Υπουργό εξωτερικών
απόντες από τις εξελίξεις δεν πρέπει να επαναληφθεί”.

Για νέες ιδέες στο Κυπριακό μιλά η Τουρκία
Κωνσταντινούπολη.Της Άννας Ανδρέου/ΚΥΠΕ
Για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στην Κύπρο
είναι ανάγκη να υπάρξουν νέες ιδέες, φέρεται
να δήλωσε στις Βρυξέλλες ο εκπρόσωπος της
τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν ενώ είπε
ακόμη πως η Τουρκία είναι έτοιμη να ξεκινήσει
διερευνητικές επαφές με Ελλάδα.
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο
Αναντολού, ο Ιμπραχίμ Καλίν κατά τις επαφές
του στις Βρυξέλλες με την επί κεφαλής Σύμβουλο Εξωτερικής Πολιτικής του Σάρλ Μισέλ,
Μαριάν Βαν Ντεν Χόϋβελ και αργότερα με τον
επί κεφαλής του επιτελείου της Ούρσουλα Φον
Ντελ Λάιεν, καθώς και τη γενική γραμματέα
της Υπηρεσίας Εξωτερικών Σχέσεων Χέλγκα
Σμίτ συζήτησε θέματα αν. Μεσογείου, Συρίας,
Λιβύης και Καραμπάχ.
Ο Ιμπραχίμ Καλίν επανέλαβε το αίτημα της
Τουρκίας να γίνουν συγκεκριμένα βήματα σχετικά με ζητήματα όπως η επικαιροποίησης της
Συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας ΕΕ, της συμφωνίας για το μεταναστευτικό, της
απελευθέρωσης της βίζας για Τούρκους πολίτες, και τον πολιτικό διάλογο. Για το Κυπριακό

είπε ότι για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση είναι
ανάγκη να υπάρξουν νέες ιδέες, ενώ για τα ελληνοτουρκικά είπε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη
να αρχίσει διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα.Πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει την
εποικοδομητική προσέγγιση της για τη προστασία της ειρήνης και σταθερότητας.
Για τα ευρωτουρκικά ανέφερε ότι η στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας - ΕΕ αυξάνεται και υπάρχει ανάγκη να γίνουν νέα και συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να ενισχυθεί η
αμοιβαία εμπιστοσύνη ώστε να αποκτήσει η
σχέση Τουρκίας - ΕΕ νέα δυναμική και να ενισχυθεί η συνεργασία. Σύμφωνα με τον Ιμπραχίμ
Καλίν η ΕΕ θα πρέπει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της σχετικά με περιφερειακά θέματα
και ότι ο διάλογος και η συνεργασία είναι προς
το συμφέρον όλων των πλευρών, σχετικά με
την επίλυση των περιφερειακών προβλημάτων.
Όπως μεταδίδει το Αναντολού ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας είπε ότι η Τουρκία
αποδίδει στρατηγική προτεραιότητα στην
ένταξη της στην ΕΕ και οι ηγέτες της ΕΕ θα
πρέπει να παραμερίσουν όλες τις ιδεολογικές
και πολιτικές προκαταλήψεις τους και να προ-

σεγγίσουν την σχέσης της Τουρκίας με την ΕΕ,
με στρατηγική αντίληψη. Υποστήριξε ότι οι διμερείς διαμάχες δεν θα πρέπει να καταστήσουν
αιχμάλωτη τη σχέση Τουρκίας - ΕΕ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΑΡ

Η Τουρκία θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις
ευθύνες της ως εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο
δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλούσι Ακάρ αναφέροντας ότι στην Κύπρο υπάρχει
τουρκική παρουσία (εννοεί Τ/Κ) εδώ και αιώνες και πρέπει να τους αναγνωριστούν τα δικαιώματά τους. Ο Τούρκος Υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι δεν συνάδει με ηθικές αξίες το
να παρουσιάζουν εργασίες έρευνας Τουρκίας
ως πρόκληση, ενώ η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά
η κυριαρχία των οποίων δεν τους ανήκει.
Για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, ο Χουλούσι
Ακάρ είπε ότι «πρέπει να δουν ότι στην Κύπρο
υπάρχει τουρκική παρουσία, υπάρχουν Τούρκοι
που ζουν εκεί εδώ και αιώνες. Πρέπει να τους
αναγνωρίσουν τα δικαιώματά τους», ανέφερε.
Ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις ευθύνες της ως εγγυήτρια δύναμη.

Διεθνές ενδιαφέρον
για το Κέντρο
Ασφάλειας CYCLOPS
Λευκωσία
Το ευρέως γνωστό Κέντρο Υβριδικών
Απειλών της Φιλανδίας, αλλά και το διεθνώς αναγνωρισμένο για την Αριστεία
του, Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Άμυνας και
Ασφάλειας της Ε.Ε., κτυπούν την πόρτα
της Λευκωσίας, έτοιμα για συνεργασία,
μεταδίδει το Sigmalive.com..
Το υπό ανέγερση Κύπρο-Αμερικανικό
Κέντρο Εκπαίδευσης για θέματα Ασφάλειας (CYCLOPS) που πανηγυρικά εξήγγειλε, ευρισκόμενος στη Λευκωσία, ο Μάικ Πομπέο τάραξε τα λιμνάζοντα νερά,
προς όφελος του γεωπολιτικού βάρους
της Λευκωσίας.
Σύμφωνα με την απόρρητη πληροφόρηση προς τη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών :
- Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα βασίζονται στη φιλοσοφία «εκπαίδευση εκπαιδευτών» (train the trainers)
- Θα παρέχει εκπαίδευση πρωτίστως
σε εκπαιδευόμενους από ομονοούντα γειτονικά κράτη με τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί εξαίρετες σχέσεις
- Οι αποφάσεις για την προέλευση των
εκπαιδευόμενων θα λαμβάνονται αποκλειστικά από αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας - Η αξιολόγηση για την ωφελιμότητα και τυχόν κινδύνους κατέδειξε
ότι το έργο θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα με απόκτηση τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης και αναβάθμισης δυνατοτήτων
Η Κυπριακή Δημοκρατία δύναται να μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για ζητήματα υψηλής πολιτικής σε μια περιοχή που
συγκεντρώνει και θα συγκεντρώνει όλα τα
βλέμματα.
Δίνοντας για πρώτη φορά πολλές λεπτομέρειες για τους σχεδιασμούς, στο
πλαίσιο κοινοβουλευτικής επερώτησης,
το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ότι:
- Θα πρόκειται για μη κερδοσκοπικό
οργανισμό υπό την διαχείριση και καθοδήγηση του Υπουργείου Εξωτερικών
- Η ιδιοκτησία θα είναι εξ’ ολοκλήρου
Κυπριακή και δεν θα υπάρχει μόνιμη παρουσία ξένων εκπαιδευτών ή/και εκπαιδευόμενων
- Το κόστος ανέγερσης και λειτουργίας για τρία χρόνια θα το καλύψουν οι
Ηνωμένες Πολιτείες, η Δημοκρατία θα διαθέσει το χώρο και τα λειτουργικά έξοδα
θα καλύπτονται από την ανάπτυξη προγραμμάτων, υλικών και τεχνολογίας.
Ο χώρος στον οποίο θα οικοδομηθεί το
Κέντρο στη Λάρνακα έχει επιλεγεί και θα
καταστεί απόρθητο φρούριο εν είδει στρατοπέδου.
Σύμφωνα με τα όσα το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει απορρήτως προς τη
Βουλή ο χώρος ανέγερσης επιλέγηκε λόγω:
- εγγύτητας στον αεροδρόμιο Λάρνακας
- εγγύτητας σε λιμάνι
- εγγύτητας στο Κέντρο Συντονισμού
Έρευνας Διάσωσης
- εγγύτητας σε ξενοδοχεία, εστιατόρια
και υπηρεσίες
- εγγύτητας στο χώρο άσκησης ΝΕΟ
(εκκένωσης αμάχων)
Το μνημόνιο συναντίληψης για ανέγερση του Κέντρου, είχε υπογράψει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ στις 12 Δεκεμβρίου και είναι
αποτέλεσμα της υπογραφής διακρατικής
δήλωσης προθέσεων τέλη του 2018. «κυβέρνησης» ο Σανέρ
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Ανακοίνωση
του Υπουργείου
Παιδείας
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Δεν θα γίνουν ανεκτές μεθοδεύσεις ανεύθυνης αποσταθεροποίησης των σχολείων, σημειώνει το
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) σε σχέση με περιστατικό σε
λύκειο της Λευκωσίας, απευθύνοντας έκκληση σε πολιτικά κόμματα,
κομματικές οργανώσεις ή όποια
άλλα οργανωμένα σύνολα να μη
δημιουργούν ή να μεταφέρουν λογικές αντιπαράθεσης μέσα στα σχολεία.
Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο
ενημερώνει πως «το απαράδεκτο
περιστατικό οχλαγωγικής «εισβολής» εξωσχολικών στοιχείων σε λύκειο της περιοχής Λευκωσίας, διερευνάται από την Αστυνομία».
«Εξετάζεται και η διασύνδεση
του με την απόπειρα που έγινε τις
προηγούμενες μέρες για τη δημιουργία όξυνσης και αντιπαραθέσεων στο ίδιο σχολείο», αναφέρεται.
«Κύκλοι γνωστών-αγνώστων
που ενορχηστρώνουν, υποδαυλίζουν ή ενθαρρύνουν τέτοιες μεθοδεύσεις ανεύθυνης αποσταθεροποίησης των σχολείων, θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι αυτές δεν πρόκειται
να γίνουν ανεκτές», σημειώνεται.
Προστίθεται ότι «δεν θα επιτραπούν τέτοιου είδους οχλοκρατικές
συμπεριφορές και προκλήσεις,
οποιαδήποτε ιδεολογία και αν επικαλούνται».
Το Υπουργείο διαβεβαιώνει παράλληλα ότι οι διευθύνσεις, το εκπαιδευτικό προσωπικό και η μαθητική κοινότητα των σχολείων θα
έχουν τη στήριξη του «για να διαφυλάξουν το σχολείο από κομματικό ή όποιο άλλο φανατισμό».
«Μεμονωμένες περιπτώσεις προβληματικής συμπεριφοράς αντιμετωπίζονται από τα σχολεία και από
ειδικούς μηχανισμούς στήριξης που
ενεργοποιούνται με κατανόηση και
παιδοκεντρική συμβουλευτική προσέγγιση, προκειμένου να αποφεύγεται η εκμετάλλευση τους από
εξωσχολικούς παράγοντες. Ταυτόχρονα όμως δεν θα δοθεί έδαφος
από τα σχολεία για παραβατικές
συμπεριφορές, αυθαιρεσία και προκλήσεις», αναφέρεται.
Τα σχολεία μας, συνεχίζει η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας,
«διδάσκουν το δημοκρατικό ήθος,
προσεγγίσεις σωστής πολιτότητας
και πολιτισμένης συμπεριφοράς και
προάγουν τον λόγο απέναντι σε τυφλά συνθήματα και κραυγές φανατισμού που, δυστυχώς, αναβιώνουν
και στις μέρες μας».
Η εκπαίδευση, αναφέρεται, «στηρίζεται σε αρχές και αξίες μιας μακράς ελληνικής και ευρωπαϊκής παράδοσης και δεν μπορεί να επιτρέψουμε να επιμολύνεται από πρακτικές τυφλού φανατισμού ή και «τραμπουκισμού», όποιο κομματικό
χρώμα ή απόχρωση και αν έχουν
αυτές». «Απευθύνουμε έκκληση και
σε πολιτικά κόμματα, κομματικές
οργανώσεις ή όποια άλλα οργανωμένα σύνολα να μη δημιουργούν ή
να μεταφέρουν λογικές αντιπαράθεσης μέσα στα σχολεία», καταλήγει η ανακοίνωση.

Κύπρος
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Κινητοποίηση Αστυνομίας για πιθανά επεισόδια
Λεμεσσός.- (GreekNewsOnline, ΚΥΟΕ)

Ι

σχυρή αστυνομική δύναμη παρατάχθηκεί
στο κέντρο της Λεμεσού με σκοπό να αποτρέψει διαδηλώσεις όμοιες του προ περασμένου
Σαββάτου, γράφει στην ηλεκτρονική της σελίδα
www.kathimerini.com.cy η εφημερίδα «Καθημερινή». Το πρωί η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας πραγματοποίησε περιπολίες από αέρος στη Λεμεσό. Ελικόπτερο της
Αστυνομίας διενήργησε περιπολία στο πλαίσιο
του ελέγχου των μέτρων που βρίσκονται σε ισχύ
για τον Covid-19.
Υπενθυμίζουμε ότι το σχέδιο δράσης που τέθηκε σε εφαρμογή από την Αστυνομία περιλαμβάνει
τον έλεγχο των σημείων ελέγχου εισόδου και εξόδου από και προς Λεμεσό και Πάφο σε καθημερινή βάση με τη συνδρομή ελικοπτέρων αλλά και
drones.
Η ηγεσία της Αστυνομίας έχει δώσει οδηγίες να
γίνουν προληπτικές κινήσεις προκειμένου να ακυρωθούν εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από το διαδίκτυο. Στην προσπάθεια αυτή, σύμφωνα με
αστυνομικές πηγές της «Κ» τα αρμόδια τμήματα
της Αστυνομίας αναζητούν τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από το διαδικτυακό κάλεσμα για
της συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο διοικητήριο
Λεμεσού, στο δημαρχείο της Πάφου, στη Λάρνακα στην περιοχή των Φοινικούδων και στη Λευκωσία έξω από το Προεδρικό Μέγαρο,
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Αστυνομία θα
προχωρήσει σε συλλήψεις των προσώπων που φέρονται ως διοργανωτές των εκδηλώσεων, στη βάση των σχετικών διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί.
Συγκεκριμένα η Αστυνομία θα στηριχθεί στο τελευταίο διάταγμα του Υπουργού Υγείας που αναφέρει: Λόγω αδήριτης ανάγκης για την προστασία
της δημόσιας υγείας, που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα και τη ραγδαία αύξηση που
καταγράφεται στον αριθμό των περιστατικών της

ασθένειας COVID-19, απαγορεύονται μέχρι την
30ή Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23.59 μ.μ., οι μαζικές
εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, παρελάσεις, συναυλίες, υπαίθρια πανηγύρια και φεστιβάλ σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.
Αντιμέτωποι με μέτρα θα βρεθούν και όσοι
ανταποκριθούν στο διαδικτυακό κάλεσμα των
αόρατων διοργανωτών. Οι οδηγίες που έχουν δοθεί είναι όπως τα μέλη της Αστυνομίας να μην χαριστούν στον οποιοδήποτε που δεν θα συμμορφωθεί με υγειονομικά μέτρα και να προχωρούν με
την έκδοση των εξωδίκων ή και με καταγγελία
όσων παρευρεθούν στις συγκεντρώσεις του Σαββάτου. Η Αστυνομία μελετά ακόμα και το ενδεχόμενο των συλλήψεων, όπου οι περιστάσεις το επιτρέπουν.

Πρόστιμο και σε Καλό Σαμαρείτη

Πρόστιμο από την Αστυνομία έλαβε πολίτης ο
οποίος επιχείρησε να βοηθήσει τραυματία τροχαίου στο δρόμο μέχρι να φθάσει το ασθενοφόρο.
Παρενέβη ο Αρχηγός Αστυνομίας Στέλιος Παπα-

θεοδώρου για να διερευνηθεί το περιστατικό.
Το περιστατικό δημοσιοποίησε η Υπεύθυνη της
Υπηρεσίας Ασθενοφόρων Ριάνα Κωνσταντίνου.
Σε ανάρτησή της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανέφερε:
«Αγαπητέ κ. Γιάννη Χρήστου σας ζητώ δημοσιά
συγνώμη για την ταλαιπωρία που σας προκάλεσα
στην ανάγκη μου να δώσετε τις Πρώτες Βοήθειες
για να σωθεί η ζωή ενός ανθρώπου μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου... Νιώθω την βαθύτητα ανάγκη να πληρώσω εγώ το πρόστιμο που λάβετε
από τον Αστυνομικό ψες βράδυ.... Παρακαλώ
θερμά επειδή δεν κράτησα το κινητό σας όπως
επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων
για να μπορέσω να σας μιλήσω.... Η πράξη σας
ήταν πράξη τιμής και προσφοράς...Μακάρι όλοι οι
πολίτες να ήταν σαν και εσάς...».
Η Reaction σε ανάρτηση στο Twitter έγραψε
μεταξύ άλλων ότι «ένα περιστατικό που δεν τιμά
την χώρα μας! Ένας άνθρωπος που έδωσε τις
πρώτες βοήθειες σε τραυματία τροχαίας σύγκρουσης, να καταγγελθεί από την Αστυνομία».

Συνεχίζεται η αύξηση των κρουσμάτων Covid - 19
Λευκωσία
Θετικοί στον κορωνοϊό πέντε νοσηλευτές του Νοσοκομείου Αναφοράς
Πέντε θετικά κρούσματα κορωνοϊού από το νοσηλευτικό προσωπικό
επιβεβαιώθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, το οποίο λειτουργεί ως νοσοκομείο αναφοράς
για την Covid-19. Πρόκειται για νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονται στους
θαλάμους ασθενών με κορωνοΐό,
από την αρχή της πανδημίας και οι
οποίοι επιβεβαιώθηκαν ως θετικοί
την περασμένη Τρίτη. Σύμφωνα με
την επιστημονική διευθύντρια του
νοσοκομείο Αμαλία Χατζηγιάννη,
ενεργοποιήθηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι πέντε τέθηκαν σε καραντίνα.
Πρόβλημα στο διαμοιρασμό των
τεστ παρατηρήθηκε το μεσημέρι
στους δειγματοληπτικούς σταθμούς
μοριακών τεστ στη Λεμεσό, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση
μεταξύ των ατόμων που ανέμεναν
να εξυπηρετηθούν.
Σύμφωνα με ενημέρωση από το
Υπουργείο Υγείας, το πρόβλημα στο
διαμοιρασμό των τεστ επηρέασε κυρίως το χώρο δειγματοληψιών στην
πρώην υπεραγορά Πισσαρίδη, ωστόσο μετά από συνεννόηση με το χημείο, στάλθηκε μεγαλύτερη ποσότητα αναλώσιμων για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες.

Σε σχέση με την αίτηση για δειγματοληψία, το Υπουργείο σημειώνει
ότι δίνεται η δυνατότητα για να γίνει
ηλεκτρονικά ή να συμπληρωθεί επιτόπου.
Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου,
προστίθεται, έδωσε εκ νέου ενημέρωση στους δειγματολήπτες για να
μην διώχνουν κόσμο, αν δεν έχει συμπληρώσει ηλεκτρονικά την αίτηση.
Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται, η
βεβαίωση εργοδότη είναι υποχρεωτικό να είναι σε έντυπη μορφή και
να παραδίνεται στο σημείο για σκοπούς επαλήθευσης και εξόφλησης
του τιμολογίου.
Χωρίς κανένα πρόβλημα συνεχίζεται η διενέργεια rapid test στην
Χλώρακα αλλά και στις άλλες κινητές μονάδες στην Πάφο , σύμφωνα
με τον Διευθυντή της εταιρείας
Mediwell Home Healthcare Services
Ζήνωνα Ζήνωνος και τον πρόεδρο
του Κ.Σ. Χλώρακας Νικόλα Λιασίδη,
ωστόσο επεκτείνεται το ωράριο
στην κοινότητα της Χλώρακας.
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ.
Λιασίδης ανέφερε πως συνεχίζεται η
προσέλευση του κοινού στην κινητή
μονάδα που έχει λειτουργήσει σήμερα στην πλατεία της Εκκλησίας Παναγίας Χρυσοαιματούσης στην
Χλώρακα και μέχρι στιγμής έχουν
υποβληθεί σε τεστ 100 δημότες.
Επεσήμανε ωστόσο πως έγινε διαφοροποίηση των ωρών λειτουργίας

της κινητής μονάδας που λειτουργεί
στην κοινότητα από την εταιρεία
Mediwell Home Healthcare Services
σε συνεργασία με το Υπουργείο
Υγείας για δωρεάν έλεγχο με την
μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) , για όλο τον
πληθυσμό της Χλώρακας και οι
ώρες λειτουργίας θα επεκταθούν μέχρι τις 19:00 του Σαββάτου ενώ την
Κυριακή η κινητή μονάδα δεν θα
λειτουργήσει στην Χλώρακα.
Ο κ. Λιασίδης κάλεσε εκ νέου τον
κόσμο της Χλώρακας να αφιερώσει
5 λεπτά από το χρόνο του να υποβληθεί στον έλεγχο και να συμβάλει
στην προσπάθεια αναχαίτισης του
ιού.

ΣΤΟ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟ
Δυο περιστατικά κορωνοϊού εντοπίστηκαν στο δημοτικό σχολείο Ριζοκαρπάσου, ένα σε δασκάλα και
ένα σε καθαρίστρια οι οποίες διαμένουν στα κατεχόμενα, με αποτέλεσμα το δημοτικό να κλείσει προληπτικά για μια εβδομάδα.
Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ, ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου,
δόθηκαν οδηγίες και έγινε απολύμανση τόσο του δημοτικού όσο και
του παρακείμενου νηπιαγωγείου,
ενώ επίσης έγινε απολύμανση και
στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, το
οποίο ωστόσο έχει μια απόσταση

από το δημοτικό. Το αν θα παραμείνει προληπτικά το Γυμνάσιο κλειστό,
θα αποφασιστεί σύντομα, είπε ο κ.
Φωτίου. Και τα δύο σχολεία παρέμειναν κλειστά την Παρασκευή.
Παράλληλα ο κ. Φωτίου ανέφερε
ότι έγιναν τεστ σχεδόν σε όλους
τους εγκλωβισμένους και επανεγκατασταθέντες στο Ριζοκάρπασο και
εντοπίστηκαν άλλα 5 κρούσματα,
ανάμεσα στα οποία και ένας μαθητής του δημοτικού. Οι περισσότεροι
ήταν επαφές των δύο πρώτων κρουσμάτων.
Οι περισσότεροι από όσους βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό στο
Ριζοκάρπασο προτίμησαν να έρθουν
στις ελεύθερες περιοχές για να τεθούν σε αυτοπεριορισμό, κάτι που
όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, έγινε με τη συνοδεία «αστυνομίας». Κάτι ανάλογο έγινε, όπως είπε ο
κ. Φωτίου και με τέσσερις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν στον κατεχόμενο Κορμακίτη τις προηγούμενες
μέρες.
Σύμφωνα με τον κ. Φωτίου, το
γραφείο του είναι σε συνεννόηση με
το Υπουργείο Υγείας τόσο σε σχέση
με τα σχολεία όσο και με άτομα που
ήρθαν στις ελεύθερες περιοχές για
αυτοπεριορισμό. Το Υπουργείο Υγείας έχει όλα τα ονόματα και τα τηλέφωνα και θα επαναλάβει τα τεστ στα
άτομα που ήρθαν από τα κατεχόμενα.
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Grillmen and Servers for Vernon Grille
Restaurant in Long Island City. For Information
call Markos (718) 489-3142) or (929) 332-9809.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPERIENCED CARETAKER

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

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

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

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - LEGAL SERVICES
ΣΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ

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

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

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

hour. Call Don at 973-789-6408.

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

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

speak English. Pls call 516.410.9941.

Accounting and bookkeeping
services for businesses

GEORGE

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

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

ROOFING - INTERIOR & EXTERIOR PAINTING

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

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

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

REV. YANNI

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

$10.00 READING WITH THIS AD

(212) 867–4236
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Saint Stylianos of Paphlagonia
By John Athanasatos

W

e all know that this
upcoming Thursday is
Thanksgiving, a day to gather with
friends and family. It is a day to give
thanks to the Lord for all our
blessings. This year perhaps might
be a little different. Not since 2001,
when the 9/11 attacks occurred, has
America been faced with such a
challenging year.
The Coronavirus has devastated
most of 2020, already claiming more
than a quarter of a million American
lives and over 1.3 million worldwide.
Worst of all, we are seeing the beginnings of a “second wave.” It is uncertain how severe things will get and
when it will all be over. Even having a
traditional Thanksgiving meal this
year will be unprecedented, having to
observe social distancing. Despite
thesetrying times, there is always
something to be thankful for. Coincidentally, this Thursday, November
26, the Orthodox Church celebrates
St Stylianos of Paphlagonia. In these
tumultuous times, this Saint certainly
offers comfort to us. Certainly, this is
at least one thing to be thankful for.
Sources vary; however,
most believe St Stylianos lived around
the 5th Century in Paphlagonia, Asia
Minor. He was a child of wealthy parents, but chose to distribute his inheritance to the poor when his parents
died. He had an inherent desire to
serve those who were less fortunate.St
Stylianos said: I have cast off a heavy
anchor that was keeping me tied to the
desires of this mortal flesh. I have discarded corruption and perdition. Now
I see before me more plainly the road

to real life.”Stylianos in Greek
(Στυλιανός) means stylite which is an
ascetic who lives atop a pillar. Yet, St
Stylianos did not live his life as a
monk in that setting. He fled the city
to live in a monastery and after several years left to live in a cave in the wilderness. His ascetic life there was
very similar to the Desert Fathers,
like Anthony the Great.
He ceased to care about food and
nourished himself on desert plants.
When there were none of these, God
did not abandon him. He kept him
alive by sending him food at the
hands of angels, just as he did with
the Prophet Elijah: Get away from
here and turn eastward, and hide by
the Brook Cherith, which flows into
the Jordan. And it will be that you [Elijah] shall drink from the brook, and I
have commanded the ravens to feed
you there.(1 Kings 17:2)

St Stylianos contended for
many years with Satan, just like St
Anthony did. Despite the many brutal attempts by the Evil One to pull
the Saint away from God, he endured
steadfastly. The Saint uprooted his
passions and acquired the virtues to
reach saintliness that God desires.
Once he had been adorned with virtues and was like a candle flaming
with warm, sweet light, he was able to
convey to people the gladsome light
of his sanctity, for the glory of God
and the salvation of other people.
The goodness and piety of
the Saint soon became evident to the
people of Paphlagonia. The Saint was
known for his smiling expression and
joyful temperament. He would frequently leave his hermitage and make
pastoral visits to the neighboring villages. They sought him out to hear
his teachings and for his miraculous

healing of their infirmities. Even after
his repose, many miracles occurred,
especially of children with infirmities. St Stylianos knew that, for people
to be saved, they needed to have their
souls like those of little children, who
are innocent.Then Jesus called a little
child to Him, set him in the midst of
them and said, “Assuredly, I say to you,
unless you are converted and become
as little children, you will by no means
enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles himself as this
little child is the greatest in the kingdom of heaven. Whoever receives one
little child like this in My name receives Me.”(Mt 18:2-5)St Stylianos
recognized that children are little angels which is why he wished to help
them and protect them. In turn, God
gave him the gift of wonder-workingso that he may heal them. Mothers
from near and far came to him, in
pain and faith, bearing sick and disabled children on their shoulders,
seeking the Saint’s intercessions to
heal them. Some walked for days on
end in the wilderness to find the
Saint’s cave. When they arrived, they
fell at his feet with tears in their eyes,
glorifying God that they had finally
found the Saint and asked him to cure
their children. Full of kindness and
compassion, St Stylianos would take
the sick infants into his arms and
with tears in his eyes, beseech God to
cure them. The Lord would listen to
his heartfelt prayer and grant it as
such. All the sick children would regain their health.Sometimes parents
would leave their children for a period of time with St Stylianos in order
for them to receive some spiritual
guidance. Furthermore, many childless couples sought his prayers. Many

sterile women bore children through
his intercessions. Through his blessing, they would not only bear children but they would be born healthy.
Even after his death, many
believed that St Stylianos could heal
their children. Whenever a child became sick, an icon of St Stylianos was
hung over the bed of the child. He is
known as the protector of children,
especially orphans. Perhaps he is also
the patron saint of day care centers,
since he inaugurated that institution
with his own hospitality and care for
the youth. In iconography, St Stylianos is seen holding an infant in swaddling clothes. This signifies his role as
a protector of children but also the
purity of his soul.This is similar to the
icon of the Dormition of the Theotokos. In that icon, Christ is holding a
young infant in swaddling clothes,
signifying the purity of Her soul. At
the hour of his death, the face of St
Stylianos suddenly became radiant
and an angel appeared to take his soul
to Heaven.
As we await this “second
wave” of COVID-19 which threatens
our children with lockdown of their
schools and day care facilities, not to
mention their own health, let us beseech this holy Ascetic for his supplications before the Lord our God.
Holy Stylianos, thou wast a
tower of abstinence and an unshaken
pillar of the Church. Dedicated to God
from thy youth, thou didst become a
dwelling-place of the Spirit. O righteous Father, intercede with Christ our
God to grant us His great mercy. (Festal Apolytikion)
A Happy and Healthy T
hanksgiving to All!

The dualisms of social media
By CAROLINA TELLEZ
& SAEED HUSAIN
As international students (Caro from Mexico
studying in Italy, and Saeed from Pakistan
studying in the United States), we rely on social
media to stay connected with our friends and
family thousands of miles away. As college students, we find ourselves enjoying social media,
but there are also instances when we feel overwhelmed. After discussing these conflicting
sentiments, we realize that the various effects of
social media lead to a wider commentary on
world affairs. Here we focus particularly on the
global state of democracy.
At the Athens Democracy Forum, we were
intrigued by the panel “The Double Threat to
European Democracy,” and found ourselves
with questions such as the following: How is it
possible for social media to have a dual effect on
democracy? Why are there cases in which social
media plays a positive role in building democratic values, yet in other cases it poses a threat
to those very same principles?
In the last decade alone, the world has seen
multiple instances in which social media has
played a significant role in facilitating communication and interaction amongst people towards the fulfillment of democratic values such
as the freedom of speech, protesting and voting.
For instance, the efficacy of Twitter during the

Arab Spring (particularly in Egypt) is very well
documented. Protesters used the platform to effectively organize demonstrations, disseminate
information about their activities, and most important, to raise local and global awareness of
ongoing and on-the-ground events. The
Ukrainian protests saw the use of Facebook, and
the current Belarus protesters are using Telegram. In the United States, Instagram is coalescing popular support for the Black Lives Matter
movement. Additionally, who can question the
impact that #MeToo has had around the globe?
If we take these examples, the benefits of social
media and its positive impact on democracy are
well recognized and established. Citizens in
countries that have historically had limited
democratic freedoms are using social media effectively to demand their rights.
Nevertheless, we are also witnessing cases
where social media provides a platform for hate
speech and disinformation, which ends up polarizing societies. For instance, also in the United States, Twitter and Facebook have brought to
the forefront and accelerated the division between Republican and Democrat voters by becoming sites of ferocious political arguments,
where respect and tolerance seem to have disappeared. Popular documentaries such as “The
Social Dilemma” and “The Great Hack” actively
warn the public of the dangers that social media
poses. Why is it that in seemingly “stable” de-

mocracies (like the United States), social media
seems to be a polarizing force? Earlier we wrote
that in countries that are going through the democratization process, social media has shaped
up to be a powerful tool to unite people.
Shouldn’t it have the same effect in mature democracies too?
As we continue to reflect, we recognize that
in younger democracies social media has proven to be a platform where people can “have a
taste” of what the right of freedom of speech
feels like. In these countries, such as the examples we have shared from Egypt, Ukraine and
Belarus, societies have demonstrated a responsible and positive use of social media.
On the other hand, in seemingly democratic
countries such as the United States, where the
right to the freedom of speech is recognized
more widely, the use of social media has de-

scended into scapegoating, hate speech and
misinformation. We anxiously notice that in
countries where social media rhetoric has descended to a blasé level of dishonesty, it is not
only making the country misinformed, but also
making it less democratic.
We posit to our readers not to fear the rise
and use of social media in our daily lives, but to
accept it as a tool that can be used for the greater good. There are instances where social media
platforms have given rise and credence to the
struggle for democracy around the world. Of
course, people must be wary of the media they
digest, and make informed decisions. Our consumption of these different platforms requires
our diligence.
Carolina Tellez (John Cabot University,
Rome, Italy) & Saeed Husain (College of
Wooster, Ohio, USA)
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Andrew Gounardes Declares Victory in NY Senate District 22
New York.- By Vicki James Yiannias

D

uring this time of political cynicism,
Andrew Gounardes’ re-election victory
over Republican Vito Bruno in the race for State
Senator of District 22 on November 18, the third
day of the Board of Elections ballot counting
declares a triumph of ideas over money.
After a surge of mail-in and absentee ballots that
leaned Democrat, which Gounardes had predicted
would determine the election outcome, Gounardes,
who had been trailing 6,000 votes behind
Republican Vito Bruno Tweeted early on November
18 that the campaign’s Election Day deficit of -5210
votes had gained a lead of >1100 votes and with
~3500 ballots left to count, he believed the lead
would continue to grow. And at 4:30, “As the vote
count comes to a close, it’s clear that our community
has given me the incredible honor of being reelected to serve as State Senator. To every member
of Team Gounardes, every voter, and every person
who believes in the vision we share: Thank you.
The work continues.” Gounardes presents as an
agent of change in Albany.
Andrew Gounardes is a Greek American with
strong roots to the Community and Greek
Orthodox Church. On May he marched side by
side with Archbishop Elpidophoros of America for
a Black Lives Matter event with Brooklyn Borough
President.
Money for power from organizations seeking to
influence policy in Albany ran into many millions
of dollars in the Senate elections. Gounardes won
despite billionaire Ronald Lauder’s 4.7 million
dollar payment to the independent expenditure
committee, the conservative PAC “Safe Together
New York”, to defeat the Democrats
which made it possible to bombarairwad TV and
radio with negative ads accusing Gounardes and
three other Democrats of being soft on crime and
releasing dangerous criminals without bail, among
other unfounded claims.
Democrat Kevin Thomas also won re-election
for the 6th District against Republican challenger
Dennis Dunne, Sr. although he was another among

the Democratic incumbents targeted negatively by
the independent expenditure committee funded by
billionaire Ron Lauder, who poured millions of
dollars into several races. A committee run by the
New York City PBA, seeking to punish Democrats
for criminal justice law changes approved in the
most recent term, also spent $578,740 on TV and
radio ads in the district to oppose his re-election.
However, StudentsFirstNY, an education reform
group that had in the past supported Republicans
in the state Senate but now funds the political
action committee “New Yorkers for a Balanced
Albany”, one of the largest outside supporters for
Senate Democrats, spent $6.3 million on their
candidates this election cycle, with $3.6 million of
that going to the Thomas race alone to support his
re-election.
Thomas declared victory on Monday, after
absentee ballots put him ahead of his Republican
Dunne, saying, “I am deeply honored to be
reelected by the residents of the 6th Senate
District,» Thomas said in a statement on Monday.
«Following a very close election in 2018, I am
thrilled to have won a larger margin this year, and I
know that is because of my hard work fighting for
this community, Long Island, and all of New York

State. I look forward to continuing my efforts to
build a stronger, fairer, more prosperous Long
Island and New York State, and I thank the voters
for their support.”
PBA threatened Deputy Majority leader Mike
Gianaris, when the State Senator from Queens
posted on his Twitter account after Thomas’
victory:
“Hey @NYCPBA, behold the re-election of @
KevinThomasNY and the 100% Democratic Nassau
Senate delegation!” Gianaris tweeted. “You should
really do a better job minding your members’
money.”
The police union clapped back at Gianaris:
“Keep looking over your shoulder, Mike,” the
PBA tweeted. “You had to bring in your billionaire
buddies and your Pres/VP candidates to barely
squeak by. How much did you spend per vote? And
how much will you have to spend after voters suffer
through 2 more years in #NoBailNY?”
Gianaris told the Daily News that the PBA
crossed a line when it told him to “keep looking
over your shoulder,” a move he described as
“threatening.”
“The police union has lost its bearings,” he said
over the phone. “It’s acting more like an armed

Bishop Spyridon of Amastris Ordained in Belmont, California
Belmont, CA

AXIOS was chanted with jubilant voices on
Saturday, November 14 as Bishop-elect Spyridon (Kezios) of Amastris was ordained to the
holy episcopacy. Clergy, family and friends traveled from near and far to join in prayer on this
momentous day at Holy Cross Greek Orthodox
Church in Belmont, CA, to witness this beautiful service and the continuation of Apostolic
Succession which began with the founding of
the Orthodox Christian Church by the Apostle
Andrew in Constantinople nearly 2,000 years
ago.
His Eminence Archbishop Elpidophoros of
America presided over the service, along with
His Eminence Archbishop Nikitas of Thyateira
and Great Britain, and His Eminence Metropolitan Gerasimos of San Francisco. Several clergy
were in attendance that all had close ties with
Bishop-elect Spyridon, many of whom served as
Assistant Priests under then-Father Spencer T.
Kezios, especially during his long and distinguished tenure as Proistamenos of Saint Nicholas Greek Orthodox Church in Northridge, CA.
In addressing Bishop-elect Spyridon during
the Ordination service, His Eminence Archbishop Elpidophoros shared, “Today we gather
in this church of the Holy Cross, a parish wellknown to you and served by your dear friend
and collaborator, the late and ever memorable
Father Leonidas Contos. We gather before the
Holy Cross of the Lord, the place par excellence
of sacrificial love, to receive your offering of ser-

vice in the Holy High Priesthood of Our Lord
Jesus Christ.” He continued on stating, “I pray
that your episcopacy becomes the means of
your sharing your many gifts with an even wider circle of the faithful. Thus, may your life and
ministry attain the blessing uttered by the Holy
Father we celebrated only yesterday, Saint John
Chrysostom the Archbishop of Constantinople
who said, ‘Glory to God for all things! Δόξα τω
Θεώ πάντων ένεκεν!’”
As Bishop-elect Spyridon stood on the Solea,
he also offered a heartfelt message filled with
humility and gratitude where he said, “I am no
different than any other man being brought before three Hierarchs to be ordained into the sacred office of the episcopacy. I am no different
in the emotion that I feel. And I am also no different in the awe that is within my heart and my

mind.”
As he continued to address Archbishop Elpidophoros, Bishop-elect Spyridon recalled his
childhood years walking to church, holding the
hand of his yiayia to attend Divine Liturgy. As
he grew into his teenage years, he also shared a
pivotal moment when his parish priest, Father
Peter Bithos, asked him, “Spencer, would you
like to be an altar boy?” Bishop-elect Spyridon
recalled his personal reaction, “My heart leapt
for joy, I could not believe what was happening
to me. That I would be within that altar and the
Holy of the Holies. And perhaps most vividly of
all, as my teenage years began to develop in that
altar, remains indelibly marked in my mind and
in my heart, and that moment I turn to whenever I may feel that I need to renew what brought
me to the priesthood.”

advocacy group than protectors of the peace.”
On Friday, Michelle Hinchey, a Democrat,
handed her party the latest victory in the State
Senate, flipping a district from Republican hands.
She’ll replace retiring Sen. George Amedore, who
decided not to run for reelection this year.
This leaves Democrats one seat shy of the Super
majority that will allow them to even override a
veto by Governor Cuomo, also a Democrat. They
are now having 41 seats.
State Sen. Pete Harckham, a Democrat, is still
waiting for absentee ballots to be counted in his
race against Republican challenger Rob Astorino, a
former Westchester County Executive. That
counting could end in the next few days, with
absentees favoring Harckham so far.
Senate Deputy Majority Leader Mike Gianaris
said in an interview on public television’s New York
NOW that the top priority for lawmakers when
they return to Albany will be the state’s finances.
New York currently faces a $14 billion budget
deficit.
“So much is colored now by the pandemic and
coronavirus and our response to it,” Gianaris said.
“So I do expect that 2021 will be largely consumed
by budget questions.”

His inspirational message continued as he
shared, “I pray that what I felt as that young boy
will carry me through the remainder of my life
as a hierarch. And so today as I ask to be
brought before the Holy Altar and to kneel, I
want to be that little boy again. I want to be the
little boy that will hold the hand, hopefully of an
angel that will come on that awesome day and
lead me to green pastures and place me behind
still waters, and accept me in all my unworthiness, because He is a God of love and a God of
mercy. And so in humility, both with a heart so
full it overflows, I humbly ask O Lord, accept
me into the hierarchy.”
Bishop Spyridon’s three sons, Mark, Trevon
and Nick were in attendance, as well as his sister
Helen Gooch. He also has a daughter, Evonne,
who was unable to attend. Bishop Spyridon’s beloved wife, Presvytera Chrisanthe passed away
in 2012. The newly assigned Consul General of
San Francisco Socrates Sourvinos also joined in
this day to both welcome His Eminence Archbishop Elpidophoros of America, and to honor
the episcopal ordination of His Grace Bishop
Spyridon of Amastris. There were also several
Archons from the Order of Saint Andrew the
Apostle, all of whom are close friends of Bishop
Spyridon, who also participated in the service.
The clergy who served in the Holy Altar were:
V. Rev. Archimandrite Athenagoras Ziliaskopoulos – Chaplain from Hellenic College Holy
Cross; Rev. Father Peter Salmas – Holy Cross,
Belmont, CA; Rev. Father Michael Pallad –
Saint Haralambos, Peoria, AZ; Rev. Father Peter
Stratos – Saint Anthony, Pasadena, CA; and
Rev. Father Haralambos Fox – Saint Barbara,
Saint Barbara, CA.
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An interview with Dennis Mehiel and Michael Psaros: St. Nicholas

The monthly Newsletter of the “Friends of St Nicholas” can be found at www.StNicholasWTC.org

Archbishop Elpidophoros with New York State Governor Andrew
Cuomo and Father Alex Karloutsos.
From last page
tember 11 terrorist attack, signaled the beginning of an Odyssey full of hopes and failures, but
now all indications point out that by September
11, 2021, the exterior of the Church and substantially all of the interior will be completed.
“In time for the 20th anniversary of the September 11th tragedy and the 100th anniversary
of the creation of the Holy Archdiocese of America”, as Dennis Mehiel and Michael Psaros –
Chairman and Vice Chairman respectively of the
“Friends of St. Nicholas”- told the “Greek News”;
stressing that the National Shrine is no longer a
dream, a vision, a plan, but rather a reality.
The “Friends of St. Nicholas” is a not-for-profit organization with the exclusive responsibility
for raising the money to rebuild St. Nicholas, supervise and manage its construction, and conduct audits.
And as Mike Psaros made
us clear - before the two prominent Greek American businessmen and lay leaders of our Archdiocese agree with the interview – “we had nothing
to do with any of the events that happened before
the work stoppage, and we have been consistent
with any/all media that we only talk about today
and the future.”
The interview also coincides with the launching of the new web site www.StNicholasWTC.org
that will provide information about the Shrine to
anyone interested in Holy Orthodoxy and the
success of the St. Nicholas National Shrine; and
to read the Monthly Newsletter that is sent to all
stakeholders of the National Shrine.
Mr Mehiel and Mr Psaros replied jointly in
writing, to questions submitted to them. The full
text of the interview is as follows:

Who are the Friends of St. Nicholas and what
is its mission?
“Friends of St. Nicholas” (“Friends”) is a notfor-profit organization with the exclusive responsibility for raising the money to rebuild St.
Nicholas, supervise and manage its construction,
and conduct audits.
“Friends” is managed by a thirteen-member
Board of Trustees. His Eminence, Archbishop
Elpidophoros of America, serves as the Honor-

Archdiocesan Council Vice Chairman John Catsimatidis with the Chairman of the “Friends of St. Nicholas” Dennis Mehiel

ary Chairman of the Board on behalf of the
Greek Orthodox Archdiocese of America. Father
Alexander Karloutsos, Vicar General of the
Archdiocese, serves as Spiritual Advisor and is
playing a critical role in all aspects of Friend’s efforts. Dennis Mehiel is the Chairman of the
Board, Michael Psaros is the Vice Chairman, and
Richard Browne is the COO of construction. The
balance of the board includes a group of exceedingly accomplished Orthodox Christian business
people and lawyers from across the country, including John Catsimatidis, who is also the Vice
Chairman of the Archdiocesan Council. The
members of the Board of Trustees are deeply
committed to completing the National Shrine
and have put our reputations on the line by volunteering to lead this effort.
Friend’s progress since launching on January
2, 2020 has exceeded all expectations. We created the proper organization, structure, controls,
reporting and plans required to complete the National Shrine. We then quickly raised the funds
necessary to complete the construction, which
commenced off-site in January 2020 and on-site
at Ground Zero on August 3, 2020. The National
Shrine is no longer a dream, a vision, a plan, but
rather a reality.

How does Friends of St. Nicholas communicate
with the many different stakeholders of this
project – the Faithful, the Omogenia, the public authorities including the State of New York
and the Port Authority of NY and NJ and the
world?
“Friends of St. Nicholas” is committed to total
transparency, accountability and disclosure regarding all of its activities. In furtherance of this
commitment, we are thrilled to announce the
launching of our new web site this week. We encourage everyone to go to www.StNicholasWTC.
org to visit our new web site, and ask that you
please forward the link to anyone interested in
Holy Orthodoxy and the success of the St. Nicholas National Shrine.
On the website you will be able to read our
Monthly Newsletter that is sent to all stakeholders of the National Shrine. We just released the
November 2020 issue. The Monthly Newsletter

includes an Archpastoral exhortation from His
Eminence, Archbishop Elpidophoros, on the
transcendent nature of this undertaking. Dennis
Mehiel, Michael Psaros and Richard Browne provide an update on matters involving construction, fundraising and expenditures. We encourage everyone to sign up to receive the Monthly
Newsletter.
The leadership of Friends also provides regular updates to the Port Authority of NY and NJ,
the Archdiocese, its Executive Committee and
the Archdiocesan Council.

Tell us about the role of Governor Cuomo and
the Port Authority?
We are very grateful for the unconditional
support of Governor Cuomo and the Port Authority for our efforts to complete the National
Shrine. Governor Cuomo and the Port Authority
are the only reason we have the second opportunity to pursue this great Ministry. Mr. Rick Cotton and Mr. Steve Plate of the Port Authority are
saints.
Governor Cuomo truly understands the importance of the National Shrine. His personal
conviction to St. Nicholas is clear and deeply
moving. When he met with His Eminence, Archbishop Elipidophoros,at the Archdiocese on January 2, 2020, he said “St. Nicholas is not just a national shrine, but rather a global shrine. St.
Nicholas is a symbol of peace and unity to a
country that is desperately divided and a world
which is in chaos.” On August, 3, 2020, when we
launched construction on site at Ground Zero,
Governor Cuomo proclaimed from the balcony
of the Church, “In New York, we know from experience that rebuilding after a crisis means
much more than just restoring bricks and mortar
or reviving an economy; it also requires healing a
broken spirit. This Church helps that healing,
and it will be a national shrine, rising on a place
made sacred by the suffering that took place here
and will send a powerful message to the world
that New York is a state made stronger by tolerance and our respect for one another.»
What made two very busy businessmen like
Michael Psaros and Dennis Mehiel to get actively involved?

Archbishop Elpidophoros with New York State Governor
Andrew Cuomo, inside the church, August 3, 2020.
We had a moral obligation to our Faith, our
Church, our Families and the Omogenia to do
something. The St. Nicholas project was abandoned for two years from a physical construction
standpoint. The National Shrine was wrapped in
a white garbage bag and otherwise exposed to
the elements. The project was dead. When the
work stopped, it was humiliating to Greek Americans across the country and to Greeks worldwide. The Archdiocese worked tirelessly on efforts to restart the project, but in time, all stakeholders agreed a radical new approach was required. This is why Friends of St. Nicholas was
created in 2019. Father Karloutsos encouraged us
(Mehiel – Psaros - Catsimatidis) to take the lead
and do something.
On a personal level, nothing has equally humbled and inspired us as the importance of this
“diakonia” to build the National Shrine. The
weight and responsibility on our shoulders is extraordinary. There is nothing in our business careers and in our decades of services to the
Church in other capacities that compares to this
responsibility. This undertaking is like an act of
prayer and is being conducted with great solemnity. We are all humbled by the collective prayers
of the omogenia to complete this Ministry.

What were your emotions on August 3rd when
construction mobilized on-site?
It was an incredibly emotional day. Everyone
in attendance for the ceremony understood the
magnitude of the occasion. We were all witnesses to history. The resumption of construction at
St. Nicholas is a powerful symbol to the world of
the resurrection of Ground Zero and New York,
and the determination of the Greek American
Faithful and our Omogenia to proclaim our Faith
in the heart of the most powerful city in the
world. The global media coverage of the events
on August 3rd was extraordinary – true global
media coverage. This is why St. Nicholas matters. The world is watching.
How difficult was to put St. Nicholas reconstruction back on track?
The creation of Friends of St. Nicholas required a year of dialogue involving Governor
Cuomo and the Port Authority in 2019 regarding
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National Shrine no longer a dream, but rather a reality

From left to right: Michael Psaros, Dennis Mehiel, Archbishop Elpidophoros and Bishop Apostolos of Medea.

Michael Psaros talks with relatives of Greek Orthodox 9/11 victims.

Archbishop Elpidophoros with Rev. Alex Karloutsos and Rev. Eleftherios.

St. Nicholas National Shrine by night, in October 2018.

matters of governance and the scope of Friend’s
responsibilities. The discussions were constructive and resulted in an organization in which all
stakeholders have confidence. “Friends” thanks
Ted Augustinos (pro-bono counsel for the organization of Friends) and Elaine Allan (Treasurer
of the Holy Archdiocese and a national expert on
not-for-profit organizations) and all the other
lawyers and experts who volunteered and are
volunteering their services. This is a true team effort of faithful, creative, talented and passionate
people. When his Eminence, Archbishop Elipidophoros was Enthroned, Friends was ready to
go behind his leadership.

25 families and family foundations donated over
$1 million or more with the Spanos Family (AXIOI!) setting the standard with a stunning $10
million donation. Eight institutions donated
over $1 million or more, with Leadership 100
leading the way. Since we commenced construction on-site on August 3rd, we have received $2
million of donations, including a $1 million donation by Arthur and Denise Katsaros in October 2020 (AXIOI!).

no counsel, and is involved on a daily basis with
every aspect of construction. He is being assisted by Louis Katsos, whose advice and wisdom on
construction matters is invaluable.

Tell us about the Iconography?

How much the project will cost?
The estimated cost to complete the National
Shrine is $45 million, including a $3 million contingency reserve. Friends has already expended
almost $10 million on construction to date, leaving $32million to $35 million of expenditures to
go (depending on the use of the contingency).
The total cost of the National Shrine from the inception of the project is approximately $82 million, including expenditures related to architectural and legal costs.

His Eminence, Archbishop Elpidophoros,
asked His Grace Bishop Joachim, to work with
Father Lukas of Mt. Athos to design the Iconography Program for the Church. We met last
month, and the design program for the Iconography is breathtaking. The objective of the Iconography is multi-faceted. First, we are a Church of
the Resurrection and it will stand witness to the
Resurrection of Ground Zero and New York.
Second it will incorporate certain unique aspects
of New York City and the tragic events that occurred on September 11th. Finally, it will be the
first time that millions of people from all over the
world, of all faiths, are exposed to Orthodox Iconography. We believe the Iconography alone will
make the National Shrine a must visit destination
in New York City and pilgrimage site for all those
effected directly and indirectly by September
11th and all the events the tragedy subsequently
unleashed.

When are we expecting to complete St. Nicholas Shrine and who is responsible for construction for “Friends”?
The exterior of the Church and substantially
all of the interior will be completed by September
11, 2021, in time for the 20th anniversary of the
September 11th tragedy and the 100th anniversary of the creation of the Holy Archdiocese of
America. We are planning to have an extraordinary weekend of events on that day centered
around the consecration of the National Shrine.
Richard Browne volunteered to act as COO of
Construction for Friends and is responsible for
supervising the construction. We are grateful
that the construction of the Church is now in
professional, experienced and accomplished
hands. Richard is the Managing Partner of the
Sterling Project Development Group, an affiliate
of Sterling Equities. Richard worked with Skanska to determine the cost to complete the construction of the National Shrine, negotiated the
new contract with Skanska along and our pro-bo-

Explain the fundraising success of Friends of
St. Nicholas?
The enthronement of His Eminence, Archbishop Elipidophoros, was one of two conditions
precedent that allowed Friends of St. Nicholas to
raise $45 million of cash and pledges. He restored
the credibility of the Archdiocese with Governor
Cuomo, the Port Authority and the major donors. His Eminence is a man of action, not talk.
Donors responded to his clear vision for the Orthodox Church in America in the 21stcentury,
and the critical role of St. Nicholas National
Shrine as part of his vision. He made the National Shrine one of his top priorities. The major donors quite literally voted with their checkbooks.
The creation of “Friends” was the second condition precedent. Donors put their trust in the
professionalism, accountability and transparency
of our organization.
The extraordinary pistis, philantropia and philotimo of our major donors are responsible for
the construction of St. Nicholas. Approximately

“Friends” has raised approximately $45 million. Today, we have approximately $16.6 million
of cash on hand, $19 million of pledges and have
expended $10 million of cash on actual construction. The timely conversion of the pledges into
cash is critical to our continued progress.

Will additional funds be raised for an Endowment?
“Friends” intends to raise an additional $20
million to endow the National Shrine. The endowment presents the Omogenia with a once-ina-lifetime opportunity to be part of this historic
project and Ministry. We are very grateful to Mr.
and Mrs. Zeis for their $600,000 donation to the
endowment (AXIOI!). Income from the endowment will help pay for the costs associated with
building maintenance and security.
What is the importance for the Greek American Community to have a Church in one of the
most important monuments of the modern
American history?
The National Shrine is the most visible symbol
of Holy Orthodoxy, Hellenism and the Hellenic
Ideal in America. The National Shrine will be the
most prominent Orthodox Church in the U.S.
and an Icon of Holy Orthodoxy to the world.
The National Shrine is the only religious structure and only Christian Church of any denomination at Ground Zero. We believe the National
Shrine will be the most visited Church in New
York and one of the most visited in the U.S. Tens
of millions of people from around the country
and around the world come to Ground Zero every year and will visit the National Shrine to pray,
reflect, seek solace and visit the non-denominational bereavement center.

No other Orthodox Church in the United
States will enjoy the stature and visibility of the
National Shrine, which will be our American St.
Sophia and our American Parthenon.
The architecture of the National Shrine is a
modern interpretation of St. Sophia in Constantinople. As we all know, the Turkish Government defied world opinion and its own history
when it converted St. Sophia from a museum into a mosque. The National Shrine is the daughter
of St. Sophia, and will stand as a witness not only to the vitality of Holy Orthodoxy, but also for
America’s commitment to religious freedom. The
National Shrine will be a defiant symbol of opposition to the forces of intolerance everywhere in
the world.
Finally, the Church, with its Justinian Cross
will tower over what is a now a gravesite for 3,000
martyrs of all faiths who were murdered on September 11, 2001.

What is your appeal to the Greek Americans?
Our appeal to Greek Americans must begin
with a profound statement by Mr. Demetri Papacostas, who said, “Somehow all of our community’s aspirations, pride and redemption are enshrined in this magnificent edifice that is being
built.”
We ask that Greek Americans reflect on this
statement and contribute to the National Shrine
as a matter of conscience.
The Faithful are now presented with a second
opportunity to participate in something truly
historic.
The National Shrine will recognize each and
every single donor. The logia from the Faithful
should be recorded and recognized for posterity.
A hundred years from now, visitors to the National Shrine will know who contributed to its
creation.
This is a once-in a lifetime opportunity to donate to the National Shrine. An opportunity like
this will not present itself again.
Please donate online – www.stnicholaswtc.org
Or, please mail donations to:
Friends of St. Nicholas
c/o Mr. Andrew Veniopoulos
8 East 79th Street
New York, NY 10075
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Menendez Stands
in solidarity with
Armenian Diaspora
WASHINGTON – Senator Bob Menendez (D-N.J.),
Ranking Member of the Senate Foreign Relations Committee, delivered remarks on the Senate Floor on the Turkish-backed conflict between Azerbaijan and Armenia. The
Senator addressed the implications for regional stability
following a Moscow-brokered agreement that grants Russia another foothold in the south Caucasus, as well as the
need for President-elect Biden to reassert American leadership following the Trump administration’s failure to defend ethnic Armenians and promote American values.
“We now have a trio of authoritarians running the show
in the south Caucasus. It should alarm anyone dedicated to
a peaceful solution of this longstanding conflict. It should
alarm anyone dedicated to democratic reform in the region. And it should alarm anyone concerned about basic
human rights and respect for international law,” Senator
Menendez said. “All of this happened while Donald Trump
slept, yet another example of diplomatic malpractice at the
highest levels of an administration that will thankfully conclude in January.”

“Exports turn Crisis
into Opportunity”
virtual Forum by
the Hellenic-American
Chamber of Commerce
New York City, NY
On Wednesday, December 2nd The Hellenic-American
Chamber of Commerce is proud to announce our upcoming special virtual Forum, “Exports turn Crisis into Opportunity” scheduled to take place on Dec 2nd, in cooperation
with the Panhellenic Exporters Association of Greece who
are celebrating their 75th year.
This multifaceted event will be blessed by his Eminence
Archbishop Elpidophoros and will have the participation
of the Greek Prime Minister and ministers of his government including Nikos Dendias, minister of foreign affairs,
Christos Staikouras, Minister of Finance, Adonis Georgiadis minister of Development and Investments, Mavroudis Voridis, Minister of Rural Development and Food,
Haris Theoharis minister of Tourism, Kyriakos Pierrakakis, minister of Digital Governance and many more top officials. Our Consulate General of Greece Dr Konstantinos
Koutras will also honor us with his presence.
Top bankers including the CEO of Eurobank, Fokion
Karavias and our own Nancy Papaioannou Pres of Atlantic
Bank will talk about their support to exporters and very
successful Greek American entrepreneurs, John Catsimatidis, Dean Metropoulos and John Calamos will discuss
with the Minister of Development the expectations from
the side of the buyers and investors.
Our restaurant industry will also be represented with
well-known people in the industry such as Mr. Livanos,
John Stavros and Diane Kochilas and we will introduce the
role of the Distributors of Greek products through Kostas
Mastoras of Optima Foods and Thanasi Economou of Loumidis. The Forum panels will include the top executives
from the shipping industry, heads of organizations from
Greece and the US, members of Commerce, Industry, and
Exports markets.
The Forum will include the signing of a «Sisterhood
Agreement» between the Hellenic American Chamber of
Commerce represented by its president Markos L. Drakotos Esq. and the Athens Chamber of Commerce and Industry (ACCI) represented by its President Konstantinos Michalos. We are looking forward to your participation on
this exciting and most informative event.
Reservations and additional information:
info@hellenicamerican.cc / www.hellenicamerican.cc

Greek Defense Minister
at AHI webinar
Washington, DC
Minister of National Defense Nikos Panagiotopoulos
presented the government’s main strategic directions at a
webinar dedicated to Greek defense policy, held by the
American Hellenic Institute on Wednesday.
The minister outlined plans to renew the capabilities of
the country’s armed forces and analysed the tense situation
caused in the Eastern Mediterranean by Turkey’s illegal actions.
«We want an open channel of communication with Turkey. I remain positive towards this potential communication - even more so when circumstances allow for it - because dialogue is much needed, but not under a regime of
tensions and threats,» he explained.
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Ecumenical Patriarchate calls “historic” the visit
of Secretary of State Mike Pompeo at the Fanar
Fom last page
level official at the center of the World Orthodoxy. The discussed issues of religious freedom, the protection of Christians in th Middle
East, the role of the Christian communities in
safeguarding peace and Hagia Sophia’s conversion to a mosque.
A group of 20 to 30 Turks shouted “Yankee
go home!” as the evangelical Christian Pompeo
headed in for a meeting with the Patriarch Bartholomew I of Constantinople — the spiritual
leader of the Greek Orthodox world — to express his “strong position” on religious freedoms.
Pompeo had pblicly criticised Erdogan’s controversial conversion of Istanbul’s emblematic
Hagia Sophia monument into a mosque in July.
“An incredible privilege to be here,” Pompeo
told the patriarch.
Immediately after Secretary Pompeo visited
the Catholic Archbishop Paul Fitzpatrick Russell, who is from Boston.
“It was a pleasure to meet Archbishop Paul
Fitzpatrick Russell, the Apostolic Nuncio to
Turkey, Turkmenistan, and Azerbaijan, to discuss how the United States can support interfaith peace efforts in this region”, Mike Pompeo
posted. He concluded his short presence in
Constantinople with a visit at the Rustem Pasha Mosque.
“Moved by the breathtaking beauty of the
Rustem Pasha Mosque. America’s commitment
to religious freedom will not waver; all people
must be permitted to practice their faith openly and freely, in places of worship like this”,
Pompeo said.
Ties between Washington and its strategic
NATO ally have remained tense despite a personal friendship between US President Donald
Trump and his Turkish counterpart Recep
Tayyip Erdogan.
The foreign ministry declared ahead of
Pompeo’s arrival that the US should “first look
in the mirror” before making an issue of the
“completely irrelevant” subject of the freedom
of faith in Turkey.
– Preparing for Biden –
Pompeo’s seven-nation tour has been complicated by his unabashed support of Trump’s
unsubstantiated claim of election fraud — and
attempts by US allies to position themselves for

Joe Biden’s incoming presidency.
The US diplomat’s two-night stay in Paris included a meeting with French President Emmanuel Macron but no press conference that
usually follows such talks.
Yet the Turkish leg seemed destined for
problems from the start.
Officials said Pompeo wanted to visit Istanbul to see the patriarch and was only ready to
meet Erdogan and Turkish Foreign Minister
Mevlut Cavusoglu on the condition they come
to him from the capital Ankara.
A meeting seemed possible after intense negotiations before the talks fell apart.
“This was a scheduling issue,” a senior US official said.
“President Erdogan’s schedule shifted and
made it impossible to fit the parameters that
from the very beginning we had set out”.
It is difficult to gauge whether the election of
Joe Biden — whom Erdogan congratulated
three days after his victory was called by US
media — played a role in the imbroglio.
But it will mean Pompeo will fail to discuss
with Turkish officials the very problems he
pointed to Monday after a meeting in Paris
with Macron.
– ‘Very real’ sanction threat –
“President Macron and I spent a lot of time
discussing Turkey’s recent actions and we
agreed they are very aggressive,” Pompeo told
the French daily Le Figaro.
Macron has sparred with Erdogan on a
range of regional issues and shares Pompeo’s

mistrust of Turkey’s robust foreign policy
stance.
Pompeo cited Turkey’s “support” to Azerbaijan in the Nagorno-Karabakh conflict with Armenia and repeated claims denied by Ankara
that it had “deployed Syrian forces” in support
of the Azerbaijani troops.
“We also mentioned its action in Libya
where it also sent forces from third party countries, and its action in the eastern Mediterranean. I could continue this list,” Pompeo said.
“Europe and the United States must work together to convince Erdogan such actions are
not in the interest of his people.”
The issues add to the dispute over Ankara’s
controversial acquisition of Russian advanced
S-400 anti-missile systems.
The purchase, according to US law, should
trigger immediate sanctions but Trump gave
Turkey a reprieve.
The Turkish military tested the S-400s just
weeks before the US vote.
“Sanctions is very much something that is on
the table” and are a “very real” possibility, the
US State Department warned last month.
The visit coincides with the publication of a
New York Times report saying Trump last week
asked his aides — including Pompeo — about
the possibility of striking Iran’s nuclear facilities.
The officials “dissuaded the president from
moving ahead with a military strike,” the report
said.
Pompeo had no scheduled press conferences
at which he could address the story.

Maloney & Bilirakis and 21 more members
of Congress send a letter to Pompeo on Cyprus
WASHINGTON, DC – Congresswoman
Carolyn B. Maloney (D-NY), co-chair and cofounder of the Congressional Caucus on Hellenic
Issues, and Congressman Gus Bilirakis (R-FL), cochair of the Congressional Caucus on Hellenic
Issues, led 21 of their colleagues in a bipartisan
letter to Secretary Pompeo urging the State
Department to hold Turkey accountable for its
illegal reopening of the beach in Varosha and to
condemn President Erdogan’s recent rhetoric in
support of a two-state solution for Cyprus.
In the letter, the Members state, “The United
States must hold Turkey accountable for its illegal
actions in Varosha and demand that the Turkish
government immediately remove and prohibit
anyone from occupying the area. Without tangible
repercussions from the United States, President
Erdogan will continue to operate as though he can

act with impunity. Cyprus is one of our most
critical allies in the region and the United States is
obligated to be engaged on the Varosha issue and
actively oppose President Erdogan’s desire to
create a two-state solution in Cyprus. The United
States government must make clear to President
Erdogan that rhetoric promoting a two-state
solution in Cyprus, or any action advancing such
an agenda, is unacceptable.”
The Congressmen urge Secretary of State, to:
publicly demand President Erdogan to
immediately cease and desist from his efforts to
change the status of Varosha;
publicly reaffirm the United States’
commitment to a comprehensive settlement to
reunify Cyprus as a bizonal, bicommunal
federation;
hold Turkey accountable for violating

international law;
maintain pressure on Ankara to reverse its
stance on a two-state solution;
and remain engaged and ready to defend the
security and sovereignty of the Republic of
Cyprus.
Joining Reps. Maloney and Bilirakis on the
letter are Reps. Brian Fitzpatrick (R-PA), Jamie
Raskin (D-MD), Barbara Lee (D-CA), John P.
Sarbanes (D-MD), Frank Pallone, Jr. (D-NJ), Chris
Pappas (D-NH), James P. McGovern (D-MA), David
N. Cicilline (D-RI), Jim Costa (D-CA), Brian Babin,
D.D.S. (R-TX), Steve King (R-IA), Brad Sherman
(D-CA), Dina Titus (D-NV), Josh Gottheimer
(D-NJ), Mario Díaz-Balart (R-FL), Danny K. Davis
(D-IL), Donald Norcross (D-NJ), Zoe Lofgren
(D-CA), Adam B. Schiff (D-CA), Christopher H.
Smith (R-NJ), and Ted Deutch (D-FL).
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PFIZER VACCINE CLOSER TO AUTHORIZATION

A sign at the headquarters of the pharmaceutical company Pfizer in New York,
New York, USA, 09 November 2020 (reissued 20 November 2020). Pfizer and
German firm Biontech have requested emergency authorisation for coronavirus
vaccine in US is was reported 20 November 2020. EPA/JUSTIN LANE

Athens Exchange Weekly Review
G

reek stocks ended flat in the last
trading session of the week in the
Athens Stock Exchange on Friday. The
general index of the market edged 0.04 pct
higher to end at 699.45 points. The index
rose a spectacular 6.68 pct this year, rising
22.82 pct in November but losing 23.70 pct
so far this year. The Large Cap index ended
unchanged while the Mid Cap index rose
0.13 pct. Turnover was 58.91 million euros
in volume of 33,581,740 shares.
Piraeus Bank (4.0 pct), Ellaktor (1.47 pct)
and Eurobank (1.42 pct) scored big gains,
while GEK Terna (2.84 pct), Jumbo (2.46 pct)
and Motor Oil (2.34 pct) suffered losses.
Among market sectors, Telecoms (1.15 pct)
and Banks (0.92 pct) moved up, while Oil
(2.21 pct) moved down. Eurobank and Alpha
Bank were the most heavily traded securities
of the day. Broadly, advancers led decliners by
56 to 53 with another 19 issues unchanged.
Douros (20 pct) and Lavipharm (13.64 pct)
were top gainers, while ELGEKA (11.86 pct)
and Logismos (9.84 pct) were top losers.

FINANCIAL NEWS
**** The Greek economy is expected to contract by 10.5 pct this year and to grow by 4.8
pct in 2021, according to provisions included
in the new state budget, which was tabled in
Parliament by Finance Minister Christos Staikouras on Friday.
The 2021 budget envisages that the primary
deficit will reach 7.2 pct of GDP this year
(11.760 billion euros), falling to 3.9 pct of GDP
(6.67 billion) in 2021, while the public debt is

expected to reach 208.9 pct of GDP falling to
199.6 pct of GDP in 2021. The unemployment
rate is projected to rise to 18.9 pct in 2020,
from 17.3 pct in 2019 and to fall to 17.9 pct of
the workforce in 2021.
The state budget also envisages that government support measures for enterprises and
workers will soar to 31.4 billion euros (23.9
billion this year and 7.5 billion 2021). These
measures will have a positive impact on real
GDP of around 7.0 percentage points in 2020,
of which 3.3 percentage points in the fourth
quarter of the year. Private investments are
projected to jump by 23.2 pct in 2021 after falling by 14.3 pct this year, while harmonised inflation rate will return to positive ground (0.6
pct) in 2021 from -1.1 pct on average in 2020.
Tax revenues are projected to grow to 47.8
billion euros in 2021 after shrinking to 44.2
billion this year, while budget spending will remain at very high levels (67.2 billion euros) in
2021 from 69.3 billion this year.
**** Registered unemployment totaled
1,043,707 in October, from 1,030,411 in September (an increase of 1.29 pct) and 983,200 in
October 2019 (an increase of 6.15 pct), Manpower Employment Authority (OAED) said
on Friday.
OAED said that the number of registered
unemployed people seeking jobs totaled
993,934 in October, of which 527,387 or 53.06
pct were long-term unemployed. Unemployed
men totaled 360,439 and unemployed women
633,495. The number of people receiving unemployment benefit totaled 166,035 in October.
**** Enterprises in the hospitality and

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

TRADED VALUE  :  2,924,409.13 €

INDEX
VALUE % DIFF.
VALUE (€)
FTSE/CySE 20
28.830
2.490 2,885,802.380
MAIN MARKET INDEX
30.540
2.450 2,855,610.980
INVESTMENT COMPANIES MARKET INDEX
725.550
1.470
5,473.110
CSE GENERAL INDEX
48.680
2.330 2,924,409.130
HOTELS INDEX
661.370
-0.860
100.700
ALTERNATIVE MARKET INDEX
745.810
1.590
68,798.150
FTSE Med (19/11/2020)
4,160.900
-0.400
FTSE/XA
282.380
0.920
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restaurant/cafe sectors lost 3.2 billion euros
in turnover in the third quarter of 2020
compared with the corresponding period
last year, Hellenic Statistical Authority said
on Friday. More specifically, turnover in the
hospitality sector totaled 1,558,171,593 euros in the July-September period, down 61.4
pct from the same period last year
(4,034,094,834 euros), with the Karpathos
region recording the biggest decline (84.5
pct), while Florina recorded a 0.6 pct increase. Turnover in the restaurant/cafe sector totaled 1,580,633,291 euros, down 31.2
pct from the same period in 2019
(2,298,824,542 euros). Karpathos recorded
the biggest decline (69.5 pct), while Serres
the smallest decline (0.8 pct).
**** The Greek merchant shipping fleet
declined in both numbers and capacity in
September, Hellenic Statistical Authority
said on Friday. The fleet totaled 1,844 ships
in September, down 2.0 pct compared with
the same month last year, while total capacity was 41,071,074 dwt, down 4.3 pct over
the same period.
**** Industrial turnover index fell 10.7
pct in September this year compared with
the same month in 2019, after a 0.5 pct decline recorded in the same period in
2019/2018, Hellenic Statistical Authority
said on Thursday. The statistics service attributed this development to an 1.3 pct decline in mining turnover and 10.8 pct drop
in manufacturing turnover. The domestic
industrial turnover index fell 9.1 pct in September, while the external market index fell
13.6 pct. The index rose 18 pct in September from August 2020.
**** Greek enterprises lost 13.1 billion
euros or 15.8 pct of turnover in the third
quarter of 2020 with the hospitality and
restaurant sector hit hardest, Hellenic Statistical Authority said on Wednesday. The
statistics service, in a report, said that accumulated turnover of all enterprises in the
country totaled 69.807 billion euros in the
third quarter from 82.915 billion in the
same period last year, with the hospitality
and restaurant sector recording a 50.4 pct
drop, while mining reported a 0.8 pct decline in turnover. On the other hand, enterprises in the public sector, defense and social insurance reported a 10.6 pct increase
in turnover.
The report said that for the 205,984 enterprises which suspended operations in
March because of the lockdown, turnover in
the third quarter totaled 7.102 billion euros,
down 33.1 pct from the same period last
year, with the hospitality, cinema production, audio and music publishing recording
the biggest decline (61.6 pct), while education recorded the biggest increase (2.2 pct).
**** Passenger traffic in Greek airports
dropped 59.7 pct in October totaling
2,278,650 passengers from 5,650,541 in the
same month last year, Civil Aviation Authority said in a report on Wednesday. The
Authority attributed this development to restrictive measures taken because of the outbreak of the coronavirus pandemic. The
number of flights totaled 24,928 in October,
down 45.3 pct from October 2019 (45,552
flights). International passenger arrivals totaled 733,177 in the month, down 60.9 pct
from 2019 (1,873,245). In the 10-month period from January to October, passenger
traffic totaled 18.9 million, down 68 pct
from the same period in 2019 (59 million).
Flights totaled 220,602 in the 10-month period, of which 106,346 were domestic and
114,256 international (down 45 pct from
the same period last year)

Eurobank Holdings
reports net profit 348 ml
Eurobank Holdings on Thursday reported net
profit of 348 million euros in the January-September period this year, up from net profits of 161
million in the same period last year.
Fokion Karavias, the bank’s CEO, commenting
on the results said: «One full year after its onset,
the pandemic remains the pivot of economic developments. The second wave is hitting hard especially in Europe and the US. However, the prospects are improved, following the announcement
that at least two vaccines are extremely effective.
In Greece, a second national lockdown is already
in place. Although its impact on GDP is expected
to be milder, relatively to the first phase, overall,
estimates on economic contraction in 2020 have
come closer to the adverse scenarios of around
10%. In this frame, we continue to support our
clients with new loan disbursements, moratoria
and other support measures. The net organic increase in our performing loans reached 1.5 billion
euros in the first three quarters, roughly the same
amount of increase in our deposits. We are in the
process of disbursing an additional 0.7 billion euros under the Hellenic Development Bank programs, mostly before year-end. Furthermore, we
have already given to affected customers deferred
payments for loans of 4.9 billion euros, until the
end of the year, while 1.3 billion euros of mortgages have opted-in for the state subsidy of their
mortgage repayment under the “Bridge” program
in 2021. At the same time, we keep enhancing our
innovative digital offering, allowing households
and, importantly, businesses to conduct their
banking transactions remotely. In a year of global
disruption, Eurobank continues to perform in line
with the guidance provided just after the pandemic outbreak. In the first nine months of 2020, the
Bank was solidly profitable with a net profit of 348
million euros. Our core PPI remained resilient,
while we boosted provisions, increasing further
the coverage ratio to 62.5%. Our NPE stock edged
below the 15% threshold, way below the domestic
market average. At the same time, we are developing a comprehensive strategy for loans under
moratoria which end in 2020. Apart from the robust balance sheet, we have a diversified business
model, which includes two systemic regional
banks and an investment property portfolio, consistently delivering a return on tangible book value close to 10%. Despite the unprecedented market challenges, Eurobank is in a position to support its clients and contribute to economic growth
anticipated in 2021.»
More specifically, net profit totaled 348 million
euros in the nine-month period, core pre-provision up by 5.1% y-o-y to 648 million. Cost of risk
at 1.51% and the NPE ratio was down by 16.2 percentage points (year-on-year) at 14.9%, the lowest
in the Greek banking system. NPE stock reduced
by 7.8 billion euros to 6.1 billion euros, while provisions over NPEs were up by 742 basis points to
62.5% Performing loans recorded an organic increase by 1.5 billion euros. Deposits expanded by
1.4 billion since the end of 2019 and loans to deposits ratio improved to 80.1% from 87.3% a year
ago.

Tsipras
on State budget
The government and Prime Minister Kyriakos
Mitsotakis personally are accountable and responsible for the tragic situation with the coronavirus pandemic in Greece, wrote SYRIZA-Progressive Alliance party leader Alexis Tsipras in social media on Friday.
Tsipras added that «amid the current dramatic
impasse faced by the national health system,» the
government’s state budget, submitted to parliament on Friday, «does not provide even for a single euro of expenditure towards more medical
equipment and infrastructural support for the national health system.»
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Police reports 26
individuals and
two establishments
Nicosia.- CNA
Cyprus Police reported 26 individuals and two
establishments during the last 24 hours for violating
the measures in place to prevent the spread of
COVID-19.
A police spokesperson told the Cyprus News
Agency (CNA) that a total of 2.383 checks were
carried out during the last 24 hours, 713 in Nicosia,
321 in Limassol, 326 in Larnaca, 290 in Pafos, 605
in Famagusta and 105 in Morphou.
Two people were booked in Nicosia, four in
Limassol, six in Larnaca, eight in Pafos, five in
Famagusta and one in Morphou. Moreover the
Police reported one premises in Limassol and one
in Morphou.
Moreover Traffic Department police officers
prevented the passage in 85 cases from Limassol
and Paphos during checks on the highway.
Marine Police carried out 23 checks, during
which no one was reported.

THE ENCLAVED

Two cases of COVID-19 were detected in the
primary school of Rizokarpaso, one is a teacher and
the other is a cleaner who live in the Turkish
occupied areas of Cyprus. After that the primary
school which operates for children of the enclaved
in the occupied areas of Cyprus closed as a matter
of precaution for a week, starting from last Friday.
As Presidential Commissioner for Humanitarian
Issues and Overseas Cypriots, Fotis Fotiou, told
CNA, both the primary school and the adjacent
kindergarten were disinfected. Rizokarpaso High
School was also disinfected although no coronavirus
cases have been detected in its premises.
All Greek schools in Rizokarpaso remained
closed last Friday and Fotiou said they will decide
soon if the High School will also close for next
week.
At the same time, Fotiou said that tests were
performed on almost all enclaved and resettled
people in Rizokarpaso and another five cases were
identified, including a primary school student.
Most were contacts of the first two cases.
Most of the people who tested positive for
COVID-19 in Rizokarpaso, he said, came to the free
areas to self-isolate.
According to Fotiou, his office is in consultation
with the Ministry of Health both in relation to the
schools and to the infected people who came to the
free areas.

Commissioner
Kyriakides
signs vaccine contract
with BioNTech-Pfizer
Brussels.European Commissioner on Health and Food
Safety, Stella Kyriakides signed on Friday EU`s 5th
vaccine contract with pharmaceutical companies
BioNTech and Pfizer, as adopted by the College of
Commissioners on November 11th.
The contract provides for the initial purchase of
200 million doses on behalf of all EU Member
States, plus an option to request up to a further 100
million doses, to be supplied once a vaccine has
proven to be safe and effective against COVID-19.
Member States can decide to donate the vaccine to
lower and middle-income countries or to re-direct
it to other European countries. Commissioner
Kyriakides called it «another milestone in our
efforts to provide all citizens with a safe and
effective way out of the pandemic».
BioNTech is a German company working with
US-based Pfizer to develop a new vaccine based on
messenger RNA (mRNA). mRNA plays a
fundamental role in
biology, transferring
instructions from DNA to cells` protein making
machinery. In an mRNA vaccine, these instructions
make harmless fragments of the virus which the
human body uses to build an immune response to
prevent or fight disease.
The Commission has taken a decision to support
this vaccine based on «a sound scientific assessment,
the technology used, the companies` experience in
vaccine development and their production capacity
to supply the whole of the EU», according to an
official statement.
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Guterres announced that Lute began
consultations for new Cyprus meeting
United Nations.By Apostolos Zoupaniotis

U

N envoy Jane Holl Lute, has started consultations in order to create the conditions to prepare for a new meeting for the Cyprus issue, UN Secretary General Antonio Guterres has said on Friday.
«Jane Lute has started consultations in order to
create the conditions to prepare for a new meeting of the so-called 5+1, I meant plus the United
Nations, which means the two Cypriot communities and the guarantors, Turkey, Greece and the
United Kingdom» Guterres said.
The Secretary General added that «we hope
that this meeting would be possible and hope
that this meeting will allows to restart the discussions that took place in Crans-Montana and that
they need to restart».
Invited to comment on Turkish President`s
statement for a two state solution in Cyprus, he
said «obviously, in the context of these conversations and in the course of these discussions, each
party has the right to take the initiatives that each
party wants. Our objective at the present moment is to be able to bring the parties together
and to restart where we ended a few months
ago».

State Department

The US Department of State called on Turkey
to reconsider its decision to reopen Varosha, a
beach resort abandoned by Greek Cypriots fleeing Turkey’s invasion in 1974, and described a
visit by Turkish President Recep Tayyip Erdogan
to the breakaway Turkish Cypriot north of Cyprus on Sunday as a “step in the wrong direction.”
“The United States supports efforts to de-escalate tensions in the Eastern Mediterranean and
continues to demand dialogue and respect for international law.” a State Department spokesperson said.
“President Erdogan’s recent visit was a step in
the wrong direction. The United States continues
to support a comprehensive settlement for the reunification of the island on the basis of a bi-zonal, bi-communal federation, which will benefit all
Cypriots, as well as the wider region.”
Ankara backed the partial re-opening of Varosha ahead of last month’s election in the occupied
north, in a move criticized by the UN, Athens
and Nicosia.

Russian Ambassador

Russia welcomes the initiative by the UN Secretary-General Antonio Guterres to organise a
five-party informal meeting on Cyprus and expresses hope that this event will allow the substantive and result-oriented dialogue to restart
on different levels, says Stanislav Osadchiy, the
Ambassador of the Russian Federation to the Republic of Cyprus.
“It will require calm and scrupulous work of
the sides on all levels, as well as political will and
desire to achieve compromise agreements” Osadchiy says in a written statement.
He also says that his country considers “unacceptable the decision to open Varosha” adding
that “any unilateral actions, violating previous
UN Security Council resolutions, create additional difficulties for the resumption of negotiations process.”
The Russian Federation continues to closely
follow the situation with regard to the Cyprus
question, the Russian diplomat says. “Our position is well known. Someone blames us of repeating the same theses for many years” he adds.
The Ambassador emphasises that such a consistent approach is aimed exclusively at preserving all the positive things that were accumulated
by the sides during sometimes difficult negotiations on the way for the unification of the island

and were summarised in the agreed UN parameters and relative UN Security Council resolutions.
The current situation in the Cyprus settlement, he adds, which has been stagnating for
more than three years, causes not only our concern, but also of the whole international community.
“The lack of progress in the negotiation process leads to the degradation of the situation
around the island, to the emergence of faits accomplis, pushes some of its participants to unilateral actions that contradict the decisions of the
UN Security Council” he notes.
We firmly believe, he adds, that it is unacceptable to doubt the relevance of the UN resolutions, which embrace the entire spectrum of the
Cyprus problem, including the basis for settlement, or to allow their free interpretation.
“In our opinion, the set of the UN decisions,
concerning Cyprus, which provides for the establishment of bizonal bicommunal federation with
a single international personality, constitutes an
optimal consensus basis for Cyprus solution for
both communities of the island” the Russian
Ambassador notes.
He adds that “the desire to dispute the expediency of their full observance can provoke unpredictable consequences not only for the communities, but also for the legal basis of the island’s
state structure, which was fixed in the Zurich and
London Agreements of 1959.”
“We welcome the initiative by the UN Secretary General Antonio Guterres to organize a
five-party informal meeting. We hope that this
event will allow to restart the substantive and result-oriented dialogue on different levels. We are
sure that there is no alternative for that. It is the
only steady way to find mutually acceptable solutions for any matters of disputes” he notes.
Under the conditions, when the sides have serious differences in views of the island’s future, it
is difficult to expect an immediate breakthrough
in Cyprus settlement, Osadchiy says, adding that
“it will require calm and scrupulous work of the
sides on all levels, as well as political will and desire to achieve compromise agreements. After all,
the final solution is in their hands.”
He also says that the Russian Federation, being
a permanent member of the UN Security Council, remains committed to the modalities of solution, approved by the relevant resolutions.
“The lack of solution does not contribute to
the promotion of stability in the Eastern Mediterranean. We have noted repeatedly, that the
best way to decrease tensions with regard to the
island is to achieve a comprehensive, enduring,
viable and just solution to the Cyprus problem”
he notes. The Russian Ambassador says that as a
permanent member of the UN security Council
and as a country traditionally maintaining close
relations with the countries of the region and directly interested in preventing escalation of tensions in friendly Cyprus and around it, Russia intends to continue actively support the steps for
achieving a result, which will create conditions

for prosperity, stability and development of the
united island to the benefit of all peoples living
there.

Foreign Office

UK Foreign Office restates support for bizonal
bicommunal federation settlement in Cyprus
The UK Foreign Office has expressed anew the
British government’s support for a bizonal bicommunal federation settlement in Cyprus, in a
response letter to 25 members of the UK Cypriot
community.
The 25 had asked Foreign Secretary Dominic
Raab to send a strong message against Turkey’s
provocations, following the illegal opening of
Varosha’s beachfront.
In the letter dated 18 November, the relevant
Foreign Office department states that “the UK
continues to be concerned” by the situation in
Varosha, including the opening of the beach
within the fenced-off area of Varosha on 8 October.
“We have made representations to Turkey
through our Embassy in Ankara both prior to
and following the announcement. These have
been reinforced by conversations held with the
Turkish Representative at the United Nations in
New York and with the Turkish Ambassador in
London,” the letter notes.
It adds that in response to the announcement,
the UK called for the UN Security Council to
hold closed consultations on the matter on 9 October. “The UK continues to support the numerous Security Council Resolutions covering the issue of Varosha, notably 550 (1984) and 789
(1992). In this regard, we support the UN Presidential Statement reaffirming its support for the
relevant Security Council Resolutions and expressing deep concern regarding the announcement,” reiterates the Foreign Office.
It is also stressed that the British Government
“continues to be a strong supporter of a comprehensive, just and lasting settlement of the Cyprus
issue, based on the internationally accepted
model of a bizonal, bicommunal federation”, that
it welcomes the “stated readiness” of the sides to
resume settlement talks and that it looks forward
to the resumption of dialogue.
“The issue of Varosha underlines the importance of reaching a comprehensive Cyprus Settlement as a matter of urgency, and as such we continue to encourage the partie to engage constructively and demonstrate their commitment,” concludes the Foreign Office letter.
The letter is addressed to Mr Doros Partasides
on behalf of following group of UK Cypriots: Antonis Savvides, Andreas Tambourides, Leonidas
Leonidou, Spyros Papacharalambous, Tasos Poyatzis, Stella Protopapa-Dinenis, Nikos Savvides,
Marie Nicholsby, Seraphim Diakou, Yiannis
Kouvaros, George Pippas, Spyros Neophytou,
Nicholas Galazis, Pantelis Demosthenous, Elissa
Xenophontos, George Georgiou, Kikis Christofidis, Elias Dinenis, Denis Zenon, Clarissa Germanos, Glaukos Vassiliou, Orestes Rossides,
John Stergides and George Hadjipaulis.
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Pandemic hits hard Greece; 2,311 new cases on Saturday
From last page
ing coronavirus fatalities to 1,527 in total.
The median age of all fatalities was 80 years,
97.1 pct had an underlying condition and/or
were aged 70 or above, and 608 were women.
Greek authorities were concerned on Friday about the persistently high number of infections and intubations in northern Greece
after three weeks in lockdown.
“The viral load has not decreased,” especially in northern Greece, Deputy Minister of
Civil Protection, Nikos Hardalias, said
during a regular briefing on the evolution of
the pandemic in the country on Friday.
Asked about whether the lockdown will be
lifted at the end of the month as initially
planned, Hardalias said that this will depend
on the data received at the end of next week.
“The intention is to start a gradual lifting
[of the lockdown]….But let us not relax the
implementation of the [health] measures.”
The sober mood was also reflected by Athens University professor and government adviser Vana Papaevangelou.
“It is worrying that there is no clear reduction of the viral wave three weeks after the
lockdown in northern Greece and two weeks
after the implementation of horizontal measures throughout Greece,” she told journalists at the same briefing.
“According to our experience from last
spring, one would expect a greater reduction
[of infections].” Papaevangelou said the median age of those infected in recent days nationwide is 45.

AMONG CLERGY

Covid-19 infections among clergy are
high, because hierarchs and priests continue
services and insist that the virus is not transmitted with the Holy Communion.
A 50 year old priest died on Saturday in
Naoussa.
Doctors at the Greek capital’s Evangelismos Hospital continued to describe Archbishop Ieronymos’ condition as “stable” Saturday, saying that he was responding well to
treatment.
Ieronymos was hospitalized on Thursday
after testing positive for the novel coronavirus. Despite presenting only mild symptoms,
his doctors decided that it would be best if
the 82-year-old were kept under close medical surveillance in augmented care.
According to reports, the archbishop asked
doctors that his driver and confidant of many years be allowed to sit with him during his
ordeal.
It was reported that the Church asked
through the government to get permission to
transport to Greece experimental covid medication from a pharmaceutical owned by a
Greek American.
The Metropolitan of Kitros, Katerini, and

Platamon, Georgios Chrysostomou, was admitted to AHEPA Hospital in Thessaloniki
with high fever, after testing positive for the
novel coronavirus a few days ago.
Three days ago, the Metropolis of Kitros,
Katerini, and Platoon had issued a press release declaring that the bishop’s health “was
very good.”
Chrysostomou becomes the latest senior
cleric to have been infected with the virus,
following, most notably, the hospitalization
of Greece’s Archbishop Ieronymos on Thursday. The same press release also announced
that another senior cleric, the Bishop of Arusha and Central Tanzania, Agathonikos, was
admitted to the 424 Military Hospital of
Thessaloniki after showing symptoms of the
coronavirus.
Agathonikos’ health was deemed “very
good.”

MITSOTAKIS WITH
VOLUNTEER NURSES

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis
thanked the 18 nurses who came to Thessaloniki voluntarily from other parts of Greece
to help the city’s hospitals deal with increased
coronavirus hospitalizations, in a video conference he held with them on Saturday.
The Prime Minister spoke of the nurses’
decision to offer their services as «not only
an act of kindness, but also a deeply patriotic
gesture.»
Bania Malamati, who traveled to Thessaloniki’s ‘Ippokrateion’ General Hospital from
Crete’s town of Agios Nikolaos, spoke on behalf of the nurses to say that «even though we
were all applauded for our decision, it is the
health workers at Thessaloniki’s hospitals
who deserve a very big ‘bravo’ for their efforts.»
In return, Mitsotakis stressed that both the
offer of volunteers and the efforts of all
health workers prove that «the notions of responsibility and social solidarity are not just
empty words,» adding that the human factor
always «makes the difference.»
The Prime Minister underlined that the
government has doubled the number of in-

tensive care beds, now exceeding 1,200 nationwide, and has also proceeded with mass
recruitments, many of whom will be permanently hired; he noted that another 170 permanent ICU beds are expected over the next
two months.
Referring to the government’s decision to
requisition two private clinics and their staff
in Thessaloniki to ease the burden of the
coronavirus pandemic, he said that «when
public health is threatened (...) there is no
distinction between state and private action,»
as all actions are pursued in view of the public’s benefit.
Mitsotakis raised the significance of observing all standing safety measures and restrictions against the pandemic with due diligence, and told the nurses (comprising 17
women, 1 man) that all citizens and health
workers need to be stay patient a little while
longer, as Greece will soon be relieved by the
arrival of the coronavirus vaccines.

SYRIZA CRITICIZES

SYRIZA-Progressive Alliance spokesperson Nasos Iliopoulos said the government is
one of «limited responsibility,» speaking on
KONTRA Channel on Friday night.
The government of Prime Minister Kyriakos Mitsotakis appears to never be responsible for the unfolding pandemic in Greece,
said Iliopoulos, but, in contrast, «11 million
Greeks seemingly are,» he added, in reference to governmental reminders for due diligence in observing restrictive measures nationwide.
A characteristic example of the government’s redundant social policy is shown in
the Greek national statistical agency’s figures,
according to which Greek households have
lost some 3,9 billion euros in incomes during
the pandemic, he noted.
The pandemic, he added, gives the government an opportunity to implement its deeply
anti-social policy against workers and smallto-middle sized businesses; this is indicated
by the fact that four in five SMEs are exempt
from current support measures like non-refundable cash aid, he underlined.

Foreign Affairs Ministry on new illegal NAVTEX
Athens.- ANA-MPA
The Foreign Affairs Ministry condemned
Turkey’s new illegal NAVTEX, in a statement
released on Saturday.
The ministry underlined that Turkey continues
to blatantly ignore the calls of both the European
Council and the international community, and
practically negates any prospects of improving its
relations with the European Union.
These actions «come at a time when Turkish
officials say their country’s EU accession is of
strategic priority,» the ministry stressed.
«Greece condemns this provocative attitude
anew, an attitude which dulls any prospect of a

constructive dialogue and calls on Turkey to
immediately revoke the illegal NAVTEX,» it
continued.
Turkey on Saturday extended to November 29
current maritime research carried out by seismic
survey vessel ‘Oruc Reis’ south of Kastelorizo.
EU membership remains Turkey’s ‘strategic’
interest, Erdogan spokesman says
President Recep Tayyip Erdogan’s spokesman
said Saturday that membership of the European
Union remains a strategic priority for Turkey,
reports said.
Ibrahim Kalin reportedly urged EU leaders to
ditch their ideological and political biases and see

relations with Turkey through a “strategic
mindset.”
He added that Ankara was prepared to hold
exploratory talks with Athens, reports said.
Kalin’s comments were made during talks with
EU officials in Brussels ahead of the bloc’s summit
on December 10-11.
Reports said Kalin held separate meetings with
Maryem Van den Heuvel, chief foreign policy
advisor to the president of the European Council
Charles Michel, Bjoern Seibert chief of staff of
European Commission President Ursula von der
Leyen, and Helga Schmid, the secretary general of
EU external action service.

SNF donation of
174 ICU beds to be
delivered gradually
from end December
Athens.- ANA-MPA
The Stavros Niarchos Foundation (SNF) on Friday
announced that arrangement for the 174 new ICU beds
that it is donating to Greek public hospitals are underway
and that the beds will gradually be delivered between the
end of December and February 2021.
The donation was announced at the end of May and
seeks to increase ICU beds in 15 Greek hospitals in
Attica, Thessaloniki, Lamia and Crete at a total cost of
16.4 million euros, while it also includes a five-year
comprehensive education programme for ICU doctors
and nurses. The new ICU beds are expected to treat over
6,500 patients a year.
A total of 53 ICU beds are scheduled to be delivered at
KAT, Attikon and Tzanneio hospitals in Attica and
Aghios Dimitrios and Gennimatas in Thessaloniki
during Christmas holidays while another 28 will be
delivered by mid-January to Ippokration hospital in
Athens and the Childrens’hospital Aghia Sofia, the
Benakio-Korgialenio in Athens, Vostanio Hospital on
Lesvos, Venizelio Hospital in Heraklion, Crete and
Aghios Georgios Hospital in Chania, Crete.
By the end of January, seven ICU beds will be
delivered to Lamia hospital and the remaining 86 beds
will be ready at the end of February 2021 and will be
offered to Ippokratio Hospital of Thessaloniki, the
University Hospital of Heraklion, Crete and Evangelismos
hospital in Athens.

Convicted crook
Sorras released
from jail after serving
part of sentence
Athens.Self-professed billionaire Artemis Sorras who was
convicted to six years in jail for fraud was released from
prison on Friday, after serving 2 years and five months
(three fifths) of his sentence.
The decision was taken by a judicial council which
accepted his petition for release from the penitentiary of
Halkida, but imposed restrictions on his movement.
Sorras, the founder of the ultranationalist fringe part
Convention of Greeks, was convicted in December 2019
for attempting to defraud the state of billions of euros by
claiming to be able to pay off the country’s national debt
in exchange for low-rate returns and bonds as collateral.
He had also spent 18 months in pretrial detention.
Prior to his run-in with the law, he had encouraged
Greek citizens not to pay their tax and social security
dues. The impact of his campaign on state coffers
remains unclear, though authorities have found
thousands of “Sorras payment slips” at Greek tax offices.

Greek economy
to grow in 2021
Athens
The Greek economy’s transition from 2020’s deep
recession of 10.5 pct to a growth opposite in 2021, is
reflected in the figures of the new state budget,
government sources said on Saturday.
Positive developments regarding the coronavirus
vaccine -that create reasonable optimism and render the
end of the pandemic visible- pave the way for this
transition, alongside some 31.4 billion euros in support
measures taken by the government for households and
businesses, was added.
All the basic forecasts regarding the new state budget
are based on the scenario that restrictive measures
against the coronavirus, parallel to economic support
measures, will all continue until April, when the
pandemic is expected to decline significantly.
In this context, Greek economy is estimated to grow
by 4.8 pct in 2021, while the primary budget deficit will
be reduced to 3.88 pct of GDP or 6.670 billion euros,
from the 7.2 pct of GDP or 11.760 billion euros in 2020.
If the pandemic lasts longer, the primary budget deficit
of 2020 is estimated to increase by some 1.5 percent of
GDP.
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St. Nicholas National Shrine no
longer a dream, but rather a reality

An interview with Chairman
and Vice Chairman of “The Friends
of St. Nicholas” Dennis Mehiel
and Michael Psaros

Archbishop Elpidophoros with New York State Governor Andrew Cuomo and Father Alex Karloutsos, at the launching of the
construction of St. Nicholas National Shrine, August 3, 2020. Photo: GANP/Dimitrios Panagos

POMPEO’s HISTORIC VISIT AT THE PATRIARCHATE

New York.- By Apostolos Zoupaniotis
On December 6 our Church is celebrating St.
Nicholas Feast Day and for the parishioners of
St. Nicholas in Manhattan it will mark 19 years
without their beloved little church, built in the
southern nose of Manhattan to welcome the
Greek sailors arriving to the New World.
The destruction of the church during the SepContinues on pages 34 - 35

COVID - 19
Pandemic hits
hard Greece;
2,311 new cases
on Saturday, 108
dead; 522 in ICUs

Constantinople.- (GreekNewsOnline,
AFP)
US Secretary of State Mike Pompeo paid a
fraught visit to Istanbul on Tuesday, November
17, that included no official meetings and an
agenda focused on religious freedoms that Ankara dismissed as “irrelevant”.

The meeting of the U.S. Secretary of State with
the Ecumenical Patriarch Bartholomew lasted
1,5 hours and it was followed by a tour of Mr.
Pompeo and his wife at the Patriarchal church of
St. George.
“Honored to meet with His All-Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew I, and to visit the
Patriarchal Church of St. George today. As leader

of the Orthodox world, the Ecumenical Patriarchate is a key partner as we continue to champion religious freedom around the globe”, Secretary Pompeo posted on his Twitter account. Metropolitan Emmanuel of France who briefed the
press, following the meeting, called the visit historic, although it was not the first of a U.S. high
Continues on page 36

Thessaloniki.(GreekNewsOnline, ANA-MPA)
Greece confirmed 2,311 new coronavirus cases on Saturday, of which 18 were identified at the
country’s entry points, said the National Public
Health Organization (EODY). Most of the cases
were recorded in Thessaloniki and other northern Greece areas.
All cases in Greece total 90,121 of which 4,787
relate to travel from abroad and 22,901 to already confirmed infection cases.
A total of 522 individuals are intubated. Their
median age is 65 years, 82.4 pct have an underlying condition or are aged 70 or more and 149
of them are women. Another 460 have been discharged from ICUs since the start of the pandemic.
EODY also registered 108 new deaths, bringContinues on page 39

