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Προσφορές των
κοινοτήτων μας
σε απόρους
για την Ημέρα
των Ευχαριστιών
Σελίδα 9

ΕΛΛΑΔΑ

Καθημερινές
εκατόμβες στον
κορωνοϊό. Προς
παράταση μέτρων
Αθήνα.- (GreekNewsOnline)
Ανακοινώθηκαν το Σάββατο από τον
ΕΟΔΥ 1.747 νέα κρούσματα του νέου ιού
στη χώρα, εκ των οποίων 2 εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της
χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 103.034, εκ των οποίων το 53%
άνδρες.
Τα 4.867 (4,7%) θεωρούνται σχετιζόμενα
με ταξίδι από το εξωτερικό και 27.199
(26,4%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.
Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 606 συμπολίτες μας. Η διάμεση ηλικία τους είναι
65 ετών. Οι 171 (28,2%) είναι γυναίκες και
οι υπόλοιποι άνδρες. To 78,5% των διασωληνωμένων έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι
Συνέχεια στη σελίδα 19

Black Friday
της χρονιάς
της πανδημίας,
χωρίς ουρές
φέτος
Σελίδα 3

Έκκληση της
Παμμεσηνιακής
Ομοσπονδίας
για την 7χρονη
Αναστασία
Σελίδα 8

NYC – LI: $1.00 • Outside $1.25

Συνέντευξη
Τατάρ: Ζητά
λύση δύο κρατών
με μετακίνηση
«συνόρων»
Σελίδα 26

Χαριστική βολή στον Τραμπ
από δύο ομογενείς δικαστές
TA ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΒΟΗΘΟYΝ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Οι δικαστές Στέφανος Μπίμπας,
Μιχάλης Τσαγκάρης και Μπρουκς
Σμιθ του 3ου ομοσπονδιακού
Εφετείου απέρριψαν την αγωγή
Τραμπ στην Πενσυλβάνια
Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαΐτας
Τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα βγήκαν φέτος ακόμα και ενάμιση μήνα πριν τα Χριστούγεννα
κι ο στολισμός άρχισε νωρίτερα. Γιατί; Στη φωτογραφία, κατάστημα με Χριστουγεννιάτικα
στολίδια στην Καλλιθέα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020. (Σελίδα 20)

Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου το ομοσπονδιακό 3ο
Τριμελές Εφετείο απέρριψε ομόφωνα το αίτημα του
εκλογικού επιτελείου του προέδρου Ντόναλντ
Τραμπ, το οποίος ζητούσε να μην καταμετρηθούν κάΣυνέχεια στη σελίδα 11
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Τα κέρδη της έρευνας μέσα στην πανδημία
Θεσσαλονίκη.Της Σμαρούς Αβραμίδου/ΑΠΕ-ΜΠΕ
πανδημία του κορωνοϊού και ο συνωστισμός στα λεωφορεία φέρνουν πιο
κοντά στη ζωή μας τα ιπτάμενα αυτοκίνητα
χωρίς οδηγό. Τι μπορεί να σκέφτεται κανείς,
όταν διαβάζει κάτι τέτοιο, όντας κλεισμένος
σε κάποιο διαμέρισμα, απορροφημένος από
την γκρίζα καθημερινότητα των ανθρώπινων
απωλειών και περιορισμών; Ίσως τη στιγμή
που δεν θα χρειάζεται να στείλει sms, για να
μετακινηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο...

Η

Για τον καθηγητή Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιακών
Συστημάτων του ΑΠΘ, Γιώργο Καραγιαννίδη, τον
επιστήμονα που -προ ημερών- για έκτη φορά διακρίθηκε για την παγκόσμια επιρροή που ασκεί μέσα από
την έρευνά του στους συναδέλφους του, η ιστορική
εμπειρία δείχνει ότι παγκόσμιες κρίσεις του μεγέθους
αυτής που έχει προκαλέσει ο SARS-CoV-2 «δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την επιστήμη και την οικονομία, οδηγώντας -ιδιαίτερα την πρώτη- σε δρόμους
που δεν ήταν ορατοί πριν από την κρίση».
Σε μία συζήτηση για την έρευνα ως προωθητική
δύναμη, όταν οι άνθρωποι αισθάνονται πως η ζωή
τους έχει ...κολλήσει μέσα στα λάσπη, ο κ. Καραγιαννίδης μιλά στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων για το μέλλον που αναδύεται μέσα από την
υγειονομική κρίση, ένα μέλλον που δεν παραπέμπει
σε ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά συμβαίνει
τώρα!
Άλλωστε, η τεχνολογία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών των μελλοντικών τρόπων μετακίνησης
ανήκει στο επιστημονικό του πεδίο και, όπως εξηγεί,
«ο προβληματισμός και επιφύλαξη των ανθρώπων για
τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, εξαιτίας του
μεγαλύτερου κινδύνου διάδοσης ιογενών παθήσεων,
είχε σαν αποτέλεσμα, μέσα σε λίγους μήνες να υπάρχει μια τεράστια ανάπτυξη στην έρευνα για τα αυτόνομα οχήματα, δηλαδή τα οχήματα χωρίς οδηγό»,
ενώ «στα αυτόνομα οχήματα περιλαμβάνονται και τα
ιπτάμενα αυτοκίνητα, τα λεγόμενα flying cars, στα
οποία η ερευνητική πρόοδος αυτούς τους μήνες είναι
εντυπωσιακή».

«Τι κέρδισε η έρευνα
στη μάχη με τον SARS-CoV-2»

Η υγειονομική κρίση άλλαξε προσωρινά τα δεδομένα στη ζωή των ανθρώπων, μεταβάλλοντας δραματικά από την αρχή του 2020 την εργασία, την εκπαίδευση, την έρευνα και την ψυχαγωγία. Όμως, κάποιες
προσωρινές λύσεις δρομολόγησαν μονιμότερες αλλαγές...
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα; Όσο κι αν γονείς και παιδιά αδημονούν για τη στιγμή που δε θα
βρίσκονται ο καθένας μπροστά από μία οθόνη, με το
διαρκές άγχος παρείσφρησης της κάμερας ή του μικροφώνου σε οικογενειακές στιγμές, ιδιαίτερα η τηλεργασία αλλά και η τηλεκπαίδευση, ήλθαν για να
παραμείνουν σε ένα ποσοστό και μετά το τέλος της
πανδημίας.
Η νέα αυτή πραγματικότητα, όπως αναφέρει ο κ.
Καραγιαννίδης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «αλλάζει τον τρόπο
με τον οποίο σχεδιάζαμε ως τώρα τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, αφού οι απαιτήσεις για χωρητικότητα μεταφέρονται πλέον από την επιχείρηση και το σχολείο- πανεπιστήμιο στο σπίτι» και «η αλλαγή αυτή
αφορά κυρίως τα σταθερά, αλλά και το ασύρματα δίκτυα».
Είναι, εξάλλου, γεγονός ότι για την ανάπτυξη
φαρμάκων και του εμβολίου για τον κορωνοϊό χρηματοδοτήθηκαν από οργανισμούς και κυβερνήσεις
χωρών ερευνητικά προγράμματα, με ασύλληπτα ποσά. Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογη απορία αν
...έμειναν χρήματα για να υποστηριχθούν και άλλα
ερευνητικά πεδία. Ο καθηγητής του ΑΠΘ παρατηρεί
ότι «δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αν ληφθεί υπόψη η κρισιμότητα της κατάστασης και οι επιπτώσεις σε κοινωνία και οικονομία», επισημαίνοντας
και το γεγονός ότι «μέσα σε λίγους μήνες η έρευνα
για το εμβόλιο έκανε άλματα ετών και δημιούργησε
τεχνογνωσία, που είμαι βέβαιος ότι θα επιτρέψει στο
σύντομο μέλλον την αντιμετώπιση και άλλων παθήσεων».
Τι ανέδειξε συνολικά η έρευνα την περίοδο της
πανδημίας; «Την ανάγκη για διεπιστημονική προσέγγιση και συνεργασία μεταξύ των επιστημονικών πεδίων της Ιατρικής, της Βιολογίας και της Πληροφορικής. Χωρίς τη συνεργασία αυτή δεν θα ήταν δυνατή
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η γνώση της συμπεριφοράς του ιού, η στενή παρακολούθηση της

πανδημίας και η λήψη μέτρων, αλλά κυρίως η δημιουργία των εμβολίων», απαντά ο κ. Καραγιαννίδης.
«Το LiFi έρχεται μέσα από το εργαστήριο του
ΑΠΘ»
Τι συμβαίνει, όμως, στα ελληνικά εργαστήρια και
για ποια ερευνητικά της επιτεύγματα η επιστημονική
ομάδα του καθ. Καραγιαννίδη «Wireless
Communications and Information Processing
(WCIP) Group» αναγνωρίζεται ως μία από τις κορυφαίες στην Ευρώπη στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών
και της Πληροφορικής;
Ο καθηγητής μιλά για τους δύο ερευνητικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ερευνητική
του ομάδα και οι οποίοι προβλέπεται ότι θα έχουν σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις. «Ο πρώτος αφορά
τα δκτυα 5G και μετά το 5G, όπου η έρευνα που κάνουμε αφορά την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και τη
βελτίωση της επίδοσης και της ενεργητικής αποδοτικότητας τερματικών συσκευών, όπως τα smartphones,
τα tablets και οι αισθητήρες. Για παράδειγμα, είμαστε
από τους πρώτους στον κόσμο που ασχοληθήκαμε
ερευνητικά με τη χρήση του φωτισμού εσωτερικών
χώρων στην ανάπτυξη ασύρματων δικτύων επικοινωνίας, όπως το WiFi. Τα συστήματα αυτά ονομάζονται
LiFi και πρόκειται να τα δούμε να λειτουργούν σύντομα, ίσως και μέσα στο 2021», εξηγεί.
«Ο δεύτερος τομέας αφορά την επεξεργασία σήματος για βιοϊατρικές εφαρμογές. Εδώ θα σας αναφέρω τη συμβολή μας στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς Κοχλιακών Εμφυτευμάτων, για ανθρώπους με
πολύ σοβαρό πρόβλημα ακοής. Το 2018, η ομάδα μου
δημοσίευσε την ιδέα για τη χρησιμοποίηση φωτός
αντί ραδιοσυχνοτήτων για την επικοινωνία του εξωτερικού με το εσωτερικό τμήμα του εμφυτεύματος,
ενώ τον Ιούνιο 2020 παρουσιάσαμε το πρώτο αποκλειστικά οπτικό (all optical) κοχλιακό εμφύτευμα.
Τα μεγάλα πλεονεκτήματα αυτού του εμφυτεύματος
είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης
βλάβης στο ακουστικό νεύρο και η χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, η οποία επιτρέπει μεγαλύτερο
χρόνο ζωής στο εμφύτευμα», προσθέτει.

«Η Ελλάδα και το ΑΠΘ ψηλά»

Η είδηση ότι έχοντας στο όνομά του 560 δημοσιεύσεις και 12.136 ετεροαναφορές συμπεριλήφθηκε
για έκτη συνεχή χρονιά στον κατάλογο του διεθνούς
οργανισμού Clarivate Analytics (πρώην Thomson
Reuters) «Highly Cited Researchers», ο οποίος αφορά
τους επιστήμονες με τη μεγαλύτερη ερευνητική επιρροή παγκοσμίως, δεν προκάλεσε έκπληξη στους συναδέλφους του στο ΑΠΘ και σε όσους διεθνώς γνωρίζουν και παρακολουθούν το ερευνητικό του έργο.
Ο ίδιος, όμως, προτιμά να μιλά για «αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας της ερευνητικής μου ομάδας τα
τελευταία 15 χρόνια», υπογραμμίζοντας τη σημασία
του ότι «η έρευνα στην οποία αναφέρονται οι διακρίσεις πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα
και ειδικότερα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ», ενώ
«για το ΑΠΘ τέτοιες διακρίσεις βοηθούν σημαντικά
στη βελτίωση της θέσης του στις διεθνείς κατατάξεις
των πανεπιστημίων».
Πώς αισθάνεται, όμως, ένας καθηγητής που τού
αναγνωρίζεται κάθε χρόνο πως ασκεί παγκόσμια
ερευνητική επιρροή;
«Είναι μεγάλη η ικανοποίηση που αισθάνομαι ως
επιστήμονας- ερευνητής, όταν βλέπω ότι το έργο μου
χρησιμοποιείται από άλλους επιστήμονες σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή ότι έχω συμβάλει έστω και ελάχιστα στην πρόοδο της επιστήμης και συγκεκριμένα
του τεχνολογικού πεδίου των τηλεπικοινωνιών και
της πληροφορικής, το οποίο υπηρετώ. Αυτή η ικανοποίηση δεν μπορεί να αντικατασταθεί με υλική ανταμοιβή. Μπορεί στους καιρούς που ζούμε αυτό που
λέω να σας προκαλεί έκπληξη αλλά για μένα είναι
στάση ζωής και όσοι με γνωρίζουν προσωπικά μπο-

ρούν να το επιβεβαιώσουν», απαντά.
«Τα αποτελέσματα που επηρεάζουν την έρευνα σε
παγκόσμιο επίπεδο κρύβουν πολύ κόπο, μεγάλη φαντασία και ρίσκο», ομολογεί, προσθέτοντας πως η διατήρηση σε ένα τέτοιο επίπεδο για πολλά χρόνια,
όταν δεν ανήκει κανείς σε ένα από τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, είναι κάτι που δεν συμβαίνει
συχνά. «Είναι μία ιδιαίτερη δύσκολη και επίπονη διαδικασία με μεγάλο προσωπικό κόστος. Αυτό προσπαθώ να διδάξω και στους φοιτητές και συνεργάτες μου.
Να εργάζονται σκληρά και με αφοσίωση, να αφήνουν
ελεύθερη τη φαντασία τους, να μη φοβούνται να ρισκάρουν και να καταλάβουν ότι η απογοήτευση είναι
μέρος της έρευνας, αλλά και το καύσιμο για την καινοτομία», τονίζει, εξηγώντας πως «με ενδιαφέρει πολύ η πρόοδος και η εξέλιξη των φοιτητών μου στο
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών του ΑΠΘ», γιατί «εκτός από επιστήμονας είμαι και Δάσκαλος, και το δεύτερο μου δημιουργεί μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης».

«Η Ελλάδα στο φάσμα
του 5G προς 4η βιομηχανική
επανάσταση»

Μιλώντας για το μέλλον, που πανθομολογούμενα
είναι ψηφιακό, αλλά και την πρόοδο που συντελέστηκε σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό
της Ελλάδας κατά την περίοδο της πανδημίας, ο κ.
Καραγιαννίδης παρατηρεί ότι επιταχύνθηκε η δημιουργία σε μικρό χρονικό διάστημα νέων ψηφιακών
υπηρεσιών που διευκολύνουν την καθημερινότητα
αλλά και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες στην εργασία, την οικονομία και την εκπαίδευση, «για να έχει
όμως συνέχεια, πρέπει η χώρα να επενδύσει σε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό στις νέες τεχνολογίες
και στις υποδομές που τις υποστηρίζουν, οι πιο σημαντικές μεταξύ των οποίων είναι η ανάπτυξη των
ασύρματων δικτύων πέμπτης γενιάς 5G».
«Σήμερα, η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες
θέσεις μεταξύ των χωρών που αναπτύσσουν τα δίκτυα 5G. Σημειώστε δε, και είμαι κατηγορηματικός
σε αυτό, ότι τα δίκτυα αυτά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της χώρας. Είμαι βέβαιος
ότι η πολιτεία το έχει αντιληφθεί και θα αναλάβει
όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες για να μην είναι η χώρα μας ουραγός των εξελίξεων. Η δημοπρασία του
φάσματος των δικτύων 5G, που βρίσκεται σε εξέλιξη,
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση», τονίζει.
Κι αν η τεχνολογική εξέλιξη και οι επιπτώσεις της
στην κοινωνία περνά μέσα από -κάποιες φορές- δυσνόητους όρους, ο καθηγητής παρατηρεί: «Οι αλλαγές στην τεχνολογία που έχουν συμβεί τα τελευταία
20 χρόνια δεν έχουν προηγούμενο στην ανθρώπινη
ιστορία. Εμείς ζούμε μέσα σε αυτή την ιστορική κοιτίδα, είμαστε μέρος των γεγονότων και για τον λόγο
αυτό δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το τρομακτικό
μέγεθος των αλλαγών που συμβαίνουν».
Ερωτηθείς πώς η 4η βιομηχανική επανάσταση θα
φέρει ανθρώπινη ευημερία απαντά: «Είμαι κι εγώ αισιόδοξος ότι αυτή η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί.
Όμως, ταυτόχρονα με προβληματίζουν οι μεγάλες
προκλήσεις και τα ερωτήματα που προκύπτουν. Για
παράδειγμα, πρόσφατα διάβαζα μια μελέτη στην
οποία εκτιμάται ότι το 85% των θέσεων εργασίας για
το 2030 δεν έχει ακόμα επινοηθεί. Πώς λοιπόν μπορεί
να αναπτυχθεί σήμερα μια θεωρία για την οικονομία
και την απασχόληση, αν δεν γνωρίζουμε το εργασιακό μοντέλο που θα υπάρχει σε λίγα χρόνια; […] Σήμερα υπάρχει όσο ποτέ άλλοτε η ανάγκη της διεπιστημονικής ανάπτυξης νέων θεωρητικών εργαλείων,
ακόμη και μεταξύ φαινομενικά άσχετων επιστημονικών πεδίων, όπως η πληροφορική, η πολιτική επιστήμη και η φιλοσοφία, μεταξύ των οποίων έως τώρα δεν
υπήρχε -ή υπήρχε ελάχιστη- επικοινωνία».
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GreekNews

3
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 • Monday, November 30, 2020

Black Friday στην εποχή του Κορωνοϊού

Photos: EPA
Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnline,
ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters)

Π

ερισσότερα από 200.000 νέα κρούσματα Covid-19 ανακοινώθηκαν την
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, γνωστή κι ως
Black Friday, αποτρέποντας πολλούς καταναλωτές από το να πάνε για ψώνια, αναζητώντας ευκαιρίες. Ωστόσο, όσοι στη Νέα Υόρκη
αποφάσισαν να βγουν στην αγορά, είχαν μία
πρωτοφανή για την ημέρα άνεση, χωρίς ουρές και αναμονή. Όμως, για» τους υπαλλήλους χαρακτηρίστηκε η χειρότερη «Μαύρη
Παρασκευή».
Από τη Walmart έως την Best Buy, οι εταιρίες λιανικές πώλησης προσάρμοσαν φέτος τις
αγορές της Black Friday στις συνθήκες της
πανδημίας, με κάποιες εξ αυτών να τοποθετούν υπαλλήλους με πορτοκαλί γιλέκα προκειμένου να ‘ρυθμίζουν’ την κίνηση στα καταστήματα, να μετρούν τη θερμοκρασία των πελατών και να προσφέρουν εμπορεύματα ως έτοιμες και άμεσα διαθέσιμες επιλογές, όπως παιχνίδια, ποδήλατα και συσκευές κουζίνας προκειμένου να αποθαρρύνουν τους καταναλωτές
από το να κυκλοφορούν για πολλή ώρα στους
διαδρόμους των καταστημάτων.
Οι περισσότερες αλυσίδες λιανικής πώλησης
φέτος έκλεισαν για τη γιορτή των Ευχαριστών,
αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχουν βιώσει οι εργαζόμενοί τους κατά τη διάρκεια της
πανδημίας. Η Walmart ξανάνοιξε τα καταστήματά της σστις 5 τα ξημερώματα, δίνοντας
οδηγίες στους καταναλωτές να στρίβουν δεξιά
μόλις μπαίνουν στο κατάστημα και να κινούνται στους βασικούς διαδρόμους για να κάνουν τα ψώνια τους πριν πληρώσουν στα ταμεία, γύρω από τα οποία έχουν τοποθετηθεί
πλαστικά διαχωριστικά.
Η Best Buy άνοιξε επίσης στις 5 τα ξημερώματα και λίγο αργότερα η Target, που εισήγαγε
τη λύση της ανέπαφης πληρωμής στα ταμεία
ενώ διπλασίασε τις θέσεις στάθμευσης για τις
επίσης ανέπαφες υπηρεσίες παραλαβής με αυτοκίνητο, τις οποίες προσφέρει γι’ αυτή την
εορταστική περίοδο.
Παραδοσιακά, η επομένη της Ημέρας των
Ευχαριστιών σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής αγοραστικής περιόδου στις ΗΠΑ, με
τις εταιρίες λιανικής πώλησης να προσφέρουν
μεγάλες εκπτώσεις και να έχουν σημαντικά
κέρδη.
Ωστόσο κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς που έχει σημαδευτεί από τον κορωνοϊό,

μεγάλες αλυσίδες, από την Target έως τη
Kohl’s και τη Walmart, προχώρησαν σε διαδικτυακές προωθητικές ενέργειες για τις γιορτές
ήδη από τον Οκτώβριο, σε μια προσπάθεια να
προσελκύσουν όσο τον δυνατόν νωρίτερα αυτούς που θέλουν να κάνουν αγορές για τις
γιορτές.
Συνολικά, η Εθνική Ομοσπονδία Λιανικού
Εμπορίου (NRF) προβλέπει ότι οι λιανικές πωλήσεις στην εορταστική περίοδο στις ΗΠΑ θα
είναι αυξημένες κατά 3,6% με 5,2% σε σχέση με
το 2019, με το σύνολό τους να φθάνει τα 755,3
δισεκ. με 766,7 δισεκ. δολάρια. Τα πέντε προηγούμενα χρόνια η μέση ετήσια αύξηση ήταν
2,5%.
Εκπρόσωπος της Walmart δήλωσε ότι η μεγαλύτερη στον κόσμο εταιρία λιανικής πώλησης δεν διαθέτει τις παραδοσιακές ‘σούπερ
προσφορές’ της φέτος στα καταστήματα.
Ωστόσο, παρόλο που οι ειδικοί σε θέματα υγείας σε όλο τον κόσμο καλούν τους πολίτες να
παραμείνουν στα σπίτια τους και να κάνουν διαδικτυακά τις αγορές τους, η Walmart κράτησε κάποιες ειδικές προσφορές μόνο για τους
καταναλωτές που πάνε στα καταστήματά της.
Η εκπρόσωπος της εταιρίας αρνήθηκε να κάνει
κάποιο σχόλιο για τις προσφορές αυτές.
Η 43χρονη Λίντσεϊ Κοξ από το Τόμασβιλ της
Βόρειας Καρολίνας δήλωσε ότι πρόσεξε πως η
τιμή στην οποία η Walmart πουλά κάποια προϊόντα μέσα στα καταστήματα είναι χαμηλότερη
από αυτή στην Amazon.com. Δήλωσε, ωστόσο, ότι δεν σκοπεύει να επισκεφθεί σήμερα κάποιο κατάστημα της εταιρίας. «Δεν βρίσκω λόγο να πάω στο κατάστημα αυτή τη στιγμή»,
δήλωσε στο Reuters. Τα χρήματα που εξοικονομούνται με αυτόν τον τρόπο δεν αξίζουν εάν
υπάρχει η πιθανότητα να εκτεθεί η ίδια ή η οικογένειά της σε κάποιον που έχει προσβληθεί
από τον κορονοϊό, δήλωσε.
Πάνω από τους μισούς καταναλωτές στις
ΗΠΑ προβλέπουν ότι θα κάνουν διαδικτυακά
τις αγορές τους την Παρασκευή, παρότι το
75% των αγοραστών εκμεταλλεύεται τις εποχιακές εκπτώσεις, που φέτος ξεκίνησαν νωρίτερα, σύμφωνα με έρευνα της Adobe Analytics.
Ωστόσο, το 55% των καταναλωτών ανέφερε
ότι οι εκπτώσεις κατά το σαββατοκύριακο της
Black Friday φαίνονται λιγότερο σημαντικές
λόγω των προωθητικών ενεργειών πριν από
την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με την Adobe.
Η Adobe αναμένει ότι οι συνολικές πωλήσεις την Ημέρα των Ευχαριστιών θα διαμορφωθούν κάτω από τα 6 δισεκ. δολάρια, ενώ ότι
της Black Friday θα ξεπεράσουν τα 10 δισεκ.
δολάρια.

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

Προμηθευτείτε από το κρεοπωλείο μας
για τα Χριστούγεννα, για το Νέο Ετος
αλλά και για κάθε μέρα

Aρνάκια
• κατσικάκια γάλακτος
(spring lamb)
• γουρουνόπουλα
• γαλοπούλες
• λουκάνικα χωριάτικα
• όλων των ειδών κρέατα,
πουλερικά και ό,τι απαιτεί
η καλή διατροφή
και η παράδοση
Για την καλύτερη
εξυπηρέτησή σας
είμαστε ανοιχτά
7 ημέρες την εβδομάδα

Διαθέτουμε
Mεγάλο ΔΩΡΕΑΝ
χώρο για πάρκινγκ

Σας Ευχόμαστε
Καλά Χιστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Βασίλης & Χρήστος Παπαυγέρης και το προσωπικό
Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη σας

μια στο καρφί...
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Η ελληνική κατάρα
του Τραμπ
Για πολύ καιρό με βασάνιζε η σκέψη ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να έχει πέσει θύμα
κάποιας «ελληνικής κατάρας», όπως η ομάδα μπέιζμπολ Chicago Cubs από το έλληνα «Μπίλι Γκοτ»,
αλλά τώρα πείστηκα πλήρως. Πως μου δημιουργήθηκαν οι υποψίες;
Να σας πω! Τα προβλήματα του Ντόναλντ
Τραμπ ξεκίνησαν όταν ένας φιλόδοξος νεαρός Ελληνοαμερικανός, ο Τζορτζ Παπαδόπουλος απ’ το
Σικάγο, που ανακοινώθηκε από το προεκλογικό
επιτελείο του πρόεδρο το 2016 ως ειδικός για θέματα ενέργειας και εξωτερικής πολιτικής, δεν
άντεχε το ποτό άνοιξε το στόμα του στο πρέσβη
της Αυστραλίας στο Λονδίνο, Αλεξάντερ Ντάουνερ, και του είπε για τις συνωμοσίες με τους Ρώσους, για να εκθέσουν πολιτικά τη Χίλαρι Κλίντον.
Φανταστείτε, με τον Ντάουνερ που εμείς ζαλίζαμε με δύο μπύρες και μας έλεγε την ιστορία της ζωής του, όταν ήταν ειδικός σύμβουλός στο κυπριακό. Αυτός ήταν ο πρώτος Έλληνας, που ψευδόρκισε στο FBI, καταδικάστηκε σε φυλάκιση και τώρα
μάλλον θα του δώσει χάρη ο Τραμπ, πριν φύγει απ’
το Λευκό Οίκο.
Είχε βέβαια και τον Γιώργο Τζιτζήκο, που του
οργάνωνε τις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Τον
έκανε σύμβουλο στο Λευκό Οίκο, τον κράτησε κανά δύο χρόνια και μετά τον έδιωξε.
Είχε και τον Ρινς Πρίμπους, που ως πρόεδρος
του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος απέτρεψε πιθανό πραξικόπημα στο συνέδριο που του έδωσε το
χρίσμα. Τον έκανε προσωπάρχη στο Λευκό Οίκο,
αλλά μετά από ένα χρόνο τον έδιωξε. Όπως πάρα
πολλούς στενούς συνεργάτες.
Είχε και το νεαρό Μιχάλη Καρλούτσο, στην αρχή στο πρωτόκολλο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και μετά του Λευκού Οίκου, αλλά ούτε αυτός φτούρισε.
Α.Ζ.

Έστι δίκης οφθαλμός
Παρότι ο πρόεδρος Τραμπ άλλαζε Έλληνες συνεργάτες του σαν τα … πουκάμισα – καλά τώρα,
το ίδιο έκανε και με τους άλλους – είχε αρκετούς
ομογενείς θαυμαστές που τον λάτρευαν και έβριζαν εμάς τους υπόλοιπους που βλέπαμε άλλο
πράγμα στην πορτοκαλιά κεφάλα του. Ήταν κι η
Νικόλ Μαλλιωτάκη, την οποία υποστήριξε και που
τώρα εκλέχτηκε βουλευτής και έθεσε στόχο να συντρίψει τον … σοσιαλισμό στην Αμερική και να γίνει δεύτερος Μακάρθι. Κι αυτή βεβαίως τον λατρεύει τον Τραμπ, τόσο που ξέχασε ότι εκτός από
την Κουβανή μητέρα – την οποία επικαλείται ως
φυγάδα του Κομμουνισμού – έχει κι έναν πατέρα
έλληνα, κρητικό. Αλλά αυτός για την ώρα δεν βο-

Ο τάφος του Αχιλλέα
στο ακρωτήριο Σίγειον
Πρώτος ο γέρο-Πρίαμος τον είδε που στον κάμπο
έτρεχε αστράφτοντας λαμπρά σαν άστρο που
προβάλλει
τον Αύγουστο, τριγυρισμένο από σωρό άλλα
αστέρια
και χύνει ποταμούς φωτός στης νύχτας τη
μαυρίλα (…)
Έτσι σαν έτρεχε ο χαλκός του ξάστραφτε απ’ τα
στήθια.
Ήτανε νύχτα όταν πέρασα
πρώτη φορά πριν χρόνια
από το ακρωτήριο Σίγειον.
Είχε ξαστεριά.
Η ένταση της συγκίνησής μου ήταν μεγάλη,
τόσο που νόμισα πως είδα φως, ακτιδωτό
να λάμπει στον ορίζοντα
εκεί που διάβασα πως σ’ έθαψαν, εσένα
τον ανδρειότερο απ’ όσους επολέμησαν στην
Τροία.
Ήτανε κάτι όπως όταν
επέστρεφαν οι Έλληνες από την εκστρατεία
κι είδαν τον ίσκιο σου στο ίδιο εκείνο μέρος
που αξίωσε το μερτικό του από τη λεία
της κουρσεμένης πόλης.

Τώρα που ο Ερντογάν απειλεί με αναγνώριση του ψευδοκράτους του από το Αζερμπαϊτζάν κι άλλους ισλαμικούς δορυφόρους του, να θυμηθούμε το 1983, όταν οι
ΗΠΑ σταμάτησαν τις αναγνωρίσεις. Στην ιστορική φωτογραφία, από τη συνάντηση
των προέδρων Ρόναλντ Ρίγκαν και Σπύρου Κυπριανού, διακρίνονται ο υπουργός
Εξωτερικών Τζορτζ Σούλτς, ο σύμβουλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Έντουαρντ Νερβίνσκι, ο υφυπουργός για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις R. Burt, ο ειδικός συντονιστής για το
κυπριακό και σημερινός πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, Ρίτσαρντ
Χάας κι από κυπριακής πλευράς ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ιακώβου κι ο πρέσβης στην Ουάσιγκτον, Ανδρέας Ιακωβίδης.
λεύει στις «αντισοσιαλιστικές επιχειρήσεις» της.
Μπορεί ο Τραμπ να είχε τον Τούρκο πρόεδρο
Εςρντογάν στην καρδιά του, αλλά βοηθούσε και
τους Έλληνες. Συναντήθηκε το 2017 με τον Τσίπρα, το 2020 με το Μητσοτάκη – δεν ξέρω αν του
έκανε και ποδαρικό, Γενάρης ήταν – και βέβαια διόρισε κι Ελληνοαμερικανούς. Τον Stephanos Bibas,
γιο εστιάτορα από τη Νέα Υόρκη και διάνοια αφού
τέλειωσε το Κολούμπια στα 19, τον διόρισε στο
ομοσπονδιακό 3 εφετείο, στην Πενσυλβάνια. Και
τι έκανε το παλιόπαιδο, που έχει τέσσερα παιδιά
και είναι διάκος στην εκκλησία μας; Βρήκε ακόμη
έναν Έλληνα εφέτη, τον Μιχάλη Τσαγκάρη και
έκαναν με το τσαγκαροσφύρι κάτι καρούμπαλα
να, στο κεφάλι του προέδρου μας. Κι εκεί που περίμενε ότιι ο αχάριστος θα τον δικαίωνε και θα πετούσε κάποια εκατομμύρια ψήφους του Μπάιντεν
στα σκουπίδια, πήγαν μαζί με τον Τσαγκάρη – που
τον διόρισε ο Μπους – και τον έκαναν ρόμπα!
Αν λοιπόν αυτό δεν είναι ελληνική συνωμοσία
και ελληνική κατάρα στον πρόεδρο Τραμπ, εμένα
να με φτύησετε! Α.Ζ.

Τούρκοι
Οι Τούρκοι, σε ότι αφορά την Ελλάδα και την
Κύπρο, δεν αδρανούν ποτέ ούτε νύχτα ούτε μέρα!
Τόσο πολύ μας σκέπτονται που εμένα με πιάνει λόξιγκας! Απεργάζονται συνεχώς τρόπους του πως
να μας βλάψουν, αυτό παρότι εμπλέκονται συν τω

Ο τάφος που του φτιάξανε οι συντρόφοι
ήταν λαμπρός και μεγαλοπρεπής, όπως σου
ταίριαζε.
Φίλος δε αυτός που ξέρει να τιμάει τη φιλία,
πριν ξεψυχήσεις ζήτησες να θάψουν
τις στάχτες σου μαζί με του Πατρόκλου,
μέσα στον ίδιο τον χρυσό αμφορέα
που προνοητικά έφτιαξε ο Ήφαιστος
και τόνε χάρισε στην Θέτιδα, τη μάνα σου.
Αλλά εσύ ξέρεις -το είπες του Οδυσσέα
όταν συναντηθήκατε στον Άδηότι μιας ώρας φως στον πάνω κόσμο
αξίζει περισσότερο από μια αιωνιότητα
στα μισοσκόταδα του Τάρταρου.
Ναι, Αχιλλέα, θυμάμαι την ματαιότητα
αλλά και τη λαμπρότητα των ανδραγαθημάτων
σου
και βαθαίνουν την περισυλλογή και τη θλίψη μου.
Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα ο τάφος σου
ή κάτι που να θυμίζει ότι σ’ έθαψαν εκεί,
δεν έχω πάει ποτέ στην Τροία.
Αλλά στα μέρη που πολέμησες και πέθανες
τώρα κατοικούν Τούρκοι που μισούν
οτιδήποτε ελληνικό
κι όσο για τα μνημεία
δεν αναφέρουν καν πως είναι ελληνικά
και πως εκεί κάποτε ήταν η Ελλάδα,
ούτε πως από εσένα
το μέρος όπου σ’ έθαψαν το έλεγαν και

χρόνω σε συνεχείς πολέμους με άλλους: ο πραγματικός …καημός τους και στόχος τους, όμως, είναι
να βλάψουν εμάς, τους Έλληνες! Εμείς αποτελούμε την συνεχή ενασχόληση των εγκληματικών
τους σχεδίων! Από νήπια τους εθίζουν σε αυτό. Είτε αυτό γίνεται με απειλές είτε με ψεύτικες κατηγορίες ενοχοποιητικών ειδήσεων είτε, ακόμα, ‘’φέροντες κλάδον ελαίας’’ ο τελικός τους στόχος είναι
να μας βλάψουν.
Ναι, οι δηλωμένοι αυτοί εχθροί οποιασδήποτε
ειρήνης και νομιμότητας για οτιδήποτε δεν τους
συμφέρει. Θέλουν, λέει, να συζητήσουν. Αυτό σημαίνει ότι θέλουν να δηλώσουν από κοντά τις
απαιτήσεις τους για ότι έχει απομείνει από την Ελλάδα, αυτό θέλουν. Δείτε, π.χ. την Κύπρο, ύστερα
από 46 χρόνια το 17% παίρνει σχεδόν τη μισή και
φτιάχνει και καινούριο κράτος! Ενώ είναι στη υπόλοιπη, την πάλαι ποτέ «Μεγάλη Ελλάδα», που
έχουν φτιάξει το κράτος τους και θέλουν να το
επεκτείνουν. Ποιος δε θα είναι ο διαιτητής στην
συζήτηση που λένε ότι θέλουν και πάντα σταματούν; Η δηλωμένη φίλη τους Καγκελάριος Μέρκελ. Ούτως έχουν τα πράγματα «κι όσο πια θέλεις
δούλεψε μυαλό» για να θυμηθούμε και τον Καβάφη. Ρ.Κ.					

Μόνο αυτό μας έλειπε
Το γερμανικό περιοδικό Σπήγκελ, άκουσα στις
ειδήσεις τις προάλλες, «ψέγει» την Ελλάδα γιατί

Αχίλλειον.
Παρ’ όλα αυτά, ανδρείε Θεσσαλέ,
όταν πέρασα εκείνη τη νύχτατου καλοκαιριού
από το ακρωτήριο Σίγειον, δεν γελάστηκα,
φάνηκε ν’ αναβρύζει φως
από το μέρος που θα ήταν ο τάφος σου εκεί,
στο βάθος του ορίζοντα κατά της Τροίας τα μέρη
όπου πλανιέται ακόμα ο ίσκιος σου:
την πόλη που έκαμες διάσημη με την ανδρεία σου
και την ανδροπρεπή ομορφιά σου.
Εσύ που όπως λύκος σε αρνιά μέσα σε τσάρκο
σκότωνες Τρώες ακόμα και με την πληγή στη
φτέρνα,
πριν σωριαστείς όπως περήφανο βουνό πάνω
στη γη.
Κι όταν σε ξάπλωσαν και σ’ έλουσαν νεκρό
η αμβροσία της Αθηνάς στο μέτωπό σου
έκαμε να φαντάξεις ίδιος γίγαντας ή θεός
στο νεκροκρέβατό σου.
Το φως εκείνο, Αχιλλέα, που είδα τότε,
ανηφορίζοντας αργά προς τον Ελλήσποντο,
μπορεί να ήταν ένας καταυγασμός
της μάταιης δόξας σουπου λάμπει στους αιώνες
ή ένα αντιφέγγισμα από το μαυσωλείο σου
στη ρίζα του βουνού
που λάμπει στο μυαλό μου.
(Αιγαίον πέλαγος 1967 – Νέα Υόρκη 2002)
____________
(Από το ποιητικό βιβλίο

παρεμπόδισε μια καραβιά λαθρομεταναστών προερχόμενη, ασφαλώς, από την Τουρκία. Αλλά, αξιότιμοι …HerΣπήγκελς, γιατί η χώρα σας που μπορεί
να δώσει δουλειά σε αυτούς τους ανθρώπους δεν
παίρνει καμιά πεντακοσαριά χιλιάδες τέτοιους
«μετανάστες» να ξαλαφρώσει λίγο την κακόμοιρη
Ελλάδα που κοντεύει να βουλιάξει; Τους ονομάζω
λαθραίους γιατί η πλειοψηφία τους προέρχεται
από χώρες όπου δεν γίνεται πόλεμος. Και όπου γίνεται πόλεμος αυτόν τον κάνουν οι Τούρκοι. Γιατί
να μη μείνουν, λοιπόν, στην Τουρκία; Ή δεν είναι
έτσι; Με το λαθραίους εννοώ ότι οι «μετανάστες»
αυτοί δεν έχουν ελεγχθεί από καμία αρχή είτε για
το ποιοί είναι είτε για την υγεία τους, που μπορεί
να είναι φορείς οποιασδήποτε ασθένειας, από κορονοϊό μέχρι νέου είδους μεταλλαγμένη ανεμοβλογιά, φθίση ή οτιδήποτε. Κανένας δεν τους
ελέγχει κι ας μην μας ζαλίζει τον έρωτα ο …Her
Σπήγκελ! Ρ.Κ.

Και η Ελβετία
Το σύστημα ιατρικής περίθαλψης κατάρρευσε
και στην «κατάλευκη μα πένθιμη Ελβετία», για να
θυμηθούμε τον στίχο του αείμνηστου φίλου
μου,Νίκου Καββαδία, από τηνσυλλογή του «Μαραμπού». Δηλαδή σε μια χώρα όπου επαίρονταν
για το σύστημα υγείας της, ο κορονοϊός το διάλυσε. Τα πολιτικά κόμματα της χώρας, άκουσα στις
ειδήσεις, εισηγήθηκαν δια βοής να μη γίνονται δεκτοί στα νοσοκομεία οι αρνητές ύπαρξης της αρρώστιας, όπως καλή ώρα στην Ελλάδα, που σε αυτό είναι δεύτερη (μετά τη Νιγηρία) στον κόσμο
ολόκληρο!
Οι αρνητές προβάλλουν ως αιτιολογία ένα είδος
συνωμοσίας και κερδοσκοπίας «ενάντια στους λαούς». Ας δούμε τι είπε σε μια σχετικά παρόμοια
υπόθεση ο Ιπποκράτης, τον 5ο αιώνα π.Χ., όταν
του ζητήθηκε από τους Πέρσες να τους βοηθήσει
σε μια εποχή χολέρας. «Ως γιατρός θα ήμουν υποχρεωμένος, βάσει του όρκου μου, να σας βοηθήσω,
αλλά ως Έλλην δεν μου επιτρέπεται». Τι θα λέγατε
εσείς σε ένα παρόμοιο με το ελβετικό ψήφισμα
στην Ελλάδα με απόηχο την άρνηση του Ιπποκράτη; Ρ.Κ.

Απίστευτη
…φιλοπατρία
Ενώ η Αμερική ξεπέρασε τα 12 εκατομμύρια αρρώστους και το ένα τέταρτο εκατομμυρίου νεκρών, ο προκαθήμενος στον Λευκό Οίκο χρονοτριβεί, παντοιοτρόπως πως να διαιωνίσει τη θέση
του! Όσο για την αρρώστια: “It’s what it is” έτσι δεν
είπε; Που θα το μεταφράζαμε: «κάνει τη δουλειά
της».
Ρ.Κ.

του Ρήγα Καππάτου
Όλη η Ελλάδα: ΕΚΑΤΗ, 2009)
Το ποίημα είναι βασισμένο στην πληροφορία
που διάβασα πριν πολλά χρόνια στο βιβλίο του
Quintus από τη Σμύρνη «Ο Τρωικός πόλεμος»,
αν θυμάμαι σωστά, 4ος αιώνας μ.Χ. Το βιβλίο
αυτό πραγματεύεται την συνέχεια του Τρωϊκού
πολέμου ο οποίος, στην Ιλιάδα, τελειώνει με τον
θάνατο και την ταφή του Έκτωρα, αλλά συνεχίζεται ίσαμε το θάνατο του Αχιλλέα και την καταστροφή της πόλης του Πριάμου. Το δημοσιεύω
δε ως υπόμνηση (αν είναι δυνατό τέτοιο συναίσθημα σε Τούρκους) χάρη στην επιθετικότητα,
τις απειλές και το νταηλίδικα επιβλητικό ύφος:
«κάνετε αυτό που λέμε ή …αλλιώς!» ενάντια στην
Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και σε οποιαδήποτε
άλλη χώρα προς την οποία αισθάνονται ότι έχουν
στρατιωτική υπεροχή.
Το παραθέτω μπας και θυμηθούν ποιοι
πραγματικά είναι εκείνοι, σύμφωνα με την κριτική
του Τούρκου ιστορικού ΤανέρΑκσάμ, πριν λίγον
καιρό, και ποιοι είμαστε τότε εμείς. Επίσης
αναφέρεται ότι το μέρος που κατά την παράδοση
είχε καθιερωθεί ως ο τάφος του Αχιλλέα,
φροντιζόταν από τους Έλληνες κατοίκους ίσαμε
τους ιστορικούς χρόνους, και ότι το μέρος του
Σιγείου από αυτόν ονομαζόταν και Αχίλλειον.
Αυτά για τους υβριστές Τούρκους, αλλά και τους
αρνητές δικούς μας.
Ρήγας Καππάτος

...και μια στο πέταλο

5

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 • Monday, November 30, 2020

GreekNews

Ο Ερντογάν συνεχίζει την καβγατζίδικη
διπλωματία του παρά το οικονομικό κόστος
Η

όλο και πιο συγκρουσιακή από το 2016
εξωτερική πολιτική του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν έχει δημιουργήσει ένα
ρήγμα ανάμεσα στην Άγκυρα και τους δυτικούς συμμάχους της και έχει επιδεινώσει τα οικονομικά της προβλήματα, όμως οι αναλυτές
αμφιβάλλουν αν αυτό θα τον σταματήσει.
Οι επικριτές του κατηγορούν τον αρχηγό του
κράτους ότι εντείνει το διπλωματικό μπούλινγκ
για να χαλυβδώσει την ισλαμοεθνικιστική εκλογική βάση του, μέσα σε ενα πλαίσιο οικονομικών δυσχερειών που βλάπτουν τη δημοτικότητά του.
Όμως η τουρκική κυβέρνηση υποστηρίζει
πως το μόνο που κάνει είναι να υπερασπίζεται
με νύχια και με δόντια τα συμφέροντά της σε
μια ασταθή περιφέρεια απέναντι σε εχθρικές δυνάμεις, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και
η Αίγυπτος.
Μέσα σ› ένα πλαίσιο αυξανόμενης οικονομικής κρίσης ο Ερντογάν εξέπεμψε τις τελευταίες
ημέρες προς την Ευρώπη κατευναστικές δηλώσεις, λέγοντας πως το μέλλον της Τουρκίας δεν
μπορεί να διαχωρισθεί από τη Γηραιά Ήπειρο.
Όμως επί του πεδίου οι πρωτοβουλίες της
Άγκυρας, της οποίας στρατιωτικοί είναι παρόντες από τη Λιβύη μέχρι τη Συρία, περνώντας
από την ανατολική Μεσόγειο, δεν παύουν να
προκαλούν τον θυμό της Δύσης.
Παρόλο που αυτές οι επιδείξεις δύναμης είναι
δημοφιλείς στην Τουρκία, υπάρχει ο κίνδυνος
να τρέψουν σε φυγή εν δυνάμει επενδυτές, τους
οποίους η χώρα έχει μεγάλη ανάγκη.
Η εξωτερική πολιτική του Ερντογάν δημιουργεί μια «τεταμένη σχέση ανάμεσα στην Τουρκία
και τους κύριους οικονομικούς εταίρους της,
δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες», υπογραμμίζει ο Σινάν Ουλγκέν,
διευθυντής του κέντρου σκέψης Edam στην
Κωνσταντινούπολη.

- Απειλή κυρώσεων -

Οι αποστολές ερευνών για φυσικό αέριο, που
διεξάγονται μονομερώς από την Τουρκία στην
ανατολική Μεσόγειο, σε ύδατα διαφιλονικούμενα με την Ελλάδα και την Κύπρο, είναι ένα από
τα κύρια θέματα διαφωνίας ανάμεσα στην
Άγκυρα και την ΕΕ.
Οι Βρυξέλλες έχουν απειλήσει να επιβάλουν
κυρώσεις, αν η Άγκυρα επιμείνει, και το ζήτημα
αναμένεται να βρεθεί στο κέντρο των συζητήσεων της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις 10
και 11 Δεκεμβρίου.
Η απειλή των ευρωπαϊκών τιμωρητικών μέτρων, που είναι πιθανό να σπρώξουν την οικονομία στο βάραθρο, και η ήττα στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του Ντόναλντ Τραμπ,
με τον οποίο ο Ερντογάν είχε αποκτήσει μια
προσωπική σχέση, φαίνεται ότι έπεισαν τον
τούρκο πρόεδρο να κατεβάσει τους τόνους τις
τελευταίες εβδομάδες.
Εκτός του ότι διακήρυξε την προσήλωσή του
στην Ευρώπη, υποσχέθηκε επίσης στις αρχές
Νοεμβρίου μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη «για
να ενισχυθεί το κράτος δικαίου» ώστε να καθησυχασθούν οι επενδυτές.
Όμως η νίκη του Τζο Μπάιντεν υπάρχει κίνδυνος να είναι για την Άγκυρα συνώνυμη με νέα
προβλήματα, καθώς βρίσκεται υπό την απειλή
της επιβολής αμερικανικών κυρώσεων για την
αγορά ρωσικών πυραύλων S-400.
Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι κυρίως

η Ελλάδα και η Αίγυπτος ελπίζουν εξάλλου πως
η Ουάσινγκτον θα ρίξει το βάρος της στην ανατολική Μεσόγειο για να βάλει τέλος στις τουρκικές δραστηριότητες που δεν φαίνονταν να
ανησυχούν ιδιαίτερα τον Τραμπ.
«Οι τουρκοαμερικανικές σχέσεις υπάρχει κίνδυνος να φθάσουν σε νέο χαμηλό σημείο το
2021», υπογραμμίζει ο Άντονι Σκίνερ του γραφείου συμβούλων Verisk Maplecroft.

- «Αυξανόμενοι κίνδυνοι» -

Έπειτα από την απόπειρα πραξικοπήματος
εναντίον του το 2016, ο Ερντογάν είχε την
εντύπωση πως «οι δυτικοί εταίροι εγκατέλειψαν» την Άγκυρα, υπογραμμίζει η Σινέμ Αντάρ,
μέλος του κέντρου εφαρμοσμένων σπουδών για
την Τουρκία στο Βερολίνο.
Αισθάνεται πως «δεν μπορεί πλέον να εμπιστεύεται την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ενίσχυση της ασφάλειας της Τουρκίας», εξ ου και οι μονομερείς πρωτοβουλίες του,
προσθέτει.
Η Τουρκία δαπάνησε τα τελευταία χρόνια
πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να
αναπτύξει τις στρατιωτικές δυνατότητές της,
ένας «παράγοντας που καθιστά δυνατή την αυξανόμενη επιθετικότητά της», εξηγεί η Αντάρ.
Όμως αυτή η προσέγγιση έχει μεγάλο τίμημα.
Η τουρκική λίρα έχει χάσει έτσι από την αρχή
του χρόνου σχεδόν το ένα τέταρτο της αξίας
της έναντι του δολαρίου, μια τάση που ενισχύεται από τις διπλωματικές εντάσεις, κυρίως με τη
Γαλλία εδώ και μερικούς μήνες.
«Οι αυξανόμενοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι θέτουν υπό πίεση τη λίρα» και έχουν «αντίκτυπο
στη ροή άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό», λέει ο Ουλγκέν.
Οι επενδύσεις αυτές, οι οποίες προέρχονται
κυρίως από την Ευρώπη και συμβάλλουν κυρίως στη δημιουργία θέσεων εργασίας, μειώθηκαν
από 16 δισεκ. ευρώ το 2007, στα επτά δισεκατομμύρια ευρώ το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών.
Πέρυσι η γιγάντια γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen είχε αναστείλει την απόφασή της να ανοίξει ένα εργοστάσιο στην Τουρκία, λέγοντας πως «ανησυχεί» για τη έναρξη
μιας επίθεσης από την Άγκυρα εναντίον μιας
κουρδικής πολιτοφυλακής στη Συρία.

Τελικά η Volkswagen παραιτήθηκε οριστικά
από το σχέδιο αυτό τον Ιούλιο, επισήμως εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Ευρωκοινοβούλιο

Η Τουρκία απέρριψε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για επιβολή κυρώσεων σε
βάρος της Άγκυρας μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στο
κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου, χαρακτηρίζοντάς το «αποκομμένο από τις πραγματικότητες» και κάνοντας λόγο για «εκβιασμό».
Την Πέμπτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μη δεσμευτικό ψήφισμα το οποίο καλεί
τους ηγέτες της ΕΕ να «αναλάβουν δράση και
να επιβάλουν αυστηρές κυρώσεις» σε βάρος της
Τουρκίας, μια κίνηση που είναι πιθανό να ενισχύσει την υποστήριξη στην προσπάθεια της
Γαλλίας να επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος της
Άγκυρας στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ τον ερχόμενο μήνα.
Ο Ερντογάν επισκέφθηκε στις 15 Νοεμβρίου
τα Βαρώσια μια περιφραγμένη περιοχή που παρέμενε ουδέτερη ζώνη μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.
Η Άγκυρα υποστήριξε το μερικό άνοιγμα των
Βαρωσίων τον περασμένο μήνα προκαλώντας
τις επικρίσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της
Ελλάδας και της Κύπρου.
«Η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει με
αποφασιστικότητα τόσο τα δικά της δικαιώματα όσο και εκείνα των Τουρκοκυπρίων χωρίς να
υποκύπτει σε οποιεσδήποτε απειλές και εκβιασμούς», αναφέρεται στην ανακοίνωση του
τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.
Το ψήφισμα είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα των προσπαθειών οι σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ
«να τεθούν υπό ομηρία» από το κυπριακό ζήτημα, προστίθεται.
Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει το ψήφισμα και κατηγορεί το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ότι είναι «προκατειλημμένο και
αποκομμένο από τις πραγματικότητες» στην
Κύπρο.
«Αν αυτή η προσέγγιση και νοοτροπία διατηρηθούν, δεν θα είναι δυνατό για τους θεσμούς
της ΕΕ να συμβάλουν εποικοδομητικά στη διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος», αναφέρεται
στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Ομπάμα – Μπάιντεν,
δύο κρίσεις δρόμος
Της Κατερίνας Σώκου
Από τις λίγες αναφορές του Μπαράκ
Ομπάμα στο βιβλίο του –7 σελίδες σε σύνολο 700, που δεν καλύπτουν όμως παρά το
πρώτο έτος της ελληνικής κρίσης χρέους,
καθώς ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πολλά ακόμη να πει– είναι εμφανές ότι η Ελλάδα δεν βρισκόταν ψηλά στην ατζέντα του.
Οπως όμως συμβαίνει στην πολιτική, αυτό συνέβη ως αποτέλεσμα των εξελίξεων. Ο
ίδιος παραδέχεται ότι η Ελλάδα έγινε προτεραιότητα για την προεδρία του όταν η
κρίση απείλησε το οικοδόμημα της Ευρωζώνης. Οπως το θέτει χαρακτηριστικά, «κατάλαβα ότι η ελληνική κρίση χρέους ήταν ένα
γεωπολιτικό πρόβλημα όσο ήταν και ένα διεθνές χρηματοοικονομικό πρόβλημα, καθώς
εξέθετε τις εγγενείς αντιφάσεις στην καρδιά
της ευρωπαϊκής ενοποίησης».
Θα πρέπει να περιμένουμε τους επόμενους τόμους της αυτοβιογραφίας του για τη
συνέχεια, και ιδιαίτερα για το πώς προσέγγισε το απόγειο της κρίσης το 2015, αλλά ο
Ομπάμα τονίζει ότι ήδη από το 2010 έβλεπε
την κρίση στην Ελλάδα ως γεωπολιτικό
πρόβλημα.
Η συνεισφορά του στη λύση σταθεροποίησε γεωπολιτικά την περιοχή μας και διαμόρφωσε τις συνθήκες για μια στενότερη
συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά
την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, παρά
τον συγκρουσιακό χαρακτήρα που έφερε η
τελευταία στις διατλαντικές σχέσεις.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, ως υποψήφιος
πρόεδρος, και ο Τζο Μπάιντεν τόνισε τον
ηγετικό ρόλο που είχε στον χειρισμό της ελληνικής κρίσης στην κυβέρνηση Ομπάμα,
ενώ ήδη από το 2011 ο σύμβουλος Εθνικής
Ασφαλείας τού τότε αντιπροέδρου και επόμενος –όπως όλα δείχνουν– υπουργός Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν δήλωνε ότι οι
ΗΠΑ υποστηρίζουν την Ελλάδα στις προσπάθειες που καταβάλλει και στα δύσκολα
μέτρα που εφαρμόζει, σημειώνοντας ότι η
ελληνική οικονομία αποτελεί «αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομίας».
Ηταν οι ημέρες που στην Ευρωζώνη επικρατούσε η τιμωρητική τάση της Παλαιάς
Διαθήκης, την οποία στηλιτεύει στο βιβλίο
του ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, όταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέφευγαν να εστιάσουν
στις ευθύνες των δικών τους τραπεζών ή
όταν, όπως περιγράφει ο ίδιος, Ευρωπαίοι
αξιωματούχοι σχολίαζαν μεταξύ τους στην
τουαλέτα, στο διάλειμμα μιας συνόδου του
G8, ότι «αυτοί (σ.σ.: οι Ελληνες) δεν σκέπτονται σαν εμάς». Οπως παρατηρεί, σε χώρες
όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία,
«η συζήτηση για την Ελλάδα μερικές φορές
ξέφευγε από την αποδοκιμασία των πολιτικών της ελληνικής κυβέρνησης σε μια ευρύτερη καταδίκη του ελληνικού λαού».
Ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν είχε αρκετή
επιρροή για να επιβάλει μια μόνιμη λύση
στα προβλήματα της Ευρώπης. Οπως γράφει, «αρκεστήκαμε να βοηθήσουμε στην παροδική απενεργοποίηση ακόμη μιας ωρολογιακής βόμβας», όπως χαρακτηρίζει το πρώτο μνημόνιο και τη συμφωνία για ένα τείχος
προστασίας που ήρθε στα τέλη το 2010.
Σήμερα, η Ευρωζώνη έχει κάνει σημαντικά βήματα και η ελληνική κρίση αποτελεί
παρελθόν, αλλά οι γεωπολιτικές προκλήσεις
της Τουρκίας στην περιοχή μας απειλούν να
ξαναδοκιμάσουν όχι μόνο τη συνοχή της
Ευρώπης, αλλά και τα αντανακλαστικά λίγο-πολύ της ίδιας ομάδας Αμερικανών αξιωματούχων που έσωσε την παρτίδα πριν
από λίγα μόλις χρόνια.
* Η κ. Κατερίνα Σώκου είναι Nonresident
Senior Fellow στο Atlantic Council.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 • Monday, November 30, 2020

Ομογένεια

6
GreekNews26

Πρωτοβουλία του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ε

ίναι μοναδική η ευκαιρία των ελληνικών
επιχειρήσεων να επανατοποθετηθούν
στα νέα δεδομένα των ΗΠΑ με νέες συνεργασίες, στην μετά Covid-19 εποχή, επεσήμαναν οι
ομιλητές στο 5ο ExportUSA Forum.
Το φόρουμ πραγματοποιήθηκε την περασμένη
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το τμήμα Διεθνούς Εμπορίου «TradeUSA», με τη στρατηγική
συνεργασία του Enterprise Greece και υπό την
αιγίδα των υπουργείων Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Enterprise
Greece.
Κεντρικός στόχος ήταν η παρουσίαση πληροφοριών και συμβουλών για την επιτυχημένη διείσδυση των ελληνικών εταιριών στην αγορά
των ΗΠΑ στη μετά Covid-19 εποχή, η ανάδειξη
νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και ο ρόλος των
νέων τεχνολογιών στο διεθνές εμπόριο που χαράζουν νέους δρόμους στον τρόπο διεξαγωγής
των διεθνών εμπορικών συναλλαγών στη νέα
κανονικότητα.
Στον εισαγωγικό χαιρετισμό που απηύθυνε ο
πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου, Νικόλαος Μπακατσέλος υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης συνεργασιών των ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών
καθώς και τη μοναδική ευκαιρία των ελληνικών
επιχειρήσεων να επανατοποθετηθούν στα νέα
δεδομένα των ΗΠΑ με νέες συνεργασίες.
Ο γενικός διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ηλίας Σπυρτούνιας, αναφέρθηκε ειδικότερα στη νέα πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου που αφορά στη δημιουρ-

γία του The Greek Exports Handbook λέγοντας:
«Το The Greek Exports Handbook, αποτελεί μια
ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα που αφορά
στην στοχευμένη προώθηση των ελληνικών
εταιρειών στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής. Θεωρήσαμε, ως επιμελητήριο, ότι
είναι πολύ σημαντικό για τις ελληνικές εταιρείες
να συνεχίσουν να προωθούνται και να προβάλλονται στις ΗΠΑ και μάλιστα με έναν στοχευμένο τρόπο. Αποτελεί ένα νέο εργαλείο, με όλες τις
σωστές και απαραίτητες πληροφορίες για την
ενημέρωση εισαγωγέων και αγοραστικών δικτύ-

ων στις ΗΠΑ για τις ελληνικές εταιρείες και τα
προϊόντα τους. Ο οδηγός θα αποσταλεί προς
ενημέρωση σε ένα ευρύτατο δίκτυο επαφών στις
ΗΠΑ, όπως δίκτυα εισαγωγέων, πωλήσεων, διανομέων, εμπορικούς φορείς κ.α. Ουσιαστικά, θα
αποτελέσει μια δυναμική ψηφιακή πλατφόρμα
στο διαδίκτυο με σημαντικά εργαλεία δικτύωσης
και ανταλλαγής πληροφοριών η οποία θα έχει τη
δυνατότητα να ανανεώνεται συνεχώς».
Η Ντίνα Αθανασίου, επικεφαλής του τμήματος διεθνούς εμπορίου «TradeUSA» του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

αναφέρθηκε στις υπηρεσίες του τμήματος. Ειδικότερα, υπογράμμισε: «μέσα από τις διάφορες
δράσεις μας στοχεύουμε στην κάλυψη όλων των
πιθανών αναγκών που ένας εξαγωγέας ή ένας
δυνητικός εξαγωγέας, μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει. Η αποστολή μας είναι να αποτελούμε
μια πλατφόρμα για όλα τα σημαντικά ζητήματα
που αφορούν το διμερές εμπόριο μεταξύ των
ΗΠΑ και της Ελλάδας, να παρακολουθούμε τις
εξελίξεις, και να αναπτύσσουμε διαρκώς την εξειδίκευσή μας στον τομέα των εξαγωγών προς την
Αμερική». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις
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ψηφιακή πλατφόρμα για προώθηση ελληνικών εταιρειών στις ΗΠΑ
ενέργειες που προέβη το τμήμα, ανταποκρινόμενο στο ξέσπασμα της πανδημίας, με γνώμονα την
έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση της ελληνικής
εξαγωγικής επιχειρηματικής κοινότητας
Ο Δημήτρης Καραβασίλης, International Trade
Advisor, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Ιδρυτής και CEO της DK Marketing and
Idea Monkey’s ανέφερε: «Μελετώντας τα στοιχεία για τις εξαγωγές από την Ελλάδα προς την
Αμερική, παρατηρούμε ότι το τελευταίο τρίμηνο
του 2020, υπολογίζοντας τα δεδομένα και του
Σεπτεμβρίου 2020, υπάρχει μία μείωση σε σχέση
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, της τάξεως
του 14%. Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές από την
Αμερική προς την Ελλάδα, από το τρίτο τρίμηνο
του 2019, βλέπουμε ότι έχει σημειωθεί μείωση
47%, εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19. Η
νέα πανδημία έχει επηρεάσει την αγορά των
ΗΠΑ και τον τρόπο που οι Αμερικανοί καταναλωτές συμπεριφέρονται. Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρείται ότι 37% των Αμερικανών καταναλωτών,
έχουν γίνει πιο σκεπτικοί για το που θα ξοδέψουν
τα χρήματά τους. Τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν αναδεικνύουν και αποδεικνύουν τις
ισχυρές δυνατότητες και το κατάλληλο
momentum για επανατοποθέτηση νέων Ελληνικών προϊόντων στην αμερικανική αγορά. Για να
πραγματοποιηθεί αυτό το πρώτο που πρέπει να
ακολουθήσουν οι εταιρίες είναι η προτεραιοποίηση των ενεργειών τους, το δεύτερο είναι να
ανταποκριθούν και να ανακάμψουν υιοθετώντας
τα νέα δεδομένα της αγοράς με νέα προϊόντα και
με ισχυρές προσαρμογές των δομών τους ώστε
στο τέλος να αναπτυχθούν».
Από την πλευρά της η Μπέτυ Αλεξανδροπούλου, εκτελεστική διευθύντρια και μέλος του ΔΣ
του Enterprise Greece, δήλωσε: «Οι ΗΠΑ, είναι
σημαντικός και σταθερός εμπορικός μας εταίρος,
με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Η Enterprise
Greece, ως ο εθνικός φορέας προώθησης των ελληνικών εξαγωγών με προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, συνεργάζεται στενά με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για
την διεύρυνση αυτών των προοπτικών. Πρόσφατα μάλιστα, υπογράφηκε και ένα μνημόνιο για
την περαιτέρω ενίσχυση της στενής μας συνεργασίας. Παράλληλα, τόνισε πως εκτός από την χρήση νέων τεχνολογιών και των δομικών αλλαγών
που έχουν επέλθει στο διεθνές εμπόριο είναι σημαντική η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία».

Η Ελλάδα αποτελεί αγορά –
προτεραιότητα για την eBay

O Ilya Kretov, General Manager for Global
Emerging Markets της eBay, παρουσίασε - για
πρώτη φορά παγκοσμίως - βίντεο με success
story Έλληνα πωλητή από το χώρο της αντίκας,
του συλλεκτικού είδους και του κοσμήματος ενώ
αναφέρθηκε στο ρόλο του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εξωστρέφεια και τις εξαγωγές των ελληνικών επιχειρήσεων, με αφορμή την παρουσίαση
στοιχείων από την πλατφόρμα της eBay που αναδεικνύουν τη δυναμική που έχει η Ελλάδα στις
παγκόσμιες αγορές και ειδικότερα στην αγορά
της Αμερικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τον Μάιο ο αριθμός των Ελλήνων πωλητών στην πλατφόρμα ξεπέρασε τους 12.000,
καταγράφοντας αύξηση 25% σε σχέση με ένα μήνα πριν. Η μεγαλύτερη αγορά -στόχος είναι οι
ΗΠΑ στις οποίες οδεύει το 34% των προϊόντων,
με το 60% περίπου των Ελλήνων πωλητών να διαθέτουν τα προϊόντα τους προς πώληση στην
αμερικανική αγορά. Όπως είπε ο κ. Kretov, η Ελλάδα αποτελεί αγορά - προτεραιότητα για την
eBay, καθώς παρά το μικρό μέγεθος της χώρας
μας τα περιθώρια ανάπτυξης του ηλεκτρονικού
εξαγωγικού εμπορίου είναι μεγάλα και δήλωσε
πως «ήταν μεγάλη μου χαρά να συμμετέχω στο
5th ExportUSA Forum, παρουσιάζοντας τις βέλτιστες πρακτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη
των ελληνικών εξαγωγών ιδιαίτερα σε μια τόσο
μεγάλη και πολλά υποσχόμενη αγορά όπως οι

ΗΠΑ».
Για το μέλλον και τη σημασία της ιχνηλασιμότητας των τροφίμων μίλησε ο Frank Yiannas,
Deputy Commissioner for Food Policy and
Response του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), τονίζοντας την ανθεκτικότητα που παρουσίασε η εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Σημείωσε ότι το 50% των τροφίμων που καταναλώνονται από τους Αμερικανούς πολίτες εισάγονται, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία του
να δει περισσότερα ελληνικά προϊόντα να διατίθενται στην αγορά των ΗΠΑ. Στη συνέχεια παρουσίασε τo πρότυπο The New Era of Smarter
Food Safety, που αποτελεί τη νέα προσέγγιση
που υιοθέτησε πρόσφατα ο FDA αξιοποιώντας
τις νέες τεχνολογίες για τη δημιουργία ενός
ασφαλέστερου, ψηφιακού και εύκολα ανιχνεύσιμου συστήματος τροφίμων, αναφερόμενος και
στον νέο κανονισμό Food Traceability που εμπίπτει στον Κανονισμό Food Safety Modernization
Act (FSMA) και
Ο Γιάννης Δοξαράς, ιδρυτής και CEO της
Warply, επεσήμανε τις αλλαγές τις οποίες προκάλεσε η πανδημία στο Β2Β εμπόριο και στην
καταναλωτική συμπεριφορά και αναφέρθηκε
στον νέο τρόπο ηλεκτρονικών συναλλαγών στο
διεθνές εμπόριο και στα νέα κανάλια διανομής.

Το πάνελ ολοκληρώθηκε με τις τοποθετήσεις
του Dr. Daniel Fabricant, ο οποίος εκπροσωπεί
έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους στις ΗΠΑ
που περιλαμβάνει όλα τα φυσικά προϊόντα και
προϊόντα υγιεινής όπως συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες, προϊόντα, προσωπικής φροντίδας
και ευεξίας, vegan , λειτουργικών τροφίμων κ.ά.
Ο Dr. Fabricant υπογράμμισε την τεράστια αύξηση της κατανάλωσης βιταμίνης D και γενικά των
προϊόντων που ενισχύουν την υγεία, είτε φυτικά
σκευάσματα είτε καλλυντικά είτε τρόφιμα όπως
για παράδειγμα τα γιαούρτια με βιταμίνες κατά
τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καθώς οι
καταναλωτές ενδιαφέρονται να παραμείνουν
υγιείς αυτήν την ιδιαίτερη περίοδο. Κλείνοντας,
όλοι οι ομιλητές τόνισαν την αναγκαιότητα της
υιοθέτησης νέων τακτικών για τις Ελληνικές επιχειρήσεις εξαιτίας της αλλαγής και στον τρόπο
τοποθέτησης και στον τρόπο αλλαγής των καναλιών διανομής και εμπορίας στις ΗΠΑ.
Ο Allen Sayler, Senior Director for Food
Consulting Services, EAS Consulting Group παρουσίασε τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις
τροφίμων στο πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων που διέπουν τον Αμερικανικό Οργανισμό
Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ώστε να εξάγουν με επιτυχία τα προϊόντα τους στις ΗΠΑ.

Θα αυξάνεται συνεχώς
μέχρι το 2024 η αγορά
των specialty foods

Αύξηση 15% στη ζήτηση για
ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων

Στην ενότητα, «Diving into the US Market:
Opportunities Ahead», Οι Αμερικανοί προσκεκλημένοι στο πάνελ Ron Tanner, Vice President
and in charge for Education, Content & Advocacy
του US Specialty Food Association, η Julia K.
Hughes, President of the United States Fashion
Industry Association και ο Dr. Daniel Fabricant,
President και CEO του US Natural Products
Association ανέλυσαν με τη σειρά τους τις νέες
τάσεις που διαμορφώνονται σε αυτούς τους μεγάλους υπερκλάδους της Αμερικανικής οικονομίας αλλά και τις προοπτικές που δημιουργούνται για τις Ελληνικές επιχειρήσεις στην συνεργασία τους με αντίστοιχες Αμερικανικές. Συγκεκριμένα, ο κ. Tanner παρουσίασε τις τάσεις στην
αγορά των specialty foods κατά τη διάρκεια της
πανδημίας αλλά και τις συνήθειες που ήρθαν για
να μείνουν στην μετά COVID εποχή. Εστίασε
στην ισχυρή ανάπτυξη την οποία παρουσιάζει ο
εν λόγω κλάδος τα τελευταία χρόνια, η οποία
φτάνει και τρεις φορές πάνω από τη συνολική
ανάπτυξη του κλάδου των τροφίμων στις ΗΠΑ
με συνεχιζόμενη αυξητική τάση έως τουλάχιστον
και το 2024. Τέλος, ανέφερε πως αναμένεται
ισχυρή ανάπτυξη προς το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021 αφού θεωρεί ότι τα εστιατόρια
και η εστίαση θα έχουν πολύ ισχυρή ανάκαμψη
και όσοι καταφέρουν να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις αυτούς τους δύσκολους μήνες που βιώνουμε, θα διαχειριστούν τη «δίψα» του κοινού να
«επανασυνδεθεί» ξανά μετά από τόσο καιρό
ώστε να καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες.
Η Julia Hughes ανέπτυξε τις τάσεις και τις εξελίξεις της αμερικανικής βιομηχανίας μόδας, το
παγκόσμιο εμπόριο του κλάδου της βιομηχανίας
ένδυσης υπόδησης και αξεσουάρ μόδας, καθώς
και πώς ο COVID-19 επηρέασε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κλάδου, δηλαδή τη σημαντική μείωση στις λιανικές πωλήσεις και παράλληλα την αντικατάσταση τους με τη σημαντική αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων. Τέλος, πιστεύει πως οι καταναλωτές πολύ σύντομα
(άνοιξη2021) θα κυκλοφορήσουν εκ νέου στα
καταστήματα και στην αγορά αφού αυτό αποτελεί μία βασική διαδικασία στην ανάταση της ψυχολογίας του καταναλωτικού κοινού. Τόνισε δε
την σημασία της τοποθέτησης ελληνικών brands
στην αγορά των ΗΠΑ και τις πολύ σημαντικές
δυνατότητες ανάπτυξης στην αγορά στην άλλη
πλευρά του Ατλαντικού για αυτές.

Στο πλαίσιο της ενότητας The Role of The
State in Greek Extroversion, με την οποία ολοκληρώθηκε το Forum συμμετείχαν ο Γιάννης
Σμυρλής, γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Υποθέσεων και Εξωστρέφειας στο υπουργείο
Εξωτερικών και Πρόεδρος του Enterprise Greece

και ο Γρηγόρης Σταματόπουλος, γενικός διευθυντής του ΟΑΕΠ. Ο κ. Σμυρλής, αναφέρθηκε στον
ρόλο της οικονομικής διπλωματίας, του παγκόσμιου δικτύου των Αρχών του υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και του Enterprise Greece, στην προώθηση των στρατηγικών οικονομικών και επιχειρηματικών συμφερόντων της Ελλάδας στο διεθνές
πεδίο και ειδικότερα στις σχέσεις με τις ΗΠΑ.
Ακόμη, υπογράμμισε τη σημασία της κυβερνητικής
στήριξης στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων κατά τους μήνες που
θα ακολουθήσουν το τέλος της πανδημίας. Τόνισε
επίσης, την ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών που ήλθε ως θετική συνέπεια της πανδημίας, δημιουργώντας τις απαραίτητες διαδικτυακές πλατφόρμες και τα εργαλεία εκείνα που θα
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να δικτυωθούν και
δραστηριοποιηθούν εξαγωγικά κατά την μετά
COVID εποχή. Επιπλέον, ο ίδιος κατέδειξε τον κεντρικό ρόλο του Enterprise Greece ως εργαλείου
προώθησης της ελληνικής εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας στις ξένες αγορές.
Από την πλευρά του, ο κ. Σταματόπουλος, παρουσίασε το ρόλο του Οργανισμού Ασφάλισης
Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και σύμφωνα με
τα στοιχεία, όπως είπε, στη διάρκεια της πανδημίας στον ΟΑΕΠ έχει σημειωθεί αύξηση 15% στη ζήτηση για ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, ενώ
αυτή τη στιγμή οι ασφαλίσεις του ΟΑΕΠ για την
αγορά των ΗΠΑ, είναι στο Top 5 των χωρών τις
οποίες εξυπηρετεί, με μερίδιο 7,5%. Σημείωσε δε
πως, το F&B έχει μακράν το μεγαλύτερο μερίδιο
των ασφαλίσεων του ΟΑΕΠ στις ΗΠΑ. To 5ο
ExportUSA Forum παρακολούθησαν συμμετέχοντες από τις εξής χώρες: Ελλάδα, ΗΠΑ, Αγγλία,
Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ρωσία, Αυστρία, Ισραήλ, Πολωνία, Γεωργία και Αυστραλία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον (2211 R Street NW, Washington DC 20008),
δέχεται αιτήσεις για μία θέση Ιδιαιτέρας Γραμματέως Πρέσβη με όρους επιτόπιου προσωπικού για πλήρη
απασχόληση.
Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του
Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών (ΔΑ) της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό.
Τα προσόντα που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Ελληνικής.
• Πολύ καλή γνώση και πείρα στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, MSOffice
• Προηγούμενη πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα,					
υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.							
										
Η κατοχή πανεπιστημιακού Διπλώματος ή πτυχίου σχετικού με τα καθήκοντα της εν λόγω θέσης θα
θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
Απαιτούμενο κριτήριο: Αμερικανός πολίτης, Κάτοχος πράσινης κάρτας / μόνιμος κάτοικος Αμερικής
Τα καθήκοντα και ευθύνες τη θέσης είναι:
- Χρέη ιδιαιτέρας γραμματέας Πρέσβη
- Γραμματειακά και οργανωτικά καθήκοντα συναφή με τη λειτουργία 				
της Διπλωματικής Αποστολής που θα της/του ανατεθούν
- Διαχείριση θεμάτων διαπίστευσης και πρωτοκόλλου.
- Όποια άλλα γραφειακά καθήκοντα ήθελε του/της ανατεθούν.
Μισθοδοσία
Η μισθοδοσία της θέσης καθορίζεται σύμφωνα με το γενικό σύστημα κατάταξης της αρμόδιας Διοικητικής
Αρχής των ΗΠΑ. Ο/η επιτυχών/ούσα θα τοποθετηθεί στην κλίμακα Grade 6, Step 1, με ετήσιο ακαθάριστο
μισθό $43.798 ($3,649.83 ακαθάριστος μηνιαίος μισθός).
Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποστέλλοντας τα πιο κάτω με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
στη διεύθυνση accounts@cyprusembassy.net μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου 2020.
- Επιστολή έκφρασης ενδιαφέροντος.
- Βιογραφικό σημείωμα.
- Αντίγραφο διαβατηρίου.
- Αντίγραφο πιστοποιητικού άδειας μόνιμης παραμονής σε περίπτωση μη Αμερικανού πολίτη.
- Δυο συστατικές επιστολές ή υπόδειξη δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστάσεις.
Σημειώνεται ότι, μεταξύ των απαιτούμενων πιστοποιητικών περιλαμβάνεται και η υποβολή πιστοποιητικού
λευκού ποινικού μητρώου, το οποίο για διευκόλυνση των υποψηφίων θα ζητηθεί μόνο από τον επιτυχόντα.
Επισημαίνεται ότι η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον θα καλέσει σε συνέντευξη τις/
τους υποψήφιες/ους που πληρούν τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί.
Μόνο όσες/οι θα επιλεγούν θα ενημερωθούν δεόντως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στη Διοίκηση στον αριθμό 202-462-5772
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Έκκληση της Παμμεσηνιακής Ομοσπονδίας για την 7χρονη Αναστασία

Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnline)

Σ

το Χιούστον του Τέξας βρίσκεται από τις
10 Νοεμβρίου η 7χρονη Αναστασία Τριανταφυλλάκη, από την Καλαμάτα, με σκοπό να
υποβληθεί σε θεραπεία για μία σπάνια επιθετική
μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο. Η μικρούλα
συγκίνησε το πανελλήνιο και ήδη συγκεντρώθηκαν 200.000 ευρώ που επέτρεψαν στην οικογένεια να έλθει στο Χιούστον για να ξεκινήσει
τη θεραπεία.
Ωστόσο οι ερανικές προσπάθειες συνεχίζονται
και στην Ελλάδα, αλλά και στις ΗΠΑ, από την

Παμμεσηνιακή Ομοσπονδία ΗΠΑ και Καναδά.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση που υπογράφουν ο
πρόεδρος Τάσος Δημόπουλος κι η γραμματέα,
Μάρελ Κατσιβέλα, έχει ανοίξει λογαριασμός στην
τράπεζα TD Bank.
Account: 4386835420. Routing: 026013673,
Bank address: TD Bank NA, 1820 Central Park
Ave Yonkers NY 10710.
Επίσης επιταγές μπορούν να στέλλονται στο
όνομα
Panmessinian Federation of USA and
CANADA c/o της ταμία Bessie Kalyvas, στη διεύθυνση
48 Winthrop Ave. Yonkers, New York, 10710.

ANNOUNCEMENT

Please, Help 7-year-old Anastasia
The Panmessinian Federation of
USA and CANADA, faithful to its
ideals regarding charitable purposes,
organizes a fundraising and asks you
to support its effort to help Anastasia
Triantaphyllaki, a 7-year-old girl
from Kalamata, Messinia. Anastasia
was recently diagnosed with an
aggressive form of brain cancer and
will have to undergo treatment in the
USA at a huge cost.

Το «ευχαριστώ» των γονιών
της 7χρονης Αναστασίας

For this reason, the Panmessinian
Federation of USA and CANADA
has opened a fundraising account at
TD Bank. Account: 4386835420.
Routing: 026013673, Bank address:
TD Bank NA, 1820 Central Park Ave
Yonkers NY 10710. You can also
send your check to the Panmessinian
Federation of USA and CANADA
c/o our treasurer: Bessie Kalyvas, 48
Winthrop Ave. Yonkers, New York,
10710.
Tassos Dimopoulos		
President				

Στις 25 Οκτωβρίου, οι γονείς της Αναστασίας,
Ηλίας Τριανταφυλλάκης και Ξένια Πρεζεράκου,
ανήρτησαν ένα κείμενο στο λογαριασμό τους στο
Facebook με το οποίο εξηγούσαν την πάθηση της
κόρης τους.
«Όλο αυτό που συμβαίνει στην Καλαμάτα,
πραγματικά μας ξεπερνά, είναι για εμάς πηγή δύναμης και ελπίδας για αυτό που βιώνουμε και που
πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εκτός από ένα τεράστιο ευχαριστώ, έχουμε την ανάγκη να μοιραστούμε μαζί σας κάποια πράγματα, μιας και νοιώθουμε πως δεν είμαστε μόνοι σε αυτό. Η Αναστασία μας έχει μια επιθετική μορφή παιδικού
καρκίνου στον εγκέφαλο, η οποία δεν είναι χειρουργίσιμη. Η συνήθης αντιμετώπιση της νόσου,
έχει χαμηλά προγνωστικά. Έχουμε έρθει σε επαφή
με τρία ερευνητικά προγράμματα, τα οποία αντιμετωπίζουν περιπτώσεις σαν της Αναστασίας, στο
Τέξας, στο Κόλουμπια της Νέας Υόρκης που
ηγείται ο Έλληνας νευροογκολόγος κ. Ζαχαρούλης και στην Κολωνία», ανέφεραν οι γονείς
της Αναστασίας στην ανάρτηση - έκκληση.
Όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Έθνος», η επτάχρονη Αναστασία Τριανταφυλλάκη επιβιβάστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης
10 Νοεμβρίου στην πτήση για το Χιούστον του
Τέξας, καθώς οι ελπίδες της οικογένειάς της
έχουν επικεντρωθεί σε κλινική της πόλης που ειδικεύεται στην επιθετική μορφή καρκίνου με την
οποία πολεμά το επτάχρονο κορίτσι. Συγκεκριμένα, η μικρή Αναστασία διαγνώστηκε πριν από δύο
μήνες με την πλέον επιθετική μορφή παιδικού
καρκίνου, διάχυτο γλοίωμα εγκεφαλικού στελέχους (γνωστή και ως dipg).

Marel Katsivela
Secretary

Panmessinian Federation of USA and CANADA
www.panmessinian.com

Οι γονείς της Αναστασίας Ηλίας και Ξένια Τριανταφυλλάκη ευχαριστούν, με γραπτή τους δήλωση όλους όσους βοήθησαν, προκειμένου να καταφέρουν να κάνουν το πρώτο βήμα για να νικήσει το κορίτσι τους την δύσκολη «μάχη» με τον
καρκίνο.
«Είμαστε έτοιμοι λοιπόν… Πακετάραμε για ένα
ταξίδι πολύ διαφορετικό. Που έγινε με την βοήθεια και την στήριξη όλων σας. Τόσο απλόχερα
από την πρώτη στιγμή στο άκουσμα των άσχημων μαντάτων, ήρθατε να μας σταθείτε, να μας
δώσετε κουράγιο σε κάτι αδιανόητο.
Ακολούθησε το Έθνος στο Google News! Live
όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr
Ύστερα ήρθε η Αναστασία Βασκούδη, μια μητέρα που έχει τόσο δύναμη που μόνο σεβασμό και
θαυμασμό μπορεί κάποιος να νιώσει. Μας άνοιξε
μια πόρτα για αναζήτηση, εκεί έξω υπάρχουν
έρευνες πέρα από το σκοτάδι που μας είχαν ρίξει.
Μετά ήρθε η καραντίνα, οι πληροφορίες πολλές
και οι νύχτες ατελείωτες, διάβασμα και ψάξιμο
απέναντι στον χρόνο. Ένα θρίλερ καταδίωξης, να

μπορέσουμε να (ξε) φύγουμε. Ακόμα ένα εμπόδιο
στο δρόμο μας, το υπερβολικό κόστος, κάτι εκεί
έξω μπορεί να υπάρχει αλλά είναι πολύ πολύ ακριβό.
Και έρχεται μια οικογένεια, η οικογένεια Παναγιωτοπουλου που χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα
αποφασίζει να διαθέσει τα χρήματα αντί στεφάνου στην Αναστασία, για την οποία της είχαν μιλήσει αγαπημένοι μας φίλοι. Και ένας χαμός ενός
πολύ αγαπητού ανθρώπου, ανάβει την φλόγα και
στην Καλαμάτα ξεκινάει μια απίστευτη κινητοποίηση, από στόμα σε στόμα, από γονιό σε γονιό
για ένα κοριτσάκι 7 ετών που οι γονείς του είχαν
κατέβει μόλις πριν 2 χρόνια στην πόλη, που ο κύκλος τους ήταν πολύ μικρός.
Και όμως αυτή η ορμή της προσφοράς δεν μπορούσε να φρενάρει, ξεκίνησε η τοποθέτηση των
κουμπαράδων (Γωγω, Αναστασία, Ειρήνη σας
θαυμάζω) και ο νομός άνοιξε τις πόρτες του, μαγαζιά - ανταγωνιστές, μαζί ενωμένοι να προσφέρουν τα έσοδα μέσα σε μια πολύ δύσκολη χρονιά,
ο Δήμος Καλαμάτας να οργανώσει συναυλία, να
προσφέρει με κάθε τρόπο την βοήθεια του, απλοί
πολίτες μαζί με εύπορους να δίνουν σε έναν αγώνα χωρίς να ξέρουν, χωρίς αποδείξεις, απλά με το
ένστικτο ότι πρόκειται για έναν σοβαρό σκοπό.
Μαθεύτηκε και εκτός Καλαμάτας και οι συμμαθητές έγιναν ένα, οι συμφοιτητές θυμήθηκαν, και
όλοι μαζί ξεκίνησαν, έβαλαν σκοπό να τα καταφέρουμε. Πολύ γρήγορα και με μεγάλη αποτελεσματικότητα αρχίζει και φαίνεται πως θα μπορέσει να γίνει το ταξίδι. Όμως η κατάσταση με τους
περιορισμούς έχει δυσκολέψει πολύ, έρχεται όμως
η βοήθεια του κου Γ. Χορόζογλου, με την τεράστια συμβολή του, μεσολαβεί ο πάτερ και η Visa
θα εκδοθεί άμεσα ενώ έχει ήδη βγει πάλι με την
βοήθεια του ο ερανικός λογαριασμός.
Πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα, το ταξίδι
είναι πολύ κοντά και με την τεράστια συμβολή
του κόσμου από Ελλάδα, από κάθε γωνιά της γης,
έγινε. Γίναμε όλοι ένα. Παιδιά που δεν τους ξέρουμε ασχολήθηκαν πολλές ώρες για να δημιουργήσουν εικαστικά, μια εικόνα. Και εσείς οι φίλοι
μου , που με παίρνατε τηλέφωνο μόνο να μου πείτε ότι έχετε καλό προαίσθημα και να μας δώσετε
κουράγιο και οι συγγενείς, όλοι μαζί να τρέξουν
χωρίς κανένα δισταγμό, να προσφέρουν τον χρόνο τους και η Έρρικα μετά από ένα οδυνηρό ατύχημα, να έχει μόνη σκέψη της την μικρή Αναστασία, να θέλει να προσφέρει με κάθε τρόπο.
Ένα 7χρονο κοριτσάκι έγινε το παιδί όλων και
εμείς δεν είμαστε μόνοι, η δύναμη μας έγινε τεράστια, η ελπίδα ότι παρόλα τα δεινά που περνάμε
όλοι στο βάθος μας έχουμε πολύ νοιάξιμο και ανθρωπιά. Φτάνουμε στο αεροδρόμιο, δεν ξέρω πως
θα σας ευχαριστήσω. Ελπίζω να καταφέρω κάποια
στιγμή να δώσω, όσα μου δόθηκαν. Να σας έχει ο
Θεός καλά, να είμαστε άνθρωποι και όλα είναι δυνατά. Σας αγαπάμε…».
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Προσφορές των κοινοτήτων μας σε απόρους για το Thanksgiving

Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Μ

ε τα τμήματα της Φιλοπτώχου και της
GOYA να έχουν τον πρωτεύοντα ρόλο
αρκετές κοινότητες της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας οργάνωσαν και φέτος το καθιερωμένο τους
«Thanksgiving Food Drive» σε μια προσπάθεια να
δώσουν λίγη χαρά σε συνανθρώπους μας που
έχουν ανάγκη.
Στο προηγούμενο φύλλο μας παρουσιάσαμε την
πρωτοβουλία των παιδιών της GOYA του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Πορτ Ουάσιγκτον που διένειμαν
γαλοπούλες και τρόφιμα σε οικογένειες στο
Μπρούκλυν, ενώ δύο εβδομάδες πριν την πρωτοβουλία της κοινότητας του Αγίου Νικολάου στο
West Babylon να δημιουργήσει τη δική της Τράπεζα
Τροφίμων.

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΟΥΚΒΙΛ

Σε διακόσιες και πλέον άπορες οικογένειες προσέφερε φέτος το παραδοσιακό γεύμα της Ημέρας
των Ευχαριστιών η δυναμική Φιλόπτωχος της «Αγίας Αικατερίνης» της κοινότητας της Αναστάσεως
στο Μπρούκβιλ του Λονγκ Αϊλαντ, χάρη στην γενναιοδωρία όλων των ενοριτών της.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Adopt a Family
Thanksgiving Drive» και με την ευλογία του ιερατικώς προϊσταμένου π. Παντελεήμονος Παπαδόπουλου, συγκεντρώθηκαν οι γαλοπούλες και όλα τα
απαραίτητα για το εορταστικό τραπέζι τρόφιμα, τα
οποία με τη βοήθεια των παιδιών της GOYA τοποθετήθηκαν σε εορταστικές χαρτοσακούλες και κιβώτια. Τα πακέτα διανεμήθηκαν μέσω των οργανισμών Glen Cove Youth Bureau, Lutheran Social
Services, the Deasy School και Newground Veterans
Program σε άπορες οικογένειες του Λονγκ Αϊλαντ
στη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Εγκάρδιες ήταν οι ευχαριστίες της προέδρου της Φιλοπτώχου Σοφίας Ζαχαριάδη προς τους ενορίτες που
συνεισέφεραν στην προσπάθεια αυτή, καθώς και
προς τα παιδιά της GOYA για την πολύτιμη βοήθειά
τους. «Ηταν μεγάλη η χαρά μας να δουλέψουμε
όλοι μαζί για να φέρουμε σε πέρας με φροντίδα και
αγάπη και αυτό το έργο φιλανθρωπίας», ανέφερε
στο μήνυμά της στην κοινότητα.

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΧΙΚΣΒΙΛ

Την Τράπεζα Τροφίμων (Food Pantry) του Nassau
Community College στο Γκάρντεν Σίτυ του Λονγκ
Αϊλαντ επέλεξε να ενισχύσει φέτος ενόψει των Ευχαριστιών η Φιλόπτωχος της κοινότητας της Αγίας
Τριάδας του Χίκσβιλ.
Σχεδόν μία εβδομάδα πριν την γιορτή των Ευχα-

ριστιών συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα για το
εορταστικό γεύμα μαζί με δωροκάρτες για την αγορά της γαλοπούλας, τοποθετήθηκαν σε ειδικές σακούλες και παραδόθηκαν στην Τράπεζα Τροφίμων
που βοηθά πάνω από 150 φοιτητές και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
«Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και ιδιαίτερα τις ημέρες αυτές της γιορτής και μέσα στις δυσκολίες της πανδημίας», μας είπε η πρόεδρος της
Φιλοπτώχου, Λέλα Εγγλέζου.

ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ WHITESTONE

Η γενναιοδωρία των ενοριτών του Τιμίου Σταυρού στο Whitestone έδωσε τη δυνατότητα σε αρκετές οικογένειες άπορων και ανήμπορων συμπολιτών μας στην περιοχή αλλά και στην Αστόρια να
γευθούν και φέτος το παραδοσιακό γεύμα της γαλοπούλας.
Με πρωτοβουλία της Φιλοπτώχου, με πρόεδρο
την κ. Ειρήνη Μιχαλιού, συγκεντρώθηκε η βοήθεια
η οποία διανεμήθηκε κατ› οίκον από τους ίδιους
τους ενορίτες. Τις γαλοπούλες δώρισαν τα μέλη του
τοπικού τμήματος της ΑHEPA, ενώ μαζί με τα τρόφιμα επιδόθηκε σε κάθε οικογένεια και μία επιταγή.
«Ηταν το ελάχιστο και το αυτονόητο που μπορούσαμε ως Εκκλησία να κάνουμε για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη εποχή», μας είπε ο π. Γεώργιος Αναστασίου,
ιερατικώς προϊστάμενος του Τιμίου Σταυρού, ο
οποίος βοήθησε τις κυρίες της Φιλοπτώχου να ετοιμάσουν και να διανείμουν τα πακέτα.

ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ,
ΠΟΡΤ ΤΖΕΦΕΡΣΟΝ

Η Φιλόπτωχος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο
Πορτ Τζέφερσον, με τις ευλογίες του νέου ιερατικώς προϊσταμένου της κοινότητας π. Ηλία (Λου)
Νίκολας, συγκέντρωσε, μέσω της πρωτοβουλίας
της «Thanksgiving Turkey Drive», τις απαραίτητες
για το εορταστικό τραπέζι της Ημέρας των Ευχαριστιών γαλοπούλες, τις οποίες και προσέφερε σε
άπορες οικογένειες της περιοχής, μέσω των οργανισμών «LI Cares» και «Harry Chapin Foundation».

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΑΣΙΝΓΚ

Μια όμορφη παράδοση που μετράει κοντά πέντε
δεκαετίες συνέχισε και φέτος η νεολαία της κοινότητας του Αγίου Νικολάου στο Φλάσινγκ, προσφέροντας σε οικογένειες που έχουν ανάγκη λίγη χαρά
στο πνεύμα της γιορτής των Ευχαριστιών.

Με τις ευλογίες του ιερατικώς προϊσταμένου π.
Παύλου Παλεστίδη και του υπεύθυνου της νεολαίας π. Αριστείδη Γαρίνη, τα παιδιά της GOYA -αρκετοί μαθητές των σχολείων του Αγίου Νικολάου- συγκέντρωσαν, με τη βοήθεια των γονιών τους και
άλλων ενοριτών, τις γαλοπούλες και τα συσκευασμένα τρόφιμα, τα οποία τοποθετήθηκαν σε χαρτοκιβώτια και διανεμήθηκαν σε οικογένειες στις περιοχές Corona, Jackson Heights, Elmhurst, Woodside
και Long Island City.

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤΟΡΙΑ

Ενα ξεχωριστό δώρο σε περισσότερες από εκατό
οικογένειες απόρων και αναξιοπαθούντων πρόσφεραν και τα παιδιά της GOYA του Αγίου Δημητρίου
στην Αστόρια ενόψει της γιορτής των Ευχαριστιών.
Στο πλαίσιο του ετήσιου Thanksgiving Food
Drive for the Needy υπό την καθοδήγηση του π. Νικολάου Πάρου και των συμβούλων της GOYA,
Γιάννη Μπαρούς και Ντίνου Κωσταρίδη, τα παιδιά
συγκέντρωσαν, με τη βοήθεια και των γονιών τους
και άλλων ενοριτών, τις γαλοπούλες και τα υπόλοιπα συσκευασμένα τρόφιμα τα οποία και τοποθέτησαν σε καλάθια.

Ομογένεια
GreekNews

Η Τουρκία δεν
περιμένει
αμερικανικές κυρώσεις
από τον Μπάιντεν για
τους ρωσικούς S-400
Άγκυρα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters
Η Τουρκία δεν αναμένει πως οι σχέσεις με
τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ενταθούν, όταν
αναλάβει καθήκοντα ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, και δεν περιμένει κυρώσεις για την αγορά ρωσικών πυραυλικών
συστημάτων S-400, στην οποία έχει προβεί,
δήλωσε ανώτερο στέλεχος του κόμματος
AK του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.
Οι σχέσεις ανάμεσα στην Άγκυρα και την
Ουάσινγκτον έχουν ενταθεί εξαιτίας θεμάτων που κυμαίνονται από την πολιτική έναντι της Συριας εως την άρνηση των ΗΠΑ να
εκδώσουν έναν ιερωμένο τον οποίο η Τουρκία κατηγορεί για την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του 2016.
Η Τουρκία βασιζόταν στις καλές προσωπικές σχέσεις ανάμεσα στον Ερντογάν και
τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ
για να εξομαλύνει τις διενέξεις, όμως ο
Μπάιντεν αναμένεται ότι θα είναι πιο σκληρός με την Τουρκία όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και την αμυντική πολιτική,
καθώς και αναφορικά με τις επιδόσεις της
Άγκυρας στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Η αγορά πέρυσι από την Άγκυρα των
S-400, που δεν είναι συμβατοί με τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ, δημιούργησε την
προοπτική να επιβληθούν αμερικανικές κυρώσεις στις αρχές της επόμενης χρονιάς, αν
το Κογκρέσο, στο πλαίσιο της έγκρισης από
τη Βουλή των Αντιπροσώπων ενός νομοσχεδίου για τις αμυντικές δαπάνες, ζητήσει
από τον πρόεδρο να τιμωρήσει την Τουρκία.
Σε συνέντευξή του με το Ρόιτερς, ο αντιπρόεδρος του κόμματος AK Νουμάν Κουρτουλμούς υποβάθμισε αυτή την προοπτική.
«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιθανότατα θα
δει πολύ προσεκτικά την ισορροπία στη
Μέση Ανατολή για τα αμερικανικά συμφέροντα και δεν θα θελήσει να συνεχίσει την
ένταση στις σχέσεις με την Τουρκία», δήλωσε ο Κουρτουλμούς.
«... Πιστεύω ότι θα κάνουν θετικά βήματα
στο μέλλον», πρόσθεσε.
Ο Κουρτουλμούς επανέλαβε πως η Τουρκία δεν θα υποκύψει στην πίεση να επιστρέψει τα ρωσικά συστήματα ή να τα αφήσει
αχρησιμοποίητα.
«Λυπάμαι, αλλά δεν τα προμηθευτήκαμε
για να τα κρύψουμε. Τα αποκτήσαμε για να
καλύψουμε ανάγκες της ασφάλειας της
Τουρκίας», δήλωσε.
Ενώ ο Ερντογάν έχει υποβαθμίσει τις πιθανές επιπτώσεις από τέτοιες κυρώσεις, έχει
επίσης υποσχεθεί μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και τη δικαιοσύνη.
Ερωτηθείς αν οι μεταρρυθμίσεις έχουν
στόχο να χαλαρώσουν τις εντάσεις με τις
Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η οποία θα εξετάσει επίσης τον ερχόμενο μήνα την πιθανή επιβολή κυρώσεων
στην Άγκυρα, ο Κουρτουλμούς δήλωσε πως
η κυβέρνηση ενεργεί μόνο για τα συμφέροντα της Τουρκίας.
«Ενεργούμε σκεπτόμενοι ποιες μεταρρυθμίσεις χρειαζόμαστε, ποια βήματα εκδημοκρατισμού θα ωφελούσαν τον λαό μας,
και κινούμαστε σ› αυτόν τον δρόμο, όχι σκεπτόμενοι ποιές πράξεις ή λόγια θα τον ευχαριστούσαν», δήλωσε.
ΓΑ
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Μικρογραφία των ΗΠΑ οι υπουργοί του Τζο Μπάιντεν
Της Ξένιας Κουναλάκη

Μ

ια αίσθηση ανακούφισης απλώθηκε
στις ΗΠΑ μετά τις ανακοινώσεις των
πρώτων ονομάτων που θα στελεχώσουν την
κυβέρνηση του νικητή των εκλογών, Τζο
Μπάιντεν. Οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούσαν
να πιάσουν δουλειά αμέσως, σχολίασαν πολιτικοί αναλυτές. Ξέρουν πού βρίσκεται κάθε
χώρα (κάτι που δεν ήταν πάντα ξεκάθαρο με
τους προκατόχους τους στο επιτελείο Τραμπ),
ποια είναι τα καθήκοντά τους, μιλούν ξένες
γλώσσες και διαθέτουν ήδη κυβερνητική
εμπειρία, αφού η συντριπτική πλειονότητα
έχει θητεύσει σε αντίστοιχα πόστα επί προεδρίας Ομπάμα.
Παράλληλα, είναι μια ακτινογραφία της
αμερικανικής κοινωνίας: πολλές γυναίκες, μαύροι και ισπανόφωνοι αποτελούν έναν ύμνο στη
διαφορετικότητα, σε αντίθεση με τους πολλούς
λευκούς, μεσήλικες και προνομιούχους άνδρες
που κυριαρχούσαν στην κυβέρνηση Τραμπ.
O Aντονι Μπλίνκεν είναι γαλλόφωνος, ευρωπαϊστής με Εβραίους γονείς και πατριό επιζήσαντα του Ολοκαυτώματος.
H 74χρονη μελλοντική (υπό τον όρο ότι θα
επικυρωθεί) υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν έχει σπάσει πολλές γυάλινες οροφές, με
αποκορύφωμα την ηγεσία της Ομοσπονδιακής
Τράπεζας (Fed) επί Ομπάμα.
Η Αβριλ Χέινς, πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια της CIA, η οποία επίσης έχει πολλές
πρωτιές στο ενεργητικό της, θα είναι η πρώτη
γυναίκα επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών,
εάν εγκριθεί πρόταση του νικητή των εκλογών.
Ο Αλεχάντρο Μαγιόρκας, υποψήφιος υπουργός Εσωτερικών, είναι Αμερικανός κουβανικής
καταγωγής, ο πρώτος ισπανόφωνος που προορίζεται για το πόστο, το οποίο έως τώρα είναι
συνυφασμένο με τις διώξεις μεταναστών και
όχι με την παροχή ευκαιριών σε ανθρώπους με
μεταναστευτικό υπόβαθρο.
H Αφροαμερικανίδα Λίντα Τόμας Γκρίνφιλντ, η οποία είναι πιθανό να αναλάβει την εκπροσώπηση των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, μεγάλωσε
στη Λουιζιάνα, σε μια αποκλεισμένη πόλη, την
οποία επισκεπτόταν συστηματικά η ρατσιστική
οργάνωση Κου Κλουξ Κλαν τα Σαββατοκύριακα για να πυρπολήσει ένα σταυρό στην αυλή
κάποιου κατοίκου, όπως αφηγήθηκε σε πρόσφατη ομιλία της στο TED.
Κανείς από τους δύο γονείς της δεν αποφοίτησε από το γυμνάσιο. Στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνας, στις αρχές του ’70, βρέθηκε σε ένα εχθρικό περιβάλλον, όπου αντιμετώπισε τον απροκάλυπτο ρατσισμό. Παρά τη
μακρά θητεία της στη διπλωματία σε πολλές
αφρικανικές χώρες, αλλά και στη Γενεύη και
στο Πακιστάν, η Γκρίνφιλντ απομακρύνθηκε
μόλις ανέλαβε την προεδρία ο Τραμπ – κάτι που
από εδώ και πέρα αποτέλεσε μάλλον παράσημο.
Με δεδομένη τη μακρά παράδοση «pale,
male and Yale» (λευκός, άνδρας και απόφοιτος
του Γέιλ) στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η επαναφορά
της, και μάλιστα στην καίρια θέση της αντιπροσώπου της χώρας στα Ηνωμένα Εθνη, προκάλεσε ενθουσιασμό από τους υποστηρικτές της
διαφορετικότητας στην Ουάσιγκτον.

Ομπάμα και Μέση Ανατολή

Αναλυτές σημειώνουν πάντως ότι το 2016, η
τελευταία χρονιά που περίπου η ίδια ομάδα
βρισκόταν στην εξουσία, ήταν ένας εφιάλτης
για τη Μέση Ανατολή. Εχοντας πάρει το μάθημά της στο Ιράκ, όπου η καθεστωτική αλλαγή
και η προσπάθεια οικοδόμησης του έθνους
απέτυχαν, η κυβέρνηση Ομπάμα προσπάθησε
να υποστηρίξει τους αντάρτες στη Λιβύη εξοπλίζοντάς τους, ενώ στη Συρία απλώς επένδυσε στους Κούρδους για την αναχαίτιση του
Ισλαμικού Κράτους. Οι δύο χώρες εξακολου-

θούν να είναι βυθισμένες στο χάος, παρά τη
συρρίκνωση του Ισλαμικού Κράτους.
Οι αριστεροί στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος επιρρίπτουν έτσι ευθύνες στο
επιτελείο της εξωτερικής πολιτικής του Ομπάμα όχι μόνο για το χάος στη Μέση Ανατολή,
αλλά και για την κλιμάκωση της τρομοκρατίας
στην Ευρώπη, καθώς και το μεταναστευτικό
κύμα προς τη Γηραιά Ηπειρο, που συνδυαστικά
οδήγησαν στην έξαρση του λαϊκισμού και της
ξενοφοβίας. Και αν το deja vu προκαλεί απλώς
μιαν υφέρπουσα δυσαρέσκεια, οι πρώτοι τριγμοί στο εσωτερικό του κόμματος δεν άργησαν
να φανούν και σε επιμέρους ζητήματα.
Αφορμή αποτέλεσαν οι πληροφορίες ότι ο
Μπάιντεν σκέφτεται να αναθέσει κάποιον
υπουργικό θώκο, όπως το υπουργείο Μεταφορών, στον πρώην προσωπάρχη του Ομπάμα,
Ραμ Εμάνουελ Η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάζιο Κορτές από τη Νέα Υόρκη, μία από τις πιο
αριστερές φωνές στις τάξεις του κόμματος, δήλωσε στους New York Times ότι αν ο Μπάιντεν
διορίσει τον Εμάνουελ θα είναι «ένα μήνυμα,
μια εχθρική προσέγγιση στη βάση και στην
προοδευτική πτέρυγα του κόμματος». Εκτοτε
έχει τεθεί επικεφαλής της εκστρατείας κατά της
υπουργοποίησης του πρώην δημάρχου του Σικάγου, ο οποίος κατηγορείται ότι το 2014 είχε
συγκαλύψει τη δολοφονία ενός μαύρου εφήβου
από αστυνομικό.
Η αρθρογράφος της Boston Globe, Ρενέ
Γκρέιχαμ, έγραψε σε άρθρο της με τίτλο «Ο Ραμ
Εμάνουελ δεν αξίζει μία θέση στην κυβέρνηση
του Μπάιντεν»:
«Πώς θα κυβερνήσει ο Μπάιντεν και τι θα
θέσει ως προτεραιότητα μπορεί να διαβαστεί
στις επιλογές που θα κάνει. Η σύνθεση του
υπουργικού συμβουλίου είναι ένας πρόλογος
στην προεδρία και ενώ κάθε επιλογή είναι αδύνατον να ικανοποιήσει τους πάντες, πρέπει
τουλάχιστον να αποφευχθεί η αποξένωση της
πιστής μερίδας της εκλογικής του βάσης».
Στο μεταξύ, το Daily Beast αποκάλυψε αυτήν
την εβδομάδα ότι ο Μπάιντεν σκέφτεται τον
Μάικλ Μορέλ ως δυνάμει διευθυντή της CIA,
προκαλώντας εξίσου σφοδρές αντιδράσεις, λόγω καταγγελιών ότι στο παρελθόν είχε δικαιολογήσει παράνομες πρακτικές, όπως βασανιστήρια εκ μέρους μελών της υπηρεσίας.
Ειδικότερα, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής
του Ορεγκον, Ρον Ουάιντεν, προειδοποίησε σε
συνέντευξή του στο CNN ότι ουδείς απολογητής των βασανιστηρίων μπορεί να επικυρωθεί
ως διευθυντής της CIA. Είναι μια πολύ κακή
αρχή, κατέληξε. Ο γερουσιαστής αναφερόταν

σε δηλώσει του Μορέλ, ο οποίος χρημάτισε
αναπληρωτής διευθυντής της CIA επί Ομπάμα,
ότι οι «ενισχυμένες ανακρίσεις» –ευφημισμός
για τη διάπραξη βασανιστηρίων στους κατηγορουμένους για τρομοκρατία με στόχο να εκμαιευθούν πληροφορίες– είναι αποτελεσματικές
και ηθικές. Λιγότερο σκληρές δηλώσεις από
τον πρώην διευθυντή Τζον Μπρέναν και τη σημερινή διευθύντρια, Τζίνα Χάσπελ, είχαν προκαλέσει κατακραυγή, υπενθύμισε ο γερουσιαστής.

Η Αμερική
που επέστρεψε

Εξωστρεφές, ορθολογικό, προσανατολισμένο στους συμμάχους της και στη διεθνή πολιτική σκηνή. Αυτό θα είναι το νέο διεθνές πρόσωπο της Αμερικής στη μετά Τραμπ εποχή όπως
σκιαγραφείται μέσα από τις πρώτες επιλογές
του Τζο Μπάιντεν στον τομέα της διπλωματίας
και της ασφάλειας. Πολλοί είναι εκείνοι, όμως,
που θεωρούν ότι θα είναι αργή και βασανιστική
η διαδικασία μετάβασης από τις ΗΠΑ του
«Make America great again» (Να κάνουμε την
Αμερική ξανά σπουδαία), του εθνικισμού, της
εσωστρέφειας και της μονομερούς δράσης στην
«Αμερική που επέστρεψε», όπως διακήρυξε αυτήν την εβδομάδα ο Μπάιντεν. Στην κορυφή
της ατζέντας της νέας κυβέρνησης βρίσκεται η
επανένταξη σε οργανισμούς, συμμαχίες και
συμφωνίες, τις οποίες είτε είχε εγκαταλείψει είτε υπονομεύσει ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
Ετσι, το επιτελείο του Μπάιντεν θα κληθεί να
επαναφέρει τις ΗΠΑ στη συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή και να διατηρήσει τη χώρα στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας. Παράλληλα, θα επιχειρήσει να αναθεωρήσει την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, να
ενισχύσει τις σχέσεις μέσα στο ΝΑΤΟ και να
επιζητήσει εμπορικές συμφωνίες για να αντισταθμίσει την αυξανόμενη κινεζική επιρροή.
Ιδίως η επιλογή Μπλίνκεν υπογραμμίζει τη
σημασία που δίνει ο νικητής των εκλογών στη
γεφύρωση των διατλαντικών σχέσεων μετά την
τραυματική θητεία Τραμπ. Γαλλόφωνος και
γαλλοτραφής, ο νέος υπουργός Εξωτερικών
καταφέρθηκε πρόσφατα κατά της αποχώρησης
των αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία,
«μια κίνηση ανεγκέφαλη, εχθρική και ομολογία
ήττας από στρατηγική άποψη, που αποδυναμώνει το ΝΑΤΟ, βοηθάει τον Βλαντιμίρ Πούτιν
και βλάπτει τη Γερμανία, τον σημαντικότερο
σύμμαχό μας στην Ευρώπη».
*** Από την εφημερίδα
«Καθημερινή της Κυριακής»
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Χαριστική βολή στον Τραμπ από δύο ομογενείς δικαστές
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
ποιες εκατοντάδες χιλιάδες ψήφοι και να μην
ανακηρυχθεί ο Τζο Μπάιντεν νικητής των
εκλογών στην Πενσιλβάνια.
Το δικαστήριο κήρυξε τους ισχυρισμούς της
νομικής ομάδας του Ρούντι Τζουλιάνι για μη
σωστή διαδικασία άνευ αξίας, τονίζοντας την
έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων.
Και οι τρεις δικαστές είχαν διοριστεί από ρεπουμπιλικανούς προέδρους, ενώ την γνωμάτευση συνέταξε ο Ελληνοαμερικανός δικαστής
Στέφανος Μπίμπας, διάκονος της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας και διορισμένος από τον ίδια
τον πρόεδρο Τραμπ.
«Οι ελεύθερες, δίκαιες εκλογές είναι η ψυχή
της δημοκρατίας μας. Οι κατηγορίες περί μεροληψίας είναι σοβαρές. Όμως το να χαρακτηρίζεις τις εκλογές άδικες, δεν τις καθιστά άδικες»,
«οι κατηγορίες απαιτούν συγκεκριμένους ισχυρισμούς και στη συνέχεια αποδείξεις. Δεν έχουμε τίποτα από τα δύο», πρόσθεσε.
Ο προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ
Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι, όπως και ο ίδιος ο
πρόεδρος, έχουν ανακοινώσει ήδη την πρόθεσή
τους να προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο,
κάτι που επιβεβαίωσε την Παρασκευή με ανάρτηση στο λογαριασμό της στο Τουίτερ, η δικηγόρος του επιτελείου Τζίνα Έλλις.
«Οι ψηφοφόροι και όχι οι δικηγόροι, επιλέγουν τον Πρόεδρο. Τα ψηφοδέλτια, όχι τα σημειώματα αποφασίζουν τις εκλογές», έγραψε ο
δικαστής Στέφανος Μπίμπας του 3ου Εφετείο.
Ο οποίος υπογράμμισε επανειλημμένα ότι ο
Ρούντι Τζουλιάνι και το επιτελείο του Τραμπ
ποτέ δεν ισχυρίστηκαν την εκλογική νοθεία
στην μηνυτήρια αγωγή, παρά την έντονη δημόσια ρητορική τους.
«Η απόρριψη εκατομμυρίων επιστολικών
ψήφων θα ήταν δραστική και άνευ προηγουμένου, αποξενώνοντας μια τεράστια πλειοψηφία
του εκλογικού σώματος και αναστατώνοντας

όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτή η θεραπεία θα ήταν κατά πολύ δυσανάλογη με τις διαδικαστικές ενστάσεις που εγέρθηκαν».
Μαζί με τον δικαστή Μπίμπα συντάχθηκαν
δύο συνάδελφοί του που διορίστηκαν από τον
πρόεδρο Μπους τον νεώτερο. Ο Μπρουκς Σμιθ
και ο Μιχάλης Τσαγκάρης, ο οποίος είναι επίσης Ελληνοαμερικανός, γεννημένος στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνιας. Η οικογένειά
του είναι δραστήρια στον καθεδρικό ναό του
Αγίου Νικολάου του Πίτσμπουργκ.
Το ζητούμενο για το Τριμελές Εφετείο ήταν
να κρίνει αν ο ομοσπονδιακός δικαστής Μπάθιου Μπράν αποφάσισε λανθασμένα να αρνηθεί
στο εκλογικό επιτελείο του προέδρου Τραμπ τη
δυνατότητα να καταθέσει για τρίτη φορά την
μηνυτήρια αναφορά της. Με ανάλογη φρασεολογία ο δικαστής σημείωνε την έλλειψη αποδείξεων.
Στο σκεπτικό της απόφασης, ο δικαστής
Μπίμπας σημείωνε ότι πολλοί από τους ισχυρισμούς του επιτελείου του Τραμπ παρουσιάστηκαν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της
Πολιτείας, το οποίο τις απέρριψε.

«[Η] αλχημεία δεν μπορεί να μετατρέψει το
μόλυβδο σε χρυσό. Το εκλογικό επιτελείο ποτέ
δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι οποιαδήποτε ψήφος
ήταν νοθευμένη ή πως ρίχθηκε από παράνομο
ψηφοφόρο. Δεν ισχυρστηκε ποτέ ότι οποιοσδήποτε εναγόμενος αντιμετώπισε την εκστρατεία
Τραμπ ή τις ψήφους του χειρότερα από ό, τι
αντιμετώπισε την εκστρατεία Μπάιντεν ή τις
ψήφους της. Το να αποκαλούμε απλά κάτι διάκριση, δεν το κάνει τέτοια».
Η δικηγόρος του Τραμπ Τζίνα Έλλις μίλησε
για «ακτιβιστικό δικαστικό μηχανισμό» κατηγορώντας το εφετείο για συγκάλυψη των καταγγελιών για μαζική νοθεία.
«Είμαστε ευγνώμονες που έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε αποδείξεις στο πολιτειακό Κογκρέσο της Πενσυλβάνιας», πρόσθεσε.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

Ο Μιχάλης Τσαγκάρης ξεκίνησε τη νομική
του σταδιοδρομία το 1987, ως δικαστικός
υπάλληλος του δικαστή Μόρτον Γκρίνμπεργκ
του 3ου Εφετείου. Σήμερα κατέχει τη θέση του.
Υπηρέτησε ομοσπονδιακός αντιεισαγγελέας

και έγινε επικεφαλής των αστικών υποθέσεων
στην περιφέρεια της Νέας Ιερσέης, απ’ όπου
αποχώρησε το 1999. Προτάθηκε για ομοσπονδιακός εφέτης το 2006 από τον πρόεδρο Μπους
και ο διορισμός του επικυρώθηκε από τη Γερουσία ταχύτατα και με ψήφους 98-0.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΙΜΠΑΣ

Ο Στέφανος Μπίμπας που διορίστηκε από
τον πρόεδρο Τραμπ, ανέλαβε καθήκοντα στις
20 Νοεμβρίου 2017. Γεννημένος στο Κουίνς εργάζονταν στα νιάτα του στα εστιατόρια του πατέρα του, ο οποίος ήλθε στις ΗΠΑ μετά την
απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Είναι έγγαμος και πατέρας 4 παιδιών.
Ήταν παιδί – θαύμα και έγινε δεκτός σε ηλικία 15 ετών από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια.
Συνέχισε το μεταπτυχιακό του στην Οξφόρδη
και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Γέιλ.
Έχει δώσει οικονομική ενίσχυση σε αρκετούς
ρεπουμπλικανούς υποψηφίους. Από το 1991 –
2017 ήταν μέλος της Εταιρείας Φεντεραλιστών,
ενώ από το 2015 υπηρέτησε ως διάκονος στην
Ορθόδοξη Εκκλησία.

Μια διαφορετική Γιορτή των Ευχαριστιών λόγω πανδημίας
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters
Οι Αμερικανοί γιόρτασαν φέτος Πέμπτη μια
διαφορετική Γιορτή των Ευχαριστιών, με κάποιους να βλέπουν τους συγγενείς τους μόνο
μέσω βίντεο αφού πολιτικοί και υγειονομικοί
αξιωματούχοι αποθάρρυναν τους κατοίκους
των ΗΠΑ να ταξιδέψουν και να συναντηθούν
με τα αγαπημένα τους πρόσωπα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Κανονικά η Γιορτή των Ευχαριστιών σημαίνει
μεγάλες οικογενειακές συγκεντρώσεις και τραπέζια, όμως φέτος οι εορτασμοί περιορίστηκαν
σημαντικά λόγω της covid-19, καθώς οι περισσότερες αμερικανικές πολιτείες είναι αντιμέτωπες με μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων και των
θανάτων.
“Πρέπει να παραδεχθώ ότι ξαφνικά νιώθω
μόνη”, δήλωσε η 72χρονη Τζάνις Σίγκαλ λίγο
πριν δει τους συγγενείς της μέσω κλήσης
Zoom.
Οκτώ μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας
στις ΗΠΑ στις περισσότερες μεγάλες πόλεις
εξακολουθούν να ισχύουν αυστηροί κανόνες
που έχουν επιβληθεί από τις τοπικές και πολιτειακές αρχές και οι οποίοι περιορίζουν τις δημόσιες συναθροίσεις, έχουν οδηγήσει στην
αναστολή της λειτουργίας επιχειρήσεων και
εστιατορίων.
Η παρέλαση του Macy’s στη Νέα Υόρκη, η
οποία πραγματοποιείται την Ημέρα των Ευχαριστιών εδώ και σχεδόν ένα αιώνα, ήταν σημαντικά περιορισμένη. Η διαδρομή μειώθηκε από

σχεδόν 5 χιλιόμετρα σε μόλις ένα τετράγωνο,
ενώ απαγορεύονταν οι θεατές.
Εξάλλου η γιορτή συμπίπτει με μια περίοδο
μεγάλων οικονομικών δυσκολιών για εκατομμύρια Αμερικανούς.
Περισσότερα από 20 εκατομμύρια άνθρωποι
λαμβάνουν κάποιου είδους επιδόματος ανεργίας, ενώ νέο κύμα απολύσεων αναμένεται καθώς
οι κυβερνήτες επιβάλλουν νέους περιορισμούς
στη λειτουργία των επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να ανασχέσουν την εξάπλωση της

covid-19. Η Άζια Φόρμαν, που μαζί με την
αδελφή έχουν συνιδρύσει μια μη κερδοσκοπική
οργάνωση με στόχο να ενημερώσει για ζητήματα ψυχικής υγείας, εργαζόταν χθες Πέμπτη το
απόγευμα για να ετοιμάσει 500 πιάτα με φαγητό –κοτόπουλο, μακαρόνια, τυρί, λαχανικά και
γλυκοπατάτα--στην Ουάσινγκτον.
“Θέλαμε να προσφέρουμε φαγητό σε όσο περισσότερους ανθρώπους γίνεται οπότε η γαλοπούλα ήταν εκτός προϋπολογισμού”, εξήγησε.
“Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν καταφέρει να

βρουν νέα δουλειά για να προσφέρουν στην οικογένειά τους λόγω της covid-19. Δεν φταίνε”,
πρόσθεσε.
Ο αριθμός των νοσηλειών λόγω κορονοϊού
έφτασε την Τετάρτη αριθμό ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 89.000, ενώ οι εδικοί προειδοποίησαν
ότι οι συναθροίσεις λόγω της Γιορτής των Ευχαριστιών ενδέχεται να προκαλέσουν νέα άνοδο των κρουσμάτων και των θανάτων.
Παρά τη σύσταση των Κέντρων Ελέγχου και
Πρόληψης Ασθενειών (CDC) σχεδόν 6 εκατομμύρια Αμερικανοί ταξίδεψαν με αεροπλάνο από
την προηγούμενη Παρασκευή ως την Τετάρτη,
σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών. Ο αριθμός είναι υποδιπλάσιος σε σχέση με πέρυσι.
Πολλοί Αμερικάνοι δεν έχουν συναντήσει
τους συγγενείς τους επί μήνες και θεώρησαν τη
γιορτή αυτή αρκετά σημαντική ώστε να αγνοήσουν τους κινδύνους.
Η Μάργκαρετ Μπούλαρντ, δικηγόρος από
την Ατλάντα, δήλωσε ότι η ίδια και ο σύζυγός
της παίρνουν όλες τις προφυλάξεις από τότε
που ξέσπασε η πανδημία, λίγο μετά τη γέννηση
του γιου τους. Ταξίδεψαν με το αυτοκίνητο από
τη Τζόρτζια ως τη Βόρεια Καρολίνα για να περάσουν τη Γιορτή των Ευχαριστιών με τα πεθερικά της, που επίσης τηρούν με προσοχή όλα τα
μέτρα.
“Όσο και να θέλουμε να δούμε άλλους συγγενείς μας, γνωρίζουμε ότι θα εκτεθούμε σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο, αν το κάνουμε”, εξήγησε η Μπούλαρντ.
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Μισό φόρο εισοδήματος θα πληρώνουν για 7 χρόνια όσοι
Αθήνα.- (ΑΠΕ-ΜΠΕ)
ην παροχή φορολογικών και άλλων κινήτρων για όσους Έλληνες του εξωτερικού και πολίτες άλλων χωρών θα επιλέξουν
να εργαστούν με έδρα την Ελλάδα τα επόμενα
χρόνια ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με Έλληνες που ζουν και εργάζονται
σε όλο τον κόσμο. «Η εικόνα της Ελλάδας αλλάζει. Ίσως αλλάζει -τολμώ να πω- και πιο
γρήγορα από ό,τι φανταζόμασταν ότι αυτό
μπορούσε να συμβεί» τόνισε χαρακτηριστικά
και ανέλυσε τη νομοθετική πρωτοβουλία της
κυβέρνησης για την αντιστροφή του brain
drain, την προσέλκυση επενδύσεων και την
πρόσκληση πολιτών ξένων χωρών για να
εγκατασταθούν και να εργάζονται από την
Ελλάδα, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων τη
μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για
τα επόμενα 7 χρόνια, είτε αν μεταφερθεί η θέση εργασίας στην Ελλάδα είτε αν οι ενδιαφερόμενοι εγκατασταθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως μισθωτοί σε άλλη επαγγελματική απασχόληση στην Ελλάδα.

Τ

«Είναι, πιστεύω, ένα σημαντικό κίνητρο για
να μπορέσουμε αυτήν την κρίσιμη χρονιά -που
πιστεύω ότι μετά την πανδημία του Covid θα
κάνουμε ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα- να
προσελκύσουμε στην πατρίδα μας και ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο τόσο χρειαζόμαστε»,
επισήμανε ο πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε και στο προσωπικό του παράδειγμα και
την απόφαση του ιδίου και της συζύγου του να
επιστρέψουν στην Ελλάδα μετά από κάποια
χρόνια εργασίας και παραμονής στο εξωτερικό.
Στο κλείσιμο της συζήτησης, τόνισε μάλιστα ότι
το οικονομικό κίνητρο από μόνο του δεν είναι
ποτέ αρκετό για να πάρει κάποιος την απόφαση
να επιστρέψει στη χώρα. «Πολύ μεγαλύτερη
σημασία έχει αυτό το οποίο είπατε πολλοί από
εσάς: οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας, εάν έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας την
κρίση, εάν υπάρχει πολιτική σταθερότητα, εάν
τελικά υπάρχει αξιοκρατία, ένα αποτελεσματικό
κράτος και μία οικονομία η οποία μπορεί να
προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης από αυτές που προσφέρει σήμερα».
Επ› αυτού πρόσθεσε ότι «εκεί ακριβώς είναι
στραμμένη όλη η ενέργεια η δική μου και της
κυβέρνησης, για να δημιουργήσει αυτή τη νέα
πραγματικότητα. Στο μεν κομμάτι της ανάπτυξης η χώρα σήμερα αντιμετωπίζει την πανδημία
του κορωνοϊού. Πηγαίναμε πολύ καλά πριν τον
κορωνοϊό και πιστεύω ότι θα πάμε και πολύ καλά μετά τον κορωνοϊό και θα είμαστε από τις
χώρες που θα βγουν πιο ισχυρές μετά τον κορωνοϊό. Αλλά αν ρίξετε μία ματιά και στην Έκθεση Πισσαρίδη, την οποία δώσαμε στη δημοσιότητα τις τελευταίες μέρες, θα διαπιστώσετε
ότι συγκροτεί επί της ουσίας ένα συνεκτικό
σχέδιο μεγάλων, πολύ τολμηρών αλλαγών που
πρέπει να γίνουν στην πατρίδα μας προκειμένου να φτάσουμε από το σημείο που βρισκόμαστε, στο σημείο που θέλουμε να είμαστε. Και
ποιο είναι το σημείο που θέλουμε να είμαστε;
Μία εξωστρεφής, ανταγωνιστική οικονομία
στην αιχμή των εξελίξεων, στην αιχμή της τεχνολογίας, στην αιχμή της κλιματικής αλλαγής,
η οποία ταυτόχρονα όμως θα συνοδεύεται από
ένα αποτελεσματικό κράτος και από μία ποιότητα ζωής που θα διατηρεί αυτά τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που κάνουν την Ελλάδα τόσο
διαφορετική, τόσο όμορφη στα μάτια όχι μόνο
τα δικά μας, των Ελλήνων, αλλά και όσων θέλουν ενδεχομένως να έρθουν, να ζήσουν και να
εργαστούν στην Ελλάδα».
Ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε πως «βλέπουμε τον κορωνοϊό ως μια μεγάλη ευκαιρία. Σε
μία εποχή που μπορείς να δουλέψεις από πα-

ντού, γιατί να μην δουλέψεις από την Ελλάδα,
υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται κάποιες
βασικές προϋποθέσεις; Η ποιότητα ζωής εν τη
ευρεία έννοια θα αρχίσει να παίζει ολοένα και
μεγαλύτερο ρόλο, ειδικά για ανθρώπους, Έλληνες και πολίτες του κόσμου που αισθάνονται
ότι μπορούν να ζήσουν και να δουλέψουν από
παντού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα
θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε. Αλλά για να
μπορέσουμε να το κάνουμε, πρέπει να πληρούνται μία σειρά από βασικές προϋποθέσεις. Κάνουμε πολύ μεγάλα βήματα και πολύ γρήγορα
βήματα στην ψηφιοποίηση της επικοινωνίας
των πολιτών και των επιχειρήσεων με το κράτος. Πίσω από το gov.gr κρύβεται πραγματικά
μία επανάσταση που δεν έχει να κάνει μόνο με
το interface. Αυτό το οποίο βλέπετε έχει να κάνει με όλες τις διαδικασίες που κρύβονται από
πίσω, είναι ο καλύτερος και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να πολεμήσουμε τον βραχνά της
ελληνικής κρατικής γραφειοκρατίας».
Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, αντίστοιχα
βήματα γίνονται και σε πολλούς άλλους τομείς.
«Η πανδημία», είπε, «ήταν μία ευκαιρία να ξαναδούμε τις αδυναμίες, αλλά και τα δυνατά σημεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πολλές
από εσάς -γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο εκ
των πραγμάτων ίσως αφορά πάντα περισσότερο τις γυναίκες- αναφερθήκατε στα ζητήματα
των σχολείων, τι σημαίνει να επιστρέψει μία οικογένεια με παιδιά τα οποία ενδεχομένως δεν
μιλούν τα ελληνικά τόσο καλά. Το ξέρω, το είχα
ζήσει και εγώ ως παιδί όταν γύρισα στην Ελλάδα επτά χρόνων. Τα ελληνικά μου δεν ήταν τόσο καλά γιατί πέρασα τα πρώτα μου έξι χρόνια
στο εξωτερικό. Καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε
και είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε ειδικά με το υπουργείο Παιδείας, αυτήν την πρόσθετη υποστήριξη σε παιδιά τα
οποία μιλάνε τα ελληνικά, αλλά μπορεί να μην
έχουν την απόλυτη εξοικείωση με το επίπεδο
γνώσεων άλλων παιδιών στην ηλικία τους».
Επίσης, σημείωσε πως «βλέπουμε περισσότερες εταιρείες να ενδιαφέρονται να μετακινήσουν πια περιφερειακά headquarters στην Ελλάδα, διότι η Ελλάδα είναι μία ασφαλής χώρα,
έχει καλό connectivity. Πολλοί ενδεχομένως να
θέλουν να φύγουν από την Τουρκία, που ήταν
μία χώρα η οποία είχε προσελκύσει αντίστοιχες
τέτοιες μεγάλες εταιρείες αλλά τώρα μπορεί να
αντιμετωπίζει άλλου είδους προβλήματα. Και
βλέπουμε πια και μεγάλες επιχειρήσεις από το
εξωτερικό που θέλουν να δημιουργήσουν βάσεις στην Ελλάδα. Είτε είναι βάσεις R&D, είτε
είναι βάσεις back office, είτε είναι βάσεις πωλήσεων για να καλύψουν μία ολόκληρη περιοχή.
Και αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο κάνει την
επιστροφή μιας κατηγορίας εργαζομένων που
είναι εξοικειωμένοι στο περιβάλλον των πολυεθνικών πιο εύκολη. Είναι ίσως πιο βατή η μετά-

βαση σε μία εταιρεία η οποία είναι εξωστρεφής
όταν έχεις συνηθίσει να δουλεύεις στο εξωτερικό. Και η αλήθεια είναι ότι όλοι σας θέλετε,
ακόμα κι αν γυρίσετε στην Ελλάδα, να έχετε
μία επαφή με το εξωτερικό, γιατί είστε πολίτες
του κόσμου. Έτσι κάπως αισθανόμουν κι εγώ
όταν γύρισα στην Ελλάδα, ήθελα μία δουλειά
που να με φέρνει σε επαφή με τον έξω κόσμο
και για αυτό αυτή η Ελλάδα της εξωστρέφειας,
που με αυτοπεποίθηση πια βρίσκει τη θέση της
σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει έχει και για
εμένα τόσο μεγάλη σημασία».
Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε, εξάλλου, ότι
«δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουμε μία σύγκρουση μεταξύ αυτών οι οποίοι
έρχονται από το εξωτερικό και αυτών που έμειναν στην Ελλάδα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο
σκοπός είναι να παντρέψουμε δεξιότητες. Και
μέσα από αυτή την γόνιμη ώσμωση να δημιουργήσουμε συνθήκες, ώστε όλοι τελικά να είμαστε κερδισμένοι και ωφελημένοι. Και γι› αυτό
και πήραμε τελικά την απόφαση να δημιουργήσουμε αυτό το ειδικό φορολογικό προνόμιο για
όσους Έλληνες και ξένους επιθυμήσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να εργαστούν από
εδώ». Κατέληξε δε λέγοντας πως «η εικόνα της
Ελλάδας αλλάζει. Ίσως αλλάζει -τολμώ να πωκαι πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμασταν ότι
αυτό μπορούσε να συμβεί. Μου έκανε πολλή
εντύπωση -το έχω εδώ- ένα σημαντικό περιοδικό, ίσως το έχετε δει, το «Monocle». Έχει την
Ελληνική σημαία και λέει «soft power
superstars». Ποιος θα το φανταζόταν ότι θα
μπορούσαμε μετά από τόση ταλαιπωρία και τόσο bad press που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια να
είμαστε στο σημείο πια να «πουλάμε», να προωθούμε τη θετική πλευρά της Ελλάδας. Αλλά
ξέρω ότι τα τραύματα, οι πληγές μιας δεκαετούς
κρίσης είναι ακόμα βαθιές. Και είναι φυσικό για
οποιονδήποτε σκέφτεται κάποια στιγμή να γυρίσει στην Ελλάδα να υπάρχει αυτή η φυσική
καχυποψία: «Είναι πραγματικό αυτό, μήπως
μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον κάτι να γίνει
και η πορεία αυτή να αντιστραφεί»; Πιστεύω
ότι δεν υπάρχει επιστροφή από αυτήν την πορεία, για τον απλούστατο λόγο ότι η ίδια κοινωνία είναι ευθυγραμμισμένη πια με αυτές τις
πολιτικές. Και υπάρχει μία μεγάλη σιωπηλή
πλειοψηφία πια, η οποία αναγνωρίζει ότι αυτές
οι αλλαγές έχουν έρθει για να μείνουν. Ότι ο
μόνος τρόπος να μπορέσουμε να διακριθούμε
σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει είναι να αλλάξουμε και εμείς δραματικά».
Μάλιστα, επισήμανε ότι «πολλές φορές η πίεση την οποία έχουμε δεν είναι «μην κάνετε αυτά που κάνετε», είναι «κάντε τα πιο γρήγορα,
τρέξτε ακόμα πιο γρήγορα, να είστε ακόμα πιο
αποτελεσματικοί σε αυτά τα οποία κάνετε». Και
αυτό είναι που με κάνει τελικά αισιόδοξο ότι η
πορεία αυτή, βασικά -θα έχει προφανώς σκα-

μπανεβάσματα- αλλά ουσιαστικά είναι μία πορεία που ελπίζω, εύχομαι, πιστεύω, το πιστεύω
βαθιά μέσα μου, είναι μη αναστρέψιμη. Δεν έχει
να κάνει μόνο με τα πολιτικά. Προφανώς και
πιστεύουμε ότι εφόσον τα καταφέρουμε καλά
θα κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές και αυτό
μας δείχνουν και όλα τα δεδομένα. Δεν είναι
αυτό, όμως, είναι ότι οι αλλαγές στην κοινωνία
είναι πιο βαθιές και εμείς ευθυγραμμιζόμαστε
με αυτές τις αλλαγές, τις κατευθύνουμε και σε
ένα βαθμό. Αυτή είναι η δουλειά μας ως πολιτική ηγεσία, να μπορούμε και να ηγούμαστε αλλά να μην είμαστε και έξω από τις ανάγκες και
από τις επιταγές της κοινωνίας. Και σε έναν κόσμο πια όπου η πληροφορία είναι τόσο προσβάσιμη αυτή η ανάγκη για αλλαγή, για εκσυγχρονισμό, έχει τεράστια σημασία και εκεί είναι
που εσείς έχετε μία σημαντική προστιθέμενη
αξία. Γιατί είστε μία δύναμη να σπρώξετε, να
μας σπρώξετε, να κάνουμε αυτές τις αλλαγές
ολοένα πιο γρήγορα. Και βέβαια έχετε πια τη
δυνατότητα και από τις επόμενες εκλογές -και
αυτό το θεωρώ σημαντικό- να ψηφίσετε και
από τον μόνιμο τόπο η διαμονής σας. Ήταν μία
δέσμευση που είχα αναλάβει προσωπικά, γιατί
και η συμμετοχή σας στα κοινά έχει και αυτή
την ιδιαίτερη σημασία της, ασχέτως το αν θα
επιλέξετε να επιστρέψετε ή δεν θα επιλέξετε να
επιστρέψετε. Η συμμετοχή σας στα πολιτικά
δρώμενα κατά την άποψή μου είναι απολύτως
επιβεβλημένη».
Ο πρωθυπουργός έκλεισε τη συζήτηση αναφερόμενος σε μια φράση του πρωταγωνιστή
από την ταινία Field of Dreams: «If you build it
they will come». «Ναι, αν αλλάξει η Ελλάδα, και
αλλάζει η Ελλάδα, θα γυρίσουν και οι Έλληνες
οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορεί να το σκέφτονται δύο και τρεις φορές», είπε. Νωρίτερα, είχε
δεχθεί σειρά ερωτημάτων από τους συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη. Ο Αυγουστίνος Γαλιάσσος, που εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο
και πήρε πρώτος το λόγο, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το μισθό που μπορεί να έχει
ένας εργαζόμενος στη χώρα μας, ενώ ο Σπύρος
Καββαδίας, που είναι ορκωτός λογιστής σε πολυεθνική εταιρεία στην Ελβετία, επεσήμανε το
ζήτημα της σταθερότητας στο εργασιακό περιβάλλον. Χαρακτήρισε θετικό βήμα τη μείωση
της φορολογίας, ζητώντας αυτό να εφαρμοστεί
όχι μόνο για τα φυσικά πρόσωπα που θέλουν να
έρθουν στη χώρα μας, αλλά και για όλους όσοι
θέλουν να ανοίξουν επιχειρήσεις.
Όπως πρότεινε ο κ. Καββαδίας, αυτό μπορεί
να γίνει με τη διευκόλυνση χορήγησης δανείων,
όχι μόνο στις επιχειρήσεις, αλλά και στα μέλη
των οικογενειών των ανθρώπων που θα έρθουν
να ζήσουν και να εργαστούν στην Ελλάδα. Η
σταθερότητα, το οικονομικό και η προοπτική
ήταν και για τον Νίκο Κουτρή το τρίπτυχο για
να επιστρέψει κάποιος στη χώρα μας. Ο κ. Κουτρής, που έφυγε το 2015 για την Ιρλανδία, όπου
εργάζεται στο δίκτυο LinkedIn, κλείνοντας δύο
επιχειρήσεις στη χώρα μας λόγω της επιβολής
των capital controls, τόνισε πως οι Έλληνες που
εργάζονται στο εξωτερικό θεωρούν τον εαυτό
τους, πολίτες του κόσμου και ότι η πρόσκληση
δεν θα πρέπει να αφορά μόνο αυτούς, αλλά και
επιχειρήσεις που προσφέρουν εξειδικευμένες
θέσεις εργασίας.
Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο ‹Αλεξ Φουρλής, που εργάζεται στο Λονδίνο και έφυγε όπως
είπε από τη χώρα το 2015, έπειτα από μια συνάντηση που είχε στο Υπουργείο Οικονομικών επί
ΣΥΡΙΖΑ. «Το δύσκολο είναι από που θα ξεκινήσεις. Κλειδί είναι οι επενδύσεις που προσφέρουν υψηλές θέσεις εργασίας. Όποιος θέλει να
επιστρέψει κοιτά που θα δουλέψει και τι χρήματα δίνουν οι εταιρίες. Οι επενδύσεις θα πρέπει
να είναι στοχευμένες, ώστε η μία επένδυση να
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επιστρέψουν από το εξωτερικό ή εργαστούν με έδρα την Ελλάδα
τροφοδοτεί την άλλη», σημείωσε ο κ. Φουρλής,
ο οποίος εκτίμησε ότι μια τέτοια προσπάθεια
θέλει χρόνο και όχι ανατροπές που προκύπτουν
μετά από εκλογές.

έδρα την Ελβετία.
Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, ο οποίος αναφέρθηκε και στο προσωπικό του παράδειγμα, καθώς
και ο ίδιος είχε επιστρέψει πριν λίγα χρόνια, μετά από πολυετή παραμονή στο εξωτερικό για
να εργαστεί στη χώρα μας. Ο κ. Πατέλης επεσήμανε πως τα φορολογικά κίνητρα που θεσμοθετούνται αφορούν όλους τους εργαζόμενους
που θέλουν να έρθουν στη χώρα μας, ανεξαρτήτως εθνικότητας και ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει ένα σταθερό πλαίσιο
για τα επόμενα χρόνια.

«Τα φορολογικά κίνητρα είναι εντάξει, αλλά
το πιο σημαντικό είναι το πως θα μας αντιμετωπίζει το κράτος», τόνισε ο Έκτορας Χανδακάς
που εργάζεται στη Γαλλία. Όπως υπογράμμισε
ο κ. Χανδακάς, αυτό που θέλει κάποιος για να
επιστρέψει στην Ελλάδα, είναι αξιοκρατία και
ένα κράτος σύμμαχο. «Τα έχουμε καταφέρει με
πολύ δουλειά, αλλά και ένα κλίμα που μας επιτρέπει να κάνουμε πράγματα. Θέλουμε μια αξιοπρεπή δουλειά με εξωστρέφεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Μια συνάντηση σε δημόσια υπηρεσία, έγινε
εύκολη η ενσωμάτωσή μας εδώ», μετέφερε από
την Ιταλία τη δική του εμπειρία ο Αλέξανδρος
Καραφυλλίδης, που ζει και εργάζεται στο Μιλάνο για εταιρεία γνωστής μπύρας με έδρα τη Δανία. Ο κ. Καραφυλλίδης ανέφερε πως η ψηφιακή υποδομή μπορεί να διαδραματίσει μεγάλο
ρόλο στην προσέλκυση εργαζομένων στην Ελλάδα, ενώ πρότεινε το φορολογικό καθεστώς
να ισχύσει και για ανθρώπους που θα έρθουν
να μείνουν στη χώρα μας και να προσφέρουν
την εργασία τους σε ξένες αγορές.
Την Ελλάδα ως χώρα διαμονής εργαζομένων
που προσφέρουν έργο ή εξελίσσουν μεγαλύτερα projects για το εξωτερικό συνέστησε και η
Ελομίδα Βισβίκη από τη Νέα Υόρκη, η οποία με
τον Αμερικανό σύζυγό της, σκοπεύουν να προτείνουν στους εργαζόμενους της εταιρείας τους
να έρθουν στη χώρα μας. «Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει κάνει τεράστιους
προόδους στην Ελλάδα, για να βρουν άκρη αυτοί που θα έρθουν να εργαστούν εκεί», ανέφερε
η κυρία Βισβίκη.

Από τη Σουηδία, η Μελίνα Γαλεάδη ενημέρωσε πως άνοιξε τη δική της επιχείρηση εκεί μέσα σε μια μέρα, χαρακτηρίζοντας ως εξαιρετική
την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού και της
κυβέρνησης. Αναφερόμενη στις δομές που δημιουργήθηκαν με γρήγορα βήματα στην Ελλάδα, λόγω του Covid, τόνισε πως θα πρέπει αυτή
η προσπάθεια να συνεχιστεί και να υπάρξει
ένας σχεδιασμός για τις θέσεις εργασίας και τις
δεξιότητες που απαιτούνται με βάση τις τάσεις
για τα επόμενα χρόνια (όπως η αειφόρος ανάπτυξη) που αναπτύσσονται διεθνώς.
Το θέμα της στήριξης των οικογενειών των
ανθρώπων που θέλουν να έρθουν να εργαστούν
στην Ελλάδα έθιξε και η Ελένη Καραμαλέγκου
που εργάζεται σε μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο
του Λονδίνου ως επικεφαλής των Social Media.
Πιο συγκεκριμένα, η κυρία Καραμαλέγκου επε-

σήμανε το ζήτημα της στήριξης στη φύλαξη των
παιδιών, αλλά και της εκπαίδευσής τους, ειδικά
στο θέμα της γλώσσας. Επίσης αναφέρθηκε και
στα συνταξιοδοτικά προγράμματα που παρέχονται από εταιρείες του εξωτερικού. «Για να επιστρέψει κάποιος θα πρέπει να εξασφαλίσει την
καθημερινή αλλά και τη μακροπρόθεσμη ποιότητα της ζωής του», τόνισε χαρακτηριστικά.
Το θέμα της ποιότητας ζωής τέθηκε από σχεδόν όλους τους συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη, όπως από την Μαρία Κατσαρού που έχει
δική της εταιρεία στη Μεγάλη Βρετανία, την
οποία όμως είχε ξεκινήσει στην Ελλάδα. Η κυρία Κατσαρού αναφέρθηκε στις δομές και στο
Σύστημα Υγείας. Στο ζήτημα των δομών, αλλά
και των υποδομών στάθηκε και ο Γιάννης Ζαφείρης, ο οποίος εργάζεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε γνωστή πολυεθνική εταιρία με

Υψηλές φιλοδοξίες του Έλληνα επικεφαλής της Pfizer
Θεσσαλονίκη.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Μερικούς μήνες αφότου ανέλαβε επικεφαλής
του γίγαντα της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας Pfizer, ο Έλληνας Αλβέρτος Μπουρλά ανακοίνωσε πως θέλει «να σχεδιάσει τον παγκόσμιο χάρτη της δημόσιας υγείας».
Έναν χρόνο αργότερα, το εργαστήριό του είναι
το πρώτο που ανακοίνωσε την ανακάλυψη ενός εμβολίου κατά του κορωνοϊού, δημιουργώντας μεγάλες ελπίδες σε όλον τον κόσμο.
«Η θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη διαχείριση μιας επιχείρησης, είναι να σχεδιάσεις τον παγκόσμιο χάρτη της δημόσιας υγείας, να πάρεις
αποφάσεις που έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν
με σημαντικό τρόπο την ανθρώπινη ζωή», διακήρυσσε στα τέλη του 2019 στο πανεπιστήμιο της γενέτειράς του Θεσσαλονίκης, στην τελετή για την
αναγόρευσή του σε επίτιμου διδάκτορα.
Εξέφρασε επίσης την προσδοκία για «ένα μέλλον όπου η ασθένεια να μην νικά» σ› αυτή την τελετή με την οποία τιμήθηκε η ασυνήθιστη διαδρομή του στους κόλπους της Pfizer, της εταιρείας
στην οποία αυτός ο 59χρονος οικογενειάρχης ξεκίνησε ως ιατρικός επισκέπτης στην Ελλάδα, πριν
μεταναστεύσει 25 χρόνια αργότερα για να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του διεθνώς.
Τον Ιανουάριο 2019 ο Αλβέρτος Μπουρλά ανέλαβε την κορυφαία θέση του αμερικανικού ομίλου.
Στις 9 Νοεμβρίου 2020, ανακοίνωσε πως το εμβόλιο που αναπτύχθηκε μαζί με το γερμανικό εργαστήριο BioNTech κατά της Covid-19 είναι αποτελεσματικό σε ποσοστό 90%. Η ανακοίνωση προκάλεσε ενθουσιασμό στους πολιτικούς αξιωματούχους σ’ όλον τον κόσμο και ευφορία στις αγορές.
Το εμβόλιο αυτό είναι αναμφίβολα η πιο σημα-

ντική ιατρική πρόοδος των 100 τελευταίων ετών»,
είχε καυχηθεί τότε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος μιλώντας στο κανάλι CNBC, παρόλο που
άλλες εταιρείες, όπως η αμερικανική Moderna ή η
βρετανική AstraZeneca, έχουν έκτοτε ανακοινώσει
πως παρασκεύασαν τα δικά τους εμβόλια.
«Είχα στοιχηματίσει πως θα κατάφερνε να βρει
το εμβόλιο», λέει ο πεθερός του, ο Ισαάκ Αλχανάτης, ο οποίος ζει στη Θεσσαλονίκη. «Ήμουν σίγουρος γι’ αυτό διότι ό,τι λέει, το κάνει», πρόσθεσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Ο Αλβέρτος Μπουρλά είχε ανακοινώσει από τον
Σεπτέμβριο πως οι κλινικές δοκιμές του εμβολίου
θα έφερναν αποτελέσματα πριν από τα τέλη Οκτωβρίου, ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα που είχε
προκαλέσει τις επιφυλάξεις των ειδικών.
Αυτό οδήγησε ορισμένους να διατυπώσουν την
υποψία ότι η Pfizer, κάνοντας αυτή την ανακοίνωση λίγο πριν από τις αμερικανικές προεδρικές
εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, επεδίωκε να κάνει ένα
δώρο στον απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ,
ο οποίος χαρακτήριζε τον Μπουρλά «σούπερ τύπο».
Ωστόσο τίποτε δεν θα είχε καταστεί δυνατό χωρίς τη μικρή γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας
BioNTech, η οποία τον Μάρτιο είχε προτείνει στην
Pfizer μια σύμπραξη για την παραγωγή ενός εμβολίου με μια νέα γενετική τεχνολογία.

Τα κριτήρια της επιτυχίας

Ο Αλβέρτος Μπουρλά δηλώνει ότι «τα κριτήρια
της επιτυχίας όταν θα τελειώσει την θητεία του θα
είναι ο αριθμός των ασθενειών που θα έχουν θεραπευθεί και ο αριθμός των εμβολίων που θα έχουν
βρεθεί».
Σε προσωπική βάση, η είδηση των καλών προ-

καταρκτικών αποτελεσμάτων για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά της Covid ήδη σήμαινε μεγάλο οικονομικό όφελος για τον ίδιο. Πούλησε μετοχές του αμερικανικού εργαστηρίου έναντι
5,6 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα την ανακοίνωσης, όταν η τιμή της μετοχής εκτοξεύθηκε κατά
περισσότερο από 7%
Εκπρόσωπος πάντως δήλωσε ότι αυτή η συναλλαγή είχε προγραμματισθεί εδώ και πολύ καιρό,
αφήνοντας να εννοηθεί ότι επρόκειτο για σύμπτωση.
Στην Κτηνιατρική σχολή της Θεσσαλονίκης, ο
Ακης, όπως το φώναζαν οι φίλοι του, πήρε διδακτορικό στην βιοτεχνολογία της αναπαραγωγής.
Γεννήθηκε τον Οκτώβριο 1961 σε εβραϊκή οικογένεια της πάλαι ποτέ «Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων», όπου το μεγαλύτερο μέρος της εβραϊκής κοινότητας εξοντώθηκε από τους ναζί. Ο Αλβέρτος
Μπουρλά ήταν «ήρεμος» και «ντροπαλός», αλλά
ήξερε «να βγάζει την προσωπικότητα του ηγέτη
όταν υπήρχε η ευκαιρία», θυμάται ο καθηγητής του
Δημήτρης Κούβελας.
Γιος διευθυντή ποτοποιείου, μπήκε στην Pfizer
στην Θεσσαλονίκη, αρχικά ως απλός ιατρικός επισκέπτης, πριν αναλάβει την διεύθυνση του κτηνιατρικού τμήματος.
Σε ηλικία 34 ετών, μετακόμισε στις Βρυξέλλες,
απ› όπου ξεκίνησε η διεθνής ανέλιξή του στον όμιλο, που θα τον οδηγήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες
το 2001, όπου θα καταλάβει σειρά θέσεων πριν εισέλθει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας το
2018.
«Εκπέμπει θετική ενέργεια», λέει ο πεθερός του.
«Οταν έμαθα τα νέα (για το εμβόλιο) του τηλεφώνησα και τσουγγρίσαμε ...εξ αποστάσεως», λέει.

Χαρακόπουλος:
Προσβλέπουμε
στη συνεργασία
των Ελληνοαμερικανών
βουλευτών
Αθήνα. ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε,
όπου κυριαρχεί η γεωπολιτική αστάθεια,
ενώ αναθεωρητικές δυνάμεις έχουν επιδοθεί σε μια άκρως επιθετική εξωτερική πολιτική, οι ΗΠΑ μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση
της ασφάλειας και της ειρήνης στην ανατολική Μεσόγειο». Τα παραπάνω δήλωσε
ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ),
βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή
τις συγχαρητήριες επιστολές που απέστειλε στους εκλεγέντες Ελληνοαμερικανούς
βουλευτές στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.
Ο επικεφαλής της ΔΣΟ στη δήλωσή
του υπογραμμίζει ότι «στο πλαίσιο αυτό
προσδοκούμε και από τους πολλούς Ελληνοαμερικανούς βουλευτές, παλαιότερους και νεοεκλεγέντες, πως θα συμβάλλουν και με τη νέα αμερικανική διοίκηση
του Τζο Μπάιντεν -που έχει δημόσια τοποθετηθεί για τα δικαιώματα των Ορθοδόξων στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου- στην υποστήριξη των
θέσεων μας για σταθερότητα με ειρηνική
επίλυση των διαφορών στη βάση του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο. Είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί να υπάρξουν πολλά σημεία επαφής και συνεργασίας της ΔΣΟ με
τους Αμερικανούς βουλευτές, ιδίως στο
πεδίο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εξάλειψης της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και της υπεράσπισης
των απειλούμενων Χριστιανών στην πολύπαθη Μέση Ανατολή».
Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος στις επιστολές του, αφού συγχαίρει του βουλευτές
για την εκλογή τους, υπογραμμίζει ότι η
ΔΣΟ είναι πολιτική οργάνωση που μετρά
ήδη 27 χρόνια δράσης και συμπεριλαμβάνει στους κόλπους της Κοινοβούλια, ομάδες βουλευτών και μεμονωμένες προσωπικότητες από 25 χώρες με παρουσία Ορθοδόξων, και επισημαίνει ότι «με χαρά
αναμένουμε τη συνεργασία μαζί σας και
την συμβολή σας στις δραστηριότητες της
ΔΣΟ».
Αποδέκτες των επιστολών του Γενικού
Γραμματέα της ΔΣΟ είναι οι ελληνικής καταγωγής βουλευτές στo Κογκρέσο: κ.
John Sarbanes, Μέριλαντ, κ. Gus Bilirakis,
Φλόριντα, κ. Charlie Crist, Φλόριντα, κα
Dina Titus, Νεβάδα, κ. Chris Pappas, Νιού
Χαμσάιρ, κα Nicole Malliotakis, Νέα Υόρκη.
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Φώφη Γεννηματά:
«Στη Θεσσαλονίκη
αναδεικνύονται
οι ευθύνες της
κυβέρνησης»
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αυστηρή κριτική στη κυβέρνηση για
την αδυναμία να διαχειριστεί το δεύτερο
κύμα της πανδημίας, ασκεί η Φώφη Γεννηματά σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης
.Τονίζει μάλιστα πως « στη Θεσσαλονίκη
αναδεικνύονται οι ευθύνες της».
Η κ. Γεννηματά καταλογίζει στη κυβέρνηση πως άνοιξε τη χώρα χωρίς σχέδιο, με τα χερσαία σύνορα μας, «ξέφραγο
αμπέλι». «Σπαταλήθηκε στη θερινή ραστώνη πολύτιμος χρόνος προετοιμασίας
και το νέο κύμα του ιού βρήκε τη χώρα
αθωράκιστη. Χωρίς την απαραίτητη ενίσχυση του Ε.Σ.Υ, χωρίς αξιόπιστο και
οργανωμένο δίκτυο μαζικών τεστ και
αποτελεσματική ιχνηλάτηση, με συνωστισμό στα σχολεία και τα μέσα μαζικής
μεταφοράς. Περίσσεψε η προπαγάνδα
και η αλαζονεία. Τελικά τους ξέφυγε ο
έλεγχος», υποστηρίζει .
Τονίζει ότι «το κλειδί ήταν η προετοιμασία της χώρας για το δεύτερο κύμα.
Εκεί τα θαλάσσωσε η Κυβέρνηση. Εμείς
από την αρχή της πανδημίας παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας. Όλο αυτό το διάστημα δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο κριτικής μας στην κυβέρνηση που να μην
συνοδεύεται από την αντίστοιχη, τεκμηριωμένη και κοστολογημένη, δική μας
εναλλακτική πρόταση. Πρόσφατα μάλιστα κατέθεσα, επίσημα στα πρακτικά
της Βουλής, το σύνολο των προτάσεων
μας».
Επαναλαμβάνει τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής για την ενίσχυση του
ΕΣΥ, σε υγειονομικό προσωπικό και μέσα καθώς και τις δράσεις που απαιτολύνται ώστε να περιοριστεί η πανδημία.
Απορρίπτει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ
, για υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής,
λέγοντας πως η Ελλάδα έχει κυβέρνηση
που πρέπει να κάνει σοβαρά τη δουλειά
της και η αντιπολίτευση τη δική της.
Αναφορικά με τις οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία η κ. Γεννηματά
αναφέρει ότι «χρειάζεται ριζική παρέμβαση τώρα. Δεν μπορούμε να χτίσουμε
το μέλλον πάνω σε ερείπια. Η Κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες επιχειρήσεων και εργαζομένων. Υποβόσκει κρίση. Ο προϋπολογισμός του κ. Μητσοτάκη δεν έχει την παραμικρή επαφή με την πραγματικότητα»
Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, δηλώνει εκ
νέου ότι στην ΕΕ πρέπει να μπεί τέλος
στις ανέξοδες δηλώσεις για την προκλητικότητα της Τουρκίας κι είναι ώρα για
αυστηρές κυρώσεις. «Εμείς μέσω του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος
(PES), ασκούμε κάθε δυνατή πίεση και
διεκδίκηση, για την αφύπνιση της Ε.Ε.
και τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων.
Απαιτείται κυρίως κινητοποίηση εκ
μέρους του Πρωθυπουργού. Με ολοκληρωμένη στρατηγική και αποφασιστικότητα, θα έπρεπε να προηγείται των εξελίξεων, να χτίζει συμμαχίες, να συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις και να οριοθετεί με σαφήνεια τις εθνικές κόκκινες
γραμμές, κάτι που δεν συμβαίνει στην
πράξη», υπογραμμίζει η κ. Γεννηματά.
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Διαψεύδουν «διπλά βιβλία» ΕΟΔΥ – κυβέρνηση
Αθήνα.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)
ποκυήματα νοσηρής φαντασίας»
αποτελούν δημοσιεύματα για τον
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας που “φιλοξενούνται” στα κυριακάτικα έντυπα «Βήμα»
και «Δημοκρατία», αναφέρει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας.

«Α

«Οσοι τα διακινούν, για όποιο σκοπό τα διακινούν, προσφέρουν χείριστη υπηρεσία στην χώρα, σπέρνουν τη δυσπιστία και την εσωστρέφεια
σε μια κρίσιμη στιγμή που η εμπιστοσύνη και η
εθνική ομοψυχία είναι προαπαιτούμενα για να
βγούμε νικητές.»
Τονιζει ότι «υπάρχει ένα και μόνο ένα σύστημα καταγραφής κρουσμάτων, το Εθνικό Μητρώο COVID-19. Τα περί παράλληλων συστημάτων και διπλού τρόπου καταγραφής διαψεύδονται κατηγορηματικά. Καποιοι είτε σκοπίμως
είτε από άγνοια μπερδεύουν τα ευφάνταστα σενάρια τους με την αναγκαία επιδημιολογική
επαλήθευση στοιχείων». Προσθέτει οτι περισσότεροι από 100 επιστήμονες του ΕΟΔΥ εργάζονται καθημερινά για τη συλλογή, επεξεργασία
και ανάλυση των δεδομένων.
«Με τα πιο έγκυρα και αξιόπιστα στοιχεία συντάσσεται και δημοσιεύεται καθημερινα η «Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19)» του
ΕΟΔΥ», αναφέρει ο ΕΟΔΥ.
Καταλήγει ότι «οι κρίσεις πουλάνε καλά που
έλεγε και ο Ουμπέρτο Έκο, αλλά το ελάχιστο
που απαιτούν οι καιροί είναι να σταθούμε, ατομικά και συλλογικά, στο ύψος των περιστάσεων.»

ΧΑΡΕΔΑΛΙΑΣ

Παντελώς άδικα και αβάσιμα, χαρακτηρίζει ο
Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε διπλή καταγραφή
κρουσμάτων κορωνοϊού από τον ΕΟΠΔΥ και
κάνουν λόγο για δυσαρέσκεια από πλευράς του
ίδιου και του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα.
«Πολιτική Προστασία και ΕΟΔΥ μαζί στην
μάχη κατά της πανδημίας!», αναφέρει σε ανάρ-

τηση του στο facebook ο Νίκος Χαρδαλιάς και
τονίζει:
«Ούτε διπλοί τρόποι καταγραφής κρουσμάτων υπάρχουν, ούτε δυσαρέσκειες και προβλήματα στις μεταξύ μας σχέσεις. Υπάρχει μόνο η
κοινή μας αγωνία για την καθημερινή προάσπιση της δημόσιας υγείας…».
Στην απάντηση του στα δημοσιεύματα ο Υφυπουργός πλέκει το εγκώμιο των ανθρώπων του
ΕΟΔΥ, τους οποίους αποκαλεί άμεσους συνεργάτες και συνοδοιπόρους στον πόλεμο απέναντι
σε έναν αόρατο αλλά επικίνδυνο εχθρό, που δίνουν μαζί μάχες καθημερινά και υπογραμμίζει
ότι τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, «απλά επιχειρούν να προκαλέσουν εσωστρέφεια και ψήγματα δυσπιστίας και να αποπροσανατολίσουν
τους Έλληνες πολίτες».

ΠΕΤΣΑΣ

Σε δήλωση με την οποία διαψεύδει παράλληλα συστήματα και δίπλο τρόπο καταγραφής των
δεδομένων γύρω από την πανδημία του κορονοιού προέβη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η διακίνηση η ψευδών ειδήσεων και η αμφισβήτηση
των επίσημων στοιχείων τη στιγμή που η χώρα,

όπως και ολόκληρη η Ευρώπη, δίνει μάχη με το
δεύτερο κύμα της πανδημίας βλάπτουν την κοινή προσπάθεια. «Υπάρχει ένα σύστημα καταγραφής κρουσμάτων, το Εθνικό Μητρώο
COVID-19 και βρίσκεται διαρκώς στη διάθεση
των επιστημόνων. Τα περί παράλληλων συστημάτων και διπλού τρόπου καταγραφής υπάρχουν μόνο στη φαντασία κάποιων» σημείωνει
χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας προσθέτοντας ότι
«ο ΕΟΔΥ από την πρώτη στιγμή της πανδημίας
είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης για την
αντιμετώπιση της» και ότι «τα στελέχη και το
επιστημονικό προσωπικό του εργάζονται συστηματικά και ακούραστα», κάτι, που, όπως λέει, βλέπουν όλοι οι Ελληνες.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει,
εξάλλου ότι ο ΕΟΔΥ συντάσσει με τα πιο έγκυρα και αξιόπιστα στοιχεία και δημοσιεύει καθημερινα την «Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής
επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό
(COVID-19)» και με βάση αυτά τα στοιχεία οι
ειδικοί συζητούν και λαμβάνουν τις αποφάσεις.
«Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οτιδήποτε άλλο
υπονομεύει την κοινή προσπάθεια όλων μας»,
αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ Πέτσας.

Για εγκληματικές ευθύνες Μητσοτάκη, μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ
Αθήνα.- (ΑΝΑ-ΜΠΑ, GreekNewsOnline)
«Οι σημερινές καταγγελίες των εφημερίδων
Βήμα και Δημοκρατία οφείλουν άμεσα να διερευνηθούν σε όλα τα επίπεδα», τονίζει σε
oncamera δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος
Ηλιόπουλος.
«Το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε ότι ο ΕΟΔΥ
χρησιμοποιούσε παράλληλο σύστημα καταγραφής με αποτέλεσμα την μη αληθή αποτύπωση των κρουσμάτων», σημειώνει.
«Τίποτα πια δεν μπορεί να κρύψει τις εγκληματικές ευθύνες του κ. Μητσοτάκη», καταλήγει.
Ακολουθεί η πλήρης δήλωση:
«Τη στιγμή που τα δημόσια νοσοκομεία είναι
στο κόκκινο και καθημερινά καταγράφουμε αρνητικό ρεκόρ σε ανθρώπινες απώλειες,η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εμφανίζεται ανίκανη
να διαχειριστεί έστω και τα στοιχειώδη.
Οι σημερινές καταγγελίες των εφημερίδων
Βήμα και Δημοκρατία οφείλουν άμεσα να διερευνηθούν σε όλα τα επίπεδα.
Το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε ότι ο ΕΟΔΥ
χρησιμοποιούσε παράλληλο σύστημα καταγραφής με αποτέλεσμα την μη αληθή αποτύπωση των κρουσμάτων.
Η επιτροπή των λοιμωξιολόγων λαμβάνει
κρίσιμες αποφάσεις για τη ζωή όλων μας χωρίς
να έχει πρόσβαση στα πραγματικά στοιχεία.
Απαιτούμε εδώ και τώρα την δημοσιοποίηση
των πρακτικών της επιτροπής, δημοσιοποίηση

που εδώ και έξι μήνες η κυβέρνηση αρνείται.
Τίποτα πια δεν μπορεί να κρύψει τις εγκληματικές ευθύνες του κ. Μητσοτάκη».

ΚΙΝΑΛ

«Από σημερινά δημοσιεύματα, φαίνεται ότι
το Μαξίμου βρήκε τον ένοχο για την αποτυχία
της Κυβέρνησης να περιορίσει την πανδημία»,
σχολίασε το Γραφείο Τύπου του Κινήματος Αλλαγής με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα στον
κυριακάτικο Τύπο.
Σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα έγιναν
λάθη και παραλείψεις από αρμόδιους παράγοντες για να αντιμετωπίσουν το δεύτερο κύμα
της πανδημίας.
Το Κίνημα Αλλαγής υποστηρίζει ότι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα τα δημοσιεύματα το
Μέγαρο Μαξίμου «δείχνει τον ΕΟΔΥ και κατ›
επέκταση το Υπουργείο Υγείας, ότι τα έκαναν
δηλαδή θάλασσα με λάθη που κόστισαν ανθρώπινες ζωές και τώρα ψάχνουν το εξιλαστήριο θύμα».
«Αυτό είναι το επιτελικό κράτος της ΝΔ.
Στην επιτυχία ζήτω ο Μητσοτάκης και στην
αποτυχία φταίνε μόνο οι Υπουργοί και οι Διοικητές. Γιατί το Μαξίμου δεν ήξερε τίποτα!
Ντροπή. Δεν έχουν το θάρρος ούτε να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όταν θα έρθει η ώρα
όμως θα τους καταλογιστούν», τονίζει .

ΜέΡΑ 25

Να δώσει άμεσα εξηγήσεις καλεί την κυ-

βέρνηση ο εκπρόσωπος του ΜέΡΑ 25, Μιχάλης
Κριθαρίδης, επικαλούμενος δημοσιεύματα κυριακάτικων εφημερίδων σχετικά με την ύπαρξη
παράλληλου συστήματος καταγραφής κρουσμάτων κορονοϊού από τον ΕΟΔΥ.,
Όπως τονίζει ο κ. Κριθαρίδης, όσα αποκαλύπτουν σήμερα οι κυριακάτικες εφημερίδες
«Βήμα» και «Δημοκρατία» είναι εξαιρετικά σοβαρά και η Κυβέρνηση πρέπει να δώσει άμεσα
εξηγήσεις.
Είναι δυνατόν, προσθέτει, «η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων να λάμβανε πλασματικά στοιχεία
από τον ΕΟΔΥ; Είναι δυνατόν να έχει δημιουργηθεί ένα παράλληλο σύστημα καταγραφής και
ελέγχου των κρουσμάτων από τον ΕΟΔΥ; Μήπως για αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Υπουργός
Υγείας κ. Κικίλιας εξυμνούσε την Τετάρτη αίφνης τον ΕΟΔΥ;»
Ο εκπρόσωπος του Μέρα 25 εκτιμά ότι «είναι αδιανόητα τα όσα αποκαλύπτονται και οι
ευθύνες του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης συλλογικά, τεράστιες». Ζητά, «άμεσα να
υπάρξει δημόσια πρόσβαση και διαφάνεια σε
όλα τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ και να δημοσιεύονται όλα τα πρακτικά τόσο των υπηρεσιακών επιτροπών, όσο και των επιστημονικών».
Τέλος, καλεί την κυβέρνηση «να σταματήσει να εργαλειοποιεί τους επιστήμονες και τους
επίσημους οργανισμούς υγείας της χώρας, εν
μέσω κιόλας δεύτερου κύματος πανδημίας».
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H Τουρκία απαιτεί διάλογο «άνευ όρων» με
Ελλάδα, χωρίς να διακόψει τις παράνομες έρευνες
Αθήνα.- Του Νίκου Μελέτη

Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

Α

παιτεί διάλογο «άνευ όρων» με Ελλάδα, χωρίς να διακόψει τις παράνομες
έρευνες. Διάλογο με την Ελλάδα ενώ θα συνεχίζει τις παράνομες έρευνες της στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και με αποδοχή των τετελεσμένων που επιχειρεί στην ανατολική Μεσόγειο, απαιτεί η Άγκυρα με επιστολή στον
ΟΗΕ, τορπιλίζοντας πρακτικά κάθε προσπάθεια συνεννόησης και αποκλιμάκωσης.
Στην επιστολή του ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος
της Τουρκίας απαντά στην επιστολή της Ελλάδας
με την οποία κατήγγειλε τις παράνομες έρευνες
του Oruc Reis.
Η Τουρκική επιστολή επιμένει ότι το Oruc Reis
πραγματοποιεί έρευνες στην «τουρκική» υφαλοκρηπίδα ,επαναφέρει την γνωστή επιχειρηματολογία ότι το Καστελόριζο και τα νησιά δεν μπορούν
να έχουν παρά μόνο χωρικά ύδατα (των 6 ν.μ.) και
ότι η Ελλάδα είναι αυτή που δημιουργεί τα προβλήματα με τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις της
στην περιοχή αγνοώντας τα συμφέροντα της
Τουρκίας
Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι η Τουρκία δηλώνει
ότι είναι έτοιμη για «διάλογο άνευ όρων» σε διμερές και πολυμερές επίπεδο ενώ όμως « θα συνεχίσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα επί των
θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας της». Η Τουρκία επίσης δηλώνει ότι δεσμεύεται ούτε μπορεί να
γίνει επίκληση έναντί της, είτε εσωτερικών νόμων
είτε διμερών συμφωνιών στις όποιες έχει εκφράσεις την αντίθεση της , με σαφή αναφορά στον Νόμο Μανιάτη και στην Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία:
«A/75/598-S/2020/1116
«Επιστολή του Μόνιμου Αντιπροσώπου της
Τουρκίας προς τα Ηνωμένα Έθνη της 13ης Νοεμβρίου 2020 προς τον Γενικό Γραμματέα σχχετικά με
την επιστολή του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας της 14ης Οκτωβρίου 2020 (A/75/ 513S/2020/1015) και κατόπιν εντολής της κυβέρνησής
μου.
Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα
ακόλουθα. Με την ανάπτυξή του στην Ανατολική
Μεσόγειο, το σεισμολογικό ερευνητικό σκάφος
Oruç Reis επέστρεψε στο λιμάνι της Αττάλειας στις
12 Σεπτεμβρίου 2020 για συνήθεις εργασίες συντήρησης και ανεφοδιασμού. Από τις 12 Οκτωβρίου
2020, η Τουρκία διεξάγει δραστηριότητες σεισμικής
έρευνας εντός της δικής της υφαλοκρηπίδας στην
Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια των οποίων έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο
και τις αρχές, και συνάδουν με τις σχετικές αποφά-

σεις των διεθνών δικαστηρίων καθώς και με την
κρατική πρακτική στην οριοθέτηση των θαλάσσιων
συνόρων.
Συναφώς, με αναφορά στις επιστολές μου της
21ης Αυγούστου 2020 (A/74/997- S/2020/826), της
18ης Μαρτίου 2020 (A/74/757) και της 13ης Νοεμβρίου 2019 (A/74/550) που αναλύουν τις λεπτομέρειες αυτών των αρχών, οι σεισμικές ερευνητικές
δραστηριότητες του Oruç Reis που ανακοινώθηκαν
με navtex μήνυμα (1262/20) εντός της τουρκικής
υφαλοκρηπίδας δεν συνιστούν παραβίαση της κυριαρχίας οποιουδήποτε κράτους.
Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ απαραίτητο να επαναλάβω ότι οι επαναλαμβανόμενες αντιρρήσεις της
Ελλάδας για την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας εντός της υφαλοκρηπίδας της,
οι οποίες βασίζονται απλώς στον ισχυρισμό ότι το
νησί του Καστελόριζου παράγει πλήρη επήρρεια
στη θαλάσσια οριοθέτηση των συνόρων, στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάσης.
Λαμβανομένων υπόψη των κυρίαρχων γεωγραφικών συνθηκών στη σχετική περιοχή, δηλαδή του
συντριπτικού μήκους των τουρκικών ακτών και της
θαλάσσιας προβολής τους, το νησί του Καστελόριζου δεν θα μπορούσε να λάβει θαλάσσιες περιοχές
δικαιοδοσίας πέραν των χωρικών υδάτων, σύμφωνα
με τη νομολογία των διεθνών δικαστηρίων, καθώς
και την κρατική πρακτική ως προς το θέμα αυτό.
Η επιλεκτική ερμηνεία της Ελλάδας στο δίκαιο
της θάλασσας σχετικά με το ρόλο των νησιών στην
οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας/Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης και η ταυτόχρονη παραμέληση της αρχής της ευθυδικίας ως θεμελιώδους κανόνα της οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων είναι ενδεικτικές της επιμονής της Ελλάδας να δια-

τηρήσει τις μαξιμαλιστικές και υπερβολικές αξιώσεις θαλάσσιων συνόρων, αγνοώντας τα νόμιμα
δικαιώματα της Τουρκίας.
Ανεξάρτητα από την τρέχουσα κατάσταση στην
Ανατολική Μεσόγειο, όπως περιγράφεται παραπάνω, η Τουρκία τηρεί όλες τις δεσμεύσεις που έχει
αναλάβει σε διμερή και πολυμερή φόρουμ και είναι
έτοιμη να ξεκινήσει διάλογο χωρίς καμία προϋπόθεση το συντομότερο δυνατόν. Εν τω μεταξύ, η
Τουρκία θα συνεχίσει να ασκεί τα κυριαρχικά της
δικαιώματα επί των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας της, διατηρώντας παράλληλα την αποφασιστικότητά της για ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο με την Ελλάδα προς μια ειρηνική και διαρκή
λύση βασισμένη στην ευθυδικία , όλων των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών.
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην επιστολή μου της 2 Ιουλίου 2020
(A/74/936) για άλλη μια φορά, στην οποία διευκρίνισα ότι, ακόμη και αν έχει καταχωρηθεί ή δημοσιευθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε οι μονομερώς
χαρακτηρισμένοι εσωτερικοί νόμοι ή πρακτικές
άλλων χωρών ούτε οι διμερείς συμφωνίες στις
οποίες η Τουρκία έχει αντιταχθεί ρητά μεταξύ τρίτων χωρών σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας είναι δεσμευτικές ή
μπορούν να γίνει επίκληση τους έναντι της Τουρκίας.. Θα ήμουν ευγνώμων αν η παρούσα επιστολή
μπορούσε να διανεμηθεί ως έγγραφο της Γενικής
Συνέλευσης, στο σημείο 76 της ημερήσιας διάταξης, και του Συμβουλίου Ασφαλείας και να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του Division for Ocean
Affairs and the Law of the Sea και στην επόμενη έκδοση του Law of the Sea Bulletin».
Πηγή: www.president.gr

Κριτική Νίκου Δένδια στη στάση της Γερμανίας
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
H Γερμανία δεν ανταποκρίνεται στον ηγετικό
της ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν απορρίπτει τις εκκλήσεις της Αθήνας για επιβολή
εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, τονίζει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε
συνέντευξή του στο Politico.
«Αδυνατώ να καταλάβω το δισταγμό της
Γερμανίας να χρησιμοποιήσει την τεράστια
ισχύ που η οικονομία της για να δώσει ένα σαφές παράδειγμα ότι οι χώρες πρέπει να υπακούουν στο διεθνές δίκαιο», σημειώνει ο κ. Δένδιας. «Καταλαβαίνω το οικονομικό θέμα από τη
γερμανική πλευρά, αλλά είμαι βέβαιος ότι και
αυτή καταλαβαίνει την τεράστια αντίφαση του
να παρέχεις επιθετικά όπλα σε μια χώρα που
απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα δύο χωρών της ΕΕ. Αυτός είναι ο ορισμός της λέξης
αντίφασης», αναφέρει.
Προσθέτει μάλιστα ότι δεν καταλαβαίνει
γιατί η Ελλάδα θα έπρεπε ακόμη και να θέσει το

Επιστολή
Γεννηματά
στους
Ευρωσοσιαλιστές
για την Τουρκία

ζήτημα αυτό στο Βερολίνο «αντί της Γερμανίας
να συνειδητοποιήσει από μόνη της, από τους
μηχανισμούς ελέγχου και ισορροπιών του δικού της συστήματος, ότι αυτό δεν είναι συμβατό με τον ρόλο της στην Ευρώπη».
Όσον αφορά την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, ο κ. Δένδιας καλεί τους
ηγέτες της ΕΕ να στείλουν ένα σαφές μήνυμα
στην Τουρκία, ανάλογη με τη δέσμευση της
προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουρσούλα ντεν Λε Λέιν να ηγηθεί μιας «γεωπολιτικής»
Επιτροπής.
Ο υπουργός Εξωτερικών επισημαίνει ότι εάν
οι ηγέτες της ΕΕ κάνουν το ίδιο με την Σύνοδο
Κορυφής του Οκωβρίου, ακόμα και αν τελικά
αποχωρήσει το Όρουτς Ρέις αυτή την εβδομάδα
από την περιοχή, αυτό θα σήμαινε ότι δεν είχαν
μάθει το μάθημά τους.
«Εάν κάνεις τα ίδια πραγματα που έκανες
στο παρελθόν και περιμένεις μια άλλη εξέλιξη
στο μέλλον, αυτό είναι κάτι που περιγράφεται

με τη λέξη «αφέλεια»-και αυτός είναι ο ήπιος
όρος θα έλεγα».
«Η Ευρώπη θα έστελνε λάθος μήνυμα σε
όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής. Όποιος
αυθαιρετεί, όποιος καταπατά το διεθνές δίκαιο,
όποιος εκβιάζει, αυτός στο τέλος της ημέρας
μένει ατιμώρητος στη χειρότερη περίπτωση ή
και αμοίβεται κιόλας».
Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρει ότι
ανυπομονεί να συνεργαστεί με την επόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς τόσο ο νεοκλεγείς
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν όσο και ο επόμενος
υπουργός Εξωτερικών ‹Αντονι Μπλίνκεν, γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή και τα ελληνοτουρκικά προβλήματα.
«Πιστεύω ότι η περιοχή χρειάζεται την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και ιδιαίτερα
τη στρατιωτικής τους παρουσίας, με τρόπο που
θα αντισταθμίζει την έλλειψη ευρωπαϊκής
στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή», τόνισε
χαρακτηριστικά.

Η Φώφη Γεννηματά, έστειλε επιστολή
στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, Σεργκέι Στανίσεφ και τους
σοσιαλιστές πρωθυπουργούς κι αρχηγούς
κρατών της Ε.Ε, ενόψει του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, στην οποία καταγγέλλει την
προκλητική στάση του Τουρκίας έναντι της
Ελλάδας και της Κύπρου.
Η κ. Γεννηματά επισημαίνει πως η «Τουρκία συνέχισε να ενεργεί ως κράτος ταραξίας,
όχι μόνο για την ευρύτερη περιοχή ,αλλά και
για όλη την Ευρώπη. Λειτουργεί αποσταθεροποιητικά ως μείζον απειλή για την Ειρήνη
και την ασφάλεια. Ξεπερνά κάθε όριο και
φραγμό ως επεκτατική, αναθεωρητική δύναμη που θέλει να επιβάλει την κυριαρχία της,
μέσω της ισχύος και της καταπάτησης κανόνων και αρχών του διεθνούς δικαίου» .
Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής υπογραμμίζει την απροκάλυπτη περιφρόνηση
των κανόνων του διεθνούς δικαίου καθώς
παρεμβαίνει και οξύνει τις υπάρχουσες συγκρούσεις στη Συρία, στη Λιβύη, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ ενώ παραθέτει τη συνεχή
επιθετικότητα της Αγκυρας υπογράφοντας,
όπως αναφέρει «παράνομες συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, όπως το διαβόητο Μνημόνιο οριοθέτησης με τη Λιβύη, που
παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων χωρών Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου. Υποθάλπει- παρέχοντας καταφύγιο -Τζιχαντιστές οι οποίοι
στη συνέχεια φθάνουν στην Ευρώπη για να
προκαλέσουν τρομοκρατικές ενέργειες. Περιφρονεί τις πολιτιστικές αξίες και μνημεία
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς όπως
την Αγιά Σοφία που μετέτρεψε σε τζαμί».
Επίσης, η Φώφη Γεννηματά τονίζει πως η
Τουρκία παραβιάζει βάναυσα την κυριαρχία
και τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και
Κύπρου, δύο χωρών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. «Επιχειρεί σχεδόν καθημερινά υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά μέσα
στον ελληνικό εναέριο χώρο, ενώ έχει στείλει
το σκάφος Oruc Reis για έρευνες σε μη οριοθετημένες θαλάσσιες ζώνες της Αν. Μεσογείου κατά παράβαση των ρυθμίσεων της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS
1982).Προκαλώντας κίνδυνο ανάφλεξης
στην περιοχή. Στην Κύπρο διεξάγει έρευνες
εντός της νομίμως οριοθετημένης ΑΟΖ της
χώρας, αρνείται να συμπράξει στη διαδικασία
για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος
με βάση τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και
τις αρχές της ΕΕ. Πρόσφατα προχώρησε σε
άνοιγμα της περιοχής των Βαρωσίων κατά
παράβαση σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ»,
τονίζει η κ. Γεννηματά προς τους Ευρωπαίους
Σοσιαλιστές . Ως εκ τούτου τους ζητάει να
προχωρήσει η Ένωση τώρα, χωρίς άλλη χρονοτριβή, στην επιβολή αυστηρών, ουσιαστικών κυρώσεων εξηγώντας πως «αυτή τη φορά
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να σταθεί
στο ύψος των περιστάσεων και να πάρει τις
αναγκαίες αποφάσεις ,ώστε να αναγκαστεί η
Τουρκία να εγκαταλείψει την έκνομη και επιθετική τακτική της. Γιατί αν δεν υπάρξουν κυρώσεις η αν αυτές είναι ήπιες ,η Τουρκία θα αποθρασυνθεί και η ΕΕ θα απαξιωθεί. Οι δήθεν κινήσεις αναδίπλωσης -στα λόγια -που επιχειρεί ο
κ Ερντογαν λίγο πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
δεν αποτελούν παρά εμπαιγμό της Ένωσης. Οι
κυρώσεις αυτές θα πρέπει να αφορούν τόσο
πρόσωπα που εμπλέκονται σε παραβατικές
δραστηριότητες όσο και οικονομικούς τομείς,
σύμφωνα και με προτάσεις που έχουν περιληφθεί και ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ψηφίσματα -μεταξύ άλλων -τον Οκτώβριο του 2019 μετά την παράνομη εισβολή
της στη Συρία και τον Σεπτέμβριο του 2020
για την κρίση στην Αν. Μεσόγειο», υπογραμμίζει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 • Monday, November 30, 2020

To ΚΚΕ
για το «Ταμείο
Αλληλεγγύης της ΕΕ»
Αθήνα
«Χωρίς αποζημίωση προδιαγράφεται ότι
θα μείνουν και πάλι οι πληγέντες στην Εύβοια για τις καταστροφικές πλημμύρες του
Αυγούστου, καθώς η αρμόδια Επίτροπος
Elisa Ferreira στην απάντησή της στην κατεπείγουσα σχετική ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ εμμένει στην
εφαρμογή του Κανονισμού του λεγόμενου
«Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ» ο οποίος
αποκλείει την αποζημίωση ιδιωτών, δηλαδή
λαϊκών νοικοκυριών, μικρομεσαίων αγροτών
και αυτοαπασχολούμενων και προβλέπει δυσθεώρητα όρια (καταστροφές σε σχέση με το
ΑΕΠ) για την ενεργοποίηση του ταμείου»
αναφέρει η ΕΟ του ΚΚΕ.
Όπως σημειώνει, μεταξύ άλλων, «ο πολύπαθος λαός της Εύβοιας ειδικά την τελευταία
δεκαετία ζει αλλεπάλληλες μεγάλες καταστροφές χειμώνα-καλοκαίρι, με απόλυτη ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων και της
ίδιας της Ε.Ε. που εξετάζουν την παρέμβασή
τους στην περιοχή βάσει της αρχής του «κόστους-οφέλους» και όχι βάσει των πραγματικών αναγκών του λαού της περιοχής».
Η ΕΟ του ΚΚΕ σημειώνει οτι «οι κάτοικοι
αγωνίζονται να αποκαταστήσουν ό,τι έχει
απομείνει απο τις πλημμύρες του καλοκαιριού, βασιζόμενοι μόνο στις δικές τους δυνάμεις αφού και οι αποζημιώσεις που εξήγγειλε
η ελληνική κυβέρνηση δεν φτάνουν ούτε κατ›
ελάχιστο για την αποκατάσταση των προβλημάτων» και ταυτόχρονα, «ακόμα χειρότερα, γνωρίζουν ότι είναι αθωράκιστοι απέναντι στην επόμενη κακοκαιρία» λόγω επιλογής των αρμοδίων να μην υλοποιούν τα απαραίτητα έργα υποδομής.
«Βέβαια, οι ανάγκες ανάπτυξης ομίλων
στην περιοχή (βλ. αιολικά πάρκα στο νότιο
κομμάτι του νησιού) δεν μένουν εξίσου ανικανοποίητες, αφού εκεί η ζυγαριά γέρνει
προς το «όφελος» του μεγάλου κεφαλαίου
και όχι προς το «κόστος» για την ελληνική
κυβέρνηση» προσθέτει η ΕΟ του ΚΚΕ.
Αναφέρει ακόμα ότι «η Ε.Ε. αντίστοιχα ούτε θέλει ούτε μπορεί να καλύψει αυτές τις τεράστιες ελλείψεις υποδομών, αφού και με τον
πολυδιαφημισμένο μηχανισμό υποτιθέμενης
προστασίας Resc-EU διαιωνίζει την παντελή
έλλειψη των απαραίτητων έργων και απλώς
δανείζει και μοιράζει τεχνικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό πυρόσβεσης, διάσωσης
κλπ ανάμεσα στα κράτη μέλη της».
Το ΚΚΕ ζητά «εδώ και τώρα να αρθούν τα
πολύ υψηλά όρια και οι απαγορευτικοί περιορισμοί για την άμεση ενεργοποίηση του λεγόμενου «Ταμείου Αλληλεγγύης». Απαιτεί να
παρακαμφθούν οι αντιδραστικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του πακτωλού των δις
του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο με βάση
την κατεύθυνση της ΕΕ και της κυβέρνησης
προορίζεται για να το ξεκοκαλίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και να δοθούν κι από αυτό
πλήρεις αποζημιώσεις στους πληγέντες». «Ο
λαός της Εύβοιας να μην το βάλει κάτω!
Οι εξελίξεις επιβάλουν την ένταση της πάλης για τη μαζική διεκδίκηση των στόχων
που έχουν τεθεί από τις επιτροπές αγώνα και
τους κατοίκους των πληγέντων περιοχών.
Μόνο έτσι μπορούν να καλυφθούν οι επείγουσες πιεστικές λαϊκές ανάγκες για άμεση
ανακούφιση, προκειμένου:
--Να αποζημιωθούν στο σύνολο τους όλες
οι ζημιές που καταγράφονται από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στο 100%,
χωρίς όρους και προϋποθέσεις
--Να υπάρξει άμεση καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε όλους τους πληγέντες για
την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών διαβίωσης, χωρίς προϋποθέσεις, δάνεια, τόκους
και αστερίσκους
--Να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας με άμεση
εκκίνηση όλων των απαραίτητων έργων» καταλήγει η ΕΟ του ΚΚΕ.
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Μέτρα με αφορμή την εορτή του Αποστόλου Ανδρέα
Πάτρα.- Του Ηλία Κάνιστρα/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πάτρα θα τιμήσει φέτος τον πολιούχο της Άγιο Ανδρέα με την ίδια
ευλάβεια, αλλά ο καθένας στο δικό του σπίτι,
χωρίς επισκέψεις, χωρίς συναναστροφές.
Χρειαζόμαστε 100% συμμόρφωση στα μέτρα,
σύμπνοια και αλληλεγγύη. Όχι 99,9% αλλά
100%. Γιατί και ένας και δύο και οι λίγοι μπορούν να μολύνουν τους πολλούς και να στείλουν στις ΜΕΘ αριθμούς που δεν αντέχουν.»

«Η

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε
το Σάββατο στο Αστυνομικό Μέγαρο της Πάτρας, στην οποία συμμετείχαν ο περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας , Νεκτάριος Φαρμάκης, ο
αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Χαράλαμπος Μπονάνος, οι δήμαρχοι του νομού, ο διοικητής της
6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, οι διοικητές των
δύο μεγάλων νοσοκομείων, ο πρύτανης του
Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και αξιωματικοί
της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να υπάρξει μια συνολική προσπάθεια για την αυστηρή εφαρμογή
των μέτρων αποφυγής και περιορισμού μετάδοσης του κορονοϊού, ενόψει της εορτής του
πολιούχου, μεθαύριο Δευτέρα.
Μάλιστα, όπως ξεκαθάρισε, «δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει προσέλευση πιστών αυτές
τις μέρες στο ναό του Αγίου Ανδρέα και θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να αποτραπεί αυτό», υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα διαπραγματευτούμε τη δημόσια υγεία και την ανθρώπινη ζωή, διότι θα ήμασταν ανεύθυνοι αν
γινόταν αυτό.»
Επίσης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επεσήμανε
ότι «είμαι εδώ σήμερα στην Πάτρα, γιατί πρέπει
να είμαστε εδώ, αφού η Αχαΐα, όπως και οι όμοροι νομοί, έχουν μία ανησυχητική αύξηση, που
δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί», προσθέτοντας ότι «αυτή την κατάσταση την αντιμετωπίζουμε από το ΕΣΥ, τους γιατρούς, τους
νοσηλευτές, την πολιτική προστασία και την
αστυνομία.»
«Όμως», όπως σημείωσε, «οι δυνάμεις δεν είναι αστείρευτες και κυρίως τα κενά κρεβάτια
στις ΜΕΘ είναι πια περιορισμένα.»
Αναφερόμενος στην σύσκεψη, είπε ότι «είδα
αποφασισμένους ανθρώπους να τα δώσουν όλα
για τη ζωή των συμπολιτών τους, δηλαδή οι
γιατροί στα νοσοκομεία και η αστυνομία με
στοχευμένους ελέγχους για την απόλυτη τήρηση των μέτρων.»
Στην συνέχεια, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ζήτησε «από όλους, από τον καθένα, από την καθεμία να έρθετε στην πρώτη γραμμή της αλληλεγγύης, αφού ο κάθε Αχαιός έχει ένα καθήκον
αυτοπροστασίας και μία ευθύνη προστασίας,
να μην αρρωστήσει ο ίδιος και να μην αρρω-

στήσει τους άλλους, δηλαδή να φοράει μάσκα
και να μένει σπίτι.»
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου,
σχετικά με την επίθεση από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη
δήλωση περί μετάδοσης του κορονοϊού σε εξωτερικούς χώρους, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε:
«Εδώ δίνουμε μάχη και νομίζω πως είναι κοινή
μάχη, είμαστε στα χαρακώματα χωρίς παντιέρες και χρώματα. Όποιος ακούσει ολόκληρη τη
φράση καταλαβαίνει τι είπα. Τα υπόλοιπα δεν
αφορούν τον κορονοϊό, αλλά τις μικρές ανθρώπινες αδυναμίες μας. Πάμε παρακάτω».
Στην συνέχεια, απαντώντας σε άλλη ερώτηση δημοσιογράφου, σχετικά με το αν έγινε κάτι
ανάλογο στην Θεσσαλονίκη στις 26 Οκτωβρίου, με αυτό που γίνεται σήμερα στην Πάτρα, ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε:
«Δεν είναι ορθή η ερμηνεία, πως ό,τι έγινε στην
Θεσσαλονίκη, έγινε στις 26 Οκτωβρίου. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί και θέλουν πολύ σοβαρή
ανάλυση. Ας μην κάνουμε επιδερμικές αναλύσεις και δίνουμε λαθεμένες απαντήσεις.»
Επίσης, απαντώντας ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
σε ερώτηση δημοσιογράφου, σχετικά με όσους
διαφωνούν με τα μέτρα πρόληψης του κορονοϊού, αλλά και τους αρνητές είπε: «Υπάρχουν συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις και υπάρχουν επίσης κάποιοι, οι
οποίοι αρνούνται παντελώς να δεχτούν την
ύπαρξη του κορονοϊού και την ίδια την πανδημία. Δεν είναι δυνατόν, με σεβασμό πάντα στην
άποψη του καθενός, να διαπραγματευτεί η κυβέρνηση και όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, η
ευρωπαϊκή οντότητα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι δημοκρατικές κυβερνήσεις του κόσμου και κυρίως οι δημοκρατικές κυβερνήσεις της Ευρώπης, να διαπραγματευτούμε τη δημόσια υγεία και τη ζωή
των ανθρώπων. Θα λάβουμε όλα εκείνα τα μέ-

τρα, τα οποία είναι αναγκαία για να προστατεύσουμε τη ζωή των ανθρώπων μας και προς
αυτή την κατεύθυνση παρατάθηκε το lockdown
για άλλες 7 μέρες. Θα γίνει ό,τι χρειάζεται και
στο υγειονομικό σύστημα και στο επίπεδο των
ελέγχων από την πλευρά των ελεγκτών δημόσιας υγείας και των ελεγκτών της αστυνομίας,
η οποία είναι κάθε μέρα στους δρόμους, για να
προστατεύσουμε τους ανθρώπους και τη ζωή
τους.»
Κατά την διάρκεια των δηλώσεων του, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε ανακοινώσεις για το
νέο αστυνομικό μέγαρο της Πάτρας, λέγοντας
ότι «προχωρούν οι διαδικασίες για την παραχώρηση οικοπέδου που βρίσκεται στο στρατόπεδο του κέντρου εκπαίδευσης τεχνικού του
στρατού και πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε
την επίσημη παραχώρησή του στο υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη.»

ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Αμέσως μετά ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη συναντήθηκε με τον μητροπολίτη Πατρών, Χρυσόστομο. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ευχαρίστησε εκ μέρους της κυβέρνησης τον μητροπολίτη,
διότι, όπως είπε, «οι τελευταίες σας δηλώσεις,
με αφορμή την εορτή του Αγίου Ανδρέα, είναι
πάρα πολύ σημαντικές.»
Από την πλευρά του, ο μητροπολίτης Χρυσόστομος, σε δηλώσεις που έκανε, τόνισε μεταξύ
άλλων: «Παρακαλώ τον πατραϊκό λαό με προσευχή, πίστη και ταπείνωση να σταθούμε και
ως δώρο στον ‹Αγιο Ανδρέα, να προσφέρουμε
την καρδιά μας από εκεί που βρισκόμαστε, κατά τα μέτρα που ισχύουν, όπως έχω πει και άλλη φορά. Ούτως ώστε, να επιτρέψει ο Θεός και
πάλι να δούμε ο ένας τον άλλο από κοντά, να
αγκαλιαστούμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα
και να δούμε τους ασθενείς που νοσηλεύονται
στα νοσοκομεία μας, να είναι υγιείς.»

Λαμπρούλης: Η κυβέρνηση έπρεπε να είχε προνοήσει
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Το ΚΚΕ απηύθηνε κάλεσμα μάχης στους ιδιώτες γιατρούς για να
προσφέρουν στο σύστημα Υγείας»,
υπογράμμισε ο βουλευτής του ΚΚΕ,
Γιώργος Λαμπρούλης, μιλώντας
στον τ/σ «Mega».
O Γ. Λαμπρούλης, με αίτημα του,
αποδεσμεύθηκε από τα καθήκοντα
του Αντιπροέδρου της Βουλής προκειμένου να προσφέρει της υπηρεσίες του σε αυτή την μάχη.
Σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Κοντοζαμάνη, σχολίασε ότι για να προ-

σφέρει ένας ιδιώτης γιατρός στο σύστημα υγείας θα πρέπει να υπογράψει έναν τύπο σύμβασης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση «θα έπρεπε
να είχε προνοήσει για αυτό ώστε να
αποφευχθούν γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις».
Σε ό,τι αφορά το εμβόλιο σημείωσε ότι από την στιγμή που θα υπάρχουν όλες οι εγγυήσεις χρήσης του
εμβολίου το ΚΚΕ από την πλευρά
του θα προτρέψει στην χρήση του
γιατί, όπως είπε, ο πληθυσμός πρέπει
να εμβολιαστεί.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΚΕ

Διαμαρτύρεται με ανακοίνωσή
της, η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ γιατί,
όπως αναφέρει, σε στέλεχός της που
γυρνούσε από αφισοκόλληση στον
Πολύγυρο Χαλκιδικής επιβλήθηκε
πρόστιμο από την αστυνομία για
άσκοπη μετακίνηση, παρότι όπως
επισημαίνει είχε στην κατοχή του βεβαίωση μετακίνησης. Το ΚΚΕ ζητάει
την ανάκληση του προστίμου, όπως
αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
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“Βόμβα” ΕΟΔΥ στην κυβέρνηση, αποκάλυψη
για “παράλληλο σύστημα” καταγραφής κρουσμάτων
μερίδα.
Μάλιστα Το Βήμα αναφέρει ότι όσοι γνωρίζουν
λένε ότι τα στοιχεία στις ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ
είναι μια πρόχειρη συγκόλληση δύο αρχείων διαφορετικής συλλογής.
Το θέμα έχει φτάσει και στο Μέγαρο Μαξίμου,
ενώ η εφημερίδα σημειώνει: «Ορισμένοι έχουν γίνει μάρτυρες σε τραγελαφικές καταστάσεις κατά
το ημίωρο πριν από την ανακοίνωση των κρουσμάτων».
Η μεγάλη ανησυχία είναι ότι αν συνεχιστεί αυτό δεν θα γίνει έγκαιρη πρόβλεψη για να ληφθούν
μέτρα.
Αθήνα
ύο κυριακάτικα δημοσιεύματα βάζουν
«φωτιά» στην κυβέρνηση μέσω ΕΟΔΥ
δημιουργώντας σοβαρό προβληματισμό για την
αξιοπιστία των στοιχείων που δίνονται καθημερινά στη δημοσιότητα και αποτελούν τη βάση
των προτάσεων των επιδημιολόγων. Το θέμα
έχει ήδη πάρει μεγάλες διαστάσεις και προκαλεί
ρήγματα στη σχέση των επιστημόνων και της
κυβέρνησης αλλά και σοβαρούς πολιτικούς κραδασμούς καθώς ήδη αναζητούνται ευθύνες.

Τι αναφέρει η Δημοκρατία

Δ

Ειδικότερα, τόσο στο δημοσίευμα της Κυριακάτικης Δημοκρατίας, όσο και σε αυτό του Βήματος
της Κυριακής γίνεται λόγος για ένα «παράλληλο»
σύστημα καταγραφής των κρουσμάτων από τον
ΕΟΔΥ με αποτέλεσμα τα στοιχεία που έχει το
Μαξίμου και η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων στο
υπουργείο Υγείας, αλλά και αυτά που τελικά ανακοινώνονται να έχουν κενά και να μην είναι τα
ημερήσια πραγματικά. Μάλιστα για αυτό τον λόγο τόσο από την πλευρά του Σωτήρη Τσιόδρα
όσο και του Νίκου Χαρδαλιά υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια, καθώς δεν λαμβάνουν τα τελευταία
στοιχεία των κρουσμάτων αλλά ετεροχρονισμένα
με ότι αυτό συνεπάγεται για τα μέτρα που καλούνται να αποφασίσουν και να εφαρμόσουν.

Θέμα ΕΟΔΥ θέτει το «Βήμα»

Το δημοσίευμα στο Βήμα της Κυριακής με τίτ-

λο «Αδύναμος κρίκος ο ΕΟΔΥ», κάνει λόγο για
κενά και ανακρίβειες στα στοιχεία που δίνονται
για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού, κάτι που, όπως επισημαίνει η εφημερίδα, έχει προκαλέσει δυσφορία στο Μαξίμου. Όμως, επικεφαλής
του ΕΟΔΥ είναι ο Π. Αρκουμανέας, προσωπική
επιλογή και στενός φίλος του υπουργού Υγείας
Βασίλη Κικίλια.
Μάλιστα κάνει λόγο για δυσαρμονία στο περιβάλλον του πρωθυπουργού και εκφράζεται η
ανησυχία ότι θα ξεφύγει η κατάσταση.
Τονίζεται ότι υπάρχουν δύο στρατόπεδα πλέον
στη μάχη κατά της πανδημίας, ενώ η δυσφορία
από την πλευρά Τσιόδρα και Χαρδαλιά ξεκινάει
από την υποστήριξη που παρέχει ο ΕΟΔΥ, που κατά την εφημερίδα έχει μόνιμα κενά και ανακρίβειες στα στοιχεία, που ενδεχομένως να αποδειχθούν κρίσιμα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Η εφημερίδα σημειώνει ότι κύρια εστία τριβής
ανάμεσα στον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και τον
υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδα-

λιά από τη μία πλευρά και από την άλλη τον
υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και τον πρόεδρο
του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα, είναι το μητρώο ασθενών COVID 19.
Το αρχείο αυτό δεν είναι ενιαίο. Ειδικότερα
όταν καταγράφεται κρούσμα σε ιδιωτικό νοσοκομείο ή σε δημόσιο μπαίνει απευθείας στο μητρώο.
Αν όμως ο εντοπισμός γίνει από κινητή μονάδα
του ΕΟΔΥ, τότε δηλώνεται πρώτα στον Οργανισμό, ο οποίος τα καταχωρίζει με άλλη λογική και
κυρίως με άλλο ρυθμό, καθώς φιλοδοξεί να κατασκευάσει το δικό του νέο αυτόματο σύστημα Μητρώου ασθενών.
Όπως γράφει η εφημερίδα ο ΕΟΔΥ ήθελε να
ξεκινήσει το δικό του ιδιόκτητο αρχείο τον Αύγουστο με ανάθεση σε άλλον ανάδοχο και το
προχώρησε με πιο φανερές πλέον συνέπειες.
Γιατροί που είχαν πρόσβαση στην ΗΔΙΚΑ διαπίστωναν ότι αν πρόσθεταν τα θετικά, τα αρνητικά και τα υπό διερεύνηση τεστ, ήταν το 1/3 των
κρουσμάτων που ανακοινώνονταν, κατά την εφη-

Συνέντευξη Κυριάκου Μητσοτάκη στον status fm
Θεσσαλονίκη.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ζητώ πραγματικά λίγη υπομονή και ακόμη μία
παραπάνω προσπάθεια εν όψει των Χριστουγέννων.
Καταλαβαίνω απόλυτα την κούραση, τη στεναχώρια,
τον θύμο ακόμη και τον φόβο για ό,τι έχει συμβεί
εδώς στην Θεσσαλονίκη. Πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε τις συνάξεις στα σπίτια, είναι ο πλέον επικίνδυνος τρόπος μετάδοσης του ιού, θα επιτρέψουμε
μόνο μία συν μία οικογένεια για τις γιορτές, διαλέξτε
με ποια οικογένεια θέλετε να περάσετε τις γιορτές, σε
αυτό το σημείο θα είμαστε πολύ αυστηροί, αυτό μπορώ να σας το πω. Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι
πολύ διαφορετικά, πολύ πιο μαζεμένα, γιατί πολύ
απλά, έτσι πρέπει να γίνει» ήταν το κεντρικό μήνυμα,
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνέντευξη, που παρεχώρησε στο ραδιόφωνο Status fm
στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Θεσσαλονίκη. Ο
κ. Μητσοτάκης, ο οποίος δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες για τον κυβερνητικό σχεδιασμό περί της σταδιακής άρσης του lockdown, προιδέασε πως η κυβέρνηση θα είναι πολύ προσεκτική και συντηρητική
στην προσέγγιση της: «Δεν επιτρέπεται τώρα, που είδαμε πόσο δυνατά μας χτύπησε το δεύτερο κύμα, τώρα που θα ξεκινήσουμε να χαλαρώνουμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα τρίτο κύμα, αυτό θα ήταν ανεπίτρεπτο» προειδοποίησε ο κ. Μητσοτάκης, που ανέδειξε κ νέου τη σημασία της ατομικής υπευθυνότητας
για τη συμμόρφωση στα μέτρα των ειδικών, ως το κύριο μέσο για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας.. Αναφερόμενος στον επικείμενο εμβολιασμό του
πληθυσμού κατά του ιού του κορονοιού, ο πρωθυπουργός αποκάλυψε πως πρώτος αυτός και η οικογένεια του θα κάνουν το εμβόλιο και προέτρεψε τους

άλλους πολιτικούς αρχηγούς να πράξουν το ίδιο, καθώς, όπως σημείωσε, τα εμβόλια, που θα εγκριθούν
θα είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. «Δεν θα ξεφύγουμε από την πανδημία, εάν δεν υπάρξει ικανός εμβολιασμός. Θα ξεκινήσουμε μία μεγάλη εμβολιαστική
καμπάνια» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, που χαρακτήρισε τα εμβόλια μεγάλο επίτευγμα της Ιατρικής. Σε αυτό το σημείο, μάλιστα, δεν δίστασε να υιοθετήσει πιο
προσωπικό τόνο, επικαλούμενος την περιπέτειας της
εκλιπούσας μητέρας του Μαρίκας, που έμεινε σχεδόν
παράλυτη, όπως είπε, από την πολυομελίτιδα, για να
θυμίσει πως η συγκεκριμένη ασθένεια δεν υπάρχει
πλέον εξ αιτίας του εμβολίου. Γνωστοποίησε, μάλιστα,
πως στο Υπουργείο Υγείας υπάρχει λεπτομερής σχεδιασμός για το πως θα γίνει ο εμβολιασμός, ενώ σε σχετική ερώτηση τόνισε πως όσοι επιλέξουν να μην εμβολιαστούν πιθανώς να αντιμετωπίσουν προβλήματά
κατά τις μετακινήσεις του με τα αεροπλάνα.
Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε, εξάλλου, να ευχαριστήσει εκ νέου ιατρούς και νοσηλευτές για τις
υπεράνθρωπες προσπάθειες, που καταβάλλουν και
τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι το Σύστημα Υγείας
λειτουργεί «στα κόκκινα», ιδίως στην Βόρειο Ελλάδα, τα νοσοκομεία μας, άντεξαν, αντέχουν και θα
αντέξουν. «Έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθ όλη την διάρκεια του
καλοκαιριού και του Φθινοπώρου φροντίσαμε να
προμηθευτούμε όλα τα απαραίτητα υλικά, ώστε να
εξοπλίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, αυτήν τη στιγμή έχουμε
πάνω από 1230 κλίνες, όταν παραλάβαμε 567», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, και προσέθεσε πως τα πρώτα ενθαρρυντικά νέα σε ό, τι αφορά

στην τιθάσευση της επιδημιολογικής καμπύλης στην
Θεσσαλονίκη είναι πλέον ορατά, καθώς, όπως γνωστοποίησε, για πρώτη φορά χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου το ισοζύγιο εισαγωγών - εξαγωγών είναι πιο θετικό, άρα μείωνεται η πίεση στο
ΕΣΥ. «Μόνος δρόμος για την κυβέρνηση είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας. Κάθε ανθρώπινη ζωή,
που χάνεται είναι μία τραγωδία και κάθε ώρα και ημέρα καταβάλλονται προσπάθειες να σωθούν ανθρώπινες ζωές», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ερωτηθείς σχετικώς, απήντησε ότι αυτήν την ώρα
δεν υπάρχει εισήγηση από το Υπουργείο Υγείας για
περισσότερες επιτάξεις ιδιωτικών νοσηλευτικών
ιδρυμάτων, ενώ διαβεβαίωσε πως όταν χρειάζεται θα
γίνονται και αεροδιακομίδες, όπως αυτές των τελευταίων 24ωρων. Ο ίδιος επανέλαβε πως είναι ανοιχτός
στην καλόπιστη κριτική, υπενθύμισε, μάλιστα, πως
έχει κάνει την αυτοκριτική του ότι πιθανώς κάποια
μέτρα θα έπρεπε να είχαν ληφθεί νωρίτερα, μολονότι
ουδέποτε υπήρξε τέτοια εισήγηση, όπως είπε, επέκρινε, ωστόσο, τη στάση μέρους της αντιπολίτευσης: «Η
στείρα αντιπολίτευση, σαν να επιζητά την καταστροφή για να διεκδικήσει πολιτικό οξυγονό, πραγματικά
με ξεπερνά, αλλά αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες». Κατήγορησε, μάλιστα, στελέχη της ότι διαστρέβλωνουν
με χυδαίο τρόπο λεγόμενα στενών συνεργάτων του
ενώ στις επικρίσεις σε ό,τι αφορά στο άνοιγμα του
τουρισμού, κάλεσε όλους όσοι ασπάζονται τη συγκεκριμένη επιχειρηματολογία να υποδείξουν τους τρόπους, με τους οποίους η κυβέρνηση θα αναπλήρωνε
τα έσοδα από την τουριστική κίνηση. Σε ερώτηση, δε,
για την απροθυμία του κλάδου των εφοριακών να
υπάρχει απογευματινή βάρδια από τις 15:00μμ έως

Η εφημερίδα Δημοκρατία με πρωτοσέλιδο τίτλο «Έγκλημα στην καταγραφή των κρουσμάτων»
– «Παράλληλο σύστημα με ιδιωτική εταιρεία
έστησε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ» σημειώνει ότι «ο
πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Π. Αρκουμανέας, έστησε
παράλληλο σύστημα καταγραφής με ιδιωτική
εταιρία με αποτέλεσμα η Επιτροπή των λοιμωξιολόγων να ενημερώνεται με καθυστέρηση τουλάχιστον μιας εβδομάδας για τον πραγματικό και
συνολικό αριθμό των νοσούντων. Αποτέλεσμα»
σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα «οι επιστήμονες
που εισηγούνται τα μέτρα να μην έχουν την πλήρη εικόνα και να ακολουθούν ασθμαίνοντας την
ραγδαία εξέλιξη της πανδημίας».
Παράλληλα, αναφέρει ότι έχει δημιουργηθεί
συγκεκριμένη πλατφόρμα για την καταγραφή
των κρουσμάτων που εντοπίζουν οι μονάδες του
ΕΟΠΥ και ταυτόχρονα συλλέγει τα στοιχεία από
τις ιδιωτικές μονάδες Υγείας. Η πλατφόρμα ενημερώνεται όμως με καθυστέρηση τουλάχιστον
επτά ημερών για τα κρούσματα στα δημόσια Νοσοκομεία με αποτέλεσμα τα στοιχεία που έχουν
στα χέρια τους οι ειδικοί να είναι αναληθή.
Κύκλοι του προέδρου του ΕΟΔΥ, σημείωναν
ότι τα δημοσιεύματα περί παράλληλου συστήματος καταγραφής των ημερήσιων κρουσμάτων είναι «ψέματα» και πως «διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα».
Πηγή: www.libre.gr
τις 19:00μμ, ο πρωθυπουργός διεμήνυσε: «Μερικές
φορές στο Δημόσιο νιώθω πως λειτουργούν δύο ταχύτητες: από τη μία όσοι υπερβάλλουν εαυτούς και
από την άλλη, ευτυχώς, μικρές εξαιρέσεις, που νιώθουν πως δεν πρέπει να καταβάλλουν επιπρόσθετη
προσπάθεια για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες.
Τους προτρέπω να αναθεωρήσουν τη στάση τους».
διαβεβαίωσε, πάντως, ότι η Ελλάδα αποκτά με γρήγορα βήματα αποτελεσματικό Κράτος, τέτοιο που
θέλουν οι πολίτες.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως το Κράτος έχει κάνει πολλά σε ό,τι αφορά στην οικονομική
στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων, που έχουν
πληγεί από την πανδημία του κορονοιού, επικαλούμενος μεταξύ άλλων το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής και το προστατευτικό πλέγμα για τους εργαζομένους, που δεν μπορούν να εργαστούν εν όσω
διαρκεί το lockdown. Σε ό,τι αφορά στην κριτική από
τον ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομική πολιτική, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η οικονομική πολιτική του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κρίθηκε στις
πρόσφατες εκλογές. Υπενθύμισε πως επί των ημερών
του η χώρα μπήκε στο πρόγραμμα QE (ποσοτικής χαλάρωσης ) χαλάρωσαν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί
και έχει προλάβει, ήδη, να δανειστεί περί τα 16 δις ευρώ με ιστορικά χαμηλά επιτόκια . «‘Αρα αυτό, που κάποιοι αποκαλούν «μαξιλάρι ΣΥΡΙΖΑ» δεν υπάρχει
πλέον καθώς από τα διαθέσιμα τα μισά είναι δεσμευμένα και τα άλλα μισά έχουν αντληθεί στην περίοδο
της Νέας Δημοκρατίας» σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο
πρωθυπουργός, άλλωστε, διευκρίνισε πως δεν τον
προβληματίζει τόσο η αναμενόμενη ονομαστική αύξηση του χρέους, καθώς, όπως σημείωσε, μετά την
πανδημία θα υπάρξει απότομη αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προιόντος, προσθέτοντας πως σε όλες
τις χώρες, που δοκιμάζονται από τον κορονοιό παρατηρείται αύξηση του εθνικού χρέους.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 • Monday, November 30, 2020

Ελλάδα

18
GreekNews26

«Πολύ πιο περιορισμένα Χριστούγεννα με τις οικογένειες μας,
Θεσσαλονίκη.Του Νίκου Ρούμπου/ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Θ

α κάνουμε διαφορετικά
Χριστούγεννα φέτος. Πολύ - πολύ πιο περιορισμένα, με τις
οικογένειες μας, με τους ανθρώπους
που αγαπάμε, άντε ενδεχομένως μία
οικογένεια ακόμα», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
στη διάρκεια της συνάντησής του με
τη διοίκηση, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο
Παπαγεωργίου, στη Θεσσαλονίκη,
το Σάββατο.
«Ετσι πρέπει να γίνει σε αυτό το
ιδιαίτερο 2020, το οποίο μας επιφύλαξε πάρα πολλές εκπλήξεις, μας έκανε,
όμως, ταυτόχρονα πιο δυνατούς και
θέλω να πιστεύω ότι θα μας κάνει και
πιο ενωμένους, ως κοινωνία. Διότι ο
εχθρός είναι ένας, είναι ο ιός και μακάρι όλοι να έβλεπαν την πρόκληση
μέσα από αυτή τη διάσταση της», σημείωσε ο πρωθυπουργός.
Αναφέρθηκε σε στοιχεία που δείχνουν αισθητή μείωση του ιικού φορτίου και είπε ενδεικτικά: «Η εικόνα
που έχουμε είναι ότι αρχίζει και μειώνεται πια αισθητά το ιικό φορτίο. Ο
πρώτος δείκτης που κοιτάω εγώ πάντα πια είναι οι συγκριτικές εισαγωγές στις εφημερίες, αυτές μας δίνουν
μια πολύ καλή αίσθηση. Για πρώτη
φορά το ισοζύγιο εξαγωγών-εισαγωγών είναι πια θετικό, αυτό σημαίνει
ότι μειώνεται η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας».
Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, Μιχάλης Καραβιώτης, είπε
ότι στην εφημερία που μόλις τελείωσε
οι εισαγωγές ήταν πολύ λιγότερες.
«Είχαμε 56 εισαγωγές, ενώ στην προηγούμενη είχαμε περισσότερες από
80», παρατήρησε.
Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι το
Εθνικό Σύστημα Υγείας θα βγει από
αυτή την περιπέτεια πιο δυνατό. «Να
μην έχετε καμία αμφιβολία ότι την
επόμενη ημέρα το Εθνικό Σύστημα
Υγείας θα βγει πιο ισχυρό, πολλαπλά
πιο ισχυρό. Θα βγει πιο ισχυρό σε
προσωπικό. Θα βγει πιο ισχυρό σε
εμπειρίες, διότι αυτή η διαδικασία είναι μια πρωτοφανής εμπειρία για
όλους σας, αλλά μας κάνει καλύτερους στο να αντιμετωπίζουμε τέτοιες
έκτακτες περιστάσεις. Θα είμαστε πιο
ισχυροί σε εξοπλισμό, θα είμαστε πιο
ισχυροί και ως προς την αντίληψή
μας για την Υγεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Ξέρουμε ότι θα έχουμε ακόμη μία
με δύο εβδομάδες πολύ δύσκολες
μπροστά μας, αλλά ξέρουμε επίσης
ότι όταν με το καλό αρχίσουμε να
βγαίνουμε από το καθεστώς των αυστηρών περιορισμών, ότι πρέπει να
είμαστε διπλά προσεκτικοί. Διότι, ας
είμαστε ειλικρινείς, δεν το κάναμε το
καλοκαίρι. Η ευθύνη βαραίνει όλους
μας πιστεύω, και εγώ πρώτος έχω
αναγνωρίσει το μερίδιο ευθύνης που
αναλογεί στην Πολιτεία, αλλά δεν
πρέπει να ξεχνάμε τελικά ότι οι ατομικές συμπεριφορές είναι αυτές που καθορίζουν το ρυθμό διασποράς της

πανδημίας», τόνισε ο Πρωθυπουργός.
Υπογράμμισε ότι η επόμενη μεγάλη
μεταρρύθμιση που θα γίνει θα είναι
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
και εξήγησε:«Έχουμε Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, η Πρωτοβάθμια
θα σηκώσει το βάρος του εμβολιασμού, άρα είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να αξιολογήσουμε δυνατότητες και αδυναμίες στην πρωτοβάθμια
και αυτή θα είναι η επόμενη μεγάλη
μεταρρύθμιση του Υπουργείου Υγείας
για την οποία έχουμε μιλήσει και μιλάμε δεκαετίες τώρα. Ήρθε η ώρα να
την κάνουμε πράξη, όπως ήρθε η ώρα
να κάνουμε πράξη και ακόμη πιο
ενεργές πολιτικές στο κομμάτι της
δημόσιας υγείας και της πρόληψης».
Υποδεχόμενος τον πρωθυπουργό,
ο κ. Καραβιώτης τόνισε ότι «οι συνθήκες που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι
τελείως πρωτόγνωρες και πολύ δύσκολες, αλλά έχουμε τη στήριξη όλου
του προσωπικού. Όλο το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό
έχει κάνει τα αδύνατα-δυνατά, για να
έχουμε την καλύτερη ιατρική φροντίδα για όλους αυτούς τους ανθρώπους
που έρχονται εδώ και ζητούν τη βοήθειά μας. Αναπτύξαμε έξι κλίνες ΜΕΘ
στην πρώτη φάση της πανδημίας. Αυτό, όμως, δυστυχώς, δεν έφτασε και
φτάσαμε σε σημείο να έχουμε φτάσει
σήμερα να έχουμε αναπτύξει 44 κλίνες ΜΕΘ, οι οποίες δηλαδή είναι το
όριο αυτή τη στιγμή που μπορούσαμε
να κάνουμε στο νοσοκομείο».
Αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική
βοήθεια που έχει δώσει στο Νοσοκομείο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που προσλήφθηκε τους τελευταίους μήνες. «Από τότε που ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια έχουν μπει 84
άτομα νοσηλευτικό και 42 ιατρικό
προσωπικό. Χωρίς αυτούς δεν θα
μπορούσαμε να τα καταφέρουμε», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Παναγιώτης Μπογιατζίδης ανέφερε πόσο
σημαντική ήταν η ενίσχυση της Περιφέρειας σε προσωπικό. «Είχαμε πάνω
από 975 προσλήψεις προσωπικού που
ήρθαν να ενδυναμώσουν το σύστημα.
Ήτοι 190 άτομα επικουρικό ιατρικό
και λοιπό ιατρικό προσωπικό, 384
άτομα νοσηλευτικό προσωπικό που
ήρθε να ενδυναμώσει τη λειτουργία
του συστήματος και 400 άτομα, πλέον, λοιπό βοηθητικό υγειονομικό

προσωπικό» είπε ενώ πρόσθεσε ότι
«στην ανάπτυξη της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, όπου περιλαμβάνεται και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, μπορέσαμε και πετύχαμε αλματώδη αύξηση των Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας και κλινών που μπορούν
να αναπτύσσουν αναπνευστική λειτουργία, ώστε μέχρι σήμερα οποιοδήποτε περιστατικό χρήζει υποστήριξης
να μπορεί να ικανοποιηθεί».
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος
αναφέρθηκε στην έγκαιρη προετοιμασία του Συστήματος Υγείας ενόψει
του αναμενόμενου δεύτερου κύματος
της πανδημίας. «Να σημειώσω ότι η
προετοιμασία είχε ολοκληρωθεί πριν
την έναρξη του δεύτερου κύματος και
γι› αυτό το νοσοκομείο ήταν έτοιμο.
Υπήρχε το στρατηγικό απόθεμα του
Υπουργείου Υγείας σε αναπνευστήρες, το χρησιμοποιήσαμε κατάλληλα
όταν ήταν η κατάλληλη ώρα, ενισχύθηκε το νοσοκομείο και κατάφερε να
αποτελέσει έναν από τους βασικούς
πυλώνες της στήριξης του υγειονομικού συστήματος στη Θεσσαλονίκη.
Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στη
διοίκηση και σε όλο το προσωπικό»
ανέφερε.
Ο Πρόεδρος του Σωματείου εργαζόμενων Παναγιώτης Τουχτίδης ανέφερε: «Θα σας πω από τη μεριά του
προσωπικού ότι καταβάλλεται ένας
τιτάνιος αγώνας, οι ενισχύσεις οι
οποίες έχουν έρθει ήταν καίριες αλλά
δυστυχώς δεν φτάσανε. Λίγο, ας πούμε, ότι επαναπαυθήκαμε στην επιτυχία του πρώτου κύματος», ενώ στη
συνέχεια μεταξύ άλλων πρόσθεσε:
«Την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας, το
λέμε 20 χρόνια, εγώ έχω αρχίσει και
γκριζάρω πλέον και δεν την είδα.
Πραγματικά θα σας πω το εξής, ότι αν
στην πρόληψη επενδύσουμε γλιτώνουμε πάρα πολλά από τη θεραπεία.
Είναι πολύ πιο ακριβό να θεραπεύεις
παρά να προλαμβάνεις. Η Πρωτοβάθμια λοιπόν πρέπει να είναι ακρογωνιαίος λίθος νέου Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τι να το κάνω όταν θα
έχω 1.000 ΜΕΘ και δεν θα μπορώ να
βάλω άλλον άρρωστο μέσα γιατί δεν
θα έχω 1.001. Βέβαια είναι κάτι το
οποίο το βλέπεις μια φορά στα 100
χρόνια αλλά ίσως ήμασταν τυχεροί
που έτυχε στα χέρια μας και όχι σε άλλους».
Κλείνοντας τη συνάντηση ο πρωθυπουργός παρατήρησε: «Αυτό που

ζούμε σήμερα, πράγματι το βλέπεις
μια φορά στα 100 χρόνια. Την επιδημία της εποχικής γρίπης όμως, όταν
δεν είχαμε αρκετές ΜΕΘ, κάθε χρόνο,
και υπήρχε λίστα αναμονής και έπρεπε να γίνουν άλλου είδους παρεμβάσεις για να βρει ένας συμπολίτης μας
ένα κρεβάτι εντατικής θεραπείας, αυτό το βλέπαμε κάθε χρόνο. Απλά
ήταν κάτω από το ραντάρ της προσοχής του κόσμου. Οι υγειονομικοί μπορεί να φώναζαν και να τα έλεγαν, δεν
υπήρχε όμως η κατάλληλη ανταπόκριση. Και χρειάστηκε μια πανδημία
πρωτοφανούς διάστασης για να μπορέσουμε, και με μεγάλη ταχύτητα, να
κάνουμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτά τα οποία αντικειμενικά θα
έπρεπε. Και δεν επιμερίζω εδώ πολιτικές ευθύνες, θα έπρεπε να είχαν γίνει
εδώ και δεκαετίες. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε ένα Νοσοκομείο
που είναι εμβληματικό και είναι εμβληματικό αφενός γιατί είναι από τα
πιο σύγχρονα, από τα καλύτερα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος
Υγείας αλλά και για ένα λόγο ακόμα:
γιατί είναι προϊόν μιας μεγάλης προσωπικής δωρεάς και γιατί έχουμε
προστατεύσει ένα καθεστώς λειτουργίας που πάνω από όλα προάγει την
εργασιακή ειρήνη εντός του Νοσοκομείου, αλλά επιτρέπει και στο Νοσοκομείο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, όχι μόνο του παρόντος, αλλά και
του μέλλοντος».
Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε την
οικογένεια Παπαγεωργίου για τη δωρεά στο νοσοκομείο, λέγοντας πως
«είναι η πιο εμβληματική δωρεά και
μια σημαντικότατη παρακαταθήκη
για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για τη
Θεσσαλονίκη, για τη Βόρεια Ελλάδα,
για την Ελλάδα, διότι είναι ένα νοσοκομείο που είναι από τα κορυφαία νοσοκομεία της Ελλάδας, όχι μόνο της
Βόρειας Ελλάδας».
Ο πρωθυπουργός τόνισε πως «είναι
πάρα πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε
με απλά λόγια, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξιοποίησε πλήρως το διάστημα μεταξύ του πρώτου και του
δεύτερου κύματος, για να μπορεί σήμερα να έχει αυτές τις δυνατότητες να
αντιμετωπίσει μια έξαρση, η οποία είναι εξαιρετικά έντονη».
«Έγιναν προσλήψεις προσωπικού
με ταχύτατους ρυθμούς, αυτό το προσωπικό δεν το χρειαστήκαμε στο
πρώτο κύμα, το χρειαζόμαστε τώρα.
Έχουμε δεσμευτεί ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού του προσωπικού, θα μετατραπεί η σχέση εργασίας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου με τις σωστές διαδικασίες, αλλά και με την επιβράβευση, θα το πω πολύ καθαρά,
της εμπειρίας και της δουλειάς που
έκαναν, ειδικά αυτούς τους κρίσιμους
μήνες της πανδημίας, και ταυτόχρονα
υπήρχε και μια πολύ σημαντική προσθήκη εξοπλισμού», είπε και συνέχισε: «Ο εξοπλισμός μπορεί να είναι
αναπνευστήρες, οι οποίοι επιστρατεύτηκαν τώρα για να δημιουργήσουμε, εντός εισαγωγικών, προσωρινά
κρεβάτια εντατικής θεραπείας ή είναι
μόνιμες επενδύσεις σε κρεβάτια εντατικής θεραπείας όπως αυτά τα οποία
προετοιμάζονται στο Ιπποκράτειο
Νοσοκομείο, όπως αυτά τα οποία εί-

ναι ήδη έτοιμα στο Σωτηρία. Προφανώς αυτές είναι επενδύσεις που χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο, θα
είναι όμως η μόνιμη παρακαταθήκη
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι
ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε
πια να έχουμε κρεβάτια εντατικής θεραπείας, τα οποία να είναι περίπου
στον ευρωπαϊκό μέσο όρο»..
«Και όταν είπαμε με πολύ απλά λόγια, ότι θέλουμε προφανώς όσο το
δυνατόν περισσότερες Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας, αλλά οι Μονάδες δεν είναι το υποκατάστατο για
την πρόληψη, διότι αν δεν έχεις πολιτικές πρόληψης, όσες Μονάδες και αν
θα έχεις κάποια στιγμή αυτές θα γεμίσουν - και το είδαμε σε Συστήματα
Υγείας πολύ πιο προηγμένα, αυτή λοιπόν η αντιμετώπιση της Υγείας μέσα
από τον φακό της πρόληψης, νομίζω
ότι θα είναι μια μεγάλη κατάκτηση
για την ελληνική κοινωνία», σημείωσε.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας στον Εύοσμο, όπου ευχαρίστησε το προσωπικό για το έργο του και ενημερώθηκε
ότι θα λειτουργούν εκεί τρία εμβολιαστικά κέντρα, που θα δουλεύουν σε
διπλή βάρδια.
«Εμείς είχαμε αρχίσει την προετοιμασία για τα εμβολιαστικά κέντρα
πριν έρθουν τα καλά νέα για το εμβόλιο», είπε ο κ. Μητσοτάκης βλέποντας τις υποδομές.

ΣΥΣΚΕΨΗ

Στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο, ο κ. Μητσοτάκης, ο περιφερειάρχης και ο δήμαρχος έστειλαν κοινό μήνυμα της
εγρήγορσης και της τήρησης των μέτρων. «Έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση όχι
μόνο στο κέντρο αλλά και στις ημιαστικές περιοχές όπου παρατηρείται
υψηλή σχετικά κινητικότητα και συμφωνήθηκε ότι η έμφαση αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι στην προσπάθεια να υπάρξει σαφής αποκλιμάκωση
της πίεσης που δέχονται τα νοσοκομεία και όχι σε ένα πρόωρο άνοιγμα
της οικονομίας.
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «το
όποιο άνοιγμα πρέπει να είναι σταδιακό και ιδιαίτερα προσεκτικό».
Ο υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης Θεόδωρος Καράογλου σημείωσε
ότι «μέσα από τη συζήτηση που έγινε
προέκυψε η ανάγκη να συνεχιστούν
τα μέτρα και, βεβαίως, να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι», τονίζοντας παράλληλα πως «η κυβέρνηση δεν βιάζεται, παρακολουθεί πάντοτε την εξέλιξη της πανδημίας και θα αποφασίσει αναλόγως και μετά την την εισήγηση των ειδικών» ενώ διαβεβαίωσε
πως το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντέχει στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια
Ελλάδα, ενισχύεται συνεχώς και θα
αντέξει ότι και να γίνει.
Επίσης, χαρακτήρισε αισιόδοξο το
μήνυμα από τη μείωση του ιικού φορτίου στα λύματα της Θεσσαλονίκης
και είπε πως τα αποτελέσματα αυτά
θα φανούν τις επόμενες μέρες.
«Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι
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ενδεχομένως μια οικογένεια ακόμα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
μας είναι να προσέχουμε, να τηρούμε
τις οδηγίες των ειδικών, να προστατεύουμε την ατομική μας υγεία, τους
δικού μας ανθρώπους και το κοινωνικό σύνολο, τη δημόσια υγεία, και θεωρώ ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά»,
σημείωσε.

Τουλάχιστον ας φροντίσει για τα
στοιχειώδη. Την άμεση στελέχωση
του και την έμπρακτη αναγνώριση
του αγώνα των υγειονομικών, με την
ένταξη τους στα βαρέα ανθυγιεινά
και την χορήγηση δώρου Χριστουγέννων.

Από ρτην πλευρά του ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε:
«Εξέφρασα στον πρωθυπουργό τον
προβληματισμό μου για το άνοιγμα
της οικονομίας το επόμενο διάστημα.
Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει πάρα πολύ
προσεκτικά, στην περιοχή μας, σε όλη
τη Β. Ελλάδα και σε ότι αφορά τα
σχολεία».

Για ανέξοδες υποσχέσεις και επικοινωνιακά παιχνίδια, κάνει λόγο, σε
ανακοίνωσή της, η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του
ΚΚΕ, σχολιάζοντας τη σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Τζιτζικώστας ζήτησε, ακόμα,
από τον πρωθυπουργό να λάβει ως
κυβέρνηση την απόφαση στήριξης
όλων επιχειρήσεων και των κλάδων
της οικονομίας; που έχουν χτυπηθεί
από τα μέτρα, και να υπάρξει επέκταση και τον Δεκέμβριο και για τον Ιανουάριο.
Τέλος ο δήμαρχος της πόλης Κωνσταντίνος Ζέρβας σημείωσε: «Είχα
την ευκαιρία να θέσω στον πρωθυπουργό συγκεκριμένες απόψεις και
να κάνω συγκεκριμένες προτάσεις για
τη Θεσσαλονίκη. Θεωρώ ότι με τα
επιδημιολογικά χαρακτηριστικά αυτή
τη στιγμή είναι δύσκολη οποιαδήποτε
σκέψη για άρση του lockdown. Δεν
θα ζητήσω ποτέ ως δήμαρχος αυτής
της πόλης να μπούμε σε οποιαδήποτε
κανονικότητα αν δεν είναι εξασφαλισμένη η υγεία των κατοίκων και η
επόμενη μέρα της πόλης. Αρα το
οποιοδήποτε άνοιγμα αφορά το εμπόριο, την εστίαση θα έχει να κάνει με
πολύ καλύτερα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά. Είναι δεδομένο το τρίτο
κύμα της πανδημίας, η αναζωπύρωση, όπως λένε οι γιατροί, άρα πρέπει
να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το
φόβο να έχουμε εικόνες Νοεμβρίου
και τον Δεκέμβριο ή και τον Ιανουάριο».
Με βάση τα παραπάνω ο δήμαρχος
είπε ότι δεν πρέπει να ανοίξουν τα

ΚΚΕ

σχολεία μέχρι τα Χριστούγεννα.
Παράλληλα τόνισε την ανάγκη να
υπάρχει ένα αντιστάθμισμα στα αυστηρά μέτρα που επιβαρύνουν την οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης και
όλες οι επιδοτήσεις που δόθηκαν σε
επιχειρηματίες και ανέργους να συνεχιστούν και το Δεκέμβριο
Επίσης, διατύπωσε προτάσεις για
τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη
νοσοκομείων, γιατρών, νοσηλευτών,
τη βοήθεια στον ΟΑΣΘ και την τοποθέτηση εντεταλμένου συμβούλου της
Πολιτικής Προστασίας.

ΣΥΡΙΖΑ: Επικοινωνιακό
σόου Μητσοτάκη
«Την ώρα που τα νοσοκομεία σε
όλη τη βόρεια Ελλάδα καταρρέουν οι
υγειονομικοί τα κρατάνε με υπεράνθρωπες προσπάθειες, ο κ. Μητσοτάκης πήγε σαν κλέφτης στη Θεσσαλονίκη για να κάνει επικοινωνιακό σόου», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του για την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
Σχολιάζει ότι «αφού απέκλεισαν
όλους τους εργαζόμενους του Ιππο-

κράτειου και του Παπαγεωργίου υπό
το φόβο διαμαρτυριών, επέτρεψαν
μόνο σε μέλη της ΔΑΚΕ να τον «υποδεχθούν»», για να τονίσει ότι «πριν
ασχοληθεί με τις ψεύτικες υποσχέσεις
για το νέο ΕΣΥ, ας κοιτάξει ο κ. Μητοστάκης το σημερινό ΕΣΥ που καταρρέει από την αδράνεια της κυβέρνησης». Ως προς αυτό αναφέρει ότι «9
μήνες δεν έχει κάνει μία μόνιμη πρόσληψη γιατρού, δεν έχει επιτάξει τις
μεγάλες ιδιωτικές κλινικές, δεν έχει
συνταγογραφήσει τα τεστ και έχει μετατρέψει τη διάγνωση της νόσου σε
προϊόν πολυτελείας προς όφελος επιχειρηματικών συμφερόντων». Και κυρίως, σημειώνει, «την ώρα που μιλά
για «νέο ΕΣΥ», δρομολογεί περικοπές
600 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό
της Υγείας για το 2021».

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Δήλωση της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά:
«Κάθε φορά που έχουμε νέο κύμα
πανδημίας ο κ Μητσοτάκης ανακαλύπτει την αξία του ΕΣΥ.
Και στην πράξη δεν κάνει απολύτως τίποτα. Ούτε καν για να το ενισχύσει. Γιατί δεν το πιστεύει, δεν μπορεί και δεν θέλει.

Επιρρίπτει δε «εγκληματικές ευθύνες» στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της
πανδημίας και τονίζει ότι η μεγάλη διασπορά στη Θεσσαλονίκη και την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
οφείλεται στην «ανυπαρξία μέτρων»
για την αποφυγή συγχρωτισμού
στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία
και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Χαρακτηρίζοντας τις παρούσες
συνθήκες στα νοσοκομεία της πόλης
ως «πολεμικές», καταγγέλλει την κυβέρνηση για «παζάρεμα» με τους κλινικάρχες αναφορικά με την απόφαση
επίταξης ιδιωτικών μονάδων υγείας.
Στην ίδια ανακοίνωση, η ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ ασκεί
κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση στο ΕΣΥ, επισημαίνοντας ότι
«συμπεριφέρεται σαν να μην κυβέρνησε 5 χρόνια», ενώ επιρρίπτει ευθύνες τόσο στη διοίκηση της Περιφέρειας όσο και στη δημοτική αρχή της
Θεσσαλονίκης επειδή δεν έλαβαν μέτρα.
Η ανακοίνωση καταλήγει με δέσμη
προτάσεων για την αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού, που περιλαμβάνει στοχευμένα μαζικά τεστ,
επίταξη ιδιωτών γιατρών και ιδιωτικών κλινικών με διαθέσιμες ΜΕΘ,
όπως επίσης μαζικές προσλήψεις στο
ΕΣΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

« Ήρθε ο πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη και «συμπτωματικά», μειώθηκαν τα κρούσματα . « Συμπτωματικά» πάντα , συμπτωματικοί και ασυμπτωματικοί «εξαφανίστηκαν». Με
βάση λοιπόν αυτές τις «συμπτώσεις»,
ο πρωθυπουργός άργησε να έρθει. Θα
έπρεπε να έχει έρθει νωρίτερα. Ευχόμαστε μόνο να μην έχουν αυξηθούν
κρούσματα συμπτωματικά και μη , μετά την αποχώρησή του», αναφέρει
ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της
«Ελληνικής Λύσης»..

ΜέΡΑ 25

Το ΜέΡΑ 25 κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «μετά από 8 μήνες εγκληματικής απραξίας ο κ. Μητσοτάκης
εξήγγειλε το «νέο ΕΣΥ» στο οποίο
ακόμα δεν έχει κάνει μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, δεν
έχει εντάξει οργανικά το σύνολο του
επικουρικού υγειονομικού προσωπικού, δεν έχει επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα υγείας ώστε να ενταχθεί στον
εθνικό σχεδιασμό του ΕΣΥ και ταυτόχρονα μειώνει τις δαπάνες για τη δημόσια υγεία το 2021».
Την ίδια στιγμή, προσθέτει στην
ανακοίνωση, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη διατίμηση στα διαγνωστικά
τεστ και την επιβολή πλαφόν στις τιμές τους. Είναι βέβαια, επισημαίνει,
τέλη Νοεμβρίου και η πανδημία χτύπησε τη χώρα μας περίπου στις αρχές
του περασμένου Μαρτίου και διερωτάται: «για όλο αυτό το διάστημα η
κυβέρνηση θα αποζημιώσει τους πολίτες που τους άφησε βορά στην αισχροκέρδεια της αγαπημένης της παρασιτικής ολιγαρχίας;»
Το ΜέΡΑ 25 θεωρεί ότι «είναι τόσο
σκανδαλώδης και ξεδιάντροπη πια η
εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων από την κυβέρνηση του κ.
Μητσοτάκη που τίποτα δεν μας ξαφνιάζει. Αντί λοιπόν απλώς για διατίμηση, η κυβέρνηση να κάνει πράξη
την πρόταση και τροπολογία του ΜέΡΑ25 για δημόσιο δίκτυο καθολικών,
δωρεάν τεστ για τους πολίτες, το
οποίο έπειτα θα μετατραπεί σε δίκτυο
μαζικών δωρεάν εμβολιασμών».

Καθημερινές εκατόμβες στον κορωνοϊό, πάνε για παράταση μέτρων
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. Από τις ΜΕΘ έχουν
εξέλθει 557 ασθενείς.
Τέλος, έχουμε 121 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 2.223 θανάτους συνολικά στη χώρα, 891
(40,1%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα
80 έτη και το 96,8% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ιδιαίτερα δραματική η κατάσταση στη Βόρειο
Ελλάδα, όπου έχουν απομείνει ελάχιστες ελεύθερες
Μονάδες Εντατικής Θεραπείες, με αποτέλεσμα οι
ασθενείς να μεταφέρονται στην Αθήνα κι άλλες πόλεις. Ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα στη Δράμα, όπου
η πλειοψοφία των ιατρών στα νοσοκομεία έχει μολυνθεί. Την πόλη επισκέφθηκε την Παρασκευή ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.
Τα επιδημιολογικά στοιχεία της Θεσσαλονίκης
και η τήρηση των μέτρων για τον περιορισμό της
μετάδοσης του κορωνοϊού τέθηκαν επί τάπητος σε
σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Διοικητήριο με τη συμμετοχή του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Στέ-

λιου Πέτσα, του υφυπουργού Μακεδονίας και Θράκης Θεόδωρου Καράογλου, του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, του
δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα, της επικεφαλής
του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη
Μαρίας Αντωνίου και προς το τέλος του προέδρου
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιου
Εξαδάκτυλου.
«Ουδέποτε και σε καμία περίπτωση το ιατρικό
προσωπικό δεν προέβη σε «διαλογή» περιστατικών
προς διασωλήνωση» τονίζει, σε ανακοίνωσή της, η
διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας, διαψεύδοντας σχετικές αναφορές τις οποίες θεωρεί
«fake news».
Σχολιάζοντας τις αναφορές αυτές, η διοίκηση
του νοσηλευτικού ιδρύματος επισημαίνει ότι «προσβάλλουν βάναυσα το νοσοκομείο και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που έχει επιδοθεί σε έναν τιτάνιο αγώνα για να προσφέρει την απαραίτητη
φροντίδα σε όλους τους ασθενείς μας και είναι υπερήφανο που έχει καταφέρει, κάτω από ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες, να μην αφήσει κανέναν συμπολίτη μας αβοήθητο».
Νικήτρια από τη μάχη που έδωσε με τον κορωνο-

ϊό βγήκε μία υπεραιωνόβια 102 ετών που πήρε εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.
Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής του
Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας Λεωνίδας Ρουμπάτης, «η ηλικιωμένη είχε νοσηλευτεί για 20 ημέρες
στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, που δημιουργήθηκε μετά την εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊού στο Νοσοκομείο Κέρκυρας, όταν στον ιδιωτικό οίκο ευγηρίας που διέμενε, στα Ιωάννινα, διαπιστώθηκε ότι 56 ηλικιωμένοι ήταν θετικοί στον
κορονοϊό και έπρεπε να νοσηλευτούν μεταξύ αυτων και η 102χρονη».
Από τον ίδιο ιδιωτικό οίκο ευγηρίας των Ιωαννίνων μεταφέρθηκαν μέχρι σήμερα στο Νοσοκομείο
Κέρκυρας πέντε ηλικιωμένοι ασθενείς από κορονοϊό.

ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΠΟΥΡΛΑ

«Ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα αντιμετώπισε
την πανδημία και το γεγονός ότι πραγματικά ξεχωρίζει ως μια από τις πιο επιτυχημένες χώρες στην
αντιμετώπιση της είναι κάτι που με κάνει εξαιρετικά υπερήφανο» λέει, στη συνέντευξή του στα
«ΝΕΑ» ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Αλμπετ

Μπουρλά.
O κ. Μπουρλά, στη συνέντευξή του, τόνισε ακόμη ότι «ο ιός είναι ο εχθρός» και σημείωσε: «Εργαζόμαστε με πρωτοφανή ταχύτητα. Ιστορικά, η ανάπτυξη των εμβολίων για ένα νέο παθογόνο διαρκεί
πολλά χρόνια. Λόγω του επείγοντος της κατάστασης προκαλούμε τον εαυτό μας να προχωρήσουμε
την έρευνά μας σε ένα επιταχυνόμενο χρονικό
πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει το να σκεφτούμε
ποια βήματα μπορούμε να κάνουμε παράλληλα,
χωρίς να παραλείψουμε βήματα, αλλά μελετώντας
νέους τρόπους να κάνουμε τα πράγματα και όχι διαδοχικά».
Ο κ. Μπουρλά τόνισε ακόμη: «Παρότι η Pfizer
κινείται με εξαιρετική ταχύτητα, εν μέρει χάρη στην
τεχνολογία mRNA, η διατήρηση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας είναι εξαιρετικά
σημαντική σε όλη την ανάπτυξη».
Τέλος αναφερόμενος στην Θεσσαλονίκη ο κ.
Μπουρλά σημειώνει: «Ο κόμβος μας στη Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει κοιτίδα για υψηλού επιπέδου
τεχνικές και άκρως εξειδικευμένες ψηφιακές ικανότητες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι Advanced
Analytics και Agile Software Development».
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Τα Χριστούγεννα κάνουν καλό στη ψυχική υγεία

Αθήνα.- Της Μαρίας Παππά/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τ

α μπαλκόνια στολίστηκαν με λαμπιόνια νωρίτερα από άλλες χρονιές. Τα
Χριστουγεννιάτικα δέντρα βγήκαν από το πατάρι ακόμα και ενάμιση μήνα πριν τα Χριστούγεννα. Οι φούρνοι και τα ζαχαροπλαστεία δεν σταματούν να πωλούν κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Για πολλούς οι επερχόμενες γιορτές είναι το αποκούμπι για την
πανδημία.
«Από τα μέσα Οκτωβρίου οι πελάτες άρχισαν να ρωτούν για την ποιότητα και τις τιμές
για κουραμπιέδες και μελομακάρονα» λέει στο
Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
ο Πάνος Μαστρονικόλας, ο οποίος είναι τρίτης
γενιάς ζαχαροπλάστης στον Πειραιά. «Φέτος,
επειδή ο κόσμος μένει στο σπίτι πολύ περισσότερο έχει αρχίσει και μπαίνει στο κλίμα των
γιορτών πολύ νωρίτερα. Ίσως το βλέπει και σαν

ψυχοθεραπεία», συμπληρώνει.
Το ίδιο επιβεβαιώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και ο
ιδιοκτήτης εποχιακού καταστήματος στο Παγκράτι, Αντώνης Ευθυμίου. «Ο κόσμος ο οποίος άλλες χρονιές δεν έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα
στο στολισμό του σπιτιού φέτος δίνει, γιατί τα
Χριστούγεννα είναι μια γιορτή που αλλάζει γενικώς τη διάθεση» λέει ο κ. Ευθυμίου που πραγματοποιεί ηλεκτρονικές πωλήσεις και συνεχίζει:
«Οι παραγγελίες έχουν ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα. Ακόμα και πριν το lockdown. Αλλά στην
περίοδο του lockdown οι παραγγελίες έχουν
εκτοξευθεί. Και ο αριθμός και ο όγκος».
Πολλοί επιχειρηματίες εύχονταν τα Χριστούγεννα να τονώσουν την αγορά νωρίτερα
από το αναμενόμενο. Οι ψυχολόγοι όμως το
περίμεναν.
«Οχτώ στους δέκα έχουν ήδη στολίσει» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Σύμβουλος Ψυχικής
Υγείας, Ανδριάννα Γεροντή. «Είναι πραγματικά

ανάγκη των ανθρώπων. Τα Χριστούγεννα μας
φέρνουν κοντά. Και για τον άνθρωπο η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Κανένας δεν
μπορεί να είναι ευτυχισμένος όταν είναι μόνος
του. Άρα λοιπόν, επειδή οι γιορτές έχουν να κάνουν με το κοντά, με το μαζί είναι κάτι που όλοι
έχουμε ανάγκη», εξηγεί η κ. Γεροντή.
Τα Χριστούγεννα «είναι μια διέξοδος από
μια κατάσταση πιο ψυχοπιεστική», λέει η ψυχολόγος Αλεξάνδρα Παυλέτση- Στεφανή και συνεχίζει: «Προσφέρουν μια αισιοδοξία, μια ελπίδα. Κάτι που, ενδεχομένως, αυτή την περίοδο
το έχουμε χάσει έντονα. Ο στολισμός μας
εντάσσει πάλι σε πράγματα που ξέρουμε ότι
υπάρχουν. Μειώνει την αβεβαιότητα που μπορεί να έχουμε έντονα, λόγω της κατάστασης.
Και ενδεχομένως να μειώνει και λίγο τη μοναξιά. Οι γιορτές μας ενώνουν ακόμα και αν είμαστε μακριά με άτομα δικά μας».
Το ότι τα Χριστούγεννα λειτουργούν σαν

«μαξιλάρι» συναισθηματικής ασφάλειας επιβεβαιώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και η κλινική νευροψυχολόγος Μαρία Λάιου: «Η ενίσχυση μια ήδη θετικής εμπειρίας, μπορεί να αποφορτίσει από το
στρες και να δημιουργήσει εκ νέου θετικές
εμπειρίες για το άτομο».
Τα προεόρτια δεν έχουν φανεί μόνο στις γειτονιές και τα σαλόνια, ούτε κατά αποκλειστικότητα στους φούρνους και τα ζαχαροπλαστεία
που παραμένουν ανοιχτά εν μέσω πανδημίας.
Αλλά και, στα καταστήματα ηλεκτρονικού
εμπορίου.
«Οι καταναλωτές φέτος ξεκίνησαν να κάνουν τις Χριστουγεννιάτικες αγορές πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες χρονιές. Όλοι οι
κλάδοι των προϊόντων κινούνται με ανοδική
τροχιά στις πωλήσεις. Ειδικά κάποια είδη σπιτιού και τα είδη άθλησης» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Φυσικά, στην τάση αυτή συνέβαλαν οι εκπτώσεις της Black Friday.

«Νόστιμη ποίηση. Μαγειρεύοντας με στίχους»
Αθήνα.Της Β. Χατζηβασιλείου/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο ένας παλεύει κάθε τόσο να ρίξει
στο χαρτί ή στην οθόνη του υπολογιστή του τις λέξεις με τις οποίες δουλεύει καθημερινά. Ο άλλος αγωνίζεται να βάλει σε τάξη τα φαγώσιμά
του και να τα βολέψει στις κατσαρόλες του πρωί και βράδυ. Ο ένας είναι
ποιητής κι ο άλλος μάγειρας. Υπάρχει
περίπτωση να συναντηθούν ποτέ οι
δυο τους, κι αν ναι, πού ακριβώς μπορεί να καταλήξει αυτό το απρόσμενο
συναπάντημα; Την απάντηση μας δίνει ο Αντώνης Καρτσάκης, που έχει
εργαστεί στη μέση εκπαίδευση, έχει
χρηματίσει διευθυντής λυκείου και
σχολικός σύμβουλος και έχει δημοσιεύσει μελέτες για την κριτική, την
ποίηση και την αισθητική, αλλά δεν
ξέχασε ποτέ την κρητική του καταγωγή και τη λατρεία του για τη μαγειρική. Καρπός της τελευταίας της πλευράς του είναι το βιβλίο «Νόστιμη ποίηση. Μαγειρεύοντας με στίχους», το
οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από
τις εκδόσεις της Εστίας και μοιάζει με
ταξίδι σε έναν διπλό (με αξεχώριστα
τα μέρη που τον αποτελούν) κόσμο:

τον κόσμο των γεύσεων και τον κόσμο της ποίησης και ειδικότερα του
δεκαπεντασύλλαβου.
Ο δεκαπεντασύλλαβος είναι ο στίχος της ελληνικής ποιητικής παράδοσης, αλλά και ο στίχος στον οποίο
γράφτηκαν τα μεγάλα έργα της κρητικής λογοτεχνίας κατά τον 16ο και
τον 17ο αιώνα (από τον Μπεργαδή
μέχρι τον Βιτσέντζο Κορνάρο). Ως
Κρητικός, ο συγγραφέας θα παραπέμψει στο σύνολο της λογοτεχνικής
παραγωγής και θεατρικής παραγωγής του νησιού, ξεκινώντας από τον
σατιρικό Στέφανο Σαχλίκη και φτάνοντας μέχρι τον κωμωδιογράφο
Αντώνιο Φώσκολο. Κι αυτό είναι μόνο η αρχή γιατί ο Καρτσάκης παραπέμπει επίσης στη βυζαντινή λογοτεχνία, όπως και στη νεότερη ελληνική
ποίηση (από τον Καβάφη, τον Γιώργο
Σεφέρη και τον Οδυσσέα Ελύτη μέχρι τον Χριστόφορο Λιοντάκη) μαζί
με πλήθος αναφορές στις ευρωπαϊκές
της κατακτήσεις.
Παρά την εκπαιδευτική του ιδιότητα, ο συγγραφέας αποφεύγει στο
βιβλίο του τον οποιοδήποτε διδακτισμό. Η άτυπη ιστορία της ποίησης είναι κρυμμένη πίσω από τις δεκαπε-

ντασύλλαβες συνταγές του και το
λογοτεχνικό παιχνίδι συνοδεύει διαρκώς τον στίχο του, όπου παρεισδύουν μεταμφιεσμένοι όχι μόνο οι ποιητές της Κρητικής Αναγέννησης και
της βενετσιάνικης Κρήτης, αλλά και
πλήθος εκπροσώπων του ελληνικού
μοντερνισμού και του ελεύθερου στίχου.
Συνταγές για σελινοσαλάτα και
ρύζι, για σούπες και κεφτεδάκια, για
πένες και τορτελίνια ή για αχλάδια
και λαχανικά, όπου ο Καρτσάκης μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζει και στρώνει το τραπέζι του,
καθώς και για την αγάπη που καλείται πάντοτε να στεφανώσει τα πιάτα
του: αγάπη που παραμερίζει το εξεζητημένο φαγητό και τις γκουρμεδιάρικες γεύσεις, προτιμώντας ό,τι φτιάχνεται με υλικά παρμένα απευθείας
από τη φύση και εφαρμόζοντας μεθόδους οι οποίες κληρονομήθηκαν από
τις μαμάδες και τις γιαγιάδες μας. Η
αγάπη, όμως, έχει να κάνει και με τη
συμποτική, εορταστική ατμόσφαιρα
της βρώσης: με τους δεσμούς που
αναπτύσσονται ανάμεσα σε συγγενείς, φίλους και εραστές όταν απλώνουν τα χέρια τους πάνω από ένα λα-

χταριστό έδεσμα.
Κι ας μην περιοριστούμε στα προηγούμενα, διότι το βιβλίο κλείνει με
μια σειρά από πεζόμορφες συνταγές
(τις διαβάζουμε και τις εκτελούμε με
φροντίδα και προσοχή) για ορεκτικά,
σούπες, δημητριακά, ζυμαρικά, ψάρια, θαλασσινά, κρεατικά, χορτοφαγικά, καθώς και ποικίλα επιδόρπια.
Στις έμμετρες πάντως συνταγές του,
ο Καρτσάκης πετυχαίνει και κάτι άλλο: μας δίνει τα πάντα με ένα καλόγνωμο, κάποτε μέχρι και σπαρταριστό χιούμορ από τα βέλη του οποίου
δεν γλιτώνει κανένας - και δεν γλιτώνει πρωτίστως ο ίδιος, που κοροϊδεύει με τεράστια άνεση το είδωλό του
στον καθρέφτη και χλευάζει τις εμμονές του, χωρίς ευτυχώς να καταλήγει
ποτέ στον αρνητικό ναρκισσισμό ή σε
εύκολες αποκαθηλώσεις (του εαυτού
του και των άλλων). Εκείνα που απολαμβάνουμε πάνω από κάθε τι άλλο
στο βιβλίο είναι η υλική αίσθηση των
πραγμάτων και η απλοχεριά των γεύσεων: υφές, μυρωδιές, χρώματα,
απρόσμενα μυστικά, χάρες που δεν
υποπτευόμαστε και άπειρα μαγευτικά στοιχεία που θα είχαν περάσει σε
άλλη περίπτωση παντελώς απαρατή-

ρητα.
Να, λοιπόν, που η ποίηση δεν είναι
αυτό που έχουμε συνήθως κατά νουν
όταν ακούμε γι› αυτή (ένα περίκλειστο και εν πολλοίς ακατάληπτο ιδίωμα, μια αργκό για λίγους και εκλεκτούς) και ιδού επίσης που το φαγητό δεν είναι μια αναγκαία πλην μηχανικά επαναλαμβανόμενη συνήθεια. Ο
συγγραφέας δίνει φτερά και στα δύο,
επιτρέποντας στην ποίηση να απευθυνθεί σε όλους μας, και αποδίδοντας στο φαγητό τιμές που πηγαίνουν πέρα από τη γλώσσα είτε της
καθημερινής αφάνειας είτε της υψηλής γαστρονομίας.
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Κύπρος (12η αγωνιστική)
Ολυμπιακός -Καρμιώτισσα
Ανόρθωση-ΕΝΠ
Νέα Σαλαμίνα-ΑΠΟΕΛ
Πάφος-Δόξα
Απόλλωνας-ΑΕΛ
Ομόνοια-Ερμής
Εθνικός Αχνας-ΑΕΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

3-2
4-2
0-3
29/11
29/11
30/11
30/11

26 -12αγ.
23 -10αγ.
22 -12αγ.
21
16 -10αγ.
16 -10αγ.
15 -10αγ.
14 -10αγ.
13 -11αγ.
12
11 -12αγ.
8 -12αγ.
7
7 -12αγ.

Γαλλία (12η αγωνιστική)
Στρασμπούρ-Ρεν
Μαρσέιγ-Ναντ
Παρί Σεν Ζερμέν-Μπορντό
Λιόν-Ρεμς
Λοριάν-Μονπελιέ
Μονακό-Νιμ

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

1-1
3-1
2-2
29/11
29/11
29/11

25 -12αγ.
22
21 -10αγ.
20
20
20
19 -12αγ.
18 -10αγ.
17 -10αγ.

Ισπανία (11η αγωνιστική)
Βαγιαδολίδ-Λεβάντε
Έλτσε-Κάντιθ
Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης
Ουέσκα-Σεβίλη
Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές
Μπαρτσελόνα-Οσασούνα
Χετάφε-Αθλέτικ Μπιλμπάο
Θέλτα-Γρανάδα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σοσιεδάδ
Ατλέτικο Μαδρ.
Βιγιαρεάλ
Ρεάλ Μαδρίτης
Σεβίλη
Κάντιθ
Γρανάδα
Έλτσε
Αλαβές

1-1
1-1
0-1
0-1
1-2
29/11
29/11
29/11
23
23 -9αγ.
19
17
16 -9αγ.
15 -11αγ.
14 -9αγ.
13 -9αγ.
13 -11αγ.

Ιταλία (9η αγωνιστική)
Σασουόλο-Ιντερ
Μπενεβέντο-Γιουβέντους
Αταλάντα-Βερόνα
Λάτσιο-Ουντινέζε
Μπολόνια-Κροτόνε
Μίλαν-Φιορεντίνα
Κάλιαρι-Σπέτσια
Νάπολι-Ρόμα
Τορίνο-Σαμπντόρια

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μίλαν
Ιντερ
Σασουόλο
Ρόμα
Γιουβέντους
Βερόνα
Νάπολι
Αταλάντα
Λάτσιο

0-3
1-1
0-2
29/11
29/11
29/11
29/11
29/11
30/11
20
18 -9αγ.
18 -9αγ.
17
17 -9αγ.
15 -9αγ.
14
14 -9αγ.
14

Σπορ

Μ

εγάλη νίκη για τον ΑΠΟΕΛ καθώς
επικράτησε της Σαλαμίνας με 0-3 στο
Στάδιο Αμμόχωστος. Πρωταγωνιστής του
αγώνα ο Κλωναρίδης που σκόραρε και τα τρία
γκολ της ομάδας του.
Ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι στα πρώτα
λεπτά με τις δυο ομάδες να προσπαθούν να
κρατήσουν μπάλα και να δημιουργήσουν ευκαιρίες.
Πρώτη αξιόλογη φάση στο ματς ήταν στο 17’
με τον Κλωναρίδη ο οποίος από πολύ κοντινή
απόσταση έκανε το πλασέ αλλά έστειλε την
μπάλα εκτός.
Στο 25’ η Σαλαμίνα έφτασε κοντά στο γκολ
με την πολύ καλή εκτέλεση φάουλ του Κρεάν
που ανάγκασε τον Σίλβα σε εξίσου πολύ καλή
απόκρουση. Στην συνέχεια ο ΑΠΟΕΛ είχε κάποιες φάσεις κυρίως με τους Νουχίου και Ατζίλι αλλά ο Βεσελόφσκι δεν επέτρεψε να παραβιαστεί η εστία του.
Ωστόσο ο τερματοφύλακας της Σαλαμίνας
δεν κατάφερε να κάνει τίποτα στο 39’ όταν από
την πάσα του Ατζίλι ο Κλωναρίδης με πλασέ
έκανε το 0-1 για τον ΑΠΟΕΛ.
Στο 52ο λεπτό ο ΑΠΟΕΛ έχασε τεράστια ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα του. Αρχικά,
ο Ατζίλι νικήθηκε από τον Βεσελόφσκι, ενώ στη
συνέχεια πλάσαρε ξανά και αμυντικός της Σαλαμίνα έδιωξε πάνω στη γραμμή ενώ βρήκε και
στο δοκάρι η μπάλα.
Στο 62’ ο ΑΠΟΕΛ βρήκε και δεύτερο γκολ
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Δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ – ΑΠΟΕΛ 0-3

και πάλι με τον Κλωναρίδης ο οποίος πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας μετά από σουτ του
Ατζίλι και με κεφαλιά έκανε το 0-2.
Στο 78’ ο Κλωναρίδης με άψογο πλασέ έκανε
το 0-3 σκοράροντας χατ τρικ και δίνοντας το
2ο συνεχόμενο τρίποντο στην ομάδα του.

Σαλαμίνα: Βεσελόφσκι, Σεργίου (Παύλου
69’), Νικολάου (Μπρένο 69’), Αντιόλο, Σανκό,
Αντρέου, Οσέι, Κονφέ, Σιαθάς (Πικής 76’), Κρεάν (Λεμέσιος 87’), Βάγκνερ
ΑΠΟΕΛ: Σίλβα, Ζεράλδες, Μερκής, Σάντος,
Σιέλης, Γιένσεν, Ζαχίντ, Ατζίλι, Γαβριήλ (Λουντέμο 62’), Κλωναρίδης (Εφραίμ 82’), Νούχιου

Γκίκας: «Πήραμε το μάθημά μας... πάμε για την πρόκριση»
Στην έλλειψη συγκέντρωσης και δύναμης
από πλευράς Ελλήνων διεθνών απέδωσε την
πρώτη ήττα της εθνικής στα προκριματικά του
Ευρωμπάσκετ 2022 και πρώτη στην ιστορία
από τη Λετονία ο Νίκος Γκίκας.
Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ο Νίκος Γκίκας επισήμανε για
την κακή εμφάνιση απέναντι στη Λετονία
(27/11), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του
8ου ομίλου: «Υπήρξαν πολλές διεκδικούμενες
κατοχές που πήγαν στα χέρια τους και τις διαδέχθηκαν καλάθια που δεν τα συνηθίζουν, αλλά αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη είναι ότι δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι και
δυνατοί και συνήθως όποια ομάδα είναι πιο δυνατή έχει και την τύχη με το μέρος της. Αυτό
έγινε στην περίπτωσή μας, το πάθαμε και πρέπει να μας γίνει μάθημα».
Ερωτηθείς αν σε μία ημέρα μπορούν να «καθαρίσουν το μυαλό τους» οι Έλληνες διεθνείς
απάντησε: «Δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά ξέρω ότι
Σε παιχνίδι που έγινε στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» για την 12η αγωνιστική, η Ανόρθωση κέρδισε την Ένωση με 4-2. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ο Κβιλιτάια
που έκανε χατ-τρικ.
Χωρίς πολλές φάσεις το πρώτο ημίχρονο, με
την Ανόρθωση να είναι η ομάδα που στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου μέρους είχε τον
έλεγχο.
Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα ήταν το πέναλτι που κέρδισε ο Χουσμπάουερ στο 12’ και
το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ένα λεπτό αργότερα ο Κβιλιτάια.
Στο 28’ καταγράφηκε η επόμενη καλή στιγμή
στο παιχνίδι, όταν ο Χουσμπάουερ μετά από
σέντρα του Μαργκάσα, έκανε τη προβολή
εντός περιοχής και έστειλε τη μπάλα στην
αγκαλιά του Πέτρου.
Με την έναρξη της επανάληψης, σε μια προσπάθεια να κάνει την ομάδα του πιο επιθετική,
ο Τιμούρ Κετσπάγια έβγαλε από το παιχνίδι
τους Μαργκάσα και Χουσμπάουερ βάζοντας
μέσα τους Χριστοφή και Ελουντού.
Η Ανόρθωση μόλις στο έβδομο λεπτό της
επανάληψης κέρδισε πέναλτι με τον Κβιλιτάια,

πρέπει. Υπάρχουν αρκετοί με εμπειρία από αυτή
τη σειρά αγώνων, άλλοι χωρίς, αλλά όλοι μαζί
το σίγουρο είναι ότι ξέρουμε τι σημαίνει Εθνική
Ομάδα και τι απαιτήσεις έχει. Πρέπει λοιπόν να
καθαρίσουμε τη σκέψη μας, να μπούμε να παλέψουμε για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και
να συνεχίσουμε την πορεία μας προς την πρόκριση. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θα δείξουμε κάτι
πολύ καλύτερο σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι».
Όταν του υπενθύμισαν τον στόχο της πρόκρισης, που θα επιτευχθεί είτε με νίκη επί της
Βουλγαρίας είτε στη χειρότερη περίπτωση με
νίκη στο «παράθυρο» του Φεβρουαρίου 2021,
είπε: «Αυτός είναι ξεκάθαρος στόχος και κανείς
δεν τον έκρυψε. Είμαστε μέλη μιας Εθνικής
Ομάδας που έχει μάθει να πρωταγωνιστεί, που
πρέπει να πάει στο Ευρωμπάσκετ και θέλουμε
να κλείσουμε από τώρα αυτή την υπόθεση. Θέλουμε να είμαστε όσο ανταγωνιστικοί απαιτείται και να πάρουμε τη νίκη».
Ενόψει του αγώνα με τη Βουλγαρία, ο Νίκος
Γκίκας υπογράμμισε: «Νομίζω ότι η εξέλιξη του

αγώνα εξαρτάται από εμάς και το πόσο συγκεντρωμένοι θα είμαστε. Θέλει μυαλό και δυνατή
άμυνα, αυτοί έχουν τον Μποστ που είναι ο καλύτερός τους παίκτης, αυτός που ξεχωρίζει και
από ‹κει και πέρα όλοι πάνω κάτω είναι στο ίδιο
επίπεδο. Γνώρισαν μια πολύ βαριά ήττα από τη
Βοσνία Ερζεγοβίνη και δεν ξέρω τι κίνητρο
μπορεί να τους δώσει αυτό το αποτέλεσμα. Πέρα απ› όλα αυτά, ξαναλέω ότι το παιχνίδι εξαρτάται 100% από εμάς».
Κλείνοντας, ο Νίκος Γκίκας κατέθεσε την
εμπειρία του από τη «φούσκα» του Σεράγεβου:
«Εντάξει, είναι λίγο περίεργα. Εδώ ακόμα περισσότερο, γιατί είναι και το γήπεδο μέσα στο
ξενοδοχείο και όλη η μετακίνησή μας είναι δωμάτιο, γήπεδο, εστιατόριο. Έτσι είναι όμως,
μπασκετμπολίστες είμαστε και πρέπει να προσαρμοστούμε. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι σε
πολύ χειρότερη θέση από εμάς, δεν είναι να παραπονιόμαστε. Η δουλειά μας είναι, πρέπει να
ανταπεξέλθουμε και εξάλλου όλοι στις ίδιες
συνθήκες βρισκόμαστε, άρα δεν μπορεί η δούκα να είναι δικαιολογία για κάτι».

Με χατ-τρικ του Κβιλιτάια
ΑΝΟΡΘΩΣΗ – ΕΝΠ 4-2
που ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Φαν
Άχνολτ. Ο Γεωργιανός επιθετικός ήταν ξανά
εύστοχος και έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων
στην ομάδα του.
Στο 60’ ήταν η σειρά του Άλος Φερέρ να αλλάξει πράγματα, βάζοντας στο παιχνίδι τους
Μπαλοτέλι και Ουντόζι. Δύο λεπτά αργότερα η
Ένωση κέρδισε πέναλτι με χέρι του Σίντερφελτ
εντός περιοχής. Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε ο Φελίπε, που έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα.
Αφού μείωσαν οι φιλοξενούμενοι, προσπάθησαν να ισοφαρίσουν με αποτέλεσμα να αφήνουν κενά στην άμυνα. Γεγονός που εκμεταλλεύτηκε η Ανόρθωση στο 73’, όταν σε μια γρήγορη αντεπίθεση ο Χριστοφή έδωσε στον Κβιλιτάια εντός περιοχής και ο Γεωργιανός με δυ-

νατό σουτ έκανε το 3-1.
Στο 86’ η Ένωση μείωσε εκ νέου με τον Μπαλοτέλι, που έφυγε στη πλάτη της άμυνας και
πλάσαρε υποδειγματικά τον Λόρια.
Το τελικό 4-2 διαμόρφωσε ο Σελίν στο 88’ με
προβολή εντός περιοχής. Ασίστ στο γκολ του
Ουκρανού έκανε ο Νταουσβίλι.
Ανόρθωση (Τ. Κετσπάγια): Λόρια, Γκαλίτσιος (84’ Κορρέα), Σίλντενφελντ, Σελίν, Κορέια, Νταουσβίλι, Αρτυματάς, Χουσμπάουερ (46’
Χριστοφή), Μίχα (56’ Πηλέας), Μαργκάσα (46’
Ελουντού), Κβιλιτάια (80΄Μανιάς)
ΕΝΠ (Κ. Φερέρ): Πέτρου, Ιρέπ (60’ Μπαλοτέλι), Φαν Άνχολτ (67’ Μουλαζίμης), Μπαρμπόζα, Μπάλαζιτς, Μπελόνε, Λουσέρο, Φελίπε,
Μαρκόφσκι (78’ Κολοκούδιας), Θεοδώρου,
Ντένινγκ (60’ Ουντόζι).

Σπορ
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Φορτούνης σέρβιρε, Μπουχαλάκης σκόραρε
«Πιο καλή η μοναξιά…», τραγουδάνε στον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς επικράτησε
με 2-1 του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με δυο
τέρματα του Ανδρέα Μπουχαλάκη, σε αναμέτρηση
για τη 10η αγωνιστική της Super League.
Στο ξεκίνημα του αγώνα οι γηπεδούχοι είχαν
την κατοχή της μπάλας, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» ήταν πιο απειλητικοί. Στο 10’ ο Γιουσέφ Ελ
Αραμπί κέρδισε τη μονομαχία από τον Λίντσεϊ Ρόουζ, ωστόσο το πλασέ του ήταν αδύναμο για να νικήσει τον Μάριο Σιαμπάνη. Έξι λεπτά μετά, η αντεπίθεση του Ολυμπιακού είχε τελικό αποδέκτη τον
Κώστα Φορτούνη που μέσα από την περιοχή δεν
τελείωσε σωστά τη φάση.
Η τρίτη ευκαιρία ήταν και η… φαρμακερή για
τους φιλοξενούμενους. Από φάουλ του Φορτούνη
από τα δεξιά, ο Ρούμπεν Σεμέδο πήρε την πρώτη
κεφαλιά και από κοντά ο Ανδρέας Μπουχαλάκης
έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 στο 29’!
Από μια στατική φάση προσπάθησε να απειλήσει ο
Άρης, αλλά το σουτ του Ματέο Γκαρσία στο 41’ μετά το φάουλ του Χαβιέ Ματίγια ήταν πολύ άστοχο.
Δεν πέρασαν δυο λεπτά από την έναρξη του
δευτέρου μέρους, με τον Φορτούνη να πασάρει
στον Μπουχαλάκη και ο τελευταίος, με διαγώνιο
αριστερό σουτ, να τινάζει τα δίχτυα του Σιαμπάνη
για το 0-2! Ο Άκης Μάντζιος προσπάθησε να αλλάξει με τις αλλαγές του τη ροή του αγώνα. Κι
αφού το σουτ του Ελ Αραμπί δε βρήκε στόχο στο
73’, αμέσως μετά ο Άρης μείωσε: από γύρισμα του
Σαντέ Σίλβα από τα αριστερά, ο Μπερτόγλιο
αμαρκάριστος νίκησε τον Ζοσέ Σα για το 1-2!
Σκορ που δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε…

ΑΡΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2

Μακριά απ’ το γκολ έμειναν η
ΑΕΛ κι ο Ατρόμητος, με το τελικό
0-0 να «σφραγίζει» δίκαια τις προσπάθειές τους στο «Αλκαζάρ».
Οι γηπεδούχοι (στο ντεμπούτο
του Γιάννη Τάτση στον πάγκο
τους) μπήκαν λίγο καλύτερα στο
ματς, πίεσαν τον Ατρόμητο κι
έφτασαν πρώτοι κοντά στο γκολ
με το σουτ του Πλατέλλα στο 14’,
που κόντραρε, αλλά δεν αιφνιδίασε τον Γιαννιώτη που μπλόκαρε
σταθερά.
Στο 30’ ο Μανούσος έπιασε καλή κεφαλιά μετά από κόρνερ του
Γκάλο, αλλά ο Νάγκι ήταν σε ετοιμότητα κι απέκρουσε μακριά. Στο
δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος πήρε την κατοχή της μπάλας κι άρχισε να απειλεί ολοένα και συχνότερα, ιδίως από τις στατικές φάσεις.
Στο 77’ ο Μπουσούλατζιτς, έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στον
αγώνα, όταν μετά από αδράνεια
στην άμυνα της ΑΕΛ, βρέθηκε
αμαρκάριστος και με την εστία...
στρωμένη μπροστά του, όμως το

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

Ο Ολυμπιακός τώρα κοιτάει με αισιοδοξία την
αναμέτρηση απέναντι στη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ» (Τρίτη 1/12, 22:00) για την 5η αγωνιστική
της φάσης των ομίλων του Champions League.
Διαιτητής: Ιβάν Μπέμπεκ (Κροατία)
Κίτρινες: - Σεμέδο, Σισέ, Φορτούνης.
ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Σιαμπάνης, Σού-

Δηλώσεις προπονητών Ολυμπιακού και Άρη
Στο γεγονός πως η ομάδα του κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα παρά τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει, στάθηκε ο Πέδρο Μαρτίνς μιλώντας στην κάμερα των συνδρομητικών καναλιών NovaSports μετά τη νίκη του Ολυμπιακού
με 2-1 επί του Άρη στη Θεσσαλονίκη.
«Δείχνουμε πως έχουμε μια ομάδα που τα δίνει
όλα και δεν σταματάμε λεπτό για να πάρουμε το
αποτέλεσμα που θέλουμε. Αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για
να φτάσουμε τους στόχους μας και παρά τα προβλήματα να βρίσκουμε τους τρόπους σα μεγάλη
ομάδα να παίρνουμε το αποτέλεσμα», ανέφερε
αρχικά ο προπονητής των «ερυθρολεύκων».
Για να προσθέσει στη συνέχεια: «Θα μπορούσαμε να «καθαρίσουμε» το παιχνίδι νωρίτερα.
Στην τελευταία μπαλιά δεν τα καταφέρναμε, παρά το ότι είχαμε ευκαιρίες. Ο Άρης είναι μια πάρα
πολύ καλή ομάδα που δεν είχε ήττα και ξέραμε
πόσο καλά μπορεί να παίξει».

Super League (10η αγωνιστική)

Ο Πορτογάλος τεχνικός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο σκόρερ των δύο τερμάτων του Ολυμπιακού, Ανδρέα Μπουχαλάκη: «Είναι ένα παιδί που
έχουμε πει τι αξία έχει για εμάς. Μετά τα δύο
γκολ πιστεύω πως θα μπορέσει να ξαναγίνει αυτό που ήταν, γιατί είναι πολύ σημαντικός για εμάς
παρά το δύσκολο διάστημα που είχε».
Κι ολοκλήρωσε σχολιάζοντας για την εμφάνιση των Ούγκο Κάιπερς και Μάριου Βρουσάι:
«Δείχνουν πως μπορούμε να βασιστούμε επάνω
τους και μπορούν να μας βοηθήσουν αρκετά. Θα
συνεχίσουμε να τους δίνουμε ευκαιρίες».
Στα «κρύα» γκολ που δέχθηκε ο Άρης και οδήγησαν στην ήττα με 2-1 από τον Ολυμπιακό, στάθηκε ο Άκης Μάντζιος.
«Και οι δύο ομάδες ήθελαν το αποψινό παιχνίδι. Έγινε ένα κοντρολαρισμένο ματς από το ξεκίνημα. Όμως δεχθήκαμε ένα «κρύο» γκολ στο ημίωρο. Δεχθήκαμε και ένα εύκολο γκολ με το… καλησπέρα στο δεύτερο ημίχρονο και τα πράγματα

ντγκρεν (84’ Γκάνεα), Ρόουζ, Μπεναλουάν, Σάκιτς,
Ματίγια, Τζέγκο, Σάσα (69’ Μπερτόγλιο), Ματέο
(57’ Σίλβα), Γκάμα, Μάνος (57’ Λόπεθ).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Σεμέδο,
Σισέ, Ραφίνια, Χολέμπας, Μπουχαλάκης (90’+10’
Πέπε), Εμβιλά, Λοβέρα (63’ Μασούρας), Καμαρά,
Φορτούνης (83’ Βρουσάι), Ελ Αραμπί (83’ Κάιπερς).

έγιναν πολύ δύσκολα για εμάς», ανέφερε αρχικά
ο τεχνικός του Άρη που συμπλήρωσε:
«Κάναμε το γκολ, μειώσαμε, προσπαθήσαμε
και πιέσαμε για την ισοφάριση. Η γενική εικόνα
της ομάδας έδειξε ότι μπορεί να κοιτάει τα μάτια
οποιονδήποτε αντίπαλο και να διατηρηθεί ψηλά
στη βαθμολογία».
Σχολιάζοντας το θέμα των αλλαγών που πραγματοποίησε, ο 51χρονος προπονητής επεσήμανε:
«Ο σχεδιασμός ήταν να γίνουν οι αλλαγές στο
σημείο εκείνο (σ.σ. στο 57ο λεπτό). Μας πήγε πίσω το δεύτερο γκολ. Μας έκανε πιο δύσκολη τη
δουλειά γιατί δεν είχαμε απειληθεί καθόλου. Μας
έδωσαν την ένταση τα παιδιά, αλλά δυστυχώς
δεν καταφέρουμε να πάρουμε κάτι».
Καταλήγοντας, ο Μάντζιος θέλησε να κοιτάξει
μπροστά και το εξ αναβολής ματς με τη Λάρισα
(2/12, 17:15 – Στάδιο Αλκαζάρ): «Αυτό ήταν το
πρώτο ουσιαστικό ντέρμπι, μετά το παιχνίδι με
τον Παναθηναϊκό που κερδίσαμε. Θέλαμε βαθμό
ή βαθμούς, αλλά δεν τα καταφέραμε. Πρέπει να
ξεκουραστούμε τώρα για το παιχνίδι της Τετάρτης».

Κόλλησαν στο «μηδέν» στο Αλκαζάρ
ΑΕΛ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0-0

πλασέ του έφυγε ελάχιστα άουτ,
κάνοντας τον Νταμίρ Κάναντι να...
τραβάει τα μαλλιά του στον πάγκο.
Η ΑΕΛ (που δεν έχει ακόμη νίκη

εντός) προσπάθησε στο φινάλε να
«πατήσει» την εστία του Ατρόμητου, όμως οι Περιστεριώτες ήταν
άριστα οργανωμένοι στα μετόπι-

σθεν και πήραν σχετικά τον βαθμό
στο «Αλκαζάρ», διευρύνοντας το
αήττητο σερί τους κόντρα στους
«βυσσινί» σε 10 ματς!
Διαιτητής: Γιώργος Τζοβάρας
(Φθιώτιδας)
Κίτρινες: Σπαρβ, Γιουνές, Τρούγιτς
ΑΕΛ (Γ. Τάτσης): Νάγκι, Μπέρτος, Μιχαήλ (55’ Μούζεκ), Σπαρβ
(80’ Αλί Γκαζάλ), Φίλιπ, Ηλιάδης,
Ζίζιτς, Μιλοσάβλιεβιτς, Πλατέλλας, Γιουνές (62’ Ντουρμισάι), Πινακάς (80’ Τρούγιτς).
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντ. Κάναντι):
Γιαννιώτης, Κιβρακίδης, Γκαλβάο,
Γούτας, Τομάσεβιτς, Χαρίσης (90’
Νάτσος), Γκάλο (90’ Ρισβάνης),
Μπουσούλατζιτς, Ραμπέγιο (67’
Μάτιτς), Χριστοδουλόπουλος (67’
Μουνίθ), Μανούσος (90’ Κωτσόπουλος).
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12 -8αγ.
9
9
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6 -8αγ.
5 -8αγ.
4
2 -7αγ.

Αγγλία (10η αγωνιστική)
Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ
Μπράιτον-Λίβερπουλ
Μάντσεστερ Σίτι-Μπέρνλι
Έβερτον-Λιντς
Γουέστ Μπρομ-Σέφιλντ Γιουν.
Σαουθάμπτον-Μάντσεστερ Γιουν.
Τσέλσι-Τότεναμ
Άρσεναλ-Γουλβς
Λέστερ-Φούλαμ
Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Λίβερπουλ
Τότεναμ
Τσέλσι
Λέστερ
Σαουθάμπτον
Έβερτον
Μάντσεστερ Σίτι
Άστον Βίλα
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16 -10αγ.
15 -9αγ.
15 -8αγ.

Γερμανία (9η αγωνιστική)
Βόλφσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης
Ντόρτμουντ-Κολονία
Λειψία-Αρμίνια Μπίλεφελντ
Ουνιόν Βερ.Αϊντραχτ Φρανκ.
Άουγκσμπουργκ-Φράιμπουργκ
Στουτγκάρδη-Μπάγερν Μον.
Γκλάντμπαχ-Σάλκε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

5-3
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2-1
3-3
1-1
1-3
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22
20
18
18 -8αγ.
17
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Βέλγιο (14η αγωνιστική)
Εουπεν-Σαρλερουά
Σεντ Τρουϊντέν-Μπέβερεν 1-1
Σερκλ Μπριζ-Γκενκ
1-5
Μουσκρόν-Μπριζ
0-0

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

3-1

28 -14αγ.
27 -14αγ.
25
23
23
22
21
19 -12αγ.
18 -14αγ.
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Εξτρεμιστές εκτέλεσαν
4 χριστιανούς
στην Ινδονησία
Τζακάρτα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Εξτρεμιστές ισλαμιστές που πρόσκεινται στο
Ισλαμικό Κράτος σκότωσαν τέσσερις χριστιανούς, αποκεφαλίζοντας τον έναν και καίγοντας
ζωντανό έναν δεύτερο, σε ένα απομονωμένο
χωριό του νησιού Σουλαουέζι, στην Ινδονησία.
Οι δράστες, που ήταν οπλισμένοι με σπαθιά
και πυροβόλα, έφτασαν το πρωί της Παρασκευής στο χωριό Λεμπαντόνγκοα, στο κέντρο
του νησιού. Σκότωσαν τέσσερις άνδρες και
πυρπόλησαν έξι σπίτια. Σε ένα από αυτά τα κτίρια τελούνταν προσευχές και θρησκευτικές λειτουργίες, διευκρίνισε η τοπική αστυνομία.
Προς το παρόν δεν έχει γίνει καμία σύλληψη
και τα κίνητρα των δραστών δεν είναι σαφή,
σύμφωνα πάντα με την αστυνομία.
Ωστόσο, οι αρχές της χώρας θεωρούν ότι η
επίθεση είναι έργο των Μουτζαχεντίν της Ανατολικής Ινδονησίας (MIT), μιας ομάδας που
εδρεύει στο Σουλαουέζι και είναι μία από τις
περίπου 10 ριζοσπαστικές οργανώσεις οι οποίες έχουν ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.
Στο Κεντρικό Σουλαουέζι (πρώην Κελέβη),
εδώ και δεκαετίες σημειώνονται βίαια επεισόδια μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων.
«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι δράστες ανήκαν στο ΜΙΤ, αφού δείξαμε φωτογραφίες μελών αυτής της οργάνωσης στους μάρτυρες της επίθεσης», είπε ο αστυνομικός διευθυντής Γιόγκα Πριγιαχουτάμα.
Η αυτοσχέδια εκκλησία ήταν άδεια τη στιγμή της επίθεσης. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους βρίσκονταν στα σπίτια τους.
Ο αρχηγός του χωριού, ο Ριφάι, είπε ότι και
τα τέσσερα θύματα ήταν άνδρες. Ο ένας μαχαιρώθηκε ο δεύτερος αποκεφαλίστηκε, ο τρίτος
σχεδόν αποκεφαλίστηκε και ο τέταρτος κάηκε
ζωντανός μέσα στο σπίτι του.

Αστυνομικοί
παραπέμπονται
για τον ξυλοδαρμό
μαύρου μουσικού
παραγωγού
Παρίσι.

Οι τέσσερις αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται για τον άγριο ξυλοδαρμού ενός μαύρου μουσικού παραγωγού, μια υπόθεση που
σόκαρε τη χώρα, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον
δικαστή, σύμφωνα με μια πηγή που έχει γνώση
του θέματος. Οι διαδηλώσεις που οργανώθηκαν το Σάββατο στη Γαλλία εναντίον της αστυνομικής βίας σημαδεύτηκαν από επεισόδια.
Τουλάχιστον 130.000 άνθρωποι κατέβηκαν
στους δρόμους, σύμφωνα με στοιχεία του
υπουργείου Εσωτερικών, πάνω από 500.000
σύμφωνα με τους διοργανωτές.
Εν μέσω του τεταμένου πολιτικού κλίματος,
με αφορμή τον νόμο περί «Καθολικής Ασφάλειας» που προώθησε η κυβέρνηση –και ο
οποίος ένωσε δημοσιογράφους, παραγωγούς
ντοκιμαντέρ, σκηνοθέτες, προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων– ο ιστότοπος Loopsider
έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη το βίντεο
που προκάλεσε σάλο στη Γαλλία: στις εικόνες
αυτές τρεις αστυνομικοί χτυπούν άγρια τον Μισέλ Ζεκλέρ, μέσα στο στούντιό του στο Παρίσι,
στις 21 Νοεμβρίου, ενώ στη συνέχεια ένας τέταρτος, απ’ έξω, ρίχνει μέσα ένα δακρυγόνο. Σε
άλλο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή, οι αστυνομικοί, περιστοιχισμένοι από
συναδέλφους τους που δεν επεμβαίνουν, συνεχίζουν να χτυπούν τον Ζεκλέρ στον δρόμο,
αφού τον έσυραν έξω από το στούντιο.
Ο εισαγγελέας του Παρισιού Ρεμί Εΐτς πρόκειται να ανακοινώσει αργότερα σήμερα ότι
παρατείνεται η κράτηση των τεσσάρων αστυνομικών, σε βάρος των οποίων διενεργείται
έρευνα από τη Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής
Αστυνομίας (την «αστυνομία της αστυνομίας»). Στα επεισόδια συνελήφθησαν 81 άνθρωποι, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.
Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένας Σύρος
φωτορεπόρτερ, συνεργάτης του Γαλλικού Πρακτορείου, ο οποίος κάλυπτε τη διαδήλωση στο
Παρίσι.

HΠΑΚόσμος
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Αυστηρότερα περιοριστικά
μέτρα στο Σαν Φρανσίσκο

Photo: EPA
Το αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο την παραμονή της Ημέρας των Ευχαριστιών.
Άγιος Φραγκίσκος.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Η

δημοτική αρχή στην πόλη Σαν Φρανσίσκο
(Καλιφόρνια) ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει
περιορισμό της κυκλοφορίας και άλλα μέτρα από τη
Δευτέρα, εξαιτίας της αναζωπύρωσης των κρουσμάτων του SARS-CoV-2.
Τα εμπορικά καταστήματα η λειτουργία των οποίων δεν κρίνεται απόλυτα απαραίτητη θα αναστείλουν
τη λειτουργία τους και όλες οι συναθροίσεις θα απαγορεύονται από τις 22:00 ως τις 05:00, μέτρο που θα
παραμείνει σε ισχύ ως την 21η Δεκεμβρίου, τόνισε
χθες Σάββατο η δήμαρχος Λόντον Νικόλ Μπριντ.
Επίσης ορισμένα καταστήματα που λειτουργούν σε
κλειστό χώρο θα είναι υποχρεωμένα να μειώσουν τον
αριθμό των πελατών τους — σε περίπτωση που δεν
συμμορφώνονται προς τη νέα σύσταση, θα κλείνουν
— από το απόγευμα σήμερα Κυριακή, πρόσθεσε η
Μπριντ, η πρώτη αφροαμερικανίδα δήμαρχος του
Σαν Φρανσίσκο.
Τα μέτρα αφορούν επίσης την κομητεία Σαν Ματέο, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο.
«Δεν ξέρω πώς να το πω με περισσότερη σαφήνεια.
Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος με την οποία
έχουμε έρθει αντιμέτωποι κατά την διάρκεια της πανδημίας», τόνισε η 46χρονη Δημοκρατική πολιτικός
μέσω Twitter. «Πρέπει να θέσουμε την κατάσταση υπό
έλεγχο τώρα και δεν μπορούμε να την αφήσουμε να
συνεχίζεται με αυτόν τον ρυθμό».
Αφού έκλεισε τα μπαρ και τα εστιατόρια την Τετάρτη, το Λος Άντζελες υιοθέτησε την Παρασκευή
σειρά περιοριστικών μέτρων ως την 20ή Δεκεμβρίου.
Οι περισσότερες δημόσιες και ιδιωτικές συναθροίσεις
απαγορεύθηκαν για τρεις εβδομάδες, κάτι πάντως
που δεν αφορά τις θρησκευτικές λειτουργίες και τις
διαδηλώσεις. Η Καλιφόρνια επέβαλε την περασμένη
εβδομάδα περιορισμό της κυκλοφορίας στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειάς της, το μέτρο αυτό όμως
δεν αφορούσε το Σαν Φρανσίσκο.
Στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί σχεδόν 265.000 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 κι έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 13 εκατομμύρια κρούσματα του SARS-CoV-2.

Πρόκειται για τον βαρύτερο απολογισμό στον πλανήτη σε απόλυτους αριθμούς.

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ στήριξε την Ρωμαιοκαθολική Επισκοπή του Μπρούκλιν και δύο συναγωγές υπερορθόδοξων Εβραίων που είχαν προσφύγει κατά των περιορισμών που υιοθέτησε η πολιτεία
της Νέας Υόρκης προκειμένου να ανασχέσει την εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού.
Στις 6 Οκτωβρίου ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης
Άντριου Κουόμο αποφάσισε να κλείσει τις μη απαραίτητες επιχειρήσεις στις πλέον πληγείσες περιοχές της
πολιτείας από την covid-19, περιλαμβανομένων κάποιων συνοικιών του Μπρούκλιν. Στο πλαίσιο αυτό
προβλεπόταν ο περιορισμός σε δέκα των πιστών που
συγκεντρώνονται σε χώρους λατρείας σε κάποιες συνοικίες, ενώ σε άλλες ο αριθμός έφτανε τους 25.
Όμως η Ρωμαιοκαθολική Επισκοπή του Μπρούκλιν, οι δύο συναγωγές υπερορθόδοξων Εβραίων καθώς και η εθνική οργάνωση υπερορθόδοξων Εβραίων
Αγκούνταθ Ίσραελ Αμερικής προσέφυγαν δικαστικά
εναντίον της απόφασης του Κουόμο, καταγγέλλοντας
ότι οι περιορισμοί για τους χώρους λατρείας παραβιάζουν την ανεξιθρησκεία η οποία προστατεύεται από
την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος. Παράλληλα επεσήμαναν ότι στους χώρους λατρείας επιβάλλονταν πιο αυστηροί περιορισμοί απ’
ό,τι σε απαραίτητα καταστήματα, όπως τα καταστήματα πώλησης τροφίμων.
Ομοσπονδιακός δικαστής του Μπρούκλιν απέρριψε την προσφυγή τους, όπως και το εφετείο της Νέας
Υόρκης. Όμως το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αργά την Τετάρτη αποφάσισε υπέρ τους με 5 ψήφους,
έναντι 4. Αυτή είναι η πρώτη απόφαση του Ανώτατου
Δικαστηρίου που καταδεικνύει τις συνέπειες της απόφασης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να
διορίσει τη συντηρητική δικαστίνα Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ, η οποία έριξε την καθοριστική ψήφο υπέρ των
θρησκευτικών ομάδων.
Ο συντηρητικός δικαστής Τζον Ρόμπερτς ψήφισε
κατά, όπως και οι τρεις φιλελεύθεροι δικαστές του
Ανώτατου Δικαστηρίου.

Φλερτάρει με νέα υποψηφιότητα ο Τραμπ
Ουάσιγκτον.- Ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος
πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μελετά το
ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές
του 2024 και ενδέχεται να το ανακοινώσει την
ημέρα της ορκωμοσίας του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν, την 20ή Ιανουαρίου
2021, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος The
Daily Beast, επικαλούμενος ενημερωμένες πηγές.
Ο Τραμπ συζητά με συμβούλους και έμπιστα
πρόσωπα το συγκεκριμένο σχέδιο παρότι ως τις

εκλογές αυτές μένουν σχεδόν τέσσερα χρόνια, κατά το δημοσίευμα. Περί το 47% των Αμερικανών
θα τασσόταν υπέρ της συμμετοχής του Τραμπ στις
εκλογές του 2024, σύμφωνα με δημοσκόπηση του
ινστιτούτου HarrisX για λογαριασμό της εφημερίδας The Hill. Ο 74χρονος Τραμπ συνεχίζει να μην
αναγνωρίζει ως σήμερα την ήττα του στις εκλογές
της 3ης Νοεμβρίου και να καταγγέλλει, χωρίς να
έχει παρουσιάσει αποδείξεις, πως διαπράχθηκε νοθεία.

Πάνω από
600 συλλήψεις
στην Τουρκία
Κωνσταντινούπολη
ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa

Οι τουρκικές αρχές γνωστοποίησαν
ότι συνέλαβαν 641 υπόπτους στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας επιχείρησης τις
προηγούμενες δύο ημέρες, μετέδωσε το
Σάββατο το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.
Όλα τα πρόσωπα που συνελήφθησαν
φέρονται να συνδέονται με το Εργατικό
Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), οργάνωση
την οποία η Άγκυρα χαρακτηρίζει τρομοκρατική.
Σύμφωνα με το Ανατολή, έγιναν έφοδοι σε διευθύνσεις σε 42 επαρχίες και
πόλεις της Τουρκίας, κατά τη διάρκεια
των οποίων κατασχέθηκαν πιστόλια,
τουφέκια, έγγραφα της κουρδικής αυτονομιστικής οργάνωσης και ψηφιακό υλικό.
Οι τουρκικές αρχές έχουν κλιμακώσει
το τελευταίο διάστημα τις επιχειρήσεις
τους εναντίον φερόμενων ως υποστηρικτών του PKK. Περίπου εκατό ύποπτοι,
ανάμεσά τους δικηγόροι και εκπαιδευτικοί, συνελήφθησαν νωρίτερα αυτόν τον
μήνα.
Το PKK, οργάνωση την οποία επίσης
χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οι ΗΠΑ
και η ΕΕ, διεξάγει ανταρτοπόλεμο στην
Τουρκία από τη δεκαετία του 1980.

ΜαυροβούνιοΣερβία:
Αμοιβαία
απέλαση
των πρεσβευτών
Ποντγκόριτσα

Το Μαυροβούνιο και η Σερβία απέλασαν τους εκατέρωθεν πρεσβευτές τους,
σε μία νέα κλιμάκωση των ήδη τεταμένων διμερών σχέσεων ανάμεσα στις δύο
χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας.
Το Μαυροβούνιο κήρυξε τον πρεσβευτή της Σερβίας Βλαντίμιρ Μπόζοβιτς persona non grata για «ανάμειξη
στις εσωτερικές του υποθέσεις», δίνοντάς του προθεσμία 72 ωρών για να
εγκαταλείψει την χώρα, ανακοίνωσε το
υπουργείο Εξωτερικών.
Αμέσως μετά, η Σερβία προχώρησε σε
αντίμετρα, δίνοντας στον πρεσβευτή
του Μαυροβουνίου Τάρζαν Μιλόσεβιτς
72 ώρες για να εγκαταλείψει την χώρα.
Ο πρεσβευτής της Σερβίας χαρακτήρισε «απελευθέρωση» την απόφαση της
εθνοσυνέλευσης του 1918 σύμφωνα με
την οποία το Μαυροβούνιο θα ενωνόταν με την Σερβία και θα εντασσόταν
έτσι στο βασίλειο των Σέρβων, Κροατών
και Σλοβένων, χάνοντας την ανεξαρτησία του.
«Ηταν η ελεύθερη έκφραση της βούλησης του λαού να ενωθεί με την αδελφή Σερβία», δήλωσε κατά την διάρκεια
εκδήλωσης ο σέρβος πρεσβευτής.
Συμβολικά, οι βουλευτές του Μαυροβουνίου υιοθέτησαν το 2018 απόφαση η
οποία ακυρώνει τις αποφάσεις της εθνοσυνέλευσης του 1918.
Το Μαυροβούνιο κήρυξε την ανεξαρτησία του από την Σερβία το 2006, αλλά
η ένταση ως προς την εθνική ταυτότητα
παραμένει στην χώρα των Βαλκανίων.
Σύμφωνα με την απογραφή του 2011,
περί το 30% των 620.000 κατοίκων του
Μαυροβουνίου δηλώνουν Σέρβοι. Ενα
τμήμα τους είχε ταχθεί κατά της βούλησης του προέδρου για την επικύρωση
της εθνικής ταυτότητας του Μαυροβουνίου.

Οικονομία
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Με κέρδη έκλεισε
η Γουόλ Στριτ
Με κέρδη έκλεισαν την ημέρα και την εβδομάδα
οι βασικοί δείκτες της Wall Street την Παρασκευή.
O Dow Jones κέρδισε 37,90 μονάδες (0,13%) στις
29.910,37 μονάδες. Σημειώνεται πως στα υψηλά
ημέρας έφτασε τις 30.015,13 μονάδες. Ο S&P 500
πρόσθεσε 10,23 μονάδες (0,28%) στις 3.639,88 μονάδες ενώ και ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύθηκε
κατά 111,44 μονάδες (0,92%) στις 12.205,85 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow έκλεισε με κέρδη 2,2%, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 2,3% και ο
Nasdaq κατέγραψε κέρδη σχεδόν 3%.

Ευρωπαϊκά
Χρηματιστήρια
Λονδίνο FTSE 100
6.367,58 +4,65 +0,07%
Παρίσι
CAC 40
5.598,18 +31,39 +0,56%
Ζυρίχη
SMI
10.501,18 +3,39 +0,032%
Φραγκφούρτη DAX30
13.335,68 +49,11 +0,37%
Φραγκφούρτη EuroStoxx50 3.527,79 +16,85 -0,03%

Το ευρώ στα $1,1935
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του
δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,18% και
διαμορφώνεται στα 1,1935 δολάρια.
Το ευρώ βρίσκεται στα 124,252 γεν, στο 0,8946
με τη στερλίνα και στο 1,0823 με το ελβετικό
φράγκο. Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε
ποσοστό 0,09% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 104,152 γεν. Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,15% και διαμορφώνεται
στα 1,3334 δολάρια.

Οικονομικές Ειδήσεις
**** Την επανεξέταση της Οδηγίας BRDD (Ανάκαμψη και την Εξυγίανση των Τραπεζών (Bank
Recovery and Resolution Directive) προκειμένου
να εξαιρεθούν οι καταθέσεις από τα μέσα που
χρησιμοποιούνται για την απορρόφηση των κεφαλαιακών ζημιών στις περιπτώσεις των αφερέγγυων τραπεζών, προτείνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, με άρθρο
του που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα
Handelsblatt.
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση για την παροχή ρευστότητας κατά τη διαδικασία της εξυγίανσης. Προς το σκοπό αυτό, μια
προτεραιότητα είναι να καταστεί λειτουργικός ο
μηχανισμός χρηματοδότησης του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης (Single Resolution Fund - SRF)
μέσω του πιστοδοτικού εργαλείου (backstop) του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας
(European Stability Mechanism - ESM) και να
επισπευστεί η θέσπισή του.
Τέλος, επισημαίνει ότι προτεραιότητα ζωτικής
σημασίας είναι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (European
Deposit Insurance Scheme - EDIS). Η δημιουργία ενιαίου, κατάλληλα σχεδιασμένου και επαρκώς χρηματοδοτούμενου συστήματος ασφάλισης των καταθέσεων, όπως αναφέρει, θα ενίσχυε
την εμπιστοσύνη των καταθετών ανά την Ευρώπη, περιορίζοντας έτσι την πιθανότητα τραπεζικού πανικού (bank run) και σπάζοντας οριστικά
το φαύλο κύκλο κρατών-τραπεζών (banksovereign nexus). Προς αυτή την κατεύθυνση
απαιτείται μια πιο φιλόδοξη πολιτική βούληση.
**** Ετήσια αύξηση κατά 28,2% κατέγραψαν τα
κέρδη των μεγαλύτερων κινεζικών βιομηχανιών
στα 642,91 δισεκατομμύρια γουάν (περίπου 97,77
δισεκατομμύρια δολάρια) τον Οκτώβριο, σύμφωνα με σημερινά στατιστικά στοιχεία. Το 1 δολάριο αντιστοιχεί σε 6,58 γουάν
**** Ανακοινώθηκαν οι εξής αλλαγές στη Διοικητική Ομάδα της Alpha Bank:
Ο Στέφανος Μυτιληναίος αναλαμβάνει Γενικός
Διευθυντής - Chief Operating Officer.
· Ο Σπύρος Φιλάρετος αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής - Growth and Innovation.
Ο Αρτέμης Θεοδωρίδης αναλαμβάνει Εκτελεστικός Πρόεδρος στην Cepal.
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ΠΑΡΕΛΑΒΕ 6 Α320neo H SKY EXPRESS

Το πρώτο της Airbus A320neo (SX- IOG), παρέλαβε η SKY express, το οποίο και ξεκινά
πτήσεις στις 14 Δεκεμβρίου 2020 με δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η παραγγελία των έξι συνολικά ολοκαίνουργιων
αεροσκαφών, που είναι η μοναδική πώληση του κολοσσού της Airbus για το 2020, έρχεται
να συμπληρώσει τον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας και να διευρύνει το πτητικό της έργο. Η
νέα εποχή των Airbus A320neo της SKY express ξεκινά από την Θεσσαλονίκη, με το
δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη από τις 14 Δεκεμβρίου. Σταδιακά, μέσα στους επόμενους
μήνες, στο πτητικό έργο της εταιρείας θα ενταχθεί η πτήση Αθήνα - Ρόδος και άλλοι
προορισμοί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εβδομαδιαία ανασκόπηση
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Μ

ε υψηλά κέρδη 5,31% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα
που τελειώνει, κλείνοντας σε νέα υψηλά 9
μηνών. Συμπληρώθηκαν τέσσερις ανοδικές
εβδομάδες στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει
μεγάλα κέρδη που προσεγγίζουν το 30%.
Προς ισχυρή μηνιαία επίδοση κινούνται οι μετοχές και στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, καθώς η πρόσφατη πρόοδος για ένα εμβόλιο κατά του
κορωνοϊού, η νίκη του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, οι ελπίδες για περαιτέρω
μέτρα στήριξης της οικονομίας και η ενίσχυση των
τιμών των εμπορευμάτων δημιούργησαν θετικό
κλίμα στις διεθνείς αγορές.
Η εγχώρια αγορά στηρίχθηκε και στις προσδοκίες για ανάπτυξη με μοχλό το Ταμείο Ανάκαμψης,
καθώς μέσα στον επόμενο μήνα ενδέχεται να ανακοινωθεί το πρώτο έργο που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο, ενώ η κρατική δαπάνη θα ξεκινήσει να πραγματοποιείται στις αρχές του 2021.
Και στο πλαίσιο αυτό οι μετοχές του ενεργειακού
και ο κατασκευαστικού κλάδου, προσέλκυσαν το
ενδιαφέρον των επενδυτών.
Θετικά επηρεάζουν την αγορά η υποχώρηση των
αποδόσεων στην αγορά ομολόγων, ενώ στην άνοδο παίζει ρόλο και το κλείσιμο των «βιβλίων» των
ξένων χαρτοφυλακίων, το οποίο παραδοσιακά λαμβάνει χώρα με την ολοκλήρωση του Νοεμβρίου.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα
στις 736,60 μονάδες, έναντι 699,45 μονάδων της
προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 5,31%, από τις αρχές Νοεμβρίου σημειώνει μεγάλα κέρδη σε ποσοστό 29,34%, ενώ από τις
αρχές του έτους σημειώνει πτώση σε ποσοστό

19,64%.
Η τεχνική εικόνα της αγοράς παρουσιάζεται αρκετά βελτιωμένη καθώς η μακροπρόθεσμη τάση
παραμένει ανοδική, όσο o ΓΔ βρίσκεται πάνω από
τον Κινητό Μέσο Όρο 200 ημερών στις 669 μονάδες.
Αντιστάσεις υπάρχουν στις 740 και υψηλότερα
στις 780 μονάδες, ενώ στηρίξεις βρίσκονται στις
710 και χαμηλότερα στις 680 μονάδες.
Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/
ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 5,87%, ενώ
ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με άνοδο 1,39%.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με
κέρδη σε ποσοστό 7,44%, ενώ από τις αρχές του
έτους καταγράφει πτώση σε ποσοστό 54,71%.
Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 378,015
εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών και διαμορφώθηκε στα 75,603 εκατ. ευρώ, από 78,274
εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την
βδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 1,625 δισ. ευρώ, ενώ
από τις αρχές του έτους έχει μειωθεί κατά 11,457
δισ. ευρώ.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και
Alpha Bank διακινώντας 10,679.423 και 10.451.491
μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο
ΟΠΑΠ με 19,599 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με
7,409 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 71 μετοχές, 37 πτωτικά και
16 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:
Epsilon NET +9,74% και Space Hellas +8,50%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
Επίλεκτος -7,89% και Μαθιός Πυρίμαχα -6,32%.

Συζητήθηκε ο στόχος για R&D 3% του ΑΕΠ
«Σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Έρευνας και Καινοτομίας συζητήσαμε τον στόχο
που έχει θέσει η ΕΕ για δαπάνες έρευνας και
ανάπτυξης (R&D) της τάξεως του 3% του
ΑΕΠ για τα κράτη-μέλη. Στην Ελλάδα τους
τελευταίους μήνες κινούμαστε σε αυτή τη κατεύθυνση», ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter
ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Χρίστος Δήμας. Κατά την τοποθέτησή του, ο
κ. Δήμας εστίασε στις πρωτοβουλίες και τις
δράσεις που έχει αναλάβει το τελευταίο χρονικό διάστημα το υπουργείο σε αυτήν την κατεύθυνση και συγκεκριμένα:
* Τα φορολογικά κίνητρα που αφορούν τον
υπερτριπλασιασμό των υπερεκπτώσεων δαπανών R&D που είναι σε ισχύ από 01.09.2020.
* Την δημιουργία του Elevate Greece.

* Την θέσπιση φορολογικών κινήτρων για
επενδυτικούς αγγέλους.
* Την δρομολόγηση Πολιτείας Καινοτομίας
στην Αττική και του Τεχνολογικού Πάρκου
4ης γενιάς στην Θεσσαλονίκη ThessIntec.
* Τις δράσεις ΕΣΠΑ όπως το Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας, Κέντρα Ικανοτήτων.
* Τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της
βασικής έρευνας.
* Την περαιτέρω αύξηση των δαπανών
Ε&Α από τον ιδιωτικό τομέα, βελτιώνοντας
και επισπεύδοντας ταυτόχρονα τις διαδικασίες πιστοποίησης δαπανών Ε&Α.
* Την προώθηση ουσιαστικών εργαλείων
που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα του
εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας.

Χρηματιστήριο
Κύπρου
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Σημαντικά κέρδη παρουσίασε την Παρασκευή το ΧΑΚ, συμπληρώνοντας τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδρίες, εκτοξεύοντας
τα εβδομαδιαία κέρδη στο 7,15%.
Ο Γενικός Δείκτης ανήλθε στις 52,16 μονάδες, παρουσιάζοντας σημαντικά κέρδη σε
ποσοστό 1,88%, ενώ ο Δείκτης FTSE/CySE
20 παρουσίασε κέρδη 1,94% κλείνοντας στις
30,97 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διατηρήθηκε στα πολύ ψηλά – για την εποχή –
επίπεδα των €268.544, εκ των οποίων το 70%
σε συναλλαγές στους τίτλους της Ελληνικής
Τράπεζας, που είδε την αξία της μετοχής να
εκτοξεύεται κατά 9,2%.
Κέρδη κατέγραψαν οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες, με εξαίρεση τον τομέα
των Επενδυτικών Εταιρειών, ο οποίος κατέγραψε βαριές απώλειες σε ποσοστό 4,34%.
Ανοδικά κινήθηκαν η Κύρια Αγορά με 2,86%,
η Εναλλακτική Αγορά με 1,42% και τα Ξενοδοχεία με 0,24%. Το μεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας με €187.567 (άνοδος 9,21% τιμή κλεισίματος €0,69). Ακολούθησαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με €51.775 (άνοδος 3,17% - τιμή κλεισίματος €0,65), της
Petrolina (Holdings) με €5.952 (άνοδος
1,05% - τιμή κλεισίματος €0,96), της C.C.C
Tourist με €5.928 (πτώση 0,56% - τιμή κλεισίματος €0,09) και της Demetra Holdigns PLC
με €2.720 (πτώση 4,88% - τιμή κλεισίματος
€0,39). Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, εννέα κινήθηκαν ανοδικά, δύο
πτωτικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες.
Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 167.

Μείωση €132
στα κόκκινα
δάνεια τον Ιούλιο
Μείωση €132 εκατομμυρίων παρουσίασαν
τον Ιούλιο οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις συνεχίζοντας την πτωτική πορεία, που
στηρίζεται και από το μορατόριουμ καταβολής δόσεων που επιβλήθηκε εν μέσω της
πανδημίας και το οποίο λήγει στο τέλος του
έτους.
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας (ΚΤΚ), στο τέλος Ιουλίου οι συνολικές
ΜΕΧ υποχώρησε στα €6,57, που αντιστοιχεί
στο 22% των συνολικών δανείων, σε σύγκριση με €6,70 δις τον προηγούμενο μήνα. Από
την αρχή του έτους οι ΜΕΧ παρουσιάζουν
πτώση €2,4 δισ, που οφείλεται στην πώληση
του χαρτοφυλακίου MEX από την Τράπεζα
Κύπρου, συμβατικής αξίας €1,4 δισ (Helix 2)
και την λογιστική διαγραφή €0,5 δις από την
Ελληνική Τράπεζα.
Παράλληλα, οι συνολικές συσσωρευμένες
προβλέψεις παρέμειναν αμετάβλητες στο
52,7% των συνολικών δανείων, που σε απόλυτους αριθμούς αντιστοιχούν σε €3,46 δισ.
Οι συνολικές χορηγήσεις που έχουν αναδιαρθρωθεί στο τέλος Ιουλίου αντιστοιχούσαν σε €4,22 δισ, εκ των οποίων ΜΕΧ ύψους
€3,04 δισ συνεχίζουν να ταξινομούνται ως
ΜΕΧ.
Από τα συνολικά κόκκινα δάνεια, το
50,3% ή 3,3 δις ανήκει σε νοικοκυριά, ενώ το
τα εταιρικά ΜΕΧ αντιστοιχούν σε 44,3% ή
2,9 δις ανήκει σε εταιρικά δάνεια. Ωστόσο
από τα εταιρικά κόκκινα δάνεια ΜΕΧ μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανέρχονταν στο τέλος
Ιουλίου σε €2,43 δις που αντιστοιχεί 83% των
εταιρικών ΜΕΧ.
Οι συνολικές συσσωρευμένες προβλέψεις
ανέρχονται στο 60% των εταιρικών ΜΕΧ, εκ
των οποίων το 61% επί των ΜΕΧ μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ οι προβλέψεις για
ΜΕΧ νοικοκυριών ανήλθαν στο τέλος Ιουλίου στο 43%.
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Συνέντευξη Τατάρ: Λύση δύο κρατών με μετακίνηση συνόρων
Λευκωσία.- Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

τη λύση των δύο κρατών, και στη συνέχεια θα αξιολογήσουμε το τι μπορεί να συζητηθεί, τι θέλει η
άλλη πλευρά, και τι μπορούμε να δώσουμε. Η
στάση μας είναι σαφής: Συζητάμε και αξιολογούμε
κάθε λογική πρόταση, όλα όσα θα οδηγήσουν
τους Τ/κ προς τα εμπρός, όχι προς τα πίσω, και
που δεν θα επισκιάσουν την ασφάλειά μας, δεν θα
σπάσουν τους δεσμούς μας με την Τουρκία, δεν θα
αγνοήσουν την κυριαρχική μας ισότητα, δεν θα
καταστρέψουν την κοινωνικοοικονομική μας ζωή
με διακανονισμούς για θέματα γης και ιδιοκτησίας.

Γ

ια πρώτη φορά μετά το ’74 η τουρκική
πλευρά δηλώνει ότι θα κατέλθει στις συνομιλίες για το Κυπριακό, διεκδικώντας λύση
δύο κρατών διά της μετακίνησης συνόρων. Αυτό
διακηρύττει απερίφραστα ο Ερσίν Τατάρ στη συνέντευξή του στην «Κ», λέγοντας ότι εξαρχής
αποκλείει λύση ομοσπονδίας και προτάσσει ως
ιδανικό ένα μοντέλο δύο κρατών και διπλής κυριαρχίας, απαιτεί «αναπροσαρμογή συνόρων»,
και καλεί τους Ε/κ να προσφύγουν στην «Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας» για το Βαρώσι, διότι ως ισχυρίζεται, δεν έχει την πολυτέλεια να
αγνοήσει τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ.
Η ομοσπονδία κατέρρευσε ολοσχερώς στο
Κραν Μοντάνα ισχυρίζεται ο κ. Τατάρ και στο
εξής, «δεν θα εγκαταλείψουμε το δικαίωμά μας να
κυβερνήσουμε τους εαυτούς μας, το κράτος μας
και το αίτημά μας για κυριαρχική ισότητα».
Ο νέος Τ/κ ηγέτης εμφανίζεται να θέτει νέες
κόκκινες γραμμές, διαμηνύοντας ότι συζητάει κάθε λογική πρόταση που θα οδηγεί τους Τ/κ προς
τα εμπρός, δεν θα επισκιάζει την ασφάλειά τους,
δεν θα σπάει τους δεσμούς τους με την Τουρκία,
δεν θα αγνοεί την κυριαρχική τους ισότητα, και
δεν θα καταστρέφει την κοινωνικοοικονομική
τους ζωή με διακανονισμούς σε γη και ιδιοκτησία
που τους μετέτρεπαν ξανά σε πρόσφυγες.
Προσθέτει ότι ποτέ δεν θα πει ναι σε συμφωνία
που δεν θα διαιώνιζε τις τουρκικές εγγυήσεις. Τέλος, για το Βαρώσι λέει ότι θα ανοίξει, στη βάση
αποφάσεων του ΕΔΑΔ και ότι ο στόχος είναι να
γίνει και πάλι ένας τουριστικός παράδεισος.

–Ως ο νέος Τ/κ ηγέτης θεωρείτε ότι το κεφάλαιο της ομοσπονδίας έχει κλείσει;

–Ο λαός μας στις προεδρικές εκλογές επέλεξε
την κατεύθυνση της λύσης δύο κρατών. Όσα δήλωσα κατά τη διαδικασία των προεδρικών εκλογών, στην τελετή παράδοσης, κατά την επίσκεψή
μου στην Τουρκία, στην πρώτη μας συνάντηση με
τον κ. Αναστασιάδη και στην 37η επέτειο του κράτους μας στις 15 Νοεμβρίου, είναι σαφή. Ο πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Ερντογάν, και
ο υπουργός Εξωτερικών, κ. Τσαβούσογλου, ήταν
εξίσου πολύ σαφείς. Η στάση μας είναι ξεκάθαρη.
Οι συνομιλίες για την ομοσπονδία που ξεκίνησαν
το 1977 κατέρρευσαν ολοσχερώς στο Κραν Μοντάνα τον Ιούλιο του 2017 λόγω της στάσης της
ε/κ πλευράς.

–Πού στηρίζετε αυτή σας τη θέση;

Η διχοτόμηση στη θάλασσα
και το Βαρώσι

–Σε περίπτωση που ξεκινήσει η συζήτηση για
εναλλακτικά σχέδια λύσης, θα έρθει στο προσκήνιο και το ενδεχόμενο της διχοτόμησης στη
θάλασσα και διαμοιρασμού των υδρογονανθράκων;
–Η ε/κ πλευρά έχει καταστήσει σαφές ότι δεν
επιθυμεί να μοιραστεί μαζί μας το κράτος και τα
πλούτη του νησιού. Ήταν σαφείς οι προθέσεις της
απορρίπτοντας ακόμη και το σχέδιο Ανάν του
ΟΗΕ, το οποίο σε πολλά σημεία ήταν εναντίον μας.
Κατά μία έννοια, η διαδικασία στο Κραν Μοντάνα
έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός με τη σημερινή στάση της ε/κ πλευράς.
–Στο σημερινό αδιέξοδο δεν διαδραματίζει ρόλο και η στάση της τ/κ πλευράς;
–Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα έλεγαν ποτέ ναι σε
μια συμφωνία στην οποία δεν θα διαιωνίζεται η
αποτελεσματική και πραγματική εγγύηση της
Τουρκίας. Από τώρα και στο εξής ας μην περιμένει
κανείς ότι θα εγκαταλείψουμε το δικαίωμά να κυβερνήσουμε τους εαυτούς μας, το κράτος μας, ή το
αίτημά μας για κυριαρχική ισότητα. Κανείς δεν
πρέπει να περιμένει από εμάς να κάνουμε εδαφικές
παραχωρήσεις τις οποίες δεν είμαστε σε θέση να
αποδεχθούμε. Ναι στην αναπροσαρμογή των συνόρων, αλλά όχι στους διακανονισμούς που θα μετέτρεπαν εκ νέου τους ανθρώπους μας σε πρόσφυγες. Συζητάμε το καθεστώς ιδιοκτησίας, αλλά δεν
υπάρχει κανένας τρόπος, με το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ναι στους διακανονισμούς που
αγνοούν τους τίτλους ιδιοκτησίας που έχουμε εκδώσει αλλά και ό,τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια.

Κυριαρχική ισότητα

–Με βάση τα προαναφερόμενα, ποια είναι η

δική σας οπτική για τη λύση του Κυπριακού;
–Επιθυμούμε πλέον να θέσουμε στο τραπέζι
των συνομιλιών τη λύση των δύο κρατών που θα
βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα (σ.σ. egemene
itlik στα τουρκικά). Τα δύο κράτη θα επιλύσουν τα
υφιστάμενα προβλήματα και στην πορεία θα λαμβάνουμε αποφάσεις που θα ωφελήσουν τους δύο
λαούς και θα ενισχύσουν τον πλούτο, την ευημερία και την ειρήνη. Αυτή είναι η ρεαλιστική προσέγγιση στο Κυπριακό. Δεν επιθυμούμε να χάσουμε άλλα 40 χρόνια στις συνομιλίες για την ομοσπονδία. Ο λαός μας δικαίως περιμένει από εμάς
να λάβουμε μέτρα για να πάρουμε τη θέση που
μας αξίζει στον κόσμο. Φανταστείτε ότι λόγω της
στάσης της ε/κ πλευράς δεν μπορούμε ακόμη να
πραγματοποιήσουμε απευθείας πτήσεις και οι νέοι
μας δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αθλητικούς
αγώνες, οι ομάδες μας δεν μπορούν καν να παίξουν με τις ομάδες της Τουρκίας.

–Θα επιμείνετε στη λύση των δύο κρατών ακόμη και στην περίπτωση που η ε/κ πλευρά την
απορρίψει;
–Φυσικά και θα επιμείνω. Αυτή είναι η ορθή
επιλογή, η οποία είναι προς όφελος της Κύπρου.

–Σε περίπτωση που ξεκινήσει η συζήτηση της
λύσης των δύο κρατών θα έρθουν στο τραπέζι
επιλογές που θα ικανοποιούν την ε/κ πλευρά,
όπως λ.χ. η επιστροφή εδαφών και η απόσυρση
στρατευμάτων;
–Πρώτα ας ξεκινήσουμε τη διαπραγμάτευση για

–Αυτό το ζήτημα θα είναι μέρος των διαπραγματεύσεων. Η πρότασή μας για εξερεύνηση των
υδρογονανθράκων εξακολουθεί να ισχύει, αλλά η
ε/κ πλευρά δεν την αποδέχεται. Προτείνουμε συνεργασία και συνεταιρισμό. Ωστόσο, η ε/κ πλευρά
ισχυρίζεται ότι «θα πράξω ό,τι επιθυμώ και αν
συμφωνείτε μαζί μου, θα σας δώσω κάτι, αλλά θα
αποκλείσω την Τουρκία».

–Σε ποια φάση βρίσκεται το σχέδιό σας για
άνοιγμα του Βαρωσιού και αν η διαδικασία θα
συνεχιστεί ανεξάρτητα από τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό;

–Ναι, θα συνεχιστεί. Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα σχετικά με το Βαρώσι σύμφωνα με τις
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Οι Ε/κ φίλοι μας, οι
κάτοικοι του Βαρωσιού πριν από το 1974, πρέπει
να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή Ακίνητης
Περιουσίας. Προσωπικά έχω καταστήσει σαφές
ότι το κλειστό Βαρώσι δεν θα είναι πλέον μια πόλη φάντασμα, ότι θα ανοίξει, και ότι ο στόχος μας
είναι να γίνει και πάλι ένας τουριστικός παράδεισος, και έχω την έγκριση του λαού μας γι’ αυτό το
σχέδιο. Οι Ε/κ φίλοι μας και η διεθνής κοινότητα
πρέπει να αποφασίσουν. Μας ζητείται να λάβουμε
υπόψη μας τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ, ναι ή όχι; Τα
ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών είναι συμβουλευτικά. Ωστόσο, μας υποδεικνύεται ότι πρέπει να
συμμορφωνόμαστε στις αποφάσεις του ΕΔΑΔ.
Αυτό κάνουμε. Αν δεν συμμορφωθείς, θα τιμωρηθείς.
*** Από την εφημερίδα της Κύπρου «Καθημερινή της Κυριακής»

Πάνω στο τραπέζι κυβέρνησης η λήψη μέτρων κατά την
Λευκωσία.- Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ
Ρευστή συνεχίζει να παραμένει η επιδημιολογική εικόνα της
Κύπρου, με τις όποιες ελπίδες εκφραζόντουσαν τις προηγούμενες μέρες για μερική χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, κατά
την εορταστική περίοδο να εξασθενίζουν. Η τελευταία αξιολόγηση της όλης κατάστασης μπορεί να επέτρεψε την άρση των περιορισμών διακίνησης σε Λεμεσό και Πάφο, δεν απέτρεψε, όμως,
τους περιορισμούς αυτή τη φορά σε παγκύπρια κλίμακα. Μια
εξέλιξη που δεν αφήνει αμφιβολίες για τις προθέσεις κυβέρνησης
και επιδημιολόγων το τελευταίο εορταστικό δεκαπενθήμερο του
Δεκεμβρίου. Εν αντιθέσει με τα όσα λεγόντουσαν το προηγούμενο διάστημα, η κυβέρνηση φαίνεται ότι συντηρεί δυνάμεις για το
δεύτερο μισό του επόμενου μήνα, παρά τις αντίθετες φωνές που
φαίνεται να υπήρχαν εντός της επιδημιολογικής ομάδας την περασμένη Παρασκευή.
Ποια θα είναι η κατεύθυνση της κυβέρνησης στην επόμενη
αξιολόγηση, αποκάλυψε ο ίδιος ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου ανακοινώνοντας τις αποφάσεις. Η ειδική αναφορά
του υπουργού Υγείας ότι τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. «Θέλω να
είμαι ειλικρινής μαζί σας: Εάν υπάρξει επιδείνωση της κατάστασης
δεν θα έχουμε άλλο δρόμο από την επαναφορά αυστηρότερων μέτρων, εάν κριθεί ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη απόφαση» συμπλήρωσε με νόημα ο κ. Κωνσταντίνου. Εκ των πραγμάτων εάν οι δείκτες της πανδημίας δεν δείξουν υποχώρηση το ενδεχόμενο επα-

Ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου παραχωρεί
συνέντευξη Τύπου για τα έκτακτα μέτρα που αποφάσισε το
Υπουργικό Συμβούλιο για αναχαίτιση της πανδημίας.
νάληψης του φαινομένου του περσινού Πάσχα δεν πρέπει να θεωρείται απομακρυσμένο. Επί πλέον υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη
που ενδεχομένως να μην επέτρεψε την χαλάρωση και αυτή έχει να
κάνει με τον χρόνο παραλαβής του εμβολίου από την Κύπρο.

Το παρασκήνιο

Το ρευστό τοπίο που επικρατεί στο επιδημιολογικό κομμάτι

αποκαλύφθηκε από τα όσα ανακοινώθηκαν την περασμένη Παρασκευή. Οι πληροφορίες που ήθελαν να επίκειται κάποια χαλάρωση δεν επιβεβαιώθηκαν και οι λόγοι ήταν συγκεκριμένοι.
Πρώτον, η ανησυχητική τάση σε Αμμόχωστο και Λευκωσία και
δεύτερον τα αυξημένα κρούσματα από στέγες ηλικιωμένων.
Εντός της σύσκεψης στο Προεδρικό, όπως πληροφορείται η «Κ»,
υπήρχαν δύο τάσεις. Η πλειοψηφία υποστήριζε χαλάρωση των
μέτρων, ενώ οι υπόλοιποι τη λήψη πιο αυστηρών μέτρων. Επί του
προκειμένου, λέγεται πως υπήρχε έντονος προβληματισμός για
την ώρα λειτουργίας των καταστημάτων, με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας να έχει ενώπιόν του εισήγηση από επιδημιολόγο
για κλείσιμο της εστίασης στις 4 το απόγευμα και να δίνει, τελικά το πράσινο φως μέχρι της 7 το βράδυ. Πίσω από τα μέτρα που
πάρθηκαν και προσλαμβάνουν παγκύπριο χαρακτήρα αποκαλύπτεται η ανησυχία της κυβέρνησης να προλάβει τα χειρότερα,
μέσα σε μια περίοδο που το εορταστικό κλίμα θα λειτουργεί πιεστικά στην ψυχολογία των πολιτών. Η άποψη που επικράτησε
τελικά ήταν να συνεχισθεί η αυστηρή επιδημιολογική επιτήρηση,
για άλλες 14 μέρες προκειμένου να υπάρχουν εφεδρείες που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε ένα εορταστικό μποναμά περαιτέρω χαλάρωσης των μέτρων που θα
ισχύουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.

Τα γηροκομεία

Το άλλο στοιχείο της επιδημιολογικής αξιολόγησης που επί
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Στην Κύπρο τη Δευτέρα, αναζητώντας σύγκλιση πενταμερούς
Βρυξέλλες.- Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Ο

ι οδηγίες που έχει από τον γενικό
γραμματέα η Τζέιν Χολ Λουτ είναι να
βρει τον τρόπο για να φέρει τα ενδιαφερόμενα μέρη σε μια άτυπη σύνοδο 5+1 για το Κυπριακό. Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν
μάλιστα στην «Κ» πως παρά τα όσα ακούγονται για διαδικαστική συνάντηση, αυτό στο
οποίο προσβλέπει ο γ.γ. του ΟΗΕ είναι μια
ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των δύο κοινοτήτων και των τριών εγγυητριών (στην παρουσία του ΟΗΕ ως του συν ένα). Η κ. Λουτ
θα έρθει όχι απλώς για να ακούσει και να καταγράψει τις στάσεις των πλευρών, αλλά για
να διαπιστώσει πού βρίσκεται η μέση οδός και
να συμβάλει έτσι στην προεργασία του Αντόνιο Γκουτιέρες για την άτυπη πενταμερή, που
θα μπορούσε να συγκληθεί εκτός απροόπτου
ακόμα και τον Ιανουάριο.
Τα Ηνωμένα Έθνη αναζητούν αυτή τη μέση
οδό, καθώς διαπιστώνουν ότι από τις δηλώσεις και
τις ενέργειες της Τουρκίας και της σημερινής τ/κ
ηγεσίας δεν προκύπτει πλήρης απόρριψη της διαδικασίας. Τα Η.Ε. επίσης καταγράφουν άμεσες και
έμμεσες αναφορές της τουρκικής πλευράς που
μπορεί να παραπέμπουν σε ποιο πακέτο προσβλέπει για να επιδείξει εποικοδομητική στάση. Καλά
ενημερωμένος συνομιλητής της «Κ» σημείωσε μάλιστα δηκτικά πως φαίνεται να υπάρχει περισσότερη ευελιξία από ό,τι θα ήθελαν οι Ε/κ και λιγότερη από ό,τι θα ήθελαν οι Τ/κ. Αφήνοντας να νοηθεί πως την ε/κ πλευρά θα τη βόλευε τακτικά μια
άτεγκτη Τουρκία, ενώ οι Τ/κ που βρίσκονται
στους δρόμους θα ήθελαν περισσότερα ανοίγματα
από την Τουρκία όσον αφορά την προοπτική ομοσπονδίας.
Την ίδια στιγμή, οι Βρυξέλλες βρίσκονται σε
στάση αναμονής και με τους θεσμούς και αρκετά
κράτη μέλη να έχουν πλέον κακή διάθεση απέναντι στην Τουρκία λόγω και των αχρείαστων ενεργειών στο Βαρώσι και τις αναφορές σε δύο κράτη
– ενέργειες που υπερβαίνουν τις διμερείς διαφορές
επί των ΑΟΖ. Ταυτόχρονα, όμως, επενδύουν στην
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ως ένα κομμάτι του παζλ που θα φέρει προοπτικές για μια δύσκολη περιοχή σε μια δύσκολη περίοδο.

Ο παράγοντας Ερτζάν

Αυτό που αντιλαμβάνονται τα Ηνωμένα Έθνη
σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές είναι πως οι κινήσεις στο Βαρώσι γίνονται ουσιαστικά για να εξα-

σφαλίσουν την προσοχή των Ε/κ και της διεθνούς
κοινότητας, αλλά και να ασκήσουν πίεση. Όπως
λέγεται σε διπλωματικούς κύκλους, με τον τρόπο
που ενεργεί η τ/κ ηγεσία και η Τουρκία στο Βαρώσι θέλει να προκαλέσει ενόχληση, αντιλαμβάνεται
πως προκαλεί ενόχληση, και ξέρει πως όλα τα υπόλοιπα μέρη αντιλαμβάνονται πως αυτό ακριβώς
κάνει. Ωστόσο, η διάγνωση του διεθνούς παράγοντα είναι πως η τουρκική πλευρά στέλνει το μήνυμα πως θέλει μια σημαντική παραχώρηση. Οι ίδιες
πηγές δείχνουν τις πρόσφατες δηλώσεις του Ερσίν
Τατάρ για το αίτημα των απ’ ευθείας πτήσεων στο
εξωτερικό από το παράνομο σήμερα αεροδρόμιο
του Ερτζάν. Το αίτημα αυτό, πέρα από μέρος του
λαϊκίστικου ρεπερτορίου της τ/κ πλευράς στο Κυπριακό, στο πλαίσιο της επιδίωξης για άρση της
απομόνωσης, είναι και αυτό που έχει συζητηθεί
στο παρελθόν ως αντάλλαγμα για επιστροφή των
Βαρωσίων πριν από τη λύση, και έχει πολλάκις
απορριφθεί δημόσια από την ε/κ πλευρά.
Δεν είναι τυχαίο το ότι η κ. Λουτ έχει ήδη μιλήσει αρκετές φορές με το Λονδίνο πριν από την κάθοδό της στη Λευκωσία (όπου θα μείνει μόνο μία
ημέρα πριν φύγει για Αθήνα και Άγκυρα). Η τ/κ
πλευρά όταν ζητάει απ’ ευθείας πτήσεις άλλωστε
απευθύνεται κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου
ζει μεγάλος αριθμός Κυπρίων. Αν όμως το ενδεχόμενο των απευθείας πτήσεων θεωρείται απομακρυσμένο, το Λονδίνο φαίνεται ήδη να συμφωνεί και
να στέλνει το μήνυμα (μέσω και μιας σειράς πρόσφατων συνεντεύξεων του Ύπατου Αρμοστή Στίβεν Λίλι) πως θεωρεί πως υπάρχει μέση οδός μετα-

ξύ των θέσεων των πλευρών που μπορεί να οδηγήσει σε λύση εντός των παραμέτρων του ΟΗΕ.

Βαρώσια και... αέριο;

Η κ. Λουτ δεν έχει εντολή από τον γ.γ. του
ΟΗΕ να επικεντρωθεί στο θέμα των Βαρωσίων,
καθώς τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν πως πρόκειται
για ένα μέρος του συνολικού προβλήματος. Δηλαδή εκεί που θέλει να επικεντρωθεί ο κ. Γκουτιέρες
είναι στις προοπτικές συζήτησης επί του συνολικού πλαισίου της 30ής Ιουνίου 2017. Αυτό που
αξίζει να καταγράψουμε, επιχειρώντας να καταλάβουμε τις προθέσεις της τ/κ και της τουρκικής
πλευράς, είναι τους χαμηλότερους ρητορικούς τόνους στο θέμα του φυσικού αερίου. Πλέον οι αναφορές που γίνονται από τ/κ πλευράς αφορούν τα
δύο κράτη ως εναρκτήρια θέση και την κυριαρχική ισότητα, και όχι τον διαμοιρασμό του φυσικού
αερίου πριν από τη λύση. Στη συνέντευξή του
στον Νίκο Στέλγια που δημοσιεύεται σήμερα ο Τ/κ
ηγέτης απαντά σε ερώτηση για τους υδρογονάνθρακες και το ενδεχόμενο διχοτόμησης και στη
θάλασσα με μερικές μόνο φράσεις, επισημαίνοντας πως «αυτό το ζήτημα θα είναι μέρος των διαπραγματεύσεων».

Οι Βρυξέλλες είδαν
τους Τ/κ στους δρόμους

Οι διαμαρτυρίες των Τ/κ μετά την εκλογή Τατάρ αλλά και κατά την επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στο Βαρώσι δεν πέρασαν φυσικά απαρατήρητες από τα Ηνωμένα Έθνη – αλλά δεν πέρασαν

απαρατήρητες ούτε από τις Βρυξέλλες. Μπορεί σε
αυτή τη φάση η Κομισιόν να αποφεύγει επιμελώς
να πάρει θέση και να δηλώσει προθέσεις, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την επίσκεψη του συμβούλου του Ερντογάν, Ιμπραήμ
Καλίν, στις Βρυξέλλες την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου απλά με μια παραπομπή στις προηγούμενες
δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων. Όμως το μη
δεσμευτικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία και η μεγάλη πλειοψηφία με
την οποία εγκρίθηκε (631 ψήφους υπέρ, 3 κατά και
59 αποχές) με καθολική στήριξη από όλες τις ομάδες, αντικατοπτρίζει την αυστηρή στάση που υιοθετείται στις Βρυξέλλες. Στους θεσμούς η αίσθηση
που επικρατεί είναι πως ο Ταγίπ Ερντογάν έχει χάσει πολιτικό κεφάλαιο και αξιοπιστία λόγω της
συμπεριφοράς της Τουρκίας, ερχόμενη σε σύγκρουση με τον Εμανουέλ Μακρόν χωρίς ουσιαστικό λόγο και αφήνοντας την Άγκελα Μέρκελ
εκτεθειμένη μετά την αποτυχία της προσπάθειας
γεφύρωσης των διαφορών.
Όμως περισσότερο έχουν ενοχλήσει οι ενέργειες και οι δηλώσεις στα Βαρώσια, καθώς και οι αναφορές σε λύση δύο κρατών, κεφάλαιο που κανένας
στην Ε.Ε. δεν θέλει να ανοίξει σε αυτή τη φάση.
Αυτά τα δύο θέματα δεν είναι αντίστοιχα με τις διενέξεις για το φυσικό αέριο, οι οποίες ήταν καθαρά διμερή ζητήματα στα οποία η κάθε πλευρά έχει
τη δική της ερμηνεία για το τι λέει το διεθνές δίκαιο, και στις οποίες η Ε.Ε. απλώς παίρνει το μέρος δύο κρατών μελών ενώ η Τουρκία παίζει στα
όρια της νομιμότητας.Οι κινήσεις στα Βαρώσια
και οι προσπάθειες αλλαγής της βάσης λύσης είναι
για τις Βρυξέλλες προσπάθεια επιδείνωσης του
στάτους κβο σε μια ήδη δύσκολη περίοδο. Για αυτό και δημιούργησε τη δυναμική για το ψήφισμα
που εγκρίθηκε την Πέμπτη.
Οι αναφορές στο ψήφισμα στις διαδηλώσεις
των Τ/κ με τη συμμετοχή του Μουσταφά Ακιντζί,
αλλά και στις διαμαρτυρίες κατά της επίσκεψης
Ερντογάν, είναι επίσης σινιάλο πως στις Βρυξέλλες λαμβάνονται υπόψη οι Τ/κ ως Ευρωπαίοι πολίτες και πως η βούλησή τους αφορά την Ε.Ε. Πλέον η στάση των θεσμών στις Βρυξέλλες αλλά και
των εθνικών κυβερνήσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των επαφών Λουτ και
το πώς θα συμπεριφερθεί η Τουρκία. Ήδη η Γαλλία
μέσω του ΥΠΕΞ Λε Ντριάν έχει ζητήσει απτές
ενέργειες πέρα από τις πρόσφατες δηλώσεις του
Ταγίπ Ερντογάν. Το κατά πόσο η δημιουργία
ατμόσφαιρας επιστροφής στις διαπραγματεύσεις
αρκεί για να αλλάξει το κλίμα είναι κάτι που θα διαφανεί τις επόμενες μέρες, αν και τα πράγματα είναι δύσκολα για την Τουρκία.

εορταστική περίοδο, εάν δεν αποδώσουν τα νέα μέτρα
και Λευκωσία. Ειδικά για την πρωτεύουσα τα στοιχεία δείχνουν
περισσότερες διαγνώσεις. Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση του
αριθμού των νοσηλευόμενων που προέρχονται από τη Λευκωσία.

του παρόντος δεν επιτρέπει εφησυχασμό, αφορά τις στέγες ηλικιωμένων. Εδώ η κατάσταση που έχει προκύψει αφορά ένα εξίσου σοβαρό ζήτημα που άπτεται της επιβάρυνσης και κατά συνέπεια των αντοχών του συστήματος υγείας. Των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και των Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας. Με
βάση στατιστικά στοιχεία η πλειοψηφία των νοσηλευόμενων
αφορά περιπτώσεις από γεροκομεία. Ειδικά στη Λεμεσό από
τους 19 νοσηλευόμενους με COVID-19, οι 12 προέρχονται από
γηροκομεία. Ζήτημα που έτυχε αναφοράς από τον Υπουργό
Υγείας, την περασμένη Παρασκευή και προκαλεί τριβές για τον
τρόπο διαχείρισης ηλικιωμένων προσώπων που έχουν προσβληθεί από τον ιό. Τα γηροκομεία παρουσιάζονται ως η αχίλλειος
πτέρνα διαχείρισης της πανδημίας με την κυβέρνηση να δέχεται
τις επικρίσεις της επιστημονικής κοινότητας ότι δεν κινήθηκε
έγκαιρα.

Λευκωσία-Αμμόχωστος

Από την αξιολόγηση των 14 τελευταίων ημερών, διαφάνηκε
πως τα μέτρα που λήφθηκαν το προηγούμενο διάστημα απέδωσαν σε Λεμεσό και Πάφο, ενώ την ίδια ώρα εντοπίσθηκε μια διαφοροποίηση σε άλλες επαρχίες. Επιδημιολογική συμπεριφορά
που ώθησε στη λήψη οριζόντιων μέτρων. Σε απόλυτους αριθμούς
ο δείκτης μεταδοτικότητας κινήθηκε, σε παγκύπρια κλίμακα κοντά στο 1:1,1 ενώ σε Λεμεσό και Πάφο υποχώρησε στο 1:0,85.
Ταυτόχρονα παρατηρήθηκε άνοδος στις άλλες επαρχίες όπου ο

Τέλος Δεκεμβρίου
η παραλαβή

Σε ρυθμούς Black Friday και με τα μέτρα κορωνοϊού, φορώντας
μάσκες κρατώντας αποστάσεις και χρησιμοποιώντας τα
αντισηπτικά που είναι τοποθετημένα στις εισόδους των
καταστημάτων οι Κύπριοι καταναλωτές έσπευσαν για να
εκμεταλλευτούν τις εκπτώσεις, Λευκωσία 27 Οκτωβρίου 2020.
ΚΥΠΕ/ΚΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
δείκτης μεταδοτικότητας κυμάνθηκε μεταξύ του 1:1,2 με 1:1,5. Η
μεταβολή στις άλλες επαρχίες, παρατηρήθηκε σε Αμμόχωστο

Μια σημαντική εξέλιξη που φαίνεται να επέδρασσε στα μέτρα
που αποφασίσθηκαν, έχει να κάνει με το εμβόλιο κατά του ιού.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η «Κ», η
Λευκωσία φαίνεται να ειδοποιήθηκε για την ημερομηνία παραλαβής του εμβολίου για τον COVID – 19, καθώς και για την ποσότητα που θα παραλάβει. Και στα δύο ζητήματα τα νέα είναι ενθαρρυντικά. Με βάση της υπάρχουσες πληροφορίες το εμβόλιο
θα παραληφθεί μετά τα Χριστούγεννα και οι ποσότητες που θα
φθάσουν στο νησί θα είναι μεγαλύτερες από αυτές που αρχικά είχαν υπολογιστεί. Επίσης, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε,
η εταιρεία Pfizer ενημέρωσε το Υπουργείο Υγείας για το εμβόλιο
που ετοιμάζει, αποστέλλοντας τις τεχνικές προδιαγραφές για
τον τρόπο αποθήκευσής του. Εντός του επόμενου διαστήματος
αναμένεται να ολοκληρωθεί και σχεδιασμός του Υπουργείου
Υγείας για το πρακτικό κομμάτι εμβολιασμού του πληθυσμού.›››
**** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»
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Οταν η τιμή της Πολιτείας σύρθηκε στο σφαγείο
Λευκωσία.- Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

Σφαγείου Κοφίνου, όσο και της περιβόητης προσφοράς για τη διαχείριση των ζωικών προϊόντων
την οποία ανέλαβε η θυγατρική της CYPRA LTD,
CYPRA BIOENERGY LTD, είναι πέρα από εμφανές ότι υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια μία άνευ προηγουμένου στήριξη από την ΕΥ προς την εταιρία
CYPRA, ιδιοκτησίας του συζύγου της ΓΛ».
Γλαφυρά περιέγραψε ο Σ. Χάσικος την προσπάθεια διάσωσης και αξιοποίησης του Σφαγείου Κοφίνου ώστε να καλυφθεί, όσο γινόταν, από το χρέος των 30 εκατ. που συσσωρεύτηκε διαχρονικά και
προκειμένου να μη δημιουργηθεί το σημερινό μονοπώλιο που έχει το σφαγείο CYPRA: «Σε όλη αυτή την πορεία είχαμε πάντα απέναντί μας τη
CYPRA, την ΕΥ και την Αρχή Κρατικών Ενισχύσεων».

«Δ

εν έχω καμία απολύτως σχέση, ιδιάζουσα, απομακρυσμένη ή έστω πολύ
απομακρυσμένη με τη γενική λογίστρια», διακηρύττει μέσω Twitter στις 24.11.20, ο γενικός ελεγκτής (ΓΕ) Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ως
απάντηση στον πρώην ΥΠΕΣ Σωκράτη Χάσικο. Πριν συμπληρωθούν 24 ώρες ο ΓΕ πήγε
στη Βουλή, (25.11.20) και κατέθεσε έκθεση,
για διενέργεια πειθαρχικής έρευνας κατά της
γενικής λογίστριας (ΓΛ), Ρέας Γεωργίου και
του (τότε) πρώτου λογιστή του Γεν. Λογιστηρίου, ο οποίος έδωσε οδηγίες να μην εξαργυρωθεί για λογαριασμό της Δημοκρατίας, η
επιταγή ύψους 54.000 ευρώ που αφορούσε κατάσχεση εγγυητικής του ιδιοκτήτη του σφαγείου Cypra, δηλαδή του συζύγου της λογίστριας.
Τα γεγονότα αυτά διαδραματίστηκαν το 2017 –
και ως φαίνεται διέλαθαν της προσοχής του ΓΕ, ο
οποίος σε άλλες περιπτώσεις ακόμα και τις Κυριακές σπεύδει να ελέγξει «παρανομούντες». Ας δούμε όμως πώς ο ΓΕ άργησε τρία χρόνια να ζητήσει
πειθαρχική έρευνα κατά της ΓΛ και κυρίως –αν δεν
έστρεψε το βλέμμα αλλού, τι δεν πήρε πρέφα:

Τι δεν πήρε πρέφα!

Στις 31.12.2015 συνομολογήθηκε σύμβαση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (ΚΥ) και CYPRA BIOENERGY LTD, για €540.000 ετησίως + ΦΠΑ και
δικαίωμα ανανέωσης για άλλο ένα έτος. Επειδή η
CYPRA δεν είχε όλες τις άδειες, η ημερομηνία
έναρξης της σύμβασης ορίστηκε εντός έξι μηνών,
το αργότερο. Στις 31.12.2016 : Η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), της οποίας
προεδρεύει το Γενικό Λογιστήριο, δίνει την πρώτη
παράταση. Στις 17.2.2017, δίνει δεύτερη παράταση
και στις 10.3.2017, δίνει και Τρίτη παράταση κατά
το κυπριακό δη λεγόμενο, «εμείς παπάδες εμείς τατάδες». Στις 12.5.2017, το υπουργείο Γεωργίας ζητάει γνωμάτευση από τον γενικό εισαγγελέα, ώστε
οι ΚΥ να προχωρήσουν σε κατάπτωση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης, η οποία και δίνεται από τον
Κ. Κληρίδη στις 21.7.2017. Στις 4.9.2017, οι ΚΥ
απαιτούν γραπτώς από την τράπεζα-εκδότη της
εγγυητικής την πληρωμή των €54.000. Στο μεταξύ
η CYPRA –πονηρά ενεργώντας– στις 08.09.2017
καταχωρεί αγωγή στο δικαστήριο.
Η τράπεζα στις 10.9.2017 εκδίδει επιταγή
€54.000 προς τις ΚΥ, οι οποίες την παραλαμβάνουν στις 12.9.2017 και την καταθέτουν στον λογαριασμό τους στην τράπεζα. Στις 13:12 της ίδιας
ημέρας οι ΚΥ παίρνουν μέσω τηλεομοιότυπου διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας,
που απαγόρευε την κατάσχεση της εγγυητικής μέχρι το πέρας της αγωγής και ή διαταγής του Δικαστηρίου. Στις 12.9.2017, το φινάλε της πλεκτάνης
γράφεται από τηλεφώνημα ανώτερου λειτουργού
του Γενικού Λογιστηρίου, προς το Λογιστήριο του

Λευκωσία.- Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ
Η απόφαση της Ιεράς Συνόδου, κατά πλειοψηφία, στο θέμα αναγνώρισης του αυτοκέφαλου της Ουκρανικής Εκκλησίας και τυπικά επισφράγισε το χάσμα που έχει δημιουργηθεί στις
σχέσεις Πατριαρχείου Μόσχας και πασών των
Ρωσιών με την Εκκλησία της Κύπρου. Σχέσεις
που δεν επιδεινώθηκαν ραγδαία, με τη μνημόνευση του μητροπολίτη Κιέβου Επιφάνιου από
τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, αλλά διολίσθαιναν τα τελευταία 6 με 7 χρόνια. Η στροφή
που πραγματοποίησε ο προκαθήμενος της Εκκλησίας απέναντι στο Πατριαρχείο Μόσχας, με
ξεκάθαρη τοποθέτηση υπέρ του Οικουμενικού
Πατριαρχείου δεν εδράζεται μόνο σε θεολογικά
ζητήματα, παρά τα όσα λέγονται τελευταία από
αρχιερείς.
Η αλλαγή πλεύσης είναι βέβαιο ότι έχει να
κάνει με ζητήματα κοσμικής φύσεως, αλλά κυρίως προληπτικών κινήσεων απέναντι στην
«επιθετική» τακτική της Ρωσικής, σε άλλες ορ-

Ο Πιλάτος

υπουργείου Γεωργίας και οδηγίες όπως οι ΚΥ ζητήσουν από την τράπεζα από συρση της επιταγής.
Έτσι η επιταγή που είχε κατατεθεί στον λογαριασμό των ΚΥ, επιστρέφεται στις ΚΥ. Στις 02.11.2017,
η ΚΔ καταχωρεί ένσταση και 18 μήνες μετά στις
10.06.2019, το δικαστήριο ακυρώνει το προσωρινό
διάταγμα! Αυτά, τα τριτοκοσμικά διαδραματίστηκαν από τις 31.12.2015 μέχρι τις 10.06.2019 και
στα οποία, η CYPRA του Γιώργου Γεωργίου και το
Γενικό Λογιστήριο της ΚΔ του οποίου προΐσταται
η σύζυγός του Ρέα Γεωργίου, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πρωταγωνίστησαν.

Πανδημίααποκαλύψεις

Το απόστημα που δημιουργήθηκε γύρω από τις
εταιρείες CYPRA και διογκωνόταν ανέλεγκτο και
ανεξέλεγκτο για χρόνια ουδείς θα το έπαιρνε πρέφα, αν δεν κακοφόρμιζε με την πανδημία
COVID-19, ώστε να αποκαλυφθούν τα δεκάδες
κρούσματα μεταξύ των παράνομα εργαζομένων
στο συγκεκριμένο σφαγείο και να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι της διαφθοράς και της σύμπραξης αξιωματούχων, της ΕΥ, του ΓΛ, της Αρχής Κρατικών Ενισχύσεων, με το CYPRA, σύμφωνα και με
όσα κατέθεσε ο πρώην ΥΠΕΣ την Πέμπτη στη
Βουλή. Από την πλευρά του, ο ΓΕ Οδυσσέας Μιχαηλίδης επιχείρησε να πείσει τη Βουλή και τους
φορολογούμενους πολίτες ότι δεν τα εντόπισε
προηγουμένως και μόλις την περασμένη Τετάρτη
(25.11.20) κατέθεσε έκθεση, για διενέργεια πειθαρχικής έρευνας εναντίον της ΓΛ και του (τότε)
πρώτου λογιστή. Η δε Ρέα Γεωργίου, χωρίς προφανώς να θεωρεί ότι όταν προΐσταται δημόσιων
προσφορών η σύζυγος, είναι απαράδεκτο και επιλήψιμο, ο σύζυγος να εμπλέκεται και να διεκδικεί,
δήλωσε μέρα μεσημέρι και εντός Βουλής, το παρακάτω κορυφαίο:
«Ουδέποτε από την πλευρά μου υπήρξε η παραμικρή εύνοια. Όλες μου οι αποφάσεις είναι αξιόπιστες, παρά την αλλεπάλληλη επίθεση από τα
ΜΜΕ εναντίον μου. Δέχομαι μια απίστευτα αδι-

καιολόγητη στοχοποίηση. Και τώρα με στοχοποιείτε με στόχο την εξόντωσή μου. Λυπάμαι πολύ.»
Υποψιαζόμαστε ότι οι φορολογούμενοι λυπούνται
περισσότερο κυρία λογίστρια, που δεν μπορούν να
ανακράξουν ως είθισται για κάθε θεσμό που εκπροσωπείται επάξια, «άξιος ο μισθός σας»! Ο ελεγκτής, βλέποντας πως το γεφύρι πίσω του γκρεμιζόταν κι ακούγοντας μέσα του τη φωνή να επαναλαμβάνει φορτικά, «ο σώζων εαυτόν σωθήτω»,
«έδωσε» στυγνά τη λογίστρια στην Επιτροπή
Ελέγχου, καταλήγοντας ότι: «…για όλες τις ενέργειες κρατείτο ενήμερη, και συμφωνούσε».

Ο ακροβολιστής

Σαν πυροβολισμός ακροβολιστή ακούστηκε
στην αίθουσα η βολή προς τον ελεγκτή, του αναπληρωτή διευθυντή ΚΥ Χριστόδουλου Πίπη:
«Μας διατάξατε με επιστολές να σταματήσουμε
τη διαδικασία των προσφορών για την διαχείριση
αποβλήτων χωρίς την αναθέτουσα αρχή. Απευθυνθήκαμε στη Νομική Υπηρεσία η οποία χαρακτήρισε το γεγονός απαράδεκτο. Ωρυόταν ο Χασαπόπουλος να πάρει την προσφορά ο CYPRA».
Οι παριστάμενοι εκείνη την ώρα έμαθαν ότι ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, που εκ μέρους της ΕΥ παρενέβαινε υπέρ των εταιρειών CYPRA σε όλη τη
διαδικασία με πλειάδα επιστολών το 2014-15, τον
Μάιο του 2015, προήχθη σε διευθυντή Τεχνικού
Ελέγχου της ΕΥ από επιτροπή υπό τη λογίστρια
και τον ελεγκτή!
Την αποκάλυψη έκανε ο Σωκράτης Χάσικος που
εμφανίστηκε ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου σαν
έτοιμος από καιρό, με γραπτό κείμενο και με 6 επισυναπτόμενα έγγραφα που κατέθεσε στην Επιτροπή. Συνοπτικά τόνισε: «Όταν μιλούμε για ‘πλάτες’
προς τη CYPRA και τη ΓΛ αυτές ήταν πρωτίστως
‘πλάτες’ της ΕΥ.Το θέμα της εγγυητικής που ‘ανακάλυψε’ ο ΓΕ κάποια χρόνια μετά, είναι τρανταχτή
απόδειξη της ‘πλάτης’. Η χθεσινή απαίτηση του ΓΕ
για πειθαρχική έρευνα εναντίον της ΓΛ δεν πείθει
κανένα ούτε δικαιολογεί την μέχρι χθες συμπεριφορά της ΕΥ. Μέσα από την ιστορία, τόσο του

Ο Σωκράτης Χάσικος δεν έκρυψε λόγια ούτε και
για τον τέως γενικό εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη,
στον οποίο πήρε δύο χρόνια να απαντήσει σε σχετική επιστολή που του έστειλε ο υπουργός Εσωτερικών το 2015. Το Φεβρουάριο του 2017 ο εισαγγελέας, απάντησε στον ΥΠΕΣ, Σ. Χάσικο νίπτοντας τας χείρας του καθώς αποφαινόταν: «Ο Γ.
Ελεγκτής δεν είναι διοικητικό όργανο, οι δε αποφάσεις που λαμβάνει και οι έλεγχοι τους οποίους
διενεργεί και οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει
δεν συνιστούν διοικητικές πράξεις, αποφάσεις ή
παραλείψεις. Με αυτή την έννοια σε καμία περίπτωση δεν υπόκεινται στον έλεγχο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αλλά ούτε και του Διοικητικού Δικαστηρίου». Για τη Λογίστρια αναφέρει: «Έστω και εάν αυτή ενήργησε ετεροχρονισμένα ή καθυστερημένα εγείροντας θέμα προσωπικού
κωλύματος στο να εκφέρει άποψη λόγω της
εμπλοκής εταιρείας του συζύγου της, το γεγονός
παραμένει ότι ούτε στο ενδιάμεσο διάστημα, ούτε
μετέπειτα φαίνεται να είχε συμμετάσχει στη διαδικασία, έτσι ώστε να παραβιάζονται οι αρχές του
Διοικητικού Δικαίου». Πιο Πιλάτος πεθαίνεις!
Εκείνο που δεν ξέρουμε είναι αν ο Κώστας Κληρίδης άφησε αρκετό νερό για να νίψουν κι άλλοι τας
χείρας τους, σε αυτή τη ρημαγμένη από αξιοπρέπεια και εντιμότητα Πολιτεία.

Τι λέει στην «Κ» ο Εισαγγελέας

Το ότι «έχουν γνώση οι φύλακες» είναι το συμπέρασμα που προέκυψε μετά από σχετική συνομιλία μας, με τον νυν γενικό εισαγγελέα Γιώργο
Σαββίδη, ο οποίος μας δήλωσε σχετικά:
«Πέραν των ειδικών θεμάτων που έχουν παραπεμφθεί στη Νομική Υπηρεσία για γνωμάτευση, ο
γενικός εισαγγελέας σαφώς και παρακολουθεί τα
τεκταινόμενα σε σχέση με τις εταιρείες CYPRA και
τους διάφορους ισχυρισμούς που έχουν προβληθεί
στη Βουλή και στα ΜΜΕ. Θα αξιολογηθούν όλα
τα δεδομένα και θα ενεργήσουμε αναλόγως αν και
εφόσον κριθεί σκόπιμο».
**** Από την εφημερίδα της
Κύπρου «Καθημερινή της Κυριακής»

Κίνηση της Ιεράς Συνόδου της Κυπριακής
θόδοξες Εκκλησίες. Ένα ζήτημα άκρως σοβαρό
το οποίο μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής
Ένωσης επανακάμπτει με τη Μόσχα να διεκδικεί δυναμικά ρόλο και λόγο στα των άλλων Εκκλησιών, αυξάνοντας την επιρροή της με κάθε
τρόπο. Στο τελευταίο οι ανησυχίες για την όχι
και τόσο παθητική ρωσική παρουσία στην Κύπρο, ίσως να είναι ο σοβαρότερος λόγος που
ώθησε τον Μακαριότατο να εγκαταλείψει την
ουδετερότητα, που ο ίδιος είχε εισηγηθεί στην
Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου, στη
διαμάχη Φαναρίου-Μόσχας και να ταχθεί στο
πλευρό του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η στάση της Μόσχας

Για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για
τις αλλαγές που φαίνεται να συντελούνται στις

σχέσεις Μόσχας και Λευκωσίας σε εκκλησιαστικό επίπεδο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο
ισχυρός άξονας που υπήρχε μεταξύ Αρχιεπισκοπής και Πατριαρχείου Μόσχας σε δύσκολες
περιόδους για την Κύπρο το τελευταίο διάστημα. Ως τέτοιες ήταν το αρνητικό περιβάλλον
μετά τα δημοψηφίσματα του 2004 αλλά και της
οικονομικής κρίσης το 2013 όπου ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, αρχικά με την ιδιότητα του
μητροπολίτη Πάφου, είχε ζητήσει την παρέμβαση, πρώτα του Αλέξιου Β΄ και στη συνέχεια του
νυν πατριάρχη Κύριλλου προς το Κρεμλίνο. Οι
λόγοι που συντελούσαν στη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στις δύο ορθόδοξες Εκκλησίες
φαίνεται να έχουν εκλείψει και να μη διαδραματίζου κάποιο ειδικό ρόλο στην παρούσα φάση.
Ενδεικτικό είναι τα όσα φαίνεται να ειπώθη-

καν κατά τη διάρκεια της διήμερης συνεδρίας
της Ιεράς Συνόδου για το Ουκρανικό. Σύμφωνα
με εκκλησιαστικές πηγές κάποιοι εκ των διαφωνούντων Ιεραρχών φαίνεται μεταξύ άλλων να
επικαλέστηκαν και τον κίνδυνο αλλαγής στάσης της Μόσχας στο Κυπριακό, με τον Αρχιεπίσκοπο να διερωτάται, απαντώντας, τι έπραξε η
ρωσική πλευρά τόσα χρόνια στο Κυπριακό.
Επίσης οι ίδιες πηγές υποστήριξαν πως ο μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος χρησιμοποίησε τη
ρωσική στάση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ για
δείξει την ενόχλησή του και για να ενισχύσει
την επιχειρηματολογία του Αρχιεπισκόπου για
το εύρος της ρωσικής υποστήριξης.

Διείσδυση

Ένα άλλο ζήτημα που σε πρώτη φάση προ-
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Χτύπησε η διαφθορά την πόρτα των κυπριακών κομμάτων
Λευκωσία.Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η

καταγγελία του πρώην επικεφαλής
για τα οικονομικά του ΑΚΕΛ Βενιζέλου Ζαννέτου στην «Καθημερινή», πως ο ιθύνων νους της Δρομολαξιάς ήταν ο Νίκος Κατσουρίδης, άνοιξε το κουτί της Πανδώρας
στην Εζεκία Παπαϊωάννου. Όχι γιατί, όπως
υποστήριζαν στελέχη, υπήρξε κάποιος εντός
του οικοδομήματος που διαφωνούσε με τα
όσα έλεγε στη συνέντευξή του ο Βενιζέλος
Ζαννέτος ή τον αδικούσαν για τις αποκαλύψεις, αλλά η αμηχανία που κυριάρχησε στους
διαδρόμους αφορούσε, μεταξύ άλλων, και τη
χρονική συγκυρία. Ήλθε δηλαδή σε μία περίοδο που ενώ το ΑΚΕΛ προσπαθούσε να ανακάμψει και να κεφαλαιοποιήσει τα ζητήματα
διαπλοκής με τις κακοδιαχειρίσεις της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα χρυσά διαβατήρια και
όχι μόνο, ξέσπασε το σκάνδαλο Χριστάκη Τζιοβάννη από το βίντεο του Al Jazeera. Αυτό, σε
συνδυασμό με την αναμόχλευση όσων έγιναν
στη Δρομολαξιά λίγο πριν από τις εκλογές,
θεωρήθηκε βόμβα που έσκασε στα χέρια των
ΑΚΕΛικών λίγο πριν από τη μεγάλη εκλογική
μάχη.

Ο ρόλος Κατσουρίδη

«Μας ήρθε κεραμίδα η συνέντευξη», υποστήριζαν στελέχη του κόμματος, τα οποία διάβαζαν έκπληκτα τη συνέντευξη το πρωί της Κυριακής και
το επιβεβαίωσε με τον τρόπο του ο εκπρόσωπος
Τύπου Στέφανος Στεφάνου την επόμενη ημέρα
στην Πρωινή Επιθεώρηση του «Πολίτη», όπου
αμήχανα σημείωνε πως η δικαιοσύνη έχει ήδη
αποφασίσει και απέφυγε να μιλήσει ξεκάθαρα για
όσα καταλόγιζε ο Βενιζέλος Ζαννέτος στον Νίκο
Κατσουρίδη. Και απέφευγε να μιλήσει ξεκάθαρα,
καθώς ουδέποτε μέχρι τώρα συζητήθηκε ανοικτά
το κεφάλαιο της Δρομολαξιάς και ποιοι θεωρούνταν για το κόμμα οι πραγματικοί υπεύθυνοι της
κατάστασης.
Ο Βενιζέλος Ζαννέτος, ωστόσο, μπορεί να φωτογράφιζε για καιρό τους πραγματικούς –για τον
ίδιο– υπαίτιους, ωστόσο, πρώτη φορά, μίλησε
ανοικτά, ονοματίζοντας τον άλλοτε κραταιό
άντρα της Αριστεράς, Νίκο Κατσουρίδη. Ο Νίκος
Κατσουρίδης, σύμφωνα με τον Βενιζέλο Ζαννέτο,
ήταν το αρμόδιο άτομο εντός Γραμματείας που
παρακολουθούσε τους ημικρατικούς οργανισμούς, υποστήριζε πως ο ίδιος ο Νίκος Κατσουρίδης πρότεινε στον Νίκο Λίλλη την υποβολή της
συγκεκριμένης πρότασης και πως τον χαρακτήριζε προστάτη του Λίλλη, τον άνθρωπο που τον
κρατούσε από το χέρι με αποτέλεσμα να θέσει ως
προϋπόθεση στις δικαστικές αρχές να μείνει εκτός
της υπόθεσης ο κ. Κατσουρίδης. Παραδέχτηκε
πως ο ίδιος ζήτησε την παραίτησή του από το
κόμμα, καθώς, όπως υποστήριζε, εξαιτίας του μετατράπηκε μία απλή αγοραπωλησία σε σκάνδαλο.

Άφησε μάλιστα να εννοηθεί πως ο ίδιος δεν ενημέρωνε πλήρως τη Γραμματεία για ό,τι αφορούσε
την εν λόγω επένδυση.

Το συγκεκαλυμμένο μήνυμα

Το ερώτημα πολλών όμως ήταν γιατί βγήκαν
όλα αυτά τώρα στη φόρα. Η Δρομολαξιά είναι
ένα κεφάλαιο που έχει συζητηθεί πολλάκις, όμως
ουδέποτε είχε κλείσει, καθώς αποτελούσε πληγή
που βρισκόταν κάτω από το χαλί. Ο Βενιζέλος
Ζαννέτος είχε ξεκαθαρίσει πως θα γράψει τη δική
του αλήθεια σε βιβλίο που αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός των επόμενων μηνών όμως πέραν
τούτου, φέρεται να ενόχλησαν τον ίδιο και οι κατηγορίες της κυβερνώσας παράταξης που τον φωτογράφιζαν για διαφθορά και διαπλοκή και τον
συνέκριναν με τον Χριστάκη Τζιοβάνη, τη στιγμή
που ο ίδιος δεν είχε κατηγορηθεί για διαφθορά.
Αυτή η συνέντευξη κινητοποίησε την ηγεσία, η
οποία του ζήτησε να αναβάλει τη δημοσιοποίηση
του βιβλίου μετά τις βουλευτικές εκλογές. Κίνηση
που κατέδειξε πως στο βιβλίο υπάρχουν κι άλλα
που δεν είπε ακόμα ο κ. Ζαννέτος και ανησυχούν
την ηγεσία ή τουλάχιστον πως στο κόμμα αντιλαμβάνονται πως όλα αυτά πλήττουν κυρίως το
κόμμα και λιγότερο τον κ. Κατσουρίδη. Πάντως,
ο Νίκος Κατσουρίδης τήρησε σιγήν ιχθύος, τουλάχιστον επισήμως, στέλνοντας το μήνυμα πως οι
δικαστικές αποφάσεις μιλούν από μόνες τους και
δεν χρειάζεται ο ίδιος να σχολιάσει οτιδήποτε σε
όσα καταγγέλλει ο κ. Βενιζέλος.
Η αποκάλυψη του «Πολίτη» την Τρίτη που πέρασε πως ο Νίκος Λίλλης έδωσε –μετά από εκβιασμό του Βενιζέλου Ζαννέτου – 100.000 ευρώ εισφορά στο ΑΚΕΛ ως ανώνυμος προκάλεσε περαιτέρω τριγμούς. Θεωρήθηκε από πολλούς πως
αυτή η είδηση ήταν μήνυμα από τον Νίκο Κατσουρίδη πως αν συνεχίσουν οι τοποθετήσεις Βενιζέλου και η δημοσιοποίηση βιβλίου, θα βγουν

πολλοί σκελετοί από το ντουλάπι του ΑΚΕΛ. Οι
σχέσεις του ιδίου με την Εζεκία Παπαϊωάννου σίγουρα δεν διάγουν την καλύτερη περίοδο και δεν
αναμένεται σίγουρα να φτιάξουν το επόμενο διάστημα, καθώς στο ΑΚΕΛ θεωρούν δεδομένη την
έντονη εμπλοκή του με τη Δημοκρατική Παράταξη, αλλά και πως ο ίδιος βρίσκεται πίσω από την
ανεξαρτητοποίηση των τριών βουλευτών του
ΔΗΚΟ, με τους οποίους, όπως λέγεται, βρίσκεται
συχνά.
Όμως η αναμόχλευση των παλιών αμαρτιών
του ΑΚΕΛ είναι κάτι που ενόχλησε στελέχη του
ΑΚΕΛ, αφού θεωρήθηκε ως προσπάθεια να πληγεί το κόμμα την ώρα που ανακάμπτει για ένα παλιό ζήτημα. Ο Στέφανος Στεφάνου δεν έκρυψε τις
τελευταίες ημέρες τη δυσφορία του και για τη συνέντευξη και για το περιβόητο βιβλίο που θα ακολουθήσει. Καθόλου τυχαία και η κίνησή του να
απορρίψει τα περί πολιτικής δίωξης Ζαννέτου. Σε
αυτό το πλαίσιο επέλεξαν να μη σχολιάσουν καθόλου τη συνέντευξη, παρά τις έντονες προκλήσεις που δέχτηκαν από τον Δημοκρατικό Συναγερμό που τους χαρακτήριζε κόμμα διαφθοράς
και διαπλοκής. Τα περί ανώνυμων εισφορών που
προέκυψαν από το 2012 ανάγκασαν την ηγεσία
να τοποθετηθεί και να ξεκαθαρίσει πως αυτά αποτελούν παλιές κακές πρακτικές.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα έγινε
αναφορά πως το ΑΚΕΛ ακολουθεί πλέον πιστά
τη νομοθεσία για τις εισφορές, έστω και αν η
Γραμματεία σίγουρα έρχεται σε δύσκολη θέση με
την αναφορά Βενιζέλου ότι για όλες τις εισφορές
και τις οικονομικές δοσοληψίες του κόμματος
ήταν όλοι ενήμεροι. Ζήτημα βεβαίως αποτελεί και
το θέμα Κατσουρίδη, αν ισχύουν τα όσα ισχυρίζεται ο κ. Ζαννέτος για τον ξάλλοτε δεύτερο τη τάξει του κόμματος.
Οι αποκαλύψεις του Βενιζέλου Ζαννέτου έκαναν πάντως τον Δημοκρατικό Συναγερμόνα τρί-

βει τα χέρια του με ευχαρίστηση. Καθόλου τυχαία
η δήλωσή του εκπροσώπου Τύπου Δημήτρη Δημητρίου ότι το ΑΚΕΛ είναι βουτηγμένο στη διαπλοκή και τη διαφθορά, αλλά και η ανάρτηση από
τον λογαριασμό του κόμματος που μετά την κατακραυγή, ότι ήταν προσβλητική και οπαδική
αφαιρέθηκε, ότι το ΑΚΕΛ «θα μπει σε πτήση αντί
να κατεβάσει κόσμο στους δρόμους. Έχει και… το
λιλλή σε μετρητά από τον Λίλλη για τα έξοδα της
πτήσης. Θα προσγειωθεί όμως στο ‘Βενιζέλος’».
Στον ΔΗΣΥ θέλουν με κάθε τρόπο να πλήξουν το
αφήγημα του ΑΚΕΛ για ηθικό έρεισμα, όμως πόσο εύκολο είναι να το κεφαλαιοποιήσει; Όσο κι αν
η αναμόχλευση του ζητήματος έφερε σε δύσκολη
θέση το κόμμα, η Δρομολαξιά –για την οποία στέλεχος του ΑΚΕΛ καταδικάστηκε και εξέτισε ποινή φυλάκισης– και οι εισφορές, αποτελούν ένα
ζήτημα χιλιοειπωμένο και πολύ μακρινό. Άλλωστε, και ο ΔΗΣΥ έχει βρεθεί στο στόχαστρο για
τις εισφορές που δεχόταν από τη Focus και σίγουρα δυσκολεύει την όποια προσπάθειά του να διαχωρίσει τη θέση του. Για τον ΔΗΣΥ η μεγαλύτερη
δυσκολία είναι πως το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα και τα όσα έχουν δει το φως ξτης δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες, με ιδιωτικά τζετ,
εμπλοκή συμπέθερων και οικογενειακού περίγυρου, σύγκρουση συμφερόντων μελών της κυβέρνησης έχουν πλήξει –όπως παραδέχονται στελέχη– τον ΔΗΣΥ και εκτιμούν πως θα αποτυπωθεί
στις επικείμενες εκλογές. Άλλωστε, στην περίπτωση του ΔΗΣ κανένας δεν φαίνεται να πλήρωσε για τις καταχρήσεις, δεδομένου ότι οι έρευνες
βρίσκονται επί του παρόντος πολύ πίσω.
Πέραν τούτου, ο Συναγερμός θα κληθεί να
απαντήσει και στα ευρήματα της έκθεσης του γενικού ελεγκτή. Ότι δηλαδή η κυβέρνηση ενεργούσε κατά το δοκούν στο θέμα των πολιτογραφήσεων, δίνοντας υπηκοότητα σε πρόσωπα που
δεν πληρούσαν τα κριτήρια. Ευρήματα που στοχοποιούν μία σειρά πρωτοκλασάτων κυβερνητικών στελεχών. Έστω κι αν η απάντηση του ΔΗΣΥ
είναι η ρήξη με τον γενικό ελεγκτή, είναι ερώτημα
κατά πόσο θα την ωφελήσει, δεδομένης και της
δημοτικότητας που απολαμβάνει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, αλλά και της αίσθησης που έχει επικρατήσει, ότι κυβέρνηση και ΔΗΣΥ έχουν κάτι να
κρύψουν από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Το σίγουρο είναι πως επιχειρείται αποδόμησή του μετά και
τις τελευταίες αποκαλύψεις με την εταιρεία Cypra
και είναι ένα ερώτημα αν θα καταφέρει να ενισχυθεί πολιτικά από αυτό ο ΔΗΣΥ, δεδομένου ότι η
σωρεία ατασθαλιών, παρατυπιών και οι παραβλέψεις γίνονταν επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως σε μία προσπάθεια να «καθαρίσει» το κόμμα από τον λεκέ που
προκάλεσαν τα χρυσά διαβατήρια και οι χειρισμοί
της κυβέρνησης, αυτό έχει προχωρήσει σε μέτρα
ενίσχυσης της διαφάνειας σε ό,τι αφορά στελέχη
και υποψήφιους βουλευτές.
*** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»

Εκκλησίας προς αναχαίτιση της ρωσικής επιρροής
βληματίζει έχει να κάνει με τη δραστηριότητα
του ρωσικού παράγοντα εντός της Κύπρου και
εντός της Εκκλησίας. Πηγές που παρακολουθούν στενά τα τεκταινόμενα υποδεικνύουν πως
ανέκαθεν η ρωσική Εκκλησία παρουσίαζε «επεκτατικές» τάσεις σε άλλες ορθόδοξες Εκκλησίες, έχοντας την κάλυψη της εκάστοτε κοσμικής
εξουσίας στη Ρωσία.
Η τάση αυτή, όπως λένε, ατόνησε την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης για να επανέλθει
σταδιακά μετά την κατάρρευση του ανατολικού
μπλοκ. Εδώ προβάλλονται οι κινήσεις του Πατριαρχείου Μόσχας, στην Αμερική καθώς και σε
άλλες γειτονικές με αυτό ορθόδοξες Εκκλησίες,
οι οποίες όπως ανέφερε ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου στη συνέντευξή του στην «Κ», έχουν δη-

μιουργήσει μια αταξία στην Ορθοδοξία. Από
την ηγεσία της Εκκλησίας του Απόστολου Βαρνάβα δεν περνούν απαρατήρητες οι δραστηριότητες, με ρωσικό χρώμα, σε Μητροπόλεις της
Κύπρου αλλά και στη Λεμεσό όπου διαμένει
μόνιμα ένας μεγάλος αριθμός Ρώσων υπηκόων.

Ο Αρχιεπίσκοπος

Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας παρά την
αντίδραση του Πατριαρχείου Μόσχας με τη διαγραφή του από τα δίπτυχα, αποφεύγει να
υψώσει τους τόνους, διαχωρίζοντας τους
απλούς Ρώσους με τους οποίους όπως λέει έχει
καλές σχέσεις όχι όμως και με την ηγεσία της
ρωσικής Εκκλησίας. «Τέτοια Ορθοδοξία όπως
τη θέλουν οι Ρώσοι (ηγεσία) δεν θα την ήθελα»
είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή του ΡΙΚ

«Προκλήσεις». Ωστόσο δεν έμεινε μόνο στις
απόψεις του για τον Ρώσο πατριάρχη. Χρησιμοποιώντας προσεκτικές εκφράσεις άφησε να διαφανεί πως δεν θα διστάσει να λάβει μέτρα κατά
συνοδικών που θα αγνοήσουν την απόφαση
της Ιεράς Συνόδου στο Ουκρανικό. Μια αναφορά όχι τυχαία αν ληφθούν υπόψη οι πρώτες
αντιδράσεις διαφωνούντων ιεραρχών ότι δεν
θα πειθαρχήσουν, προτάσσοντας ζητήματα πίστεως.
Χωρίς να υφίσταται άμεσο πρόβλημα, ο ίδιος
ο Μακαριότατος δημόσια δεν έχει κρύψει την
ανησυχία του για τη ρωσική δραστηριότητα
εντός της Εκκλησίας αλλά και τις στενές σχέσεις κάποιων ιεραρχών με τη Μόσχα. Πίσω από
την όλη κατάσταση αυτό που φαίνεται να πα-

ρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή είναι να
παραμείνει υπό έλεγχο η διείσδυση, όπως χαρακτηρίζονται οι ρωσικές δραστηριότητες στην
Εκκλησία της Κύπρου και το κυριότερο η Εκκλησία της Κύπρου να μην απωλέσει στο μέλλον τη φυσιογνωμία της. Ως παράδειγμα φέρεται η Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής όπου
ακόμα και εντός κάποιων ιεραρχών λέγεται πως
η εικόνα που παρουσιάζει δεν συνάδει με την
εκκλησιαστική παράδοση της Κύπρου. Επίσης
εκκλησιαστικοί κύκλοι βλέπουν με καχυποψία
τα ποσά που ξοδεύονται από Ρώσους σε διάφορες περιοχές. Ενέργειες οι οποίες αποδίδονται
στην προσπάθεια αύξησης της ρωσικής επιρροής εντός της Εκκλησίας της Κύπρου.
*** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»
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Λευκωσία.- Της Έμιλης Λάμπρου/ΚΥΠΕ
α μέτρα δεν μπορούν να χαλαρώσουν
από τη μια μέρα στην άλλη και αυτό
πρέπει να το εμπεδώσουν οι πάντες, δήλωσε
στο ΚΥΠΕ ο Καθηγητής Μικροβιολογίας/Μοριακής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δρ. Πέτρος Καραγιάννης, ο οποίος τόνισε ότι αν κόσμος δεν τηρήσει
πιστά τα μέτρα, ίσως έρθουμε αντιμέτωποι με
ένα τρίτο κύμα, μεγαλύτερο από αυτό που διανύουμε.
Ο κ. Καραγιάννης, ο οποίος είναι μέλος της
Επιστημονικής Συμβουλευτικής Ομάδας του
Υπουργείου Υγείας, εκτιμά πως αν η επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου δεν αλλάξει το επόμενο
δεκαπενθήμερο, τότε υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να έρθουμε αντιμέτωποι με μια μεγαλύτερη
έξαρση στα μέσα Ιανουαρίου, για να σημειώσει
ότι για να υπάρξει χαλάρωση των μέτρων, τα
κρούσματα θα πρέπει να πέσουν γύρω στα 100
με 150.

Τ

Μείωση κρουσμάτων
τουλάχιστον στο μισό

Ερωτηθείς ποια θα πρέπει να είναι η επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου, ώστε να προβούν σε χαλάρωση των μέτρων, ο κ. Καραγιάννης είπε ότι τα κρούσματα
θα πρέπει να μειωθούν στο μισό από ό,τι είναι
σήμερα, για να σημειώσει πως «πρέπει να πέσουν γύρω στα 100 με 150 τουλάχιστον, ώστε να
προχωρήσουμε στην χαλάρωση κάποιων μέτρων». Για την περίοδο των Χριστουγέννων, είπε
συγκεκριμένα ότι όλα θα εξαρτηθούν από το
15νθημέρο που ακολουθεί.
«Δεν μπορούν να χαλαρώσουν τα μέτρα από
τη μία μέρα στην άλλη και αυτό πρέπει να το
εμπεδώσουν οι πάντες. Αλλιώς όταν μπούμε στα

Κόντρα κυβέρνησης
Γενικού Ελεγκτή
Λευκωσία.Για πολλοστή φορά, ο Γενικός Ελεγκτής
εκτρέπεται, παραβιάζει διατάξεις του Συντάγματος, περιφρονεί και υποσκάπτει άλλους θεσμούς, και η εν γένει ανάρμοστη συμπεριφορά του πλήττει το κύρος, την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία του θεσμού που
κλήθηκε να υπηρετήσει, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος, σημειώνοντας πως
«η ανοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας
και της Κυβέρνησης στον λαϊκισμό και την
πολιτικοποίηση ενός ανεξάρτητου θεσμού
δεν είναι πλέον δυνατόν να συνεχιστεί».
Αναφερόμενος στη δημοσιοποίηση έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή, ο κ. Κούσιος επισημαίνει πως η δημοσιοποιηθείσα `έκθεση`
(η οποία στη γραπτή δήλωση του Εκπροσώπου τίθεται εντός εισαγωγικών) «κατά παράβαση των γνωματεύσεων του Γενικού Εισαγγελέα υπερβαίνει τις συνταγματικές του
αρμοδιότητες, παρεμβαίνει ανεπίτρεπτα
στην οιονεί δικαστική εξουσία της ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής και αποπειράται να προκαταλάβει τα πορίσματα της, περιφρονώντας το ήθος και την ακεραιότητα
των προσωπικοτήτων που την αποτελούν».
Στο Ανώτατο Δικαστήριο παραπέμπει η
Ελεγκτική Υπηρεσία για επίλυση της διαφοράς, εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση των συνταγματικών της αρμοδιοτήτων.
Σε ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι «οι συνταγματικές αρμοδιότητες του Γενικού Ελεγκτή οριοθετούνται από το Σύνταγμα και αν υπάρχει αμφισβήτηση από άλλη αρχή ή όργανο στη Δημοκρατία ότι δεν περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή ελέγχων και την έκδοση ή δημοσιοποίηση εκθέσεων επί των θεμάτων που πραγματεύεται η χθεσινή έκθεση, ή ότι οι αρμοδιότητες αυτές αναστέλλονται, ακυρώνονται ή
ατονούν καθ’ ων χρόνο υφίσταται μία εκ του
νόμου ορισμένη επιτροπή, το Ανώτατο Δικαστήριο είναι το συνταγματικά καθοριζόμενο όργανο για επίλυση της διαφοράς».

Κύπρος
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Δρ. Καραγιάννης: Αντιμέτωποι με ένα
3ο κύμα αν δεν τηρηθούν πιστά τα μέτρα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης προεδρεύει σύσκεψης της Επιστημονικής
Συμβουλευτικής Ομάδας, Λευκωσία 27 Νοεμβρίου 2020. AJJ
μέσα στο Γενάρη, περίπου στην τρίτη εβδομάδα,
θα έχουμε ένα τρίτο κύμα ή μια περαιτέρω έξαρση, πιο ψηλή από αυτή που αντιμετωπίζουμε τη
δεδομένη στιγμή», είπε.
Κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις του κόσμου για τα νέα μέτρα, που κάνουν λόγο για «μέτρα χωρίς λογική», ο Καθηγητής Καραγιάννης
είπε πως «είναι ψυχοφθόρο και για μας και για
τον κόσμο, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι τα
μέτρα μπαίνουν για να ένα σκοπό».

Αρκετά ψηλός ο φόρτος
κρουσμάτων στην κοινότητα

Αποτιμώντας την μέχρι στιγμής επιδημιολογική κατάσταση της Κύπρου, είπε πως «αυτή τη
στιγμή δεν είναι καλύτερη», αφού πρόσθεσε «ο
αριθμός των κρουσμάτων επί καθημερινής βάση
ξεπερνάει τα 300, πράγμα που σημαίνει ότι ο
φόρτος κρουσμάτων στην κοινότητα είναι αρκετά ψηλός».
«Γι’ αυτό και υπήρξε πάσα επιφυλακτικότητα
στα νέα μέτρα που πάρθηκαν. Δεν υπήρξαν οι
χαλαρώσεις, που ίσως κάποιοι ανέμεναν, αντιθέτως τα μέτρα έχουν γίνει πιο αυστηρά και αφο-

ρούν πλέον όλη την επικράτεια του νησιού»,
ανέφερε.
Σε ερώτηση αν πιστεύει ότι με τα νέα μέτρα θα
μειωθούν τα κρούσματα, ο κ. Καραγιάννης εξέφρασε την ελπίδα αυτά να αποδώσουν, ωστόσο,
συμπλήρωσε πως «για να αποδώσουν πρέπει να
υπάρξει και πιστή εφαρμογή».
Σε σχέση με τα προηγούμενα μέτρα, είπε πως
κατά τη διάρκεια τους παρατηρείτο συνωστισμός και συγχρωτισμός, ενώ σημείωσε πως ο κόσμος δεν τηρούσε τα μέτρα, όπως αντισηψία,
αποστάσεις, μάσκα.
«Αν δεν τηρηθούν όλα αυτά ούτε και τώρα είναι επόμενο ότι θα τα καταφέρουμε, ενώ θα
υπάρξουν και όλοι εκείνοι που θα λένε ότι τα μέτρα δεν δούλεψαν», είπε.
Σε άλλη ερώτηση, κατά πόσο έχει επέλθει η
κορύφωση του 2ου κύματος ή αν έχουμε ακόμα
πολύ δρόμο να διανύσουμε, ο Δρ. Καραγιάννης
εκτιμά ότι έχει σταθεροποιηθεί ο αριθμός των
κρουσμάτων.
Όπως είπε «υπάρχει ένδειξη ότι κατεβαίνουν
οι αριθμοί, τουλάχιστον στην περιοχή της Λεμεσού, όπου έχει το υψηλότερο φορτίο κρουσμά-

των», συμπληρώνοντας ότι «από εκεί και πέρα
θα εξαρτηθεί και τι θα συμβεί στις άλλες Επαρχίες».
Σε σχέση με το ενδεχόμενο ενός τρίτου και μεγαλύτερου κύματος, ο κ. Καραγιάννης εξέφρασε
την ελπίδα να αποφευχθεί. Εξήγησε ότι αυτό θα
συμβεί «στην περίπτωση που δεν βαδίσουμε με
νηφαλιότητα».
«Με τον αριθμό των τεστ που διενεργούμε»,
είπε, «θα προσπαθήσουμε να το ελέγξουμε. Τα
νέα αντιγονικά τεστ είναι αξιόπιστα και θα μας
βοηθήσουν να επιτηρήσουμε τι συμβαίνει στην
κοινότητα και συγκεκριμένα σε κλειστές δομές,
σχολεία, στρατόπεδα κλπ Με αυτό τον τρόπο,
ίσως, καταφέρουμε να αποφύγουμε μια τρίτη
έξαρση, την οποία φοβούνται όλοι στην Ευρώπη», ανέφερε.

Lockdown το τελευταίο εργαλείο μας

Απαντώντας σε ερώτηση εάν γίνονται σκέψεις
για καθολικό lockdown, είπε πως αυτό θα είναι
το τελευταίο εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί,
για να προσθέσει πως «ένα καθολικό lockdown
θα είναι οδυνηρό για όλους και θα εφαρμοστεί
μόνο όταν είναι απόλυτα απαραίτητο». Αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας των Γυμναστηρίων, για την οποία έγινε ιδιαίτερος λόγος από
χθες, είπε ότι «εφόσον έπρεπε να γίνει οριζοντοποίηση των μέτρων, ως ίσχυαν στη Λεμεσό, υπερίσχυσε το τι ίσχυε στην Λεμεσό».
Σε σχέση με τα σχολεία, ο κ. Καραγιάννης είπε ότι «η αντίθετη άποψη είναι πως αν έκλειναν
τα Λύκεια δεν θα μπορούσαν να περιοριστούν τα
παιδιά κατά τη διάρκεια της ημέρας».
«Ενδεχομένως οι επισκέψεις σε σπίτια συμμαθητών τους και φίλων, οι βόλτες και άλλα θα
τους έφερναν ενώπιον ενός μεγαλύτερου κινδύνου να νοσήσουν από τον ιό. Τουλάχιστον, πηγαίνοντας στο σχολείο επιτηρούνται σε ένα μεγάλο βαθμό από τους εκπαιδευτικούς και αργότερα περιορίζονται οι εξωσχολικές δραστηριότητες για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να νοσήσουν», είπε καταληκτικά.

Μεγάλη ανησυχία για τα μέτρα από τον ΓΓ του ΑΚΕΛ

Λευκωσία.- ΚΥΠΕ

Τα μέτρα για αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού, τα οποία αποφασίζονται στη βάση
των απόψεων των εμπειρογνωμόνων, μας προκαλούν μεγάλες ανησυχίες και πάρα πολύ προβληματισμό, δήλωσε το Σάββατο ο ΓΓ του ΑΚΕΛ,
Άντρος Κυπριανού, κάνοντας λόγο για σοβαρά
σκαμπανεβάσματα καθώς και για μέτρα που δεν
έχουν λογική. Επεσήμανε παράλληλα την ανάγκη στήριξης των δημόσιων νοσηλευτηρίων.
Μιλώντας στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης, ο κ. Κυπριανού ανέφερε πως δεν έχουμε
τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τα μέτρα
που έχουν ληφθεί. «Έχω ακούσει τις τοποθετήσεις των διαφόρων εμπειρογνωμόνων γύρω από
τα αποτελέσματα των τελευταίων δυο εβδομάδων και πρέπει να πω ότι είναι με ανησυχία που
διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν σοβαρά σκαμπανεβάσματα και ότι δεν ήταν τόσο αποτελεσματικά
τα μέτρα τα οποία έχουν εφαρμοστεί», ανέφερε.
Είπε ακόμη πως «το δεύτερο και πιο σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι δεν ακούσαμε για
ακόμα μια φορά μέτρα από πλευράς της Κυβέρνησης για τη στήριξη των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Λέμε ότι πιέζονται τα δημόσια νοσηλευτήρια, ότι υπάρχει κίνδυνος κάποια στιγμή να μην
μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες
ανάγκες που προκύπτουν, αλλά δεν παίρνει κανένα απολύτως μέτρο η Κυβέρνηση για να τα
στηρίξει», σημείωσε.
«Εμείς είχαμε υποβάλει έναν ολοκληρωμένο
υπόμνημα από 18 σημεία από τον περασμένο
Μάιο προς την Κυβέρνηση, τον Πρόεδρο της Δη-

μοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τον ΟΚΥπΥ, για
το τι κατά την άποψή μας θα έπρεπε να είχε γίνει
στα δημόσια νοσηλευτήρια, έτσι ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα ενόψει της δεύτερης φάσης της πανδημίας. Διαπιστώνουμε ότι τίποτε
δεν έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση», είπε ο
ΓΓ του ΑΚΕΛ.
Σημείωσε πως «το τρίτο που μας προβληματίζει είναι ότι κάποια από τα μέτρα τα οποία εξαγγέλλονται θεωρούμε ότι δεν έχουν λογική». Αναφερόμενος σε παραδείγματα, ο κ. Κυπριανού είπε
πως σε ό,τι αφορά τα γυμναστήρια με βάση το τι
λέγεται από διάφορους επιστήμονες, αλλά και
τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, στα γυμναστήρια
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και τα
κρούσματα τα οποία είχαμε ήταν ελάχιστα. «Δεν
καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει το καθολικό κλείσιμο των γυμναστηρίων», σημείωσε. Για τις επιχειρήσεις σίτισης είπε πως όταν λες πως πρέπει
να κλείνουν στις 19.00 σημαίνει ότι δεν τους επιτρέπεις να ανοίξουν. «Αυτά τα πράγματα είναι
παράλογα κατά την άποψή μας. Δεν έχουν λογική. Και θα έπρεπε η Κυβέρνηση να τα είχε αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο και βασιζόμενη
πάνω στη λογική», επεσήμανε.
Ο κ. Κυπριανού είπε πως «τα προβλήματα που
προκαλούνται στις επιχειρήσεις είναι τεράστια.
Ανησυχούμε ότι πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα κλείσουν ως αποτέλεσμα των μέτρων τα οποία λαμβάνονται από την Κυβέρνηση,
και χρειάζεται να υπάρξει ένας συνολικός σχεδιασμός, έτσι ώστε, όταν και εφόσον θα αντιμετωπιστεί η πανδημία, να στηριχτούν αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να επα-

ναλειτουργήσουν», επεσήμανε.
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε πως «δεν είμαστε
εμπειρογνώμονες στα θέματα υγείας ούτε στοχεύουμε να τους αντικαταστήσουμε. Αντιθέτως,
όλο αυτό το διάστημα της διάρκειας της πανδημίας εμείς είπαμε ότι εκείνοι οποίοι θα πρέπει να
καθορίζουν το πλαίσιο για τη λήψη μέτρων είναι
οι εμπειρογνώμονες και όχι ο οποιοσδήποτε άλλος».
Εξάλλου ο κ. Κυπριανού είπε πως «σε μια περίοδο που η κυπριακή οικονομία διέρχεται πρωτοφανή ύφεση η ανοχή σε καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών είναι απαράδεκτη».
Ο κ. Κυπριανού κάλεσε εκ νέου την Κυβέρνηση να προχωρήσει στην πλήρη συμμόρφωση της
Κυπριακής Δημοκρατίας με τις συστάσεις που
θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την
εφαρμογή του μέτρου και επιπέδου προστασίας
του καταναλωτή που επιβάλλει η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία και να επισπεύσει τη διαδικασία
ενώπιον του Δικαστηρίου για τις υφιστάμενες
αποφάσεις που έχει εκδώσει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για τις καταχρηστικές ρήτρες
σε δανειακές συμβάσεις τραπεζών.
Επίσης ζήτησε να υλοποιήσει τη δέσμευση που
έχει αναλάβει με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου
για τη δημιουργία ανεξάρτητου θεσμικού φορέα
που θα εξετάζει εξωδικαστικά τη σωστή εφαρμογή του νομοθετικού και του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τις τράπεζες και ειδικότερα σε
σχέση με την εφαρμογή της Οδηγίας της ΚΤΚ
για τη Διαχείριση Καθυστερήσεων και την ύπαρξη καταχρηστικών όρων σε δάνεια.
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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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At the negotiating
table,
without blackmail
By ALEXIS PAPACHELAS
There can be no dialogue with Turkey at this particular phase, and that is
for the following reasons: In recent
months Ankara has used its Oruc Reis
survey vessel in a bid to impose a series of faits accomplis. It was an unprecedented as well as blatant strategy
of coercion. Ankara never really suspended the ship’s operations, barring
some brief intervals that were aimed
at soothing reactions from European
governments.
It’s the first time since 1974 that
Turkey has chosen to pursue this
strategy, and it has done so in an open
and unrestricted manner. Should
Greece join Turkey at the negotiating
table in the wake of all this, it would
essentially legitimize Ankara’s strategy.
Turkey is making persistent claims
about the existence of “gray zones” in
the Aegean. These are expressed verbally, but also through overflights by
Turkish fighter jets as well as actions
of the Turkish Navy and Coast Guard.
There is no other example (in Europe,
at least) of a country so openly seeking to challenge the established national sovereignty of another. Having
a disagreement about the breadth of
Greece’s continental shelf or exclusive
economic zone (EEZ) is one thing;
but questioning the country’s sovereignty over certain Aegean islands
(inhabited or not) is quite another.
Ankara is also crude in the way it
has tried to bring the issue of the demilitarization of Aegean islands back
to the table. The Turkish government
obviously wants to include the issue in
the agenda of exploratory talks and
subsequent negotiations.
Given the way that Ankara has presented the two issues, they cannot be
subject to negotiation.
This is the essence. However, there
is a problem which immediately requires the effective mobilization of
the Greek government – and not just
the government. The Americans and
the Europeans often fail to understand what is at stake here. They see
two countries fighting with each other and simply urge them to sit down
and work out their differences. But it’s
hard to imagine that any of them
would be willing to negotiate not their
countries’ EEZ and continental shelf,
but rather an actual chunk of their
country’s national sovereignty, or
whether they should be obliged to remove troops from an island that is evidently under threat from foreign aggression.
As a result, we have a national obligation to do our best to explain that
we are only prepared to negotiate
about what we have for the past 45
years acknowledged as being our disputes and take them to court so that
we can reach a settlement, if possible.
But we will not sit at the table of negotiations after a period of bullying, effectively signing up to an outrageous
agenda. If we do, every time a disagreement comes up in talks with
Turkey, Ankara will know exactly
what to do to force a Greek concession. Source: www.ekathimerini.com
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Apostle Andrew: Ο Πρωτόκλητος
Βy John Athanasatos

T

he Apostle Andrew is celebrated today,
November 30th in the Orthodox Church.
He was a simple fisherman from Bethsaida in
Galilee; his brother was the Apostle Peter.His life
in Christ began like this:and as He walked by the
Sea of Galilee, He saw Simon and Andrew his
brother casting a net into the sea; for they were
fishermen. Then Jesus said to them, “Follow Me, and
I will make you become fishers of men.” They
immediately left their nets and followed Him. (Mk
1:16-20)
Simon was called Peter (Cephas) and his brother
Andrew, along with Philip and Nathanael (who was
also known as Bartholomew) were originally disciples
of John the Baptist. It was he who led his disciples
to Christ. Again, the next day, John stood with two
of his disciples. And looking at Jesus as He walked,
he said, “Behold the Lamb of God!” The two disciples
heard him speak, and they followed Jesus…One of the
two who heard John speak, and followed Him, was
Andrew, Simon Peter’s brother. He first found his own
brother Simon, and he said to him, “We have found
the Messiah (which is translated the Christ). And he
brought him to Jesus. (Jn 1:35-37, 40-42)It is for this
reason that Andrew is known as the First-Called.
(ΟΠρωτόκλητος).As we hear in one of the stichera
at vespers for Feast of St Andrew: formed by the
light of the Forerunner, when the empersonned
brightness of the Father’s glory appeared, wishing
through his compassion to save the human race,
then, glorious Saint, you were the first to run to
him, illumined in mind by the perfect brilliance of
his Godhead; therefore you are named herald and
Apostle of Christ our God; implore him to save and
enlighten our souls.It is evident that John the Baptist
prepared his disciples to identify Christ when the
time would come for them to encounter Him. It
took a simple exclamation as Follow Me, for John’s
disciples to drop everything and follow Jesus. Once
Jesus began His earthly ministry, John’s ministry
was complete. For he said, He must increase but I
must decrease. (Jn 3:30)
After the outpouring of the Holy Spirit on Pentecost,
Andrew preached the Gospel throughout Asia
Minor, Thrace and Macedonia. In Thrace, he
established the Church in a small village called
Byzantium in 38 AD. Andrew installed Stachys as
the first bishop there. This village would later be
called Constantinople, becoming the “New Rome”
where the Ecumenical Patriarchate was established.
For this reason, St Andrew is the patron saint of
Constantinople. His feast day is celebrated there as
a patronal feast, as well as all the churches under

the Patriarchate.St Andrew also became the patron
saint of Georgia and the Ukraine.
In Cyprus, Andrew is indeed a beloved saint and
many are named after him. His feast day is very
much a celebrated day in Cyprus and among many
of the Greek-Cypriots here in America. However,
he was not the one who established the Church
there. Rather, St Paul on his first missionary
journey along with St Barnabas and St Mark came
to Cyprus in 45 AD to spread the Gospel. Tradition
holds that St Barnabas of the Seventy established
the Church in Cyprus. However, there is a legend
that en route to the Holy Lands, the Apostle
Andrew went off course and landed at the tip of
Cyprus, called Karpass Peninsula. On coming
ashore, Andrew hit the rocks with his staff and a
spring of water gushed forth. The water had healing
power and restored the vision of the ship’s captain
who was blind in one eye. Certainly, this story is
reminiscent of Christ healing the blind man at the
Pool of Siloam. Thereafter, this site became a place
of pilgrimage. A fortified monastery was built there
in the 12th Century, followed by a small chapel in
the 15th Century. Unfortunately, after the Turkish
invasion of Cyprus in 1974, both the monastery
and chapel were wrecked and remain in a state of
disrepair. Karpass Peninsula is better known as
Apostolos Andreas or Cape Apostolos Andreas. It
is for this reason that Andrew is sacred to Cyprus
and why many bear his name.
St Andrew’s last destination was in Patras. He
preached the Gospel there and healed many of
their infirmities. However, the prefect Aegeatos
who was a pagan, held Andrew in contempt.
Despite the Apostle showing Aegeatos love and
humility, Aegeatos ordered his execution. Andrew
was tied to a cross upside down in the shape of

an X, which in Greek is the first letter of Χριστός.
This is also the symbol of St Andrew. He was on
the cross for two days, the whole time preaching
about Christ. At some point, Aegeatos gave orders
for the execution to stop, in fear of a riot breaking
out among the faithful. Nevertheless, the Apostle
prayed to the Lord to remain on the cross, wanting
to be crucified like his Saviour. His last words
were: Lord Jesus Christ, receive my spirit. At the
moment of his death, a blazing ray of divine light
illumined around the Apostle.You left the catching
of fish, O Apostle, and instead you catch people, with
your preaching as a fishing rod. You cast the bait of
true religion as if it were a line and hook, and from
the deep sea of error, you pull up people of every
ethnicity. O all-lauded Andrew, brother of Peter the
paramount Apostle, you are the fiery teacher of the
whole world. Never cease to intercede for us, who
with faith and love celebrate your ever-venerable
memory. (1st Doxastikon of Festal Vespers)
Centuries later, the Emperor Constantine the Great,
ordered that the relics of St Andrew be transferred
from Patras to Constantinople and placed in the
church of Holy Apostles.Nevertheless, some relics,
such as a piece of his skull, finger and a piece of
the cross he was crucified on, remain in a special
shrine of the Cathedral of St Andrew in Patras. At
the Cathedral is also a fresco depicting the meeting
of Andrew and Peter with Jesus. The inscription of
the fresco reads: Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν(We have
found the Messiah) (Jn 1:41)
As first called of the Apostles and brother of Peter the
Preeminent, O Andrew, intercede with the Master
of all to grant peace to the whole world, and great
mercy to our souls. (Festal Apolytikion)
A Blessed Feast Day to all, especially to those
named after the Apostle Andrew!

The thinking person’s concerns and fears
By Angelos Stangos
These are perilous times for a large part of the
planet, with difficult situations in many regions.
They are especially dangerous for us Greeks, even
though we are “part of the West” and members of
its key institutions. On top of the concerns and
fears triggered by the pandemic and its economic
fallout on the thinking citizens of the Western
world, we are further threatened by the negative
characteristics of the so-called “Greek reality,” and
mainly by Turkey’s unfettered provocative behavior,
which has reached a new high in recent days. We
refer, of course, to the concerns and fears of the
thinking members of Greek society and the political class.
Thinking Greek citizens are frustrated because
their way of life has, perforce, changed, but they are
even more concerned and frightened – justifiably –
by the fact that their lives are at risk from the novel
coronavirus. They feel that their very existence is
under threat, especially if they are of a certain age,
as a result of a large portion of the population either

consciously ignoring public health measures – many local communities continue to have this mentality, despite mounting infection figures – or are always looking for an excuse to break the rules. They
also feel exposed by an irrational political debate
that instead of focusing on how to contain transmission of the virus, tends to center – on the initiative of the opposition – on how to exponentially increase the number of beds in intensive care units, as
if this would be an effective response to the actual
virus.
The same thinking citizens are concerned and
afraid because they know that apart from those sections of society that always behave responsibly, the
onus of managing the pandemic also lies with state
officials, from the government to regional governors and mayors, who missed the mark in some
cases, like Thessaloniki, or who appear reluctant to
show the necessary ownership of the measures for
containing the virus. The behavior of the so-called
elite is, after all, indicative, which is why thinking
people break out in a cold sweat when they think of

the restrictions being eased for the holidays, even
though they understand the need for the economy
to be given some room to work.
Lastly, thinking Greeks know that we’re in deep
trouble when it comes to Turkey and its President
Recep Tayyip Erdogan. They are extremely concerned – and have been told as much by many different people – that the period until US President-elect Joe Biden takes office will be critical. Ankara’s recent escalation of tension shows that it is
seeking to take advantage of the power vacuum in
Washington, so it is not entirely unlikely that it will
try push Athens into a military response.
Greeks also know that they cannot rely too much
on a safety net from Brussels or Washington, even
when the new US administration takes over. They
also see Turkey challenging the country’s sovereignty over islands and territorial waters, while trying to convince Europe to abandon Greece and Cyprus to their own devices and make nice with Ankara. Their fears, therefore, are entirely justified.
Source: www.ekathimerini.com
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Hagia Sophia Art Contest by the Department of Greek Education
New York. (GreekNewsOnline)
he High Council for Greek Education
of the Greek Orthodox Archdiocese of
America calls for an art contest. The theme is
“Η Αγία Σοφία μου (My Hagia Sophia)”.

T

Deadline: Mailed artwork must be
postmarked no later than, December 31, 2020
Prizes: There are three prizes in each of three
age categories, nine prizes in all.
• Age categories are: 6-9 Years old: drawing,
9-11 Years old: drawing, sculpture, mosaic, 1114 Years old: essay, poem or video.
• The following prizes will be awarded in
each age category: 1st place: $500, 2nd place:
$250, 3rd place: $100
• His Eminence Archbishop Elpidophoros
will honor all nine winners at the Annual
Celebration of the Three Hierarchs, January 30,
2021.
Eligibility: The creator of the artwork must
be a member in good standing of a Greek
Orthodox Archdiocese of America Parish.
Artwork Specifications:
• Artwork must address the given theme.
• Only flat media will be submitted now. All
drawing pictures need to be accompanied with
a small video of the art creator explaining his/
her picture.
• All sculptures and mosaic need to be
submitted on a recording/video from the
creator showing and explaining his/her artwork.
If the creation gets a price then the Office of
Education will ask the creator to send the
original artwork.
• Videos could be submitted electronically.
• Submissions must be entirely or essentially

the artist’s original work. Found material such
as bits of wallpaper, photographs or printed
matter may be used, e.g., in a collage, but must
be presented in an original way in the context of
an essentially new composition.
• Submitted artwork incorporates the
following text: Poster/picture size is 11” x 17”.
Included behind the poster:
Submitter Name, Submitter Address,
Submitter email, Submitter Phone number.
Submitting Artwork:
• All entries, including digital artwork,
MUST be submitted by mail/email. Artwork
must be postmarked by December 31st, 2020.

PLEASE MAKE A COPY OR TAKE A
PICTURE
• A completed Entry Form MUST accompany
the artwork.
• Artwork and Entry Forms filled out
completely, signed must be mailed to the:
Greek Orthodox Archdiocese Hellenic
Cultural Center
ATTN: Anastasios Koularmanis
27-09 Crescent St,
Astoria, NY 11102
To find the forms, please visit the link
https://www.goarch.org/departments/
greekeducation

Mitsotakis discusses return prospects
in online chat with Greeks living abroad
Athens
At a time when you can work
from anywhere in the world, why
not work based in Greece, Prime
Minister Kyriakos Mitsotakis said
on Friday, during an online discussion with Greeks working abroad,
who addressed concerns and
posed questions about returning to
their home country.

The Greek premier also referred

Brookline, MA: Overcoming supply shortages and ensuring safety precautions, The
Home for Little Wanderers, the Greek Orthodox Metropolis of Boston, and St. Athanasius
The Great Greek Orthodox Church partnered this year to pack over 525 dinner kits.
For over 25 years, the St. Athanasius Parish of Arlignton, MA has donated turkeys and
coordinated supplies for The Home’s annual
turkey drive. The Home’s traditional suppliers
were unable to secure donations for “the fixings” this year due to shortages resulting from
the pandemic, but the Greek Orthodox Metropolis of Boston stepped in to ensure The
Home’s families don’t go without this year.
The Metropolis also offered the use of the
9,000 square foot hall at the Annunciation
Cathedral Center to ensure proper social distancing.
On November 24, 2020, volunteers received the donations from corporate donors,
like Market Basket, The Peter Condakes
Company, Table Talk Pies, and TJX, as well as
several of our area parishes such as the Annunciation Cathedral, the St. John Parish of
Boston, the Taxiarchae Parish of Watertown,
and the Annunciation Parish of Woburn. Additionally, the Metropolis Philoptochos
Board, the Metropolis Young Adults, and the
Rizos family, in memory of Fr. Peter Rizos,
played an instrumental role in fundraising
and coordination of the event. Many other
faithful individuals also donated and sorted
the items, and assembled them into dinner
kits in the morning. In the afternoon, The
Home’s program personnel picked up the kits
and delivered them to families in need across
the Greater Boston area.
Metropolitan Methodios expresses his appreciation to the St. Athanasios Parish of Arlington for continuing their 25-year tradition
in working with The Home For Little Wanderers to accomplish this important annual
outreach of love. His Eminence also thanks
all the other parishes, the Metropolis Philoptochos and Young Adults, the business corporations and individuals who donated and volunteered their time to work together to bring
the love, support, and care of our Metropolis
family to over 500 families in need this
Thanksgiving!

Lamda Development
and TEMES to develop
two luxury hotels
at Hellinikon

Mitsotakis discussed tax and
other incentives for the reversal of
the «brain drain», including a
50-percent reduction in income
tax for the first 7 years for those
Greeks retruning or moving their
work base to Greece. Following the
coronavirus pandemic, he said the
government will expend its efforts
on «attracting to our homeland
human capital, which we really
need.»
He also noted the concerns they
aired: «what Greece’s long-term
prospects are, whether it has left
the crisis behind, whether there is
political stability, meritocracy, an
effective state and an economy that
can offer more job prospects than
those it offers today.» Other concerns included the health services
and schooling and integration for
children that did not speak Greek.

Metropolis of Boston
feeds of 500 families
this Thanksginving

Athens

to the recently released Pissarides
Report on the general outlines of
changes Greece needs to implement in order to become «an extrovert, competitive economy at
the cutting edge of developments,
at the cutting edge of technology,
at the cutting edge of climatic

change,» coupled with an effective
state and a unique quality of life.
The coronavirus pandemic has
provided «a great opportunity,» he
said: «At a time when you can
work from any place, why not
work from Greece, as long as cer-

tain basic requirements are met?
Quality of life considerations will
play an increasingly greater role.»
Attending the meeting was the
head of the premier’s Economic
Office, Alex Patoulis, who spoke of
his own experiences returning to
Greece from abroad.

Lamda Development S.A. and TEMES S.A.
on Friday announced the signing of a strategic agreement for the joint development of
two state-of-the-art luxury hotels and residential complexes on the costal front of the
landmark Hellinikon project, during the first
five-year phase of the project. The partnership will realise a commonly shared vision to
further establish Athens as a top world-class
tourism destination and place the Athens
Riviera on the world tourism map, the announcement said.
The strategic agreement envisages the development of a five-star hotel with distinctive
architecture at the Agios Kosmas Marina, as
well as a second beachfront five-star luxury
hotel on the coastal front. Both hotels will be
accompanied by branded residences. According to Lamda Development’s plan, a commercial zone consisting of high-end retail, dining
and entertainment venues will also be developed at Agios Kosmas Marina.
The overall investment for the development of the two hotels and the respective
branded residences is estimated to reach 300
million euros.
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Greek American celebrate Thanksgiving under Covid-19 restrictions
New York.- Vicki James Yiannias
How are Greek Americans, known for having large, even huge, family groups, dealing
with Governor Cuomo’s push for keeping
Thanksgiving Day solitary? When there aren’t many involved, some people, like Cuomo, himself, who couldn’t endure his mother’s isolation on the day and invited her to his
house, are almost-but-not reallymoving
ahead as usual, masked and in small groups,
while others, far from family, could make it
fun, as being solitary carries the possibility of
breaking all the rules, with turkey and cranberry sauce being absolutely optional.And
there’s nothing saying you can’t recreate a traditional dinner for one, as well.
Everyone the “Greek News” spoke with is
being scrupulous about handwashing, dis-

Oxi Day philotimo
video inspires Harvard
Business Review article
Washington, DC
Successful companies live up to Greek
concept of “philotimo”, according to a recently published article in the Harvard
Business Review.
The article’s author credited the Washington Oxi Day Foundation’s “philotimo”
video for its inspiration.
The article “Successful Companies
Live Up To This Ancient Greek Ideal”
authored by Gabriel Karageorgiou and
Dominic Selwood was published in The
Harvard Business Review on November
2, 2020. “Corporate responsibility may
be trendy, but ESG metrics are merely
the observable result of a more fundamental set of values: a notion we call corporate philotimy. A universal, transcendent good, an internal ethical compass of
fairness, compassion, and justic,” Selwood and Karageorgiou, who is a Partner at Arabesque Asset Management
Ltd. in London, wrote in the article.
Karageorgiou, in a note to Oxi Day
Foundation President and Executive Director, Andy and Mike Manatos, respectively, said that she had watched the video the foundation produced entitled
“The Greek Secret”. “I was inspired and
felt extremely proud of my Greek origins. Since I have started my professional career I had always been advocating to
my colleagues that we should be seeking
to hire people with philotimo, and we as
a business should be acting with a sense
of corporate philotimy,” she added.

Father Chrysostomos
tancing, masks, and following COVID-19 restrictions against large gatherings in people’s
homes.One such is Father Chrysostomos of Annunciation Church in Manhattan, who is daring
a flight to Denver to be with his mother. Three
of his parishioners are retaining family warmth
on a small scale, as well: Tony Antonopoulos
will be taking a masked walk over to his sisters’
place, a few blocks away in Riverdale where they
will be cooking a replica of the Thanksgiving
Greek dinner their mother used to make. And
family friend Elias, coming from Manhattan,
will be part of their small Thanksgiving pod, all
wearing masks. In Amherst, MA, an even
smaller pod, historian Dan Georgakas and wife
Barbara will be isolating, wisely precluding any
exposure at all, as are Andrew and Cathy Walsh,
in East Hartford, CT., who will be staying home
with their daughters, one taking this time to finish high school and perfecting her French, and
the other working from home for Dumbarton
Oaks. Euthalia Makris Walsh and her daughter
Eugenia, who always visit, are sticking it out together in Washington.
Vickie and Tim Folias, in Salt Lake City, UT
welcomed their daughter, who flew back to
work there indefinitely for her New York job
(her brother stayed home in Alaska). In Orlando, ILL, a suburb of Chicago, the Nick and Dianne Kotsogiannis household, with two adult

Nick Kotsogiannis Family
children—one in college—carrying on as best
they can with onsite school and work, will stay
in their pod, too, while the huge family group of
Helen Traikou Bellomo, in Toronto, on Canada’s
Thanksgiving Day, which usually goes in the direction of dinner en masse, also reluctantly
changed their style and breaking up into smallgroups.They wore masks and distanced, no kissing, no hugging.
From Chicago, architect Nick J. Antoniou
writes that on this occasion he is more fearless
than his siblings. ”I will be going to my Mom’s
place for Thanksgiving. My brother and sister
won’t be participating due to their fear of the virus. While I understand, my pride is keeping
me from cancelling certain aspects of my life.
I’m going to be wearing my mask, washing my
hands, and taking lots of vitamins. There is a
middle ground, trying to be reasonable about
what I do.
I calculate the risks in a situation and doing
everything I can to limit those risks.”
But heavy on the hearts of so many this year,
in the Greek American community and everywhere, is the devastating loss of loved ones to
COVID during this year.
Someone said that this Thanksgiving will be
the worst one to remember.
It has been predicted that the daily death rate
connected to new COVID-19 infections could

double in the next 10 days, bringing the national rate to over 4,000 deaths a day. Over the last
month, the number of daily COVID-19 deaths
has trended upwards. On November 25, 2,313
deaths were reported, the highest daily toll in
five months and the second-highest daily toll in
six months.
Throughout autumn, Dr. Anthony Fauci,
White House coronavirus task force member
and director of the National Institute of Allergy
and Infectious Diseases, warned Americans that
traveling and gathering with family and large
groups could worsen the ongoing COVID-19
pandemic, he said in reference to the Thanksgiving celebration in a public statement, «What
we are learning is that a lot of the new infections
are occurring in homes.” Many asymptomatic
people may falsely assume that they’re not infected and unknowingly spread the virus when
they remove their masks to eat, drink, and talk
excitedly when they’re happy,” he said, «that’s
how infections get spread.”
While the COVID pandemic restrictions and
tragic losses are the overarching reason for less
“togetherness” this Thanksgiving, it is also revealed, very simply, that many times family togetherness can be more difficult to maintain in
these changing times. Perhaps this year’s restrictions will serve to tighten our family bonds.

Biden a great friend
of Greece, says
Dukakis
Boston.- The 1988 Democratic US
presidential nominee Michael Dukakis
said in an interview on Thursday on Skai
TV that President-elect Joe Biden is “a
great friend of Greece and has always
been.” The Greek American said it was
clear that the US will improve its ties
with Europe and NATO. “And I hope
that means a renewed interest in our
relationship with Greece. I think it will,”
he said, reiterating that Biden has “always
been close to Greece.” Dukakis ran for
president on the Democratic ticket in
1988 and lost to George H.W. Bush.

Jane (Eugenia) Walsh

Efthalia Makris Walsh

Nicky Antoniou. And without mask: «giving the vibe that ‘I’m living my life but
keeping my mask near me at all times’».
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Ahepans provide Thanksgiving meals, clothing to individuals in need

Archbishop’s
Encyclical on the
Christmas Fast
Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ
τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ
ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου. Αὕτη ἐστὶ πρώτη
καὶ μεγάλη ἐντολή. Δευτέρα δὲ ὁμοία αυ�τῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. (κατά Ματθαίον 22:37-39)
You shall love the Lord your God with
all your heart and all your soul and all
your mind. This is the first and great
commandment. And the second is like it;
you shall love your neighbor as yourself.
(Matthew 22:37-39)
To the Most Reverend Hierarchs, the
Reverend Priests and Deacons, the Monks
and Nuns, the Presidents and Members of
the Parish Councils of the Greek Orthodox
Communities, the Distinguished Archons
of the Ecumenical Patriarchate, the Day,
Afternoon, and Church Schools, the
Philoptochos Sisterhoods, the Youth, the
Hellenic Organizations, and the entire
Greek Orthodox Family in America

Washington, DC
hepans are conveying their «thanks»
by giving back to vulnerable
populations in their communities. We are
pleased to share a few community service and
philanthropic deeds with our audience.

A

In memory of Brother John Sempeles, Chapter 64, Harrisburg, Pa., donated $2,000 to four
local charities to help feed those who are in
need. The Ahepans (pictured at top) presented a
$500 donation each to: Central Pennsylvania
Food Bank, the Bethesda Mission, the Boys
Club of Greater Harrisburg, and the Philoptochos of Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral
of Camp Hill, Pa. Brother Sempeles, who passed
unexpectedly a year ago, donated his time to
several civic and charitable organizations in the
Greater Harrisburg area. The chapter has collected and donated a total of $5,000 in Sempeles’
memory.
The board of AHEPA 408 Apartments,
Wilmington, N.C., catered Thanksgiving dinners for the residents on Nov. 23. Chris’ Restaurant delivered 63 individually packaged meals to
the community for the residents and staff (pictured second, at right).
The board of directors of AHEPA 29 Phase
III Apartments, Houston, donated Thanksgiv-

Beloved Sisters and Brothers in Christ,
As we enter more deeply into the
Christmas Fast, we understand that this
will be a holiday season unlike no other, I
want to commend to all of you the words
of the Lord written above. Our chief and
principal responsibility as Christians is to
our God and to the image of God that we
find in other people. And this duty is love.
With the continuing pandemic, we are
facing even harder times that will demand
sacrifice for the sake of our own health
and for the sake of others’ health as well. I
encourage each of us to consider the
sacrifice of the Lord Himself, how He
humbled himself to be born in the cave of
Bethlehem. You may hear voices, even
from Christians, that clamor for so-called
“rights and privileges” and spurn the
simple covering of our faces during this
pandemic, as if this covering were
somehow dishonoring our Creator.

ing meals that were delivered yesterday. In addition, residents were gifted a kit that included
hand sanitizer, a surgical mask, and a face mask
branded with AHEPA Management Company’s
logo, all which were donated by a relative of the
community’s service coordinator (pictured
third, at right).
Also, the board of AHEPA 35 Manor Apartments, Nashua, N.H., prepared and delivered
Thanksgiving meals for residents of the community last week.
AHEPA 408 Apartments, AHEPA 29-III
Apartments, and AHEPA 35 Manor are affordable independent senior living communities for
low-income elderly persons administered by the
U.S. Department of Housing and Urban Development’s Section 202 Housing for the Elderly
program and managed by AHEPA Affordable
Housing Management Company.
In addition, Ahepans from Leonidas Chapter
77, Binghamton, N.Y. are giving back to their
community this holiday season by promoting
and self-funding a coat drive for needy local
school children. They worked in cooperation
with two guidance counselors.
As #GivingTuesday and the holiday season
approach, amid a challenging environment due
to COVID-19, AHEPA will be issuing a challenge to its chapters to go the extra mile to help
those in need. More details coming!

Archbishop Elpidophoros calls on the
faithful to wear masks in Thanksgiving
New York.- (GreekNewsOnline)
Archbishop Elpidophoros of America called on
Americans to wear face masks to protect themselves
and those close to them during Thanksgiving as millions of people were expected to travel and gather in
family reunions, in spite of the recommendations by
the authorities to exercise caution.
“This Thanksgiving, we are facing a critical moment in the health of our country, but just as much, a
critical moment in the health of our souls. Let us
show our love for one another by protecting the living image of God that is each and every human being,” he said in a message on his official Twitter account.
“Please now, more than ever, show your love by
covering your face in public. Protect others, protect
yourself and may God bless each and every one of
you.”
Archbishop also posted the fallowing message on
his Twitter account:
This Thanksgiving, we are facing a critical moment in the health of our country, but just as much, a
critical moment in the health of our souls. Let us

show our love for one another by protecting the living image of God that is each and every human being. #WearΑMask pic.twitter.com/2uwgYMZvhG
— Elpidophoros (@Elpidophoros) November
25, 2020

THE VIDEO MESSAGE

In the video, the Archbishop is seen in a mask
which he removes to convey his message.

My beloved Sisters and Brothers in Christ,
I wish you every blessing during these holidays,
and I want to communicate directly with you about
the upsurge in the COVID-19 pandemic.
I wear a mask not as a statement, but as an act of
love for my fellow human being. It really is that simple. This virus is not a hoax. It is a real and present
danger.
I know that we are all exhausted by the pandemic,
and we yearn to return to normalcy. But at what
cost?
There are many vulnerable people in our community who need our care and our concern. You may
feel invincible – perhaps you’ve even contracted the
virus and recovered quickly and completely. But that
doesn’t mean your neighbor will.
We can protect one another by this simple act of
kindness and altruism. [Archbishop holds the mask]
We must observe the instructions for social distancing and bear the burden of temporary separation so that we can come together again in the future
in health and wellness.
My friends, the first principle of our Faith is to
love our God by loving our neighbor. As one of the
Apostles said: “If you don’t love the person you can
see, how can you love God Whom you don’t see?”
Please – now more than ever – show your love, by
covering your face in public. Protect others, protect
yourself, and may God bless each and every one of
you.
(Archbishop puts mask back on with a smile)

But please consider how the Lord of
Glory covered himself with our naked
flesh in His Incarnation, and how He
humbled himself – even to the death on
the Cross – for our sake and our salvation.
Can we not cover our faces to save our
neighbors? Is this really too much to ask?
This is how you honor God, by honoring
His creation! And can we not distance
ourselves for a time from those we love for
their well-being? The meaning of
Christmas begins with the Son of God
distancing Himself from Heaven itself – an
incalculable space – so that we could be
united to the Father.
My Beloved Christians, we are facing a
critical moment in the health of our
Country, but just as much, a critical
moment in the health of our souls. How
will the world know we are Christians? “If
you have love for one another,” was the
answer of the Lord (John 13:35). Let us set
aside our egoistic pretensions and even the
opinions that bolster our pride and vanity,
and humbly, graciously, and giving the
glory to God Almighty, show our love for
one another by protecting the living image
of God that is each and every human
being.
With paternal love in our Lord Jesus
Christ,
†ELPIDOPHOROS
Archbishop of America
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The two Greek-American judges who buried Trump’s dreams
“covering up the allegations of massive fraud.”.
“We are very thankful to have had the opportunity to present proof and the facts to the PA
state legislature.”

From last page
The panel was composed entirely of GOP appointees and the opinion was delivered by Judge
Stephanos Bibas, a Greek American and a deacon of the Greek Orthodox Church. He was appointed to the bench by President Donald
Trump in 2017.
Trump’s personal lawyer Rudy Giuliani and
the President himself have indicated their intention to bring this suit to the Supreme Court.
Campaign attorney Jenna Ellis confirmed this
in a Twitter post on Friday.
“Voters, not lawyers, choose the President.
Ballots, not briefs, decide elections,” Judge
Stephanos Bibas wrote for the 3rd Court of Appeals.
Judge Bibas repeatedly emphasized that Giuliani and the campaign never actually alleged
voter fraud in this suit, despite their heated public rhetoric.
“Tossing out millions of mail-in ballots would
be drastic and unprecedented, disenfranchising
a huge swath of the electorate and upsetting all
down-ballot races too. That remedy would be
grossly disproportionate to the procedural challenges raised,” Judge Bibas wrote. He was joined
by two George W. Bush appointees, D. Brooks
Smith and Michael Chagares, was is also a
Greek American, born in Pittsburgh Pensylvania. His family is very active with the Cathedral
of St. Nicholas.
The question before the Third Circuit was
whether the district court judge, Matthew
Brann, erred by denying the campaign a chance
to file a third version of its lawsuit. Brann, using
similarly pointed language about lack of evidence, picked apart the Trump campaign’s

JUDGE MICHAEL CHAGARES

claims and rejected its effort, denying its suit in
the process.
The court also rejected a request from the
campaign for an injunction to block Pennsylvania’s certification of Biden’s victory, which Secretary of State Kathy Boockvar did earlier this
week.
Judge Bibas said that many of the campaign’s
claims had already been heard and rejected in
state court.
““[I]ts alchemy cannot transmute lead into
gold.The Campaign never alleges that any ballot
was fraudulent or cast by an illegal voter. It never alleges that any defendant treated the Trump
campaign or its votes worse than it treated the
Biden campaign or its votes. Calling something
discrimination does not make it so.”
Trump’s lawyer Jenna Ellis called the Court
“activist judicial machinery” accusing it for

Chagares began his legal career from 1987 to
1988 as a law clerk for Judge Morton Greenberg
on the Third Circuit. He now occupies the same
seat Greenberg once held. Chagares was in private practice the next two years before joining
the United States Department of Justice as an
Assistant United States Attorney in 1990. He
rose to become chief of the Civil Division for
the U.S. Attorney’s Office for the District of
New Jersey in 1999, but left the Justice Department in 2004 to return to private practice in
New Jersey.
Chagares was nominated to the Third Circuit
by President George W. Bush on January 25,
2006 to fill the seat vacated by Michael Chertoff.
Chagares’s nomination moved unusually swiftly
through the United States Senate, and he was
confirmed just over two months later on April
4, 2006 by a vote of 98-0.

JUDGE STEPHANOS BIBAS

He assumed office on November 20, 2017,
appointed by President Donald Trump.
He was born in Queens, NY, in 1969. Married
to Juliana Denise Bibas, with four children.
Education
Columbia University (BA),
Oxford University (BA, MA)
Yale Law School (JD). Bibas was a professor
of law and criminology and director of the Supreme Court clinic at the University of Pennsylvania Law School. He is a noted scholar of criminal procedure with expertise in criminal

charging, plea bargaining, and sentencing
Bibas spent summers growing up working for
his father, a Greek immigrant who survived the
occupation of Greece during World War II, in
his family’s restaurants. In high school, he became involved in debate and public speaking.
He graduated high school at the age of 15 and
entered Columbia University.
At Columbia, Bibas was a member of the
Philolexian Society and participated in Parliamentary debate. He graduated from Columbia
when he was 19 with a Bachelor of Arts (1989)
in political theory, summa cum laude.[5] He
then went on to attend Oxford University, graduating two years later with a Bachelor of Arts
and Master of Arts (1991) in jurisprudence.
While at Oxford, Bibas won the 1st place speaker award in the World Debate Championships.
Before beginning his academic career, Bibas
was an Assistant United States Attorney for the
Southern District of New York, where he successfully prosecuted the world’s leading expert
in Tiffany stained glass for hiring a grave robber
to steal Tiffany windows from cemeteries.
From 1994–1995, Bibas clerked for Judge Patrick Higginbotham of the United States Court
of Appeals for the Fifth Circuit. He also clerked
for Supreme Court Associate Justice Anthony
Kennedy from 1997–1998, where he was a coclerk with Raymond Kethledge.
Bibas has made several donations to Republicans. He and his wife Juliana Denise Bibas, a
writer, have four children. He was a member of
the Federalist Society from 1991 to 2017. He has
also served as a deacon of the Orthodox Church
since 2015.
*** With information from Wikipedia

Tony Blinken – Jake Sullivan: Ready from Day One
By Endy Zemenides
Special for the “Greek News”
At the 2019 Munich Security Conference, President elect Joe
Biden promised his European audience: “This too shall pass. We
will be back. We will be back. Don’t have any doubt about that.”
Judging by the global reaction to Joe Biden’s victory, it seems
that most of the world expects that vow to be fulfilled. Everyone
holding out hope for an “America is back” foreign policy was
equally encouraged by President elect Biden’s choices for Secretary
of State and National Security Advisor – Anthony Blinken and
Jake Sullivan.
Any serious follower of American foreign policy knows Blinken
and Sullivan well. It is no exaggeration to declare them as experienced and “battled tested” as any Secretary of State/National Security Advisor team ever, comparable to the famous James Baker/
Brent Scowcroft pairing. They have been to as many countries,
dealt with as many crises, and know as many people as any other
pair who could have been placed by President elect Biden.
What does this mean for Hellenic issues? To begin with, never
before have there been an incoming President, Secretary of State
and National Security Advisor who have a well-developed track
record on these issues. This track record was bolstered by campaign statements – as well as direct statements by Biden and
Blinken – during key moments of crisis in the Eastern Mediterranean, Caucuses and Middle East over the last year. They both have
worked closely with the Greek American community on these issues.
Most importantly, Blinken and Sullivan were selected precisely
because of how close they already are with Biden. His views and
experience on Hellenic issues has shaped theirs. Over the last year,
there has been a disconnect between Secretary Pompeo’s actions
on Hellenic issues and President Trump’s silence and affinity for
Turkey. In 2014-15, there seemed to be a similar divergence between what then Vice President Biden and his team were doing on
the Cyprus issue and what Secretary Kerry and Assistant Secretary
Nuland were doing. For the first time, there will not be guessing
whether views on Greece and Cyprus are not consistent across the
top brass of the Administration.

A frame grab from a handout video released by the Office of the President Elect shows Tony Blinken, Biden’s
pick for US Secretary of State, during a press conference
in Wilmington, Delaware, USA, 24 November 2020.
EPA/OFFICE OF THE PRESIDENT
When it comes to expectations of Biden’s team, Yunus Paksoy –
the Washington correspondent of TRT World, Turkey’s stateowned English language channel – issued some revealing commentary earlier this week. He described Blinken’s “views on Turkey” as:
Supported arming the SDF in Syria – to Turkey’s anger
Opposes Turkey’s plans on Cyprus
“Ties with Turkey in a challenging place”
In favor of “a positive relationship with Turkey”
Blinken and Sullivan have been described as “ready on day one”.
That is good news, because there are multiple issues that have a
bearing on Hellenic issues – mostly involving Turkey – that will be

in their initial inbox. The Biden Administration will have the opportunity to hold Turkey accountable by moving on two fronts
where the Trump Administration dragged its feet and either ignored or undermined American law. The first is the issue of
CAATSA sanctions on Turkey for its purchase and activation of
Russian S400s, and the second involves the case of Turkey’s Halkbank in the Southern District of New York. The imposition of
even minor sanctions and a clear signal that there is no chance of
political interference with the Halkbank prosecution will demonstrate to Turkey that not only the blank checks it used to get in
Washington are gone, but its cynical strategy of playing different
parts of the U.S. government off of each other has failed.
Another early issue that bears watching involves attempt to restart Cyprus reunification negotiations. We should recall that
when Joe Biden became the Obama Administration’s point person
on Cyprus in 2014, Jake Sullivan was his National Security Advisor and Derviş Eroğlu was the Turkish Cypriot leader. Biden and
Sullivan did not humor Eroglu’s intransigence or his attempts at
recognition of the pseudo-state. Ersin Tatar has adopted an approach even to the right of Tatar. His moves on Varosha and in declaring a two-state approach have already been openly criticized by
the Biden campaign. Such push back coming from the actual
Biden Administration could have similar effects to Richard Holbrooke’s criticism of Rauf Denktas as the chief obstacle to solving
the Cyprus problem.
The knowledge, experience and relationships of the Biden national security team raise the level of expectations for holding Turkey accountable. This does not mean pursuing a full rupture of the
relationship between Washington and Ankara, but ending American tolerance for Turkey’s destabilizing actions and continued violations of international law. There are minor, but significant, steps
that can and should be taken early on in the Biden Administration.
This is one Administration that cannot be excused for needing a
learning curve. Ready on day one? Then act on day one.
Endy Zemenides, Executive Director, Hellenic American Leadership Council (HALC)
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BLACK FRIDAY HOLIDAY SHOPPING

Two women are seen outside the Fifth Avenue Apple Store during ‘Black Friday’
holiday shopping in New York, New York, USA, 27 November 2020. Black Friday
is the day after the US Thanksgiving Day and is regarded as the start of the
Christmas shopping season. EPA/JASON SZENES

Athens Exchange Weekly Review
G

reek stocks ended higher extending
their rally for the sixth consecutive
session in the Athens Stock Exchange on Friday, pushing the general index of the market
to new nine-month highs.
The index rose 1.33 pct to end at 736.60
points, its highest closing since March 4, 2020.
The index rose 5.31 pct in the week, rising a
spectacular 29.34 pct in November but losing
19.64 pct so far this year. The Large Cap index
rose 1.64 pct and the Mid Cap index rose 0.35
pct. Turnover was 91.71 million euros in volumeof 48,854,108 shares.
OPAP (6.75 pct), PPC (5.31 pct), Aegean
Airlines (5.25 pct) and Ellaktor (4.52 pct)
scored big gains among blue chip stocks, while
Motor Oil (4.0 pct), Sarantis (1.62 pct) and
Viohalco (1.31 pct) suffered losses. Among
market sectors, Travel (6.65 pct) and Banks
(2.73 pct) moved up, while Oil (1.79 pct) and
Raw Materials (1.05 pct) moved down.
Eurobank and Alpha Bank were the most
heavily traded securities of the day. Broadly,
advancers led decliners by 71 to 37, with another 16 issues unchanged. Epsilon NET (9.74
pct) and Space Hellas (8.50 pct) were top gainers, while Epilektos (7.89 pct) and Mathios
(6.32 pct) were top losers.
**** Deposits placed by households and private non-profit instistutions grew by 1.558 billion euros in October after a 283 million euros
increase in the previous month with the annual growth rate rising to 6.3 pct from 5.4 pct
over the same period, respective, the Bank of

Greece said on Thursday.
The central bank, in a monthly report said
that in October 2020, deposits placed by the
general government decreased by 206 million
euros, compared with a decrease of 153 million in the previous month, while the annual
growth rate stood at -23.4% from -25.1% in the
previous month. In October 2020, deposits
placed by the private sector increased by 2,526
million euros, compared with an increase of
1,160 million in the previous month; the annual growth rate increased to 11.6% from 10.3%
in the previous month.
In October 2020, corporate deposits increased by 968 million, compared with an increase of 877 million in the previous month;
the annual growth rate increased to 36.1%
from 33.2% in the previous month. In particular, deposits from NFCs increased by 143 million, against an increase of 1,047 million euros
in the previous month. Deposits placed by insurance corporations and other financial intermediaries increased by 825 million, compared
with a decrease of 170 million in the previous
month.
In October 2020, the annual growth rate of
total credit extended to the domestic economy
increased to 11.5% from 10.6% in the previous
month, while the monthly net flow was positive by 2,258 million euros, compared with a
positive net flow of 2,537 million in the previous month. The annual growth rate of total deposits increased to 8.5% from 7.0% in the previous month; the monthly net flow was positive by 2,320 million euros, compared with a
positive net flow of 1,007 million in September

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

RADED VALUE  :  268.544,31 €

INDEX
FTSE/CySE 20
MAIN MARKET INDEX
INVESTMENT COMPANIES MARKET INDEX
CSE GENERAL INDEX
HOTELS INDEX
ALTERNATIVE MARKET INDEX
FTSE Med (25/11/2020)
FTSE/XA

VALUE
30.970
33.420
806.050
52.160
687.500
783.600
4,270.410
303.390

% DIFF.
1.940
2.860
-4.340
1.880
0.240
1.420
-0.300
2.730

VALUE (€)
253,671.120
243,882.700
2,720.280
259,715.620
6,835.210
15,832.920
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2020. In October 2020, the monthly net flow of
credit to the general government was positive
by 2,505 million, compared with a positive net
flow of 1,914 million in the previous month;
the annual growth rate increased to 57.0%
from 54.0% in the previous month. In October
2020, the annual growth rate of credit to the
private sector increased to 2.5% from 2.4% in
the previous month. The monthly net flow of
credit to the private sector was negative by 247
million, compared with a positive net flow of
623 million in the previous month.
In October 2020, the monthly net flow of
credit to corporations was negative by 55 million, compared with a positive net flow of 714
million in the previous month; the annual
growth rate stood at 7.5%, unchanged from the
previous month.
**** Retail commerce companies suffered a
turnover loss of 750 million euros, or 5.6 pct,
in the third quarter of 2020 compared with the
same period in 2019, although figures were
significantly improved in comparison with the
second quarter of 2020, Hellenic Statistical Authority said on Thursday.
The statistics service in a report said that retail commerce turnover totaled 12.86 billion
euros in the third quarter, from 13.62 billion in
the same period last year, but rose from a turnover of 10.73 billion euros in the second quarter of 2020. The report said that the biggest decline in turnover was recorded in the jewlery-watch store category (-40.4 pct) and the
cosmetics category (38.5 pct), while the biggest increase in turnover were recorded in general stores (41.7 pct) and other machine vechicles (27.1 pct).
In September, the biggest decline in turnover was recorded in audio-video recording
(55 pct) and cosmetics (42.6 pct), while the
biggest increase was recorded in the computer-software category (32 pct).
**** Greek state budget recorded a primary
deficit of 9.065 billion euros in the January-October period, slightly down from a revised target for a deficit of 9.696 billion euros
and after a primary surplus of 5.739 billion euros in the corresponding period in 2019, the
Finance ministry said on Wednesday.
The general government balance showed a
deficit of 13.451 billion euros in the 10-month
period from a budget target for a deficit of
14.125 billion.
More specifically, net revenue was 38.411
billion euros, up 0.1 pct from budget targets.
Regular budget revenue was 42.991 billion euros in the 10-month period, up 0.1 pct. Budget
revenue exceeded targets in the categories of:
VAT on products and services (0.1 pct), special
consumption tax on energy products (0.4 pct),
regular tax on property (1.7 pct), corporate income tax (1.9 pct), transfers (0.7 pct), sales of
goods and services (5.6 pct) and other revenue
(0.8 pct). Revenue fell short of targets in the
categories of: VAT on oil products (2.7 pct), income tax (0.4 pct), other current taxes (3.3
pct).
Tax returns totaled 4.581 billion euros, in
line with budget targets, while Public Investment Programme revenue was 4.437 billion
euros, also in line with targets.
Budget spending totaled 51.862 billion euros in the January-October period, down 621
million from targets but up 9.4 billion euros
compared with the same period last year.
In October, budget revenue was 4.906 billion euros, up 54 million from revised monthly targets, while regular budget revenue was
5.4 billion euros, up 54 million. Tax returns totaled 494 million euros, in line with targets as
Public Investment Programme spending (606
million euros).

GNTO chief Gerekou:
Our aim is sustainable
tourism growth
Greek National Tourism Organisaton (GNTO) President Angela Gerekou, in an address
late on Thursday to the 100th general assembly of the European Travel Commission held
via teleconference, said that in order to go forward it was necessary to first take a step back
and assess what has happened in the last decade. Afterwards, she added, there must be an
analysis of the current conditions and the
planning and implementation of policies for
«the kind of tourism we want to have the
coming years.»
Gerekou then raised issues relating to the
tourism industry’s adaptation ahead of 2021
and presented the GNTO’s priorities for the
future of Greek tourism.
She noted that tourism’s future depending
on people’s desire to travel and that the role of
national tourism organisations was to monitor developments in this area and move forward. «As GNTO, we are moving exactly in
this direction, aiming at
The Greek National Tourism Organization
(GNTO) won a silver award for best use of the
Twitter social media platform, on which it advertised its «Greece Αlways in Season» campaign in 2020, was reported on Friday.
The online campaign was made possible by
digital media advertising company Httpool
Hellas, which ensured a high rate of viewer
engagement, with some 56 million post views
and 31,5 million video views.

State funds career
training, job openings
in lignite transition
areas with 107 mln euros

A social package of 107 million euros to
support employment in the lignite-production areas of western Macedonia and Megalopolis (Peloponnese) was approved by a relevant government committee that met via teleconference on Wednesday.
The meeting of several ministers was
chaired by Environment & Energy Minister
Kostis Hatzidakis and the Greek state funding
will be provided over two years: 50 million
euros for 2021 and 56.9 million euros for
2022. Four programs will be funded, as part of
Greece’s commitment to transition from lignite-fuelled power plants to environmentally
sustainable economies: creating new jobs;
providing unemployed youth between 18 and
29 with paid interships to acquire work experience; relocation of unemployed specialists
covering local business needs; and career
planning leading to jobs.
Hatzidakis said the government wanted to
ensure there is no employment gap in the next
two years, until all tools of the EU’s Fair Transition Fund are activated.

S&P upgrades PPC
by two notches to B
Standard & Poor’s on Friday upgraded
Public Power Corporation’s credit rating by
two notches to B from CCC+, raising the
company’s long-term credit rating to B from
B-. «PPC is up one more step with its credit
upgrade from Standard & Poor’s. This development justifies the choices by PPC’s management and sends another positive message
for the enterprise. It is also an answer to the
doomsday supporters of SYRIZA which led
the corporation to the brink of collapse,» Environment and Energy Minister Costis Hatzidakis said in a statement, referring to the
main opposition party.
PPC said that S&P upgraded its credit rating based on a strategic repositioning of the
corporation and an improvement in the fundamentals of the Greek energy market, which
have changed the corporation’s competitive
position and reduce previous concerns over
its liquidity and long-term sustainability.
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European Parliament slams Turkey on Varosha
From last page

prus. He also states that the President of the Republic
of Cyprus calls on both the Turkish Cypriot leadership and the Turkish Government to respond positively by implementing what the European Union demands through the European Parliament resolution
regarding Famagusta, but also the resumption of talks
for reaching a solution of the Cyprus issue.
«If Turkey really means that the path it wants is the
European one, as the Turkish President recently stated, it should respect and follow the European principles and values, the international law, as well as the
decisions and resolutions of the EU institutions,» he
concludes.

talks in Cyprus with the two leaders, on Monday and
Tuesday, in an effort to convene the informal 5+1 UN
conference, sometime in January. Following her
meetings in Cyprus, Lute is going to Ankara, Athens
and London. Although Antonio Guterres in his reports was asking the leaders to agree on points of reference, before he convenes the Conference, following
Tatar’s selection as new leader of the Turkish Cypriots,
the SG abandoned the prerequisite and will allow the
introduction of the Turkish side’s two states solution
proposals.

EUROPEAN PARLIAMENT

On Thursday, the European Parliament adopted
with 631 in favor, 3 against and 59 abstentions a
non-binding resolution «on the escalation of tensions
in Varosha following Turkey`s illegal actions and the
urgent need to resume talks», after the earlier inclusion of three amendments, two by ECR (European
Conservatives and Reformists) and one by the EPP
(European People`s Party).
The resolution «condemns Turkey`s illegal activities at Varosha», calls on the Turkish government «to
reverse this decision and avoid unilateral action»,
calls on the European Council «to maintain its unified
position against its unilateral and illegal actions» and
«to take action and impose severe sanctions in response to Turkey`s illegal actions «, while recalling
that further sanctions «can only be avoided through
dialogue, sincere cooperation and concrete progress
on the ground» and calls for the resumption of talks
for the reunification of Cyprus under the auspices of
the Secretary-General of the United Nations.
More specifically the EP resolution condemns Turkey’s illegal activities in Varosha, in particular its partial ‘opening’; emphasises that the creation of a new
fait accompli undermines mutual trust and the prospects for a comprehensive solution of the Cyprus
problem, by negatively modifying the situation on the
ground, exacerbating division and embedding the

DEMETRIADES

permanent partition of Cyprus; warns against any
change of the status quo in Varosha in violation of the
aforementioned UNSC resolutions.
The EP resolution calls on the UN mission in Cyprus to step up efforts to monitor developments in
Varosha and instructs its President to forward this
resolution to the Council, the Commission, the
Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, and the President, Government and Parliament of
Turkey.Varosha, the fenced off section of the Turkish
occupied town of Famagusta, is often described as a
‘ghost town’. UN Security Council resolution 550
(1984) considers any attempts to settle any part of
Varosha by people other than its inhabitants as inadmissible and calls for the transfer of this area to the
administration of the UN. UN Security Council resolution 789 (1992) also urges that with a view to the
implementation of resolution 550 (1984), the area at
present under the control of the United Nations
Peace-keeping Force in Cyprus be extended to include Varosha.
The Turkish side illegally opened on October 8

POSITION OPENNING AT THE EMBASSY OF CYPRUS
The Embassy of the Republic of Cyprus in the United States (2211 R Street NW, Washington DC 20008)
is seeking a highly organized, self-motivated professional for the role of Personal Assistant (PA) to the
Ambassador under locally employed staff terms and conditions.
Requirements
Fluent in English and a very good knowledge of Greek, both written and oral.
Excellent communication and organizational skills
Proficiency in MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
Possession of appropriate work U.S. authorization (green card or citizenship)
Integrity, discretion, strong attention to detail, ability to take responsibility and initiative.
Ability to handle highly confidential information with the utmost discretion.
Must be able to work effectively in a team environment, as well as independently
•
University diploma associated with the position’s requirements will 			
be considered an advantage.
•
Previous working experience in the field will be considered an advantage, 		
or 2+ year experience as an Executive Assistant will be a plus
Job Description
•
•
•
•
•

Acting as personal assistant and secretary to the Ambassador, 				
including managing correspondence and schedule.
Providing secretarial support
Organizing travel arrangements and meetings
Accreditation and Protocol
Other office duties as assigned.

Salary
Salary is determined in accordance with the General Schedule (GS) Classification and Pay System of the
US Office of Personnel Management (Salary Table 2020-DCB). The successful candidate will be placed on
Grade 6 Step1, with a gross annual salary of $43,798-Gross monthly salary $3,649.83.
Submission of applications
Interested candidates should apply by submitting the following documents to:accounts@cyprusembassy.
net by December18, 2020.
-

Letter of interest.
Copies of diplomas.
Detailed resume / CV.
Copy of valid passport.
Copy of green card or permanent residence.
Two recommendation letters or the names of two persons who can provide recommendations.

Certificate of a clear criminal record will be requested only by the successful candidate.
Shortlisted candidates will be notified and invited for an interview.

For more information you may contact
the Embassy Administration Office on 202-462-5772.

part of the beach of the abandoned town of Famagusta, in violation to numerous UN resolutions. On November 15, Turkish President Tayyip Erdogan went to
Varosha “for a picnic” with Turkish Cypriot leader Ersin Tatar.
The Government of Cyprus expresses satisfaction
with the content of the resolution adopted by the European Parliament on Thursday, Government Spokesman Kyriakos Koushos says in a written statement,
noting that the President of the Republic calls on both
the Turkish Cypriot leadership and the Turkish Government to implement what the European Union demands through the EP resolution regarding Famagusta and the resumption of the Cyprus talks.
Koushos notes that the government particularly
emphasizes on the fact that the European Parliament
in its resolution condemns Turkey`s illegal actions in
the fenced off area of Famagusta and urges Ankara to
reverse its decisions. It also calls on the Turkish side
to return to the negotiating table for the resumption
of negotiations from the point they were left in Crans
Montana. We attach great importance, he adds, to the
European Parliament`s reference which calls on the
European Council to maintain its united stance
against Turkey`s unilateral and illegal actions, to take
action and to impose harsh sanctions in response to
Turkey`s illegal actions.
Koushos stresses that the negative reactions to the
European Parliament resolution by the leader of the
Turkish Cypriots, but also by the Turkish Foreign
Ministry are in complete opposition to the relevant
resolutions of the United Nations and do not facilitate
at all the new initiative undertaken by the UN Secretary-General just days before his envoy arrives to Cy-

Turkish President Recep Tayyip Erdogan’s call on
Varosha refugees to return to their properties is contrary to his government’s position the Council of Europe (CoE), which consistently denies restitution to
the applicants, advocate Achilleas Demetriades has
said, according to the “Cyprus Mail”.
Demetriades, who represents Greek Cypriot applicants in the “Xenides-Arestis” group of 33 cases versus Turkey, sent a letter to the CoE’s Secretariat of the
Committee of Ministers, ahead of its meeting, between December 1 and 3.
In it, he notes that the Turkish president “did in fact
visit Varosha for a ‘picnic’ on 15 November 2020, despite the rainstorm and in breach of UN Security
Council Resolutions.”
“lnterestingly,” Demetriades said, Erdogan called
upon the inhabitants of Varosha (including some of
the abovementioned applicants) to return to their
properties. “Clearly, this appears to be contrary to the
position of the respondent before the Committee of
Ministers which consistently denies restitution to the
applicants.” Demetriades also referred to statements
by the spokesperson of Turkey’s foreign ministry Hami Aksoy, who, last week, in response to a statements
by the EU High Representative Joseph Borrell on the
Cyprus issue, said, inter alia, “UN Security Council
resolutions do not prevail over property rights … “.
“lt is this “supremacy of property rights” that the
applicants want to share with the Committee of Ministers as additional evidence of the a la carte approach
to Human Rights by the respondent (Turkey),” Demetriades said in his letter.
This, he said, relates to Turkey’s failure to give restitution to the applicants for their properties both in
Varosha and occupied Cyprus as a matter of individual measures, and their continuing failure to pay the
just satisfaction awarded to these

Professor Karayiannis warns
measures cannot be eased
Nicosia.- CNA
Professor of Microbiology/Molecular Virology at the Medical School of the University of
Cyprus, Petros Karayiannis, has told the Cyprus News Agency (CNA) that measures aiming to curb the spread of COVID-19 cannot be
eased from one day to the other and this is what
everyone should realize. He noted that for the
measures to be relaxed, confirmed cases per
day must drop to 100-150.
If people do not strictly implement the measures then we will face a third wave of the pandemic which will be bigger than the current
one, he noted. Karayiannis who is member of
the Scientific Advisory Team, assessed that if
Cyprus` epidemiological outlook does not
change within the next fifteen days then there is
a great possibility of having a sharp increase of
cases in the middle of January.
Invited to comment on reactions by the people
with regard to the new measures announced by
Health Minister Constantinos Ioannou on Friday, which will come into effect on Monday, November 30, Karayiannis said that the people need
to understand that the measures aim at achieving
a certain goal. Moreover Karayiannis said that

the current number of confirmed cases which is
over 300 per day is quite high. This is why we did
not have the relaxations that some people may
have expected. On the contrary the measures will
be stricter and island-wide, he added. He underlined that the measures will bear fruit if they are
strictly implemented.
Asked if they are thinking about a total lockdown, Karayiannis said that this is the last tool
they will use, noting that this would be painful
and will be implemented when this is absolutely necessary. According to the measures which
will be implemented from November 30 to December 13, among others, there will be a curfew
from 21.00 to 05.00 (certified exceptions apply
for work or medical reasons), only 10 persons
at a time are allowed in houses, including minors, religious gatherings can have a maximum
of 75 attendees, observing Ministry of Health
guidelines, religious ceremonies, such as weddings, baptisms, and funerals, can have a maximum of 10 guests, restaurants, cafeterias and
other catering establishments can remain open
until 19.00, after which delivery services can be
offered, and gyms, swimming pools, and spas
close.
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More than 100 people die from Covid-19 daily in Greece
Thessaloniki.- (GreekNewsOnline, ANA-MPA)
he National Public Health Organization
(EODY) on Saturday announced 1,747
new coronavirus infections in Greece in the
last 24 hours, of which 2 were identified at
entry points to the country.

T

The total number of infections since the pandemic began is 103,034. Of these, 4,867 are related to travel abroad and 27,199 to already
known cases. Currently 606 patients are on ventilators throughout Greece. Their median age is
65, 78.5 pct has an underlying condition or is
aged 70 or more and 171 are women.
Another 557 have been discharged from
ICUs since the first outbreak.
EODY also announced that 121 people died
in the last 24 hours, bringing fatalities to 2,223
in Greece. The median age of all deceased patients was 80 years, 976.8 pct had an underlying
condition and/or was aged 70 or more, while
891 were women.

MITSOTAKIS

«Christmas holidays this year will be very
different - much more limited, with our families, those we love, possibly joined by just another family,» Prime Minister Kyriakos Mitsotakis said on Saturday, after a visit in Thessaloniki to the Papageorgiou hospital.
Mitsotakis, on tour in Thessaloniki, had earlier paid a visit to the Ippokratio General Hospital in the city and the emergency ambulance
EKAV operation center in Pylea, a suburb.
The National Health System (NHS) will
withstand the pressure of high hospitalization
rates in the second wave of the coronavirus
pandemic, Prime Minister Kyriakos Mitsotakis
said on Saturday from the Ippokratio General
Hospital.
Speaking with staff at the largest medical facility in the northern capital, Mitsotakis said,
«The NHS came under pressure and still is, but
it has withstood it and will continue to do so.
We are deeply obliged, and the entire Greek society has great respect for the medical and nursing staff.»
Mitsotakis asserted that «the crisis will be
overcome, and when we do so, the NHS will be
much stronger in terms of equipment and staffing» and a new system will be built once the
pandemic is over.
During his visit, which included a tour of
new intensive care units (ICUs), the prime minister said he was aware that the system was
stretched to the limits. «We are not here to
beautify any situation,» he noted, «we are here
to convey our support to the entire staff of
NHS, especially here in Thessaloniki and northern Greece, which is being put to the test- to get
a personal picture of the situation and to speak
the language of truth and optimism.»
Thanks to the donation by the Stavros Niarchos Foundation, the hospital will get 30 new
ICUs and 8 High-Dependency Units by February 26, according to the schedule, he said. Ippokratio currently has 25 ICUs.
Mitsotakis also spoke of the necessity for the
public to embrace the idea of being vaccinated,
once the vaccine is available in January. «The
vaccination will be provided by the state for
free, it will not be obligatory, but we are counting on our fellow citizens’ common sense and
on the advice of doctors to encourage as many
as possible to go ahead with it in January, when
the widespread vaccination program will begin,» he stressed.
In an interview to Status FM, the premier had
said that «the viral load is starting to drop noticeably,» and the number of hospitalizations

during off hours have started to drop, but he
asked the public for «some more patience ahead
of Christmas.»
The PM warned that «we will still have one
or two very difficult weeks ahead, but we also
know that when we start coming out of the
lockdown, we will need to be doubly careful what we honestly didn’t do during the summer.» He said that «everyone is responsible for
that, starting with me, and I’ve recognized the
role the state has played in this - but we must
not forget that it’s the individual behaviors that
determine the rate of the pandemic’s spread.»
Papageorgiou Hospital president of the board
Michalis Karaviotis said that «despite the unprecedented and very difficult conditions we
are experiencing right now, we have the support
of the entire staff - doctors, nurses and administrators have done their best to ensure the best
medical coverage of all those people coming to
us for help.» He said that during the first phase
of the pandemic the hospital had only 6 ICUs,
and now has 44, the best that could be done
right now.
Recent hiring has also helped, he said, noting
84 nursing staff and 42 medical staff, «without
whom we could not have managed,» Karaviotis
said.
Mitsotakis was accompanied to Thessaloniki
by Health Minister Vassilis Kikilias, Deputy
Minister to the Prime Minister and government
spokesman Stelios Petsas, and Health Ministry
Secretary General Ioannis Kotsiopoulos, as well
as EKAV President Nikos Papaefstathiou, who
introduced the PM to the EKAV crews by wireless.

SYRIZA ON THE VISIT

At a time when «all hospitals in northern
Greece are collapsing» under the burden of
coronavirus cases and medical staff are keeping
them standing with superhuman efforts, Prime
Minister Kyriakos Mitsotakis «went to Thessaloniki like a thief to carry out a PR stunt,» SYRIZA said in a statement on the premier’s visit to
hospitals in the northern city on Saturday.
«After excluding all staff of Thessaloniki’s Ippokratio and Papageorgiou hospitals for fear of
protests, they allowed only members of New
Democracy-affiliated DAKE union to ‘welcome’ him,» the main opposition party said.
«Before he focuses on fake promises for a
new national health service (NHS), Mitsotakis
should take a look at the current NHS, which is
collapsing under the government’s inertia.» In
addition, he is also planning cuts worth 600
million euros in the state budget for health in
2021, Syriza charged.

TSIPRAS IN DRAMA

«The ministers should stop talking, get to

grips with the reality and cease trying to dress
up a tragic state of affairs. Above all, they must
stop telling us that they are ‘celebrating’, stop
telling us that we are fortunate we do not have
more ICUs because then we would have more
dead and stop telling us that things in hospitals
are going well,» main opposition SYRIZA-Progressive Alliance leader Alexis Tsipras said on
Friday, during his visit to the hospital of the
northern Greek city of Drama, where he said
the situation was «out of control».
He called on ministers «to understand that
human life is more precious than private profits,» and stressed that «northern Greece is
bleeding at this time.» Tsipras noted that all
ICU beds in the region were full, with patients
being sent elsewhere, either by ambulance to
the hospitals of Patras and Ioannina or by plane
to Athens, while two major private hospitals in
Thessaloniki, the Interbalkan and Aghios Loukas remain closed, along with hundreds of beds
in private recovery clinics, which might have
been used but were also closed.
«Even the private clinics that were ‘requisitioned’ were not really requisitioned but rented
at double the normal rate in order for the private owners to get more money.The conditions
that northern Greece is experiencing at this
time may also come to the south. We sincerely
hope there is a reduction in the number of cases over the next period but the burden on public hospitals, in terms of the serious cases, is unrelenting,» he said.
Tsipras said he had hoped that Greece could
avoid scenes like those witnessed in northern
Italy during the first wave of the pandemic but
had unfortunately been proved wrong. «The situation in northern Greece and especially in the
hospital of Drama is out of control. Effectively,
the hospital of Drama has turned into a hospital for Covid-19 patients and the doctors’ and
nurses’ descriptions were shocking. We must
see if there can be solutions and actions to protect public health,» he noted.
In his meeting with the president of the hospital’s employees’ union, Yannis Papadopoulos,
Tsipras was told that the staff was at the end of
their tether. Twenty-five doctors and 80 nurses
have been infected, two are seriously ill and intubated at Alexandroupolis hospital and, apart
from a 52-year-old nurse who died of the virus,
the husband of another member of the staff had
also died.
The president also raised issues of funding,
noting that this had been cut by up to 50 pct
during the bailout programme years, as well as
staff shortages and a lack of equipment, and
called for the inclusion of hospital staff - including cleaners - in the arduous and hazardous
professions category for pension purposes.

FM Dendias: Germany
should step up to its
EU leadership role
Athens.- ANA-MPA
Germany is not standing up to its leadership
role in the European Union, when it rejects
Athens’ call for an arms embargo to be imposed
on Turkey, Greek Foreign Affairs Minister
Nikos Dendias said in an interview to Politico
on Saturday.
«I am at a loss to understand Germany’s reluctance to use its enormous power emanating
from its economy to provide a clear example
that countries must observe International Law,»
the minister said.
Dendias said he could understand the German side, but said he is certain Germany would
also understand «the massive contradiction of
providing attack weapons to a country that
threatens the peace and stability of two EU
member countries.»
He called on EU leaders to send a clear message to Turkey at the upcoming EU Summit in
December, otherwise if they do the same as the
did in October’s summit, this will mean they
have not learned their lesson. «Europe would
send a wrong message to all countries in the
greater region: whoever acts arbitrarily and violates International Law, whoever blackmails,
remains at the end of the day unpunished, or, in
the worst case, is even rewarded» for their behavior, Dendias said.

Government hopes
to open retail stores
before holidays
Athens.- The government hopes to reopen
retail stores «sometime before the holidays,»
government spokesman Stelios Petsas said on
Saturday, «but that will depend on the stance we
all keep.» In an interview to Skai TV, Petsas said
that the plan following the lockdown is to allow
opening of sectors without high coronavirus infection rates, such as schools.
Referring in particular to the food sector, he
said owners «are concerned» because if they
open but the infection rates are high, «they will
end up without any profits, but with all the expenditures, so they do not want to assume such
a risk.» On the other hand, it would help both
employees and the psychology of the public to
return to operation gradually and under restrictions, in a semblance of normalcy at least,
he underlined.

Pandemic
very persistent
Athens. The second wave of the coronavirus
pandemic in Greece is very persistent, observed
Professor Vana Papaevangelou at Friday’s live
briefing on the latest news concerning the virus’
dispersal in the country.
Despite the fact that the number of new infections in Greece is dropping, the epidemiological curve itself is still high, she added. However, according to the latest data released by the
European Center for Disease Prevention &
Control (ECDC), Greece stands in the 17th
place for new infections in Europe and in the
16th place for its mortality rate; these figures
are quite low compared to other European
countries, she pointed out. The daily average of
new coronavirus infections nationwide stands
at approximately 2,000 so far this week, said the
professor, while in some regions new cases are
rising, despite the fact that Greece is currently
in its third week of the general lockdown.
She also estimated that there are currently
some 25,000 active coronavirus cases in Greece.
Fresh hospitalizations seem to be stabilizing,
with some 4,500 patients currently treated for
the virus in the country’s hospitals; a quarter of
these are being treated at Thessaloniki’s hospitals. Intensive care unit beds in northern Greece
are nearly all occupied, while an 88 pct of these
across the country are occupied too. It is estimated that some 1,600 patients will need to be
hospitalized over the next two weeks, of whom
250 will almost certainly require ICU treatment. «Fatalities are still on the rise, with an average of 85 deaths per day,» she noted.
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Europarliament slams
Turkey on Varosha;
Guterres still forgets
to name Turkey
United Nations.- (GreekNewsOnline)
The United Nations does not have a comment on
the European Parliament resolution adopted on
Thursday, UN Secretary General’s Deputy Spokesperson Ferhan Haq has said, reiterating the UN call on all
parties to engage in dialogue in order to resolve their
differences. He was replying to a question by ikypros.
com correspondent.
Haq said “we haven’t any comment on the EU parliament’s decision” and reiterated the UN’s position
on Varosha itself.
“The position of the United Nations on Varosha
remains unchanged and the Organization is guided
by relevant Security Council resolutions. The Secretary-General urges all parties to avoid any unilateral
actions that could trigger tensions on the island and
undermine the return to dialogue or the future success of talks. He calls on all parties to engage in dialogue in order to resolve their differences,” Haq said.
He noted that “the Secretary-General believes it is
important to resume a viable and comprehensive negotiation process and remains committed to supporting the two sides in revitalizing the political process,”
adding that “he reiterates his readiness to explore the
possibility of convening an informal five-plus-UN
meeting at the appropriate stage.”
Secretary General’s advisor Jane Hall Lute wil hold
Continues on page 38
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The 2 Greek-American judges
who buried Trump’s dreams
100 DEAD DAILY FROM COVID-19 IN GREECE

Judges Stephanos Bibas,
Michael Chagares and
D. Brooks Smith of the
3rd Circuit Court of Appeals
rejected appeal to throw
out millions of votes
in Pennsylvania

EODY announced on Saturday that 121 people died in Greece from Covid-19 the
last 24 hours, bringing the total fatalities to 2,223. ICUs are approaching 90% capacity and there is no sign that government will ease the lockdown. PM Mitsotakis
visited Thessaloniki (Photo AMNA). (Page 39)

New York.- By Apostolos Zoupaniotis
On Friday, November 27, the three-judge 3rd
Circuit Court of Appeals panel rejected the
Trump’s campaign appeal of a district court ruling, against an effort to throw out millions of
Pennsylvania ballots, declaring the allegations
of the legal team of Rudy Giuliani of misconduct meritless and its suggested remedies as
“breathtaking” and undercut by a lack of evidence.
Continues on page 36

