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Κυρ. Μητσοτάκης: Έσπασε ένα πέπλο σιωπής
με τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις
Οι αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών μετά τις καταγγελίες για όσα
έχουν συμβεί στον χώρο του θεάτρου
(και όχι μόνο), αλλά και η πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε την Αττική
και άλλες περιοχές της χώρας, αποτέλεσαν τα βασικά αντικείμενα της
συζήτησης που είχαν στο Προεδρικό
Μέγαρο, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
της είπε ότι θα την ενημερώσει για όλα
τα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα στη μηνιαία τους συνάντηση.
«Να ξεκινήσουμε βέβαια με το ζήτημα της κακοκαιρίας «Μήδεια» η οποία
έπληξε με πάρα πολύ μεγάλη ένταση
την Αττική. Θέλω να ξέρετε ότι καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες για να
μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την
ηλεκτροδότηση το συντομότερο δυνατόν. Ξέρω ότι υπήρχαν καθυστερήσεις,
καταλαβαίνω απόλυτα την ενόχληση
και το θυμό των πολιτών», ανέφερε ο κ.
Μητσοτάκης. Και πρόσθεσε: «Κι εμείς
θα διορθωθούμε και θα γίνουμε καλύτεροι στο μέλλον για να αντιμετωπίζουμε προληπτικά, αλλά και εκ των
υστέρων, τέτοια φαινόμενα. Εκτιμώ
ότι μέχρι το τέλος της ημέρας θα έχει
αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και
στις τελευταίες περιοχές οι οποίες είχανε πληγεί από την κακοκαιρία, αλλά
πρέπει να ξέρετε ότι ειδικά σε περιοχές, στο Διόνυσο και στην Εκάλη, ουσιαστικά έπρεπε να ξαναχτίσουμε το
δίκτυο της ηλεκτροδότησης από την
αρχή. Ήτανε τόσο μεγάλη η ζημιά η
οποία έγινε και τόσα πολλά τα δέντρα
τα οποία έπεσαν. Σε κάθε περίπτωση
πρέπει να γίνουμε καλύτεροι στο πως
αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα αυτά
στο μέλλον. Είναι σαφές και γνωστό
και σε εσάς ότι υπάρχει μία ενοχλητική
επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφόρων κρατικών φορέων. Δέσμευση
προσωπικά δικιά μου και πριν χτυπήσει η κακοκαιρία ήταν ότι το ζήτημα
αυτό πρέπει να επιλυθεί στα πλαίσια
ενός νόμου-πλαίσιο για αυτό το οποίο
αποκαλούμε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ώστε να ξέρει ο καθένας που αρχίζει και που τελειώνει η ευθύνη του,
ώστε να μπορεί να υπάρχει και η ανάλογη λογοδοσία».

πλο σιωπής με τις συγκλονιστικές
αποκαλύψεις οι οποίες έχουνε γίνει
στα πλαίσια αυτού του φαινομένου
το οποίο αποκαλούμε "metoo". Φαινόμενα εξουσιαστικής βίας, πρωτίστως
κατά γυναικών αλλά και όχι μόνο, τα
οποία πιστεύω ότι μας συγκλόνισαν
όλους, μας ταρακούνησαν όλους, κάποιοι άνθρωποι έσπασαν τη σιωπή με
τη φωνή τους. Ήρθε η ώρα τώρα εμείς
με τη δράση μας να δώσουμε συνέχεια
σε αυτές τις καταγγελίες έτσι ώστε να
μπορέσουμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο κράτος δικαίου από τη μία
και στην κοινωνία δικαίου από την
άλλη», τόνισε.

«Έσπασε ένα πέπλο σιωπής με τις
συγκλονιστικές αποκαλύψεις στο
πλαίσιο του #metoo»

«Κύριε πρόεδρε στο πρώτο θέμα της
κακοκαιρίας που αναφερθήκατε νομίζω ότι αυτές οι απότομες μεταβολές
του καιρού δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς ότι συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και πλέον πρέπει όλοι
να είμαστε έτοιμοι και συμφιλιωμένοι
και με αυτά τα φαινόμενα. Ο κρατικός
μηχανισμός είναι πάρα πολύ καλό να
μπορεί να προλαμβάνει και αυτό το
θυμάμαι και από την πορεία μου σαν
δικαστή, αυτή τη σύγκρουση και σύγχυση αρμοδιοτήτων που στην κρίσιμη
στιγμή κανείς δεν έχει να αναλάβει την

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε
ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά ιδιαίτερα την επικαιρότητα ξεκινώντας με
μία ενδιαφέρουσα ιστορική αναδρομή. «Πριν από ακριβώς 65 χρόνια, στις
19 Φεβρουαρίου του 1956, ψήφισαν
για πρώτη φορά γυναίκες στη χώρα
μας. Σήμερα, 65 χρόνια μετά, η χώρα
έχει την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο και
τον τελευταίο μήνα έσπασε ένα πέ-

Και συνέχισε: «Είστε, όχι απλά Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είστε γυναίκα,
επιφανής νομικός , είστε μάνα και ξέρω
ότι έχετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα
ζητήματα αυτά όπως και εγώ ως πρωθυπουργός, πολιτικός, πατέρας έχω
μια ιδιαίτερη ευαισθησία ειδικά για τα
θέματα που αφορούν στη σεξουαλική
κακοποίηση ανήλικων που αποτελεί
την πιο απεχθή εκδοχή αυτού του φαινομένου. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο
νομικό, έχουμε δυνατότητες να οπλίσουμε το νομικό μας οπλοστάσιο αλλά
είναι πολύ πιο ευρύ και πολύ πιο σύνθετο από αυτό. Και σίγουρα είναι ένα
ζήτημα το οποίο πρέπει να μας βρει
όλους ενωμένους, ένα ζήτημα το οποίο
δεν προσφέρεται καθόλου για κομματική αντιπαράθεση και στο δημόσιο
διάλογο ο οποίος έχει ξεκινήσει και
έχει ανοίξει, και ευτυχώς έχει ανοίξει,
θα πρέπει να επιτύχουμε τη μέγιστη
δυνατή πολιτική αλλά και κοινωνική
συναίνεση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Όχι
μόνο να γυρίσουμε στο παρελθόν και
να τιμωρήσει η δικαιοσύνη εκεί που
αρμόζει περιπτώσεις τέτοιων περιστατικών αλλά και κοιτώντας προς το
μέλλον να σιγουρευτούμε ότι έχουμε
το σωστό πλαίσιο ώστε να αποφύγουμε όσο το δυνατόν τέτοια φαινόμενα.
Και σε αυτή την συζήτηση η οποία έχει
ανοίξει προσβλέπω και στη δικιά σας
στήριξη αλλά και στη δικιά σας παρουσία μέσα από τον πολιτικό λόγο που ως
πρώτη πολίτης της χώρας αρθρώνετε».
ΠτΔ: Η βία, λεκτική και σωματική,
δεν μπορεί να είναι ανεκτή

ευθύνη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα
θέματα να ξεκαθαρίσουν και βέβαια,
ευτυχώς, δεν ήταν μεγάλης έντασης
το φαινόμενο, τέτοια διάρκειας τουλάχιστον και μπορούμε σιγά σιγά να
επανέλθουμε», είπε παίρνοντας το
λόγο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
«Τώρα στο δεύτερο θέμα δεν σας κρύβω κύριε πρόεδρε τη μεγάλη ανησυχία
και θλίψη μου για όσα ακούγονται και
συμβαίνουν, ιδίως στον καλλιτεχνικό
χώρο και φανερώνουν ένα πρόβλημα οξύ το οποίο μάλλον προϋπήρχε,
υπήρχε εδώ και χρόνια, και αναδεικνύεται τώρα με ένταση. Η κατάχρηση
εξουσίας, η βία - λεκτική και σωματική
- είτε πρόκειται για το χώρο εργασίας,
είτε για την εκπαίδευση, είτε για τις
προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις
δεν μπορεί να είναι ανεκτή», συνέχισε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου και
πρόσθεσε : «Στη συνάντησή μου με τη
Σοφία Μπεκατώρου, την έκανα ακριβώς για να σταλεί το μήνυμα σε όλους,
γυναίκες και άντρες που υφίστανται
κακοποιητική συμπεριφορά, ότι η Πολιτεία τους ενθαρρύνει να μιλήσουν
χωρίς φόβο. Σιωπές ετών λύνονται
επιτέλους τώρα και έχουμε χρέος να
συμπαρασταθούμε στους ανθρώπους
αυτούς, να προστατευτεί η αξιοπρέπειά τους και να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Να αποκαταστήσουμε επίσης το κύρος
προσώπων και θεσμών όπου χρειάζεται αλλά είναι εξίσου σημαντικό όπως
το λέτε και εσείς, να γίνουν σεβαστές
οι εγγυήσεις του κράτους δικαίου που
διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων
των εμπλεκομένων. Είναι μια πολύ σημαντική διάσταση στο θέμα αυτό. Ας
ελπίσουμε ότι στην πορεία τα πράγματα θα πάρουν τη σωστή διάσταση».
«Εγώ πρέπει να σας πω ότι από μια
πλευρά, από μια σκοπιά χαίρομαι που
κάποιοι άνθρωποι αισθάνθηκαν τώρα,
σε αυτή τη συγκυρία, τη δυνατότητα και την άνεση επιτέλους να μιλήσουν», είπε παίρνοντας ξανά το λόγο
ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Πρώτη η Σοφία
Μπεκατώρου έσπασε αυτό το πέπλο
της σιωπής, εγώ αμέσως και δημόσια
χαιρέτησα αυτή της την πρωτοβουλία

και νομίζω ότι με τον τρόπο και με τη
συζήτηση την οποία κάνουμε δίνουμε
θάρρος σε περισσότερους συμπολίτες μας να μιλήσουν, να καταγγείλουν
δημόσια ή στη δικαιοσύνη, όπως οι
ίδιοι πιστεύουν ότι είναι καλύτερος
τρόπος, τέτοια περιστατικά τα οποία
πολλές φορές όπως είπατε έρχονται
από το βαθύ παρελθόν αλλά τώρα έχει
έρθει η ώρα, έχουν ωριμάσει οι συνθήκες, ενδεχομένως να αισθάνονται ότι
υπάρχει και η ασφάλεια ότι θα αντιμετωπιστούν αυτά τα περιστατικά με
τη δέουσα προσοχή και σημασία που
πρέπει να τους αποδώσουμε. Ας δούμε
λοιπόν αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή
ως μία ευκαιρία ως κοινωνία να κάνουμε ένα βήμα μπρος, για να αποδοθεί
δικαιοσύνη για όσα έγιναν και για να
προστατεύσουμε τα μελλοντικά πιθανά θύματα από τέτοια περιστατικά στο
μέλλον. Γιατί όποιος σκέφτεται σήμερα να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής
εξουσιαστική βία, πιστεύω θα το σκεφτεί δύο και τρεις φορές, θα γνωρίζει
ότι η πιθανότητα δημόσιας έκθεσης
και κατά συνέπεια τιμωρίας εφόσον
αυτό κρίνει η δικαιοσύνη ότι θα πρέπει
να συμβεί, θα είναι πολύ πιο πιθανό να
έχει αυτή την κατάληξη από ότι θα είχε
πριν από κάποια χρόνια».
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε στη συνέχεια ότι πρόκειται για συμπεριφορές που αποδοκιμάζονται σε
κάθε εποχή και επισήμανε: «Υπάρχουν
όμως και άλλες που σε προηγούμενες
εποχές μπορεί να θεωρούντο συμβατές με τις κοινωνικές αντιλήψεις της
εποχής. Σήμερα όμως τα πράγματα
εξελίσσονται και η κοινωνία ακριβώς
πρέπει να την ακούμε και έχει ωριμάσει αρκετά και γι'αυτό θεωρώ ότι είναι
πολύ σημαντικό επίσης ο καθένας να
αναλαμβάνει τις ευθύνες του, να λειτουργούν οι θεσμοί σωστά, να ερευνώνται τα ζητήματα. Το κράτος δικαίου να λειτουργεί υπό αυτή τη έννοια,
προστατεύοντας όλους τους εμπλεκομένους γιατί ο καθένας μπορεί να έχει
κάποια δικαιώματα από την πλευρά
του. Όλα πρέπει να γίνουν σεβαστά για
να υπάρχει και μια ηρεμία στην κοινωνία». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Επικοινωνία Δένδια-Μπλίνκεν Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ
έχουν φθάσει στο υψηλότερο σημείο τους
Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική επικοινωνία
με τον νέο Αμερικανό ομόλογό του,
Άντονι Μπλίνκεν. Οι δύο υπουργοί
διαπίστωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις
έχουν φθάσει στο υψηλότερο σημείο
τους και στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας εξετάσθηκαν οι
προοπτικές περαιτέρω ενδυνάμωσης τους, με ιδιαίτερη έμφαση στον
ενεργειακό και στον αμυντικό τομέα,
όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του
υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών
ενημέρωσε για την εμβάθυνση των
σχέσεων με τις χώρες της Μέσης
Ανατολής και του Κόλπου σε διμερές
αλλά και σε πολυμερές επίπεδο.
Επίσης, γνωστοποιείται ότι ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην
ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης, της Συρίας, και
της Ανατολικής Μεσογείου, αναφερόμενος επίσης στις τουρκικές ενέργειες. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τζο Μπάιντεν: Η Αμερική επέστρεψε
«Η Αμερική επέστρεψε («America is
back»). Σας μιλώ σήμερα ως πρόεδρος
των ΗΠΑ στην αρχή της θητείας μου
και στέλνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον
κόσμο - η Αμερική επέστρεψε», δήλωσε
ο Τζο Μπάιντεν, σε μια ομιλία που θεωρήθηκε ιστορική, καθώς είναι η πρώτη
του νέου προέδρου σε διεθνές ακροατήριο και σηματοδοτεί την επιστροφή
της Ουάσιγκτον στη διατλαντική σχέση με την Ευρώπη, μετά την τετραετία
του Ντόναλντ Τραμπ. Ο κ. Μπάιντεν,
μιλώντας στο πλαίσιο διαδικτυακής
εκδήλωσης που διοργανώθηκε από τη
Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, τόνισε κατ' επανάληψη ότι «οι
ΗΠΑ είναι αποφασισμένες - αποφασισμένες! - να επανασυνδεθούν με την
Ευρώπη», ενώ περιέγραψε τη σχέση
της χώρας του με τους Ευρωπαίους
εταίρους της ως «ακρογωνιαίο λίθο
όλων αυτών που ελπίζουμε να πετύχουμε στον 21ο αιώνα». Χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον προκάτοχό

και εκείνων που θεωρούν ότι η δημοκρατία είναι απαραίτητη προκειμένου
να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις»,
δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και
τόνισε την ανάγκη ΗΠΑ και Ευρώπη
να αντιμετωπίσουν την Κίνα και να
την εμποδίσουν «να παίζει με διαφορετικούς κανόνες».

του, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι τα προηγούμενα χρόνια
προκλήθηκαν εντάσεις στη σχέση των
ΗΠΑ με την Ευρώπη.
«Είμαστε στη μέση μιας θεμελιώδους
συζήτησης σχετικά με τη μελλοντική
κατεύθυνση του κόσμου μας. Μεταξύ
εκείνων οι οποίοι υποστηρίζουν ότι
τα απολυταρχικά καθεστώτα είναι ο
καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε

Οι ΗΠΑ επέστρεψαν

στην συμφωνία του Παρισιού
για το Κλίμα
Οι ΗΠΑ εντάχθηκαν και πάλι επίσημα σήμερα στη συμφωνία του Παρισιού για το
Κλίμα, δίνοντας νέα πνοή στην παγκόσμια
μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής καθώς
η κυβέρνηση Μπάιντεν σχεδιάζει δραστικές μειώσεις στις εκπομπές τις επόμενες
τρεις δεκαετίες.
Επιστήμονες και ξένοι διπλωμάτες έχουν
χαιρετίσει την επιστροφή των ΗΠΑ στη
συνθήκη, που επισημοποιήθηκε 30 ημέρες
αφού ο πρόεδρος Τζον Μπάιντεν έδωσε τη
σχετική εντολή την πρώτη ημέρα της θητείας του.
Από τότε που σχεδόν 200 χώρες υπέγραψαν τη συνθήκη του 2015 με στόχο να
αποτραπεί μια καταστροφική κλιματική
αλλαγή, οι ΗΠΑ ήταν η μοναδική χώρα που
αποσύρθηκε από τη συμφωνία. Ο πρώην
πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε
στην κίνηση εκείνη, υποστηρίζοντας ότι η

κλιματική δράση θα κοστίσει
πολύ ακριβά.
Ο Αμερικανός
απεσ τα λμέ νος
για το Κλίμα
Τζον Κέρι θα λάβει μέρος στις
εκδηλώσεις που
θα γίνουν σήμερα διαδικτυακά
για να σηματοδοτήσουν την επανένταξη
των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εμφανίσεων με τους πρεσβευτές του Ηνωμένου
Βασιλείου και της Ιταλίας, του γενικού
γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο
Γκουτέρες και ειδικού του απεσταλμένου
του ΟΗΕ για το κλίμα Μάικλ Μπλούμπεργκ.
Ο Μπάιντεν έχει δεσμευθεί να χαράξει μια
πορεία προς καθαρές μηδενικές εκπομπές

Ο ανταγωνισμός με την Κίνα «θα είναι
σκληρός. Αυτό περιμένω. Αλλά ταυτόχρονα το καλωσορίζω», δήλωσε και
έκανε λόγο για τον «αγώνα του μέλλοντος». Ο Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε ακόμη στη Ρωσία ως ανταγωνιστή
ο οποίος «απειλεί την ελευθερία του
λαού του» και πρόσθεσε ότι οι προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη Ρωσία είναι
διαφορετικές από αυτές που αφορούν
την Κίνα, αλλά είναι εξίσου αληθινές.
Ως απειλή για την Μέση Ανατολή περιέγραψε ο Πρόεδρος Μπάιντεν το
Ιράν, αλλά εξέφρασε την ετοιμότητα
της Ουάσιγκτον να επιστρέψει στις
στις ΗΠΑ έως το 2050. Επιστήμονες έχουν
πει ότι ο στόχος συμβαδίζει με τις ανάγκες,
ενώ έχουν επίσης τονίσει ότι οι παγκόσμιες εκπομπές χρειάζεται να μειωθούν κατά
το ήμισυ έως το 2030 για να αποτραπούν
οι πλέον καταστροφικές συνέπειες της
αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη. Ο Κέρι μαζί
με την εθνική
σύμβουλο του
Μπάιντεν για
το κλίμα Τζίνα
ΜακΚάρθι σχεδιάζουν
νέες
ρυθμίσεις και
κίνητρα με στόχο να επισπευστεί η ανάπτυξη της καθαρής
ενεργείας και η μετάβαση από τα ορυκτά
καύσιμα.
Τα μέτρα αυτά θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά του επόμενου στόχου της Ουάσινγκτον για μείωση των εκπομπών, ένα
σχέδιο γνωστό ως Nationally Determined
Contribution (NDC- Εθνική Προσδιορισμένη Συνεισφορά), που θα ανακοινωθεί πριν
από τη σύνοδο των παγκόσμιων ηγετών

συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης στο πλαίσιο του
Ρ5+1. Σε ό,τι αφορά την πανδημία του
κορονοϊού, ο κ. Μπάιντεν ανακοίνωσε
ότι οι ΗΠΑ θα διαθέσουν τέσσερα δισεκατομμύρια δολάρια στο διεθνές πρόγραμμα εμβολιασμού Covax, με την
ελπίδα, όπως είπε, ότι και άλλες χώρες
θα ενθαρρυνθούν να συνεισφέρουν.
Τόνισε, επιπλέον, την ανάγκη αναμόρφωσης και ενίσχυσης του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, στο οποίο οι ΗΠΑ
έχουν επιστρέψει.
Μεταξύ των μεγάλων προκλήσεων που
θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ
με τους Ευρωπαίους εταίρους του, ο κ.
Μπάιντεν ανέφερε ακόμη την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, τονίζοντας την επιστροφή της χώρας του
και στη Συμφωνία των Παρισίων για το
Κλίμα. Εξέφρασε μάλιστα την ευγνωμοσύνη του προς την Ευρώπη για την
ηγετική στάση που επέδειξε τα τελευταία τέσσερα χρόνια και δεσμεύθηκε
για κοινές και γενναίες λύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

για το κλίμα που θα φιλοξενήσει ο Μπάιντεν στις 22 Απριλίου. Η επόμενη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα είναι τον Νοέμβριο στη Γλασκώβη.
Ο Μπάιντεν έχει επίσης υπογράψει πάνω
από 10 εκτελεστικά διατάγματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και έχει
ενεργοποιήσει όλες τις ομοσπονδιακές
υπηρεσίες προκειμένου να διαμορφωθεί
η αντίδραση της κυβέρνησης.
Παρά τον ενθουσιασμό για την επιστροφή
των ΗΠΑ στις παγκόσμιες συνομιλίες, διαπραγματευτές για το κλίμα υποστηρίζουν
ότι δεν θα είναι μια εύκολη πορεία. Οι στόχοι του Μπάιντεν για το κλίμα αντιμετωπίζουν πολιτικές προκλήσεις στις ΗΠΑ, αντιδράσεις από εταιρίες ορυκτών καυσίμων
και ανησυχίες μεταξύ των ξένων ηγετών
για απότομες μεταβολές στην αμερικανική
πολιτική για το κλίμα.
«Υπάρχει μεγάλη απόσταση για να καλυφθεί αλλά η ελπίδα του Παρισιού είναι
ζωντανή και ισχυρή», δήλωσε η Ρέιτσελ
Κλίτους, επικεφαλής πολιτικής στο Union
of Concerned Scientists.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Υγεία

Σε αυστηρό lockdown
οι Δήμοι Καλυμνίων και
Κορδελιού-Ευόσμου

Μέρκελ: Η πανδημία θα έχει
ηττηθεί, μόνο όταν θα έχουν
εμβολιαστεί όλοι

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) εντάσσεται
από αύριο στις 6 το πρωί μέχρι και
την 1η Μαρτίου ο Δήμος Καλυμνίων κι ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε πριν
λίγο ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,
Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια
της ενημέρωσης για την πορεία της
πανδημίας.

Η πανδημία θα έχει ηττηθεί, μόνο όταν
θα έχει εμβολιαστεί όλος ο κόσμος,
υπογράμμισε η Καγκελάριος 'Αγγελα
Μέρκελ και τόνισε την ανάγκη το διεθνές εμβολιαστικό πρόγραμμα Covax
να έχει διαθέσιμα όχι μόνο χρήματα,
αλλά και εμβόλια. Είναι «στοιχειώδες
ζήτημα δικαιοσύνης», είπε χαρακτηριστικά, να δοθεί πρόσβαση στον εμβολιασμό σε όλες τις χώρες.

Β. Παπαευαγγέλου: Σταθερή η κατάσταση στην επικράτεια
Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου παραμένουν επίσης οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Εύβοιας
(πλην Σκύρου), ο Δήμος Μυκόνου, καθώς και η Περιφέρεια Αττικής, όπου
όπως έχει ήδη ανακοινωθεί τα μέτρα
που έχουν ληφθεί ισχύουν μέχρι τις
28 Φεβρουαρίου.

Άρα στο επίπεδο πολύ αυξημένου
κινδύνου (βαθύ κόκκινο) βρίσκονται
πλέον:
-Ο Δήμος Καλυμνίων
-Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου Θεσσαλονίκης
-Ο Δήμος Μυκόνου
-Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας
(πλην Σκύρου)
-Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
-Η Περιφέρεια Αττικής.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου
που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης των ηγετών
της G7, η κυρία Μέρκελ επισήμανε ότι
η Γερμανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς της παγκόσμιας
εκστρατείας εμβολιασμού και ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει
επιπλέον 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ
για την μάχη κατά της πανδημίας στον
Covax και στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας. «Είμαστε στο πλευρό των φτωχότερων χωρών», δήλωσε νωρίτερα ο
υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς

και πρόσθεσε ότι στόχος είναι το Covax
να εφοδιαστεί με τουλάχιστον δύο δισεκατομμύρια εμβόλια. Η κυρία Μέρκελ από την πλευρά της άφησε ανοιχτό
το ενδεχόμενο η Γερμανία και άλλες
χώρες να δώσουν εμβόλια σε φτωχότερες χώρες. «Είναι όμως σημαντικό,
να είμαστε και αφοσιωμένοι στους
πολίτες μας. Πρέπει να υπάρξει μια
στάθμιση», σημείωσε. Αναφερόμενη
στη σχέση με τις ΗΠΑ, η κυρία Μέρκελ
τόνισε ότι είναι ήδη ορατή η αλλαγή
υπό την προεδρία του Τζο Μπάιντεν,
με την επιστροφή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στην Συμφωνία για
το Κλίμα. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαθέσιμη η βεβαίωση εμβολιασμού μέσω του gov.gr
Διαθέσιμη μέσω του gov.gr είναι η
βεβαίωση εμβολιασμού κατά της
COVID-19. Πρόκειται για ιατρικό έγγραφο, λειτουργεί ως βεβαίωση ιατρικής
πράξης και αφορά όσους πολίτες έχουν
λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου.
Έτσι, κλείνει ο κύκλος της αμιγώς ψηφιακής διαδικασίας ελέγχου επιλεξιμότητας και καθορισμού των ραντεβού
για τον εμβολιασμό που υλοποίησαν
από κοινού τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας.

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19 είναι διαθέσιμη από την
επόμενη ημέρα της δεύτερης δόσης
του εμβολίου στην κατηγορία «Υγεία
και Πρόνοια» και την υποκατηγορία
«Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη» του
gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι ταυτοποιούνται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ τους και εκδίδουν αυτόματα τη βεβαίωση, η οποία
περιλαμβάνει τον τύπο του εμβολίου
που χορηγήθηκε, καθώς και τις ημερο-

Β. Κοντοζαμάνης: Στο κόκκινο
οι ΜΕΘ στην Αττική
Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για
covid-19 στην Αττική βρίσκονται στο "κόκκινο", ανέφερε κατά την ενημέρωση για
την πορεία της πανδημίας ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης
Κοντοζαμάνης,
εκφράζοντας
όμως την βεβαιότητα ότι η
όποια πίεση υπάρχει στο
σύστημα υγείας θα αντιμετωπιστεί, καθώς υπάρχει
προετοιμασία και σχέδιο σε
εξέλιξη. Πρόσθεσε ότι υπάρχει επιχειρησιακός σχεδιασμός
που υλοποιείται, όπου προβλέπεται και η λειτουργία νέων κλινών
σε ΜΕΘ. Ειδικότερα τις επόμενες ημέρες
προστίθενται 38 νέες κλίνες στην Αττική.
Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πίεση στις
ΜΕΘ θα εκτονωθεί τις επόμενες ημέρες,
καθώς παρατηρείται μια σταθεροποίηση
όσον αφορά τον κυλιόμενο μέσο όρο των

εισαγωγών στα νοσοκομεία. Τον τελευταίο χρόνο σημείωσε ενισχύθηκε το ΕΣΥ,
τόσο οικονομικά όσο και με ανθρώπινο
δυναμικό προκειμένου να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στις
ανάγκες που προέκυψαν κατά
την πανδημία. "Δύο μήνες πριν
την επίσημη έναρξη της πανδημίας, η χώρα μας ξεκίνησε
την προετοιμασία της", είπε ο
κ. Κοντοζαμάνης, τονίζοντας
ότι "το σημαντικό είναι ότι
δημιουργήσαμε μία παρακαταθήκη" και μετά το τέλος της πανδημίας "θα συνεχίσουμε με γρήγορους
ρυθμούς να ολοκληρώσουμε τις απαραίτητες αλλαγές που χρειάζεται το ΕΣΥ έτσι
ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των
πολιτών και να διασφαλίζει την ισότιμη
πρόσβαση όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας". Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

μηνίες και τα εμβολιαστικά κέντρα που
διενεργήθηκαν οι εμβολιασμοί. Για την
αποφυγή πλαστογράφησης, η ψηφιακή
βεβαίωση εμβολιασμού διαθέτει επίσης ψηφιακή σφραγίδα, κωδικό επαλήθευσης και κωδικό QR, ώστε να είναι
εύκολη και άμεση η διαδικασία ελέγχου της γνησιότητάς της. Σημειώνεται
ότι η βεβαίωση εκδίδεται από το Μητρώο Εμβολιασμών της ΗΔΙΚΑ και παράγεται από τον μηχανισμό εγγράφων
του ΕΔΥΤΕ. Επιπλέον, από τη Δευτέρα

22 Φεβρουαρίου θα δοθεί η δυνατότητα έκδοσης της βεβαίωσης και μέσω
των ΚΕΠ. Ήδη μέσα σε λίγες ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν εκδοθεί περισσότερα από 15.000 πιστοποιητικά. Με βάση τα στοιχεία της 18ης
Φεβρουαρίου έχουν πραγματοποιηθεί
συνολικά 634.037 εμβολιασμοί, εκ των
οποίων οι 430.124 αφορούν σε πρώτη
δόση εμβολίων, ενώ 203.913 συμπολίτες μας έχουν λάβει και τις δύο δόσεις.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γκ. Μαγιορκίνης: Σημεία
σταθεροποίησης με τοπικές
εξάρσεις η εικόνα στην
επικράτεια

Σημεία σταθεροποίησης με τοπικές εξάρσεις είναι η εικόνα
στην επικράτεια, όπως ανέφερε κατά την ενημέρωση
για την πορεία της πανδημίας ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και
μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί δείχνουν να αποδίδουν είπε ο καθηγητής,
ενώ τον επόμενο μήνα θα έχουμε και τα
αποτελέσματα των εμβολιασμών.

Ήπια χαρακτήρισε και τα επιδημιολογικά στοιχεία της νόσου και στην Αττική,

ενώ έκανε λόγο για σταθεροποίηση στην Θεσσαλονίκη.

Σχετικά με την ηλικιακή
κατανομή των νέων διαγνώσεων, η ηλικιακή ομάδα
των 65 άνω σε πανελλαδικό
επίπεδο, συνεχίζει να δείχνει
σχετική υποχώρηση, ενώ υψηλότερη επίπτωση παρατηρείται στις
ηλικίες 40-64 ετών. Κατέληξε, σημειώνοντας ότι ο κύριος τρόπος μετάδοσης
είναι η παραμονή σε κλειστούς χώρους
χωρίς μάσκα και επανέλαβε την αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επικαιρότητα
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Επίσκεψη της ΠτΔ στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων
«Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»

Μ

ε αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε την Ογκολογική Μονάδα Παίδων "Μαριάννα Β. ΒαρδινογιάννηΕΛΠΙΔΑ", όπου την υποδέχθηκαν η
πρόεδρος του σωματείου "ΕΛΠΙΔΑ
- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο" Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και
ο διοικητής των Νοσοκομείων Παίδων "Η Αγία Σοφία" και "Π.& Α. Κυριακού» Μανώλης Παπασάββας, οι
οποίοι και την ξενάγησαν στους χώρους του Ογκολογικού Νοσοκομείου.
«Ξεκινώντας σήμερα να επισκεφθώ
την Ογκολογική Μονάδα Παίδων
"Μαριάννα Βαρδινογιάννη-Ελπίδα",
ήξερα ότι θα μπω στο πεδίο της μάχης. Μιας μάχης για τα παιδιά και
τους γονείς τους, για τους γιατρούς
και τους νοσηλευτές, που δοκιμάζει
σκληρά την ανθρώπινη αντοχή. Αλλά
και μιας μάχης νικηφόρας», σημείωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε
δηλώσεις της μετά την ολοκλήρωση
της ξενάγησης και υπογράμμισε:

«Κάθε νίκη, εδώ, απέναντι στον αόρατο εχθρό είναι μια λαμπερή ακτίδα φωτός. Μας θυμίζει ότι ο πόλεμος ενάντια στον καρκίνο μπορεί
να κερδηθεί. Ότι οι όλες σχεδόν οι
μορφές παιδικού καρκίνου μπορούν
να ξεπεραστούν μέσω της έγκαιρης
διάγνωσης και αντιμετώπισης. Ότι
υπάρχει ελπίδα. Μια ελπίδα που γίνεται βεβαιότητα στα πρόσωπα των
αποθεραπευμένων παιδιών».
Η Πρόεδρος επισήμανε ότι στον
αγώνα αυτό, πρωτοπορεί ο σύλλογος "ΕΛΠΙΔΑ", καθώς φροντίζει τα
παιδιά, αλλά και τις οικογένειές
τους, εφαρμόζει πρωτοποριακές εξατομικευμένες θεραπείες, οργανώνει
τον πρότυπο Ξενώνα του και στηρίζει τους φιλοξενούμενους με τη συνδρομή κοινωνικών λειτουργών και
ψυχολόγων.
Καταλήγοντας, η κυρία Σακελλαροπούλου ευχαρίστησε και συνεχάρη
την κυρία Βαρδινογιάννη και τους
συνεργάτες της για τη δωρεά ψυχής στα παιδιά και τους γονείς τους.
Όπως είπε: «Η προσφορά τους, η πί-

στη και η αγάπη τους, μας φέρνουν
καθημερινά ένα βήμα πιο κοντά στο
θαύμα της ίασης».
Από την πλευρά της, η πρόεδρος του
σωματείου "ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο" είπε πως
«αποτελεί πολύ μεγάλη τιμή και συγκίνηση το γεγονός πως τη σημερινή
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού
καρκίνου, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών μας». Σημείωσε ότι η συμπαράστασή της είναι ανεκτίμητη και μάς
δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τον
αγώνα μας και κατέληξε στέλνοντας
ένα μήνυμα για τη σημερινή ημέρα,
που έρχεται από τους μικρούς μας
ήρωες, τα παιδιά: ότι ο καρκίνος
μπορεί και πρέπει να νικηθεί!
Νωρίτερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο αντιπροσωπεία του Συλλόγου
Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική
Ασθένεια "Η Φλόγα" και ενημερώθηκε για το έργο του Συλλόγου από την
Πρόεδρο Μαρία Τρυφωνίδη, τη γενική γραμματέα Ελένη Αντωνίου και

το μέλος του Δ.Σ. Βασίλη Δημητρόπουλο.Σε δήλωσή της, μετά το πέρας
της συνάντησης η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για μια ομάδα
από ηρωικούς γονείς, που κρατούν
άσβεστη τη φλόγα της ελπίδας. «Μια
φλόγα που θεριεύει από τη συνεργασία και την εθελοντική προσφορά, θερμαίνει τις καρδιές, διαλύει
τη σκιές και τις προκαταλήψεις που
περιβάλλουν την νόσο», ανέφερε και
προσέθεσε: «Οι γονείς της Φλόγας
έμαθαν, μέσα από την φοβερή δοκιμασία τους, ότι ο παιδικός καρκίνος
δεν είναι στίγμα. Δεν είναι επάρατος.
Δεν είναι κληρονομικός. Δεν είναι
αήττητος. Και κάνουν ό,τι μπορούν
για να το μάθουμε και όλοι εμείς».
Αναφερόμενη στους εθελοντές που
συσπειρώνονται γύρω από τη "Φλόγα", υπογράμμισε ότι αγωνίζονται
για καλύτερη ιατρική, ψυχική και
κοινωνική φροντίδα των παιδιών
που νοσούν από καρκίνο. Ανακουφίζουν και παρηγορούν και κατέληξε λέγοντας πως «Είμαστε όλοι στο
πλευρό τους».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

6

Επικαιρότητα

Νέα μήνυση σε βάρος ηθοποιού-σκηνοθέτη
του θεάτρου για υπόθεση βιασμού 14χρονου
παιδιά που "δεχόταν σπίτι του
ο μηνυόμενος".

Νέα μήνυση σε βάρος ηθοποιού-σκηνοθέτη κατατέθηκε στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών για την κατηγορία του
βιασμού που φέρεται να τελέστηκε
το 2010. Η μήνυση κατατέθηκε από
πρόσωπο που δεν ανήκει στον καλλιτεχνικό χώρο και κατά τον χρόνο
της καταγγελλόμενης πράξης σε βάρος του, ήταν 14 ετών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μηνυόμενος φέρεται να είχε προσεγγίσει
το θύμα στην πλατεία Μεταξουργείου υποσχόμενος ότι θα τον βοηθήσει να αναδειχθεί στον καλλιτεχνικό
χώρο και αναφερόμενος στον κύκλο
γνωριμιών που είχε. Σύμφωνα με το

θύμα, ο βιασμός τελέστηκε στο σπίτι του δράστη. Ο μηνυτής φέρεται να
υποστηρίζει πως υπήρχαν και άλλα

Σε δήλωση του
ο
συνήγορος
του
μηνυτή,
Γιάννης Βλάχος
ζητά την άμεση
παρέμβαση της
Εισαγγελίας επικαλούμενος επικινδυνότητα του
δράστη,
λόγω
των χαρακτηριστικών της πράξης
και ενδεχόμενης εξακολούθησης
αντίστοιχης δράσης. «Κατατέθηκε

σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών μήνυση για βιασμό σε βάρος ανηλίκου.
Το έγκλημα φέρεται να τελέστηκε
το 2010 όταν το θύμα ήταν ηλικίας
14 ετών, μαθητής Β´ τάξης Γυμνασίου. Το έγκλημα τιμωρείται ως κακούργημα και δεν έχει παραγραφεί.
Ως δράστης φέρεται πασίγνωστοςηθοποιός, το όνομα του οποίου
απασχολεί τελευταίως εντόνως τη
δημοσιότητα. Ζητάω να παρέμβει
άμεσα η Δικαιοσύνη και να κινήσει
άμεσα τις διαδικασίες δικαστικής
διερεύνησης της μήνυσης διότι από
τα πραγματικά περιστατικά και από
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
πράξης προκύπτει ιδιαίτερα υψηλός
βαθμός επικινδυνότητας του φερομένου ως δράστη στο κοινωνικό σύνολο», αναφέρει ο κ. Βλάχος. Πηγή:
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σημαντική κατάθεση έλαβε υπό άκρα μυστικότητα
ο Εισαγγελέας που ερευνά την υπόθεση
με πρωταγωνιστή ηθοποιό-σκηνοθέτη
Σημαντική κατάθεση που πιθανότατα θα οδηγήσει στο επόμενο βήμα
της Εισαγγελίας έλαβε ο Εισαγγελέας πρωτοδικών Κώστας Σπυρόπουλος που ερευνά τις καταγγελίες με
κεντρικό πρόσωπο γνωστό σκηνοθέτη - ηθοποιό. Ο εισαγγελικός λειτουργός έλαβε πολύωρη κατάθεση
από μάρτυρα, πιθανότατα γυναίκα, η μαρτυρία της οποίας ενδέχεται να πυροδοτήσει εξελίξεις στην
υπόθεση του μηνυόμενου για σοβαρές κατηγορίες ηθοποιού, καθώς

φαίνεται να πρόκειται για πρόσωπο που γνωρίζει συγκεκριμένα γεγονότα χωρίς να έχει την ιδιότητα
του θύματος. Η κατάθεση διήρκησε
πολλές ώρες και με την ολοκλήρωση της, η μάρτυρας αποχώρησε
από το εισαγγελικό γραφείο με μεγάλη μυστικότητα, επιλέγοντας να
εξέλθει αποφεύγοντας την κεντρική είσοδο της Εισαγγελίας.

κατέθεσε μήνυση σε βάρος του
σκηνοθέτη- ηθοποιού για αδικήματα τα οποία έχουν παραγραφεί,
πλην όμως έχει ανακοινώσει πως
γνωρίζει ακόμα δύο περιστατικά
που συνέβησαν την προηγούμενη
επταετία και επομένως δεν έχουν
παραγραφεί. Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι επόμενες κινήσεις της Δικαιοσύνης, μετά και την κατάθεση της
μήνυσης σήμερα για βιασμό ανηλίκου το 2010, εκτιμάται πως θα είναι
άμεσες. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μάλιστα, την συνόδευε η δικηγόρος του άνδρα, που πρώτος

Πρόστιμα 450.000 ευρώ
για παραβίαση των μέτρων
κατά του κορονοϊού

1.460 νέα κρούσματα, 325
διασωληνωμένοι, 28 θάνατοι
ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 28,
ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 6.249
θάνατοι. Το 95,6% είχε υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Οι συλλήψεις αφορούσαν παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους
λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Πρόστιμα ύψους 450.000 ευρώ, έξι
συλλήψεις και δεκαπενθήμερο λουκέτο σε δύο επιχειρήσεις είναι το
αποτέλεσμα των χθεσινών ελέγχων
των αρμόδιων υπηρεσιών για την
τήρηση των μέτρων περιορισμού
του κορονοϊού, covid-19. Διενεργήθηκαν συνολικά 69.888 έλεγχοι,
εκ των οποίων οι 60.139 από την
ΕΛ.ΑΣ. και καταγράφηκαν 1.362 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων
επιδημιολογικού συναγερμού.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000 ευρώ σε δύο πρόσωπα για είσοδο στη χώρα από μη
θεσμοθετημένο σημείο των ελληνοαλβανικών συνόρων, ενώ η Εθνική
Αρχή Διαφάνειας επέβαλε πρόστιμο
ύψους 15.000 ευρώ και 15 αναστολή
λειτουργίας σε σούπερ μάρκετ στα
Ιωάννινα για μη επίδειξη προγράμματος απολύμανσης σε τροχήλατα
και μη καρότσια/καλάθια. Το δεύτερο λουκέτο (μαζί με πρόστιμο 5.000
ευρώ) μπήκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κρήτη
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
και εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι
1.460, εκ των οποίων 2 εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου
της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων ανέρχεται σε 177.494
(ημερήσια μεταβολή+0,8%), εκ των
οποίων 51,8% άνδρες. Με βάση τα
επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 49 θεωρούνται
σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.615 είναι σχετιζόμενα με

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
325 (67,4% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 έτη. To 88,6% έχει
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ
1.267 ασθενείς. Οι νέες εισαγωγές
ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία
της επικράτειας είναι 277 (ημερήσια
μεταβολή +53,04%). Ο μέσος όρος
εισαγωγών του επταημέρου είναι
223 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των
κρουσμάτων είναι 44 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79
έτη. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Μάρτιν Σκορσέζε
«Η μαγεία
του κινηματογράφου χάνεται»
Ο Μάρτιν Σκορσέζε παίρνει θέση για
την τρέχουσα κατάσταση στον κινηματογράφο, σε σχέση με τις υπηρεσίες
streaming, και μιλά για τα περίπλοκα
συναισθήματα που έχει για τις κινηματογραφικές ταινίες αυτή τη στιγμή.
Ενώ ο σκηνοθέτης κλασικών ταινιών,
μεταξύ άλλων των «Raging Bull» (Οργισμένο Είδωλο) και «Taxi Driver» (Ο Ταξιτζής) θα προτιμούσε να κυκλοφορήσουν σε κινηματογραφικές αίθουσες οι
ταινίες του, το πιο πρόσφατο φιλμ του
«Ο Ιρλανδός» δεν θα είχε φτάσει ποτέ
στην οθόνη, αν δεν είχε την οικονομική υποστήριξη του Netflix.
Εν τω μεταξύ, η απρόβλεπτη πανδημία

έχει οδηγήσει ταινίες της χρονιάς που
άξιζαν να προβληθούν σε κινηματογράφους να παρακολουθούνται σε τηλεοπτικές οθόνες.
Τις σκέψεις του αυτές μοιράζεται με το
κοινό ο Μάρτιν Σκορσέζε σε δοκίμιό
του με τίτλο «Il Maestro» που έγραψε
για το Harper’s Bazaar, στο οποίο επίσης αναφέρεται στον διάσημο Ιταλό
σκηνοθέτη, Φεντερίκο Φελίνι.
Ο Σκορσέζε χρησιμοποιεί τον Ιταλό
θρυλικό δημιουργό ταινιών για να
υποστηρίξει την άποψη ότι η μαγεία
του κινηματογράφου χάνεται τώρα
από την επέλαση του περιεχομένου

Διαδικτυακή συνάντηση
με τον Ai Weiwei

Tην έκθεση «Ai Weiwei: Trace» φιλοξενεί το Skirball Cultural Center του Λος
Άντζελες και την Κυριακή το κοινό θα
έχει τη ευκαιρία να συναντήσει τον
σπουδαίο Κινέζο καλλιτέχνη και ακτιβιστή σε μια διαδικτυακή συζήτηση
με τον επιμελητή του πολιτιστικού κέντρου Yael Lipschutz.
Στις 21 Φεβρουαρίου, στις 9 μμ, με
κράτηση θέσεων στον σύνδεσμο www.
sk ir ball.or g /programs / words - and ideas/conversation-ai-weiwei?utm _
source=hyperallergic&utm_
medium=post&utm_campaign=trace_
february_2021 , οι ενδιαφερόμενοι θα
μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη
συζήτηση στην οποία ο Ai Weiwei θα
κουβεντιάσει το πώς βλέπει τη διασυνδεσιμότητα του ανθρώπινου πόνου ως
προερχόμενη από τα πολιτισμικά και
οικονομικά συστήματα που αποδίδουν
αξία στο κέρδος αντί στην ανθρώπινη ζωή. Επιπλέον δίνεται η δυνατό-

τητα, μέσω διαδικτυακών εμπειριών
και κατά παραγγελία παρακολούθησης των πρόσφατων ντοκιμαντέρ του,
να εμβαθύνουμε στο έργο του και να
έχουμε εικόνα της έκθεσης. Στην έκθεση στο Skirball, πέραν τριών από
τα έξι επιδαπέδια πάνελ της αρχικής
εγκατάστασης, παρουσιάζονται πάνω
από 80 LEGO πορτρέτα ακτιβιστών,
φυλακισμένων αντιρρησιών συνείδησης και υπέρμαχων της ελευθερίας της
έκφρασης από όλον τον κόσμο. Ο ίδιος
ο Ai Weiwei δημιούργησε μια 360 μοιρών εντυπωσιακή ταπετσαρία με τίτλο
«The Animal That Looks Like a Llama
But Is Really an Alpaca» (στην εγκατάσταση, ο προσεκτικός παρατηρητής
θα εντοπίσει κρυφά στοιχεία εικονογραφίας όπως χειροπέδες και κάμερες
παρακολούθησης, αλλά και αλπακά,
έχοντας στον νου ότι το αλπακά, στην
κινεζική διαδικτυακή κουλτούρα, είναι
μασκότ της ελευθερίας της έκφρασης).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

που κυκλοφορεί από στούντιο ταινιών
και εταιρείες streaming.
«Η τέχνη του κινηματογράφου υποτιμάται συστηματικά, παραμερίζεται,
υποβαθμίζεται και μειώνεται στον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή με τον

όρο "περιεχόμενο"» εκτιμά ο Μάρτιν
Σκορσέζε.
Η λέξη «περιεχόμενο», εξηγεί ο σκηνοθέτης, έχει μπει στη δημόσια συνείδηση, αλλά πιστεύει ότι είναι σημαντικό
να περιγράφονται διαφορετικοί τύποι
περιεχομένου. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ζεύγος Χάρι και Μέγκαν
χάνει οριστικά τους τίτλους του

Ο εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ Χάρι
και η σύζυγός του Μέγκαν έχασαν τους
τελευταίους επίσημους τίτλους τους,
αφού επιβεβαίωσαν στην βασίλισσα της
Αγγλίας ότι αποσύρονται οριστικά από
την βρετανική βασιλική οικογένεια, ανακοίνωσε το ανάκτορο του Μπάκιγχαμ. Με
την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου του ενός έτους και αφού το ζευγάρι

αποφάσισε ότι δεν θα ανακαλέσει την
απόφασή του, ο δούκας του Σάσεξ χάνει τα πολύ προσφιλή του στρατιωτικά
αξιώματα, ενώ η σύζυγός του χάνει τις
φιλανθρωπικές της αναθέσεις, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ στην
οποία τονίζεται ότι «όλοι είναι πολύ λυπημένοι γι' αυτήν την απόφαση». Πηγή:
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Εντ Σίραν γιόρτασε τα γενέθλια του. Ο Βρετανός τραγουδιστής και συνθέτης, γιόρτασε
τα 30α γενέθλιά του την περασμένη Τετάρτη και δημοσίευσε
μία φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια. Ο τραγουδιστής
επέλεξε μία φωτογραφία, στην
οποία φορά στολή πειρατή και
δίπλα υπάρχει μία τούρτα σε
σχήμα πειρατικού πλοίου με
νομίσματα από σοκολάτα. «30 σήμερα.
Σας ευχαριστώ για όλα τα υπέροχα μηνύματά σας, νιώθω πολύ αγάπη» έγραψε

ο Σίραν κάτω από τη φωτογραφία στο Instagram, η οποία,
όπως εξήγησε, είναι από την
ημέρα που γιόρτασε τα 3α γενέθλιά του. Ο Εντ Σίραν άρχισε
το ταξίδι του στη μουσική, όταν
έγινε μέλος τοπικής εκκλησιαστικής χορωδίας στην ηλικία
των τεσσάρων ετών. Η πρώτη
του κιθάρα ήταν δώρο από τον
θείο του και το άλμπουμ που
τον έκανε να θέλει να γίνει μουσικός ήταν
το «Irish Heartbeat» του Βαν Μόρισον.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Εντ Σίραν γιόρτασε
τα 30α γενέθλιά του

«Τεσσάρα»

και... πρώτο βήμα πρόκρισης

Σ

ε ένα συναρπαστικό ματς
ο Ολυμπιακός πέτυχε μια
σπουδαία νίκη με 4-2 επί της
Αϊντχόφεν και σε μία βδομάδα στην Ολλανδία θα επιδιώξει να
σφραγίσει την πρόκριση στους «16»
του Europa League.
Οι Πειραιώτες ήταν καταιγιστικοί
στην επίθεση και με τα γκολ των
Μπουχαλάκη, Εμβιλά, Ελα Αραμπί
και Μασούρα απέκτησαν σοβαρό
προβάδισμα. Για την Αϊντχόφεν
σκόραρε δύο φορές ο Ζάχαβι. Το
πρώτο ημίχρονο ήταν πραγματικά
απολαυστικό. Παρά το γεγονός ότι

ο Πέδρο Μαρτίνς δεν θα ήθελε σε
καμία περίπτωση να δεχθεί η ομάδα
του δύο εντός έδρας γκολ, ο Ολυμπιακός έδειξε σπουδαία στοιχεία,
ειδικά στην επίθεση. Μόλις στο 9’
μετά από εκτέλεση φάουλ του Βαλμπουενά ο Μπουχαλάκης έπιασε
την κεφαλιά κι έκανε το 1-0. Τα χαμόγελα δεν κράτησαν για πολύ στο
κόκκινο στρατόπεδο και στο 14’ οι
Ολλανδοί ισοφάρισαν από μία τυχαία φάση. Ο Ζάχαβι έκανε το σουτ,
η μπάλα κόντραρε στον Παπασταθόπουλο και κατέληξε στα δίχτυα
του Σα. Το γκολ έδωσε αέρα στους
φιλοξενούμενους, αλλά ο Ολυμπι-

ακός ήταν αυτός που έφτασε κοντά
στο δεύτερο γκολ, αλλά ο Εμβογκό
βγήκε νικητής από το τετ α τετ με
τον Λαλά. Εφτά λεπτά αργότερα με
πολύ ωραίο σουτ εκτός περιοχής ο
Εμβιλά έδωσε εκ νέου προβάδισμα
στους πρωταθλητές Ελλάδας.
Στο 40’ μετά από κόρνερ ο Ζάχαβι
με κεφαλιά σημείωσε το δεύτερο
προσωπικό του τέρμα κι έκανε το
2-2. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ελ Αραμπί έκλεψε την
μπάλα από τον Μπάουμγκαρτλ, πέρασε και τον τερματοφύλακα και
σκόραρε με κοντινό δυνατό σουτ. Οι
συγκινήσεις του πρώτου ημιχρόνου

δεν είχαν τελειώσει. Ο Καμαρά στο
94’ έκλεψε την μπάλα από Μπάουμγκαρτλ έκανε το σουτ, αλλά με αυτοθυσία ο Τέζε έκανε την προβολή
κι έσωσε την ομάδα του. Το δεύτερο
ημίχρονο ξεκίνησε με τον ίδιο εντυπωσιακό τρόπο. Στο 48’ ο Ζάχαβι
εκτέλεσε το φάουλ και η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Σα.
Παρά το γεγονός ότι οι δύο ομάδες
είχαν καλό ρυθμό δεν μπορούσαν
να δημιουργήσουν καμία αξιόλογη
ευκαιρία. Στο 83’ οι «ερυθρόλευκοι»
με τον Μασούρα που είχε μπει ως
αλλαγή έκανε το 4-2.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επαναρχίζουν πρωταθλήματα και προπονήσεις
"Ανάσα" στον ελληνικό αθλητισμό
δίνει η ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής λοιμωξιολόγων για επανέναρξη μιας σειράς αγωνιστικών και
προπονητικών δραστηριοτήτων.
Έτσι, μετά από περίπου τέσσερις
μήνες θα επιτραπεί η επανέναρξη
των πρωταθλημάτων Α1 μπάσκετ
γυναικών, Α1 υδατοσφαίρισης
ανδρών και γυναικών και Α1 χάντμπολ ανδρών και γυναικών, με
βάση τα ισχύοντα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα και με την επισήμανση της επιστροφής των ομάδων στην έδρα τους αυθημερόν,

όταν συμμετέχουν στην διεξαγωγή
αγώνων εκτός νομού. Επίσης, στις
προπονήσεις μπορούν να επιστρέψουν οι ομάδες ποδοσφαίρου της
Γ΄ Εθνικής και της Α΄ εθνικής γυναικών, της Α2 μπάσκετ ανδρών και
της Α΄ εθνικής ποδοσφαίρου σάλας
ανδρών, υπό την προϋπόθεση της
διενέργειας εβδομαδιαίων τεστ.
Επιπλέον, η εισήγηση ικανοποιεί
και το αίτημα του υγρού στίβου,
καθώς ανοίγουν και τα κλειστά κολυμβητήρια (μία εβδομάδα μετά τα
ανοιχτά), για αθλητές σωματείων
σε αγωνιστικό επίπεδο, υποψηφί-

ους των ΣΕΦΑΑ και των Στρατιωτικών Σχολών, καθώς άτομα που
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας (θεραπευτική κολύμβηση).
Για τη λειτουργία των κλειστών
κολυμβητηρίων προβλέπεται ένα
άτομο ανά 30 τεραγωνικά μέτρα
κολυμβητικής δεξαμενής και διενέργεια εβδομαδιαίων τεστ, ενώ
τα αποδυτήρια θα παραμείνουν
κλειστά. Τέλος, "πράσινο φως"
δόθηκε και για την έναρξη λειτουργίας επτά χιονοδρομικών κέντρων
(χωρίς την λειτουργία των σαλέ)
για την προπόνηση των αθλητών

που ανήκουν σε σωματεία χιονοδρομίας (με λίστες επικυρωμένες
από την Ομοσπονδία), ώστε να
καταστεί εφικτή η διεξαγωγή του
πρωταθλήματος τον Μάρτιο, με τις
προϋποθέσεις της χρήσης των lift
από ένα άτομο, της υποχρεωτικής
χρήσης προστατευτικής μάσκας
και διενέργειας τεστ. Περισσότερες λεπτομέρειες θα υπάρχουν με
την έκδοση της σχετικής Κοινής
Υπουργικής Απόφασης και κατόπιν
με την εξειδίκευση που θα ακολουθήσει από τη ΓΓΑ για κάθε τομέα
αθλητικής δραστηριότητας. Πηγή:
ΑΠΕ-ΜΠΕ

