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Έκκληση Τσίπρα στην κυβέρνηση να αλλάξει στάση έναντι του Κουφοντίνα

Κικίλιας: Προς χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca και στους άνω των 65 ετών

δικαίου αποτελεί ύψιστο αγαθό. Ακόμα 
και όταν πρόκειται για καταδικασμένους 
επειδή δεν τη σεβάστηκαν. Η Δημοκρα-
τία, άλλωστε, είναι ισχυρή όταν έχει νό-
μους που ισχύουν για όλους και δεν εκ-
δικείται».
Νωρίτερα είχε τοποθετηθεί για τη συνε-
χιζόμενη απεργία πείνας και ο Δήμαρχος 
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.
Σχόλια για την υπόθεση έκαναν και τα 
άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, με 
τον εκπρόσωπο Τύπου του Κινήματος 
Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης να δηλώνει 
ότι «στην υπόθεση της απεργίας πείνας 
του Δ. Κουφοντίνα, η κυβέρνηση αυτο-
παγιδεύτηκε στους δικούς της άστοχους 
χειρισμούς».

Έ
κκληση στην κυβέρνηση να αλλά-
ξει στάση έναντι του πολυϊσοβίτη 
Δημήτρη Κουφοντίνα απηύθυνε 
το Σάββατο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-

ΖΑ Αλέξης Τσίπρας, δεδομένης της σοβα-
ρής επιδείνωσης της υγείας του καταδικα-
σθέντος 11 φορές σε ισόβια.
Ο τέως πρωθυπουργός ανέφερε σε ανάρ-
τησή του στο Facebook ότι «η ζωή του κα-
ταδικασμένου για τρομοκρατία Δημήτρη 
Κουφοντίνα, σύμφωνα με τους γιατρούς, 
κρέμεται από μία κλωστή. Απευθύνω, αυ-
τήν την ύστατη ώρα, έκκληση στην κυβέρ-
νηση να αλλάξει τη στάση της, για να μην 
κοπεί.»
Ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε στην ανάρτησή 
του ότι «η ανθρώπινη ζωή σε ένα κράτος 

Τη χορήγηση του εμβολίου της 
AstraZeneca και στις ηλικίες 65 και 
άνω αναμένεται να εισηγηθεί σύντο-
μα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, 
όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγεί-
ας, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της 
παρουσίασης του σχεδίου έκτακτης 
ανάγκης για την ανταπόκριση του ΕΣΥ 
στις σκληρές συνθήκες της πανδημίας 

του κορωνοϊού. Η σχετική εισήγηση 
αναμένεται να γίνει βάσει των τελευ-
ταίων επιστημονικών δεδομένων, 
επισήμανε ο υπουργός Υγείας.
«Η ‘επιχείρηση Ελευθερία’ προχωρά 
ομαλά. Οι πολίτες εξυπηρετούνται με 
ασφάλεια και σεβασμό, σε μια πρω-
τοφανή για τα ελληνικά δεδομένα, 
υγειονομική διαδικασία. Τα εμβόλια 

ήδη χτίζουν σταδιακά τείχος ανοσί-
ας για τους ανθρώπους που κινδυ-
νεύουν περισσότερο. Η ελπίδα είναι 
εδώ» επισήμανε.
Ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι τον 
Απρίλιο αναμένουμε αυξημένες πα-
ραδόσεις εμβολίων, τονίζοντας πως 
η εταιρεία Pfizer επιβεβαίωσε ότι οι 
παραδόσεις για τον μήνα Απρίλιο θα 

ξεπεράσουν το 1.000.000.
Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών 
είχε εγκρίνει στις αρχές Φεβρου-
αρίου τη χρήση του εμβολίου της 
AstraZeneca για τους πολίτες έως και 
64 ετών, ελλείψει επαρκών δεδομέ-
νων -τη συγκεκριμένη περίοδο- για 
την αποτελεσματικότητά του στις με-
γαλύτερες ηλικίες.

«Η ανθρώπι-
νη ζωή σε ένα 
κράτος δικαί-
ου αποτελεί 
ύψιστο αγα-
θό. Ακόμα και 
όταν πρόκει-
ται για κατα-
δικασμένους 
επειδή δεν τη 
σεβάστηκαν.»

Το ΜέΡΑ 25 σε ανακοίνωσή του αναφέ-
ρει ότι θεωρεί αυτονόητο, όπως αναφέ-
ρει, σε μια Δημοκρατία, «να μην υπάρξει 
νεκρός κρατούμενος απεργός πείνας».

υπό την πίεση των αμερικανικών κυρώ-
σεων και των αποφάσεων του Συμβουλί-
ου της ΕΕ, πραγματοποιήθηκε εν τέλει μια 
μερική αποκλιμάκωση.
Τόνισε δε χαρακτηριστικά πως η θετική 
ατζέντα ΕΕ-Τουρκίας μπορεί να επιτευ-
χθεί μόνο εάν η Τουρκία επιδείξει με συ-
νέπεια εποικοδομητική στάση στην περι-
οχή, σεβόμενη το Διεθνές Δίκαιο και τα 
κριτήρια της ΕΕ, κάτι που, όπως πρόσθε-
σε, δεν έχει συμβεί ακόμη.
«Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να πα-
ραμείνει στο τραπέζι μια συγκεκριμένη 
δέσμη τομεακών στοχευμένων μέτρων, 
έτοιμη να επιβληθεί, ως εργαλείο μόνιμης 
αποτροπής παράνομης και προκλητικής 
συμπεριφοράς».
Επισήμανε ακόμη ότι για να επιτευχθεί 
η ασφάλεια, η σταθερότητα και η συνερ-
γασία στην περιοχή της Μεσογείου είναι 
απαραίτητο να επιλυθεί το Κυπριακό το 
συντομότερο δυνατόν.
Ο υπουργός Εξωτερικών έκανε ειδική 
αναφορά στις συνεργασίες της Ελλάδας 
με άλλα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου 
με τριμερή και πολυμερή σχήματα.
«Αυτοί οι μηχανισμοί δεν στρέφονται ενα-
ντίον οποιασδήποτε άλλης χώρας. Είναι 
ανοιχτοί σε όλες τις χώρες της περιοχής. 
υπό τον όρο ότι σέβονται τις αρχές του 
Διεθνούς Δικαίου. Η μόνη προϋπόθεση 
είναι η αυτονόητη: ο σεβασμός του Διε-

θνούς Δικαίου».
Για το ζήτημα της Λιβύης επανέλαβε ότι 
πάγια θέση της Ελλάδας είναι η αποχώ-
ρηση όλων των ξένων δυνάμεων από τη 
χώρα.
Επίσης, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη 
Μέση Ανατολή, υπογράμμισε την ανάγκη 
εντατικοποίησης της προσπάθειας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για εξεύρεση πολιτι-
κής λύσης στη Συρία, ενώ σημείωσε ότι 
οι “ Συμφωνίες του Αβραάμ” θέτουν νέα 
δεδομένα στην ειρηνευτική διαδικασία 
της Μέσης Ανατολής.
Σημείωσε, τέλος, ότι η Ελλάδα επιθυμεί 
να οργανώσει τη Σύνοδο Κορυφής των 
χωρών MED7 2021 στην Κρήτη γύρω 
από δύο άξονες: την ασφάλεια και τη βι-
ώσιμη ανάπτυξη της περιοχής της Μεσο-
γείου.

Τ
ην ανάγκη οι κυρώσεις κατά της 
Τουρκίας να παραμείνουν στο τρα-
πέζι ως εργαλείο αποτροπής νέων 
προκλητικών και παράνομων 

ενεργειών υπογράμμισε ο υπουργός Εξω-
τερικών Νίκος Δένδιας στην παρέβασή 
του στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη 
της ομάδας χωρών MED7 που πραγματο-
ποιήθηκε διαδικτυακά.
Ο υπουργός στην παρέμβαση του υπο-
γράμμισε ότι η φετινή σύνοδος είναι ιδι-
αίτερης σημασίας, δεδομένων των εξελί-
ξεων στην περιοχή της Μεσογείου. Στο 
πλαίσιο αυτό ανέφερε μια σειρά κοινών 
προκλήσεων, όπως η τρομοκρατία, το ορ-
γανωμένο έγκλημα και η ασφάλεια των 
συνόρων.
Ο κ. Δένδιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά 
στις υβριδικές απειλές για την περιοχή, 
με προεξάρχουσα την εργαλειοποίηση 
τού μεταναστευτικού από την Τουρκία 
κατά της Ελλάδας και της Κύπρου.
«Κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2020, 
ήρθαμε αντιμέτωποι με αποσταθεροποιη-
τικές εντάσεις στην περιοχή της Ανατολι-
κής Μεσογείου, οι οποίες προκλήθηκαν 
από την επικίνδυνη κλιμάκωση της παρά-
νομης και προκλητικής συμπεριφοράς της 
Τουρκίας κατά της Ελλάδας και της Κύ-
πρου», σημείωσε.
Όπως επεισήμανε μετά τα απτά αποτελέ-
σματα που επιτεύχθηκαν στο πεδίο και 

«Κατά το μεγα-
λύτερο μέρος 
του 2020, ήρ-
θαμε αντιμέτω-
ποι με αποστα-
θεροποιητικές 
εντάσεις στην 
περιοχή της 
Ανατολικής 
Μεσογείου, οι 
οποίες προ-
κλήθηκαν από 
την επικίνδυνη 
κλιμάκωση της 
παράνομης και 
προκλητικής 
συμπεριφοράς 
της Τουρκίας 
κατά της Ελ-
λάδας και της 
Κύπρου»

Ν. Δένδιας: Οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας να 
παραμείνουν στο τραπέζι ως εργαλείο αποτροπής


