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εργασίες ανακατασκευής του Ιερού Ναού
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην
Κορώνα. Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την
καταστροφική πυρκαγιά του 2017 και μετά από αναπάντεχα εμπόδια και καθυστερήσεις, κυρίως λόγω των απαιτούμενων
αδειών αλλά τελευταία και της πανδημίας, η ηγεσία της ιστορικής κοινότητας ευελπιστεί ότι όλα θα είναι έτοιμα έως τον
Αύγουστο, ώστε να γίνουν πανηγυρικά τα
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Συνέντευξη με τον ύπατο
πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΘΗΝΑΙ

Σάλος από τις αποκαλύψεις πρακτικών συνεδριάσεων της επιτροπής λοιμωξιολόγων από
τη «Δημοκρατία», που δείχνουν στελέχη της κυβέρνησης να τους επιβάλλουν τι θα πουν.
Στη φωτογραφία, ο υπουργός Υγείας Κικίλιας (1-Δ), ο υφυπουργός Νίκος Χαρδαλιάς (1Α), ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας (2-Α) κ.α. (Σελίδα 24)

Ο Γιώργος Χωριάτης
μιλά στη Greek
News για το
επικείμενο συνέδριο
της οργάνωσης
στην Αθήνα, τους
εορτασμούς της
200ετίας και το έργο της ΑΧΕΠΑ στη
διάρκεια της πανδημίας
Νέα Υόρκη.- Της Βίκυς Γιαννιά
«Η αποστολή της AHEPA για την υπεράσπιση του
Ελληνισμού ήταν πιο εστιασμένη από ποτέ, αυτή ειδικά τη χρονιά και σε αυτές τις ιδιαίτερες στιγμές», δήλωσε ο Ύπατος Πρόεδρος της AHEPA, Γιώργος Χωριάτης, σε μία αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην Greek News την Τετάρτη και η οποία κάλυψε το φιλανθρωπικό έργο της ΑΧΕΠΑ στην πανδηΣυνέχεια στη σελίδα 3
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Ό

σοι άνοιξαν τα ραδιόφωνά τους στις
06:30 το πρωί της Παρασκευής 21
Απριλίου 1967 πάγωσαν στο άκουσμα της είδησης. «Λόγω της δημιουργηθείσης εκρύθμου
καταστάσεως, από του μεσονυκτίου ο στρατός ανέλαβεν την διακυβέρνησιν της χώρας»!
Μέσα σε μία και μόνο πρόταση, η αυστηρή
ανδρική φωνή είχε συμπυκνώσει όλα όσα θα
ακολουθούσαν τις επόμενες 2.650 ημέρες. Η
πολύπαθη χώρα μόλις είχε μπει σε νέες περιπέτειες.

Οποιος κυκλοφορεί,
πυροβολείται

Ένα δεύτερο διάγγελμα από τη συχνότητα του
Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας ενημερώνει λίγες
ώρες αργότερα τον ελληνικό λαό πως το δικτατορικό
καθεστώς, «λόγω της εκδήλου απειλής κατά της δημοσίας τάξεως και ασφάλειας της χώρας εξ εσωτερικών κινδύνων», αναστέλλει μια σειρά άρθρων του
Συντάγματος. Παράλληλα, επιβάλλει στρατιωτικό
νόμο.
«Λόγω της δημιουργηθείσης εκρύθμου καταστάσεως, από του μεσονυκτίου ο στρατός ανέλαβεν την
διακυβέρνησιν της χώρας»
Μετά τη δύση του ηλίου οποιοσδήποτε κυκλοφορεί στον δρόμο «θα πυροβολείται άνευ προειδοποιήσεως»! Απαγορεύεται επίσης πάσα συνάθροιση ή συγκέντρωση σε κλειστό χώρο ή την ύπαιθρο. «Πάσα
τοιαύτη θα διαλύεται διά των όπλων» αναφέρει ο εκφωνητής εν μέσω εθνικών εμβατηρίων.Ταυτόχρονα,
οι δυνάμεις ασφαλείας θα έχουν το δικαίωμα συλλήψεως και φυλακίσεως παντός προσώπου «άνευ τηρήσεως οιασδήποτε διατυπώσεως, ήτοι άνευ εντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφωρος κατάληψις», ενώ δεν ισχύουν πλέον το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου, το απαραβίαστο της
αλληλογραφίας και η ίδρυση ή συμμετοχή σε σωματεία.

Οι τρεις πρωταίτιοι

Ερπυστριοφόρα τεθωρακισμένα άρματα μάχης έχουν καταλάβει καίρια σημεία της πρωτεύουσας κάνοντας επίδειξη δύναμης. Οι φωτογραφίες των
τανκς που έχουν στραμμένες τις κάνες τους προς το
ελληνικό Κοινοβούλιο σοκάρουν. Όσο περνά η μέρα
γίνονται γνωστές όλο και περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των χουντικών. Επικεφαλής έχουν τεθεί τρεις επίορκοι αξιωματικοί του Στρατού
Ξηράς: ο 55χρονος ταξίαρχος Στυλιανός Παττακός
και οι 48χρονοι συνταγματάρχες Γεώργιος Παπαδόπουλος και Νικόλαος Μακαρέζος, που είχαν φροντίσει να τοποθετήσουν εγκαίρως μυημένους συνεργάτες τους σε νευραλγικές θέσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
Το σχέδιο κατάλυσης της Δημοκρατίας άρχισε να
υλοποιείται λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα της
21ης Απριλίου. Επί της ουσίας, εφαρμόστηκε μια
παραλλαγή του σχεδίου «Περικλής», που είχε εκπονηθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών
στα μέσα της δεκαετίας του ’50 για την αντιμετώπιση τυχόν εξωτερικού ή εσωτερικού κομμουνιστικού
κινδύνου, σε συνάρτηση με το σχέδιο «Προμηθεύς»,
που βρισκόταν για καιρό κλειδωμένο στα συρτάρια
του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και είχε καταρτι-

στεί από το ΝΑΤΟ, επίσης για να εξουδετερωθεί τυχόν κομμουνιστική απειλή κατά της χώρας, το οποίο
προέβλεπε την κατάληψη νευραλγικών κτηρίων και
τη σύλληψη στελεχών της Αριστεράς. Έτσι λοιπόν, η
διαταγή που δόθηκε σε όσες στρατιωτικές μονάδες
δεν είχαν μυηθεί ήταν «Εφαρμόσατε Σχέδιο Προμηθεύς».

Συλλήψεις με τα εσώρουχα

Οι πραξικοπηματίες επί της ουσίας κίνησαν μέσα
στη νύχτα μονάχα τις στρατιωτικές μονάδες της Αττικής, ωστόσο αιφνιδίασαν τους πάντες. Η πρώτη
αποστολή ανατέθηκε σε ολιγομελή τμήματα καταδρομέων (ΛΟΚ), τα οποία κατέλαβαν τα επικοινωνιακά κέντρα ώστε να μην δοθεί σήμα συναγερμού.
Από το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων, που
έδρευε στη σημερινή Πολυτεχνειούπολη, βγήκαν τα
πρώτα τανκς με κατεύθυνση προς τη Βουλή, τα
Υπουργεία, το Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, τον ΟΤΕ και τα
Ανάκτορα.
Την ίδια ώρα, ο 47χρονος συνταγματάρχης Ιωάννης Λαδάς έδινε εντολές σε πιστούς κινηματίες στρατιωτικούς να προβούν σε συλλήψεις σημαινόντων
πολιτικών όλων των ιδεολογικών αποχρώσεων. Άπαντες πιάστηκαν κυριολεκτικά στον ύπνο. Κάποιοι απ’
αυτούς μάλιστα δεν πρόλαβαν καν να ντυθούν και
οδηγήθηκαν στα κρατητήρια με τα εσώρουχα ή τις πιτζάμες που φορούσαν. Ανάμεσα στους κρατούντες

ήταν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Παναγιώτης
Κανελλόπουλος, ο Γεώργιος Παπανδρέου και ο γιος
του Ανδρέας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Γεώργιος Ράλλης, ο Παναγιώτης Παπαληγούρας, ο Λεωνίδας Κύρκος, ο Μανώλης Γλέζος και ο Γιάννης Αλευράς.
Με την ανατολή του ηλίου οι πρωταίτιοι επισκέπτονται τον μόλις 27 ετών βασιλιά Κωνσταντίνο στα
περικυκλωμένα από τον στρατό ανάκτορα του Τατοΐου και του ζητούν να ορκίσει την κυβέρνησή τους.
Εκείνος αρχικά αρνείται και επιχειρεί να ανοίξει διάλογο μαζί τους. Τότε ο Παττακός του ξεκαθαρίζει
πως: «Οι Επαναστάτες δεν συζητούν, απαιτούν». Ο άνακτας θέλει να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι ποια είναι
η επιχειρησιακή κατάσταση στη χώρα. Μεταβαίνει
στο Πεντάγωνο και αντιλαμβάνεται ότι η κατάσταση
είναι όντως χαώδης. Καταφέρνει να συναντήσει εκεί
για λίγα λεπτά τον συλληφθέντα πρωθυπουργό Παναγιώτη Κανελλόπουλο, που εισηγείται στον βασιλιά
να διατάξει τους αξιωματικούς να καταθέσουν τα όπλα.
Εκείνος όμως του ξεκαθαρίζει ότι δεν ελέγχει κανέναν από αυτούς που οπλοφορούσαν. Αργά το απόγευμα ο βασιλέας δείχνει να συμβιβάζεται, αποδεχόμενος τη νέα κυβέρνηση των πραξικοπηματιών. «Το
έκανα για να μην χυθεί αίμα ελληνικό», θα πει αργότερα.
Πηγή: All About History
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Συνέντευξη με τον ύπατο πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ Γιώργο Χωριάτη
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
μία, τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια της
Ελληνικής Επανάστασης τους 1821 και το
επερχόμενο Συνέδριο της ΑΧΕΠΑ στην Ελλάδα.
«Ήμασταν μια κοινωνία σε καραντίνα σε αυτήν την πανδημία, ωστόσο παρέχουμε φροντίδα σε όλο τον κόσμο μέσω της πρωτοβουλίας
AHEPA Capital C Cares για την καταπολέμηση
του COVID-19. Πολλά από τα τμήματά μας
προσφέρουν ανακούφιση σε όλες τις κοινότητες, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά
και στον Καναδά, την Ελλάδα, την Κύπρο και
σε όλη την Ευρώπη.
GN: Πώς βοήθησε η ΑΧΕΠΑ την Ελλάδα
κατά τη διάρκεια της πανδημίας;
Γ.Χ.: Στην ίδια την Ελλάδα, έχουμε βοηθήσει
για την προστασία των συνόρων, παρέχοντας
εξοπλισμό στην αστυνομία καθώς και σε άλλο
προσωπικό που υπερασπίζεται τα σύνορα στον
Έβρο. Αυτή τη στιγμή παρέχουμε επίσης βοήθεια στα νοσοκομεία μας, συμπεριλαμβανομένου του Ευαγγελισμού στην Αθήνα με μια μονάδα επιμέλειας, καθώς και το νοσοκομείο
ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη για την πανδημία.
Έχουμε επίσης χρηματοδοτήσει έρευνα για τον
COVID-19, ώστε να βοηθήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι η εξάπλωση του ιού στην Ελλάδα δεν είναι τόσο δραστική όσο και σε άλλες
πληγείσες περιοχές. Η δουλειά μας συνεχίζεται
σε όλους αυτούς τους τομείς, ενώ προωθούμε
και τα θέματα σχετικά με τον Ελληνισμό.
Βοηθήσαμε τις ελληνικές κοινότητες σ’ όλο
τον κόσμο πάνω σε πολλά και διάφορα ζητήματα,

Η εκστρατεία της ΑΧΕΠΑ, από τις αρχές του
έτους, ήταν να επισκεφτεί διάφορες περιοχές
και να κάνει εξαντλητική έρευνα για τα 200
χρόνια. Ξεκινήσαμε με ένα αφιέρωμα στον Δρα
Samuel Gridley Howe στο Ρόουντ Άιλαντ και
τη Βοστώνη και κατόπιν συνεχίζουμε να επισημαίνουμε διάφορα άλλα σημαντικά κομμάτια
του ιστορικού παζλ της ιστορίας … που συνεχίζεται… και πρέπει να ειπωθεί. Ένα άλλο ήταν
ένα υπέροχο πρόγραμμα που κάναμε στην
Ανάπολη του Μέριλαντ, για να αποτίσουμε
φόρο τιμής στον Αμερικανό φιλέλληνα ναυτικό John M. Allen, για τους αγώνες του στον
Ελληνικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας.

ιδιαίτερα στην ανατολική Μεσόγειο. Κατά
τη διάρκεια αυτών των χρόνων καταφέραμε να
βοηθήσουμε σε διάφορα ζητήματα στην ανατολική Μεσόγειο, ενεργώντας ως αγωγός μεταξύ Ελλάδας και Δύσης. Συνεχίζουμε να καταπολεμούμε την τρέχουσα τάση της διακοπής
των ελληνικών κλασικών σπουδών στα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα. Συνεχίζουμε τον αγώνα
μας για την επιστροφή των μαρμάρων του
Παρθενώνα. Και η φιλανθρωπική μας δουλειά
όσον αφορά την υπεράσπιση του Ελληνισμού
κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας, ήταν
πέραν συγκρίσεως.

Ως κεντρικό κομμάτι των εορτασμών της
200ετίας, πραγματοποιήσαμε μια αναπαράσταση του Ελληνικού Χορού της Νέας Υόρκης. Είχαμε επαγγελματίες ηθοποιούς οι οποίοι έκαναν στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο της
Αστόριας μια αναπαράσταση του Ελληνικού
Χορού της 27ης Φεβρουαρίου 1827, η οποία
πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Πάρκ. Ήταν
από αυτόν και άλλους εράνους που βοηθήθηκε
η ελληνική υπόθεση και καταφέραμε να μεταδώσουμε το μήνυμα στην ελληνική κοινότητα,
καθώς και στην ευρύτερη κοινότητα, για τον
ειδικό ρόλο της Ελλάδας και των Ηνωμένων
Πολιτειών.

GN: Ποιο ήταν το μοντέλο πάνω στο οποίο
εργάστηκε η ΑΧΕΠΑ για τους εορτασμούς
της 200ής επετείου;
Γ.Χ.: Η μεγαλύτερη δέσμευση της AHEPA
για την διακοσαετία είναι να επισημάνει τη βοήθεια της Αμερικής στην ελληνική επανάσταση
και την τρέχουσα κατάσταση των σχέσεων
ΗΠΑ / Ελλάδας, μέσα από όλες τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μέσω της
διαφήμισης. Πιστεύουμε, σε συμφωνία με τον
Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Πάιατ, ότι
αυτές οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν.
Η Ελλάδα έχει αναλάβει νέο ρόλο στην κορύφωση της 200χρονης συμμαχίας μεταξύ Δύσης
και Ελλάδας, με τη νέα γεωπολιτική της ταυτότητα να προωθείται ως προπύργιο στη Δύση
και την ανατολική Μεσόγειο.

Μετά τον Ελληνικό Χορό, τιμήσαμε τον Δημήτριο Υψηλάντη στην Πόλη Υψηλάντη του
Μίσιγκαν και αφιερώσαμε μια προτομή του
Υψηλάντη (από τον Έλληνα γλύπτη Χριστόφορο Νάστο), το πρώτο δημόσιο έργο της Αμερικής που εγκρίθηκε στο 6ο Ύπατο Συνέδριο της
ΑΧΕΠΑ. Θεωρήσαμε ότι ήταν πολύ σημαντικό
καθώς εκπλήρωσε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι η ανάγκη να διατηρηθούν οι συνεισφορές
και τα συναισθήματα, όχι μόνο των Αμερικανών Φιλελλήνων, αλλά όλων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποφάσισαν
να τιμήσουν αυτόν τον σπουδαίο και γενναίο
στρατηγό, μετονομάζοντας το όνομα της πόλης τους.

Οι προσπάθειές μας σχεδιάστηκαν για να
συμπεριλάβουν αμερικανικές προοπτικές και
φωνές, όπως τα σχέδια της Πρεσβείας των
Ηνωμένων Πολιτειών για το 2021. Τιμούμε και
εκφράζουμε τον σεβασμό μας για τα ελληνικά
ιδανικά της δημοκρατίας, επισημαίνοντας παράλληλα ιστορίες φιλίας στην ιστορική σχέση
μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ –ιδίως στον αγώνα
για ανεξαρτησία– τη συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής και στα 200 χρόνια από τότε,
τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας στη Δύση.

Στον Παρθενώνα της πόλης Νάσβιλ του Τενεσί, συμμετείχαμε επίσης σε μια έκκληση για
την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο, ξεκινώντας τη
φάση της αποστολής μας για την υπεράσπιση
του Ελληνισμού. Επίσης τιμήσαμε τους πεζοναύτες στο Fort Mifflin της Φιλαδέλφειας,
τους πρώτους στρατώνες πεζοναυτών Θαλασσών, όπου πριν 200 χρόνια συγκεντρώθηκαν
χρήματα για να βοηθήσουν την ελληνική υπόθεση.
Θα συνεχίσουμε να διεξάγουμε εκδηλώσεις
όπως αυτές για να ενθαρρύνουμε όλους και να

υπενθυμίσουμε στο κοινό ότι έχουμε ένα κοινό
όραμα για το μέλλον της Ελλάδας… όχι μόνο
στον αγώνα της για ανεξαρτησία, αλλά και για
τη συνεργασία μας καθώς προχωράμε. Δεν είμαστε μόνο για να λέμε ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ τον
Μάρτιο. Το λέμε όλο το χρόνο, καθώς τιμούμε
ολόχρονα την επέτειο των 200 χρόνων. Λέμε
επίσης, ο Θεός να ευλογεί την Αμερική, επειδή
η χώρα μας προωθεί αξίες που έχουν τις ρίζες
τους στα ιδανικά της αρχαίας Ελλάδας.

GN: Και τελικά το Ύπατο Συνέδριο της
ΑΧΕΠΑ τον φετινό Ιούλιο στην Αθήνα και με
φυσική παρουσία.
Γ.Χ.: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα έχουμε φέτος το συνέδριό μας στην Ελλάδα για να
γιορτάσουμε την 99η επέτειο από την ίδρυση
της ΑΧΕΠΑ, καθώς και την 200ή επέτειο της
Επανάστασης του 1821. Ενθαρρύνουμε όλους
στην παγκόσμια κοινότητα να παρακολουθήσουν το συνέδριο. Όχι μόνο επειδή η Ελλάδα
χρειάζεται τα δολάρια από τον τουρισμό, αλλά
επειδή η Ελλάδα χρειάζεται την υποστήριξη
των Ελλήνων σε όλη την Ελληνική Διασπορά
για να γιορτάσει σωστά την 200ετία της.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» από τις 31 Ιουλίου.
Θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις προς τιμήν
του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και
της Προέδρου Κατερίνας Σακελλαροπούλου.
Θα έχουμε μια νύχτα στον Παρθενώνα, μια
βραδιά στο Ζάππειο, μια βραδιά στο Προεδρικό Μέγαρο, μια νύχτα στο Μουσείο Μπενάκη.
Είμαστε πολύ περήφανοι για τα επιτεύγματά
μας και πιστεύουμε ότι αυτά τα επιτεύγματα θα
συνεχιστούν καθώς γιορτάζουμε και ολοκληρώνουμε αυτήν την πιο ένδοξη χρονιά της
200ής επετείου. Καλούμε κάθε Έλληνα και φιλέλληνα να παραστεί αυτοπροσώπως και να
γιορτάσουμε μαζί, στο Ύπατο Συνέδριο της
ΑΧΕΠΑ, αυτό το καλοκαίρι.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
συνέδριο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.
ahepa.org
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Για ένα εξαιρετικό
Πασχαλινό τραπέζι

Φρεσκότατα Aρνιά Γάλακτος από τις ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΦΑΡΜΕΣ της Νέας Υόρκης,
Κοκορέτσι, Σπληνάντερο, ότι χρειάζεται για τη Μαγειρίτσα σας
Λουκάνικα χωριάτικα και ό,τι άλλο για τα πατροπαράδοτα μεζεδάκια
Για την καλύτερη
εξυπηρέτησή σας
είμαστε ανοιχτά
7 ημέρες την εβδομάδα

Διαθέτουμε
Mεγάλο ΔΩΡΕΑΝ
χώρο για πάρκινγκ

Ευχόμαστε σε όλους
Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση

Βασίλης & Χρήστος Παπαυγέρης και το προσωπικό
Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη σας
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Μας δουλεύει η κυβέρνηση
Η θέση της Greek News για το θέμα της διευκόλυνσης της ψήφου των Ελλήνων της Διασποράς είναι από χρόνια πολλά διατυπωμένη. Μας
βρίσκει αντίθετους.[ Εχουμε εκφράσει τις απόψεις μας, πρωτίστως γιατί θα μεταφέρει το διχασμό στην Ομογένεια που μέχρι σήμερα στηρίζει
την Ελλάδα ανεξαρτήτως του κόμματος που κυβερνά. Θα είναι άδικο να καθορίζουν τις τύχες
των συμπατριωτών μας στην Ελλάδα άτομα με
διαφορετικά οικονομικά συμφέροντα, που δεν
φορολογούνται εκεί και που δεν ζουν την πραγματικότητα. Και τέλος γιατί αποπροσανατολίσει
την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα από την
εμπλοκή της στα αμερικανικά πολιτικά πράγματα.
Βρέθηκε παρόλα αυτά μία φόρμουλα που επέτρεπε στη διευκόλυνση όσων βρίσκονται στην
Αμερική κι άλλες χώρες λίγα χρόνια – το τελευταίο ρεύμα των οικονομικών μεταναστών – και
τέθηκαν σωστοί περιορισμοί, όπως διετής παραμονή στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια.
Κι ενώ όλοι περίμεναν ότι η κυβέρνηση θα
φρόντιζε να προβάλλει την πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για να εγγραφούν σ’ αυτοί οι δικαιούχοι και για να ενημερωθούν ποιοι δικαιούνται
και ποιοι όχι, έκανε το κορόιδο. Και ξαφνικά, κατέθεσε τροπολογία, για να αρθούν όλοι οι ορθοί
περιορισμοί.
Σίγουρα χρειάζονται 200 ψήφοι για να εφαρμοστεί στις επόμενες εκλογές, όμως είναι προφανές πως το κίνητρο δεν είναι η αγάπη στους
ομογενείς, ή στα ψώνια που θέλουν να ανοίξουν
προεκλογικά κέντρα στην Αστόρια, αλλά γιατί
τα κουκιά δεν βγαίνουν. Η Ευρώπη με τους νεομετανάστες δεν τρελάθηκαν να ψηφίσουν ΝΔ ή
ΚΙΝΑΛ, ούτε καν ΣΥΡΙΖΑ.
Απίθανες ιστορίες, από ανθρωπάκια που μεταφράζουν τα πάντα σε πολιτική και οικονομική
εξουσία. Γιατί- κακά τα ψέματα – μια προεκλογική εκστρατεία φέρνει χρήματα στα μέσα ενημέρωσης. Αν μάλιστα υπάρχουν και τα ψώνια που
βλέπουν εαυτούς εθνοσωτήρες, θα πληρώνουν
ακριβά – κατά τα ελληνικά πρότυπα – τη λόξα
τους. Θέλεις να είσαι υποψήφιος καλέ μου άνθρωπε; Για να δούμε «τι πακέτα» θα διανέμεις σε
εφημερίδες, ραδιόφωνα, μπλογκ, κοινωνικά δίκτυα, για να πείσεις τους ψηφοφόρους σου πόσο όμορφος, χαρισματικός, μορφωμένος και
αγωνιστής των δικαίων τους είσαι.
Όχι βρε, δεν το λέω για μας! Προβλέπω όμως
τι θα γίνει, κρίνοντας με το τι γίνεται ήδη στην
Ελλάδα.
Και μην μου πείτε πως οι Ελληνοαμερικανοί

Noblesse oblige
Αυτή η φράση είχε επινοηθεί από Γάλλους
ευγενείς, υποθέτω, που μεταφράζεται ως «επιβάλλεται ευγένεια» ή «η ευγένεια επιβάλλει»
κάποιους κανόνες συμπεριφοράς. Αυτή ήταν
κυρίως επιβεβλημένη όταν αφορούσε τις κυρίες και συνεχίζεται ως πολιτισμένη συμπεριφορά από πολιτισμένους ανθρώπους και σήμερα. Π.χ., μία κυρία που συνοδεύεται μπαίνει
ή βγαίνει πρώτη κάπου. Αν ένας άνδρας ή περισσότεροι από ένας κάθονται και παρουσιαστεί μία κυρία, σηκώνονται όλοι και ένας προσφέρει τη θέση του. Το αντίθετο αυτής της ευγένειας είχαμε τις προάλλες κατά την επίσκεψη της Προέδρου της Κομισιόν στην Τουρκία.
Ο Τούρκος Πρόεδρος στρογγυλοκαθόταν ενώ
η επισκέπτις Πρόεδρος της Κομισιόν στεκόταν όρθια! Έμοιαζε δε είτε ως να μην είχε πλοβλεπτεί θέση για εκείνη είτε, πάλι, πως πήραν
την καρέκλα κατ’ εντολή του Προέδρου όταν
εκείνη είπε, κατά την εισήγησή της όταν μίλησαν όρθιοι, πως η ΕΕ αντιτίθεται στον τρόπο
με τον οποίο ο Τούρκος Πρόεδρος αντιμετωπίζει την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό υπέθεσαν και γι’ αυτό η ευγένεια του Τούρκου Προέδρου προς την Πρόεδρο της Κομισιόν ήταν
…α λα Τούρκα, όπως είναι και ο τίτλος μίας
σονάτας του Μότσαρτ, λόγω του ρυθμού;
Ρήγας Καππάτος

μια στο καρφί...
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λά είναι πολύ περισσότερα αφού σχεδόν όλοι οι
εισβολείς ήταν θύματα της ψεύτικης ιδέας ότι ο
κορωνοϊός είναι ένας μύθος που δεν χρειάζεται
καμία προφύλαξη. Αυτά τα θύματα, πολύ πιθανό, είναι εκείνα που ακόμα εμφανίζονται και μετά το μνημόσυνο του νέου Προέδρου, όταν συμπληρώθηκε μισό εκατομμύριο πεθαμένων από
την ασθένεια. Όπως πάει το πράμα θα συνεχίσουν να εμφανίζονται, χωρίς να γνωρίζουμε
τους συγκεκριμένους αριθμούς της συμμετοχής
και στο κοντινό, ας ελπίσουμε, μόνο, μέλλον.Ρ.Κ.

Τα εστιατόρια

Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Η πλατεία Βαρνάβα, στο Παγκράτι, επιτηρούμενη από αστυνομικούς, Αθήνα
Σάββατο 17 Απριλίου 2021. Η λεζάντα του ΑΠΕ αναφέρει πως αστυνομικοί ασκούν
διακριτικό έλεγχο σε πλατείες της Αθήνας προκειμένου να αποφευχθεί η συγκέντρωση
πολιτών και να περιοριστεί η διάδοση του κορωνοϊοϋ. Να θυμίσουμε που κατέληξαν
οι έλεγχοι στη Νέα Σμύρνη. Τα πράγματα δυστυχώς έχουν ξεφύγει στην Ελλάδα και
για φρουρούς και για φρουρούμενους.
είναι υπεράνω! Δεν ξεχνώ πως σε εκδήλωση για
την Ελλάδα μεσούσης της κρίσης υπεβλήθηκε
πρόταση να ζητήσουμε να μην πληρώνουν οι
Ομογενείς ΕΝΦΙΑ. Α.Ζ.

Ο κοκορόμορφος υπουργός
Ο κοκορόμορφος υπουργός επί των εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε, πριν λίγον καιρό να,
βγουν από τη μέση τα Ηνωμένα Έθνη για να
οριστικοποιήσει την υπόθεση της Κύπρου, την
οποία θεωρεί ήδη τακτοποιημένη. Έτσι είπε. Εν
ολίγοις θεωρεί ως τακτοποίηση του θέματος την
οριστικοποίηση της διχοτόμησης, η οποία θα
προκύψει από την μη παρέμβαση του ΟΗΕ. Για
τον ίδιο λόγο θέλει την ίδια τακτοποίηση και για
το …Εγκέ (sic) και τα ελληνικά νησιά του. Αυτά
τα είχαν ήδη στοχοποιήσει, μαθαίνουμε τώρα.
Δηλαδή, όταν κάποιοι Τούρκοι ή Τούρκισσες μιλούσαν για 131 και άλλοι για 15 νησιά που τους
ανήκουν, αυτοί ετοιμάζονταν ήδη να επιτεθούν
σε αυτό τον αριθμό ελληνικών νησιών.
Δεν ξέρουμε τι τους απέτρεψε. Ίσως εκείνη η
δήλωση του πρώην ναυάρχου και πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, Αποστολάκη, ο οποίος
είχε δηλώσει ότι αν καταλάβουν ένα ελληνικό
νησί «θα το ισοπεδώσει», ασφαλώς μαζί με
τους εισβολείς, κάτι που οπωσδήποτε εννοούσε. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι άλλο θα τους
απέτρεπε αφού δεν δίστασαν να επιτεθούν αρχίζοντας την σφαγή των αμάχων στη Συρία
όπου, τελικά, τους σταμάτησαν οι σύμμαχοί
τους, οι Ρώσοι. Ίσως γι’ αυτό ο δήθεν αδιάφορος και παριστάνων τον επαΐοντα επί πολεμικών θεμάτων, Τούρκος υπουργός Άμυνας (τέτοιο είναι το ύφος του) τρώγεται συνεχώς επιζητώντας την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Τα θέλει χωρίς άμυνα για την
ευκολία του ή έχει αμφιβολίες για την έκβαση
της κατάκτησης; Ούτε κι αυτό το γνωρίζουμε.
Ρ.Κ.

Ο Δόκτωρ Φάουτσι
Ο Δρ. Φάουτσι ομολόγησε στην τηλεόραση
ότι δεν ήταν εύκολο αλλά δεν μπορούσε και να
υπακούει πάντα όταν οι εντολές που έπαιρνε
από τον πρώην Πρόεδρο αν ήταν αντίθετες
από αυτό που πίστευε ως επιστήμων. Γι’ αυτό
βρισκόταν πραγματικά σε μια δύσκολη θέση
για όλο το διάστημα της θητείας τουμαζί του,
αλλά τελικά ανταμείφθηκε από τον νέο Πρόεδρο, ο οποίος εκτίμησε τις γνώσεις του και δέχτηκε να τις αξιοποιήσει για μια ουσιαστικότερη βελτίωση της κατάστασης με την επάρατη
αρρώστια που μας έχει υπό περιορισμό και φό-

βο για περισσότερο από ένα χρόνο. Του ευχόμαστε καλή υγεία με την καινούρια κυβέρνηση και
καλή έκβαση των επιστημονικών γνώσεών του
για το καλό όλων μας. Μην ξεχνάμε, ότι παρά τις
βελτιώσεις, παρά το πρόσφατο μνημόσυνο για
το μισό εκατομμύριο ανθρώπους που έχασαν τη
ζωή τους, ήδη πάτησαν τις εξήνταεπιπλέον χιλιάδες οι ψυχές που έχουν προστεθεί σε αυτό το
ολοκαύτωμα. O ίδιος δε ο Δρ. Φάουτσι προειδοποιεί ότι οι προσεχείς εβδομάδες του Απρίλη
μπαίνοντας στο Μάη θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Ας λουφάζουμε λοιπόν, κανένα ξεφάντωμα
ή ξέδομα, που λέμε..Ρ.Κ.

Ο Μιτ Ρόμνεϋ
Ο δισεκατομμυριούχος και πρώην προεδρικός
υποψήφιος, Μιτ Ρόμνεϋ, λέει για τον πρώην
πρόεδρο Τραμπ ότι η άρνησή του να δεχτεί την
ήττα ήταν ‘’θλιβερή και ντροπιαστική’’. Αν ήταν
μόνο αυτό είναι κάτι που απλώς ταιριάζει με τις
ενέργειές του τόσο στη διάρκεια της προεδρικής
του θητείας όσο και στον ιδιωτικό βίο του πρώην Προέδρου γενικότερα. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο και εκτενέστερο, κρίνοντας από την τωρινή συνεχή άρνηση του πρώην Προέδρου να
δεχτεί ότι νικήθηκε. Αυτή η πεισματική άρνηση
και οι προεκτάσεις της σε κάτι δυσάρεστο μεν
αλλά απαραίτητο σε μία πολιτική αναμέτρηση,
θα ενδιέφερε ιδιαίτερα την ψυχοπαθολογική αιτία του φαινομένου, όχι επειδή αυτό συμβαίνει
για πρώτη φορά (συχνά υπάρχουν διαφορές στις
εκλογικές αναμετρήσεις αλλά, τελικά, ο νικημένος το δέχεται όταν παρουσιαστούν αδιάσειστα
στοιχεία για το καλό της χώρας). Επειδή, όμως,
τέτοιου είδους πεισματικές αρνήσεις μπορεί να
έχουν βαθύτερα και πολυπλοκότερα αίτια που
δεν πρέπει να εκδηλώνονται στον προκαθήμενο
Πρόεδρο μιας χώρας, θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψιν. Μπορεί, για παράδειγμα, να οδηγήσουν
όχι μόνο σε διχασμό αλλά και σε εμφύλια ρήξη.
Ρ.Κ.

Απειράριθμα θύματα
Σχετική με τα παραπάνω λεχθέντα είναι η
συγγνώμη και ειλικρινής μεταμέλεια του υπερέχοντος σε …ύψος ατόμου (του οποίου δεν κατέγραψα το όνομα) λόγω της κερασφόρου εμφάνισής του ως νέος Μινώταυρος)στην κατάληψη
του Κοινοβουλίου. Η συγγνώμη που ζήτησε
ήταν επειδή έφτασε εκεί ως συμμετέχων πιστεύοντας αιτιολογίες που αποδείχτηκαν ψεύτικες.
Τα θύματα της επίθεσης δεν είναι μόνο αυτά που
καταγράφηκαν τότε συν ένα αυτές τις μέρες.
Πόσα ακριβώς είναι δεν θα το μάθουμε ποτέ, αλ-

Θα ανοίξουν πάλι τα εστιατόρια στην πατρίδα, βλέπουμε, ακούμε στις ειδήσεις. Αλλά το
πράγμα είναι τόσο στενόχωρο που σχεδόν δεν
έχει νόημα σε μια χώρα όπου η ταβέρνα ή το
εστιατόριο με τραπεζομάντηλο ήταν συνώνυμα
συνωστισμού, τόσο που αν το κρασί ή κάποιο
έδεσμα ή εδέσματα (φαγητά) είχαν επαινεθεί,
αμέσως σχηματίζονταν ουρές ίσαμε και γύρω
στο τετράγωνο! Πώς να περιορίσεις, πρώτον,
αυτό το γεγονός και, δεύτερον, το οικονομικό
μέρος για τους ιδιοκτήτες αλλά και το γεγονός
ότι θα μπορούν οι θαμώνες να φάνε μόνο στον
«όξω αγέρα» όπως λέει σ’ ένα στίχο του ο Άγγελος Σικελιανός. «Και τι θα γίνει αν αρχίσει να
βρέχει» παρατήρησε ένας εστιάτορας από την
Κρήτη (νομίζω) που ρωτήθηκε στις ειδήσεις του
Νίκου Χατζηνικολάου; Αλήθεια, τι θα γίνει; Για
σκεφτείτε το: θα φύγουν χωρίς να πληρώσουν το
λογαριασμό ή θα τους βάλει μέσα ‘’άρπα-κόλα’’
για να μη βραχούν εκείνοι και το φαγητό, αλλά
και -επιπλέον-κινδυνεύοντας να πληρώσει το
τρομερό πρόστιμο των 5.000 ευρώ; Δυστυχώς το
πράγμα δεν στέκεται με τίποτα ούτε με πατερίτσες ούτε και με πασσάλους. Ρ.Κ.

Και εις την…ξένην
Έτσι ονόμαζαν ακόμα και στην εποχή μου,
χρησιμοποιώντας την καθαρεύουσα ορισμένα
έντυπα, που σημαίνει και στο εξωτερικό! Επέτρεψαν, λοιπόν, και εκεί, στις ΗΠΑ, να ανοίξουν
τα εστιατόρια σε ορισμένες πολιτείες, μεταξύ αυτών και στη δική μας, την Κομητεία Μονγκόμερυ της Πολιτείας του Μέριλαντ, αλλά μόνο με
το 20% του χώρου να χρησιμοποιείται από πελάτες που θέλουν να φάνε εκεί! Πώς είναι δυνατό
να υπάρξουν κέρδη με το 70% να μένει εκτός
χρήσης; Ομολογώ ότι δεν το καταλαβαίνω παρότι έχω πείρα από την υπόθεση. Θα μπορούν
να πουλάνε φαγητό στα σπίτια, λένε οι επαΐοντες, αλλά αυτό αποκλείεται να βοηθήσει σε σημείο ώστε να γίνει υποκατάστατο της απώλειας
του 70% του αναγκαστικά κενού χώρου. Στην
καλύτερη περίπτωση της προ-κορωνοϊού εστίασης, ένα τέτοιο πλήρες και επιτυχημένο κατάστημα θα μπορούσε να δώσει καθαρό κέρδος
ένα 15%, πως να προκύψει οποιοδήποτε κέρδος
έτσι που έχουν ‘’στενέψει’’ τα πράγματα για τους
εστιάτορες; Ρ.Κ.
__________

Το χωριό μας παλιά

Βουνά και πλάγια και κοιλάδες
που κατεβαίνουν ροβολώντας ίσαμε τη θάλασσα,
ίσαμε το κύμα όταν σκάει στην ακτή
και από εκεί ίσαμε τα σύννεφα
στο βάθος του ορίζοντα
με τα φλογοβαμμένα αποσπερνά
που ταξιδεύουν ανοιχτά στο Ιόνιο Πέλαγος:
πανιά πλοίων που περνάν αρόδο απ’ το νησί
στέλνοντας στο χωριό μας καθρεφτίσματα
χαιρετισμών
στις ελιές και στ’ αμπέλια.
Από εδώ τα βλέπουμε και τα χαιρόμαστε όλα.
όλα αιώνια κι όλα δικά μας
για λίγο.
________
Από το ποιητικό βιβλίο του Ρήγα ΚαππάτουΌλη η Ελλάδα, ΕΚΑΤΗ,2009)
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Η μαγειρική στον Όλυμπο κατά
την εποχή του Χαλκού ήταν… fusion

Αψιδωτό κτίριο στη θέση Ρέμα Ξυδιάς, 1350-1130 π.Χ. (@ΥΠΠΟΑ, ΕΦΑ Πιερίας)
Της Δήμητρας Κεχαγιά/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συγκερασμός παραδόσεων

Μ

αγειρικά σκεύη με χαρακτηριστικά
από τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τα
Βαλκάνια, αλλά και Μυκηναϊκά, που βρέθηκαν σε ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή
του Ολύμπου, αναδεικνύουν την πολυπολιτισμικότητα της περιοχής και τον συγκερασμό
παραδόσεων από το βορρά και το νότο, σε μια
κουζίνα fusion, όπως λέγεται τα τελευταία
χρόνια.
Στη μελέτη «Μαγειρεύοντας στη σκιά του
Ολύμπου: μια διεπιστημονική μελέτη μαγειρικών
αγγείων μυκηναϊκής εποχής» των Α. Δημουλά, Σ.
Κουλίδου, Ζ. Τσιρτσώνη, E. Standall, C. Heron,
O. Craig, Σ.-Μ. Βαλαμώτη, που θα παρουσιαστεί
στο 33ο Αρχαιολογικό Συνέδριο για τις ανασκαφές στη Μακεδονία και τη Θράκη (22-24/4), θα
ανακοινωθούν τα ευρήματα από τις αναλύσεις
μαγειρικών αγγείων από τέσσερις θέσεις της περιοχής του Ολύμπου, κατά βάση του τέλους
(1350-1100 π.Χ.), αλλά και της μέσης της Εποχής
του Χαλκού.
Η κύρια θέση ήταν το Ρέμα Ξυδιάς (Εικ. 1),
και οι άλλες τρεις ήταν η Πηγή Αρτέμιδος, η Τριμπίνα και ο Βάλτος στη Λεπτοκαρυά. Τα σημεία
αυτά βρίσκονται σε σημερινές θέσεις ανάμεσα
στη Λεπτοκαρυά και τον Πλαταμώνα. Ήταν -και
παραμένει- το στρατηγικό πέρασμα που ένωνε
τη Μακεδονία με τη Θεσσαλία.
«Αυτή η περιοχή, λόγω θέσης, έχει πολύ έντονα μυκηναϊκά στοιχεία. Αυτό το γνωρίζουμε κυρίως από τους τάφους, αλλά και από τα οικιστικά σύνολα που βρέθηκαν. Αποφασίσαμε να μελετήσουμε τα μαγειρικά αγγεία της περιοχής, γιατί
αυτά αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.
Τα μαγειρικά αγγεία είναι συνήθως συντηρητικά,
ο κόσμος δεν τα αλλάζει εύκολα, θα κρατήσει για
παράδειγμα τα σκεύη που του είναι οικεία και
γνωρίζει ότι είναι αποτελεσματικά στη χρήση.
Θέλαμε να διερευνήσουμε μέσα από τα μαγειρικά αγγεία τη σχέση με τον μυκηναϊκό κόσμο»,
εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αρχαιολόγος, μέλος της
επιστημονικής ομάδας, Αναστασία Δημουλά.
Στο πλαίσιο της μελέτης έγιναν και αναλύσεις
πηλού για να δουν την προέλευση και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των αγγείων, αλλά και
αναλύσεις οργανικών καταλοίπων για να δουν
απανθρακωμένες τροφές που σώζονται στο εσωτερικό των αγγείων.

Ντόπιο μαγειρικό αγγείο
(ΑΠΘ-PlantCult)

Πύραυνος, αυτόνομο μαγειρικό αγγείο
με στήριγμα (ΑΠΘ-PlantCult)
Χοιρινό με λαχανικά το
κύριο πιάτο της εποχής

Η κύρια τροφή στην περιοχή του Ολύμπου
την περίοδο 1350π.Χ.-1100π.Χ. φαίνεται ότι ήταν
το κρέας, ειδικότερα χοιρινό με λαχανικά. Αυτό
έδειξαν οι αναλύσεις των οργανικών κατάλοιπων,
που έκανε η ομάδα σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Γιορκ της Μεγάλης Βρετανίας. «Στα
περισσότερα αγγεία που αναλύσαμε φάνηκε ότι
το κύριο φαγητό ήταν χοιρινό με λαχανικά, σαν
ένα βραστό. Μαγείρευαν ακόμη θαλασσινά
-ήταν άλλωστε κοντά στη θάλασσα- και έβραζαν
γάλα», σημειώνει η κ. Δημουλά.

Από την ανάλυση των μαγειρικών σκευών
αναδεικνύεται η πολυπολιτισμικότητα της περιοχής την εποχή εκείνη. Βρίσκονται σκεύη που συνηθίζονται στις βόρειες περιοχές μαζί με σκεύη
που βρίσκονται στο νότο.
Συγκεκριμένα στην περιοχή εντοπίζονται τρεις
τύποι μαγειρικών σκευών: Ντόπιες χύτρες (Εικ. 2),
πύραυνοι- αγγεία που έχουν ενσωματωμένη βάση
και λειτουργούν αυτόνομα- και τριποδικά. Οι πύραυνοι εντοπίζονται στη Μακεδονία και στα Βαλκάνια (Εικ. 3). «Αυτή η περιοχή είναι από τα νοτιότερα σημεία εμφάνισής τους. Φαίνεται ότι άνθρωποι που κατοικούσαν εκεί είχαν πολύ στενές σχέσεις
με υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας, αλλά και
των νότιων Βαλκανίων», τονίζει η κ. Δημουλά.
Αντίστοιχα, ο τρίτος τύπος μαγειρικού σκεύους που εντοπίστηκε, τα λεγόμενα τριποδικά αγγεία (Εικ. 4), είναι κατεξοχήν μυκηναϊκά σκεύη.
«Αυτό είναι ένα σκεύος της Μυκηναϊκής εποχής
της νότιας Ελλάδας που βρίσκεται πολύ σπάνια
στη Μακεδονία και μόνο σε παραλιακές θέσεις»,
σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι στην περιοχή αυτή υπήρχε ένας
συγκερασμός παραδόσεων. «Υπήρχαν οι τοπικές
παραδόσεις, αλλά φαίνεται να υπήρχαν και στενές σχέσεις τόσο με το Βορρά όσο και με το Νότο», σημειώνει η κ. Δημουλά. «Αυτό εξηγείται με
βάση και τη στρατηγική θέση της περιοχής για
τις μετακινήσεις και το εμπόριο. Έχει προταθεί
μάλιστα -και με βάση τα νεκροταφεία που έχουν
ερευνηθεί- ότι υπήρχαν ομάδες οι οποίες έλεγχαν
αυτό το πέρασμα». Οι αναλύσεις πηλού έδειξαν
ότι κατά βάση οι πρώτες ύλες ήταν από την περιοχή, αλλά σε κάποια αγγεία φαίνεται ότι γινόταν
εισαγωγή από τη Θεσσαλία, η οποία βρισκόταν
κοντά στη Μυκηναϊκή σφαίρα.
Η μελέτη των μαγειρικών αγγείων στην περιοχή του Ολύμπου με επικεφαλής την καθηγήτρια
του Τομέα Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. Σουλτάνα
Μαρία Βαλαμώτη και φορέα υλοποίησης το
ΑΠΘ και τα εργαστήριά του PLANTCULT ΚΕΔΕΚ και ΕΔΑΕ, έγινε στο πλαίσιο ενός μεγάλου
ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος για τη
διατροφή στην προϊστορική Ευρώπη, του ERC
PlantCult (http://plantcult.web.auth.gr). Οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Πιερίας με επικεφαλής την αρχαιολόγο Σοφία Κουλίδου, που συμμετέχει και στην
παρούσα μελέτη.
*Τις φωτογραφίες παραχώρησε
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αναστασία Δημουλά

H ανάκαμψη
σε μορφή Κ
και τα εμβόλια
του Daniel Cohen (*)
Σε μια οικονομική προσέγγιση του αλφαβήτου, οι ειδικοί αναρωτιούνται συνήθως
αν η ανάκαμψη θα έχει τη μορφή ενός V,
ενός U ή ενός W. Το γράμμα για την ανάλυση της σημερινής κρίσης όμως είναι καινούργιο. Είναι το Κ: η οικονομία βυθίζεται,
κι ύστερα ακολουθεί δύο κατευθύνσεις, για
κάποιους ανακάμπτει, για κάποιους άλλους
συνεχίζει την πτώση της. Οι πρώτοι είναι οι
τομείς που επωφελήθηκαν από την κρίση,
όπως οι GAFA και οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Οι δεύτεροι είναι εκείνοι που κινδυνεύουν με μόνιμη βλάβη, όπως η αεροναυτική βιομηχανία και ο πολιτισμός.
Πέρα από τους τομείς αυτούς και τη χρηματιστηριακή τους αξιολόγηση, αυτό που
διαφαίνεται είναι μια βαθιά άνιση ανάκαμψη και για ολόκληρες ομάδες των πληθυσμών.
Στους κόλπους ακόμη και των πλούσιων
χωρών, βαθιά τραύματα θα σημαδέψουν
την κοινωνία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανησυχεί για τη διεύρυνση των ανισοτήτων εξαιτίας της Covid-19. Και υπενθυμίζει ότι στη Γαλλία, όπως και στις ΗΠΑ, το
ποσοστό θνησιμότητας ποικίλλει ανάλογα
με την οικονομική κατάσταση των κοινοτήτων. Για τους νέους που η εκπαίδευσή τους
διαταράχθηκε, για τους εργαζόμενους σε
επισφαλείς θέσεις, η κρίση θα αφήσει ένα
μόνιμο αποτύπωμα. Ο Βίτορ Γκασπάρ, διευθυντής του τμήματος δημοσιονομικών υποθέσεων του ΔΝΤ, προτείνει λοιπόν την επιβολή ενός έκτακτου φόρου στα πιο υψηλά
εισοδήματα, έστω και για συμβολικούς σκοπούς, για να φανεί η αλληλεγγύη των κερδισμένων απέναντι στους χαμένους.
Το ΔΝΤ μιλά επίσης για «διαφορετικές
πορείες» των χωρών. Οι δύο ατμομηχανές
είναι φυσικά η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι χαμένοι είναι οι πιο φτωχές χώρες,
που δεν έχουν τους πόρους για να στηρίξουν τις οικονομίες τους και δυσκολεύονται
να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα εμβολιασμού. Το ΔΝΤ υπολογίζει ότι θα χρειαστούν
3 τρισεκατομμύρια δολάρια για να μπορέσουν 121 αναδυόμενες ή φτωχές χώρες να
φτάσουν μέχρι το 2030 τους στόχους του
ΟΗΕ για την υγεία και την εκπαίδευση.
Ενας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι
τα «ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα». Χάρις
στην υποστήριξη της κυβέρνησης Μπάιντεν, αποφασίστηκε μια νέα παγκόσμια έκδοση τέτοιων δικαιωμάτων, ύψους 650 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δυστυχώς όμως οι
φτωχές χώρες δεν θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτούς τους νέους πόρους παρά
σε ποσοστό 3%.
Ο δεύτερος τρόπος να βοηθηθούν οι
φτωχές χώρες είναι στο πεδίο του εμβολιασμού. Η νέα διευθύντρια του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου τάχθηκε εναντίον
του «εμβολιαστικού εθνικισμού» των πλούσιων χωρών και υπέρ της επιτάχυνσης του
προγράμματος Covax, που αποσκοπεί στην
εξασφάλιση ίσως πρόσβασης στα εμβόλια
για όλους. Όπως επισήμαναν η Νότια Αφρική και η Ινδία, είναι απαραίτητο να επιτραπεί στις φτωχές χώρες, όταν έχουν τη δυνατότητα, να παράγουν τα εμβόλιά τους χωρίς
να πρέπει να πληρώνουν δικαιώματα. Η κυβέρνηση Μπάιντεν φέρεται έτοιμη να το δεχθεί. Η Ευρώπη θα μείνει πάλι πίσω;
(*) Ο Ντανιέλ Κοέν είναι διευθυντής του
οικονομικού τμήματος της Ecole normale
superieure
(Πηγή: L’ Obs)
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Αποχαιρετιστήρια διαδικτυακή εκδήλωση για τον Γενικό

Μ

ε μια διαδικτυακή εκδήλωση -μέσω
της πλατφόρμας ΖΟΟΜ- αποχαιρέτησαν οι εκπρόσωποι της κυπριακής παροικίας
τον Γενικό Πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη, Αλέξη Φαίδωνος Βαντέ, ο
οποίος επιστρέφει πρόωρα στη Λευκωσία για
οικογενειακούς λόγους, έναν χρόνο πριν ολοκληρωθεί η τετραετής θητεία του στις ΗΠΑ.
Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το απόγευμα
της Τετάρτης 14 Απριλίου η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) και το Κυπρο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με συντονιστή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Κυριάκο Παπαστυλιανού, ο οποίος και
καλωσόρισε τη διαδικτυακή ομήγυρη.
Η πρόεδρος του Κυπρο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μαρία Παππά, εξέφρασε
ευγνωμοσύνη προς τον κ. Φαίδωνος - Βαντέ για
την υποστήριξή του στην παροικία και του ευχή-

θηκε κάθε επιτυχία και με το καλό να υποδεχθούν τον Ιούλιο με τη σύζυγό του Μελίνα το
πρώτο τους παιδί.
Ο πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ, Φίλιπ Κρίστοφερ,
τόνισε πως πρόκειται για έναν πολύ αφοσιωμένο
διπλωμάτη, και τον ευχαρίστησε για την υπηρεσία του σε μια πολύ δύσκολη θέση, όπως η Νέα
Υόρκη, και μάλιστα κάτω από τις ατυχείς και ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και τους περιορισμούς της πανδημίας. Πρόσθεσε ωστόσο πως
κάθε Γενικός Πρόξενος που έχει υπηρετήσει στη
Νέα Υόρκη προήχθη σε Πρέσβη, ευχόμενος σύντομα να τον δούμε στο νέο του διπλωματικό
πόστο. «Απόψε δε λέμε αντίο, αλλά εις το επανιδείν», είπε, αναφερόμενος στο παγκόσμιο συνέδριο Αποδήμων Κυπρίων που θα διεξαχθεί στην
Κύπρο την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Θα
προηγηθούν στο τέλος Ιουλίου το συνέδριο της
ΑHEPA στην Αθήνα και στις 18 Ιουνίου διαδικτυακά το συνέδριο της ΠΣΕΚΑ.
Ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην

Ουάσιγκτον, Μάριος Λυσσιώτης, τόνισε ότι με
ανάμεικτα συναισθήματα αποχαιρετά έναν από
τους στενούς του συνεργάτες, ο οποίος αφιέρωσε τον εαυτό του στην υπηρεσία της Κύπρου και
των αποδήμων Κυπρίων και ιδιαίτερα μέσα στις
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της πανδημίας.
«Πάντα θαύμαζα την αφοσίωσή του στο καθήκον και πιστεύω ότι έχει ανεβάσει κατά πολύ τον
πήχυ στην παροχή υπηρεσιών», είπε και του ευχήθηκε τα καλύτερα.
Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στα
Ηνωμένα Εθνη, πρέσβης Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου, αναφέρθηκε στη γνωριμία του πριν από τριάντα χρόνια με τον πατέρα του Γενικού Προξένου, Φαίδωνα Φαίδωνος, επίσης διπλωμάτη, ενώ
ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Αντώνης Παπακώστας, μετέφερε τις ευχές της πρέσβεως Μαρίας Θεοφίλη
μαζί με τα συγχαρητήριά του για την εδώ υπηρεσία του.
Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα

Υόρκη, δρ Κωνσταντίνος Κούτρας αναφέρθηκε
στην «αγάπη, την ενότητα και την αδελφοσύνη»
που έχουν μεταξύ τους οι διπλωμάτες Ελλάδος
και Κύπρου και τόνισε πως αποχαιρετά έναν φίλο, στον οποίο ευχήθηκε κάθε καλό.
Ο πρόεδρος της AHEPA, Γιώργος Χωριάτης,
ευχαρίστησε τον κ. Φαίδωνος Βαντέ για την
υπηρεσία του στην Κύπρο και την κοινότητα και
ανυπομονεί, όπως είπε, να τον συναντήσει το
καλοκαίρι στο συνέδριο στην Κύπρο αλλά και να
τον φιλοξενήσει στο νησί του, την Ικαρία.
Η κ. Mona Abramson από την Αμερικανο-Εβραϊκή Επιτροπή (AJC) αναφέρθηκε στη συμμαχία Ισραήλ- Κύπρου -Ελλάδος και ΗΠΑ και ευχαρίστησε τον απερχόμενο Γενικό Πρόξενο για
τη φιλία του και τις συνεργασίες που δημιούργησε μεταξύ των κοινοτήτων.
Ο Εμπορικός Ακόλουθος της Κύπρου στη Νέα
Υόρκη, Αρίστος Κωνσταντίνου, υπογράμμισε τη
συνέπεια και τη αφοσίωση του στα καθήκοντά
του, ενώ ο πρόεδρος του Ταμείου Αρωγής Κυ-
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Πρόξενο της Κύπρου Αλέξη Φαίδωνος – Βαντέ

Greek - American Academy of Philosophy,
Science & Education
P.O.BOX 444, Alpine, N.J. 07620
info@greekamericanacademy.org Cell/text: 551-574-2781

Annual Student Essay Contest -2021
Seven (7) Awards of $ 300.00 each
Rules and procedures of the Contest

πριοπαίδων (Cyprus Children’s Fund), Νίκος Ζίτης, τον ευχαρίστησε για την υποστηρικτική του
παρουσία.
Ο ύπατος ταμίας της AHEPA Σάββας Τσίβικος χαρακτήρισε τον κ. Φαίδωνος Βαντέ ως
«υποδειγματικό δημόσιο λειτουργό», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι και το μέλλον του θα είναι λαμπρό.
Ο πρόεδρος των Cyprus Young Professionals,
Κρις Οδυσσέως, υπογράμμισε την υποστήριξη
που έλαβαν οι νέοι, ενώ ο πρόεδρος της Ενωσης
Κυπρίων Στάτεν Αϊλαντ, Φίλιππος Φυτίδης,
ανέφερε ότι «δεν γνωρίσαμε μόνο έναν αντιπρόσωπο της πατρίδας, αλλά αποκτήσαμε έναν
καλό φίλο».
Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης η πρόεδρος
της Ενωσης Κυπρίων Μείζονος Φιλαδέλφειας,
Γεωργία Κουρνέλλα, ο πρώην πρόεδρος Στέλιος
Τσινοντίδης, ο οποίος είπε η παρουσία του σε
κάθε εκδήλωση αποτελούσε «ένεση Ελληνισμού», ο πρόεδρος της Λάμπουσας, Σταύρος
Καμηλάρης, ο πρόεδρος του ΔΣ και η εκτελεστική διευθύντρια του Κυπρο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νίκος Νικολάου και Δέσποινα Αξιωτάκη, αντίστοιχα, ο δικηγόρος Πίτερ Κακογιάννης, τα μέλη της εκτελεστικής διοίκησης της Ομοσπονδίας Κυπρο-Αμερικανικών Οργανώσεων, Μαρτίνος Κυπριανού και Νίκος Παφίτης και η εκτελεστική βοηθός, Τασούλα Μαναρίδη, η Εφη Αντωνίου από την Ασγάτα,
η πρόεδρος του Πολιτιστικού Τμήματος του

Παγκυπρίου, Ισμήνη Μιχαηλίδου, η πρόεδρος
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Προμηθεύς»,
Μερόπη Κυριάκου και ο Στάθης Ζαμπάς από τη
Νέα Ιερσέη.
Συγκινητική ήταν η παρέμβαση του Χάρη Χατζηιωάννου από το Ωλμπανι, ο οποίος θυμάται
τον Αλέξη Φαίδωνος Βαντέ μικρό παιδί. «Είσαι
ένας άνθρωπος από χρυσό, ένας αυθεντικός
ηγέτης», είπε.
Χαιρετισμό τέλος απηύθυνε και ο πολιτειακός
βουλευτής της Νέας Υόρκης, Μιχάλης Ταννούσης ο οποίος θα του επιδώσει, όπως είπε, τιμητική διακήρυξη όταν τον συναντήσει στην Κύπρο.
Από την πλευρά του ο κ. Φαίδωνος Βαντέ ευχαρίστησε όλους για τα καλά τους λόγια και τις
ευχές τους και τόνισε πως ήταν ιδιαίτερα τυχερός που συνυπηρέτησε με τον δρα Κούτρα και
είχε ως Πρέσβη τον κ. Λυσσιώτη. «Η Νέα Υόρκη
ήταν για μένα μια συναρπαστική εμπειρία και
ένα αξέχαστο ταξίδι», τόνισε, λέγοντας πως
ήταν πάντα «ξεχωριστή τιμή και χαρά να βρίσκομαι κοντά στην Ομογένεια», την οποία και
ευχαρίστησε γιατί αποτελεί «μια γέφυρα που
ενώνει τις ΗΠΑ με την Κύπρο». «Είστε», πρόσθεσε, «η πιο σημαντική κοινότητα της διασποράς που έχουμε στον κόσμο».
Αναφέρθηκε τέλος στη συνεργασία που ξεκίνησε με άλλες κοινότητες, ανάμεσά τους το
AJC, οι Σέρβοι και οι Αρμένιοι, με την ελπίδα ότι
οι συναντήσεις θα συνεχιστούν με τη λήξη της
πανδημίας.

1. Topic: “The Life and Work of Dr. George N. Papanicolaou”
«Η Ζωή και το έργο του Δρ. Γεωργίου Παπανικολάου»
2. Participants: Students in Grades 8- 12
3. The essay can be written in English or Greek
4. Five pages for the narrative and one extra page with pictures.
5. Deadline: May 3, 2021
Send essay to: Dtrianta@aol.com
Or
Greek - American Academy of Philosophy, Science and Education
C/O D. Triantafillou, P.O.BOX 444, Alpine, N.J. 07620
You will be notified on May 6, 2021.
Date of the presentation of Awards, Thursday, May 13, 2021
during the Symposium of Dr. Papanicolaou sponsored by the
Hellenic Medical Society and other Organizations (virtual)
For further information, please contact
Mr. Demosthenes Triantafillou, text/Cell: 551-574-2781
Email: Dtrianta@aol.com or info@greekamericanacademy.org
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Ποιμαντορική επίσκεψη Ελπιδοφόρου στην Κοίμηση του Χόλμντελ

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος

Νέα Ιερσέη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Τ

ην πρώτη του ποιμαντορική επίσκεψη
στην κοινότητα της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Holmdel της Νέας Ιερσέης πραγματοποίησε την Κυριακή 11 Απριλίου ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος.
Ο Σεβασμιώτατος προέστη της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής Δ› Νηστειών με συλλειτουργούς τον ιερατικώς προϊστάμενο π. Παναγιώτη Λέκκα, τον Αρχιδιάκονο Διονύσιο Παπίρη
και τον διάκονο Μιχαήλ Γιαβρή και αναφέρθηκε
στο κήρυγμά του στον Αγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
Πριν την απόλυση, ο Αρχιεπίσκοπος απένειμε
στον π. Παναγιώτη το οφφίκιο του Πρωτοπρεσβύτερου ως αναγνώριση της 20ετούς και πλέον
διακονίας του στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής
και του επέδωσε τον Σταυρό της Αγίας Σοφίας ο
οποίος έχει φιλοτεχνηθεί στην Κωνσταντινούπολη.
«Αξίζει να του αναγνωρίσουμε την υπηρεσία
του αυτή γιατί υπηρετεί την Εκκλησία μας με
αγάπη, με αφοσίωση και είναι παράδειγμα ο π.
Παναγιώτης για όλους τους ιερείς αλλά και για
τα νέα παιδιά που υπηρετούν μέσα στο Ιερό», εί-

πε ο Σεβασμιώτατος.
Εκφράζοντας βαθύτατες ευχαριστίες για την
όμορφη έκπληξη, ο π. Παναγιώτης τόνισε πως η
κοινότητα υποδέχεται τον ποιμενάρχη της Αρχιεπισκοπής μας και πνευματικό της πατέρα με συναισθήματα χαράς, ευφροσύνης, πνευματικής
αγαλλίασης και υιικού σεβασμού. «Είναι λαμπρή
ημέρα για την ιστορία της ενορίας μας», είπε και
πρόσθεσε ότι η παρουσία του Σεβασμιώτατου
στο πηδάλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής στη διακονία
των πιστών και της αμερικανικής κοινωνίας, γενικότερα.
Αμέσως μετά, η Αριστέα, ο Δημήτρης και η
Θεοδώρα, που φοιτούν στο Ελληνικό Απογευματινό Σχολείο της κοινότητας και στο Κατηχητικό της, δώρισαν στον Αρχιεπίσκοπο εκ μέρους
όλων των συμμαθητών τους μία εικόνα του Χριστού και μία της Παναγίας, για το γραφείο του.
«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βλέπω μια ζωντανή κοινότητα, μια κοινότητα με μέλλον, γιατί
έχει σχολείο.
Είδα παιδιά, είδα νεολαία, και μέσα στο Ιερό,
παιδιά που υπηρετούν την Εκκλησία. Πόσο ενθαρρυντικό και ελπιδοφόρο είναι αυτό για κάθε
κοινότητά μας στην Αμερική», επισήμανε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος, επαναλαμβάνοντας ότι η καλύτερη επένδυση για το μέλλον

μιας κοινότητας είναι η ίδρυση Ελληνικού σχολείου.
«Το Ελληνικό σχολείο δεν είναι μόνο η εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας. Είναι η ταυτότητά
μας. Ισως να μη μάθετε ποτέ Ελληνικά, όπως η
γιαγιά και ο παππούς σας, αλλά θα μάθετε ότι είστε Ορθόδοξοι, ότι είστε Έλληνες Ορθόδοξοι, είτε μιλάτε Ελληνικά είτε όχι», ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος και συνέχισε λέγοντας:
«Αλλά ακόμα και αν δεν έχετε ελληνική καταγωγή, θα γνωρίσετε ποιος είναι αυτός ο πολιτισμός που κράτησε την Ορθοδοξία για δύο χιλιάδες χρόνια ζωντανή, με το Ευαγγέλιο στα Ελληνικά, τις προσευχές, όλη τη θεία λατρεία, τη διδασκαλία των Πατέρων, στα Ελληνικά, ποια είναι η σημασία και η αξία αυτής της κληρονομιάς
που μας έφερε εδώ, δύο χιλιάδες χρόνια μετά,
την πίστη την Ορθόδοξη, που μας κέρδισε και
μας ενέταξε στο Σώμα του Κυρίου που είναι η
Ορθόδοξη Εκκλησία».
«Το να γνωρίζουμε την Ελληνική κληρονομιά
μας δεν είναι κάτι εθνικιστικό, είναι, αντίθετα, η
καλύτερη συνεισφορά που μπορούμε να κάνουμε στο Αμερικανικό όνειρο, μέρος του οποίου είμαστε και εμείς και μάλιστα πολύ επιτυχημένο»,
κατέληξε ο Σεβασμιώτατος.
Τον Αρχιεπίσκοπο καλωσόρισαν και επίσημα
στο Χόλμντελ ο δήμαρχος της πόλης, Gregory

Buontempo και η πολιτειακή βουλευτής της Νέας Ιερσέης, Serena DiMaso, η οποία διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με το ελληνικό στοιχείο της περιοχής. «Η επίσκεψή σας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή
στην πόλη του Holmdel και την κομητεία του
Monmouth. Είναι μια ιστορική μέρα σήμερα»,
δήλωσε ο δήμαρχος Gregory Buontempo, επιδίδοντάς του τιμητική διακήρυξη», στη διάρκεια
του γεύματος που παρέθεσε η κοινότητα προς
τιμήν του Αρχιεπισκόπου στο εντυπωσιακό
Grand Marquis της οικογένειας Παναγιωτόπουλου στο γειτονικό Old Bridge της Νέας Ιερσέης.
«Το όνομά σας σημαίνει ελπίδα και η παρουσία σας δίνει ελπίδα σε ολόκληρη αυτή την κοινότητα», είπε από την πλευρά της η πολιτειακή
βουλευτής Serena DiMaso, αποδεχόμενη τα
αναμνηστικά δώρα του Αρχιεπισκόπου κ. Ελπιδοφόρου.
Η κοινότητα της Κοίμησης της Θεοτόκου
ιδρύθηκε το 1976 από τους ομογενείς που ζούσαν στην περιοχή Bayshore στην κεντρική Νέα
Ιερσέη και οι οποίοι τρία χρόνια νωρίτερα δημιούργησαν την BAHA - Bayshore American
Hellenic Association. Τα θυρανοίξια του Ιερού
Ναού στο Χόλμντελ έγιναν από τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο και τον Μητροπολίτη Σίλα το 1988
και τα εγκαίνιά του το 2007 από τον τότε Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης Ευάγγελο.
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Μαθήματα Βυζαντινής Αγιογραφίας στην Κοινότητα Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τζάκσον Χάιτς

ΤΖΑΚΣΟΝ ΧΑΙΤΣ. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.
Κοινότητα Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης ξεκίνησε το πρώτο μάθημα
Βυζαντινής Αγιογραφίας στις 10 Απριλίου
2021 στην κοινοτική αίθουσα εκδηλώσεων.

Η

Ο ιερατικώς προϊστάμενος της Κοινότητας,
π. Γεδεών Βαρύτιμος (Fr. Gedeon Varytimos),
τέλεσε τον Αγιασμό. Στη συνέχεια, εξέφρασε τη
χαρά του για την παρουσία όλων, με την ευκαιρία του νέου προγράμματος Βυζαντινής Αγιογραφίας: «Προσπαθούμε να φέρουμε αυτήν την
ιστορική κοινότητα των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης εκεί πραγματικά που της αξίζει. Να
[…] καταφέρουμε να γίνουμε παράδειγμα…»
Αναφερόμενος στο γεγονός ότι η εν λόγω
Κοινότητα γίνεται πλέον, γνωστή για όσα πετυχαίνει, ο π. Γεδεών είπε ότι αυτό οφείλεται
στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται και σε όλους, όσοι υποστηρίζουν κάθε προσπάθεια της Κοινότητας, μέσω των μαθημάτων
Βυζαντινής Αγιογραφίας, των κοινοτικών εκδηλώσεων ή και της συντήρησης των αγιογραφιών που έχει ήδη ξεκινήσει.
Ο π. Γεδεών ευχαρίστησε τον αγιογράφο, κ.
Μιλτιάδη Αφεντούλη (Miltiadis Afentoulis).
Απευθυνόμενος στους παρευρισκομένους τόνισε - μεταξύ άλλων - ότι ο κ. Αφεντούλης έχει
δείξει το πόσο καλός είναι στη δουλειά του και
όταν κανείς αγαπάει τη δουλειά του, φαίνεται
πιο όμορφο το αποτέλεσμα: «Και το αποτέλεσμα εμείς το έχουμε δει ήδη επάνω στην Εκκλησία. Είμαι σίγουρος ότι θα δείτε και εσείς αποτελέσματα στα μαθήματα που θα σας κάνει.[...]
Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω, γιατί όλο αυτό

το κάνει χωρίς να έχει κανένα κέρδος. Το κάνει,
γιατί αγαπάει την Εκκλησία, αγαπάει την Αρχιεπισκοπή Αμερικής.»
Ο π. Γεδεών ευχαρίστησε την ταμία του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και υπεύθυνη του
προγράμματος Βυζαντινής Αγιογραφίας, κα
Αμαλία Μπουρνιά (Amalia Bournias): «Ευχαριστώ […] και την Αμαλία, η οποία είναι καινούρια στο [Εκκλησιαστικό] συμβούλιο, παλαιά
στην Κοινότητα […] και ήταν μία δική της ιδέα
να ξεκινήσει κάτι τέτοιο […], στην Ενορία μας
[…].»
Η κα Μπουρνιά καλώς όρισε όλους στην Κοινότητα: «…Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
πραγματικά που εγγραφήκατε σε αυτό το μάθημα Βυζαντινής Αγιογραφίας. [….] Ανυπομονώ

[…] να μοιραστούμε αυτήν την υπέροχη εμπειρία μαζί σας.»
Η κα Μπουρνιά ευχαρίστησε τον π. Γεδεών
για την αμέριστη υποστήριξή του, καθώς και
τον κ. Αφεντούλη: «Σας ευχαριστούμε πολύ […]
που δωρίζετε τον χρόνο σας και το ταλέντο σας
για να μας διδάξετε σε αυτήν την τάξη, αυτό το
είδος τέχνης, το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε
και […] οι νεότερες γενιές μας, να το διδαχθούν
επίσης. […] Είναι μέρος του πολιτισμού μας και
της θρησκείας μας.» Κάλεσε δε όλους όσοι επιθυμούν να δουν την καλλιτεχνική εργασία του
κ. Αφεντούλη, να επισκεφθούν τον Ιερό Ναό,
μετά το μάθημα.
Παρουσιάζοντας τον διδάσκαλο Βυζαντινής
Αγιογραφίας, η κα Μπουρνιά είπε: «Ο κ. Αφε-

ντούλης είναι πολυβραβευμένος, δεύτερης γενιάς αγιογράφος, αφοσιωμένος στη βυζαντινή
τέχνη. Μυήθηκε στη Βυζαντινή Αγιογραφία από
τον πατέρα του, έναν καταξιωμένο αγιογράφο,
τον Βασίλειο Αφεντούλη. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Έχει
φιλοτεχνήσει σημαντικό αριθμό Ελληνορθόδοξων Ναών. Έχει συμμετάσχει σε πολλές εικαστικές εκθέσεις σε διεθνές επίπεδο. Το καλλιτεχνικό του εργαστήρι βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.»
O κ. Αφεντούλης είπε: «Είναι μεγάλη μου τιμή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω κατ’ αρχήν, το π. Γεδεών για την τιμή που
μου έκανε και την κα Αμαλία [Μπουρνιά], η
οποία έχει ευαισθησίες πολύ μεγάλες εικαστικές
και πραγματικά είναι σπάνιο να βρίσκονται τέτοιοι άνθρωποι κοντά μας».
Στη συνέχεια, ο κ. Αφεντούλης, αναφέρθηκε
στον πατέρα του, Βασίλειο Αφεντούλη, ο οποίος καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη και
διατηρούσε εργαστήρι Βυζαντινής Αγιογραφίας. Εκεί, όπως είπε, γνώρισε - μεταξύ άλλων τον αγιογράφο, Φώτη Κόντογλου, ο οποίος καταγόταν από το Αιβαλή.
Μιλώντας για τη Βυζαντινή Αγιογραφία, ο κ.
Αφεντούλης είπε ότι πρόκειται για μια παραδοσιακή τέχνη με καταβολές από την αρχαία Ελλάδα, η οποία συμβολίζει την αγιοπρέπεια και
τη ζωή των Αγίων. «Όλα έχουν ένα νόημα, τίποτα δεν γίνεται στην τύχη…», τόνισε, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να προσεύχονται και να
διαβάζουν τον βίο των Αγίων πριν ξεκινήσουν
να αγιογραφούν. Τέλος, ανέφερε ότι η αγιογραφία είναι μια πάρα πολύ ωραία, πνευματική
απασχόληση.

Το Κληροδότημα «Πίστις» ο μεγαλύτερος δωρητής στον Άγιο Νικόλαο
Σικάγο. (GreekNewsOnline)
Με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Παρασκευής, το Κληροδότημα
για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό «Πίστις»
(Faith) γνωστοποίησε ότι ενέκρινε ποσό ύψους
2,57 εκατομμυρίων δολαρίων, ως επιχορήγηση
για το Εθνικό Προσκύνημα του Αγίου Νικολάου στο Μανχάταν, ανταποκρινόμενο στην ειδική έκκληση του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου
και του πρώην Αρχιεπισκόπου Δημητρίου.
Όπως σημειώνεται, η νέα δωρεά είναι σε σε
συνέχεια της προηγούμενης επιχορήγησης
ύψους 14,2 εκατομμυρίων δολαρίων, τον Απρίλιο του 2020, ολοκληρώνοντας έτσι τη δέσμευσή του στην Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή
για την ανοικοδόμηση της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. «Ως ο μεγαλύτερος ευεργέτης, το Κληροδότημα
‘FAITH’ έχει προσφέρει πάνω από 18,7 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει την ανοικοδόμηση του Αγίου Νικολάου», σημειώνεται.
Δήλωση του Συμβουλίου του Κληροδοτήμα-

τος ‘FAITH’ αναφέρει τα εξής:
«Οι επιχορηγήσεις προς τον Ιερό Ναό Αγίου
Νικολάου παρουσίασαν μια μοναδική ευκαιρία
τεράστιας ιστορικής σημασίας που αναδεικνύει
την Ελληνική Ορθόδοξη πίστη και την ιστορία
της Ελληνικής μετανάστευσης στις ΗΠΑ, διατηρώντας παράλληλα τις αξίες της κοινότητάς
μας για τις μελλοντικές γενιές. Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου θα υπενθυμίζει στην Ελληνορθόδοξη κοινότητα, στους
Νεοϋορκέζους και στον κόσμο όλο, ότι αυτό
που χάθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 θα το θυμόμαστε πάντα».
Να σημειώσουμε ότι το αίτημα της Αρχιεπισκοπής ήταν για χορηγία ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων από το Faith. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια ανακοίνωση ή άλλη αντίδραση από μέρους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αμερικής.
Η Αρχιεπισκοπή απευθύνθηκε στα δύο ιδρύματά της για να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της επανάληψης των εργασιών ανοικοδόμησης του Αγίου Νικολάου. Πέραν των χρημάτων

του Faith, το ποσό των 5 εκατομμυρίων έχει καταβάλει η «Ηγεσία των 100».
Ιδρυθέν το 2004 από μια ομάδα δέκα οραματιστών Ελληνοαμερικανών ηγετών και φιλανθρώπων, το ‘FAITH’, ένα Κληροδότημα για την
Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός 501(c)(3) που υποστηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών,
πολιτιστικών προγραμμάτων και υποτροφιών
που προάγουν την κατανόηση της Ελληνορθόδοξης πίστης, του Ελληνισμού και της σχέσης
των δύο με την ιστορία της Αμερικής και το πολυπολιτισμικό τοπίο για τους νέους.
Από την ίδρυσή του, με πρόσθετη υποστήριξη από τα μέλη του, το ‘FAITH’ έχει χρηματοδοτήσει με υπερηφάνεια πάνω από 1.650 επιχορηγήσεις και υποτροφίες στους καλύτερους και
λαμπρότερους νέους ηγέτες της Ελληνοαμερικανικής και Ελληνορθόδοξης κοινότητας μέσω
του διακεκριμένου Προγράμματος Υποτροφιών
‘FAITH’ για Ακαδημαϊκή Αριστεία, υποτροφιών
‘FAITH-STEM’, συνεργασίας με το ίδρυμα υποτροφιών Fulbright, ‘Fulbright-FAITH’ και πολ-

λά άλλα. Πέρυσι, το Κληροδότημα ‘FAITH’
εγκαινίασε το πρόγραμμα Στρατηγικής Ηγεσίας
για Μετασχηματιστική Δράση (Strategic
Leadership for Transformative Action - SLTA),
ένα πρόγραμμα πιστοποίησης στη διoίκηση μη
κερδοσκοπικών οργανισμών, για την επιμόρφωση κληρικών και λαϊκών ηγετών της κοινότητας σε συνεργασία με τη Σχολή Fletcher του
Πανεπιστημίου Tufts.
Το ‘FAITH’, κατά καιρούς, έχει επίσης επιχορηγήσει μοναδικά έργα που αναδεικνύουν ιστορικά κληροδοτήματα του Ελληνισμού και της Ελληνορθόδοξης πίστης στις ΗΠΑ και σε όλο τον
κόσμο. Ανταποκρινόμενο στις ιδιαίτερες εκκλήσεις του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη
Βαρθολομαίου, του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου
και του πρώην Αρχιεπισκόπου Δημητρίου, το
‘FAITH’ έχει προσφέρει απλόχερα στήριξη σε έργα συμβολικής σημασίας, όπως την ανοικοδόμηση της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν, την επαναλειτουργία
της Σχολής Ίμβρου και την ανάπτυξη του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών.
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Εγκρίθηκε η συμφωνία για την διάσωση του Ταμείου Προνοίας της Αρχιεπισκοπής
Νέα Υόρκη.- GreekNewsOnline

Μ

ε ανακοίνωσή της που δόθηκε στη
δημοσιότητα την Πέμπτη το απόγευμα, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής ενημερώνει ότι συμφωνήθηκε λύση η οποία διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Ταμείου Προνοίας των
Κληρικών και Λαϊκών υπαλλήλων της Αρχιεπισκοπής. Το θέμα απασχόλησε έντονα το
Κληροκολαϊκό Συνέδριο της Βοστώνης το
2018, εκτροχιάζοντας ουσιαστικά τη συζήτηση για τα οικονομικά κι όπως είχε λεχθεί η ελλιπής χρηματοδότηση του ταμείου ξεπερνούσε τα 50 εκατομμύρια δολάρια.
Αποτέλεσε επίσης ένα από τα βασικά θέματα
του τελευταίου διαδικτυακού Κληρικολάϊκού
Συνεδρίου, τον περασμένο Σεπτέμβριου.
Η ανακοίνωση μιλά για μια «ιστορική ψηφοφορία», με την οποία η Αρχιεπισκοπική Επιτροπή Παροχών εξασφάλισε το μέλλον του Συνταξιοδοτικού Προγράμματος Κληρικών και Λαϊκών Υπαλλήλων της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Στην ανακοίνωση δεν υπάρχουν λεπτομέρειες, ωστόσο κληρικοί που επικοινώνησαν μαζί μας ανέφεραν ότι μοιάζει πολύ με την πρόταση που είχε παρουσιαστεί από
την Αρχιεπισκοπή για τη δημιουργία νέου Ταμείου, το οποίου στην πορεία θα απορροφούσε
το παλιό.
Στην ανακοίνωση αναφέρονται μεταξύ άλλων: Μετά από μήνες σκληρής δουλειάς και με
την πατρική και αποφασιστική στήριξη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου, η Επιτροπή αποδέχθηκε δια ψηφοφο-

ρίας τις τροποποιήσεις στο σχέδιο του Προγράμματος Συνταξιοδότησης, οι οποίες αποβλέπουν αφενός στη βελτίωση της χρηματοδότησης του σχεδίου και αφετέρου στην προστασία των κεκτημένων. Οι αλλαγές ενσωματώνουν στο σχέδιο τη νέα μέθοδο χρηματοδότησης που εφαρμόζει η Ι. Αρχιεπισκοπή ήδη από
την 1η Ιανουαρίου 2021 και αποβλέπουν στην
εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης σταθερότητας του σχεδίου και στην αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών του και των
ενοριών που συμβάλλουν στην υλοποίησή του.
Το σχέδιο έχει πλέον οριστικοποιηθεί και η δια-

δικασία συγκέντρωσης κεφαλαίων, η οποία έχει
ήδη ξεκινήσει, θα συνεχιστεί με σοβαρότητα και
αποφασιστικότητα.
Ο π. James Greanias, Πρόεδρος της Αρχιεπισκοπικής Επιτροπής Παροχών, ευχαρίστησε
όλα τα μέλη της Επιτροπής και όσους συμμετείχαν στη διαδικασία διαβούλευσης για τη δημιουργική συμβολή τους. “Τις τελευταίες εβδομάδες συναντηθήκαμε με τους Συνδέσμους όλων
των Ι. Μητροπόλεων και αφουγκραστήκαμε
τον πόνο, αλλά και την αγωνία τους. Κατανοούμε τις σκέψεις των αδελφών μας και εργαστήκαμε σκληρά, προκειμένου να απαντήσουμε

σε όλα τα ερωτήματα και τις απορίες. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο
για την προνοητικότητά του, καθώς ήταν εκείνος που από την πρώτη μέρα της εκλογής και
ενθρόνισής του μας υπέδειξε να θέσουμε το ζήτημα αυτό στην κορυφή των προτεραιοτήτων
της αρχιεπισκοπικής διακονίας του. Σήμερα,
κυριολεκτικά γράφουμε ιστορία και ανυπομονούμε να εργαστούμε μαζί με τον Αρχιεπίσκοπό
μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε στο διηνεκές την περίθαλψη των κληρικών μας και των
λαϊκών υπαλλήλων μας”.
Μιλώντας στο τέλος της συνεδρίασης της
Επιτροπής Παροχών, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος δήλωσε:
“Χάρη στην ειλικρινή αφοσίωση και αγάπη της
Αρχιεπισκοπικής Επιτροπής Παροχών, πετύχαμε σήμερα κάτι που τα προηγούμενα χρόνια
φάνταζε ακατόρθωτο. Για πρώτη φορά, η Αρχιεπισκοπική Επιτροπή Παροχών και η Ι. Αρχιεπισκοπή εργάζονται από κοινού μέσα σ’ ένα
πνεύμα ειλικρίνειας, αμοιβαίου σεβασμού και
κυρίως διαφάνειας, προκειμένου να επιλυθεί
οριστικά η παρούσα κρίση. Είχαμε αρκετό και
δύσβατο δρόμο να διανύσουμε, αλλά γνωρίζουμε ότι τίποτα καλό δεν επιτυγχάνεται χωρίς
προσπάθεια και σκληρό αγώνα. Τόσο τα μέλη
της Αρχιεπισκοπικής Επιτροπής Παροχών όσο
και οι εκπρόσωποι της Ι. Αρχιεπισκοπής είναι
άξιοι κάθε επαίνου και θέλω όλα τα μέρη που
συμμετέχουν στο σχέδιο να γνωρίζουν ότι η οικονομική ασφάλεια των κληρικών μας και των
λαϊκών υπαλλήλων μας δεν πρόκειται να τεθεί
ξανά υπό αμφισβήτηση”.

Συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών της Αρχιεπισκοπής
Νέα Υόρκη.- GreekNewsOnline)
Συνήλθε στις 13 Απριλίου 2021 σε τακτική
συνεδρία η Επιτροπή Οικονομικών της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Υπεύθυνος της Επιτροπής εκ μέρους της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ντητρόιτ κ. Νικόλαος, ενώ πρόεδρός της είναι ο
Εντιμολογιώτατος Άρχων κ. Λάζαρος Κύρκος.
Η Επιτροπή αποτελείται από δύο μέλη του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου που διορίζονται από
κάθε Ι. Μητρόπολη, καθώς και από τον Πρωτοσύγκελλο κάθε Ι. Μητροπόλεως. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, επίσης, μέλη των Επιτροπών
Οικονομικών των Ι. Μητροπόλεων, καθώς ένα
σημαντικό μέρος της συνεδρίασης ήταν αφιερωμένο σε δραστηριότητες που επηρέασαν
άμεσα τις ενορίες και για τις οποίες την ευθύνη
είχαν οι Επιτροπές Οικονομικών, όπως οι ποικίλες παροχές, η χρηματοδότηση πρωτοβουλιών
και άλλοι τομείς δράσεων των Ι. Μητροπόλεων
και των ενοριών.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η Ταμίας της
Ι. Αρχιεπισκοπής κυρία Elaine Allen παρουσίασε έκθεση στην οποία περιγράφεται η οικονομική ευρωστία της Ι. Αρχιεπισκοπής. “Μετά από
πολλά έτη ελλειμμάτων, το 2020 ήταν η τρίτη
συνεχόμενη χρονιά που η περιστολή των εξόδων και η διατήρησή τους σε επίπεδα χαμηλότερα των εσόδων ενίσχυσε σημαντικά την οικονομική κατάσταση της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής”, σχολίασε η κυρία Allen.
Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι:
•
Το 2020 χορηγήθηκαν περίπου 1,1 εκατομμύρια δολάρια για την ανακούφιση ενοριών
και μεμονωμένων προσώπων εντός της Ι. Αρχιεπισκοπής.
•
Τα κεφάλαια από το ΡΡΡ (Paycheck
Protection Program) ύψους 2,4 εκατομμυρίων
δολαρίων που έλαβε η Ι. Αρχιεπισκοπή διατέθηκαν στις ενορίες.

•
Η κατανομή των κεφαλαίων της “Total
Commitment” που έλαβαν οι Ι. Μητροπόλεις
έφθασε σε ιστορικά υψηλά με τη βοήθεια και
των κεφαλαίων από το ΡΡΡ.
•
Όλες οι υποχρεώσεις της Ι. Αρχιεπισκοπής είναι τρέχουσες και δεν έχουν πραγματοποιηθεί δανεισμοί από τον Ιούνιο του 2019.
•
Οι υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Κολλέγιο του Τιμίου Σταυρού, το Σχέδιο Συντάξεων
Κληρικών και Λαϊκών Υπαλλήλων και το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχουν καλυφθεί πλήρως.
Η κυρία Allen δεν παρέλειψε να σημειώσει
ότι, παρά τη σημειωθείσα πρόοδο, χρειάζεται
να συνεχιστεί η προσπάθεια διασφάλισης των
πόρων, ώστε να επιτευχθεί η οικονομική σταθερότητα στους δύσκολους καιρούς μας.
Ο κ. Μαρία Στεφανής, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, σημείωσε ότι ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του 2020 προχωράει
σύμφωνα με το σχεδιασμό και ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν πραγματοποιη-

θεί, θα παρουσιαστούν στην προγραμματισμένη για το Μάιο συνεδρίαση του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου.
Ο κ. Κύρκος ενημέρωσε τους παρισταμένους
ότι οι εισφορές των ενοριών για την “Total
Commitment” βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο,
παρά το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη δύσκολη χρονιά λόγω του COVID–19. Συνολικά
86 ενορίες έχουν αξιοποιήσει το Πρόγραμμα
Προπληρωμής της “Total Commitment” της Ι.
Αρχιεπισκοπής κερδίζοντας 56.000 δολάρια σε
εκπτώσεις και προπληρώνοντας 2,86 εκατομμύρια δολάρια στην “Total Commitment”. Εκ
μέρους του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου
Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου, ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ντητρόιτ κ. Νικόλαος και ο κ.
Κύρκος εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους
προς τις ενορίες εκείνες που έδειξαν τη σταθερή υποστήριξή τους προς την Ι. Αρχιεπισκοπή.
Επιπλέον οι Ι. Μητροπόλεις παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις για την “Total
Commitment” του επόμενου έτους. Το σχετικό

ποσό αναμένεται να είναι περίπου 800.000 λιγότερο από το ποσό που διανεμήθηκε το 2020
στις Ι. Μητροπόλεις. Οι παρασχεθείσες πληροφορίες δίνουν τη δυνατότητα στις Ι. Μητροπόλεις να σχεδιάσουν από τώρα τις επόμενες κινήσεις τους.
Τέλος, επανεξετάστηκε η κατάσταση του νέου Ταμείου χρηματοδότησης παροχών (κυρίως
για τη χρηματοδότηση των συντάξεων). Επισημάνθηκε με μεγάλη ικανοποίηση ότι το 2021,
υπό το νέο πρόγραμμα, 494 (αντί των 414 στο
παρελθόν) από τις 540 ενορίες της Ι. Αρχιεπισκοπής συμβάλλουν στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης παροχών. Σημειώθηκε ότι 44 ενορίες
δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη τις πληρωμές για το
2021 και ζητήθηκε από κάθε Ι. Μητρόπολη να
επικοινωνήσει με τις ενορίες αυτές, προκειμένου να διευκρινιστεί η αιτία της καθυστέρησης.
Κατέστη, επίσης, γνωστό ότι είναι διαθέσιμα
και πρόσθετα κονδύλια από την Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση, για να στηριχθούν οι οικονομικά
ασθενείς ενορίες.
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Συνεχίζονται οι εργασίες ανακατασκευής στο ναό της Κορώνας

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
μερα των ονομαστηρίων της κοινότητας.
«Ευχόμαστε να γιορτάσουμε τη γιορτή της Μεταμόρφωσης εδώ», είπε στη Greek News ο δρ Αναστάσιος Κουλαρμάνης, πρόεδρος του κοινοτικού
συμβουλίου το οποίο διόρισε το Σεπτέμβριο του
2019 ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος για να ολοκληρώσει το έργο. Ενα μήνα μετά, εμπιστεύθηκε
την προϊσταμενία της κοινότητας στον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Πάνο, ο οποίος, όπως ο δρ
Κουλαρμάνης και πολλά μέλη του συμβουλίου, βαφτίστηκε και μεγάλωσε εκεί ,αλλά και στο Ναό της
Μεταμορφώσεως χειροτονήθηκε πρεσβύτερος τον
Αύγουστο του 2015.
«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους
δουλέψανε για το έργο αυτό, στο περασμένο συμβούλιο, το νέο συμβούλιο, τον ιερέα μας, τον προκάτοχό του, π. Γεώργιο Αναστασίου, που έδωσαν
ένα κομμάτι από τον εαυτό τους. Εχουμε λίγη δουλειά ακόμα. Προσπαθήσαμε να μείνει η εκκλησία
όπως ήταν. Είναι πολλά πράγματα που όταν έρθει
κάποιος που έχει μεγαλώσει εδώ, θα του θυμίσουν
τα χρόνια τα περασμένα, θα νοσταλγήσει την παλιά Κορώνα», σημείωσε ο κ. Κουλαρμάνης.
«Εχουμε περάσει δύσκολες μέρες. Ξέρω ότι ο
κόσμος λαχταρά να ανοίξει η κοινότητα, τους ζητάμε συγγνώμη, αλλά η εκκλησία φτιάχτηκε από
την αρχή. Δεν είναι ότι απλά την φτιάξαμε μετά
από φωτιά. Με όλους αυτούς τους νέους κανόνες
της πολιτείας είναι σαν να φτιάχνεις μια καινούρ-

για εκκλησία από την αρχή και γι›αυτό καθυστερήσαμε. Αυτό που μας καθυστερεί πάντα είναι οι
άδειες. Για παράδειγμα, πού να φανταστείς ότι και
το ΜΤΑ θα σου ζητήσει άδεια», πρόσθεσε.
Παράλληλα, όπως ανέφερε, γίνονταν εργασίες
αποκατάστασης και συντήρησης στα κτίρια που διαθέτει η κοινότητα.
Ηδη, στο ναό έχουν τοποθετηθεί τα διακοσμημένα με αγιογραφίες παράθυρα και ο Παντοκράτορας καθώς και οι αγιογραφίες του Ιερού, η Πλατυτέρα, η Ανάσταση, η Ανάληψη και η Πεντηκοστή.
«Είμαστε τυχεροί που βρήκαμε την εταιρεία που
τοποθέτησε τα παράθυρα το 1973 και βασιστήκαμε στα αρχικά σχέδια μαζί με τα αφιερώματα», μας
είπε ο π. Χρυσόστομος, ενώ αναφορικά με την αγιογράφηση του ναού, η οποία γίνεται από τον γνωστό αγιογράφο, συντηρητή και ψηφιδογράφο,
Γιάννη Φραζή, είπε ότι έχει μελετηθεί αρκετά και
θα λέει μία ιστορία όλη η εκκλησία. «Θα ξεκινά με
τη Γέννηση της Θεοτόκου, -στην πλευρά από όπου
ξεκίνησε η πυρκαγιά του 2017- θα ακολουθήσουν
με τα Εισόδια της Θεοτόκου, ο Ευαγγελισμός, η
Γέννηση του Χριστού μας, η Υπαπαντή, η Βάφτιση,
η Μεταμόρφωση, η Ανάσταση του Λαζάρου, η Βαϊφόρος, η Προσευχή στον Κήπο των Ελαιών, ο
δρόμος προς το Γολγοθά, η Σταύρωση, οι αγιογραφίες του Ιερού και θα τελειώνει με την Υψωση του
Τιμίου Σταυρού».
Το ιερό θα επεκταθεί προς τα έξω κατά τέσσερα
πόδια, ενώ το πάτωμα θα παραμείνει το ίδιο, όπως
και η σκαλιστή άμπελος στις κολώνες του ναού. Το

τέμπλο μαζί με το δεσποτικό και το αναλόγιο ετοιμάζονται στη Θεσσαλονίκη από τον Γεώργιο Οικονομίδη.
Τις εργασίες αποκατάστασης στο ναό ανέλαβε η
γενική κατασκευαστική εταιρεία «Vaggelas
Construction Group» ιδιοκτησίας Ιωάννη και
Αντώνη Βαγγέλα. «Είμαστε πολύ υπερήφανοι που
αναλάβαμε αυτό το έργο. Μεγαλώσαμε εδώ στην
Κορώνα, βαφτιστήκαμε και με το καλό να ξανανοίξει και να βαφτίσουμε εδώ και τα παιδιά μας. Να
γίνουν όλα όπως παλιά, όπως τα θυμόμαστε», είπε
στη Greek News ο Αντώνης Βαγγέλας. «Κάθε δουλειά έχει και τις δυσκολίες της, ειδικά όταν πρέπει
να αποφασίσουν πολλοί ακόμα και για ένα χρώμα.
Χάρη όμως στον π. Χρυσόστομο και τον κ. Κουλαρμάνη η δουλειά προχώρησε αρκετά», πρόσθεσε
με νόημα ο πατέρας του, Ιωάννης Βαγγέλας, ο
οποίος κατάγεται από το Πυργί της Χίου.
«Με το καλό έχουν προχωρήσει όλα, τα έχουμε
παραγγείλει όλα, θα τελειώσουμε. Η Κορώνα είναι
μία κοινότητα που πάντοτε χρειάζεται κάτι», σημείωσε ο δρ Κουλαρμάνης και υπογράμμισε τη
συμβολή των μελών του συμβουλίου στην ολοκλήρωση του έργου. «Μεγαλώσαμε εδώ, το συμβούλιο
μεγάλωσε εδώ, ο αντιπρόεδρος Φραγκούλης Κοντογιάννης, η κ. Λορέτα Βέργκος, ο Αριστείδης
Τζανετής, υπεύθυνος της Επιτροπής Κατασκευής
του έργου. Εδώ τρέχαμε, εδώ ήμουν ιερόπαιδο, εδώ
μας βάφτισε ο π. Τσελεντάκης και έχουμε κάτι που
μας ενώνει όλους. Θα συνεχίσουμε, θα το τελειώσουμε και θα φέρουμε την κοινότητα πίσω, ευχό-

μαστε οι Ελληνες να ξαναγυρίσουν. Ξέρω ότι πολλοί μένουν αλλού αλλά υπάρχει και κάτι που μας
τραβάει πίσω», σημείωσε ο κ. Κουλαρμάνης.
Ο π. Χρυσόστομος από την πλευρά του εξέφρασε ευγνωμοσύνη στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο
«που με τοποθέτησε στην ενορία όπου βαπτίστηκα, μεγάλωσα και χειροτονήθηκα πρεσβύτερος. Είναι συναισθηματικό το δέσιμο που έχω με την κοινότητα αυτή και προσπαθούμε με τη βοήθεια του
Θεού, την ευλογία του Σεβασμιωτάτου και την
ακούραστη βοήθεια του κ. Κουλαρμάνη, -τον
οποίο χαρακτήρισε οραματιστή- να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο».
Η κοινότητα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
στην Κορώνα ιδρύθηκε το 1926, μόλις τέσσερα
χρόνια μετά την επίσημη ίδρυση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
Τα θυρανοίξια του αρχικού ναού έγιναν Κυριακή
των Βαϊων, τον Απρίλιο του 1958, από τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτίου Αμερικής
Μιχαήλ.
Τα μέλη της κοινότητας εκκλησιάζονται από το
2017 στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης στο Τζάκσον Χάιτς, αλλά και στον Ιερό
Ναό του Τιμίου Σταυρού στο Whitestone. Η κοινότητα διατηρεί Ελληνικό Απογευματινό Σχολείο με
145 μαθητές και δωρεάν φοίτηση, ενώ έχει αναπτύξει πλούσια φιλανθρωπική δράση. «Το επόμενο
βήμα μας να γίνουμε λίγο πιο φιλάνθρωποι, να δώσουμε πίσω σε αυτούς που χρειάζονται βοήθεια»,
κατέληξε ο κ. Κουλαρμάνης.
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Χάρμα οφθαλμών γίνεται ο περιβάλλων χώρος της Αγίας Παρασκευής

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος

Νέα Υόρκη.- Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Σ

ε τελική φάση υλοποίησης εισέρχονται
οι εργασίες εξωραϊσμού και αισθητικής
αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου του
Αγιάσματος της Αγίας Παρασκευής (St.
Paraskevi Grotto - Shrine) στο Greenlawn του
Λονγκ Αϊλαντ, καθώς ενορίτες και φίλοι της
κοινότητας που διανύει την έβδομη δεκαετία
από την ίδρυσή της, κατάφεραν μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και υπό τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό για το έργο.
«Στόχος μας είναι οι εργασίες να ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι, ώστε το Αγίασμα να
εγκαινιαστεί την ημέρα της γιορτής της Αγίας

στις 26 Ιουλίου», ανέφερε στη Greek News, ο ιερατικώς προϊστάμενος της κοινότητας π. Ιωάννης Βλάχος.
Το Αγίασμα της Αγίας Παρασκευής που είναι
η προστάτιδα των ματιών και όσων έχουν προβλήματα με την όρασή τους, δημιουργήθηκε
πριν από 52 χρόνια από τον ενορίτη Ιωάννη Ιακώβου κατά το πρότυπο του Αγιάσματος της
Αγίας Παρασκευής στα Θεραπειά της Κωνσταντινούπολης και δωρήθηκε στην κοινότητα.
Αποτελεί δε, σύμφωνα με τον π. Ιωάννη Βλάχο, «μια πηγή ανακούφισης και γιατρειάς» για
τόσους ανθρώπους στη διάρκεια των πέντε αυτών δεκαετιών. Χιλιάδες προσκυνητές από όλο
τον κόσμο έχουν βρεθεί στην Αγία Παρασκευή
του Greenlawn στο πέρασμα των χρόνων και
αρκετοί από αυτούς, με τις μεσιτείες της Αγίας
και τη Χάρη του Θεού, έχουν ιαθεί.
Το έργο που αποτελεί μέρος των γενικών
ανακαινιστικών εργασιών στις κοινοτικές εγκαταστάσεις της Αγίας Παρασκευής ξεκίνησε πριν
από περίπου δύο χρόνια με τη συντήρηση και
τον καθαρισμό του Αγιάσματος, το βάψιμο του
εσωτερικού χώρου, την αντικατάσταση των παλαιών πορτών και του δαπέδου, την τοποθέτηση φωτισμού και την απαραίτητη συντήρηση
των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Συνεχίζεται δε με την αντικατάσταση των σκαλοπατιών και της ειδικής ράμπας για τα άτομα με κινητικά προβλήματα, ώστε να εξασφαλισθεί
ασφαλής πρόσβαση σε όλους και τον εξωραϊσμό του περιβάλλοντος χώρου ώστε να προσφέρει στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη
μια ατμόσφαιρα γαλήνης και πνευματικότητας.
Η ερανική προσπάθεια ξεκίνησε δειλά δειλά
το Μάρτιο του 2020, τέθηκε όμως σε αναμονή
εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Αρχικός
στόχος ήταν η συγκέντρωση εκατό χιλιάδων
δολαρίων. Πριν από τρεις εβδομάδες η κοινότητα ανακοίνωσε ότι χάρη στη γενναιοδωρία του
κόσμου ξεπεράστηκε και ο νέος στόχος των
εκατόν είκοσι χιλιάδων δολαρίων.
Τα χρήματα που θα περισσέψουν θα τοποθετηθούν σε λογαριασμό αποκλειστικά και μόνο
για τη συντήρηση του Αγιάσματος μελλοντικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα
της κοινότητας www.stparaskevi.org.
Κατά την πρώτη του ποιμαντορική επίσκεψη
στην κοινότητα τον Ιούλιο του 2019 ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος προσκύνησε
στο Αγίασμα, τονίζοντας τον ξεχωριστό δεσμό
της Αγίας Παρασκευής του Greenlawn με την
Αγία Παρασκευή των Θεραπειών και υποσχέθηκε όταν ολοκληρωθούν τα έργα να φέρει αγίασμα από τα Θεραπειά.
Ευχαριστίες εξέφρασε σε μήνυμά της στο
προηγούμενο μηνίαιο δελτίο της κοινότητας η
πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου Εφη
Καρλούτσι προς όλους τους δωρητές που γενναιόδωρα συνεισέφεραν πετυχαίνοντας το στόχο στις 31 Μαρτίου. «Η κοινότητά μας είναι ευλογημένη», είπε.
Ο π. Ιωάννης Βλάχοςανέλαβε μόλις τον περασμένο Οκτώβριο την προϊσταμενία της κοινότητας διαδεχόμενος τον π. Ηλία Νίκολας, ο
οποίος σήμερα υπηρετεί στην Κοίμηση της Θεοτόκου στο Πορτ Τζέφερσον. Πρώτος του στόχος ήταν να γνωρίσει προσωπικά όλους τους

νέους ενορίτες του. «Είναι σίγουρα μια ξεχωριστή πρόκληση ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της
πανδημίας και με όλους αυτούς τους περιορισμούς των τελευταίων μηνών στην καθημερινή
ζωή της κοινότητάς μας. Σιγά σιγά, όμως, αλλά
σταθερά συνδεόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο και προσβλέπουμε στους καλοκαιρινούς μήνες που, όλοι ελπίζουμε ότι οι περιορισμοί θα έχουν αρθεί πλήρως», μας είπε.
Και πρόσθεσε: «Παρομοίως και στο φεστιβάλ
μας που προγραμματίζεται για τις 17-19 Σεπτεμβρίου και το οποίο θα αποτελέσει μια ξεχωριστή ευκαιρία για όλους τους ενορίτες μας,
να ξανάρθουν κοντά και να προσφέρουν την
αγάπη και την φιλοξενία μας στην ευρύτερη
κοινότητα».
Προς το παρόν οι ενορίτες της Αγίας Παρασκευής προετοιμάζονται για τον εορτασμό των
Αγίων Ημερών του Πάσχα τηρώντας όλα τα
απαραίτητα μέτρα.Την ερχόμενη Τετάρτη 21
Απριλίου ολοκληρώνεται και η σειρά των έξι διαλέξεων της Σαρακοστής (2021 Lenten
Lectures) με την ομιλία του π. Ιωάννη, αμέσως
μετά την προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
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Συγκρατημένη στην κατάθεσή της στην επιτροπή
Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας η Νούλαντ
Νέα Υόρκη.Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
ην θέση του υπουργού Εξωτερικών,
Αντονι Μπλίνκεν, ότι οι ΗΠΑ πρέπει οι
ΗΠΑ να είναι ξεκάθαρες (clear-eyed) σε σχέση με την Τουρκία, επανέλαβε η υποψήφια για
τη θέση της βοηθού υπουργού Εξωτερικών
για Πολιτικές Υποθέσεις, Βικτώρια Νούλαντ,
καταθέτοντας την Πέμπτη ενώπιον της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.
Η κ. Νούλαντ επανέλαβε τις πάγιες αμερικανικές θέσεις για το θέμα της αγοράς των ρωσικών πυραύλων S-400, αναφέρθηκε στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, αλλά απέφυγε
να σχολιάσει τις αναφορές του προέδρου της
επιτροπής, γερουσιαστή Ρόμπερ Μενέντεζ και
του δημοκρατικού βουλευτή, Κρις Βαν Χόλεν,
για τις προκλήσεις της Τουρκίας σε βάρος της
Ελλάδας και της Κύπρου.
Να σημειώσουμε, πάντως, ότι η κ. Νούλαντ
αναμένεται να απαντήσει γραπτώς σε πολλά
ερωτήματα των μελών της επιτροπής.
«Στην Τουρκία, ο Πρόεδρος Ερντογάν απέκτησε το ελεύθερο από την προηγούμενη κυβέρνηση και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Την
αγορά ενός ρωσικού πυραυλικού συστήματος,
τη στρατιωτική επιθετικότητα στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και τη Συρία, καθώς και φιλοπόλεμες δράσεις κατά της Ελλάδας και της Κύπρου. Αν και θεωρείται σύμμαχος του ΝΑΤΟ, η
Τουρκία φαίνεται να θέλει να τα σπάσει μαζί
μας αντί να είναι εταίρος μας. Δεν συμφωνώ με
τις επιλογές του Ερντογάν, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να επαναπροσανατολίζουμε τον εαυτό
μας στην Ανατολική Μεσόγειο, προς δημοκρατίες οι οποίες μοιράζονται μαζί μας τις αξίες μας
και τα συμφέροντά μας για την ασφάλεια. Η
κυβέρνηση έχει μια σημαντική ευκαιρία εδώ και
ελπίζω να την εκμεταλλευτεί», είπε ο πρόεδρος
της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ..
Αναφέρθηκε επίσης στα ζητήματα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, επισημαίνοντας την ανάγκη
άσκησης πίεσης εκ μέρους των ΗΠΑ στο Αζερμπαιτζάν για την απελευθέρωση των Αρμένιων
αιχμαλώτων που κρατά, και την διασφάλιση ότι
οι εκτοπισμένοι θα τύχουν της βοήθειας που
χρειάζονται.
Αποφεύγοντας τις αναφορές σε Ελλάδα και

Τ

Νέα Υόρκη.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ηχηρό μήνυμα για τον περιορισμό της
οπλοκατοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέλνει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Με αφορμή την επίθεση από 19χρονο στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας ταχυμεταφορών
Fedex, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Ινδιανάπολης, το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης, που στοίχισε τη ζωή σε οκτώ εργαζόμενους και προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών
άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος σημείωσε ότι «για ακόμη μία φορά το έθνος μας συγκλονίζεται από τη βία των όπλων. Προσευχόμαστε για τα θύματα της σφαγής στην Ινδιανάπολη, αλλά οφείλουμε και να προχωρήσουμε σε αποτελεσματικές δράσεις, που θα
σώζουν ζωές».
Ολοκληρώνει, μάλιστα, την ανάρτησή του
με την επισήμανση ότι «η βία των όπλων τροφοδοτείται από ‘‹κουλτούρα της οπλοκατοχής››, η οποία υπερβαίνει κάθε λογική».

Φυγή επιχειρήσεων
από τη Νέα Υόρκη

Κύπρο, η κ. Νούλαντ είπε πως εργάζεται για 25
χρόνια στην σύγκρουση Αρμενίας – Αζερμπαιτζάν, χαρακτηρίζοντας τραγικές τις εξελίξεις
της περασμένης χρονιάς.
«Πρέπει να απελευθερωθούν οι αιχμάλωτοι,
να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια, να διασφαλιστεί η κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της
Αρμενίας και ότι θα αποφασίζει η ίδια για τον
εαυτό της», είπε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ
πρέπει να μιλήσουν με την σύμμαχό τους Τουρκία.
«Ο υπουργός Εξωτερικών μίλησε για ξεκάθαρη στάση σε σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για την
διμερή μας σχέση και να καταστήσουμε ξεκάθαρες τις ανησυχίες μας, όχι μόνο για όσα κάνει
η Τουρκία εκτός των συνόρων της, αλλά κι

εντός της χώρας».
Σχολιάζοντας την κριτική του γερουσιαστή
Κρις Βαν Χόλεν σε βάρος της Τουρκίας, για την
αγορά των S-400 και την επιθετικότητα σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου, η κ. Νούλαντ
είπε:
«Όπως απάντησα και στον πρόεδρο της επιτροπής, συμφωνών με τον υπουργό Εξωτερικών για την ανάγκη να είμαστε ξεκάθαροι έναντι της Τουρκία. Δεν έχει κανένα νόημα μία
σύμμαχος στο ΝΑΤΟ να αγοράζει νέα ρωσικά
στρατιωτικά συστήματα. Υπάρχει δικομματική
ανησυχία στις ΗΠΑ να συνεχίσουμε να πιέζουμε την Τουρκία στο θέμα αυτό, όπως και σ’ όλα
τα άλλα που έχουμε, συμπεριλαμβανομένων
της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της Τουρκίας», πρόσθεσε.

Εμπειρογνώμων για γερμανικά θέματα για υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Νέα Υόρκη.Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Η Κάρεν Έρικα Ντόνφριντ, πρόεδρος της
αμερικανικής δεξαμενής σκέψης German
Marshal Fund, αποτελεί την υποψήφια του
προέδρου Μπάιντεν για να πληρώσει τη θέση
της υφυπουργού Εξωτερικών Αρμόδιας για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Μαζί με την κ. Ντόνφριντ,
ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ακόμη έξι υποψηφιότητες για θέσεις υφυπουργού Εξωτερικών,
εκ των οποίων οι πέντε είναι γυναίκες και ο
ένας αφροαμερικανός.
Ο διορισμός θα επικυρωθεί από την ολομέλεια της Γερουσίας και θα προηγηθεί δημόσια
ακρόαση στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων.
Πριν αναλάβει το 2014 την θέση της πολύ
γνωστής δεξαμενής σκέψης German Marshall
Fund, η Κέρεν Έρικα Ντόνφριντ ήταν σύμβουλος του προέδρου Ομπάμα και ανώτερη διευ-

Μήνυμα για τον
περιορισμό της
οπλοκατοχής στις
ΗΠΑ από τον
Αρχιεπίσκοπο
Ελπιδοφόρο

θύντρια για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Από έχει εργαστεί
ξανά στο German Marshall Fund από το 20052010 και το 2001 2003 και ενδιάμεσα στο τμήμα σχεδιασμού του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με αρ-

μοδιότητα ευρωπαϊκά θέματα. Προ του 2001
ήταν αναλύτρια ευρωπαϊκών θεμάτων στο τμήμα μελετών του Κογκρέσου (CRS).
Όπως ανέφερε αμερικανός αναλυτής, ο διορισμός της σχετίζεται με την προσπάθεια της
κυβέρνησης Μπάιντεν να επουλώσει τα προβλήματα που προκάλεσε στις αμερικανο-γερμανικές σχέσεις η προεδρία Τραμπ και ο συγκρουσιακός πρέσβης που είχε διορίσει, Ρικ
Γκρενέλ. Η ίδια ομιλεί απταίστως τα γερμανικά
και έχει σπουδάσει στο Μόναχο.
Παρότι για πολλά χρόνια η συγκεκριμένη
δεξαμενή σκέψης ήταν φιλική προς την Τουρκία, τα τελευταία δέκα χρόνια κρατά αρκετές
αποστάσεις. Η ίδια η κ. Ντόνφριντ δεν έχει ιδιαίτερα βαθιές γνώσεις γύρω από τα Βαλκάνια
και Νοτιοανατολική Μεσόγειο, γεγονός που
δίνει βαρύτητα στο ποιος θα αναλάβει βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών, στη θέση που κατέχει
τα τελευταία 4 χρόνια ο Μάθιου Πάλμερ.

Νέα Υόρκη
Κύμα φυγής εταιρειών από τη Νέα Υόρκη
παρατηρείται εδώ και μερικούς μήνες εξαιτίας
των νέων δεδομένων που διαμόρφωσε η πανδημία. Συγκεκριμένα, όπως γράφει η Wall
Street Journal, οι επιχειρήσεις έχουν ανακαλύψει στη διάρκεια του πρώτου lockdown και
της πρώτης φάσης τηλεργασίας ότι δεν είναι
απαραίτητο να διατηρούν υπαλλήλους
μέσα στην πόλη της Νέας Υόρκης. Πολλοί
εργοδότες εκτιμούν πως δεν αξίζει πλέον να
καταβάλουν το κόστος για να διατηρούν γραφεία στο Μανχάταν και μεταφέρουν αλλού
τους υπαλλήλους τους. Η Νέα Υόρκη έχει
όντως εγκαταλειφθεί ήδη ώς ένα βαθμό από
εκείνους που θα μπορούσαν να της αποφέρουν έσοδα. Στη διάρκεια του περασμένου
έτους την εγκατέλειψαν οι εταιρείες Elliott
Management, Icahn Enterprises LP, Silver
Lake, Blackstone Group και Moelis &Co που
είτε μεταφέρθηκαν στη Φλόριντα είτε έχουν
ανοίξει εκεί καινούργια γραφεία και πιθανώς
να μεταφερθούν αργότερα. Η Goldman Sachs
Asset Management εξετάζει, άλλωστε, τη δυνατότητα να επεκταθεί στη Φλόριντα, που δεν
επιβάλει πολιτειακό φόρο εισοδήματος. Η
JetBlue Airways Corp. έχει επίσης ανακοινώσει ότι ενδέχεται να μεταφέρει τα κεντρικά
γραφεία της στη Φλόριντα το 2023, οπότε λήγει το συμβόλαιο ενοικίασης. Σύμφωνα, άλλωστε, με την Υπηρεσία Απογραφών, η Νέα
Υόρκη παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση
πληθυσμού ανάμεσα σε όλες τις πολιτείες των
ΗΠΑ από τον Ιούλιο του 2019 ώς τον Ιούλιο
του 2020. Πάνω από 300.000 νοικοκυριά που
διέμεναν σε ακριβές περιοχές υψηλού εισοδήματος υπέβαλαν αίτηση αλλαγής κατοικίας.
Την ίδια ώρα, αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της πολιτείας της Νέας Υόρκης να αυξήσει τους φόρους στους πλέον εύπορους από
τους κατοίκους της αλλά και στις επιχειρήσεις.
Στόχος της είναι να ενισχύσει τα δημόσια οικονομικά της χωρίς να πλήξει περαιτέρω την
οικονομία της που ήδη έχει υποστεί ζημιά από
την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα όπως
η τηλεργασία. Ο νέος προϋπολογισμός της
πολιτείας προβλέπει αύξηση του φορολογικού
συντελεστή για όσους έχουν εισόδημα ύψους
άνω του ενός εκατ. δολαρίων ετησίως στο
9,65% από το 8,82%, επίσης συντελεστή
10,3% σε όσους έχουν εισόδημα άνω των 5
εκατ. δολαρίων και 10,9% σε όσους έχουν εισόδημα άνω των 25 εκατ. δολαρίων.
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Διεθνής
λογοτεχνικός
διαγωνισμός
από την
Πολιτιστική
Οργάνωση
«Νόστος»
Θεσσαλονίκη.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διεθνή λογοτεχνικό διαγωνισμό, με θέμα «200 χρόνια
Λευτεριάς και Ελληνισμού», διοργανώνει η Ελληνική Πολιτιστική Οργάνωση «Νόστος», με
έδρα το Μπουένος Άιρες της
Αργεντινής, υπό την αιγίδα της
Γενικής Γραμματείας Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του ελληνικού
υπουργείου Εξωτερικών.
Ο διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται σε συνεργασία με
την Ένωση Λογοτεχνών της
Αργεντινής (SADE) απευθύνεται στους απανταχού Έλληνες
και φιλέλληνες, δίνοντάς τους
τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα έργο γραμμένο σε
μία εκ των τεσσάρων γλωσσών:
την ελληνική, την ισπανική,
την ιταλική ή την αγγλική.
«Η εμπειρία μας από τους
τρεις Διεθνείς Λογοτεχνικούς
Διαγωνισμούς, που έχουν προηγηθεί και γενικότερα των
πολλών, κατά γενική ομολογία,
επιτυχημένων εκδηλώσεων στα
δεκαπέντε χρόνια της ύπαρξής
μας, μας κάνουν να αισιοδοξούμε ότι και ο φετινός διαγωνισμός θα στεφθεί με επιτυχία,
με μοναδικό σκοπό την ανάδειξη της πατρίδας μας σε όλα τα
μήκη και πλάτη της γης», λέει
στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων η πρόεδρος της οργάνωσης «Νόστος»
Χριστίνα Τσαρδίκου.
Όλα τα βραβευμένα έργα
(ποίησης ή λογοτεχνικό δοκίμιο) θα δημοσιευθούν αρχικά
σε μια ηλεκτρονική ανθολογία,
με σκοπό να αναδειχθούν οι
σκέψεις, ο στοχασμός και οι έννοιες που συνδέονται με τις
αξίες και το επίκαιρο μήνυμα
του ελληνικού αγώνα για την
ελευθερία, ένα μήνυμα πανανθρώπινο, που συνδέεται ιδιαιτέρως με την παγκόσμια ιστορία και τη λογοτεχνία.
Τελική ημερομηνία κατάθεσης των έργων ορίζεται η 1η
Αυγούστου 2021. Τα έργα θα
πρέπει να υποβληθούν στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
certamenliterario2021@nostos.
org.ar ακολουθώντας τους
όρους και τις προϋποθέσεις
που περιγράφονται αναλυτικά
στην ιστοσελίδα του Νόστου
(https://nostos.org.ar/).
Θα απονεμηθούν τρία βραβεία, τρεις έπαινοι και τέσσερις
τιμητικές διακρίσεις και οι βραβευμένες εργασίες θα δημοσιευθούν σε μια ψηφιακή Ανθολογία. Η ανακοίνωση των βραβείων θα γίνει τον Οκτώβριο
του 2021 και τα βραβεία θα παραδοθούν σε ημερομηνία που
θα καθορισθεί στη διάρκεια
του τρέχοντος έτους.
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Συνέντευξη του ΓΓ της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα
Aθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Η πανδημία παραμένει παρούσα, όμως η κυβερνητική και κρατική ευθύνη για την ανάσχεσή της είναι
απούσα» αναφέρει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης
Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στο Newsbomb.gr.

Όπως υπογραμμίζει «το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε: Η αντιμετώπιση της πανδημίας δεν μπορεί να γίνει χωρίς κρατική επιδημιολογική καταγραφή και επίβλεψη, χωρίς μέτρα προστασίας και ελέγχους στους χώρους δουλειάς, ιδιαίτερα στα μεγάλα εργοστάσια, στα
μέσα μαζικής μεταφοράς, με τα οποία μετακινούνται χιλιάδες εργαζόμενοι. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς
μαζικό πρόγραμμα εμβολιασμού με πρόσβαση σε όλα τα
διαθέσιμα εμβόλια, χωρίς θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας και επίταξη του ιδιωτικού τομέα για να
βρεθούν οι ΜΕΘ που λείπουν και να σωθούν ανθρώπινες ζωές».
Ερωτηθείς για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι «η γενίκευση των νέων μορφών εκμετάλλευσης και της ευελιξίας, η φθηνότερη εργατική δύναμη, η επίθεση στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, δεν είναι ιδεοληψίες της ΝΔ και του νεοφιλελευθερισμού, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στρατηγική της
ΕΕ, οι όροι για να ανακάμψουν τα κέρδη του κεφαλαίου.
Και ο νόμος για τα εργασιακά είναι το νέο προαπαιτούμενο που συνοδεύει το υπερμνημόνιο, το Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης».
«Αν για τον καπιταλισμό και τις κυβερνήσεις του είναι
πρόοδος η κατάργηση του 8ωρου και η καθιέρωση του
10ωρου, η πλήρης απελευθέρωση των ατομικών συμβάσεων εργασίας και η απογείωση των υπερωριών, για τους
εργαζόμενους είναι οπισθοδρόμηση. Γι› αυτήν την οπισθοδρόμηση ευθύνη έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, που ως κυβέρνηση συνέβαλε στη γενίκευση της «ευελιξίας», νομοθέτησε τη 12ωρη δουλειά στους νοσοκομειακούς γιατρούς, διατήρησε τη μείωση της αμοιβής των υπερωριών,
επέβαλε δουλειά 32 Κυριακές το χρόνο και άλλα πολλά»
προσθέτει ο Δ. Κουτσούμπας και τονίζει στη συνέχεια:
«Το νομοσχέδιο αυτό πρέπει να αποτελέσει αιτία πολέμου για τους εργαζόμενους, τα νέα παιδιά που μπορεί
να μην έχουν γνωρίσει τις κατακτήσεις των προηγούμενων γενιών, γνωρίζουν όμως, ζουν από πρώτο χέρι, την
εκμετάλλευση ακόμα κι αν αυτή παρουσιάζεται ως εκσυγχρονισμός. Η απεργία της Πρωτομαγιάς, στις 6 Μάη,
μπορεί να είναι η πρώτη δυναμική απάντηση».
Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά αναφέρει πως «η πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού εξωτερικών στην Τουρκία και τα όσα ακολούθησαν των συναντήσεών του,
αποδεικνύουν πως στο τραπέζι του διαλόγου βρίσκονται
όλα τα θέματα, όλα όσα η αστική τάξη της γειτονικής

χώρας επιμένει να θέτει ως απαράδεκτες διεκδικήσεις».
Σημειώνει ότι έχουν σημασία και αυτά που λέγονται
«πίσω από τις κάμερες», όπου όπως εξηγεί «εξελίσσεται
ένα αναβαθμισμένο «παζάρι» ανάμεσα στις αστικές τάξεις των δύο χωρών, με μεσολαβητές τους Αμερικάνους,
το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, στο έδαφος των επικίνδυνων ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην περιοχή, στους οποίους συμμετέχουν ενεργά και οι δύο κυβερνήσεις. Μέσα
απ› αυτό το «παζάρι» προετοιμάζεται ο επώδυνος συμβιβασμός για τη συνεκμετάλλευση στην Ανατ. Μεσόγειο
και το Αιγαίο και τα νέα διχοτομικά σχέδια στην Κύπρο,
εξελίξεις που θα αποβούν σε βάρος όλων των λαών της
περιοχής».
«Θετικές για το λαό μας εξελίξεις μπορούν να προκύψουν μόνο αν δυναμώσει την πάλη του για τη μη αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν,
το ξήλωμα των αμερικάνικων βάσεων από την Ελλάδα
και την αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες,
με τον ίδιο να κάνει κουμάντο στο τόπο του» υπογραμμίζει ο Δ. Κουτσούμπας.
Ως προς τις πολιτικές εξελίξεις αναφέρει ότι «δεν αποκλείεται τίποτα», επισημαίνοντας ταυτόχρονα βάσει
όσων συμβαίνουν τώρα ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ και τα
άλλα κόμματα της αστικής αντιπολίτευσης -παρά την
μεταξύ τους αντιπαράθεση- έχουν κάνει σαφές το κοινό
έδαφος που μοιράζονται. Αυτό για παράδειγμα εκφράζεται όταν όλοι, πλην ΚΚΕ, χαιρετίζουν το Ταμείο Ανάκαμ-

ψης της ΕΕ ή στηρίζουν την εμπλοκή της Ελλάδας στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Αυτή τη στρατηγική σύμπλευση -παρά τις διαφορές στην τακτική, το ύφος, το
στυλ- μαρτυρά και ο μεγάλος αριθμός κυβερνητικών νομοσχεδίων της ΝΔ που έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ κ.ά.».
«Το ΚΚΕ απλώνει το χέρι σε κάθε εργαζόμενο, μικρό
επαγγελματία, αυτοαπασχολούμενο, νέο και νέα και
ασφαλώς σε ανθρώπους που νοιώθουν και είναι αριστεροί, που είχαν εγκλωβιστεί στις ψεύτικες υποσχέσεις του
ΣΥΡΙΖΑ και ψάχνουν τρόπο να δράσουν, μη αντέχοντας
ούτε τα κηρύγματα περί «μορατόριουμ με την κυβέρνηση», ούτε την επανάληψη -με άλλους όρους- του ίδιου
δρόμου, που αθωώνοντας την ΕΕ, το κεφάλαιο και τη
στρατηγική του, οδήγησε στην απογοήτευση και την
επικράτηση του ΤΙΝΑ (σ.σ. There is no alternative/δεν
υπάρχει εναλλακτική)» αναφέρει.
«Τη διέξοδο για το λαό δεν μπορεί να τη φωτίσει κάποια συναλλαγή σε επίπεδο κορυφών, τέτοιες δοκιμάστηκαν και απέτυχαν παταγωδώς, αλλά η ενίσχυση της
μεγάλης, κοινωνικής συμμαχίας που θα στοχεύει τον
κοινό αντίπαλο: Το κεφάλαιο και την ΕΕ, την εξουσία
και τα κόμματα που τους υπηρετούν, για την ικανοποίηση των αναγκών του λαού. Εκεί ήδη συναντιόμαστε με
χιλιάδες ανθρώπους, που τώρα ακούνε πιο προσεκτικά
το ΚΚΕ, προσεγγίζουν και δρουν μαζί με το Κόμμα μας»
καταλήγει στη συνέντευξή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Επίσημο άνοιγμα του τουρισμού την 14η Μαΐου
Αθήνα.- Του Κώστα Χαλκιαδάκη/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ολοταχώς για το επίσημο άνοιγμα του ελληνικού
τουρισμού την 14η Μαΐου βαδίζει η τουριστική
βιομηχανία της χώρας, όπως εξηγούν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
φορείς του κλάδου. Η αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού
Επιμελητηρίου Ελλάδας Χριστίνα Τετράδη μιλώντας στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ, κάνει λόγο για ένα «μήνυμα ανοίγματος»
που μόνο καλό θα κάνει στην εικόνα της χώρας διεθνώς.
Μάλιστα, ανέφερε ότι όσες αφίξεις έρθουν πριν από τις
14η Μαΐου είναι μια άσκηση ετοιμότητας στα ελληνικά
αεροδρόμια και εξέφρασε την ευχή η χώρα να είναι
«πράσινη» στον Χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), αλλά και την ελπίδα η φετινή χρονιά να είναι ανάλογη του περσινού
ασφαλούς ανοίγματος του ελληνικού τουρισμού.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η Κωνσταντίνα Σβήνου,
πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών και Προβλέψεων
(ΙΤΕΠ) υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι μόνο θετικά
μπορεί να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι «μπορεί κάποιος
να έλθει Ελλάδα τις επόμενες ημέρες χωρίς να μπει σε διαδικασία καραντίνας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και μια
πιλοτική προσπάθεια που καλό είναι που γίνεται πριν το
επίσημο άνοιγμα της τουριστικής περιόδου την 14η Μαΐου». Δεν περιμένουμε μαζικό άνοιγμα του τουρισμού πριν
τις 14 Μαΐου, συμπλήρωσε, ωστόσο είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να διαπιστωθεί πως θα λειτουργήσουν τα
υγειονομικά πρωτόκολλα στα αεροδρόμια και γενικότερα η ταξιδιωτική αλυσίδα.
Για το ίδιο θέμα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδας (FedaHatta)
Λύσσανδρος Τσιλίδης, αφού σημειώνει ότι τα αεροδρό-

μια της Κω, της Μυκόνου, της Σαντορίνης, της Ρόδου της
Κέρκυρας, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης των Χανίων
και του Ηρακλείου είναι αυτά που θα υποδεχτούν τις
πρώτες αφίξεις τουριστών πριν την 14η Μαίου, σημειώνει
ότι αυτά είναι ήδη σε λειτουργία με προγραμματισμένες
πτήσεις δρομολογίων. Το σημαντικό, στην παρούσα συνθήκη, είναι ότι σε αυτά θα γίνει ουσιαστικά μια «πρόβα
τζενεράλε» πριν το επίσημο άνοιγμα την 14 Μαίου. Και
αναφέρει πως «ο σκοπός ήταν και είναι να ανοίξει η χώρα
και επ΄ ουδενί δεν είμαστε αρνητικοί σε αυτό», λέει ο
πρόεδρος της FedHatta. Πάντα υπό την προϋπόθεση ότι
πληρούν τους όρους (εμβολιασμού, γρήγορα τέστ
ανίχνευσης κλπ), επιβάτες από τα 27 κράτη της ΕΕ, από
τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Σερβία, το Ισραήλ και τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θα μπορούν να πετούν στα
εν λόγω αεροδρόμια χωρίς να χρειάζεται να παραμείνουν
σε καραντίνα κατά την άφιξή τους.
Οι φορείς του κλάδου σημειώνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι
πλέον η έλευση των τουριστών θα έχει θα έχει νόημα αν
συνοδευτεί από τη μετακίνηση από νομό σε νομό. Η
κυρία Σβήνου και ως πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων
στην Κω εκφράζει την απορία της πως θα έλθει ο ξένος
επισκέπτης στο νησί του Ιπποκράτη, όταν το νησί δεν
έχει πτήσεις τσάρτερ ακόμα. Από την πλευρά του και ο κ.
Τσιλίδης εστιάζει στο απαραίτητο άνοιγμα των
μετακινήσεων από νομό σε νομό προκειμένου να
εξυπηρετηθούν οι μεταφορές των λεωφορείων που
μετακινούν τους ξένους επισκέπτες.
Σχετικά με τις παραμέτρους που συνδέονται με τις
πρώτες αφίξεις των επισκεπτών της χώρας ο τουριστικός
κλάδος, όπως αναφέρει ο κ. Τσιλίδης αναμένει τις

ανακοινώσεις για τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Τι θα
γίνει εφέτος με τις χωρητικότητες στα τουριστικά
λεωφορεία, τι θα ισχύει για το γιώτιγκ και τις κρουαζιέρες,
αλλά και με τα συνέδρια, είναι μερικά από τα ερωτήματα
που απευθύνει ο κ. Τσιλίδης. Πάντως στα ξενοδοχεία φέτος σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν τα self tests
στους εργαζόμενους, αναφέρει η κυρία Σβήνου και καλεί
το κράτος να προνοήσει για το κόστος αυτών, αφού αυτό
καταγράφεται μεγάλο για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ξενοδοχείο με 1.000 άτομα
προσωπικό απαιτεί τουλάχιστον δαπάνη 30.000 ευρώ το
μήνα για Self Tests.
Σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης
στην Ελλάδα φέτος περνάει από τα αχαρτογράφητα νερά
της εξέλιξη της πανδημίας, των εμβολιασμών στις κύριες
αγορές - δεξαμενές για την προσέλκυση τουριστών στην
Ελλάδα, αλλά και τις πολιτικές που εφαρμόζει κάθε χώρα
για τα ταξίδια. Αυτό που εξακολουθεί να ισχύει την
δεδομένη χρονική στιγμή, είναι το γεγονός ότι οι
κρατήσεις για την Ελλάδα θα είναι όχι «last minute αλλά
last second» (τελευταίας στιγμής) όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων
Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης. Σύμφωνα με την κυρία
Σβήνου, 17 Μαΐου, αναμένονται οι πρώτες πτήσεις της
TUI στην Ελλάδα, ενώ η JET2 αναμένεται στην Ελλάδα
στις 24 Ιουνίου. Από την πλευρά της η κυρία Τετράδη
ελπίζει ότι η εφετινή χρονιά η τουριστική σαιζόν μπορεί
να επιμηκυνθεί μέχρι τον Νοέμβριο. Τέλος ο κ. Τσιλίδης
δηλώνει αισιόδοξος αλλά όχι υπερ-αισιόδοξος, απόρροια
των προβλημάτων που υπάρχουν στους εμβολιασμούς σε
Γερμανία και Γαλλία, όπως αναφέρει.
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Γιάννα: Η προβολή της επετείου των 200 χρόνων συνεχίζεται
Αθήνα.-ΑΠΕ-ΜΠΕ

«

Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε ακόμη
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου» ανάφερε η πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», Γιάννα
Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στο TRT Θεσσαλίας. Όπως
πρόσθεσε, «στόχος μας είναι να γίνουν δράσεις όλο το χρόνο, σε όλη την Ελλάδα και σε
όλο τον κόσμο». Σημειώνεται ότι η συνέντευξη θα μεταδοθεί και σε άλλα 9 περιφερειακά
κανάλια σε όλη τη χώρα, μέσω του δικτύου
Hellas Net.
Η κυρία Αγγελοπούλου αναφέρθηκε σε μια
σημαντική δράση που ετοιμάζει η Επιτροπή
«Ελλάδα 2021», στις 8 και 9 Μαΐου, την ταυτόχρονη προβολή σε κτίρια 18 πόλεων της Ελλάδας μιας οπτικοποιημένης αφήγησης της Επανάστασης του 1821, μέσα από έργα τέχνης σύγχρονα με αυτήν. «Είναι κάτι που γίνεται για
πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τέτοια έκταση»
τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής και πρόσθεσε
ότι η δράση θα υλοποιηθεί με την ευθύνη του
Εργαστηρίου Ευφυών Περιβαλλόντων της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Οι προβολές θα δίνουν έμφαση και στην ιδιαίτερη ιστορία και τους ήρωες της κάθε πόλης.
Οι πόλεις στις οποίες θα γίνουν οι προβολές είναι: Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Λαμία, Λάρισα, Μεσολόγγι, Νάουσα, Ναύπλιο,
Πειραιάς, Ρόδος, Σύρος, Τρίπολη, Χανιά και Χίος.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κυρία Αγγελοπούλου στη σημασία του Νομισματικού Προγράμματος της Επιτροπής, καθώς η Επιτροπή δεν
λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση. Σημειώνεται

ότι το Νομισματικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει
μια συλλογή 14 συλλεκτικών νομισμάτων, τα
οποία μπορεί η καθεμιά και ο καθένας να αποκτήσει ως μοναδικά ενθύμια της συμβολικής
επετείου των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση. Η συλλογή περιλαμβάνει 2 διμεταλλικά νομίσματα που απεικονίζουν τα δύο πρώτα νομίσματα του Ελληνικού Κράτους, τον Φοίνικα και
τη Δραχμή, 8 αργυρά νομίσματα με τις επεκτάσεις της ελληνικής επικράτειας και εμβληματικές προσωπικότητες που συνέδεσαν το όνομά
τους με περιοχές της Ελλάδας, και 4 χρυσά νομίσματα με χαρακτηριστικές ελληνικές σημαίες.
«Ό,τι κάνουμε χρηματοδοτείται από τα έσοδα του Νομισματικού και του Χορηγικού μας
Προγράμματος» τόνισε η πρόεδρος της Επιτρο-

337 E. 74th St. New York, NY 10021
Rev. Fr. Nikolas P. Karloutos, Dean

πής, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της Επιτροπής
είναι μέσα από τις επετειακές δράσεις που θα
αφήνουν μια παρακαταθήκη για το αύριο, όλα
τα έσοδα να επιστρέψουν στην κοινωνία.
Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στη δωρεά
των 18 κλινών ΜΕΘ που δώρισε η Επιτροπή στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα εγκαίνια των οποίων
αναμένεται να γίνουν το Σάββατο, παρουσία
του Πρωθυπουργού, στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης. «Η Επιτροπή δεν θα
μπορούσε να μείνει αδιάφορη απέναντι σε όσα
συμβαίνουν γύρω μας. Για αυτό και αποφασίσαμε να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα για ένα
καινοτόμο ελληνικό φάρμακο κατά της covid-19
στο Νοσοκομείο Παπανικολάου και να δωρίσουμε τις 18 κινητές κλίνες ΜΕΘ, οι οποίες αρ-

γότερα, αν προκύψει ανάγκη, μπορούν να μεταφερθούν και αλλού».
«Κεντρική μας απόφαση, ως Επιτροπή, ήταν
να έχουμε μια ζύμωση με την κοινωνία και να διαμορφώσουμε μαζί της, με τις Περιφέρειες, τους
Δήμους, τα Πανεπιστήμια, τους ενεργούς πολίτες, το επετειακό πρόγραμμα των δράσεων και
των εκδηλώσεων» τόνισε σε άλλο σημείο της
τοποθέτησής της η κυρία Αγγελοπούλου, επισημαίνοντας ότι, για αυτό το λόγο, αντιπροσωπείες της Επιτροπής επισκέφθηκαν 40 περιοχές σε
όλη την Ελλάδα.
Ερωτηθείσα σχετικά, η πρόεδρος της Επιτροπής εξήγησε τους τέσσερις άξονες που οριοθετούν το επετειακό πρόγραμμα και αφορούν την
Επανάσταση του 1821, την πορεία των 200 χρόνων της σύγχρονης Ελλάδας, τα πρόσωπα που
άφησαν το αποτύπωμά τους σε αυτούς τους δύο
αιώνες και την ανάδειξη του 2021 ως παράθυρου για την Ελλάδα του μέλλοντος.
Σχετικά με τον τελευταίο άξονα, αναφέρθηκε
ειδικά στις αναπτυξιακές επετειακές προτάσεις
δράσεων που κατέθεσαν οι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στην Επιτροπή —Περιφέρειες
και Δήμοι από όλη την Ελλάδα— οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο υποβολής στον Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης», προκειμένου να λάβουν
χρηματοδότηση. «Αυτό που ζητήσαμε από τους
Δήμους και τις Περιφέρειες ήταν να υποβάλουν
δράσεις που θα έχουν διάρκεια και αναπτυξιακό
αποτύπωμα, δράσεις που θα μείνουν στον τόπο
και στους ανθρώπους» ανέφερε χαρακτηριστικά
η κυρία Αγγελοπούλου και πρόσθεσε: «Ένα μεγάλο μέρος αυτών των προτάσεων που λάβαμε
έχουν αναπτυξιακά στοιχεία. Αφορούν έργα
υποδομών, δράσεις ψηφιοποίησης, δράσεις για
την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού και
πολλά ακόμη».

* www.thecathedralnyc.org | (212) 288 3215
Rev. Fr. Sotirios Michalatos, Assistant Priest

Pre-registration is required for Palm Sunday, Holy Friday and Holy Saturday.
Contact the Cathedral office for details: 212-288-3215.
Sunday, April 25th				
Palm Sunday
Orthros						8:45am
Divine Liturgy, Blessing of the Palms		
10:00am
Bridegroom Service				
7:00pm – 8:30pm

Thursday, April 29th 				
Vesperal Liturgy of St. Basil 			
The Twelve Passion Gospel Readings		

Holy Thursday
7:00am – 9:00am
6:00pm – 9:00pm

Tuesday, April 27th 				
Holy Tuesday
Presanctified Liturgy				
9:30am – 11:00am
Bridegroom Service (Hymn of St. Kassiani) 7:00pm – 9:00pm

Saturday, May 1st				
Vesperal Liturgy of St. Basil (Proto-Anastasi)
Archieratical Pre-Resurrection Vigil		

Holy Saturday
9:30am – 11:30am
11:00pm – 1:45am

Monday, April 26th 				
Presanctified Liturgy				
Bridegroom Service				

Holy Monday
9:30am – 11:00am
7:00pm – 8:30pm

Wednesday, April 28th 				
Holy Wednesday
Holy Unction 					
3:00pm – 4:30pm
						5:00pm – 6:30pm
Bridegroom Service				
7:00pm – 8:30pm

Friday, April 30th 				
The Service of the Hours 				
Removal from the Cross (Apokathelosis)		
Graveside Lamentations				

Great and Holy Friday
9:30am – 11:15am
3:00pm – 4:30pm
7:00pm – 10:00pm

Sunday, May 2nd 				
Great and Holy Pascha
Agape Vespers					10:00am – 11:00am
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SAINT DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH, JAMAICA, NEW YORK
84-35 152 Street, Jamaica, New York 11432-1641

Tel. 718-291-2420 Fax 718-526-6775

HOLY WEEK & PASCHA SCHEDULE 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2021

April 24 . . . Saturday of Lazarus
8:00 a.m. Orthros and Divine Liturgy
April 25 . . . Palm Sunday
7:15 a.m. Orthros
8:30 a.m. 1st Divine Liturgy
10:00 a.m. 2nd Divine Liturgy
7:00 p.m. (Night) Service of the Bridegroom
April 26 . . . Holy Monday
7:00 p.m. Service of the Bridegroom
April 27 . . . Holy Tuesday
7:00 p.m. Service of the Bridegroom (Hymn of Kassiani)
April 28 . . . Holy Wednesday
8:15 a.m. Pre-sanctified Liturgy
3:00 p.m. The Sacrament of Holy Unction
7:00 p.m. The Sacrament of Holy Unction
April 29 . . . Holy Thursday*
6:30 a.m. First Divine Liturgy
8:30 a.m. Vesperal Liturgy of Saint Basil
9:45 a.m. The service of the washing of the feet
7:00 p.m. The service of the Passion of Christ (12 Gospel Readings)
April 30 . . . Holy Friday
7:00 a.m. The Royal Hours
8:30 – 11:00 a.m. Father Konstantinos will be at Maple Grove Cemetery
11:30 a.m. – 2:00 p.m. Father Konstantinos will be at Flushing Cemetery			
3:00 p.m. Service of the Apokathelosis, 7:30 p.m. Service of the Epitaphios
May 1 . . . Holy Saturday*
6:30 a.m. First Divine Liturgy
8:30 a.m. Vesperal Liturgy of Saint Basil, 11:00 p.m. Pannychis
12:00 a.m. (Midnight) Service of the Resurrection – Orthros and Divine Liturgy of the Resurrection
May 2 . . . HOLY PASCHA – 10:00 a.m. Easter Egg Hunt for children
10:45 a.m. Agape Service
May 4 . . . Bright Tuesday – Saints Raphael, Nicholas and Irene
8:30 a.m. Orthros and Divine Liturgy
May 7 . . . Bright Friday – Life Giving Spring of the Theotokos
8:30 a.m. Orthros and Divine Liturgy
*Holy Communion will be offered only during the Divine Liturgy. Orthodox Christians should participate in
the Divine Liturgy and commune the Body and Blood of Christ with faith, love, prayer, fasting and confession.

24 Απριλίου . . . Σάββατο του Λαζάρου
8:00 π.μ. Όρθρος καί Θεία Λειτουργία
25 Απριλίου . . . Κυριακή των Βαίων
7:15 π.μ. Όρθρος
8:30 π.μ. Πρώτη Θεία Λειτουργία
10:00 π.μ. Δεύτερη Θεία Λειτουργία
7:00 μ.μ. (Βράδυ) Ακολουθία του Νυμφίου
26 Απριλίου . . . Μεγάλη Δευτέρα
7:00 μ.μ. Ακολουθία του Νυμφίου
27 Απριλίου . . . Μεγάλη Τρίτη
7:00 μ.μ. Ακολουθία του Νυμφίου (Τροπάριον της Κασσιανής)
28 Απριλίου . . . Μεγάλη Τετάρτη
8:15 π.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
3:00 μ.μ. Το Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου
7:00 μ.μ. Το Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου
29 Απριλίου . . . Μεγάλη Πέμπτη*
6:30 π.μ. Πρώτη Θεία Λειτουργία , 8:30 π.μ. Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου
9:45 π.μ. Ακολουθία του Ιερού Νιπτήρος
7:00 μ.μ. Τα Άγια Πάθη του Χριστού (Δώδεκα Ευαγγέλια)
30 Απριλίου . . . Μεγάλη Παρασκευή
7:00 π.μ. Μεγάλαι ΄Ωραι,
8:30 – 11:00 π.μ. Ο π. Κωνσταντίνος θα βρίσκεται στο κοιμητήριο Maple Grove		
11:30 π.μ.– 2:00 μ.μ. Ο π. Κωνσταντίνος θα βρίσκεται στο κοιμητήριο Φλάσινγκ
3:00 μ.μ. Μέγας Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως, 7:30 μ.μ. Ο Επιτάφιος Θρήνος
1 Μαίου . . . Μέγα Σάββατο*
6:30 π.μ. Πρώτη Θεία Λειτουργία
8:30 π.μ. Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, 11:00 μ.μ. Παννύχις
12:00 π.μ. (Μεσάνυχτα) Η τελετή της Αναστάσεως - Όρθρος καί Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως
2 Μαίου . . . ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ – 10:00 π.μ. Πασχαλινά αυγά και σοκολάτες για τα παιδιά
10:45 π.μ. Εσπερινός της Αγάπης
4 Μαίου . . . Τρίτη της Διακαινησίμου – Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης
8:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία
7 Μαίου . . . Παρασκευή της Διακαινησίμου – Ζωοδόχου Πηγής
8:30 π.μ. Όρθρος καί Θεία Λειτουργία
*Η Θεία Κοινωνία θα μεταδοθεί μόνο κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί
συμμετέχουν στην Θεία Λειτουργία και μετά προσέρχονται να κοινωνήσουν το Σώμα και τo Αίμα του Κυρίου μας με πίστη, αγάπη, προσευχή, νηστεία, και εξομολόγηση.

HAVE A BLESSED HOLY WEEK AND PASCHA!

ΚΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ!

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
224 – 18th Street, Brooklyn, NY 11215

(718) 788-0152

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2021

PROGRAM OF HOLY WEEK SERVICES AND EASTER 2021

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 24, ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
Ορθρος – Θεία Λειτουργία..................................................................................8:30 – 10:30 π.μ.
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 25, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
		
Ορθρος – Θεία Λειτουργία..................................................................................8:30 – 11:30 π.μ.
Ακολουθία Νυμφίου.........................................................................................................7:00 μ.μ.
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 26, ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Ακολουθία Νυμφίου.........................................................................................................7:00 μ.μ.
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 27, ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων.................................................................8:30 - 10:00 π.μ.
Ακολουθία Νυμφίου, Τροπάριον Κασσιανής...................................................................7:00 μ.μ.
ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ.κ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 28, ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
Απόγευμα: Μυστήριον Αγ. Ευχελαίου δια παιδιά...........................................................3:30 μ.μ.
Εσπέρας: Ακολουθία Νυμφίου.......................................................................................7:00 μ.μ.
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 29, ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Θεία Κοινωνία........................................8:30 – 10:00 π.μ.
Ακολουθία Αγίων Παθών Δώδεκα Ευαγγέλια
Και Περιφορά του ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ.............................................................................7:00 μ.μ.
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 30, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μεγάλαι Ωραι ...............................................................................................................8:30 π.μ.
Αποκαθήλωσις..............................................................................................................3:00 μ.μ.
Ακολουθία Επιταφίου Θρήνου Περιφορά έξω................................................................7:00 μ.μ.
ΜΑΪΟΥ 1, ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιελείου. Θεία Κοινωνία…………....…...…..........8:30 – 10:30 π.μ.
Ακολουθία ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ............................................................................................11:00 μ.μ.
Τελετή Αναστάσεως.......................................................................................12:00 μεσονύκτιον
ΜΑΪΟΥ 2, ΚΥΡΙΑΚΗ – ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
Εσπερινός της Αγάπης..........................................................................11:00 – 12:00 μεσημέρι
ΜΑΪΟΥ 3, ΔΕΥΤΕΡΑ – ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ορθρος – Θεία Λειτουργία............................................................................8:30 – 10:30 π.μ.

APRIL 24, SATURDAY OF LAZARUS
Matins,Divine Liturgy.............................................................................................8:30 – 10:30 a.m.
APRIL 25, PALM SUNDAY
Matins, Divine Liturgy............................................................................................8:30 – 11:30 a.m.
Evening: Holy Services of Nymphios................................................................................7:00 p.m.
APRIL 26, HOLY MONDAY
Evening: Holy Services of Nymphios................................................................................7:00 p.m.
APRIL 27, HOLY TUESDAY
Divine Liturgy of the Presanctified.........................................................................8:30 - 10:00 a.m.
Evening: Services of Nymphios and the Hymn of Cassiani..........................................…7:00 p.m.
PRESIDING HIS EMINENCE ARCHBISHOP ELPIDOHOROS OF AMERCIA
APRIL 28, HOLY WEDNESDAY
Afternoon: Sacrament of the Holy Unction for children................................................….3:30 p.m.
Evening: Holy Services of Nymphios...........................................................................….7:00 p.m.
APRIL 29, HOLY THURSDAY
Divine Liturgy of Saint Basil. Holy Communion.................................................…8:30 - 10:00 a.m.
Evening: Reading of the Twelve Gospels and
Procession of the Crucifix...........................................................................….........………7:00 p.m.
APRIL 30, HOLY FRIDAY
Great Hours of Holy Passion.........................................................................…...…......…8:30 a.m.
Great Vespers Service: Apocathelosis....................................................................……..3:00 p.m.
Evening: Epitaphios Threnos (Lamentations)
and Procession of Holy Burial................................................…………………...........……7:00 p.m.
MAY 1, HOLY SATURDAY
Divine Liturgy of Saint Basil. Holy Communion…………………………............…8:30 - 10:30 a.m.
Evening: Easter Services................................................................……………......…...11:00 p.m.
Midnight: ANASTASIS (Resurrection)
MAY 2, SUNDAY PASCHA
Easter Vespers Service (Agapi)..............................................……………........11:00 - 12:00 noon
MAY 3, MONDAY - ST. GEORGE THE MARTYR
Matins, Divine Liturgy.....................................................................…..…........…8:30 – 10:30 a.m.
MAY 5, WEDNESDAY – ST. IRENE THE GREAT MARTYR and
ST. EPHRAIM THE GREAT MARTYR OF NEAS MAKRIS
Matins, Divine Liturgy.....................................................................…..…........…8:30 – 10:30 a.m.
MAY 7, FRIDAY – ZOODOHOS PEGHE
Matins, Divine Liturgy..........................................................................................8:30 – 10:30 a.m.

ΜΑΪΟΥ 5, ΤΕΤΑΡΤΗ – ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ και
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ NΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Ορθρος – Θεία Λειτουργία.................................................................................8:30 – 10:30 π.μ.
ΜΑΪΟΥ 7, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΥΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
Ορθρος – Θεία Λειτουργία.................................................................................8:30 – 10:30 π.μ.
Αγαπητοί Αδελφοί,
Το μήνυμα του εξωφύλλου σας υπενθυμίζει την Μεγάλην Εορτήν του Πάσχα.
Κρατήσατε το πρόγραμμα των Ι. Ακολουθιών της Μεγ.Εβδομάδος και του Πάσχα προς διευκόλυνσιν σας.
Το δώρον προς την Εκκλησίαν σας θέσατε εις τον εσώκλειστον φάκελλον.
Αναμένομεν την αγάπην σας να εκκλησιασθή τας Αγίαςαυτάς ημέρας και κοινωνήση των Αχράντων
Μυστηρίων.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Μετ’ αγάπης πολλής εν Χριστώ Αναστάντι, Αρχιμ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΓΚΑΝΑΣ

Dear Brethren,
The proclamation «He is Risen» appearing on the first page of this program is to remind
you of the great Holy Day Easter.
Keep this Program of the Holy Week and Easter Services.
Please place your offering in the enclosed envelope.
We expect you to attend church and partake of Holy Communion on the occasion of the coming Holy Days.

HAPPY EASTER

With love in Risen Christ, Very Rev. DAMASKINOS V. GANAS

Ομογένεια
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The Archangel Michael
Greek Orthodox Church
100 Fairway Drive, Port Washington, New York, 11050. Tel: 516/944-3180

HOLY WEEK SERVICES 2021
Saturday, April 24 SATURDAY OF LAZARUS
			 9:00 a.m. Orthros
			 10:00 a.m. Divine Liturgy (Challenge Divine Liturgy)
			 Presiding by His Grace Bishop Demetrios of Mokissos
Sunday, April 25 PALM SUNDAY
			7:15a.m.-Orthros
			 8:30a.m.-1st Divine Liturgy
			 11:00 a.m.-2nd Divine Liturgy
			 7:30p.m.-Service of the BRIDEGROOM
Monday, April 26 HOLY MONDAY
			 8:30a.m.-Pre-Sanctified Liturgy
			 7:00 p.m.-Service of the BRIDEGROOM
Tuesday, April 27 HOLY TUESDAY
			 8:30a.m.-Pre-Sanctified Liturgy
			 7:00 p.m.-Service of the BRIDEGROOM
Wednesday, April 28 HOLY WEDNESDAY
			 8:30a.m.-Pre-Sanctified Liturgy
			 3:00p.m.-The Holy Sacrament of the HOLY UNCTION
			 Presiding by His Grace Bishop Demetrios of Mokissos
			 7:00p.m.- The Holy Sacrament of the HOLY UNCTION
Thursday, April 29 HOLY THURSDAY
			 5:45a.m.-1st Vesper Liturgy
of St. Basil, Institution of The Mystical Supper (Church)
			 8:30a.m.-2nd Vesper Liturgy
of St. Basil, Institution of the Mystical Supper (Church)
			7:00p.m.-Service
of the HOLY PASSION (Celebrated
by His Eminence Archbishop
Elpidophoros of America)
Friday, April 30 HOLY FRIDAY
			 9:00a.m.-Royal Hours
			 11:00a.m.-2:30 p.m. Youth Good Friday Retreat
			 3:00p.m.-Great Vespers of the Descent from the Cross
			 7:30p.m.-THE SERVICE OF THE LAMENTATIONS
Saturday, May 1 HOLY SATURDAY
			 8:30a.m.-Divine Liturgy of St. Basil
			 11:00p.m.-The Service of the Holy Resurrection
			 1:30a.m.-Traditional Easter Meal (Sponsored by the Archangel Michael Church)
Sunday, May 2 HOLY EASTER
			 10:30 a.m.-The Agape Service
		
(Easter Egg Hunt and Chocolate Easter bunnies to be given to all children)

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 2021
Σάββατο, 24 Απριλίου
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
			
9:00π.μ.- Ορθρος
			
10:00π.μ Θεία Λειτουργία (με τους φίλους μας με ειδικές ανάγκες)
Προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μωκησσού κ. Δημητρίου
Κυριακή, 25 Απριλίου
Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
			
7:15π.μ.- Ορθρος
			
8:30π.μ.- 1η Θεία Λειτουργία
			
11:00π.μ- 2η Θεία Λειτουργία
			
7:00μ.μ.- Ακολουθία του ΝΥΜΦΙΟΥ
Δευτέρα, 26 Απριλίου
Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
			
8:30π.μ.- ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
			
7:00μ.μ.- Ακολουθία του ΝΥΜΦΙΟΥ
Τρίτη, 27 Απριλίου
Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
			
8:30π.μ.- ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
			
7:00 μ.μ.- Ακολουθία του ΝΥΜΦΙΟΥ
Τετάρτη, 28 Απριλίου
Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
			
8:30π.μ.- ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
			
3:00π.μ.- Ιερόν Μυστήριον του ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
			
Το Μυστήριο του Ευχελαίου θα τελέσει
			
ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μωκησσού κ. Δημήτριος
			
7:00 μμ - Ιερόν Μυστήριον του ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
Πέμπτη, 29 Απριλίου
Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
			
5:45 π.μ- Η Θεία Λειτουργία του Μύστικου Δείπνου (Παρεκκλήσιον)
			
8:30 π.μ.- Η Θεία Λειτουργία του Μύστικου Δείπνου
			
7:00 μ.μ. Ακολουθία των ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ
			
(Θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Ελπιδοφόρος)
Παρασκευή, 30 Απριλίου Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
			
9:00 π.μ- Οι Βασιλικές Ωρές
			
11:00π.μ-2:30 μ.μ. (Πνευματική Σύναξις για τη νεολαία)
			
3:00μ.μ.- ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ
			
7:30 μ.μ.- ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ
Σάββατο, 1 Μαΐου
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
			
8:30 π.μ Η 1η Θεία Λειτουργία του Αγίου Βασιλείου
			
11:00 μ.μ. Μεσονύκτιον της Αναστάσεως
			
12:00 π.μ Η Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως
			
1:30 π.μ Παραδοσιακή Μαγειρίτσα δωρεάν της Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ
Κυριακή, 2 Μαΐου Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
			
10:30 π.μ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ (Mετά την ακολουθία
τα παιδιά θα ψάξουν για τα πασχαλινά αυγά και θα πάρουν σοκολατένιο κουνελάκι)
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The Greek Orthodox Cathedral of Saint Paul
110 Cathedral Avenue, Hempstead, New York 11550
Tel/Fax: 516-483-5700 Website: www.stpaulhempstead.org

SCHEDULE OF SERVICES FOR HOLY WEEK AND PASCHA 2021
APRIL 24, Lazarus Saturday
8:30am Orthros.
9:30am Divine Liturgy
Live Stream in the Cathedral Center for Overflow
APRIL 25, PALM SUNDAY
7:15am Orthros
8:30am First Divine Liturgy - Cathedral
8:45am Second Divine Liturgy Cathedral Center
10:45am Third Divine Liturgy Cathedral
His Eminence Archbishop
Elpidophoros Celebrant
Live Stream in the Cathedral Center for
Overflow
7:00pm Service of Nymphios
APRIL 26,
HOLY MONDAY
9:00am Pre-Sanctified Liturgy
7:00pm Bridegroom Service
APRIL 27,
HOLY TUESDAY
7:00am Pre-Sanctified Liturgy
7:00pm Bridegroom Service
APRIL 28, HOLY WEDNESDAY
9:00am Pre-Sanctified Liturgy
2:30pm Holy Unction Service Cathedral

2:30pm Holy Unction Service Cathedral Center
7:00pm The Orthros of Holy Thursday Cathedral
7:00pm The Orthros of Holy Thursday Cathedral center
(Holy Unction will be administered)
APRIL 29, HOLY THURSDAY
7:00am 1st Vesperal Divine Liturgy of St. Basil Cathedral
7:00am 2nd Vesperal Divine Liturgy of St. Basil Cathedral Center
9:00am 3rd Vesperal Divine Liturgy of St. Basil Cathedral
7:00pm Passion of our Lord, 12 Gospels Cathedral
7:00pm Passion of our Lord, 12 Gospels Cathedral Center
APRIL 30, HOLY FRIDAY
9:00am The Reading of the Hours
3:00pm The Apokathelosis Cathedral
3:00pm The Apokathelosis Cathedral Center
7:00pm The Lamentations - Cathedral and Cathedral Center
Outside Procession together - Weather Permitting
MAY 1, HOLY SATURDAY
7:00am 1st Vesperal Divine Liturgy of St. Basil Cathedral
7:00am 2nd Vesperal Divine Liturgy of St. Basil Cathedral Center
9:00am 3rd Vesperal Divine Liturgy of St. Basil Cathedral
11:00pm Vigil of the Resurrection - Cathedral and Cathedral Center
12 Midnight Resurrection Outside - Weather Permitting
Return to Cathedral for Divine Liturgy of Saint John
Chrysostom
MAY 2, SUNDAY OF PASCHA
11:00am Agape Vespers

CHRIST IS RISEN!

Holy Trinity Greek Orthodox Church
20 Field Avenue Hicksville, NY 11801
Phone: (516) 433-4522 | Email: holytrinitygoch@verizon.net * http://www.holytrinityhicksville.ny.goarch.org

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2021

GREAT AND HOLY WEEK CHURCH SERVICES 2021

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
SATURDAY, APRIL 24th – SATURDAY OF LAZAROS
Όρθρος………..……………………………………………………………….....…...........8:30πμ			Orthros……………………………………………………...……………...........................8:30am
Θεία Λειτουργία ……………………………….…...........……….....................................9:30πμ			
Divine Liturgy ……………………………………………………………………………..9:30am
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ				
SUNDAY, APRIL 25th – PALM SUNDAY
Όρθρος……… .....................................................................................................................7:00πμ				Morning: Orthros…………………………………………………………….…...............7:00am
1η Θεία Λειτουργία ............................................…………………………………............8:15πμ				1st Divine Liturgy………………………………………………………………………....8:15am
2η Θεία Λειτουργία
...................................................................................................10:30πμ				2nd Divine Liturgy………………………………………………….................................10:30am
Ακολουθία του ΝΥΜΦΙΟΥ χοροστατούντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής
The Service of the Bridegroom officiated by His Eminence Archbishop Elpidophoros
κ.κ. Ελπιδοφόρου
7:00μμ			
of America
7:00pm
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ							 MONDAY, APRIL 26th – GREAT AND HOLY MONDAY
Ακολουθία του ΝΥΜΦΙΟΥ …................................................……………………….....7:00μμ				
The Service of the Bridegroom………………………………………………….............7:00pm
ΤΡΙΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ							TUESDAY, APRIL 27th – GREAT AND HOLY TUESDAY
Ακολουθία του ΝΥΜΦΙΟΥ……………...…………………………………………......7:00μμ				
The Service of the Bridegroom…………………………………………………..……...7:00pm
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ –ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ							WEDNESDAY, APRIL28th – GREAT AND HOLY WEDNESDAY
Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων……..….………………..…………........... 8:00πμ				
Morning: Divine Liturgy of Presanctified Gifts…………………………..…………..8:00am
Ακολουθία ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ………………......................…….………………….3:30μμ				
Afternoon: SACRAMENT OF HOLY UNCTION…………………………..………..3:30pm
Ακολουθία του ΝΙΠΤΗΡΟΣ............................................................................................7:00μμ				
Service of the Niptir (washing of the feet)…...………………………………..............7:00pm
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ							THURSDAY, APRIL 29th – GREAT AND HOLY THURSDAY
Πρώτη Λειτουργία......................... ........................................................................……..6:30πμ				
First Divine Liturgy begins…………………………………………………..…..……..6:30am
Δεύτερη Λειτουργία αρχίζει...........................................................................................8:30πμ				
Second Divine Liturgy begins………………………………………………..………....8:30am
(Αγία Κοινωνία θα δοθεί ΜΟΝΟ κατά την διορισμένη ώρα των ΘείωνΛειτουργιών)					
(Holy Communion will be administered ONLY at the designated time of the Liturgy)
Ακολουθία των ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ (Δώδεκα Ευαγγέλια)…………………................6:30μμ				ΤΗΕ HOLY PASSION OF OUR LORD (The Twelve Gospels)………………………..6:30pm
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ						FRIDAY, APRIL 30th – GREAT AND HOLY FRIDAY
Ακολουθία Μεγάλων Ώρών…............………………………………………..............11:30πμ				
Morning: The Service of the Royal Hours………………………………....................11:30am
ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ – .............................................………………...................................3:30μμ				
Afternoon: APOKATHELOSIS………………………..……………………...………..3:30pm
Τρισάγιον πρό του Επιταφίου (φέρετε ονόματα των κεκοιμημένων)...................6:15μμ				
Trisagion before the Epitaphios (bring the names of deceased)..................................6:15pm
Ακολουθία του ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ……....………………………………...............................7:00μμ				
Service of the EPITAPHIOS…………………………………………...........……..........7:00pm
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΜΑΪΟΥ – ΑΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ							SATURDAY, MAY 1ST – GREAT AND HOLY SATURDAY
Πρώτη Λειτουργία ...........................................................................................................6:30πμ				
Morning: First Divine Liturgy begins……………………………...…………………..6:30am
Δεύτερη Λειτουργία …………………..............…………………………………..........8:30πμ				
Second Divine Liturgy begins…………………………………...………………………8:30am
(Αγία Κοινωνία θα δοθεί ΜΟΝΟ κατά την διορισμένη ώρα των ΘείωνΛειτουργιών)					
(Holy Communion will be administered ONLY at the designated time of the Liturgy)
Τελετή της Αναστάσεως....................…………………….......11:00 μ.μ.--12:00 μεσάνυκτα				
Service of the RESURRECTION………………......................................11:00-12:00 Midnight
Όρθρος και Θεία Λειτουργία ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ………....................................12:30--2:00πμ
			ORTHROS and DIVINE LITURGY OF PASCHA……………..........……….....12:30-2:00am
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 MΑΪΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ							
SUNDAY, MAY 2ND - EASTER SUNDAY
Μέγας Εσπερινός της Αγάπης.............................…………………………................11:00πμ				
Great Vespers of EASTER (Agape Service)…………………………….......………....11:00am

Σας ευχόμεθα ευλογημένες να είναι οι Άγιες ημέρες των Παθών του Χριστού και ευφρόσυνη η Λαμπαδοφόρος Ανάστασή Του.
Ο ιερατικώς προϊστάμενος, π. Θεοφάνης Παπαντώνης
Ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου Δημήτριος Καούρης

Ελλάδα
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Θεοχάρης: Εξαιρετικά εποικοδομητική η επίσκεψη στη Μόσχα
Αθήνα.- (GreekNewsOnline)
διαιτέρως θετικά αποτελέσματα για την
επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας, καθώς και
για την περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες απέφερε η επίσκεψη του
υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη στη Μόσχα. Κατά τη διάρκεια της τριήμερης παραμονής του στη ρωσική πρωτεύουσα, ο υπουργός
είχε σειρά επαφών με εξέχοντες παράγοντες του
τουριστικού κλάδου, υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους του
ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα (tour
operators κ.ά.).
Η επίσκεψη του κ. Θεοχάρη στη Ρωσία, όπως
τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, προβλήθηκε
εκτενέστατα στα ΜΜΕ της χώρας, έντυπα και
ηλεκτρονικά. Υπήρξε πλήθος δημοσιευμάτων και
αναφορών, προβολή των διαδοχικών συνεντεύξεων τις οποίες παραχώρησε ο υπουργός, γεγονός το οποίο επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον
των Ρώσων ταξιδιωτών για την Ελλάδα. Επιπλέον, η αυξημένη δημοσιότητα της επίσκεψης του κ.
Θεοχάρη υπήρξε αφορμή για την προβολή της
χώρας μας ως ιδανικού προορισμού, με ιδιαίτερη
έμφαση στο ασφαλές άνοιγμα του ελληνικού
τουρισμού για το 2021.
Συνοψίζοντας επιγραμματικά το ταξίδι του στη
Ρωσία, ο κ. Χάρης Θεοχάρης επισήμανε ότι «ήταν
εξαιρετικά εποικοδομητική η επίσκεψή μου στη
Ρωσία. Το 2019 φιλοξενήσαμε στην Ελλάδα πάνω
από 500.000 Ρώσους ταξιδιώτες και με το φετινό
άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε κάθε Ρώσο τουρίστα που επιθυμεί να περάσει αξέχαστες, απολύτως ασφαλείς
διακοπές στη χώρα μας. Η μακροχρόνια φιλία
που συνδέει Ρωσία και Ελλάδα ήταν έκδηλη σε
όλες τις επαφές που είχα κατά τη διάρκεια της
παραμονής μου στη Μόσχα. Η αγάπη των Ρώσων
για την πατρίδα μας αποτυπώνεται εμπράκτως,
στις εκδηλώσεις για την επέτειο της Επανάστασης του 1821, αλλά, θα έλεγα και στις προσπάθειες τις οποίες από κοινού καταβάλλουμε προκειμένου να απελευθερώσουμε τις τουριστικές
μετακινήσεις και να απλοποιήσουμε τις διατυπώσεις, πάντα με αμέριστο σεβασμό στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Από τη Ρωσία φεύγω μόνο με
αισιόδοξα μηνύματα για την επανεκκίνηση της
τουριστικής δραστηριότητας προς την Ελλάδα».
Υψηλής σημασίας ήταν η συνάντηση εργασίας

Ι

του κ. Θεοχάρη με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών της Ρωσίας, αρμόδιο για θέματα τουρισμού, Dmitry Zverev. Σε δηλώσεις του ο υπουργός Τουρισμού χαρακτήρισε τη συνεργασία του
με τον κ. Zverev «ως ένα θετικό βήμα προς την
κοινή κατεύθυνση και το στόχο μας: το άνοιγμα
των ουρανών, την ασφαλή επανεκκίνηση των αεροπορικών ταξιδιών». «Με τον αγαπητό κ.
Dmitry Zverev συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε,
άμεσα, στην αμοιβαία αναγνώριση των συμβατικών, έγχαρτων βεβαιώσεων εμβολιασμού, καθώς
και σε τεχνικές συζητήσεις για την αναγνώριση
των ψηφιακών πιστοποιητικών. Πολύ σημαντικό
όμως είναι επίσης το ότι καταλήξαμε σε συμφωνία για την από κοινού προσπάθεια και την υποβολή αιτήματος προς τις αντίστοιχες υγειονομικές επιτροπές Ρωσίας και Ελλάδας, για την επέκταση του προγράμματος πτήσεων ανάμεσα στις
δύο χώρες», ανέφερε.
Κατά τη συνάντηση με τον κ. Zverev, ο Χάρης
Θεοχάρης παρουσίασε τα 5 επίπεδα άμυνας τα
οποία έχει ορίσει το υπουργείο Τουρισμού για την
τουριστική περίοδο του 2021, κτίζοντας το απαραίτητο “τείχος προστασίας” για τη θωράκιση
της υγείας των επισκεπτών, των εργαζομένων και
των πολιτών. Από την πλευρά του ο κ. Dmitry
Zverev χαιρέτησε τη θετική στάση εκ μέρους της

Ελλάδας για το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V και
ευχαρίστησε τον Έλληνα υπουργό Τουρισμού για
την κατανόηση και τη συνεργασία.
Στη Μόσχα ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συνάντηση με την επικεφαλής του Ομοσπονδιακού
Οργανισμού Τουρισμού, Zarina Valeriyevna
Doguzova, καθώς και με εκπροσώπους των μεγαλύτερων tour operators της χώρας. Κοινή διαπίστωση όλων, όπως επισήμανε ο υπουργός, είναι
«η ετοιμότητα της τουριστικής αγοράς της Ρωσίας για την έναρξη της τουριστικής περιόδου στην
Ελλάδα. Οι Ρώσοι τουρίστες έχουν ήδη επιλέξει
τη χώρα μας ως προορισμό και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη απελευθέρωση των μετακινήσεων».
Υπογραμμίζεται ότι ύστερα από τη συνάντησή
του με τον Έλληνα υπουργό, ο γενικός διευθυντής της TUI Russia, Taras Demura, δήλωσε ότι
«το 2021 θα μπορέσουμε να στείλουμε 300.000
τουρίστες σε ελληνικά θέρετρα. Προϋπόθεση γι’
αυτό είναι Ρωσία και Ελλάδα να λάβουν όλες τις
απαραίτητες αποφάσεις ώστε στις 14 Μαΐου να
υπάρξει η επανέναρξη της εναέριας κυκλοφορίας
μεταξύ των χωρών μας χωρίς περιορισμούς».
Ο κ. Demura διαβεβαίωσε τον κ. Θεοχάρη ότι
η TUI Russia θα ξεκινήσει πτήσεις τσάρτερ στην
Κρήτη από τη Μόσχα και το Αικατερίνμπουργκ,

Προβολή του ελληνικού τουρισμού μέσα από τη μόδα
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Με στόχο την ανάδειξη και προώθηση
των θεματικών μορφών τουρισμού στην
Ελλάδα και ιδιαίτερα του πολιτιστικού
τουρισμού με επίκεντρο το σύγχρονο
design που βασίζεται σε βιώσιμες παραγωγικές και εμπορικές πρακτικές, ο ΕΟΤ έθεσε υπό την αιγίδα του τρεις σημαντικές διεθνείς εκδηλώσεις μόδας, οι οποίες θα
πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα
κατά τη διάρκεια της «Fashion Revolution
Week 2021».
Ειδικότερα, από τις 20 έως τις 22 Απριλίου διοργανώνεται διαδικτυακά το 1ο
Fashion Open Studio, σε συνεργασία με
τον οίκο Maison Faliakos, μια περιβαλλοντικά βιώσιμη και εναλλακτική πρόταση
για την παρουσίαση της δουλειάς ενός σχεδιαστή, στην οποία συμμετέχουν διάσημοι
σχεδιαστές από όλον το κόσμο, όπως η
Vivienne Westwood και η Stella McCartney.
Αντί για μια συμβατική επίδειξη μόδας, ο
σχεδιαστής ανοίγει το ατελιέ του για να
υποδεχθεί και να ξεναγήσει το κοινό, να
συνομιλήσει μαζί του και να απαντήσει σε
ερωτήσεις. Με τον τρόπο αυτό, οι επισκέ-

πτες έχουν την ευχέρεια να δουν πού, πώς
και από ποιους παράγονται οι συλλογές οίκων μόδας, που έχουν ως βασικό άξονα της
δουλειάς τους τις οικολογικές πρακτικές
της ηθικής και βιώσιμης μόδας (κυκλική
μόδα, upcycling κ.ά.).
Στο ίδιο πλαίσιο, από τις 23 έως τις 25
Απριλίου θα πραγματοποιηθεί το Raise
Your Voice Festival 2021, μια παράλληλη
εκδήλωση που διοργανώνεται από οργανώσεις της κοινωνίας και των πολιτών, καθώς και κρατικούς φορείς. Το συγκεκριμένο φεστιβάλ αποτελεί ένα τουριστικό, καλλιτεχνικό και πολιτιστικό δρώμενο και, μεταξύ άλλων, στόχος των διοργανωτών είναι να ενημερωθεί το κοινό για την κυκλική οικονομία και να παρουσιαστούν καινοτόμες και βιώσιμες πρακτικές σε όλη την
εφοδιαστική αλυσίδα.
Εξάλλου, στις 20 Απριλίου ξεκινά και το
«Wear Your Origins», ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργίας ενδυμάτων με την αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένων και βιώσιμων υλικών και τοπικών υφασμάτων από 30 γυναίκες, που επι-

λέχθηκαν κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού,
εκ των οποίων οι 15 είναι θύματα εμπορίας
ή σε κίνδυνο εκμετάλλευσης. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχουσες σχεδιάστριες θα έχουν την ευκαιρία να
δημιουργήσουν τη δική τους συλλογή μόδας, με βάση λαογραφικά στοιχεία του τόπου προέλευσης τους και, παράλληλα, μοτίβα από την ελληνική παράδοση και τις
ενδυμασίες της Ελληνικής Επανάστασης.
Την υλοποίηση του project έχει αναλάβει η
ελληνική Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση The Nest-SOFFA (Social Fashion
Factory) και σε αυτό θα λάβουν μέρος, ως
προσκεκλημένοι, σχεδιαστές μόδας από
την Ελλάδα και το εξωτερικό, πανεπιστημιακοί καθηγητές, εκπρόσωποι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, καθώς και στελέχη μουσείων και διεθνών φορέων τέχνης.
Το «Wear Your Origins» θα ολοκληρωθεί
τον Νοέμβριο του 2021 με την παρουσίαση
των τελικών συλλογών σε catwalks και στις
διεθνείς πλατφόρμες βιώσιμης μόδας του
«Fashion Revolution», καθώς και την προώθησή τους μέσω αποκλειστικών retailers
σε όλο τον κόσμο.

καθώς και στην Κέρκυρα από τη Μόσχα, το Ροστόφ-να-Ντονού και το Καζάν. Επιπλέον, η TUI
Russia είναι έτοιμη να προσφέρει στους τουρίστες ταξίδια με τακτικές πτήσεις στην Αθήνα, στα
θέρετρα της Χαλκιδικής, της Πελοποννήσου, στα
νησιά της Ζακύνθου και στη Σαντορίνη.
Μιλώντας στην εφημερίδα Izvestia, ο υπουργός Τουρισμού είχε την ευκαιρία να διευκρινίσει
ορισμένα βασικά στοιχεία για το άνοιγμα του
2021. Οόπως έχουμε ανακοινώσει, σκοπεύουμε
να ανοίξουμε στις 14 Μαΐου. Αυτή είναι η ημερομηνία κατά την οποία θα αρθούν οι περισσότεροι
περιορισμοί και το τελικό σύστημα θα αρχίσει να
λειτουργεί. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνονται δεκτοί
ταξιδιώτες, π.χ. από τη Ρωσία, εάν διαθέτουν είτε
πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε αρνητικό τεστ
PCR. Θα διεξάγονται τεστ σε αεροδρόμια και
όσοι επισκέπτες διαγιγνώσκονται θετικοί στην
COVID-19, θα απομονώνονται. Καταργούμε
σταδιακά τους περιορισμούς και ειδικά για τη
Ρωσία, οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Στην Ελλάδα συμβουλευόμαστε την
επιτροπή των λοιμωξιολόγων, όπως κάνει αντιστοίχως και η Ρωσική κυβέρνηση. Επομένως, είναι νωρίς ακόμα να πούμε ότι η κατάργηση όλων
των περιορισμών είναι δυνατή. Αυτό θα θέλαμε
να κάνουμε, αλλά δεν είναι δεδομένο επί του παρόντος», σημείωσε ο κ. Θεοχάρης.
Τέλος, τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν ανέστειλε ποτέ τη διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικής βίζας
σε Ρώσους τουρίστες» ενώ σε συνέντευξη που
παραχώρησε στο πρακτορείο ITAR-TASS ο κ.
Θεοχάρης ανέφερε ότι «είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τουρίστες από τη Ρωσία με ασφάλεια
για την υγεία τους» και προσέθεσε: «Στην Ελλάδα αποδείξαμε πέρυσι ότι η πανδημία δεν αποκλείει τον ασφαλή τουρισμό. Το καλοκαίρι του
2020 καταφέραμε να ανοίξουμε τα σύνορά μας
για τους τουρίστες, με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στη διασφάλιση της
υγείας επισκεπτών και πολιτών αφενός και αφετέρου στη δυνατότητα των ανθρώπων να ταξιδεύουν και να απολαμβάνουν τις διακοπές τους.
Για το 2021 η Ελλάδα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο μας επιτρέπει να διασφαλίσουμε ότι με την άρση τόσο των εσωτερικών περιορισμών, όσο και αυτών για τους επισκέπτες
του εξωτερικού, θα επιτύχουμε τη διασφάλιση
της δημόσιας υγείας και της υγείας των τουριστών».

TUI και Aida
ξεκινούν τις
κρουαζιέρες
στα ελληνικά
νησιά τον Μάιο
Βερολίνο.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι γερμανικές εταιρίες κρουαζιέρας TUI και Aida
σχεδιάζουν να ξεκινήσουν και πάλι τη λειτουργία της
μεσογειακής κρουαζιέρας στην Ελλάδα από τα μέσα
Μαΐου, όπως ανακοίνωσαν οι ίδιες.
Η TUI Cruises θα ξεκινήσει τις κρουαζιέρες στα
ελληνικά νησιά στις 13 Μαΐου από την Κρήτη, με
σταθμούς είτε στη Ρόδο, τον Πειραιά και τα Χανιά,
είτε στην Κέρκυρα, το Κατάκολο και τον Πειραιά.
Υπάρχουν έξι ανοιχτές ημερομηνίες για τις οποίες
μπορούν να γίνουν ήδη κρατήσεις.
Η Aida Cruises θα αρχίσει να δέχεται κρατήσεις
από τις 20 Απριλίου και από τις 23 Μαΐου θα
πραγματοποιεί επταήμερες κρουαζιέρες από την
Κέρκυρα, με προορισμούς την Κρήτη, τη Ρόδο, το
Κατάκολο και τον Πειραιά. Έως τις 22 Οκτωβρίου θα
δοθούν συνολικά 22 ημερομηνίες.
Οι δύο εταιρίες ζητούν προς το παρόν αρνητικό
αποτέλεσμα σε μοριακό τεστ για κορονοϊό πριν από
την επιβίβαση στα κρουαζιερόπλοια, ενώ θα
διενεργούν και τακτικά τεστ κατά τη διάρκεια της
κρουαζιέρας.
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Ου παντός πλειν ες Κόρινθον: Γκάφα Κυριάκου
Μητσοτάκη μπροστά στις κάμερες στον Ισθμό
Αθήνα.- (GreekNewsOnline)
ε τον ίδιο, τον κόμμα και την κυβέρνηση να πέφτουν στις δημοσκοπήσεις, ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει
2-3 φορές την ημέρα στις τηλεοράσεις με δηλώσεις επί παντός επιστητού και επισκέψεις σε
πόλεις και χωριά. Το πόσο όμως γνωρίζει τα
θέματα που υποτίθεται πηγαίνει να λύσει, φαίνεται από την επίσκεψή του το Σάββατο στη
Διώρυγα της Κορίνθου, η οποία είναι κλειστή
λόγω κατολισθήσεων από τον Ιανουάριο, υποτίθεται για να ενημερωθεί για το σχέδιο αποκατάστασης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

ναι ένα πλαίσιο το οποίο έρχεται από το παρελθόν
και το οποίο δεν ανταποκρίνεται, δυστυχώς, στις
αλλαγές που θα επιφέρει η κλιματική αλλαγή»,
επισήμανε.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο
επενδύει στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
οικονομίας «να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και
τη σύγχρονη τεχνολογία που μας ανοίγει τεράστιες δυνατότητες για να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα έτσι ώστε ο πρωτογενής τομέας να
γίνει πραγματικά μία ατμομηχανή ανάκαμψης».

Μ

Ωστόσο οι κάμερες τον συνέλαβαν να ρωτά
τους μηχανικούς αν θα κλείσει η … κλειστή διώρυγα.
Αυτά βέβαια δεν καλύφθηκαν στα ρεπορτάζ
των κρατικών ΜΜΕ, στα οποία στηρίζουμε κι
εμείς την ενημέρωση που ακολουθεί.
«Μετά από πάρα πολλά χρόνια γίνεται μία ουσιαστική παρέμβαση στη διώρυγα, ύψους 9 εκατομμυρίων», δήλωσε ο πρωθυπουργός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως
πρόκειται για μία αναγκαία παρέμβαση προκειμένου να εξασφαλιστεί και η ασφάλεια της διέλευσης από τη Διώρυγα. «Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό έργο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα έργο
του 19ου αιώνα, το οποίο εγκαινιάστηκε από τον
Χαρίλαο Τρικούπη. Και ήρθε η ώρα τον 21ο αιώνα
να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις έτσι ώστε
να αναδειχθεί η σημασία της», τόνισε.
Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το σχέδιο
αποκατάστασης σε παρουσίαση που του έκαναν ο
γενικός γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης μαζί με τον μελετητή του έργου Μιχάλη
Μπαρδάνη.
Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές ο πρωθυπουργός συνομιλώντας με τον διευθύνοντα
σύμβουλο της Διώρυγας Κορίνθου Α.Ε. Βασίλη
Ανδρικόπουλο, τον πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου Παντελή Παντελίδη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Γρηγόρη Δημητριάδη, τον
υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και βουλευτή Κορινθίας Χρίστο Δήμα, τον υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτή Κορινθίας Νίκο Ταγαρά, τη βουλευτή Κορινθίας της
ΝΔ Μαριλένα Σούκουλη και τον περιφερειάρχη
Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, σημείωσε ότι
για λόγους ασφαλείας η Διώρυγα θα παραμείνει
κλειστή για ένα χρονικό διάστημα, ενώ ζήτησε
από τους συναρμόδιους φορείς καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για το ταχύτερο δυνατό
άνοιγμά της στη ναυσιπλοΐα.
Ο κ. Δημητριάδης επισήμανε ότι το σχέδιο έχει
πρόνοιες για τους εργαζόμενους, «τους οποίους
εξασφαλίζουμε». «Αυτό είναι πολύ σημαντικό»,
υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ακόμα ότι
τα έργα στη Διώρυγα αποτελούν έναυσμα για την
συνολικότερη αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, η οποία έχει «αναπτυξιακή δυναμική», ενώ
τόνισε πως η Διώρυγα αποτελεί «πάρα πολύ σημαντικό αξιοθέατο». «Ξεχνάμε πόσοι έρχονται και
επισκέπτονται τη Διώρυγα για να δουν ένα τεχνικό έργο το οποίο είναι μοναδικό στην Ευρώπη»,
ανέφερε.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δήμας είπε πως η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής είναι «ένας από τους
στρατηγικούς στόχους που πρέπει να έχουμε όλοι
μας για τη Διώρυγα».
Το πρόβλημα εμφανίστηκε αρχικά το 2018. Μετά τις μεγάλες καταπτώσεις που καταγράφηκαν
τον φετινό Ιανουάριο και Φεβρουάριο στην πλευρά της Πελοποννήσου, η κυβέρνηση αντέδρασε
άμεσα και ανέθεσε με διαδικασίες fast-track στο
υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την εκπόνηση μελετών (γεωτεχνική έρευνα, γεωτεχνικές
μελέτες, υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες, περιβαλλοντικές μελέτες και μελέτες λιμενικών έρ-

γων), και την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης.
Οι προκαταρκτικές εργασίες όσον αφορά τις
μελέτες έχουν αρχίσει. Το στάδιο εκπόνησης των
μελετών αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο. Στη συνέχεια θα γίνει η δημοπράτηση του
έργου και θα αρχίσουν οι πρόδρομες εργασίες στα
πρανή.
Το όλο έργο, προϋπολογισμού 9 εκατομμυρίων
ευρώ, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων.
Ο σχεδιασμός που έχει γίνει αποβλέπει στην ευρύτερη επίλυση του προβλήματος των καταπτώσεων. Μεταξύ άλλων, θα εγκατασταθεί πλήρες
σύστημα γεωτεχνικής παρακολούθησης που θα
επιδεικνύει πιθανά νέα προβλήματα σε σημεία της
Διώρυγας, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές μεγάλες ζημιές που θα μπορούσαν να διακόψουν την απρόσκοπτη λειτουργία της.
Η διώρυγα είναι κομβικής σημασίας για το
εμπόριο και τις μεταφορές, ενώ αποτελεί μία από
τις μόλις τρεις υπάρχουσες τεχνητές διώρυγες
στον κόσμο.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ

Καλλιέργειες που έχουν υποστεί ζημιές από τον
παγετό επισκέφθηκε στο Σπαθοβούνι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζοντας την
επίσκεψή του στην Κορινθία. Νωρίτερα επισκέφθηκε εξωστρεφή βιομηχανική μονάδα της περιοχής. Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τους αγρότες της περιοχής και αφού σημείωσε ότι ο παγετός
«επέφερε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας», δεσμεύτηκε ότι «η καταγραφή των ζημιών από τον
ΕΛΓΑ θα γίνει με ακρίβεια και οι παραγωγοί θα
αποζημιωθούν με δικαιοσύνη και με ταχύτητα».
«Βρεθήκαμε τις πρώτες μέρες του Απριλίου
αντιμέτωποι με ακόμα ένα, δυστυχώς, ακραίο καιρικό φαινόμενο -έναν σπάνιο παγετό- ο οποίος
επέφερε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας», σημείωσε ο πρωθυπουργός και επισήμανε:
«Έχω, ήδη, ζητήσει και θα λάβει χώρα από τη
Δευτέρα μία έκτακτη Σύσκεψη μεταξύ του ΕΛΓΑ,
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του
υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να δρομολογήσουμε τις διαδικασίες για μία, ακόμα, έκτακτη οικονομική ενίσχυση του ΕΛΓΑ».
«Όπως έχουμε αποδείξει στο παρελθόν, όπου
υπάρχει ανάγκη θα στηρίξουμε με περαιτέρω πόρους και οι εκταμιεύσεις θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, έτσι ώστε, να μπορείτε να είστε
έτοιμοι για την επόμενη χρονιά. Μιλάμε για καλλιέργειες ανταγωνιστικές, εξαγωγικές, οι οποίες
στην ουσία σηματοδοτούν την αγροτική παραγωγή του μέλλοντος. Και θέλουμε να είμαστε πάντα
κοντά σας, να ξέρετε ότι έχετε δυνατότητα να συ-

νεχίσετε να επενδύετε σε αυτό το οποίο κάνετε
και σε αυτό το οποίο αγαπάτε», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός σημείωσε ότι «ο παγετός έχει χτυπήσει πολλές μεριές της
χώρας και ο πρωθυπουργός το παρακολουθεί κάθε μέρα, ενημερώνεται το πρωί και το απόγευμα».
Προσέθεσε ότι πρέπει να «καρπίσουν πραγματικά
τα δέντρα για να έχουμε μία συνολική αποτίμηση
της ζημιάς η οποία είναι μεγάλη σε όλη την Ελλάδα» ώστε ο ΕΛΓΑ να αντιμετωπίσει «αυτή τη νέα
κρίση που έχει έρθει πάνω τους παραγωγούς μας».
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι η
κρατική μέριμνα επεκτείνεται και σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή, όπως οι εταιρείες συσκευασίας.
«Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν
στα χωράφια, οι παραγωγοί μας, είναι και ο κόσμος ο οποίος δουλεύει στα συσκευαστήρια και
εδώ και στη Βόρεια Ελλάδα», είπε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
«Νοιαζόμαστε και για τους εργαζόμενους και
θέλω να γνωρίζουν όλες και όλοι ότι κανείς δεν
θα μείνει απροστάτευτος από το κράτος, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται και για την ασφαλιστική τους
κάλυψη», συμπλήρωσε.
Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι μετά τον «Ιανό» έχουμε πια εμπειρία ώστε η Πολιτεία να κινείται πιο γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν.
Σημείωσε επιπρόσθετα ότι υπάρχει αυτή τη
στιγμή στη Βουλή το νομοσχέδιο για την κρατική
αρωγή, το οποίο τυποποιεί και οργανώνει τα θετικά μαθήματα τα οποία πήραμε από τη διαχείριση
του «Ιανού» έτσι ώστε «να αντιμετωπίζουμε στο
μέλλον τις φυσικές καταστροφές με την ίδια αποτελεσματικότητα».
Ο πρωθυπουργός προσέθεσε ότι λόγω και της
κλιματικής αλλαγής θα «πρέπει μεσομακροπρόθεσμα να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο για το πώς αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους
καταστροφές».
Αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισμό του εσωτερικού κανονισμού του ΕΛΓΑ, ο οποίος δεν έχει αλλάξει από τη δεκαετία του ‘50, «για να μπορούμε
να αποτυπώσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια το ρίσκο το οποίο αναλαμβάνει ο κάθε παραγωγός και
να συνδέσουμε την ασφαλιστική του κάλυψη με
τις πραγματικές του ανάγκες».
Είπε επίσης ότι θα υπάρχει και η δυνατότητα
επικουρικά «να μπορούμε να συνεργαστούμε και
με την αγορά έτσι ώστε να μπορεί υπό προϋποθέσεις να υπάρχει και πρόσθετη ασφάλιση γι› αυτούς οι οποίοι το επιθυμούν και να έχουμε ένα
καινούργιο ασφαλιστικό πλαίσιο για το μέλλον».
«Γιατί αυτό το οποία έχουμε, αυτή τη στιγμή, εί-

Και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης -συνέχισε- αυτό το ρόλο έρχεται να υπηρετήσει. «Δεν
είναι μόνο ένα υπουργείο διαχείρισης επιδοτήσεων. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτό της δουλειάς, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μία τεράστια αναπτυξιακή δυναμική που πρέπει στην
ουσία να ξεκλειδωθεί μέσα από τον πρωτογενή
τομέα και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα
πρωτοστατήσει σε αυτή την προσπάθεια», σημείωσε.
Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν στην επίσκεψή
του στην περιοχή του Σπαθοβουνίου ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Σπήλιος ΛΙβανός, ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων και
βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας και βουλευτής
Κορινθίας Νίκος Ταγαράς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας και η βουλευτής
Κορινθίας της ΝΔ Μαριλένα Σούκουλη.
Oι αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία δεν συνεπάγονται και μείωση του εργατικού δυναμικού
Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στην
βιομηχανική μονάδα της Calpak (ηλιακοί θερμοσίφωνες, ηλιακά υστήματα, μεταξύ των προϊόντων της εταιρείας), όπου ενημερώθηκε για τον
εξωστρεφή χαρακτήρα της επιχείρησης, την προσαρμογή στις αλλαγές που έχει φέρει η τεχνολογική πρόοδος αλλά και για τα μέτρα προστασίας
για τον κορονοϊό, ενώ από την πλευρά του υπογράμμισε την ανάπτυξη ελληνικών «πράσινων»
τεχνολογιών.
«Είναι η Ελλάδα που καινοτομεί, παράγει, και
εναρμονίζεται και με τις επιταγές της μετάβασης
σε οικονομία μηδενικών εκπομπών. Γιατί ξεχνάμε
ότι η πρώτη μορφή ΑΠΕ ήταν οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, πριν φτάσουμε στα φωτοβολταϊκά και στις
ανεμογεννήτριες», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Οι επικεφαλής της εταιρείας, Παναγής και Κωστής Κωνσταντινίδης, είπαν στον πρωθυπουργό
ότι παρά τις αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία το προσωπικό τής επιχείρησης έχει αυξηθεί,
ενώ πολλές νέες θέσεις απαιτούν υψηλή εξειδίκευση και είναι καλά αμειβόμενες.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία δεν συνεπάγονται
και μείωση του εργατικού δυναμικού που απασχολούν βιομηχανίες σαν την Calpak, προσθέτοντας
ότι ζητούμενο είναι η επανεκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζόμενων, ώστε να μπορούν να κάνουν τη μετάβαση στις νέες ανάγκες της παραγωγής.
Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη ενημέρωσαν τον
πρωθυπουργό και για την πλήρη εφαρμογή των
μέτρων υγειονομικής προστασίας. «Τώρα με τα
νέα self-tests, τα οποία πια καθίστανται υποχρεωτικά για πολλές κατηγορίες εργαζόμενων, έχουμε
τη δυνατότητα να ελέγχουμε σε εβδομαδιαία βάση καθολικά το εργατικό δυναμικό, έτσι ώστε να
περιορίσουμε στο ελάχιστο τη διασπορά στους
χώρους εργασίας. Αλλά, βέβαια, πριν το κάνουμε
εμείς, πολλές επιχειρήσεις νομίζω ήταν στην πρώτη γραμμή, αναγνωρίζοντας ότι υποχρέωσή τους
είναι η προστασία της υγείας των εργαζόμενων»,
σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
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ΚΙΝΑΛ – Το μεγάλο “ξεκαθάρισμα”
Αθήνα.- Του Σωτήρη Μπολάκη/Libre.gr

Ά

παντες έδωσαν το παρών στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής. Η συνεδρίαση πήρε χαρακτηριστικά διευρυμένου κομματικού οργάνου με τη συμμετοχή και των ευρωβουλευτών του κόμματος. Είχε
έρθει η ώρα ενός ξεκαθαρίσματος μπροστά
στον κίνδυνο μια νέας βύθισης στην εσωστρέφεια. Το κλίμα αν και διαδικτυακό ήταν βαρύ.
Η Φώφη Γεννηματά από την πρωτολογία της
κιόλας έδωσε τον τόνο της συζήτησης. Το καρφί
για τον Ανδρέα Λοβέρδο το έριξε μέσω της αρχικής της παρέμβασης για τα εσωτερικά ζητήματα.
Αφού έδειξε το Σεπτέμβριο ως το μήνα που θα
αρχίσει η μάχη μέσα από συντεταγμένες καταστατικές διαδικασίες έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα
σε όσους σχεδιάζουν μια “πασαρέλα υποψηφιοτήτων και προσωπικών διαξιφισμών”, όπως είπε,
γιατί και εκείνη δεν θα το ανεχτεί όπως άφησε να
διαφανεί, αλλά και ζημιά μεγαλύτερη από το
μπόι του καθενός θα κάνει. «Κάνουν λάθους αν
νομίζουν ότι κερδίζουν χώρο με την εσωστρέφεια, γιατί εξυπηρετούν τα σχέδια των αντιπάλων μας».
Ο κύριος αποδέκτης αλλά και όσοι βλέπουν
ευκαιρία εσωκομματικής αντιπολίτευσης στην
ηγεσία έπιασαν το μήνυμα.
Αν και δεν ήταν ούτε ο χώρος ούτε το όργανο
για να καταπιαστούν με το αντικείμενο της κομματικής λειτουργίας, η συζήτηση έφτασε σε βάθος για τον τρόπο με τον οποίο φτάνει το Κινήματος Αλλαγής τόσο στις εσωτερικές όσο και
στις εθνικές κάλπες.
«Θα περίμενα μια αυτοκριτική για τα ποσοστά του ΚΙΝΑΛ» είπε στην τοποθέτησή του ο
τομεάρχης εξωτερικών απαντώντας στις αναφορές της κας Γεννηματά, ότι στις δημοσκοπήσεις
οι εν δυνάμει ψηφοφόροι του Κινήματος Αλλαγής είναι περισσότεροι από τα ποσοστά του κόμματος και έθεσε θέμα «ανοιχτών ανοιχτών διαδικασιών στις εσωκομματικές εκλογές». Μετά από
αυτό Νάντια Γιαννακοπούλου, Χαρά Κεφαλίδου
και Δημήτρης Κωσταντόπουλος βρήκαν την ευκαιρία να στρέψουν τα πυρά τους στον Βασίλη
Κεγκέρογλου για την πρόσφατη τοποθέτησή του
παίρνοντας θέση, πρόωρα τοποθετούμενος και
εκείνος υπερ της διεξαγωγής των εκλογών με μητρώο μελών. Με εμφανή στόχο να σπρώξει τη
συζήτηση παρακάτω ο Βασίλης Κεγκέρογλου
φαίνεται να παραδέχτηκε οτι «γίνονται και λάθη” .
Η μεγαλύτερη μερίδα βουλευτών συμφώνησε
ότι δεν πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για τα διαδικαστικά και τη διαδοχή πρόωρα, παροτρύνοντας και εκείνοι με τη σειρά τους βιαστικούς να
κάνουν λίγο υπομονή.
Την πρωτοβουλία σε κάθε περίπτωση την έχει

η πρόεδρος. Η κα Γεννηματά δεν περίμενε να κάτσει ο κουρνιαχτός και παρενέβη θυμίζοντας ότι
το 2012 και το 2015 πραγματοποιήθηκαν εκλογές με βάση τους εγγεγραμμένους στους καταλόγους. «Όπως εγγυήθηκα την ενότητα στις
εκλογές του 2017 σε μια ιδρυτική διαδικασία, αυτό θα πράξω και τώρα» είπε με νόημα για να
κλείσει ουσιαστικά τη συζήτηση με τη φράση οτι
«δεν θα ξαναγνωριστούμε».

Αντι-Δεξιά

Η συζήτηση άναψε πολιτικά και ιδεολογικά
όταν σύμφωνα με πληροφορίες μετά τον Ανδρέα
Λοβέρδο ζήτημα στρατηγικής έθεσαν και στελέχη όπως η Εύα Καϊλή και η Νάντια Γιαννακοπούλου. Ο μεν Λοβέρδος μίλησε για την ανάγκη
προσέγγισης των ανθρώπων του παραδοσιακού
Κέντρου φωτογραφίζοντας ουσιαστικά το
αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Οι δε ζήτησαν ουσιαστικά
λένε οι πληροφορίες ήπιους τόνους απέναντι
στην ΝΔ.
Το πολιτικό αυτό πρόσημο φρόντισαν να φέρουν σε επίπεδο καθημερινότητας η Εύα Καϊλή
και η Νάντια Γιαννακοπούλου με τη Βουλευτή
Δυτικού Τομέα Αθήνας να συνοδεύει την άποψη
αυτή με έντονη συντροφική κριτική για τον τρόπο αντιπολίτευσης φέρνοντας ως παράδειγμα
την κριτική που ασκήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου
και τους γαλάζιους Υπουργούς για τα self test.
Η απάντηση ήρθε από τον πολύπειρο βουλευτή και εσχάτως και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο
του κόμματος Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος
προσγείωσε τη συζήτηση λέγοντας σε αδρές
γραμμές ότι, δεν μπορεί να μην κάνουμε σκληρή
κριτική στη κυβέρνηση και να μην την κατακρίνουμε για τα αυτοδιαγνωστικά test και τη διαχεί-

ριση της πανδημίας, όταν «οι υγειονομικοί περνούν δύσκολες ώρες».

Στο παιχνίδι ο Ανδρουλάκης

Μετά τον πανηγυρικό του λόγο στην εκδήλωση της νέας κίνησης του Θόδωρου Παπαθεοδώρου, ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις με την πολιτική πρότασή του το
ΠΑΣΟΚ να απευθυνθεί στο λεγόμενο παραδοσιακό Κέντρο, το οποίο ο πρώην κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος φαίνεται να το προσεγγίζει με
όρους ιστορικότητας του χώρου.
Ένα χώρο όμως, τον οποίο για την ώρα όλοι
παραδέχονται ότι καταλαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από εκείνη τη δεξαμενή των δυσαρεστημένων με την κυβέρνηση και ακομμάτιστων φαίνεται ότι φιλοδοξεί να αντλήσει δυνάμεις για την επάνοδο του ΠΑΣΟΚ ο κ. Λοβέρδος.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν σαφής και απόλυτος απέναντι σε αυτές τις τοποθετήσεις στο δημόσιο διάλογο.
«Δεν μπορεί να υπάρχει συζήτηση για το Κέντρο. Να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισαν και
εξέφραζαν προοδευτικοί άνθρωποι του Κέντρου
και προοδευτικοί άνθρωποι από την κεντροαριστερά» φέρεται να είπε κλείνοντας ένα κύκλο
ιδεολογικής σύγκρουσης που στο τέλος καταλήγει στο ίδιο σημείο εκκίνησης: στην επόμενη ημέρα των εκλογών και στο πιεστικό «με ποιόν θα
πάτε για να σχηματιστεί κυβέρνηση».
«Δεν θα γίνουμε δεκανίκι. Συμπλήρωμα δεν
πρόκειται να γίνουμε. Αυτό το θέμα έχει κλείσει
και εγγυώμαι ότι δεν ξανανοίξει» είχε ήδη προειδοποιήσει η κα Γεννηματά δίνοντας το στίγμα
της προεκλογικής σύγκρουσης του Φθινοπώρου.
Πηγή: www.libre.gr

Μάρτυρας καταγγέλλει δολοφονική επίθεση
κατά του Σήφη Βαλυράκη με κοντάρι
Αθήνα.Αυτόπτης μάρτυρας της «δολοφονικής επίθεσης» σε βάρος του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, παραμέρισε το
φόβο του, μίλησε στην εκπομπή «Τούνελ» για
όσα είδε στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.
Ο ίδιος δήλωσε ότι βρισκόταν στο Νησί των
Ονείρων και είδε ένα επαγγελματικό αλιευτικό
να πλησιάζει το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη. «Ο Βαλυράκης πήγαινε εκείνη την ώρα για
ψάρεμα, ενώ το αλιευτικό ερχότανε. Λογομαχήσανε. Έγινε έντονος διάλογος μεταξύ τους:
“Σήκω και φύγε κω**γερε”, του φώναζαν. Τότε
απαγορευόταν να ψαρεύουν οι ερασιτέχνες.

Έφεραν δύο στροφές γύρω από το σκάφος του
με υψηλή ταχύτητα προκαλώντας μεγάλο κυματισμό και ο ένας από τους δύο τον χτύπησε
με κοντάρι. Του κατάφερε δύο με τρία δυνατά
χτυπήματα. Αμέσως μετά βάλανε μπρος και
φύγανε», ανέφερε σοκαρισμένος ο μάρτυρας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, βρισκόταν περίπου
εκατόν πενήντα μέτρα μακριά από το σημείο
που εκτυλίχθηκε το περιστατικό και όπως είπε,
αναγνώρισε τους δράστες. «Η κίνηση είναι δολοφονική. Είναι δολοφονία», τόνισε.
«Είχαν χτυπήσει στο παρελθόν κι έναν άλλο
ψαρά με ξύλινο τελάρο στο κεφάλι γιατί είχε
βάλει παραγάδια», πρόσθεσε. Αποκάλυψε ακόμα πως τον φούρναρη που είναι επίσης μάρτυρας της επίθεσης, απείλησαν ότι θα τον κατα-

στρέψουν οικονομικά.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το αλιευτικό με τους
δράστες δεν είχε μηχάνημα στίγματος, αλλά
από το λιμάνι γνώριζαν τι ώρα μπήκε μέσα και
τι ώρα βγήκε.
Ο μάρτυρας ανέφερε στο «Τούνελ» πως είναι
διατεθειμένος να καταθέσει στις Αρχές, αλλά
όχι στο Λιμενικό της περιοχής.
Το φουσκωτό σκάφος του Βαλυράκη βρέθηκε σε αφύλαχτο οικόπεδο, παρατημένο, σε σημείο που θα μπορούσε ο καθένας να έχει πρόσβαση, ενώ θα έπρεπε να φυλάσσεται μέχρι να
ολοκληρωθούν οι έρευνες. Μέσα σε αυτό παραμένουν τα προσωπικά του αντικείμενα, η
στολή και τα ψαροντούφεκά του.
Πηγή: WWW.LIBRE.GR

Κριτική
Βαρουφάκη
στο εργασιακό
νομοσχέδιο
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Την εκτίμηση ότι η κρίση στην Ευρώπη
«όλο και βαθαίνει», γι αυτό υπάρχει η ανάγκη για ένα «οικουμενικό βασικό εισόδημα», έκανε ο Γιάνης Βαρουφάκης μιλώντας το Σάββατο στην ΚΕ του ΜέΡΑ 25.
Παράλληλα, ο Γραμματέας του κόμματος,
αναφερόμενος στην Ελλάδα τόνισε ότι
«το δόγμα του σοκ, έρχεται και επανέρχεται, ιδιαίτερα με το εργασιακό νομοσχέδιο
του κ. Χατζηδάκη», ενώ υπογράμμισε
«πως ζούμε σε μια όλο και πιο βαθιά ταξική κοινωνία, χωρίς όμως να πρόκειται για
συνθήκες που δημιουργεί ο νεοφιλελευθερισμός, αλλά η τεχνοφεουδαρχία».
Στην συνεδρίαση τέθηκαν επί τάπητος
οι πανευρωπαϊκές πολιτικές για την υγεία,
την οικονομία, το περιβάλλον και την ειρήνη, όπως κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του DiEM25 ήρθε για
διαβούλευση στο ελληνικό μέρος του πανευρωπαϊκού κινήματος.
Στην εισήγησή του ο κ. Βαρουφάκης
άσκησε δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση
και την Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούμενος
και τον θεωρητικό Μιχαέλ Καλέτσκι, αναφέροντας πως «κάνουν τα ελάχιστα» για
την πανδημία, χωρίς να ενισχύουν πραγματικά το δημόσιο σύστημα υγείας και
την οικονομία. Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 τόνισε ακόμα «πως το αφήγημα της
λιτότητας φαινομενικά μόνο έχει μπει στο
περιθώριο σήμερα, καθώς η ευρωπαϊκή
ολιγαρχία όπως και κάθε εκπρόσωπος του
μεγάλου κεφαλαίου, ρέπουν προς τη λιτότητα ακόμα κι αν εν μέρει αυτή δεν τους
συμφέρει, καθώς τους ενδιαφέρει οι εργαζόμενοι να εξαναγκάζονται και μην έχουν
εναλλακτικές, φέρνοντας σε αντιδιαστολή
τα όσα έλεγε ο Μαρξ για τον ‘Αγγλο καπιταλιστή κ. Πιλς».
Τέλος ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 ανέφερε πως η κρίση στην Ευρώπη όλο και
βαθαίνει και γι› αυτό υπάρχει ανάγκη για
ένα οικουμενικό βασικό εισόδημα και για
πανευρωπαϊκές πολιτικές ειρήνης και πράσινης μετάβασης στην Μεσόγειο, ώστε να
καταστεί αυτή μια πράσινη θάλασσα ειρήνης, χωρίς εντάσεις και εξορύξεις.
Στην δική του εισήγηση ο Συντονιστής
της ΚΕ Κώστας Μπιτσάνης έκανε λόγο
«για το πέρασμα σε νέες μορφές διεκδικήσεων, αλλά και για την προάσπιση και
προώθηση των σημερινών πάγιων αιτημάτων της χειμαζόμενης κοινωνίας και των
εργαζομένων». Ο Κώστας Μπιτσάνης
ακόμα ανέφερε πως το πρόταγμα της ειρήνης στο πλαίσιο των πανευρωπαϊκών πολιτικών του DiEM25, είναι πολύ σημαντικό γιατί η Ευρώπη δεν απειλείται από κανέναν πολεμικά, μόνο απειλεί. Γι’ αυτό
«δεν χρειάζονται «τεράστιοι στρατοί» και
εξοπλιστικές κούρσες, με το αίτημα για ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και
ευρύτερα στην Ευρώπη να μην συνιστά
ουτοπία».
Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που διήρκησε περίπου 4 ώρες συζητήθηκαν όλα αυτά τα ζητήματα μαζί με την
ιδεολογικοπολιτική τοποθέτηση του ΜέΡΑ25 σε αυτά, ενώ αρκετά μέλη έθεσαν
και το ζήτημα των όσων συμβαίνουν στην
Ουκρανία. Οι εργασίες της επρόκειτο να
συνεχιστούν την Κυριακή, με οργανωτικά
κυρίως θέματα, το ζήτημα του επικείμενου
Συνεδρίου του κόμματος και της πορείας
του προσυνεδριακού διαλόγου.
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Τι συνέβη στη συνέντευξη Τύπου Δένδια - Τσαβούσογλου
Αθήνα.- ΚΥΠΕ
πολύτως προετοιμασμένος για όλα τα
σενάρια και σε πλήρη σε συνεννόηση
με τον Έλληνα Πρωθυπουργό,, ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας πριν από το
ταξίδι του στην Άγκυρα.

πούτσια του άλλου. Δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε τις διαφορές μας αν συνεχίσουμε έτσι».
Ο Έλληνας ΥΠΕΞ είπε ότι «πρέπει να βρούμε λύσεις και να μην καλύπτουμε τις διαφωνίες.
Και να βρούμε μια κοινή θετική ατζέντα. Θέλω,
όμως, ειλικρινά να πω προς τη τουρκική πλευρά
ότι αυτό θα επιτευχθεί Μεβλούτ, εάν αντιληφθείτε και τις ευαισθησίες τις δικές μας και αν
αντιληφθείτε τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ Ελπίζω η διαφωνία μας, παρεμπιπτόντως, να μην
σε οδήγησε να ματαιώσεις την πρόσκληση για
δείπνο, διότι πεινάω εξαιρετικά».

Α

Η ελληνική πλευρά τονίζει ότι Δένδιας και
Μητσοτάκης είχαν συναντηθεί την Τρίτη προκειμένου να προετοιμάσουν την επίσκεψη του
Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και υπογραμμίζουν ότι η Αθήνα έχει αποφασίσει να θέτει όλα
τα ανοικτά θέματα ευθέως, σε κάθε ευκαιρία
που της παρουσιάζεται και σε οποιοδήποτε περιβάλλον.
Σύμφωνα με ελληνικές πηγές, το μήνυμα της
επίσκεψης ήταν ξεκάθαρο και δεν αφορούσε μόνο την Τουρκία. Προκειμένου να υπάρξει προοπτική επίλυσης των διαφορών πρέπει όλοι να
σέβονται το διεθνές δίκαιο. Αυτό ισχύει ακόμα
περισσότερο για χώρες, όπως η Τουρκία, που
θέλουν να έχουν προνομιακές σχέσεις με την
ΕΕ. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε αρκετές φορές, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, την ανάγκη σεβασμού και ευθυγράμμισης της Τουρκίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο και κεκτημένο.
Το μεγάλο ερώτημα είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, που μίλησαν στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η προοπτική συνάντησης Μητσοτάκη –
Ερντογάν στο προσεχές μέλλον απομακρύνεται.
Η Αθήνα θέλει να διατηρήσει διαύλους επικοινωνίας και αναμένει την πρόσκληση της
Αγκυρας για τον επόμενο γύρο διαπραγματευτικών επαφών αλλά και την συνέχιση του πολιτικού διαλόγου. Παράλληλα, δηλώνει έτοιμη
για την υιοθέτηση θετικής ατζέντας από την ΕΕ,
υπό την προϋπόθεση της συνέχισης της αποκλιμάκωσης σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Όπως μεταδίδει από την την Άγκυρα η ανταποκρότρια του ΚΥΠΕ, Άννα Ανδρέου, ο Νίκος
Δένδιας είπε στη συνέντευξηότι δεν μπορεί η
Τουρκία να κάνει μάθημα στην Ελλάδα. Για το
Κυπριακό ο Έλληνας Υπουργός είπε ότι η μόνη
λύση που μπορεί να υπάρξει είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, ενώ κατηγόρησε την
Τουρκία και για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ αντέδρασε κατηγορώντας
τον Έλληνα Υπουργό ότι έχει κάνει προκλητικές
δηλώσεις.
Ο Νίκος Δένδιας νωρίτερα είχε συνάντηση 45
λεπτών με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση διάρκειας 1,5 ώρας με τον Τούρκο ομόλογό του και διευρυμένες επαφές με τις αντιπροσωπείες τους.
Στη συνέντευξη Τύπου ο Τούρκος Υπουργός
είπε ότι το να ξαναζωντανέψουμε τον διάλογο
μεταξύ των δυο χωρών το βρίσκουμε σημαντικό, προσθέτοντας ότι οι διερευνητικές συνομιλίες που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη μετά
από 5 χρόνια και στην Αθήνα τώρα, πραγματοποιήθηκαν σε μια θετική ατμόσφαιρα.
«Τα προβλήματα πρέπει να επιλυθούν με έναν
ειρηνικό τρόπο όχι με τρίτες χώρες, πρέπει να
βρούμε λύσεις μεταξύ μας και αποφεύγουμε τις
προκλητικές στάσεις», είπε ο Τούρκος Υπουργός προσθέτοντας ότι συζήτησαν για τα προβλήματα στη Μεσόγειο ειλικρινά αναφέροντας
ότι έχουμε διαφορά απόψεων στο Αιγαίο.
«Είμαστε υπέρ του δίκαιο διαμοιρασμού στην
ανατολική Μεσόγειο», είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ
λέγοντας ότι ο Τούρκος Πρόεδρος έχει προτείνει διάσκεψη για την ανατολική Μεσόγειο στην
ΕΕ ωστόσο ακόμη δεν έχουν λάβει απάντηση.
Για την πενταμερή για το Κυπριακό, ο Τούρκος
Πρόεδρος είπε ότι θα πραγματοποιηθεί «για να
καταλάβουμε αν έχουμε ένα κοινό έδαφος ως
Ελλάδα και Τουρκία και οι υπόλοιπες χώρες».

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

«Επιβεβαιώσαμε με τον Νίκο Δένδια ότι θα βρεθούμε στο τέλος του μήνα», ανέφερε ο Τούρκος
Υπουργός.
Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου για τα μειονοτικά
είπε «έχουμε μειονότητες και στην Ελλάδα και
την Τουρκία, μιλήσαμε για τους Τούρκους στη
Θράκη». «Από την μέρα που ήρθαμε στην κυβέρνηση κάναμε πολλά για τις μειονότητες
στην Τουρκία και πολλά θετικά βήματα», είπε ο
Τούρκος Υπουργός.
Από την πλευρά του ο Έλληνας Υπουργός ευχαρίστησε τον Τούρκο ομόλογό του που τον
προσκάλεσε στο «ιφτάρ», το πρώτο δείπνο των
μουσουλμάνων έπειτα από την ολοήμερη μουσουλμανική νηστεία του ραμαζανιού και μετέφερε και τις ευχές του Έλληνα Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη στους μουσουλμάνους
για το ραμαζάνι. Όπως είπε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για το ισλαμικό τέμενος
που θα εγκαινιαστεί μετά την πανδημία.
Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι
«πρωταρχικό μέλημα είναι να εδραιώσουμε την
ειρηνική συνύπαρξη στη βάση του Διεθνούς Δικαίου», προσθέτοντας ότι συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια θετική ατζέντα για να προχωρήσουν μπροστά και να αλλάξουμε το κλίμα
που υπάρχει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
«Προϋπόθεση για τη βελτίωση των σχέσεων είναι η αποφυγή ενεργειών και δηλώσεων που δυναμιτίζουν το κλίμα», είπε ο Νίκος Δένδιας.
Ο Έλληνας Υπουργός απαντώντας στην αναφορά του Τούρκος Υπουργού για ‘τουρκική μειονότητα’ στην είπε ότι «υπάρχει στην Ελλάδα
μουσουλμανική μειονότητα. Αυτό ορίζει η Συνθήκη της Λωζάνης».
Για το Κυπριακό, ο Έλληνας Υπουργός είπε
ότι «αρχής γενομένης από την Πενταμερή για
το Κυπριακό που οργανώνει ο ΟΗΕ στη Γενεύη
σε δύο εβδομάδες. Εμείς ευελπιστούμε ότι όλες
οι πλευρές θα προσέλθουν με εποικοδομητικό
πνεύμα, ώστε να είναι δυνατό να ξεκινήσουν οι
διαπραγματεύσεις για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος».
«Όπως γνωρίζετε, μοναδική λύση, που είναι
αποδεκτή από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία
στη βάση των σχετικών αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η λύση είναι συμβατή και με
το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και επίσης, βέβαια,
πρέπει να υπογραμμίσω την ανάγκη, στο πλαίσιο αυτό, της αναζήτησης λύσης επιτέλους του
Κυπριακού, να υπάρχει αποχή από ενέργειες που
παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά
δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.
Ο Έλληνας Υπουργός είπε ακόμη ότι «η Τουρκία συνεχίζει να μην αποδέχεται τον χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Η απειλή πολέμου αντίκειται στον χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών». Πρόσθεσε ότι επιπλέον,
συζητήθηκε η μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε
τζαμί αλλά και της Μονής της Χώρας. «Έχουμε
πολύ δρόμο, αλλά μπορούμε να πούμε ότι σήμερα κάναμε ένα βήμα για τους λαούς μας», ανέ-

φερε ο Έλληνας ΥΠΕΞ και προσκάλεσε στην
Αθήνα τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, για να
προετοιμάσουν μεταξύ άλλων και τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν.
Αμέσως πήρε τον λόγο ο Τούρκος Υπουργός
και είπε ότι δεν μπορεί να δεχτεί τις δηλώσεις
του Έλληνα ΥΠΕΞ.
«Δεν έκανα καμία προκλητική δήλωση κατά
της Ελλάδας. Όμως ο ομόλογος μου έχει κάνει
προκλητικές δηλώσεις, που δεν μπορούμε να
αποδεχτούμε αυτό που λέτε ότι η Τουρκική Δημοκρατία κάνει παραβιάσεις. Μας κατηγορείτε
ενώπιον του Τύπου και είμαι υποχρεωμένος να
απαντήσω», είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ ενώ κατηγόρησε την Ελλάδα ότι δεν αποδέχεται τον όρο
“τουρκική μειονότητα” και ότι καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατηγόρησε επίσης την
Ελλάδα για το μεταναστευτικό λέγοντας ότι
σπρώχνει τους μετανάστες στη θάλασσα και συμπεριφέρεται απάνθρωπα.
Ο Νίκος Δένδιας ξαναπήρε τον λόγο λέγοντας ότι «η θέση της Ελλάδας είναι σαφής: η
Τουρκία έχει παραβιάσει στο Αιγαίο και στην
Ανατολική Μεσόγειο το Διεθνές Δίκαιο και τη
Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Και όχι
μόνον αυτό, έχει παραβιάσει τα ίδια τα δικαιώματα κυριαρχίας της Ελλάδας. Έχει κάνει 400
υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος Μεβλούτ».
Για τη μειονότητα, ο Νίκος Δένδιας απάντησε
ότι «όσον αφορά το θέμα της μειονότητας, της
μουσουλμανικής μειονότητας: αυτό το λέει η
Λωζάννη, δεν το λέμε εμείς. Και τη Λωζάννη, αν
θυμάμαι καλά, την έχει υπογράψει και η Τουρκία. Αυτή είναι η Συνθήκη. Μπορεί να αρέσει
στην Τουρκία, μπορεί να μην αρέσει στην Τουρκία, αλλά η Λωζάννη ισχύει και θα ισχύει». Για
το μεταναστευτικό ο Νίκος Δένδιας είπε ότι η
Τουρκία δεν μπορεί να κάνει μάθημα στην Ελλάδα.
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ξαναπήρε τον λόγο λέγοντας ότι «η Τουρκία είναι ελεύθερη χώρα και
όλοι μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους.
Οι διερευνητικές εργασίες στη Μεσόγειο ήταν
πλήρως νόμιμες. Στο θέμα της ανατολικής Μεσογείου, εμμένουμε στην αρχή του δίκαιου διαμοιρασμού. Αν αναφερθούμε στη Λωζάνη, πρέπει να μιλήσουμε και για την αποστρατικοποίηση ορισμένων νησιών. Αναφέρεστε σε αυτά που
σας συμφέρουν άλλα δεν αναφέρεστε στο θέμα
της αποστρατικοποίησης που προβλέπει η συνθήκη».
Ο Έλληνας Υπουργός του απάντησε: «Αποστρατικοποίηση των νησιών. Γιατί υπάρχει
στρατός στα νησιά; Υπάρχει γιατί απειλούνται
από κάπου. Ο στρατός κοστίζει χρήματα. Δεν
θέλουμε να χαλάμε χρήματα χωρίς λόγο. Υπάρχει κανείς να ισχυρίζεται αυτή τη στιγμή ότι δεν
υπάρχει στρατιωτική απειλή και αποβατική δύναμη απέναντι από τα νησιά; Εάν δεν υπάρχει,
είναι καλό να μας το πουν».
Τελικά ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι χρειάζεται «αμοιβαία αντίληψη και κατανόηση. Αμοιβαία κατανόηση σημαίνει να μπαίνω και στα πα-

Πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης
στην Ελλάδα υποδέχθηκαν με θετική διάθεση
τη χθεσινή στάση του Νίκου Δένδια.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνώρισαν πως ο Ν. Δένδιας
ορθώς ανέδειξε τις ελληνικές θέσεις, ωστόσο
έκανε και κριτική στην κυβέρνηση αναφέροντας
ότι πάσχει από έλλειμμα στρατηγικής. «Η σημερινή συνάντηση του Έλληνα ΥΠΕΞ με τον
Τούρκο ομόλογό του ανέδειξε για μια ακόμη
φορά την ανάγκη να αποκτήσει ξανά την πρωτοβουλία των κινήσεων η διπλωματία μας, με
μια στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος για την
προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων
και την οικοδόμηση θετικής ατζέντας σε διμερές
και ευρωτουρκικό επίπεδο. Η επιβεβλημένη
ανάδειξη των πάγιων ελληνικών και ευρωπαϊκών θέσεων, μετά από μια μακρά περίοδο κλιμακούμενων παραβιάσεων των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία, στην οποία ορθώς
προέβη ο ΥΠΕΞ κ. Δένδιας, δεν γεμίζει αυτό το
κενό. Δεν αναπληρώνει τη στάση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, που εδώ και ενάμιση χρόνο χαρακτηρίζεται από αμηχανία και έλλειμμα στρατηγικής. Η Ελλάδα πρέπει να θέτει
η ίδια την ατζέντα στα θέματα που την αφορούν
και να μη λειτουργεί απαντώντας απλώς σε
προκλήσεις, πρωτοβουλίες ή ενέργειες της γείτονος», σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Από την πλευρά του και το ΚΙΝΑΛ έκανε λόγο για μια «αυτονόητη» κίνηση του Ελληνα
ΥΠΕΞ, έθεσε το ζήτημα ωστόσο αν η κυβέρνηση πήγε προετοιμασμένη στην Αγκυρα. «Πέρα
από το αυτονόητο, τη διατύπωση των θέσεων
της χώρας μας από τον Υπουργό Εξωτερικών
κατά τη συνέντευξη με τον κ. Τσαβούσογλου,
προκύπτουν ερωτηματικά. Πόσο καλά προετοιμασμένη ήταν η συνάντηση; Ποιος ήταν ο στόχος; Τι συζητήθηκε στις κατ` ιδίαν συναντήσεις;
Περιμένουμε επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση», αναφέρει η Χ. Τρικούπη.
Από την άλλη, η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωση τόνισε ότι ο κ. Δένδιας «με ύφος απολογητικό απαντούσε στις τουρκικές διεκδικήσεις,
χωρίς να προβάλλει ούτε μία ελληνική διεκδίκηση». Εγκάλεσε την κυβέρνηση ότι «προσπαθεί
να εξωραΐσει την αποτυχία της στα εθνικά θέματα, την ώρα που η Τουρκία δημιουργεί τετελεσμένα, εκμεταλλευόμενη αστοχίες όπως η επίσκεψη του κ. Δένδια, που δεν έπρεπε ποτέ να
έχει πραγματοποιηθεί».
Το ΚΚΕ υποστήριξε ότι το «παζάρι» αναβαθμίζεται και προετοιμάζεται συμβιβασμός για συνεκμετάλλευση σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο.

ΣΤΕΙΤ ΝΙΤΙΠΑΡΤΜΕΝΤ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να χαιρετίζουν τον διάλογο μεταξύ της Ελλάδας και της
Τουρκίας και τη δέσμευση των δύο κυβερνήσεων στην οδό της διπλωματίας, σημειώνει το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αφορμή την επίσκεψη του
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην
Τουρκία.
Όπως επανέλαβε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν όλες τις προσπάθειες για τη μείωση των
εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.
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Ν. Δένδιας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ασκεί
κινητική και δραστήρια εξωτερική πολιτική
Αθήνα.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)

«Η

κυβέρνηση Μητσοτάκη ασκεί μια
κινητική και δραστήρια εξωτερική
πολιτική. Εγώ υπηρετώ αυτή την πολιτική σε
απόλυτη συνεννόηση με τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη», τόνισε ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά από συνάντηση με τον Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης Μοχάμεντ αλ Μένφι, το
Σάββατο.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι
διμερείς σχέσεις, η προώθηση της συνεργασίας
Ελλάδας-Λιβύης, οι περιφερειακές εξελίξεις,
καθώς και η σταθεροποίηση και η ανοικοδόμηση της χώρας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση
του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.
«Ήταν μια ευκαιρία που βρισκόταν στην
Αθήνα και μάλιστα για να χτίσουμε μετά από
την εξαιρετικά καλή συνάντηση που είχε ο
Πρόεδρος Μένφι με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου», ανέφερε ο κ.
Δένδιας.
«Όπως ξέρετε, χθες ήμουν στην Κύπρο, στην
τετραμερή με τα ΗΑΕ, το Ισραήλ και την Κύπρο. Αύριο στο Κάιρο, την Τρίτη στη Σαουδική
Αραβία, τη Δευτέρα έχουμε Συμβούλιο Υπουργών», προσέθεσε.
Νωρίτερα ο Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε
συνάντηση με τον πρέσβη της Γαλλίας Πατρίκ
Μεζονάβ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Ο κ. Δένδιας αναμενόταν να μεταβεί την Κυριακή στο Κάιρο, για συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι
(Sameh Shoukry). Η συζήτηση αναμένεται να
επικεντρωθεί στις διμερείς σχέσεις, καθώς και
στις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου
Εξωτερικών.

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

«Το μήνυμα που στέλνει πλέον η Ευρώπη είναι σαφές: αν η Τουρκία θέλει να έχει μια λειτουργική σχέση μαζί της, θα πρέπει να συνεργαστεί, να αποδείξει ότι ασπάζεται τις αξίες της
και, φυσικά, ότι σέβεται όχι απλώς το πρωτόκολλο, αλλά το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το
Διεθνές Δίκαιο», σημειώνει ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώ-

της σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Παρασκήνιο».
Ο κ. Βαρβιτσιώτης υπογραμμίζει πως η Ελλάδα έχει δηλώσει επανειλημμένως σε όλους
τους τόνους, ότι υπάρχει μία και μόνη διαφορά
προς επίλυση, αυτή της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών.
«Εμείς πιστεύουμε στη διπλωματία. Στο
πλαίσιο αυτό εντάσσεται άλλωστε και η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τον ομόλογό του στην ‘Αγκυρα», αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός, επισημαίνοντας όμως ότι
«έχουμε όμως καταστήσει σαφές ότι δεν υποχωρούμε από τις κόκκινες γραμμές μας».
«Η Ελλάδα μιλάει την ίδια γλώσσα, τη γλώσσα της αλήθειας παντού και στο εσωτερικό και
στο εξωτερικό», υπογραμμίζει και προσθέτει:
«Όσο η Τουρκία μένει στο τραπέζι των συζητήσεων και δέχεται πιέσεις και από τον ευρωπαϊκό και διεθνή παράγοντα, αντιλαμβάνεται ότι
δεν είναι ούτε προς το δικό της συμφέρον να
θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια στη περιοχή».
Ερωτηθείς για την τοποθέτηση του Ιταλού
πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι για τον Τούρκο
πρόεδρο, ο κ. Βαρβιτσιώτης επισημαίνει ότι
«φάνεται ότι κάποιοι Ευρωπαίοι εταίροι μας
δεν έχουν πλέον την ίδια ανεκτικότητα που είχαν μέχρι πρόσφατα απέναντι σε κάποια γεγονότα στην Τουρκία».
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πρωτίστως ένα
σύνολο αρχών και αξιών με ιδιαίτερη ευαισθησία στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος

δικαίου», ξεκαθαρίζει.
Αναφερόμενος στο sofa-gate, ο κ. Βαρβιτσιώτης το χαρακτηρίζει «μια αμήχανη και δυσάρεστη εικόνα, που ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά
άλλων ενεργειών της Τουρκίας, που προκαλούν ανησυχία σε όλους τους Ευρωπαίους,
όπως η αποχώρησή της από τη Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης για την προστασία των
γυναικών» και σημειώνει πως «υπάρχει διάχυτη
επιφυλακτικότητα, αν όχι καχυποψία».
Όσον αφορά τη διήμερη επίσκεψή του στη
Ρώμη , όπου είχε συνομιλίες με τον υφυπουργό
Προεδρίας, αρμόδιο για ευρωπαϊκά θέματα Βιντσέντσο Αμέντολα και την υπουργό Εσωτερικών της Ιταλίας Λουτσιάνα Λαμορτζέζε ο κ.
Βαρβιτσιώτης σημειώνει: «Με την Ιταλία μας
συνδέουν πολλά. Έχουμε κοινό όραμα για μία
πιο ισχυρή και φιλόδοξη Ευρώπη, που θα βασίζεται στη συνεργασία και την αλληλεγγύη. Με
την Ιταλία μοιραζόμαστε κοινές θέσεις σε όλη
την Ευρωπαϊκή ατζέντα».
Τέλος, αναφορικά με το ταξίδι του πρωθυπουργού στη Λιβύη ο αναπληρωτής υπουργός
σημειώνει ότι έγινε κατανοητό ότι η Ελλάδα δε
γίνεται να αποκλειστεί από τη συζήτηση για τη
χάραξη των θαλάσσιων ζωνών της περιοχής.
«Η Ελλάδα μπορεί όχι μόνο να συνδράμει
στην πολιτική, διπλωματική και οικονομική
ανασυγκρότηση της Λιβύης, αλλά, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί και
να επηρεάσει την ευρωπαϊκή στάση απέναντι
της, όπως γνωρίζουν καλά και οι Λίβυοι γείτονές μας», ξεκαθαρίζει.

Για προετοιμασία οδυνηρού συμβιβασμού μιλά το ΚΚΕ
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, στο φόντο της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών
Νίκου Δένδια στην Άγκυρα, αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης,
σε παρέμβασή του στην ΕΡΤ 1.
Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ τόνισε ότι «η
επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή δεν επιτρέπει την προσπάθεια εφησυχασμού από την
κυβέρνηση και άλλες αστικές δυνάμεις», ενώ
σημείωσε ότι «υπερτονίζεται η προσπάθεια του
κ. Δένδια να αποκρούσει τις αλλεπάλληλες διεκδικήσεις της Τουρκίας και παρακάμπεται ότι
αυτές οι αξιώσεις της Τουρκίας βρίσκονται στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων».
«Όπως έχει αποδειχθεί αυτές οι διαπραγματεύσεις, συνέχεια των διερευνητικών συνομιλιών, περιλαμβάνουν όλες τις διεκδικήσεις της
αστικής τάξης της Τουρκίας- το περιεχόμενο
της συνέντευξης Τύπου, αυτό επιβεβαιώνει.

Μπαίνουν ζητήματα αμφισβήτησης συνόρων,
νησιών, κυριαρχικών δικαιωμάτων, του λεγόμενου τουρκολιβυκού συμφώνου, του χαρακτηρισμού της μειονότητας ως τουρκικής ενάντια
στη Συνθήκη της Λωζάννης, ζητήματα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, δηλαδή τα
πάντα» σημείωσε.
Ο Κ. Παπαδάκης υπογράμμισε ότι «αυτά
μπήκαν στις διερευνητικές και το 2003 και το
2016, είχαν συζητηθεί και ζητήματα κυριαρχίας,
θαλασσίων ζωνών». «Άρα τα περί “θετικού κλίματος και ατζέντας” που ακούστηκαν στην κοινή συνέντευξη Τύπου μαρτυρούν ότι το παζάρι
αναβαθμίζεται και προετοιμάζεται οδυνηρός
συμβιβασμός με στόχο τη συνεκμετάλλευση σε
Ανατ. Μεσόγειο και Αιγαίο με διαμεσολαβητές
ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ στο φόντο επικίνδυνων ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην περιοχή
στους οποίους συμμετέχουν και οι δύο κυβερνήσεις» προσέθεσε και σημείωσε ότι στους σχε-

διασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ περιλαμβάνεται και
διχοτομική λύση στο Κυπριακό.
Αναφερόμενος στο «ευρωπαϊκό κεκτημένο»
τόνισε ότι «η ΕΕ με τις Συνόδους Κορυφής όχι
μόνο “χαϊδεύει” την Τουρκία, αλλά και στην τελευταία Σύνοδο αποφάσισε ενίσχυση των σχέσεων μαζί της με οριοθέτηση “θετικής ατζέντας” που αυτό αποθρασύνει την Τουρκία, προαναγγέλλοντας νέες γεωτρήσεις και τη διχοτόμηση της Κύπρου».
Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει σε εξέλιξη η συζήτηση για αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ- Τουρκίας, η ανανέωση της συμφωνίας
για το Προσφυγικό, λέγοντας «είναι πασίγνωστη η στάση της Γερμανίας, είναι γνωστή η
αναδίπλωση της Γαλλίας, είναι γνωστή η στάση
της Ισπανίας και άλλων χωρών».
Καταλήγοντας ο Κ. Παπαδάκης τόνισε ότι ο
λαός «δεν πρέπει να δώσει κανέναν ρόλο χωροφύλακα της περιοχής σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ».

Ο Κατρούγκαλος
για δηλώσεις Δένδια
Αθήνα.Ο Τομεάρχης Εξωτερικών της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Γιώργος Κατρούγκαλος μιλώντας σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών
στην Τουρκία ανέφερε μεταξύ άλλων και τα
εξής: Κατ’ αρχάς εκτίμησε ότι ο Νίκος Δένδιας στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον
Τούρκο ομόλογο του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, διατύπωσε ορθά και ως όφειλε τις πάγιες ελληνικές θέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι η
κυβέρνηση απέκτησε ξαφνικά τη στρατηγική,
την οποία στερείται όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι αναγκαίο να έχουμε εμείς την
πρωτοβουλία των κινήσεων, όχι να απαντάμε
απλώς στις τουρκικές θέσεις και προκλήσεις.
Η Άγκυρα έχει μια σταθερή αναθεωρητική
στρατηγική, την οποία υπηρέτησε το τελευταίο δεκαοκτάμηνο με μία ιδιαίτερα επιθετική
τακτική, συνεχών προκλήσεων στο πεδίο και
εμπρηστικών δηλώσεων. Το τελευταίο διάστημα επιχειρεί παράλληλα μια επίθεση γοητείας για τα μάτια Αμερικανών και Ευρωπαίων, εμφανιζόμενη όψιμα ως οπαδός του διαλόγου.
Αντίθετα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στερείται παρόμοιας στρατηγικής. Η
αποτυχία του Κ. Μητσοτάκη εκτείνεται, δυστυχώς, και στα τρία κρίσιμα μέτωπα των ελληνοτουρκικών. Απέτυχε το καλοκαίρι στο
μέτωπο της πρόληψης και αποτροπής, αδυνατώντας να σταματήσει την πρωτοφανή αμφισβήτηση επί μήνες των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από το Ορούτς Ρέις.
Απέτυχε να εξασφαλίσει έγκαιρα, δηλαδή
πριν από την έναρξη των διερευνητικών, ένα
πλαίσιο θετικής ατζέντας και κυρώσεων που
θα πίεζε την Τουρκία να συζητήσει έντιμα,
χωρίς προκλήσεις και με πλαίσιο το διεθνές
δίκαιο, την διαφορά μας.
Απουσιάζει όμως και από την διαμόρφωση
της θετικής ατζέντας, ακόμη και σε τομείς,
όπως το προσφυγικό/μεταναστευτικό όπου
έχουμε άμεσα και καίρια συμφέροντα. Απουσίασε την κρίσιμη περίοδο Απριλίου-Ιουνίου
2020 που άρχισε ο ευρωτουρκικός διάλογος
και τώρα στέλνει μηνύματα στην Τουρκία μόνο μέσω ευρωπαίων εταίρων και θεσμών, κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο.
Το κενό αυτό στρατηγικής επιτρέπει στην
Τουρκία να ορίζει τις διμερείς σχέσεις στη βάση της δικής της ατζέντας. Αντίθετα, όπως
υποστήριξε ο πρώην υπουργός, κατά την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε
στρατηγική και σχεδιασμός, οι δίαυλοι επικοινωνίας ήταν ανοικτοί και τα μεγάλα θέματα,
όπως το Κυπριακό, συζητούνταν με την προοπτική επίλυσης τους, όχι απλώς της μετάθεσης τους στο μέλλον.
Ο κ. Κατρούγκαλος είπε επίσης ότι διακρίνει ένα άγχος από τη διαρροή του Μαξίμου
την Πέμπτη το βράδυ ότι η στάση του Νίκου
Δένδια έγινε «κατ’ εντολή» του πρωθυπουργού. Παρατήρησε στη συνέχεια ότι και στο
παρελθόν υπήρξαν «διαφορετικές αποχρώσεις σε όσα λέει ο πρωθυπουργός και ο
υπουργός Εξωτερικών» και έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα. Επιπλέον, ο Τομεάρχης
Εξωτερικών, θύμισε ότι σε δέκα μέρες ξεκινάει η νέα διαπραγμάτευση για το Κυπριακό και
δεν είναι γνωστό τι θα επιδιώξει η κυβέρνηση, ενώ ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός που δεν περιέλαβε το Κυπριακό στις προτεραιότητες της Ελληνικής
Διπλωματίας κατά την ετήσια ομιλία του
στον ΟΗΕ. Δεν ξέρουμε με ποιο σχεδιασμό
(αν έχει κάποιο) θα προσέλθει στις συνομιλίες της Γενεύης. Αντιθέτως, θύμισε, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε έγκαιρα ενημερώσει το 2017
τους πολιτικούς αρχηγούς, πριν την διαπραγμάτευση της Γενεύης και του Κραν Μοντανά
για την στρατηγική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
να αναδείξει τα θέματα ασφαλείας σε προτεραιότητα της ελληνικής διπλωματίας.
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Κόλαφος για την κυβέρνηση τα πρακτικά της επιτροπής λοιμωξιολόγων
Αθήνα.- (GreekNewsOnine)

λά με βάση το πολιτικό πλαίσιο, που διαμορφώνει και επιβάλλει η κυβέρνηση.
Και είναι αυτό ακριβώς το πλαίσιο που
έχει οδηγήσει στην εργαλειοποίηση της
επιστήμης, στην εγκληματική διαχείριση της πανδημίας και στα γνωστά τραγικά αποτελέσματα» επισημαίνει το
ΚΚΕ σε σχόλιό του «για τη διαχείριση
της πανδημίας και τη δημοσίευση πρακτικών της επιτροπής».
«Τελικά η κυβέρνηση δεν ακούει
τους ειδικούς, όπως μας έλεγε, αλλά
υπαγορεύει στους ειδικούς. Τους μόνους που ακούει είναι τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα «πρωτόκολλά»
τους» καταλήγει το σχόλιο του κόμματος.

Σ

οβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία της επιτροπής ειδικών προκύπτει από εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας “Δημοκρατία” η
οποία αποκαλύπτει κυβερνητική
εμπλοκή στο έργο της επιτροπής
που υποτίθεται πως γνωμοδοτούσε
ως ανεξάρτητη σχετικά με τα μέτρα
κατά της πανδημίας
Από την καρδιά του «επιτελικού κράτους» του Κυριάκου Μητσοτάκη και
τους στενότερους συνεργάτες του
ασκούνταν πιέσεις και γίνονταν παρεμβάσεις στο έργο της επιτροπής ειδικών
για τη διαχείριση της πανδημίας, σύμφωνα -πάντα- με το ρεπορτάζ της Εφημερίδας η οποία ισχυρίζεται πως έχει
στα χέρια της πρακτικά συνεδριάσεων.
Από το πολυσέλιδο δημοσίευμα γίνεται εύκολα αντιληπτό πως και πρακτικά τηρούνται με κάθε επισημότητα
και η άρνηση της κυβέρνησης να τα
κοινολογήσει τουλάχιστον στα κόμματα της αντιπολίτευσης έχει πρόδηλη
στόχευση να αποκρύψει τα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες.
Επιπλέον φαίνεται ξεκάθαρα πως ο
«Σωτήρης» -όπως αποκάλεσε τον καθηγητή Τσιόδρα ο Κ. Μητσοτάκηςέφυγε από το κάδρο των ενημερώσεων
διότι διαφωνεί σε μια σειρά ζητήματα
με τους κυβερνητικούς χειρισμούς.
Ενώ διαβάζοντας αποσπάσματα από
τα ντοκουμέντα που έφερε στο φως η
Δημοκρατία και ο δημοσιογράφος Νίκος Μερτζάνης εύκολα συμπεραίνει κανείς πως πολλές φορές η επιτροπή ειδικών καλείται να επικυρώσει προειλημμένες (από το Μαξίμου) αποφάσεις «με
το λιγότερο δυνατό κόστος» παρά τα
όσα δήλωναν στελέχη του στενού πρωθυπουργικού πυρήνα.
Συγκεκριμένα το ρεπορτάζ αναφέρει
πως τα πρακτικά κρατούνταν «κανονικά με γραμματεία, με προεδρεύοντα, με
σφραγίδες και υπογραφές».
Ενώ σε άλλο σημείο του διαπιστώνει
πως: «με μια απλή ανάγνωση των πρακτικών της επιτροπής, οι επιστήμονες
αποφασίζουν επί προειλημμένων αποφάσεων της κυβέρνησης. Οι υπουργοί
που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις, όχι
μόνο κατευθύνουν τα μέλη της επιτροπής ως προς τις τελικές αποφάσεις αλλά μοιάζει να τους τις επιβάλλουν. Είναι χαρακτηριστική η ενημέρωση υφυπουργού προς τους επιστήμονες για διάταξη η οποία έχει ήδη κατατεθεί στη
Βουλή προτού κάνουν οποιαδήποτε εισήγηση».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

Και για τις σχέσεις Τσιόδρα και άλλων επιστημόνων- μελών με τη κυβέρνηση και τους χειρισμούς του αναφέρει:
«Μια ακόμη διαπίστωση από την μελέτη των πρακτικών είναι ότι προκύπτουν
διαφωνίες ορισμένων επιστημόνων για
τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση
και η καταγεγραμμένη απόδειξη ότι
υπάρχει απόσταση πλέον του Σωτήρη
Τσιόδρα από πολλές επιλογές που έχει
κάνει το Μέγαρο Μαξίμου».

Πιέσεις Γεραπετρίτη Σκέρτσου

Στα πρακτικά της 176ης και της
180ης συνεδρίασης, σύμφωνα με το
αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας, οι στενότεροι συνεργάτες του
Πρωθυπουργού φέρονται να διατυπώνουν εισηγήσεις για το άνοιγμα δραστηριοτήτων, τον προσανατολισμό των
προτάσεων για τα μέτρα και το διαβόητο self testing.
Στην 176η συνεδρίαση «ο υπουργός
Επικρατείας επισήμανε στα μέλη της
επιτροπής ότι κρίνεται απαραίτητη η
αναπροσαρμογή των εφαρμοσμένων
μέτρων ώστε να υπάρξει εκτόνωση των
πολιτών και να επαναλειτουργήσουν
δραστηριότητες που έχουν τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στην επιδημιολογική εικόνα η οποία εξακολουθεί να παραμένει κρίσιμη» και όπως αναφέρεται
στο ρεπορτάζ: «Αυτή ήταν η συνεδρίαση κατά την οποία η επιτροπή αποφάσισε την επαναλειτουργία των κομμωτηρίων και των κέντρων περιποίησης
νυχιών την επαναλειτουργίατων υπαί-

θριων αρχαιολογικών χώρων, την επαναλειτουργία των δημόσιων πάρκων,
την τέλεση περιορισμένου αριθμού λειτουργιών στους ιερούς ναούς με πιστούς και τη δυνατότητα αλιείας με
πλωτό σκάφος με κωδικό 6».
Στην 180η συνεδρίαση, σειρά να κάνει συστάσεις είχε ο Α. Σκέρτσος και
ήταν αυτός που ενημέρωσε τους επιστήμονες για τον σχεδιασμό των self
tests. «Αναφορικά με τον μαζικό ανιγονικό έλεγχο και τα ατομικά τεστ ο κ
Σκέρτσος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για την επικείμενη διάταξη στη
Βουλή η οποία θα έχει ως υποχρεωτικό
τον ατομικό ανιγονικό έλεγχο (self
testing) καθώς αυτό κρίνεται επιβεβλημένο προκειμένου να επαναλειτουργήσουν οι τομείς της οικονομίας καθώς
και η εκπαίδευση» αναφέρει χαρακτηριστικά το πρακτικό.

Διαφωνίες Τσιόδρα

Το «τοτέμ» της Κυβέρνησης κατά τις
ενημερώσεις του πρώτου lock down
την άνοιξη του 2020, ο καθηγητής Σ.
Τσιόδρας, φαίνεται να διαφωνεί μαζί με
άλλους επιστήμονες σε μια σειρά μέτρων σχεδόν με το σύνολο των αποφάσεων.
Υπό αυτό το πρίσμα καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική και επιβεβλημένη η
υποχρέωση του Υπουργού Υγείας και
του Μεγάρου Μαξίμου να φέρουν το
σύνολο των πρακτικών στη Βουλή, χωρίς βέβαια μια τέτοια κίνηση να εξασφαλίζει τη λογοδοσία οποιουδήποτε
για την εξέλιξη της πανδημίας, τους χει-

ρισμούς και της επιπτώσεις της στη κοινωνία και την οικονομία.

ΣΥΡΙΖΑ

«Τα πρακτικά της επιτροπής λοιμωξιολόγων που δημοσιεύει σήμερα η
εφημερίδα «Δημοκρατία», επιβεβαιώνουν αυτό που τόσο καιρό φαντάζεται
όλος ο κόσμος», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ
Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωση
του. «Η κυβέρνηση λαμβάνει πολιτικές
αποφάσεις για τη διαχείριση της πανδημίας και εκ των υστέρων ζητά την
επικύρωσή τους από τους επιστήμονες,
χωρίς κανένα ενδιαφέρον για τα επιδημιολογικά δεδομένα», αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
«Τους ανακοίνωσε την απόφασή της
για την προμήθεια self test, τους ανακοίνωσε ποια μέτρα θα εφαρμοστούν
και απλά, κάθε φορά, πιέζει για να περάσει το δικό της», προσθέτει.
Σημειώνει πως όμως «επιβεβαιώνει
και κάτι άλλο: ότι την αποκλειστική ευθύνη για το εξάμηνο αποτυχημένο λοκντάουν την έχει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης με τις επιλογές του». Κατόπιν αυτών ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τονίζει ότι περιμένει
να δώσει σήμερα ο πρωθυπουργός
«όλα τα πρακτικά συνεδριάσεων της
επιτροπής που κρύβει εδώ και έναν
χρόνο».

ΚΚΕ

«Η διαρροή μέρους των πρακτικών
της επιτροπής των ειδικών επιβεβαιώνει ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται
με αμιγώς επιστημονικά δεδομένα, αλ-

Η εφημερίδα «Δημοκρατία» σήμερα
αποκαλύπτει τα πρακτικά της επιτροπής λοιμωξιολόγων, τα οποία η κυβέρνηση επέμενε να μην τα παρουσιάζει
στην Βουλή παρά την απαίτηση της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, που επισταμένα και θεσμικά το είχε απαιτήσει. Σύμφωνα με το περιεχόμενο τους, προκύπτει ότι το σύνολο των καταστροφικών
αποφάσεων βαρύνει την κυβέρνηση,
που χρησιμοποίησε την επιτροπή τον
λοιμωξιολόγων ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ για τα εγκληματικά της λάθη, χωρίς φυσικά αυτό να αποτελεί συγχωροχάρτι για τους επιστήμονες που όφειλαν να αντιδράσουν εάν διαφωνούσαν
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα απαιτήσει
την δημοσιοποίηση του συνόλου των
πρακτικών, ώστε ο ελληνικός λαός να
μάθει ολόκληρη την αλήθεια.

ΜέΡΑ 25

Το ΜέΡΑ 25 σε ανακοίνωσή του,
αναφερόμενο στην δημοσίευση πρακτικών της Επιτροπής Ειδικών στην εφημερίδα «Δημοκρατία», τονίζει ότι «η διαρροή μέρους των πρακτικών της Επιτροπής Ειδικών και όσα αυτά αποκαλύπτουν για την εργαλειοποίηση της επιτροπής από την κυβέρνηση, ήταν το τελευταίο καρφί στο φέρετρο της κυβερνητικής αξιοπιστίας». Η Ιστορία, προσθέτει το ΜέΡΑ 25 «θα καταγράψει τη
διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη σαν ένα μακάβριο
σήριαλ ανευθυνότητας, αδιαφάνειας,
διαφθοράς και απάθειας. Οι «συμπολίτες» που επικοινωνιακά επικαλείτο στα
(λησμονημένα πια) διαγγέλματα ο
πρωθυπουργός, δεν άξιζαν κάτι τέτοιο». Αξίζουν, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «διαφάνεια, καταλογισμό,
επάρκεια, και ανιδιοτέλεια όταν αντιμετωπίζουμε τόσο υπεράνθρωπες προκλήσεις».

Φιάσκο με τα χωρίς διαγωνισμό self test της SwissMed
Αθήνα

Η Γενική Γραμματεία Προστασίας του
Πολίτη κήρυξε έκπτωτη την SwissMed
από την οποία παρήγγειλε 3.000.000 self
test αντί 10.080.000 ευρώ. Η εταιρεία «ελβετικής έμπνευσης» δεν μπόρεσε να παραδώσει τα αυτοδιαγνωστικά τεστ μέσα
στο συμβατικό χρόνο που όριζε η σύμβαση με αποτέλεσμα την κατάπτωση και της
εγγυητικής που είχε καταθέσει.
Την ιστορία με τα self test και το διαγωνισμό που στήθηκε με προχειρότητα παραμονή της 25ης Μαρτίου και έληξε σε
τρεις μέρες ανέδειξε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με ερώτηση προς
τους αρμόδιους κυβερνητικούς αξιωματούχους που δεν απαντήθηκε ποτέ.
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δώρα
Αυγέρη, σε ανάρτησή της στον προσωπι-

κό της λογαριασμό στο FB αναφέρθηκε
στην «εταιρεία-φάντασμα που απασχόλησε τον Τύπο, καθώς δεν είχε καμία σχέση
με το αντικείμενο, ενώ αντιθέτως έχει άλ-

λες περίεργες σχέσεις...».
Η «Εφ.Συν.» σε ρεπορτάζ της στις 6
Απριλίου 2021 (Καρτέλ, ψέματα, αρπαχτές και αυτοδιαγνώσεις) είχε αποκαλύψει

πως η έναρξη της εταιρείας Swissmed έγινε στο όνομα συγγενούς (πρώτου βαθμού) επιχειρηματία ο οποίος στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις
για σοβαρά οικονομικά εγκλήματα ενώ
και πως δεν διαθέτει την κεφαλαιακή
επάρκεια για τέτοιου είδους έργα.
Εκτός από τη Δώρα Αυγέρη και ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε στο θέμα με
ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο FB. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
βάζει ακόμα ένα θέμα που χρήζει απάντησης από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους αναφέροντας πως η Swiss Med «άλλαξε χέρια δύο μέρες μετά τη δουλειά...».
Η εφημερίδα «Δημοκρατία» είχε αναφέρει σε ρεπορτάζ της ότι την περασμένη
Πέμπτη ανακοινώθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) πως τα αδέλφια

Πιπερίδη (SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΙΚΕ) μεταβίβασαν το μεγαλύτερο μέρος
της εταιρίας σε άλλη εταιρεία που συνδέεται με τη γνωστή αλυσίδα φούρνων «Το
χωριάτικο».
«Πρέπει να έπεσε πολλή δουλειά στο
Μαξίμου βράδυ Σαββάτου για να βρεθεί
το αποσμητικό που θα κρύψει την μπόχα.
Αλλά η μυρωδιά της σαπίλας δεν καλύπτεται με τίποτα!» σχολίασε η Δώρα Αυγέρη μετά το νέο κυβερνητικό φιάσκο.
Θυμίζουμε πως τη Δευτέρα (19 Απριλίου) είναι η προγραμματισμένη η διάθεση
χιλιάδων οικιακών τεστ σε εργαζόμενους
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και
είναι άγνωστο αν μετά τη συγκεκριμένη
εξέλιξη θα υπάρχει η απαιτούμενη επάρκεια των τεστ στα φαρμακεία. : www.
efsyn.gr
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Κέλλης: Έχουμε
φτάσει στο τέλος ..
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Έχουμε φτάσει στο τέλος της πολύ δύσκολης περιόδου, είμαι πολύ αισιόδοξος για
το φετινό καλοκαίρι, δηλώνει στο Πρακτορείο Fm και στην εκπομπή της Τάνιας Η.
Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΕΙΑΣ»
ο καθηγητής Πληροφορικής στον τομέα
της Γονιδιωματικής και Μοριακής Ιατρικής
στο ΜΙΤ, Μανώλης Κέλλης. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε την κορύφωση
του τελευταίου μεγάλου κύματος και από
δω και πέρα θα έχουμε μείωση κρουσμάτων.
Το επόμενο κύμα θα είναι Σεπτέμβριο ή
Οκτώβριο, οπότε και θα είμαστε εμβολιασμένοι, λέει ο κ. Κέλλης, επισημαίνοντας
ωστόσο ότι ήταν αναμενόμενο πως τη φετινή Άνοιξη θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αλλά τώρα που τα εμβόλια αυξάνονται και ο εμβολιασμός προχωράει πιο γρήγορα, τους επόμενους μήνες η εικόνα θα
έχει αλλάξει προς το πολύ καλύτερο, τονίζει
ο διεθνώς διακεκριμένος επιστήμονας.
Όσον αφορά τη συζήτηση που γίνεται
για μετακινήσεις από νομό σε νομό στις διακοπές του Πάσχα, ο κ. Κέλλης αναφέρει
ότι κάτι τέτοιο ελλοχεύει μεγάλο κίνδυνο
για τη διασπορά του ιού. «Είναι δύσκολο να
πούμε στους ανθρώπους να μην πάνε στα
χωριά τους. Αυτό βέβαια θα ήταν το καλύτερο. Αλλά αν μετακινηθούν τελικά, (γιατί
υπάρχουν και αυτοί που μπορούν και τώρα
να μετακινηθούν ασχέτως ανοίγματος) θα
πρέπει σε κάθε περίπτωση να κρατάνε αποστάσεις και να συγχρωτίζονται σε εξωτερικούς χώρους. Αν πάτε στους φίλους σας να
ψήσετε αρνί, φορέστε μάσκα και καθίστε
στον κήπο. Και μην ξεχάσετε φυσικά να κάνετε το self test πριν φύγετε. Ίσως αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να μην έχουμε
έκρηξη κρουσμάτων», λέει χαρακτηριστικά
ο καθηγητής.
Για τις μεταλλάξεις εμφανίζεται καθησυχαστικός καθότι όπως εξηγεί πολλά άλλα εμβόλια έχουν 30,40, 50% αποτελεσματικότητα. Ενώ τα εμβόλια που φτιάχτηκαν
για τον κορονοϊό μέσα σε ένα χρόνο, έχουν,
όπως λέει, αποτελεσματικότητα 90-95% και
ίσως με τις μεταλλάξεις να πέφτουν στο
80% ίσως και λιγότερο. «Αλλά δεν παύουν
να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά και για
να κερδίσουμε αυτή την κούρσα μεταξύ εμβολιασμού και μεταλλάξεων πρέπει να συνεχίσουμε να εμβολιαζόμαστε και να συνεχίσουμε να μειώνουμε τα κρούσματα, καθώς έτσι μειώνουμε τις μεταλλάξεις ή τις
πιθανότητες καινούργιας μετάλλαξης». Η
Ελλάδα ήταν μία από τις πιο σοβαρές χώρες
στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, εκτιμά ο
κ. Κέλλης «Δηλαδή στο πρώτο κύμα που
όλες οι χώρες είχαν τεράστιο πρόβλημα,
κλείσαμε πολύ γρήγορα, και αυτό νομίζω
ότι μας έσωσε. Στο δεύτερο κύμα και πάλι
κλείσαμε πολύ γρήγορα, όμως τα πράγματα
δυσκόλεψαν όταν η καραντίνα άρχισε να
τραβάει χρονικά, οπότε ο κόσμος κουράστηκε και άρχισε να συγχρωτίζεται με πολλούς άλλους σε εσωτερικούς χώρους, αντί
για έξω». Για αυτό και τώρα το σταδιακό
άνοιγμα με κλειδί τα self tests είναι ένα πολύ σωστό μέτρο. Αυτή τη στιγμή τα self
tests είναι ένα πραγματικά πολύτιμο όπλο,
καθώς δεν είμαστε πια στην πανδημία του
1918, που το μόνο όπλο ήταν να μείνει μακριά ο ένας από τον άλλο. Με τα self tests,
τη μάσκα, αλλά και το άνοιγμα του καιρού,
μπορούμε πια να μειώσουμε τις συναθροίσεις σε εσωτερικούς χώρους και τα πράγματα να πάνε πολύ καλά στην Ελλάδα, όπου
σύντομα ανοίγει και ο τουρισμός», καταλήγει ο κ. Κέλλης.
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Κορονοϊός: 2.411 κρούσματα, 837 διασωληνωμένοι, 67 θάνατοι
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τ

α νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου covid-19, που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες από
τον ΕΟΔΥ και ανακοινώθηκαν το Σάββατο,
είναι 2.411, εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 313.444 (ημερήσια μεταβολή +0.8%),
εκ των οποίων 51.3% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7
ημερών, 59 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι
από το εξωτερικό και 3.265 είναι σχετιζόμενα
με ήδη γνωστό κρούσμα.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 837 (61.9% άνδρες). Η
διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 85.2% έχει
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.936 ασθενείς. Οι εισαγωγές
νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της
επικράτειας είναι 507 (ημερήσια μεταβολή
-7.31%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 514 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των
κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 106
έτη).
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 67, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν
καταγραφεί συνολικά 9.397 θάνατοι. Το 95.5%
είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άνω.
Η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη
(εύρος 0.2έως 106 έτη).
Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα,
στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για
τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων
που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί
4.457.713 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες
Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν
ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 2.985.926
δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι
54.818 δειγματοληπτικοί έλεγχοι ημερησίως.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Την τάση αποκλιμάκωσης του ιικού φορτίου
στα λύματα της Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησε
πριν από 10 ημέρες, επιβεβαιώνουν και οι τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας, στην έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία
με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και
στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Η συγκέντρωση του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα, όπως φαίνεται στα διαγράμματα
που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στις 5 Απριλίου ανιχνεύτηκε στην υψηλότερη τιμή της τρέχουσας περιόδου κι έκτοτε με μικρές αυξομειώσεις μεταξύ των καθημερινών μετρήσεων τείνει
προς χαμηλότερα επίπεδα.
Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης,
αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των
δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τετάρτης 14/04 και της Πέμπτης 15/04 είναι:
-Μειωμένη κατά 30% σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων,
δηλαδή της Δευτέρας 12/04 και της Τρίτης
13/04.
-Μειωμένη κατά 27% σε σχέση με την μέση
τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 07/04 και Πέμπτης 08/04.
«Η εικόνα της εβδομάδας παραπέμπει στις
τιμές και τις διακυμάνσεις που μετρούσαμε τον
Μάρτιο, πριν την επιδημιολογική έξαρση. Στις
ανακοινώσεις του προηγούμενου Σαββάτου λέγαμε πως για να εκτιμήσουμε με ασφάλεια αν η
τιμή της 5ης Απριλίου είναι η υψηλότερη της
περιόδου και περνάμε σε φάση επιπέδωσης και
αποκλιμάκωσης της επιδημιολογικής καμπύλης, χρειαζόμασταν περισσότερα στοιχεία από
τις καθημερινές μας μετρήσεις. Τα στοιχεία,
λοιπόν, επιβεβαιώνουν μία σημαντική διαπί-

στωση, ότι σταδιακά η κατάσταση βελτιώνεται», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του
ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου.
«Όμως», συνέχισε ο κ. Παπαϊωάννου, «σε
απόλυτες τιμές το ιικό φορτίο ανιχνεύεται ακόμη σε υψηλά επίπεδα και αν παρατηρήσουμε
στο διάγραμμα πώς κινήθηκε η καμπύλη κατά
την αποκλιμάκωσή της στο πανδημικό κύμα
του φθινοπώρου, θα διαπιστώσουμε πως υπάρχει ακόμη δρόμος να διανύσουμε, για να πούμε
ότι είμαστε σε ένα καλό επιδημιολογικό επίπεδο».
Ερωτηθείς αν η επιδημιολογική εικόνα των
λυμάτων συμβαδίζει με αυτή στα νοσοκομεία
της πόλης ο πρύτανης του ΑΠΘ εξήγησε πως
«η διασπορά του ιού στην κοινότητα αποτυπώνεται μετά από αρκετές μέρες στην κλινική εικόνα, καθώς κάποιοι από τους νοσούντες δυστυχώς θα παρουσιάσουν επιπλοκές και θα
χρειαστούν νοσηλεία». «Αυτή τη στιγμή υπάρχει σημαντική πίεση στα νοσοκομεία της πόλης,
η οποία αντικατοπτρίζει την περίοδο της κορύφωσης, και η βελτίωση που παρατηρούμε σήμερα στα λύματα, θα φανεί στα νοσοκομεία στο
επόμενο δεκαήμερο».
Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού
στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα
του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24
περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται
να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Ένας στους δέκα 20άρηδες κινδυνεύει να κολλήσει ξανά
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Περίπου το 10% -ο ένας στους δέκα- των νέων 18 έως 20 ετών που είχαν στο παρελθόν μολυνθεί από τον κορονοϊό, κινδυνεύουν με επαναλοίμωξη, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα. Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι μια
λοίμωξη Covid-19 και η κατοπινή παρουσία αντισωμάτων δεν παρέχει πλήρη φυσική ανοσία σε
όλους, πράγμα που σημαίνει ότι ο εμβολιασμός
είναι αναγκαίος και σε αυτούς τους ανθρώπους
για να ενισχυθεί η ανοσιακή απόκριση του οργανισμού τους, ώστε να αποτραπεί μια νέα λοίμωξη
και έτσι να μειωθεί η πιθανότητα μετάδοσης του
ιού σε άλλους.
Η έρευνα σε περίπου 3.200 νέους, με επικεφαλής τον καθηγητή Στούαρτ Σίλφον της Ιατρικής Σχολής Icahn του Όρους Σινά στη Νέα Υόρκη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό πνευμονολογίας «The Lancet Respiratory Medicine»,
δείχνει ότι όσοι δεν έχουν ποτέ μολυνθεί από τον

κορονοϊό, έχουν πενταπλάσιο κίνδυνο να τον
κολλήσουν σε σχέση με όσους έχουν ήδη μολυνθεί, όμως οι τελευταίοι δεν είναι «άτρωτοι» και
μπορεί να κολλήσουν ξανά.
«Καθώς η εκστρατεία εμβολιασμού εντείνεται, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν να κολλήσουν ξανά τον ιό και
ακόμη μπορεί να τον μεταδώσουν σε άλλους. Η
ανοσία δεν είναι εγγυημένη μετά από μια παρελθούσα λοίμωξη και οι εμβολιασμοί που θα παρέχουν πρόσθετη προστασία, χρειάζονται ακόμη
για όσους ήδη πέρασαν Covid-19», τόνισε ο δρ
Σίλφον.
Οι διαγνωσμένες περιπτώσεις επαναλοίμωξης είναι σχετικά σπάνιες, αν και οι μη διαγνωσμένες -και σε μεγάλο βαθμό ασυμπτωματικέςμπορεί να είναι αρκετά περισσότερες, ιδίως λόγω
της εμφάνισης νέων μεταλλάξεων και παραλλαγών του κορονοϊού.
Η νέα μελέτη βρήκε ότι όσοι μολύνονται για

δεύτερη φορά από τον SARS-CoV-2, έχουν χαμηλότερα επίπεδα αντισωμάτων από όσους δεν
μολύνονται ξανά. Επίσης επιβεβαιώθηκε ότι οι
περισσότερες επαναλοίμωξης (το 84%) δεν είχαν
καθόλου συμπτώματα ή πολύ ήπια, ενώ κανένας
άνθρωπος για δεύτερη φορά θετικός στον ιό δεν
χρειάστηκε νοσηλεία. Το ιικό φορτίο στους ανθρώπους με επαναλοίμωξη ήταν κατά μέσο όρο
το ένα δέκατο όσων μολύνονταν για πρώτη φορά.
Μολονότι η έρευνα έγινε μόνο σε νεοσύλλεκτους πεζοναύτες, οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο
κίνδυνος επαναλοίμωξης θα ισχύει και σε πολλούς άλλους νέους ενήλικες, αν και το ακριβές
ποσοστό επαναμόλυνσης μπορεί να είναι μικρότερο, καθώς σε ένα στρατόπεδο βασικής εκπαίδευσης οι στενές επαφές μεταξύ των νέων ανδρών πιθανώς αυξάνουν την πιθανότητα νέας
μόλυνσης του ίδιου ατόμου, σε σχέση με άλλα μέρη.

ΜικρέςΑγγελίες Classifieds
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Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 • Monday, April 19, 2021
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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Κηδεύτηκε
ο Πρίγκιπας
Φίλιππος

HΠΑΚόσμος
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Μίσος κατά των Σιχ το πιθανό
κίνητρο της επίθεσης στη FedEx

Λονδίνο.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Το Ηνωμένο Βασίλειο τήρησε ενός λεπτού
σιγή την ώρα που η βασιλική οικογένεια προσερχόταν ενωμένη στην τελετή της κηδείας του
πρίγκιπα Φίλιππου, ο οποίος επί περισσότερες
από επτά δεκαετίες υποστήριξε αδιαλείπτως
την βασίλισσα Ελισάβετ και υπηρέτησε το
στέμμα.
Λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 95 της χρόνια,
η βασίλισσα αποχαιρέτησε εκείνον που υπήρξε
σύμφωνα με τα δικά της λόγια η «δύναμη» και
το «στήριγμά» της.
Το φέρετρο ήταν σκεπασμένο με την προσωπική σημαία του δούκα του Εδιμβούργου, αποτελούμενη από την ελληνική σημαία, τις μαύρες και άσπρες ρίγες της οικογένειας Μάουντμπάτεν, το κάστρο του Εδιμβούργου και τον
θυρεό του Οίκου της Δανίας. Ηταν στολισμένο
με το μπουκέτο από λευκά τριαντάφυλλα, κρίνα και γιασεμί που τοποθέτησε η βασίλισσα.
Μαζί και το ναυτικό του πηλήκιο και το σπαθί
του. Τοποθετήθηκε στην πράσινη στρατιωτική
Land Rover και συνοδεύθηκε από το κάστρο
του Γουίνδσορ μέχρι το παρεκκλήσι του Αγίου
Γεωργίου από την πομπή μελών της οικογένειάς του με επικεφαλής τον πρίγκιπα Κάρολο
και την πριγκίπισσα Αννα. Η βασίλισσα Ελισάβετ ακολούθησε το φέρετρο με την βασιλική
Bentley.
Η πομπή συνοδεύτηκε από τους ήχους της
μπάντας των Γρεναδιέρων Φρουρών, των οποίων ο πρίγκιπας Φίλιππος υπήρξε επί 42 χρόνια
συνταγματάρχης, προς τιμήν του στρατιωτικού
του παρελθόντιος για το οποίο ήταν πολύ υπερήφανος. Ο δούκας του Εδιμβούργου πολέμησε με το Βασιλικό Πολεμικό Ναυτικό κατά την
διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.
Η τελετή της κηδείας ξεκίνησε με τον Πρωθιερέα του Ουίνδσορ να αποτίει φόρο τιμής
στην «ακλόνητη πίστη» του πρίγκιπα Φίλιππου προς την βασίλισσα, το θάρρος και το ψυχικό του σθένος, ενώ ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι έδωσε τις ευλογίες του κατά την
ολοκλήρωση της λιτής τελετής.
Στην συνέχεια, το φέρετρο κατέβηκε στην
Βασιλική Κρύπτη, υπό τους θρηνητικούς
ήχους της γκάιντας του Βασιλικού Συντάγματος της Σκωτίας. Εκεί θα παραμείνει περιμένοντας την βασίλισσα Ελισάβετ. Στην συνέχεια, το ζεύγος θα μεταφερθεί στην τελευταία
του κατοικία, στο παρεκκλήσι του μνημείου
του βασιλέα Γεωργίου του 6ου, πατέρα της
Ελισάβετ.
Αν και είχαν προηγηθεί εκκλήσεις για να
μην συγκεντρωθεί πλήθος κατά την διάρκεια
της τελετής εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης,
πολλοί ήταν οι πολίτες που προσήλθαν με
λουλούδια στα χέρια.
Η Μέγκαν, σύζυγος του βρετανού πρίγκιπα Χάρι, παρακολούθησε την κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου από το σπίτι της στην Καλιφόρνια μετά τη σύσταση του γιατρού της να
μην ταξιδέψει επειδή είναι έγκυος, είπε μια πηγή που γνωρίζει την κατάσταση.
Η Μέγκαν παρακολούθησε τον σύζυγό της
να ακολουθεί το φέρετρο του 99χρονου παππού του και συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ
μαζί με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας,
ανάμεσά τους ο πατέρας του Χάρι, πρίγκιπας
Κάρολος και ο αδελφός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ.
Ο Χάρι και η Μέγκαν μετακόμισαν στο Λος
Αντζελες και παραιτήθηκαν από τα βασιλικά
τους καθήκοντα τον περασμένο χρόνο.

Ινδιανάπολις.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Ο

ι μισοί από τους οκτώ εργαζόμενους που
έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες ενός
πρώην υπαλλήλου της εταιρείας ταχυμεταφορών FedEx στην Ινδιανάπολη, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ανήκαν στην θρησκευτική
κοινότητα των Σιχ, γεγονός που οδήγησε μια
ομάδα πίεσης να ζητήσει την διενέργεια έρευνας για το ενδεχόμενο ρατσιστικού ή εθνοτικού
κινήτρου του δράστη και αυτόχειρα.
Αξιωματούχοι των δυνάμεων επιβολής του νόμου ανακοίνωσαν ότι ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ποιό ήταν το κίνητρο του 19χρονου Μπράντον Χόουλ, ο οποίος ήταν λευκός, να πραγματοποιήσει το βράδυ της Πέμπτης την αιματηρή επίθεση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας κοντά στο
Διεθνές Αεροδρόμιο της Ινδιανάπολις.
Η επίθεση στην πρωτεύουσα της πολιτείας της
Ιντιάνα--την τρίτη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη
στις μεσοδυτικές πολιτείες--είναι η τελευταία σε
μια σειρά από τουλάχιστον επτά πολύνεκρες δολοφονίες στις ΗΠΑ τον τελευταίο μήνα.
Πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο μετά αφού ο
Χόουλ είχε τεθεί υπό σύντομη ψυχιατρική παρακολούθηση από την αστυνομία όταν η μητέρα
του είχε εκφράσει την ανησυχία της ότι (ο γιός)
της σχεδίαζε «να απειλήσει με όπλο αστυνομικούς για να τους αναγκάσει να τον σκοτώσουν»,
σύμφωνα με το FBI.
Στο σπίτι του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα
πυροβόλο όπλο.
Πράκτορες του FBI που είχαν ανακρίνει τον
19χρονο τον περασμένο Απρίλιο δεν είχαν διαπιστώσει κάποια ποινική παράβαση την περίοδο
εκείνη και είχαν αποφανθεί ότι δεν είχε «καμια βίαιη, εξτρεμιστική ιδεολογία με ρατσιστικά κίνητρα», όπως δήλωσε ο Πολ Κίγκαν, ειδικός πράκτορας και επικεφαλής του γραφείου του FBI
στην Ιντιανάπολη.
Αλλά η Ένωση των Σιχ, που εδρεύει στην Νέα
Υόρκη και είναι μια ομάδα πίεσης για τα πολιτικά
δικαιώματα, έκανε έκκληση για πλήρη έρευνα για
«την πιθανότητα προκαταλήψεων (ως κίνητρο)»
της επίθεσης στην FedEx.
Τέσσερα μέλη της κοινότητας των Σιχ-τρεις
γυναίκες και ένας άνδρας-είναι μεταξύ των νεκρών από την επίθεση της Πέμπτης και τουλάχιστον ένας ακόμη Σιχ έχει τραυματιστεί, δήλωσε ο
Γκουρίντερ Σιχκ Κάλσα, ένας επιχειρηματίας και
ηγέτης της τοπικής κοινότητας των Σιχ, ο οποίος
είπε ότι ενημερώθηκε από τις οικογένειες των θυμάτων.
Όπως είπε ο ίδιος στο Reuters, η πλειονότητα
των υπαλλήλων του γραφείου της FedEx είναι

Σιχ και προέρχονται από την περιοχή Πουντζάμπ
της ινδικής υποηπείρου.
Κατά τον Σιχκ Κάλσα, το κέντρο της FedEx
ήταν γνωστό ότι προσλάμβανε μεγαλύτερης ηλικίας μέλη της τοπικής κοινότητας των Σιχ που
δεν μιλούσαν απαραίτητα άπταιστα αγγλικά.
Ο εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης των
Σιχ, Σατζίτ Καούρ, δήλωσε ότι πάνω από 8.000
Αμερικανοί Σιχ ζούν στην Ιντιάνα.
Τα οκτώ θύματα της επίθεσης ήταν από 19 ως
74 ετών.
Οι μάρτυρες περιέγραψαν μια χαοτική επίθεση, με τον ένοπλο να ανοίγει πυρ αρχικά στο
πάρκινγκ και κατόπιν να μπαίνει μέσα στο κτίριο,
όπου συνέχισε να πυροβολεί. Οι αστυνομικοί τον
βρήκαν νεκρό, αφού προφανώς αυτοπυροβολήθηκε.
Η επίθεση κράτησε μόλις μερικά λεπτά και όλα
είχαν τελειώσει πριν φτάσουν στο σημείο οι πρώτοι αστυνομικοί, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής
διευθυντής της αστυνομίας της πόλης, Κρεγκ
Μακάρτ.
Από τις αρχές του 2021 έχουν καταγραφεί 147
«μαζικές επιθέσεις», δηλαδή επεισόδια στα οποία
τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι πυροβολήθηκαν, σύμφωνα με το Gun Violence Archive, έναν
μη κερδοσκοπικό ιστότοπο που καταγράφει συμβάντα με χρήση όπλων.
Ο Μακάρτ είπε στους δημοσιογράφους ότι ο
δράστης φέρεται να είχε εργαστεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για τελευταία φορά το φθινόπωρο του 2020.
Τόσο οι αρχές όσο και αξιωματούχοι της FedEx
δεν έχουν πει για ποιον λόγο σταμάτησε να εργάζεται εκεί ο Χόουλ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι διέταξε να κυματίζουν
μεσίστιες οι σημαίες στη μνήμη των θυμάτων και
επανέλαβε την έκκλησή του προς το Κογκρέσο
να εγκρίνει νόμους που θα επιβάλουν περιορισμούς στην οπλοκατοχή. «Πάρα πολλοί Αμερικανοί πεθαίνουν καθημερινά από τη βία των
όπλων. Αυτό το πράγμα κηλιδώνει τον χαρακτήρα μας και ξεσκίζει την ψυχή του έθνους μας.
Μπορούμε και πρέπει να κάνουμε περισσότερα
για να σώσουμε ζωές», τόνισε.
Από τις αρχές του 2021 έχουν καταγραφεί 147
«μαζικές επιθέσεις», δηλαδή επεισόδια στα οποία
τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι πυροβολήθηκαν, σύμφωνα με το Gun Violence Archive, έναν
μη κερδοσκοπικό ιστότοπο που καταγράφει συμβάντα με χρήση όπλων.
To Σάββατο ήταν εξάλλου η 14η επέτειος από
την πιο φονική επίθεση σε σχολείο στην ιστορία
των ΗΠΑ, όταν 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο
Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Βιρτζίνια.

Ορντινάτσες είχε
κάνει υπαλλήλους
του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ
ο Πομπέο
Ουάσιγκτον .Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ Μάικ Πομπέο παραβίασε τους
ομοσπονδιακούς κανόνες δεοντολογίας, σε ό,τι αφορά τη χρήση πόρων που
προέρχονται από χρήματα των φορολογούμενων πολιτών, όταν ο ίδιος και η
σύζυγός του ζήτησαν από υπαλλήλους
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, περισσότερες
από 100 φορές, να τους κάνουν προσωπικές δουλειές, άσχετες με τα καθήκοντά
τους, σύμφωνα με μια έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή του υπουργείου.
Το Politico, επικαλούμενο αυτήν την
αναφορά της υπηρεσίας εσωτερικού
ελέγχου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, γράφει
ότι ο Πομπέο και η σύζυγός του ζήτησαν
από έναν πολιτικά διορισμένο υπάλληλο
και άλλους εργαζόμενους «να παραλάβουν προσωπικά τους αντικείμενα, να
σχεδιάσουν εκδηλώσεις άσχετες με την
αποστολή του υπουργείου και να κάνουν
άλλες, προσωπικές τους δουλειές, όπως
να φροντίσουν τα κατοικίδιά τους ή να
ταχυδρομήσουν χριστουγεννιάτικες
κάρτες» αναφέρει αυτή η έκθεση.

Μάχες στρατού
με αντάρτες
στην Κολομβία
Μπογκοτά
Τουλάχιστον 14 αντάρτες, αποστάτες
της οργάνωσης FARC – η οποία αφοπλίστηκε, αυτοδιαλύθηκε και μετασχηματίστηκε σε πολιτικό κόμμα δυνάμει της
συμφωνίας ειρήνης του 2016 – καθώς και
ένας στρατιωτικός σκοτώθηκαν το Σάββατο στη διάρκεια μαχών στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κολομβίας, ανακοίνωσαν οι
αρχές. Σε ανάρτησή του στον ιστότοπο
κοινωνικής δικτύωσης Twitter, ο στρατηγός Εδουάρδο Σαπατέιρο, αρχηγός του
γενικού επιτελείου του στρατού ξηράς,
ανέφερε ότι οι στρατιώτες δέχθηκαν «επίθεση με εκρηκτικούς μηχανισμούς» και
ότι στις μάχες που ακολούθησαν υπήρξαν
επίσης «επτά τραυματίες μεταξύ των
στρατιωτικών». Ο υπουργός Άμυνας Διέγο Μολάνο ανέφερε νωρίτερα ότι «14
άτομα εξουδετερώθηκαν στη διάρκεια
στρατιωτικών επιχειρήσεων» στον δήμο
Αρχέλια, στην περιφέρεια Κάουκα.
Κατά τον κ. Μολάνο, μονάδες των ένοπλων δυνάμεων διεξήγαγαν «ειδική επιχείρηση» που διατάχθηκε μετά την επίθεση με αυτοκίνητο παγιδευμένο με μεγάλη
ποσότητα εκρηκτικών η οποία τραυμάτισε 43 ανθρώπους την 27η Μαρτίου στον
γειτονικό δήμο Κορίντο και αποδόθηκε
σε αποστάτες των πρώην Επαναστατικών
Ένοπλων Δυνάμεων της Κολομβίας. Χωρίς ενιαία διοίκηση, οι αποστάτες αυτοί,
μοιρασμένοι σε διάφορες ομάδες, μετρούν περίπου 2.500 μαχητές και χρηματοδοτούνται κυρίως από τη διακίνηση
ναρκωτικών και μεταλλευμάτων που εξορύσσονται παράνομα, ειδικά χρυσού,
σύμφωνα με την κολομβιανή στρατιωτική
υπηρεσία πληροφοριών.
Στην Κάουκα, συγκρούονται για τον
έλεγχο πηγών προσόδων με μονάδες του
Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN),
επισήμως της τελευταίας οργάνωσης
ανταρτών η οποία συνεχίζει ακόμη τον
ένοπλο αγώνα στην Κολομβία, πάντα
σύμφωνα με τις αρχές.

Οικονομία
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Νέα ιστορικά υψηλά
στη Γουόλ Στριτ
Στο πράσινο έκλεισε την εβδομάδα το χρηματιστήριο στη Γουόλ Στριτ, όπου δύο δείκτες,
ο Dow Jones και ο S&P 500, σημείωσαν νέα
ιστορικά υψηλά.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 164,68 μονάδων (+0,48%), στις
34.200,67 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν
τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας,
έκλεισε με άνοδο 13,58 μονάδων (+0,10%),
στις 14.052,34 μονάδες.
Ο δείκτης S&P 500, που θεωρείται ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 15,05
μονάδων (+0,36%), στις 4.185,47 μονάδες.

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια
Λονδίνο FTSE 100 7.019,5 +36 +0,52%
Παρίσι
CAC 40 6.287,0 +52,9 +0,85%
Ζυρίχη
SMI
11.262,9 +64,2 +0,57%
Φραγκφ. DAX30 15.459,75 +204,42 +1,34%
Φραγκφ. EuroStoxx50 4.032,9 +39,5 +0,99%

Το ευρώ στα $1,1986
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι
του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό
0,16% και διαμορφώνεται στα 1,1986 δολάρια.
Το ευρώ βρίσκεται στα 130,330 γεν, στο 0,8687
με τη στερλίνα και στο 1,1012 με το ελβετικό
φράγκο. Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί
οριακά σε ποσοστό 0,03% έναντι του γεν και
διαμορφώνεται στα 108,730 γεν. Η στερλίνα
έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο
0,08% και διαμορφώνεται στα 1,3798 δολάρια.

Οικονομικές Ειδήσεις
**** Ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του
ευρώ ήταν 1,3% τον Μάρτιο του 2021, έναντι
0,9% τον Φεβρουάριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το
ποσοστό ήταν 0,7%. Ο ετήσιος πληθωρισμός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 1,7% τον Μάρτιο του 2021, έναντι 1,3% τον Φεβρουάριο. Ένα
χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 1,2%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται από τη
Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην Κύπρο ο πληθωρισμός ήταν 0,3% τον
Μάρτιο του 2021, έναντι -0,9% τον Φεβρουάριο του 2021 και 0,1% τον Μάρτιο του 2020.
Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα (-2,0%), την Πορτογαλία,
τη Μάλτα, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία (από
0,1%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Πολωνία (4,4%), την Ουγγαρία (3,9%), τη Ρουμανία και το Λουξεμβούργο
(και τα δύο 2,5%). Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε τρία
κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία και
αυξήθηκε σε είκοσι.
**** Ταμειακό έλλειμμα ύψους 6,8 δισ. ευρώ
εμφάνισε ο Προυπολογισμός στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το ταμειακό έλλειμμα σε
επίπεδο κεντρικής διοίκησης διαμορφώθηκε
στα 6,840 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,5 δισ.
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το πρωτογενές έλλειμμα ανήλθε στα 3,9 δισ. ευρώ
έναντι 326 εκατ. ευρώ πέρυσι. Το έλλειμμα του
κρατικού Προυπολογισμού διαμορφώθηκε στα
7 δισ. ευρώ έναντι 3,5 δισ. ευρώ περύσι. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κατά κύριο λόγο την αύξηση των δημοσίων δαπανών (εξαιτίας της
πανδημίας) στα 16,057 δισ. ευρώ έναντι 13,8
δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα έσοδα εμφάνισαν μία
ανθεκτικότητα καθώς διαμορφώθηκαν στα
10,1 δισ. ευρώ έναντι 10,6 δισ. ευρώ πέρυσι.
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στη σύσκεψη με αντικείμενο
την ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου και την ένταξή του στο gov.gr, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021.

Εβδομαδιαία ανασκόπηση
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Μ

ε άνοδο 0,78% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την περασμένη
εβδομάδα, συμπληρώνοντας τέσσερις εβδομάδες ανόδου, στη διάρκεια των οποίων ο
βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 7,87%.
Η αγορά κινείται πλέον σε υψηλά 14 μηνών και
διέσπασε τα επίπεδα των 900 μονάδων, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγορά να αγγίζει τα 60
δισ. ευρώ.
Η άνοδος των τιμών των μετοχών πραγματοποιείται με ικανοποιητικούς τζίρους, ενώ το πόσο
μπορεί να διακοπεί αυτή η ανοδική κίνηση από τις
ανάγκες της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της
Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 1 δισ. ευρώ, που έρχεται
την ερχόμενη εβδομάδα, είναι ένα ερώτημα στο
οποίο θα κληθεί να απαντήσει η αγορά τις επόμενες
ημέρες.
Οι δείκτες στη Wall Sreet, αλλά και οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται σε νέα ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η παγκόσμια
οικονομία θα ανακάμψει με ταχείς ρυθμούς, χάρη
στα τεράστια πακέτα μέτρων για την στήριξη της
οικονομίας και τα εμβολιαστικά προγράμματα κατά
της Covid-19.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα
στις 898,63 μονάδες, έναντι 891,69 μονάδων της
προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,78%.
Από τις αρχές Απριλίου σημειώνει κέρδη 3,88%,
ενώ από τις αρχές του 2021 καταγράφει άνοδο σε
ποσοστό 11,08%.

Τεχνικά, στηρίξεις υπάρχουν στις 870 και χαμηλότερα στις 830 μονάδες, ενώ αντιστάσεις, σε ενδεχόμενη νέα ανοδική κίνηση της αγοράς, υπάρχουν
στις 910 και υψηλότερα στις 950 μονάδες.
Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/
ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,93%, ενώ
ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με πτώση 0,69%.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με
άνοδο 1,76%, από τις αρχές Απριλίου σημειώνει
άνοδο 10,36%, ενώ από τις αρχές του 2021 και σημειώνει κέρδη 14,20%.
Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 464,653
εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 92,931 εκατ. ευρώ, από 81,685 εκατ.
ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την
εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 0,343 εκατ. ευρώ
και διαμορφώθηκε στα 59,666 δισ. ευρώ, ενώ από
τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 5,801 δισ.
ευρώ.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank
και η Eurobank διακινώντας 10.508.732 και
4.136.660 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη
αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με
32,295 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 11,849 εκατ.
ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 41 μετοχές, 68 πτωτικά και
31 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΑΝΕΚ +13,58% και Frigoglass
+10,34%. Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική -18,52% και Moda Bango
-17,21%.

17,7 δισ. το εμπορικό πλεόνασμα στην ευρωζώνη
Βρυξέλλες.- ΚΥΠΕ

Η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα 17,7 δισ.
ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο
τον Φεβρουάριο του 2021, σε σύγκριση με + 23,4
δισ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2020, σύμφωνα με
στοιχεία που δημοσιεύει η Eurostat.
Σύμφωνα με τη Eurostat, η πρώτη εκτίμηση για
τις εξαγωγές αγαθών στη ζώνη του ευρώ στον υπόλοιπο κόσμο τον Φεβρουάριο του 2021 ήταν 178,6
δισεκατομμύρια ευρώ, με μείωση 5,5% σε σύγκριση
με το Φεβρουάριο του 2020 (188,9 δισεκατομμύρια
ευρώ).
Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν
στα 161,0 δισ.ευρώ, πτώση 2,7% σε σύγκριση με τον
Φεβρουάριο του 2020 (165,4 δισ. ευρώ).
Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε
στα 164,8 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2021 ,
κατά 1,7% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του
2020.
Την ίδια ώρα, τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο
του 2021, οι εξαγωγές αγαθών στη ζώνη του ευρώ
στον υπόλοιπο κόσμο μειώθηκαν στα 346,2 δισ.

ευρώ (μείωση 7,2% σε σύγκριση με τον ΙανουάριοΦεβρουάριο 2020) και οι εισαγωγές μειώθηκαν στα
317,5 δισ. ευρώ (μείωση 8,7% σε σύγκριση με με
Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2020).
Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε
πλεόνασμα 28,7 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με + 25,0
δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2020. Το
εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε στα
319,2 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2021, κατά
2,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2020.
Επιπλέον, η πρώτη εκτίμηση για εξαγωγές
αγαθών εκτός ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2021 ήταν
164,7 δισεκατομμύρια ευρώ, μειωμένη κατά 3,6% σε
σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2020 (170,8
δισεκατομμύρια ευρώ).
Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν
στα 143,6 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,0% σε
σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020 (148,1 δισ.
ευρώ). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα
21,1 δισ. ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο
κόσμο τον Φεβρουάριο του 2021, σε σύγκριση με +
22,7 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2020.

Χρηματιστήριο Κύπρου
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Κέρδη, τα οποία ανήλθαν σε ποσοστό
1,99%, κατέγραψε και στην δεύτερη εβδομάδα Απριλίου το Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου, αυξάνοντας τα κέρδη εντός του
τρέχοντος μήνα σε ποσοστό 3,97%. Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ σημείωσε την Παρασκευή μικρή πτώση σε ποσοστό 0,35%,
κλείνοντας στις 62,75 μονάδες.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις
37,43 μονάδες, παρουσιάζοντας πτώση σε
ποσοστό 0,40%. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε σε €162.415.
Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς
δείκτες, κέρδη σημείωσαν οι δείκτης της
Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,47%
και των Ξενοδοχείων κατά 0,24%.
Πτώση σημείωσαν ο δείκτης των Επενδυτικών σε ποσοστό 1,86% και ο δείκτης της
Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,66%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €53.208 (πτώση 1,47% - τιμή κλεισίματος €1,005). Ακολούθησαν οι μετοχές
της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού
με €41.201 (άνοδος 1,77% – τιμή κλεισίματος €2,30), της Logicom με €28.005
(άνοδος 2,17% - τιμή κλεισίματος €1,41),
της CCC Tourist Enterprises με €26.275
(χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €0,14)
και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με
€8.585 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος
€0,488).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, έξι κινήθηκαν ανοδικά, πέντε πτωτικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο
αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 136.

Εμπορικό έλλειμμα
1,0 δισ. ευρώ στην
Κύπρο Ιανουάριο &
Φεβρουάριο 2021
Στην Κύπρο ο συνολικός όγκος των εξαγωγών ήταν 0,3 δισ. ευρώ, -27% σε σύγκριση
με την ίδια περίοδο του προηγούμενου
έτους (0,1 δισ. ευρώ στην ΕΕ, ή -18% και
0,2 δισ. ευρώ στον υπόλοιπο κόσμο, ή -32
%). Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ
ή -6% (0,8 δισ. ευρώ από την ΕΕ ή -4% και
0,6 δισ. ευρώ από τον υπόλοιπο κόσμο ή
-10%). Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα -1,0 δισ. ευρώ,
όπως και πέρυσι (-0,7 δισ. ευρώ με την ΕΕ
και -0,4 δισ. ευρώ με τον υπόλοιπο κόσμο.

Σε θετικό έδαφος έπειτα
από 11 μήνες
ο εναρμονισμένος
Δείκτης Τιμών
Καταναλωτή
Σε θετικό έδαφος μετά από έντεκα μήνες
επέστρεψε ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2021
ανερχόμενος στο 0,3% σε σύγκριση με τον
Μάρτιο του 2020.
Παράλληλα, σύμφωνα με την Στατιστική
Υπηρεσία, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Μάρτιο 2021
αυξήθηκε 1,4% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2021, ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021, σημειώθηκε μείωση
0,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο
Σε ετήσια βάση, τον εναρμονισμένο ΔΤΚ
ώθησαν ανοδικά η κατηγορία Μεταφορές
(6,0%) παρουσίασε τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή, ενώ οι κατηγορίες Στέγαση,
Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο, και
Επικοινωνίες παρουσίασαν τις μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές με ποσοστά 5,5%
και 4,0% αντίστοιχα.
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Κύπρος 7η αγωνιστική
Play Off

Ανόρθωση-Ομόνοια
ΑΕΛ-Απόλλωνας
Ολυμπιακός Λευκωσίας-ΑΕΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομόνοια
ΑΕΛ Λεμεσού
Απόλλων Λεμεσού
Ανόρθωση
ΑΕΚ Λάρνακας
Ολυμπιακός Λευκωσίας

0-2
18/04
18/04
72 -33αγ.
68
66
54 -33αγ.
47
37

Play Out

Παραλίμνι-Δόξα Κατωκοπιάς
Ερμής Αραδίππου-ΑΠΟΕΛ
Εθνικός Αχνας-Πάφος
Νέα Σαλαμίνα-Καρμιώτισσα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΕΛ
Πάφος
Εθνικός Άχνας
Δόξα Κατωκοπιάς
Νέα Σαλαμίνα
Ερμής Αραδίππου
Παραλίμνι
Καρμιώτισσα Π.

0-0
2-0
19/04
19/04
46 -33αγ.
42 -31αγ.
37
36
33
32 -33αγ.
28
22 -31αγ.

Ιταλία (31η αγωνιστική)
Κροτόνε-Ουντινέζε
Σαμπντόρια-Βερόνα
Σασουόλο-Φιορεντίνα
Κάλιαρι-Πάρμα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ίντερ
Μίλαν
Γιουβέντους
Αταλάντα
Νάπολι
Λάτσιο
Ρόμα
Σασουόλο
Βερόνα
Σαμπντόρια

1-2
3-1
3-1
4-3
74
63
62
61
59
55 -29αγ.
54
46 -31αγ.
41 -31αγ.
39 -31αγ.

Γαλλία (33η αγωνιστική)
Λιλ-Μονπελιέ
Ανζέ-Ρεν
Μαρσέιγ-Λοριάν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

Σπορ

0-1
0-3
3-2
70 -33αγ.
66
65
64
52
52 -33αγ.
51 -33αγ.
47 -33αγ.

Αγγλία-Κύπελλο
Η εξαιρετικά στημένη Τσέλσι του Τόμας
Τούχελ νίκησε 1-0 τη Μάντσεστερ Σίτι στο
Γουέμπλεϊ, στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου Αγγλίας, και «έσβησε» το (ανεδαφικό,
όπως το είχε χαρακτηρίσει ο Πεπ Γκουαρντιόλα)
όνειρο των «πολιτών» για την κατάκτηση τεσσάρων τίτλων τη φετινή περίοδο. Ο Λονδρέζοι
όχι μόνο δεν φοβήθηκαν την σχεδόν βέβαιη
πρωταθλήτρια Αγγλίας, αλλά ήταν καλύτεροι
και σαφώς πιο επικίνδυνοι ως το 55ο λεπτό,
οπότε ο Ζιγιέχ εκμεταλλεύθηκε την ασίστ του
Βέρνερ και άνοιξε το σκορ. Στη συνέχεια η Σίτι
ανέβηκε και πίεσε, όμως η απώλεια του Ντε
Μπρόινε (αποχώρησε στο 48΄ με πρόβλημα
στον αστράγαλο) της στέρησε τον βασικό πόλο
δημιουργίας.
Ο τελικός της 15ης Μαϊου, απέναντι στο
νικητή του αγώνα Λέστερ-Σαουθάμπτον,
θα είναι ο τέταρτος στα τελευταία πέντε
χρόνια για την Τσέλσι και 15ος στην ιστορία της.

κόμη ένα βήμα προς τον τίτλο έκανε η
Ομόνοια, που κέρδισε στο «Αντώνης
Παπαδόπουλος» την Ανόρθωση με 2-0. Τα
γκολ για τους «πράσινους» σημείωσαν οι Τιάγκο (44’) και Τσέποβιτς (78’), ενώ στα αξιοσημείωτα συγκαταλέγεται το γεγονός πως και
τα δύο γκολ προήλθαν από τον Σέχου, ο οποίος έκανε πολύ καλό παιχνίδι.
Η πρώτη τελική στο παιχνίδι ήρθε στο 5’, με
ένα άστοχο σουτ του Σέχου εκτός περιοχής,
ενώ η πρώτη τελική στον στόχο καταγράφηκε
και πάλι από τους «πράσινους», στο 32’. Ο
Μποτεάκ σούταρε εντός περιοχής και ο Λόρια
έδιωξε σε κόρνερ.
Τρία λεπτά αργότερα, ο Σέχου έχασε μεγάλη
ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, αφού μετά από
σέντρα του Λέζιακς στη περιοχή, ο Νιγηριανός
κοντρόλαρε με το στήθος και στη συνέχεια
έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Λόρια.
Ότι δεν κατάφερε ο Σέχου, το πέτυχε ο Τιάγκο στο 44’. Πρωταγωνιστής και πάλι ο Νιγηριανός μπακ, που έκανε το γύρισμα από τα δεξιά
και ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, από το ύψος
του πέναλτι, θα τελειώσει υποδειγματικά τη
φάση. Παρόμοιο ήταν το σκηνικό στην επανάληψη, αφού οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να
ελέγχουν το παιχνίδι και να είναι πιο επικίνδυνοι από τον αντίπαλο τους.
Μάλιστα η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο
μέρος άνηκε στους «πράσινους», που απείλησαν με κεφαλιά του Λανγκ στο 50’. Μπλόκαρε
ο Λόρια, ο οποίος ήταν σωστά τοποθετημένος.
Στο 59’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν τεράστια
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Πλησίασε τον τίτλο το τριφύλλι
ΑΝΟΡΘΩΣΗ – ΟΜΟΝΟΙΑ 0-2

ευκαιρία, αφού ο Τσέποβιτς έκανε τη προβολή
από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση, αλλά ο Λόρια έδειξε απίστευτα αντανακλαστικά και έδιωξε τη μπάλα πάνω στην γραμμή.
Η Ομόνοια συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό
του αγώνα και στο 78’ κατάφερε να πάρει αέρα
δύο τερμάτων με γκολ του Τσέποβιτς. Ο Σέχου
με δεύτερη ασίστ, έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, με την μπάλα να φτάσει στον Σέρβο επιθετικό, ο οποίος από πλεονεκτική θέση, έστειλε

Κυπελλούχος η Μπάρτσα, 4-0 την Αθλέτικ
Απόλυτη κυρίαρχος απ’ το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, η Μπαρτσελόνα θριάμβευσε
στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας επί της
Αθλέτικ Μπιλμπάο με 4-0 στο «Estadio de La
Cartuja» με μεγάλους πρωταγωνιστές τους
Λιονέλ Μέσι και Φρένκι ντε Γιόνγκ και σήκωσε
με εμφατικό τρόπο το 31ο τρόπαιό της «Copa
del Rey», επιστρέφοντας στους τίτλους έπειτα
από δύο χρόνια. Και τα τέσσερα γκολ σημειώθηκαν στο β’ ημίχρονο. Στο 60’ από πάσα του
Μέσι στον Ντε Γιόνγκ, ο Ολλανδός βρήκε εξαιTεράστιας βαθμολογικής σημασίας νίκη πήρε
ο Ερμής κόντρα στο ΑΠΟΕΛ με 2-0. Η ομάδα
του Δημήτρη Δασκαλάκη ήταν ουσιαστική και
εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των «Γαλαζοκιτρίνων»
επικρατώντας με 2-0.
Στο 8΄ ήρθε η πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα, όταν έγινε μπαλιά στο μέρος του Βρόντη, ο
οποίος έφυγε μεν στην πλάτη του Ερμή, νικήθηκε δε από τον Φιρινίδη. Η απάντηση του Ερμή
ήρθε στο 11’ και μάλιστα ήταν τέρμα. Ο Δημητρίου έκανε τη μπαλιά από αριστερά, και ενώ
όλα έδειχναν πως ο Ζόρζε είχε εύκολη δουλειά
στο απομακρύνει, έπιασε αέρα με αποτέλεσμα η
μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα του Σίλβα.
Στο 15’ το ΑΠΟΕΛ λίγο έλειψε να απαντήσει
καθώς μετά από μπαλιά του Γαβριήλ βρέθηκε σε
θέση βολής ο Μπεν Σαχάρ, όμως το πλασέ του
δεν βρήκε εστία. Στο 26’ ήρθε ένα ακόμη μεγάλο
λάθος στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ, με τον Σιέλη να
δίνει πάσα ουσιαστικά στον Σιντιμπέ, ο οποίος
είδε εκτός εστίας του Σίλβα, προσπάθησε να τον
«κρεμάσει» όμως ο τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ έδιωξε σε κόρνερ.
Στο 36’ ο Βρόντης έστειλε μια πολύ ωραία
μπαλιά στον Μπεν Σαχάρ, που έφυγε στην πλάτη της άμυνας, όμως νικήθηκε από τον Φιρινίδη.
Στο 58’ ο Μπεν Σαχάρ έφυγε από αριστερά και
έκανε ένα ωραίο γύρισμα στην περιοχή, με τον
Σάντο να προλαβαίνει τον Νούχιου και να διώχνει τη μπάλα. Η απάντηση του Ερμή άμεση με
τον Κοβάσεβιτς να βρίσκεται σε θέση βολής στο
59’, όμως το σουτ του κατέληξε στα χέρια του
Σίλβα.
Στο 61’ ο Μπεν Σαχάρ πέρασε όμορφα από

ρετικά με χαμηλή σέντρα στην κίνηση στον
Γκριεζμάν, ο οποίος έκανε από κοντά το 1-0.
Στο 63’ από σέντρα του Άλμπα, ο Ντε Γιόνγκ
με κεφαλιά-ψαράκι έκανε το 2-0, ενώ στο 68’
από καταπληκτική ενέργεια του Μέσι, που άλλαξε τη μπάλα δύο φορές με τον Ολλανδό μέσο, η κατάληξη ήταν ένα εξαιρετικά «ζυγισμένο» πλασέ του Αργεντινού σούπερ σταρ, στη
γωνία του ανήμπορου να αντιδράσει Ουνάι Σιμόν. Στο 72’ ο «ψύλλος» έκανε ακόμη πιο εντυπωσιακή τη νίκη της Μπαρτσελόνα, με πλασέ

τη μπάλα στα δίκτυα.
Ανόρθωση (Τ. Κετσπάγια): Λόρια, Πηλέας
(65’ Καλτσάς), Βργκοτς, Ρισβάνης, Κορρέα,
Αμπαρτζουμιάν, Νταουσβίλι, Κ. Αρτυματάς
(70’ Μανιάς), Οκριασβίλι (46’ Χριστοφή), Μίχα
(46’ Χουσμπάουερ), Μαργκάσα (61’ Κορέια).
Ομόνοια (Χ. Μπεργκ): Φαμπιάνο, Λούφτνερ,
Λανγκ, Σεχού, Λέζιακς, Κούσουλος (77’ Γκόμες), Γκόμεθ, Παπουλής (88’ Τζιωνής), Μποτεάκ, Τσέποβιτς (88’ Κακουλλής), Τιάγκο.
στη γωνία που δεν μπόρεσε να βγάλει ο γκολκίπερ της Αθλέτικ, έπειτα από σέντρα-διαβήτη
του Ζόρντι Άλμπα, σημειώνοντας το 4-0 μέσα
σε έξαλλους πανηγυρισμούς.
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Γκαρθία Μαρθελίνο): Σιμόν, Ντε Μάρκος, Άλβαρεθ (67’ Νούνιες), Μαρτίνεθ, Μπαλενθιάγα, Μπερενγκέρ (54’
Βέσγα), Ντάνι Γκαρθία, Λόπεθ (68’ Μπερτσίτσε), Μουνιαΐν (46’ Λεκουέ), Ι. Γουίλιαμς (67’
Βιγιαλίμπρε), Ραούλ Γκαρθία.
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Ρόναλντ Κούμαν): Τερ
Στέγκεν, Ντεστ (74’ Σέρχι Ρομπέρτο), Πικέ (82’
Αραούχο), Λενγκλέ, Μπουσκέτς, Μινγκέθα
(88’ Μπρέιθγουεϊτ), Ντε Γιονγκ, Πέδρι (81’
Ιλάις), Άλμπα, Μέσι, Γκριεζμάν (87’ Ντεμπελέ).

Πάλι σκιά του εαυτού του
ΕΡΜΗΣ - ΑΠΟΕΛ 2-0

τον προσωπικό του αντίπαλο, έκανε και το σουτ
από το ύψος της περιοχής με τη μπάλα να σταματά στο δοκάρι του Ερμή.
Στο 73’ ο Φιρινίδης είπε όχι στην κεφαλιά του
Νούχιου, ενώ στο 75’ το πλασέ του Κλωναρίδη
δεν βρήκε εστία. Ίδια η κατάληξη είχε και η κεφαλιά του Νούχιου στο 79’.
Τα λεπτά περνούσαν και στο 90’ ο Λούκας
Σωτηρίου έδωσε πέναλτι για τον Ερμή και ο Καϊσερλίδης έγραψε το 2-0.

Ερμής (Δασκαλάκης): Φιρινίδης, Κυριακίδης,
Γαβριήλ, Nτίας, Δημητρίου, Καραγκούνης, Σιντιμπέ, Φόλπρεχτ (71’ Μέιρα), Γκάταριτς (58’ Σάντο), Ρουσιάς (82’ Παπαθανασίου), Κοβάσεβιτς
(71’ Παντελή).
ΑΠΟΕΛ (Πουρσαϊτίδης): Σίλβα, Αποστολάκης, Ζορζ, Σιέλης, Γουίλερ (76’ Σαμπάλα), Ντίας
(46’ Λουντεμό), Βρόντης, Γαβριήλ (53’ Νούχιου), Κατσαντώνης (46’ Κατσαντώνης), Ντε
Βινσέντι, Μπεν Σαχάρ.

Σπορ
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Ισοπαλία των αδιάφορων στο Βόλο

Super League 4η αγωνιστική

σόπαλη 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Βόλου με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο
Πανθεσσαλικό. Σε ένα ματς χωρίς βαθμολογική σημασία, αφού και οι δύο ομάδες έχουν διασφαλίσει την παραμονή τους στην κατηγορία, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 4΄ με
τον Σάντσες και ο «Άγιαξ της Ηπείρου» ισοφάρισε στο 29΄ με τον Λιάσο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ι

Απέναντι σε έναν ΠΑΣ που έχει το μυαλό
του στον ημιτελικό του κυπέλλου με τον Ολυμπιακό και παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές,
οι γηπεδούχοι έκαναν εντυπωσιακό ξεκίνημα.
Μόλις στο 4΄, από κόρνερ του Μπαριέντος, ο
Σάντσες με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, ενώ στη
συνέχεια ο Βόλος είχε δύο δοκάρια: στο 6΄ με
γυριστό σουτ του Περέα και στο 12΄ με κεφαλιά
του Νίνη.
Η υπεροχή των Θεσσαλών, όμως, δεν έφερε
το δεύτερο γκολ και οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στην πρώτη ευκαιρία τους, στο 29΄. Ο
Κλέιμαν δεν συγκράτησε τη μπάλα στο σουτ
του Κάστρο και ο Λιάσος «ξετύλιξε» το... δώρο
και έκανε το 1-1.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα
έπεσε κατακόρυφα και οι καλές φάσεις ήταν
ελάχιστες. Ένα σουτ του Ντεντάκη ένω από την
περιοχή που απέκρουσε ο Χουτεσιώτης (59΄) κι
ένα άστοχο σουτ του Γροσδάνη σε αντεπίθεση
του ΠΑΣ (83΄) δεν ήταν αρκετά για να «σπάσουν» την ισοπαλία.
Διαιτητής: Κουτσιαύτης (Άρτας)

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-1

Νέα δεδομένα στη μάχη της παραμονής στη Super League δημιουργήθηκαν στο Αγρίνιο, μετά τη
νίκη του Παναιτωλικού με 1-0 του
Απόλλωνα Σμύρνης, χάρη σε ένα
αυτογκόλ του Λισγάρα στο 84’.
Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που
είχαν το μεγάλο βαθμολογικό κίνητρο κι αυτό ήταν φανερό απο
την αρχή, τόσο επειδή πήραν την
πρωτοβουλία, όσο και λόγω του
άγχους που κυριαρχούσε στις κινήσεις τους. Με εξαίρεση ένα
άστοχο σουτ του Μεντόσα από
καλή θέση στο 3ο λεπτό, το α΄ ημίχρονο δεν είχε φάσεις, ενώ ένα
γκολ των φιλοξενούμενων με τον
Μπεντινέλι ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ. Ανάλογα κακή εικόνα
είχε και το β΄ μέρος, όπου σταδιακά ο Απόλλων ισορρόπησε και
πλησίασε το γκολ στο 82΄, όμως ο
Κνετ απέκρουσε το δυνατό σουτ
του Μπεντινέλι από πολύ πλάγια
θέση.
Η φάση που έκρινε τον αγώνα

Κυριακή 18 Απριλίου
Παναθηναϊκός – Άρης
ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
1. Ολυμπιακός
2. Άρης
3. ΠΑΟΚ
4. ΑΕΚ
5. Παναθηναϊκός
6. Αστέρας Τρίπολης

76
54
51
51
49
44

ΠΛΕΙ ΑΟΥΤ

ΟΦΗ – Ατρόμητος
1-1
Παναιτωλικός – Απόλλων Σμύρνης
1-0
ΝΠΣ Βόλος – ΠΑΣ Γιάννινα
1-1
Λαμία – ΑΕΛ
19/4 (19:30)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

7. ΝΠΣ Βόλος
8. ΠΑΣ Γιάννινα
9. Λαμία
10. Ατρόμητος
11. Απόλλων Σμύρνης
12. ΟΦΗ
13. Παναιτωλικός
14. ΑΕΛ

Κίτρινες: Μπαριέντος - Μπρένερ, Πανουργιάς, Πήλιος, Παντελάκης, Οικονομόπουλος
ΒΟΛΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Κλέιμαν, Ντεντάκης, Μήτογλου, Σάντσες, Φεράρι, Ριένστρα,
Μπαριέντος (86΄ Κιάκος), Νίνης, Κρητικός (82΄
Μπάλλας), Σάντος (60΄ Μπαρτόλο), Περέα

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης): Χουτεσιώτης, Πήλιος, Παντελάκης, Εραμούσπε,
Οικονομόπουλος, Πανουργιάς (46΄ Σάλιακας),
Κάστρο (69΄ Ντομίνγκεθ), Λιάσος, Καρτάλης
(69΄ Γροσδάνης), Μπρένερ (69΄ Λώλης), Παμλίδης (88΄ Δούμτσης)

Ο Λάζαρος «ανέστησε» τον Ατρόμητο, 1-1 τον ΟΦΗ
Μία κεφαλιά του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου στο τρίτο λεπτό
των καθυστερήσεων έδωσε στον
Ατρόμητο το βαθμό της ισοπαλίας
(1-1) στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης», απέναντι στην ΟΦΗ. Οι
γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί με
πέναλτι του του Ντε Γκουζμάν
στο 68ο λεπτό, αλλά ο έμπειρος
άσος γλίτωσε στο φινάλε τους Περιστεριώτες.
Οι φιλοξενούμενοι έχασαν πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 16ο λεπτό, με τον Βάτερμαν να αποκρούει ενστικτωδώς σε κόρνερ
την κοντινή προοβλή του Γιακου-

ΠΛΕΙ ΟΦ

μάκη. Στην εξέλιξη της φάσης,
από την εκτέλεση του κόρνερ, ο
Γκαλβάο πήρε την κεφαλιά, αλλά
ο Βάτερμαν απέκρουσε και πάλι.
Η συνέχεια του α΄ ημιχρόνου δεν
είχε αξιόλογες φάσεις, πλην εκείνης του 44΄, όταν ο Μουνίθ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά το
VAR ακύρωσε το γκολ, καθώς ο
Ισπανός ήταν οφσσάιντ.
Στο β΄ ημίχρονο ο ΟΦΗ μπήκε
πιο δυνατά και απείλησε στο 53΄
με κεφαλιά του Διαμαντή, που
εξουδετέρωσε ο Γιαννιώτης. Σε
ανάλογη φάση στο 66΄, η μπάλα
από την κεφαλιά του Διαμαντή

σταμάτησε στο απλωμένο χέρι
του Σάλομον και ο διαιτητής,
αφού είδε το βίντεο, καταλόγισε
πέναλτι με το οποίο ο Ντε Γκουζμάν άνοιξε το σκορ στο 68΄. Ο
Ατρόμητος ανοίχτηκε και πίεσε,
αλλά δεν έδειχνει ικανός να απαντήσει. Στο 93΄, όμως, από σέντρα
του Ραμπέγιο από δεξιά, ο Χριστοδουλόπουλος νίκησε στο δεύτερο δοκάρι τον Ουές και με έξυπνη κεφαλιά ισοφάρισε λυτρώνοντας τους «κυανόλευκους». Στο
αμέσως επόμενο λεπτό ο Σακόρ
αστόχησε από καλή θέση, στερώντας από τον ΟΦΗ την τελευταία

Νίκη – ανάσα στο Αγρίνιο
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ 1-0

ευκαιρία για μία νίκη «ανάσα».
Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)
Κίτρινες: Διαμαντής, Ντε
Γκουζμάν - Μουνίθ, Σάλομον,
Μαυρομμάτης
ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Βάτερμαν, Σακόρ, Μαρινάκης (87΄ Βαφέας), Σολίς (61΄ Ουές), Βούρος,
Διαμαντής, Γιάννου (61΄ Λυμπεράκης), Σαρδινέρο (72΄ Γρίβας),
Μεγιάδο, Ντε Γκουζμάν, Κοροβέσης (61΄ Στάρτζεον)
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάββας Παντελίδης): Γιαννιώτης, Γούτας,
Μαυρομμάτης, Γκάλο, Γκαλβάο
(77΄ Τομάσεβιτς), Ούμπιντες (84΄
Ραμπέγιο), Σάλομον, Νάτσος (71΄
Χριστοδουλόπουλος), Μουνίθ
(84΄ Εντομβονγί), Μανούσος, Γιακουμάκης (71΄ Κωτσόπουλος)

Αγγλία (32η αγωνιστική)
Έβερτον-Τότεναμ
Νιούκαστλ-Γουέστ Χαμ
Γουλβς-Σέφιλντ Γιουν.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μάντσεστερ Σίτι
Μάντσεστερ Γ.
Λέστερ
Γουέστ Χαμ
Τσέλσι
Λίβερπουλ
Τότεναμ
Έβερτον
Άρσεναλ
Λιντς

2-2
3-2
1-0

74 -32αγ.
63
56
55 -32αγ.
54
52
50 -32αγ.
49
45
45

Γερμανία (29η αγωνιστική)
Λειψία-Χοφενχάιμ
0-0
Γκλάντμπαχ-Αϊντραχτ Φραν. 4-0
Βόλφσμπουργκ-Μπάγερν Μον. 2-3
Φράιμπουργκ-Σάλκε
4-0
Ουνιόν Βερ.- Στουτγκάρδη
2-1
Άουγκσμπουργκ-Αρμίνια Μπίλ. 0-0
Λεβερκούζεν-Κολωνία
3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Βέρχουλστ. Η μπάλα όμως πήρε
περίεργη τροχιά και ο Λισγάρας,
στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έβαλε άτσαλα το πόδι του
και την έσπρωξε στα δίχτυα.
Διαιτητής: Σκουλάς (Θεσσαλίας)

39
35
30 -29αγ.
30
30
25
24
23 -29αγ.

Μπάγερν Μονάχου
Λειψία
Βόλφσμπουργκ
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης
Λεβερκούζεν
Ντόρτμουντ
Ουνιόν Βερολίνου
Γκλάντμπαχ
Φράιμπουργκ

68
61
54
53
47
46 -28αγ.
43
43
40

Κίτρινες: Κνετ - Κολ, Φερνάντεζ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Τραϊανός
Δέλλας): Κνετ, Ντίας (81΄ Καρέλης), Αριγίμπι (63΄ Μπαρμπόσα),
Ντουάρτε, Περέιρα (63΄ Ντάλσιο),
Μανθάτης, Βέργος (63΄ Ματσόλα), Μεντόσα, Τσόσαλιτς (34΄ Καρασαλίδης), Κωνσταντόπουλος,
Εντινγκά

σημειώθηκε στο 84ο λεπτό. Ο Παναιτωλικός βγήκε στην αντεπίθεση, ο Ντάλσιο έβγαλε ωραία σέ-

ντρα από αριστερά για τον αμαρκάριστο Ματσόλα, την κεφαλιά
του οποίου απέκρουσε δύσκολα ο

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μάκης Χάβος): Βέρχουλστ, Χουχούμης, Λισγάρας, Ντομίνγκες, Μπαξεβανίδης, Κολ (88΄ Ρώσση), Ιωαννίδης (66΄ Ιωαννίδης), Μπεντινέλι, Σλίβκα, Φερνάντεζ (78΄ Μουνιέ), Φατιόν

Βέλγιο (34η αγωνιστική)
Σαρλερουά-Εουπεν
Αντβερπ-Γκενκ
Ζούλτε Βάρεγκεμ-Γάνδη

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μπριζ
Αντβέρπ
Γκενκ
Άντερλεχτ
Οστάνδη
Μπέερσοτ
Σταντάρ Λιέγης
Γάνδη
Ζούλτε Βάρεγκεμ

2-3
3-2
18/4

73
60 -34αγ.
56 -34αγ.
55
52
47
47
46
46
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Σε νέα εποχή μετά την τετραμερή Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ, ΗΑΕ
Λευκωσία.
Της Αθηνάς Αρσαλίδου/ΚΥΠΕ

Τ

ην πρώτη τους κοινή συνάντηση μετά την πρόσφατη
ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ
Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων, είχαν την Παρασκευή
στην Πάφο την Παρασκευή οι
Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου,
της Ελλάδας, του Ισραήλ και των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τονίζοντας σε δηλώσεις που ακολούθησαν τη σημασία και τον συμβολισμό της συνάντησης αυτής για την
συνεργασία και την ειρήνη στην περιοχή.
Όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Χριστοδουλίδης η συνάντηση
αυτή καταδεικνύει τη νέα εποχή στην
οποία έχει εισέλθει η περιοχή, καθοδηγούμενη από ένα κοινό όραμα για μια
περιοχή σταθερότητας, ευημερίας και
ειρήνης μέσω της συνεργασίας.
Είπε επίσης ότι τους ενημέρωσε για
τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό
και ότι όλοι συμφώνησαν «ότι η επανενωμένη Κύπρος πρέπει να είναι ένα
λειτουργικό, βιώσιμο, κυρίαρχο κράτος, χωρίς ξένη παρέμβαση και αναχρονιστικά συστήματα που δεν έχουν
θέση στον 21ο αιώνα».
Στη συνάντηση έλαβαν μέρος ο κ.
Χριστοδουλίδης, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας, ο
ΥΠΕΞ του Ισραήλ, Gabi Ashkenazi,
και ο ΥΠΕΞ των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων, Σεΐχης Abdullah Bin Zayed
Al Nahyan, ο οποίος συμμετείχε μέσω
τηλεδιάσκεψης, και εκπροσωπήθηκε
στη συνάντηση από τον Διπλωματικό
Σύμβουλο του Προέδρου των ΗΑΕ και
τέως Υπουργό Επικρατείας για Εξωτερικές Υποθέσεις της χώρας, Δρ. Anwar
Gargash.
Σε δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση τόνισαν ότι αυτή η συνεργασία αυτή είναι ανοικτή και για άλλες χώρες
της περιοχής.
Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η κατάσταση στη Λιβύη, τη
Συρία, την Υεμένη, στο Αφγανιστάν,
το Ιράν, ο τομέας της ενέργειας, η πολιτική προστασία, η ιατρική, η εκπαίδευση, η πανδημία, ο τουρισμός, η και-

νοτομία, το περιβάλλον και η άμυνα.
Λαμβάνοντας πρώτος τον λόγο, ο κ.
Χριστοδουλίδης είπε ότι «καθώς η συνεργασία ενισχύεται περαιτέρω, βλέπουμε έναν δρόμο για τη θεσμοθέτηση
αυτής της συνεργασίας σε ένα περιφερειακό φόρουμ συνεργασίας και ασφάλειας που να βασίζεται πάντα σε μια
θετική ατζέντα».
Τόνισε ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός
για ένταξη όλων των χωρών της περιοχής, δεδομένου ότι σέβονται τις σχέσεις καλής γειτονίας, την κυριαρχία
και την εδαφική ακεραιότητα όλων
των χωρών και ακολουθούν το διεθνές
δίκαιο.
Αναφερόμενος στην άτυπη διάσκεψη για την Κύπρο που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη αυτό το μήνα, είπε
ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά πηγαίνει στη συνάντηση με σταθερή δέσμευση να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για την επανένωση της Κύπρου σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, απόλυτα σύμφωνη με τα ψηφίσματα του ΣΑ
του ΟΗΕ, το διεθνές και το κοινοτικό
δίκαιο.
«Εμείς και η διεθνής κοινότητα
αναμένουμε το ίδιο από όλους τους
άλλους εμπλεκόμενους» τόνισε.
Στις δηλώσεις του, ο Έλληνας
Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι αυτό
που ενώνει τις τέσσερις χώρες είναι
κοινές αρχές, όπως οι σχέσεις καλής
γειτονίας και η ειρηνική επίλυση των
διαφορών βάσει του διεθνούς δικαίου,
όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Η συνεργασία μας είναι ανοιχτή σε
όλους υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται αυτές τις αξίες, τόνισε.
Ο κ. Δένδιας είπε ότι συζήτησαν για

συνεργασία σε διάφορους τομείς,
όπως η ενέργεια και υπογράμμισαν τη
σημασία του αγωγού φυσικού αερίου
EastMed και των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.
Είπε ότι ενημέρωσε τους συναδέλφους του για τις επισκέψεις του στη
Λιβύη, λέγοντας ότι εν όψει των εκλογών του Δεκεμβρίου, μια θεμελιώδης
προϋπόθεση είναι η απόσυρση όλων
των ξένων δυνάμεων που υπάρχουν
στο έδαφος στη Λιβύη, μια θέση που
όλοι υποστήριξαν, είπε.
Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών
είπε ακόμη ότι μίλησε και για τις συναντήσεις που είχε χθες στην Άγκυρα.
«Σε αυτό το πλαίσιο, επανέλαβα ότι
κάθε πλευρά έχει τις δικές της απόψεις, όπως σαφώς φάνηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου», συνέχισε.
Υπογράμμισε τη δέσμευση της ελληνικής Κυβέρνησης να επιδιώξει μια
θετική ατζέντα στις σχέσεις της με την
Τουρκία, ξεκινώντας από οικονομικές
και εμπορικές σχέσεις.
Η ελληνική πλευρά υπέβαλε, κατά
τη διάρκεια της συνάντησης της Άγκυρας, μια σειρά σχετικών προτάσεων,
όπως και η τουρκική πλευρά. Επίσης,
προσκάλεσα στον Τούρκο ομόλογό
μου, Mevlüt Çavuşoğlu, να επισκεφθεί
την Αθήνα, είπε.
Στις δηλώσεις του, ο Ισραηλινός
Υπουργός είπε ότι οι τέσσερις χώρες
μοιράζονται μια παρόμοια άποψη για
τη Μέση Ανατολή και το μέλλον της
και σημείωσε ότι η συνάντηση είναι
ένα από τα αποτελέσματα της αλλαγής που έλαβε χώρα στη Μέση Ανατολή τον τελευταίο χρόνο.
Αυτή η αλλαγή, είπε, δημιούργησε
μια πραγματική ευκαιρία να αλλάξει η

Μέση Ανατολή προσθέτοντας «και αν
δεν το πιστεύετε αυτό, αναρωτηθείτε
αν θα μπορούσατε να δείτε αυτήν την
εικόνα πριν από ένα χρόνο».
«Θέλουμε η σημερινή συνάντηση
να αποκτήσει ένα μόνιμο πλαίσιο που
να επεκτείνεται και να είναι σε επίπεδο
εργασίας», είπε, προσθέτοντας ότι συζήτησαν διάφορους τομείς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας. «Ελπίζουμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια ενεργειακή συνεργασία μεταξύ της Ανατολικής Μεσογείου και
του Κόλπου», είπε, τονίζοντας ότι η
ευκαιρία και οι δυνατότητες είναι τεράστιες.
Επιπλέον, είπε ότι με την κρίση που
αντιμετωπίζει ο τουρισμός λόγω της
πανδημίας, η συνεργασία σε αυτόν τον
τομέα είναι βασικός παράγοντας επιτυχίας. Επιπλέον, είπε ότι έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο συνεργασίας για
την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης
της καταπολέμησης πυρκαγιών. Ανέφερε επίσης ότι συζήτησαν τις προκλήσεις «που το Ιράν και η Χεζμπολάχ
και άλλοι εξτρεμιστές θέτουν στη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής και της
περιφερειακής ειρήνης», προσθέτοντας ότι «θα κάνουμε ό, τι χρειάζεται
για να αποτρέψουμε αυτούς τους εξτρεμιστές να πετύχουν και θα αποτρέψουμε αυτό το καθεστώς από να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».
Το Ισραήλ, είπε, έχει δεσμευτεί για
την περιφερειακή συνεργασία και προσκάλεσε τους Υπουργούς σε συνάντηση σε επίπεδο εργασίας στο Ισραήλ το
συντομότερο δυνατό. «Μαζί μπορούμε
να μετατρέψουμε το όραμά μας για
συνεργασία σε πραγματικότητα που
θα βελτιώσει τη ζωή όλων των πολιτών μας», κατέληξε.

Ο Διπλωματικός Σύμβουλος του
Προέδρου των ΗΑΕ και τέως Υπουργός Επικρατείας για Εξωτερικές Υποθέσεις της χώρας, Δρ. Anwar Gargash
δήλωσε ότι η τακτική διεξαγωγή αυτών των συνομιλιών και διαβουλεύσεων «ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ των
εθνών μας» προσθέτοντας ότι μέσω
αυτού του διαλόγου «είμαστε σε θέση
να αποκτήσουμε ένα βαθύτερο επίπεδο συνεννόησης και υψηλότερου επιπέδου συνεργασία και να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η περιοχή μας».
Ανέφερε επίσης ότι συζήτησαν τα
κοινά τους οράματα για μελλοντική
συνεργασία και κοινή κατανόηση περιφερειακών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής ασφάλειας
στην περιοχή και της καταπολέμησης
της COVID19.
«Μοιραστήκαμε τα οράματά μας
για τη μελλοντική συνεργασία και διερευνήσαμε νέους δρόμους για να επεκτείνουμε τους δεσμούς μας σε διάφορους τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η μεταποίηση, η τεχνολογία, η
επιστήμη, οι υπηρεσίες υγείας και τα
τρόφιμα», είπε.
Τα ΗΑΕ, πρόσθεσε, μοιράζονται με
τους φίλους και τους συμμάχους τους
μια κοινή αντίληψη για την ανάγκη
συμμετοχής σε κοινές προσπάθειες για
την υποστήριξη της περιφερειακής
σταθερότητας και σημείωσε ότι η πολιτική λύση είναι ο μόνος τρόπος επίλυσης και τερματισμού της τρέχουσας
κρίσης στην περιοχή.
«Οι συζητήσεις μας σήμερα επικεντρώθηκαν σε τρόπους ενίσχυσης της
κοινής δράσης για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της COVID19 και
του τρόπου ενίσχυσης της συνεργασίας υψηλού επιπέδου για την καταπολέμηση του ιού και την προστασία της
υγείας των πολιτών μας. Διερευνήσαμε
τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας μας σε τομείς χρήσης τεχνολογιών για την καταπολέμηση της
COVID19, της ιατρικής έρευνας και
της διανομής εμβολίων κατά της
COVID», κατέληξε.
Όλοι ευχαρίστησαν τον Κύπριο
Υπουργό Εξωτερικών για τη διοργάνωση αυτής της τετραμερούς συνάντησης.

Θύελλα αντιδράσεων στα κατεχόμενα για τις δηλώσεις Ερντογάν
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Χωρίς το κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας έγινε
η συνάντηση εργασίας στο «προεδρικό» με τον
Τούρκο ΥΠΕΞ, το οποίο απείχε ως ένδειξη διαμαρτυρίας στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου
για την απόφαση του «συνταγματικού/ανωτάτου
δικαστηρίου» στα κατεχόμενα για τα μαθήματα
κορανίου. Ο Ταγίπ Ερντογάν μας βλέπει ως βιλαέτι, αντέδρασε και ο τέως ηγέτης των Τ/κ Μουσταφά Ακιντζί.
Λίγο πριν την έναρξη της συνάντησης που ήταν
προγραμματισμένη για τις 4.00 το απόγευμα της
Παρασκευής, ο πρόεδρος του ΚΚΔ, Τζεμάλ Όζγιγιτ έγραψε σε ανάρτησή του ότι οι δηλώσεις που
γίνονται από την Άγκυρα από το πρωί είναι ένα
παράδειγμα για το πώς μια λύση δύο ανεξάρτητων
κρατών δεν μπορεί να υπάρξει στην Κύπρο.
Ενώ δεν επιδείχθηκε σεβασμός στην απόφαση
του «συνταγματικού δικαστηρίου», δεν θα δείξουμε ότι δεν έχει συμβεί κάτι ή ότι στο Κυπριακό
υπάρχει κοινωνική συναίνεση, πρόσθεσε ο κ. Όζγι-

γιτ εξηγώντας γιατί δεν θα είναι στη σύσκεψη στο
«προεδρικό» με τα άλλα «κοινοβουλευτικά» κόμματα στην παρουσία του κ. Τσαβούσογλου. «Δεν
μπορούμε να καθίσουμε και να αποδεχθούμε οι
αρμόδιοι της Τουρκίας να θάβουν την διπλωματία
βαθιά και να ενεργούν στην Κύπρο παρά το ότι
υπάρχουν Κύπριοι».
Προσδοκία τους, είπε, να καθίσουν και πάλι σε
ένα τραπέζι που θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την αγάπη.
Σε δική του ανάρτηση ο τέως ηγέτης των Τ/κ,
Μουσταφά Ακιντζί ανέφερε ότι παρακολούθησε
με μεγάλη θλίψη και αγανάκτηση τα επιθετικά και
απειλητικά λόγια του Τούρκου Προέδρου για το
«συνταγματικό δικαστήριο» του ψευδοκράτους
και της «προέδρου» του.
«Αυτή η στάση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή»,
πρόσθεσε ο κ. Ακιντζί λέγοντας ότι το γεγονός ότι
αυτή η στάση προήλθε από έναν θεσμό που λέει
ότι αναγνωρίζει την «τδβκ» - όπως αποκάλεσε το
ψευδοκράτος - κι επιπλέον, από ένα άλλο κράτος,
που ζητεί κάτι τέτοιο, τότε αυτό αποκαλύπτει για

άλλη μια φορά τη σοβαρότητα της κατάστασης.
«Αυτή η προσέγγιση που εκφράζει ανοικτά ότι
βλέπει την βόρεια Κύπρο σαν βιλαέτι (ΣΣ: επαρχία) της Τουρκίας, λέγοντας ‘Εσείς δεν είστε Γαλλία› έχει ορίσει τη θέση μας με τον δικό του τρόπο» πρόσθεσε.
Ο κ. Ακιντζί είπε ότι κι αν έμεινε κάποιος που
δεν κατάλαβε ότι έξι μήνες πριν στις «προεδρικές
εκλογές» έκαναν παρέμβαση χρησιμοποιώντας
όλους τους θεσμούς και όλους τους τρόπους, «σήμερα τελικά πρέπει να κατάλαβαν».
Να σημειωθεί ότι πολλοί Τ/κ πολιτικοί αλλά
και απλοί πολίτες ανήρτησαν τα σχόλιά τους για
τις δηλώσεις Ερντογάν.
Στο μεταξύ, σε γραπτή ανακοίνωσή του ο Τ/κ
ηγέτης αναφέρει ότι θα γίνουν οι απαραίτητες νομικές ρυθμίσεις και τα μαθήματα κορανίου θα συνεχισθούν. Έτσι, τα μαθήματα θα πρέπει να διοργανώνονται από το «υπουργείο θρησκευτικών
υποθέσεων και θα εγκρίνονται από το «υπουργείο
παιδείας» μετά τον σχετικό έλεγχο. Ο Ερσίν Τατάρ

δηλώνει δε ότι θα παρακολουθεί το ζήτημα ώστε
οι ρυθμίσεις αυτές να γίνουν άμεσα.
Ο Τ/κ ηγέτης λέει ότι το «σύνταγμα» του ψευδοκράτους παρέχει σε κάθε πολίτη το δικαίωμα να
έχει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, να μαθαίνει
τα ιερά του βιβλία και να προσεύχεται ελεύθερα
στη δική του πίστη.
Με βάση αυτό, συνεχίζει, όπως δεν είναι ενάντια στο «σύνταγμα» η θρησκευτική παιδεία έτσι
και το «υπουργείο θρησκευτικών υποθέσεων» είναι ένας «θεσμός» του «κράτους» για τα θέματα
θρησκείας. Δεν είναι σωστό, προσθέτει, να δημιουργείται η εντύπωση ότι πρόκειται για «θεσμό»
εκτός «κράτους» και να αφήνονται υπονοούμενα
και υπαινιγμοί.
Ξεκαθάρισε, όπως ανέφερε, ότι θα συνεχίσουν
να προστατεύουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις που βρίσκονται σε αυτά τα εδάφη, που αναγνωρίζουν ως πατρίδα, από το 1571 και «ούτε οι
θρησκευτικές μας πεποιθήσεις θα καταστραφούν,
ούτε η φωνή του μουεζίνη θα είναι σιωπηλή».
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Συσκέψεις με Μεβλούτ Τσαβούσογλου στα κατεχόμενα
Λευκωσία.- (GreekNewsOnline, ΚΥΠΕ)

Δ

εν τίθεται καν θέμα συζήτησης το να
συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο
Κραν Μοντάνα δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός
Εξωτερικών, λέγοντας πως «θέλουμε να ξεκινήσουμε μια νέα διαδικασία διαπραγμάτευσης
που θα φέρει πραγματικά αποτελέσματα».
Κατά την κοινή διάσκεψη Τύπου με τον Τ/κ
ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, μετά την ολοκλήρωση των
επαφών του στα κατεχόμενα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι «θέλουν να επιβάλλουν την
ομοσπονδία επικαλούμενοι τις αποφάσεις του
ΣΑ του ΟΗΕ. Οι αποφάσεις ήταν εκεί και στο
σχέδιο Ανάν και στο Κραν Μοντάνα. Δεν υπήρξε κανένα όφελος». Η τ/κ πλευρά, πρόσθεσε,
έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για την
ομοσπονδία.
Από την πλευρά του ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι
ο τ/κ «λαός» έχει δικαίωμα να πορευθεί με το
δικό του «κράτος» στη βάση της κυριαρχικής
ισότητας.
Μιλώντας πρώτος στην διάσκεψη Τύπου, ο
Τ/κ ηγέτης είπε ότι είδαν τις τελευταίες πινελιές σήμερα πριν την Γενεύη και επανέλαβε ότι
η ομοσπονδία συζητείται από το 1968 μεταξύ
των Ντενκτάς και Κληρίδη και επίσης ότι η ε/κ
πλευρά είναι ήρεμη γιατί το κράτος της αναγνωρίζεται και η Κυπριακή Δημοκρατία που
«σφετερίστηκαν», όπως είπε, έχει μπει στην ΕΕ.
Σηκώνονται από το τραπέζι των συνομιλιών
και συνεχίζουν ως Κυπριακή Δημοκρατία ενώ οι
Τ/κ συνεχίσουν με «απομόνωση και περιορισμούς», πρόσθεσε. Με αυτές τις συνθήκες, συνέχισε, δεν πρόκειται να βρεθεί σε αυτό το
πλαίσιο μια συμφωνία, αυτό μας το είχε πει ο κ.
Τσαβούσογλου το 2017, δήλωσε ο κ. Τατάρ.
Πλέον, είπε, υπάρχει μια άποψη που τυγχάνει
αποδοχής και αυτή είναι ότι δεν μπορεί να
υπάρξει συμφωνία στη βάση της ομοσπονδίας
και η τουρκική πλευρά θα πάει στο τραπέζι των
συνομιλιών με διαφορετικές ιδέες.
Μετά και την δική του εκλογή στην «προεδρία», είπε ο κ. Τατάρ, υπάρχει μια νέα βούληση
την οποία έχει πει στον ΟΗΕ, την ΕΕ και ξένους
πρέσβεις, πως μια δίκαιη, περιεκτική και βιώσιμη συμφωνία μπορεί να υπάρξει στην Κύπρο
στη βάση των δύο ανεξάρτητων, κυρίαρχων
κρατών, που θα ζούνε δίπλα δίπλα, στη βάση
της κυριαρχικής ισότητας.

δας Τουρκίας.
«Εμείς αυτό που θα εκφράσουμε στα ΗΕ είναι ότι η νέα σχέση μπορεί να είναι κράτους με
κράτος. Εάν αυτό γίνει αποδεκτό, μπορεί να
υπάρξει μια συμφωνία για συνεργασία δύο κυρίαρχων και ανεξάρτητων κρατών που θα ζούνε
δίπλα δίπλα, στη βάση της κυριαρχικής ισότητας». Εάν υπάρξει μια τέτοια συμφωνία, συνέχισε, τότε το ψευδοκράτος θα ορίσει το μέλλον
του δικού του «λαού» και αυτό θα ωφελήσει
όλο τον λαό της Κύπρου, θα είναι μια φόρμουλα win win.
«Κόκκινες μας γραμμές είναι η κυριαρχία και
η ανεξαρτησία μας και σίγουρα εκ των ων ουκ
άνευ για μας είναι οι εγγυήσεις της Τουρκίας.
Με αυτή την προσέγγιση πάμε στην Γενεύη. Ίνσιαλλαχ θα είναι μια ευκαιρία για καλό αποτέλεσμα» είπε.

ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ

Από την στιγμή που ο Ερσίν Τατάρ ήρθε
στην πολιτική στηρίζει το μοντέλο λύσης δύο
κρατών στη βάση της κυριαρχικής ισότητας και
σε αυτό το θέμα ο τ/κ «λαός» τον στηρίζει, ανέφερε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου λέγοντας «με
ευχαρίστηση ότι είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση». Αυτό το μοντέλο, είπε, στηρίζει
και η Τουρκία με όλες της τις δυνάμεις.

Δεν πρόκειται για μια πολιτική που έγινε σε
μια μέρα, συνέχισε, είναι μια πολιτική που έχει
πίσω της αγώνα χρόνων, που άρχισε το 1968, το
1974 μετά την εισβολή δημιουργήθηκε το ομόσπονδο κράτος των Τ/κ και στη συνέχεια το
ψευδοκράτος.
Εμείς λέμε διεθνώς, συνέχισε, ότι «είμαστε
ένας χωριστός λαός γιατί η Βρετανία όταν αποχώρησε από εδώ έδωσε την εξουσία σε δύο κυρίαρχους λαούς. Εμείς με την απειλή των όπλων
αποκλειστήκαμε από την Κυπριακή Δημοκρατία». Μέχρι τώρα, είπε ο κ. Τατάρ, δεν προέκυψε μια συμφωνία όπου οι Τ/κ να μπορούν να
στηρίξουν το δικό τους «κράτος», να εκφράσουν το κυριαρχικό τους δικαίωμα, γι’ αυτό
έχουν δικαίωμα να πορευθούν «με το δικό τους
κράτος στη βάση της κυριαρχικής ισότητας».

Η τ/κ πλευρά, συνέχισε, προσπάθησε σε όλα
τα φόρα για μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Το δίδυμο Ε/κ – Ελλήνων, πρόσθεσε,
φαινόταν ότι ήθελαν λύση αλλά στο τέλος της
ημέρας απέρριψαν την ισότητα των Τ/κ. «Δεν
θέλουν να μοιραστούν ούτε την εξουσία, ούτε
την ευμάρεια. Άλλαξε κάτι από το Κραν Μοντάνα μέχρι τώρα; Όχι. Τίποτε δεν άλλαξε τα
τελευταία 4 χρόνια» είπε.
Βλέπουμε, συνέχισε, ότι κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν ξανά την ομοσπονδία, επικαλούμενοι τις αποφάσεις του ΣΑ του ΟΗΕ.
«Αυτές οι αποφάσεις δεν υπήρχαν στο σχέδιο
Ανάν; Δεν υπήρχαν στο Κραν Μοντάνα; Υπήρχαν. Υπήρξε κάποιο όφελος; Όχι. Καθόλου.
Υπάρχει λόγος να επιβάλλονται παρωχημένες
παράμετροι που δεν έφεραν και δεν θα φέρουν
κανένα όφελος; Όχι, δεν υπάρχει. Ποιος είναι ο
λόγος για μια αδύνατη επιβολή; Κάποιος πραγματικά να μας το εξηγήσει αυτό, σε μας και
στον τ/κ λαό» συμπλήρωσε.

Εάν οι Τ/κ, είπε, έχουν το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και να πάνε σε μια συμφωνία
ελεύθερα, να μην τους επιβληθεί, ο τ/κ «λαός»
σίγουρα θα θέλει μια συμφωνία με το δικό του
κράτος, είπε.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι μετά το Κραν Μοντάνα είχαν δηλώσει πως πλέον δεν θα γίνουν
διαπραγματεύσεις για την ομοσπονδία και το
ίδιο είπαν και όσοι ήταν τότε στις συνομιλίες
εκπροσωπώντας το ψευδοκράτος, όπως είπε.

Η διαφορά τώρα με παλαιότερα, συνέχισε ο
κ. Τατάρ, είναι η κυριαρχία, αυτό διεκδικούν
τώρα οι Τ/κ με την στήριξη της μητέρας πατρί-

«Γι’ αυτό εμείς πιστεύουμε ότι πλέον δεν θα
χάσουμε άλλο χρόνο για ομοσπονδιακή λύση
και πρέπει να συζητηθούν νέες ιδέες και νέα

οράματα. Και γι› αυτό βάζουμε ένα πλαίσιο,
που θα βασίζεται στις πραγματικότητες στο νησί, δίκαιο, μόνιμο και βιώσιμο, που θα έχει αμοιβαίο κέρδος για όλες τις πλευρές. Θέτουμε το
όραμα. Με αυτό θα συμμετάσχουμε στις συναντήσεις στη διαδικασία εμπρός μας» ανέφερε.
Ο κ. Τσαβούσογλου είπε ότι θέλουν πραγματικά να αρχίσει μια διαδικασία νέων διαπραγματεύσεων που θα έχει νόημα, ισότιμη και αποτελεσματική.
Στη Γενεύη δεν αρχίζει μια νέα διαπραγμάτευση, ανέφερε ο κ. Τσαβούσογλου λέγοντας
ότι θα εξετάσουν εάν υπάρχει ή όχι κοινό έδαφος και σίγουρα δεν θα συνεχίσουν από εκεί
που έμειναν στο Κραν Μοντάνα. «Δεν τίθεται
καν τέτοιο θέμα, και θα ήθελα να το τονίσω αυτό για ακόμη μια φορά» κατέληξε.

Τσαβούσογλου - Ερτουγρούλογλου

Με αναφορές στην λύση δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα, αλλά και σε δυνατότητα αλλαγής των παραμέτρων και αποφάσεων του
ΟΗΕ για την μορφή λύσης, αναφέρθηκαν την
Παρασκευή ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών,
Μεβλούτ Τσαβούσογλου και ο «υπεξ», Ταχσίν
Ερτουγρούλογλου. Ήταν η πρώτη συνάντηση
του Τούρκου Υπουργού στα κατεχόμενα και διήρκησε μία ώρα.
Ο κ. Ερτουγρούλογλου συνεχάρη τον κ.
Τσαβούσογλου για την στάση του κατά τις κοινές δηλώσεις με τον Νίκο Δένδια, λέγοντας ότι
ο Ελληνας ΥΠΕΞ χρησιμοποιώντας το χαρτί
της ΕΕ απείλησε την Τουρκία και ξεπέρασε τα
όρια ευπρέπειας. «Αυτή η συμπεριφορά, είναι
απόδειξη πόσο δίκαιη και σωστή είναι η στάση
μας πως η ΕΕ δεν πρέπει να είναι στην συνάντηση 5 + ΗΕ που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στο τέλος του μήνα στην Γενεύη. Όπως
είναι φανερό, η ΕΕ δεν μπορεί να συμβάλλει θετικά στο θέμα, ούτε είναι μια ένωση ουδέτερη
και αντικειμενική. Ακριβώς το αντίθετο, είναι
μια ένωση εναντίον μας. Δεν έχει θέση στο τραπέζι των συνομιλιών».
Μία μόνο είναι η ατζέντα της άτυπης συνόδου, να δούμε εάν υπάρχει ή όχι κοινό έδαφος
το οποίο οι πλευρές θα μπορέσουν να διαπραγματευτούν στη συνέχεια, ανέφερε ο «υπέξ».
«Και αυτό το έδαφος δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια διαπραγματευτική διαδικασία μεταξύ
κρατών και όχι μεταξύ κοινοτήτων. Εάν υπάρχει
ένα τέτοιο έδαφος, μπορεί να προκύψει μια νέα
διαδικασία διαπραγματεύσεων που έχει πιθανότητες επιτυχίας. Διαφορετικά, το δηλώνω με
σαφήνεια και ειλικρίνεια, καθώς έχουμε σπαταλήσει τα τελευταία 53 χρόνια, θα αποτρέψει την
σπατάλη ακόμη 50-100 ακόμη ετών και θα διασφαλίσει μια υγιή νέα διαδικασία».
Εν συντομία, πρόσθεσε, είμαστε στο σημείο
που θα διαφανεί εάν θα εγκαταλειφθεί ή όχι η

«λάθος βάση του Kυπριακού» που άρχισε το
1964 «με ευθύνη της διεθνούς κοινότητας», που
είναι υποχρεωμένη – κατά τον κ. Ερτουγρούλογλου να αποφασίσει ή όχι εάν θα συνεχιστούν
οι «άδικες διακρίσεις» εις βάρος των Τ/κ.
Είτε, πρόσθεσε, θα επιδειχθεί θάρρος για να
ανοίξουμε μια νέα σελίδα στο Κυπριακό, είτε θα
συνεχιστεί η άδικη πολιτική εναντίον του τ/κ
«λαού». Και τότε η πλευρά που θα είναι απέναντί μας και θα λέει ότι θέλει λύση, δεν θα είναι
καθόλου ειλικρινής, ανέφερε ο «υπεξ».
«Εάν υπάρχει σκέψη για την δημιουργία μιας
Κύπρου με νομική ισχύ, πρώτα θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η πραγματικότητα ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο κράτη. Εάν υπάρχουν δύο
Κύπρος, νομικά μπορεί να έρθει στην ατζέντα η
μία Κύπρος».
Οι Τ/κ, πρόσθεσε, θα συνεχίσουν με την μητέρα πατρίδα Τουρκία τον εθνικό αγώνα που
δίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο με την ευχή
να επιτύχουν.
Λαμβάνοντας τον λόγο ο Τούρκος ΥΠΕΞ
Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι με πρόταση
της χώρας του πραγματοποιείται η άτυπη πενταμερής και ήρθε στα κατεχόμενα για να καθορίσουν το πλαίσιο της κοινής τους στάσης.
Πριν από την Γενεύη, είπε, θα κάνουν όλοι μαζί
στην Άγκυρα και από εκεί θα αναχωρήσουν μαζί για την Ελβετία.
«Ο κ. Ταχσίν τα περιέγραψε πολύ ωραία.
Εμείς είπαμε και στο παρελθόν ότι δεν θα καθίσουμε πλέον σε διαπραγματεύσεις για την
ομοσπονδία. Υποστηρίζουμε αυτό που είπαμε.
Δεν είναι μια άκαμπτη στάση ή ένα γινάτι. Πενήντα τρία χρόνια διαπραγματευόμασταν την
ομοσπονδία». Για 53 χρόνια, συνέχισε, Τουρκία
και ψευδοκράτος είχαν μια πολύ εποικοδομητική στάση, έδειχναν καλή πρόθεση, αλλά οι Ε/κ
– που δεν θέλουν να μοιραστούν τίποτε με τους
Τ/κ – και η Ελλάδα που τους στηρίζει, απέρριψαν όλες τις προτάσεις είτε στο τραπέζι των συνομιλιών, είτε σε δημοψήφισμα, εγκατέλειψαν
τις συνομιλίες. Και μετά ήταν η ε/κ πλευρά που
επιβραβεύονταν ενώ το ψευδοκράτος και ο τ/κ
«λαός» τιμωρούνταν, όπως είπε.
«Εμείς πλέον δεν το ανεχόμαστε αυτό. Γι’ αυτό το λόγο προτείνουμε μια λύση δύο κρατών
που να βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα. Σίγουρα στην άτυπη συνάντηση 5 + ΗΕ στη Γενεύη εμείς θα πούμε ξεκάθαρα τις σκέψεις μας.
Οι άλλες πλευρές που θα συμμετέχουν σε αυτή,
περιλαμβανομένων και των παρατηρητών, αναμένουμε να θέσουν κι αυτοί τις απόψεις τους με
ειλικρίνεια, θα τις ακούσουμε όλο αυτιά και μετά θα κάνουμε την αξιολόγησή μας. Εάν υπάρχει ένα κοινό έδαφος, οι διαπραγματεύσεις θα
ξεκινήσουν με νέες παράμετρους» είπε.
Για τις απόψεις που λένε ότι υπάρχουν ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ και παράμετροι, ο κ.
Τσαβούσογλου είπε ότι υπήρχαν και στο παρελθόν αλλά «δεν είδαμε κανένα όφελος και είμαστε σίγουροι ότι δεν θα δούμε. Γι αυτό αυτές οι
αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν εάν διαμορφωθεί το κατάλληλο κλίμα, σίγουρα οι παράμετροι μπορούν να αλλάξουν».
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε επίσης ότι συζήτησαν
και «διμερή θέματα» λέγοντας πως οι εκπρόσωποι του ψευδοκράτους στο εξωτερικό έχουν
ενταχθεί στο εμβολιαστικό πρόγραμμα των
Τούρκων διπλωματών.
Συζήτησαν πως οι εκπρόσωποι του ψευδοκράτους στο εξωτερικό μπορούν να γίνουν πιο
ενεργοί, πρόσθεσε, όπως και το πώς μπορούν
να ενταχθούν με το καθεστώς του παρατηρητή
στο «Τουρκικό συμβούλιο» και άλλες οργανώσεις, περιφερειακές ή διεθνείς. Αξιολόγησαν,
συνέχισε, και το ενδεχόμενο να εργοδοτηθούν
σε διπλωματικές αποστολές της Τουρκίας, Τ/κ
διπλωμάτες, εκεί και όπου το ψευδοκράτος δεν
έχει δική του εκπροσώπηση.
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Ζητά αποζημιώσεις
μισού εκατ. για
βιασμό από τον τέως
Κιτίου Χρυσόστομο
Λάρνακα.Ενώπιον Κακουργιοδικείου θα βρεθεί ο Μητροπολίτης τέως Κιτίου Χρυσόστομος, για τις υποθέσεις
σεξουαλικής παρενόχλησης γυναικών.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος», μία
από τις δύο γυναίκες που κατήγγειλαν τον τέως μητροπολίτη Κιτίου, Χρυσόστομο, για σεξουαλική παρενόχλησή της, προχώρησε σε καταχώρηση αστικής
αγωγής, απαιτώντας αποζημιώσεις ποσού πέραν του
μισού εκατομμυρίου ευρώ, τόσο από τον Κιτίου Χρυσόστομο όσο και την Ιερά Μητρόπολη Κιτίου.
Υπενθυμίζεται πως, ενώπιον Δικαστηρίου καταχωρήθηκαν δυο υποθέσεις που αφορούν σεξουαλική
παρενόχληση.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η γυναίκα ζητεί
γενικές και ειδικές αποζημιώσεις για κατ’ ισχυρισμόν
σωματική και ψυχική βλάβη που υπέστη, που όπως
αναφέρεται «ήταν αποτέλεσμα επίθεσης και ή σεξουαλικής παρενόχλησης και ή βιασμού και ή παράνομης κράτησης και ή παραβίασης των συνταγματικών
δικαιωμάτων της ενάγουσας, ως αποτέλεσμα ενεργειών του εναγόμενου μητροπολίτη, με την ανοχή
και γνώση της ενάγουσας 2 (Μητρόπολης) η οποία
παρείχε την ευκαιρία και χώρο στον μητροπολίτη για
να προβεί στις εν λόγω ενέργειές του».
Ο τέως Μητροπολίτης θα παρουσιαστεί ενώπιον
Κακουργιοδικείου στις 26 Απριλίου ενώ πρώτη δικάσιμος για τις καταγγελίες εναντίον του ορίστηκε στις
8 Ιουνίου. Η πρώτη υπόθεση αποκαλύφθηκε τον
προηγούμενο Φεβρουάριο από το ΣΙΓΜΑ και αφορούσε παρενόχληση γυναίκας η οποία είχε προβεί
δημόσια σε καταγγελία για τον Γολγοθά που βίωνε
και πάλι μέσω του ΣΙΓΜΑ.

Υπόθεση απαγωγής
Πάφος.- ΚΥΠΕ
Δικαστικό διάταγμα κράτησης διάρκειας πέντε
ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου
εναντίον και τρίτου υπόπτου, άνδρα ηλικίας 38 ετών,
ο οποίος συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας, για
σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης και απαγωγής, αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν την
περασμένη Τετάρτη στην Πάφο. Για την ίδια υπόθεση τελούν υπό 6ήμερη κράτηση από χθες, βάσει δικαστικών διαταγμάτων, άλλα δύο πρόσωπα, άνδρες
ηλικίας 27 και 39 ετών.
Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση της Αστυνομίας,
η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε τα ξημερώματα
της 14ης Απριλίου 2021, όταν γύρω στη 1π.μ., λήφθηκε συγκεκριμένη πληροφορία στην Αστυνομία.
Σύμφωνα με την πληροφορία, λίγο νωρίτερα, σε χώρο στάθμευσης υπεραγοράς στην Πάφο, άγνωστα
πρόσωπα επιτέθηκαν σε άγνωστο άνδρα και αφού
τον κτύπησαν, τον έβαλαν με τη βία στο αυτοκίνητό
τους και έφυγαν από τη σκηνή.
Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή και
μετά από εξετάσεις που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι το πρόσωπο που φέρεται να απήχθη είναι
26χρονος κάτοικος Πάφου. Στη σκηνή εντοπίστηκε
και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί ο 26χρονος, το
οποίο τέθηκε υπό φρούρηση.
Γύρω στις 9.30π.μ. της ίδιας μέρας, ο 26χρονος
επέστρεψε στο σημείο της απαγωγής του και εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου του παρασχέθηκαν οι
πρώτες βοήθειες. Ο 26χρονος έδωσε κάποιους ισχυρισμούς στους αστυνομικούς, οι οποίοι διερευνώνται, ενώ από τις εξετάσεις της Αστυνομίας στην περιοχή, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον τριών προσώπων, ηλικίας 27, 39 και 38 ετών, εναντίον των
οποίων εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης.
Δυνάμει των ενταλμάτων, οι 27χρονος και 39χρονος συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης, 15 Απριλίου και το πρωί της επομένης οδηγήθηκαν ενώπιον
του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο μετά
από αίτημα της Αστυνομίας εξέδωσε διατάγματα
εξαήμερης κράτησής τους, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Κύπρος
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Η τετραμερής αναδεικνύει τον ρόλο της Κύπρου

Λευκωσία.Της Μαρίας Κονιώτου/ΚΥΠΕ

Τ

ην ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ
και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που
πραγματοποιήθηκε χθες και σήμερα στην
Πάφο, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών,
Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του
στο ΚΥΠΕ.
Υπογράμμισε πως «η φιλοξενία της πρώτης τέτοιας συνάντησης στην Πάφο δείχνει
τον ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος στην
προσπάθεια για διεύρυνση και ενίσχυση της
συνεργασίας και του διαλόγου, ως μέσου
εδραίωσης της σταθερότητας, της ειρήνης
και της ασφάλειας στην περιοχή, έχοντας
άριστες σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη
τυγχάνει αναγνώρισης».
Επισημαίνοντας ότι στην περιοχή της

Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης
Μέσης Ανατολής έχουν σημειωθεί σημαντικές θετικές πολιτικές εξελίξεις το τελευταίο
διάστημα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται,
ανάμεσα σε άλλα, οι συμφωνίες εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ των ΗΑΕ και ορισμένων άλλων αραβικών χωρών με το Ισραήλ, καθώς επίσης η σύσταση και η λειτουργία του Ενεργειακού Φόρουμ στο Κάιρο, οι
οποίες ενισχύουν την προοπτική περαιτέρω
διευρυμένης περιφερειακής συνεργασίας
στη βάση μιας θετικής προσέγγισης και χωρίς κανένα αποκλεισμό, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι σκοπός της συνάντησης
ήταν να ενισχύσει περαιτέρω την περιφερειακή συνεργασία, αξιοποιώντας τις προοπτικές που διανοίγονται από τις εξελίξεις.
«Θέλω να είμαι απολύτως σαφής, ο δρόμος είναι ανοιχτός για να συμμετάσχουν
όλες οι χώρες της περιοχής», επεσήμανε ο
Υπουργός Εξωτερικών.
Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως «η

χρονική στιγμή πραγματοποίησης της συνάντησης είναι σημαντική, μεταξύ άλλων γιατί παρείχε μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για
διαμόρφωση κοινών μηνυμάτων από χώρες
της περιοχής για την περιοχή, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ΗΠΑ υπάρχει μια νέα
Διοίκηση».
«Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τις επαφές μας σε αυτό το πλαίσιο, διευρύνοντας
ενδεχομένως περαιτέρω τις συμμετέχουσες
χώρες και τα θέματα συζήτησης, και αναμένω συνέχεια το επόμενο διάστημα», κατέληξε ο Υπουργός Εξωτερικών.
Tο πρωί του Σαββάτου ο κ. Χριστοδουλίδης είχε στην Πάφο διμερή συνάντηση με
τον Διπλωματικό Σύμβουλο του Προέδρου
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τέως Υπουργό Επικρατείας για Εξωτερικές
Υποθέσεις, Anwar Gargash, ο οποίος εκπροσώπησε τον Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σείχη Abdullah Bin Zayed Al
Nahyan.

Οι εξελίξεις στο Κυπριακό στο επίκεντρο
συναντήσεων Προέδρου ΔΗΣΥ στο Βερολίνο
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Οι εξελίξεις στο Κυπριακό ήταν στο επίκεντρο συνάντησης στο
Βερολίνο του Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, με τον
Γενικό Διευθυντή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου
Εξωτερικών της Γερμανίας, Andreas Peschke.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, ο κ. Νεοφύτου δήλωσε μετά
το πέρας της συνάντησης πως τόνισε την αναγκαιότητα της
αλληλεγγύης αλλά και της στήριξης της Γερμανίας, στις επικείμενες
συνομιλίες στη Γενεύη. «Η Γερμανία, σημαντική χώρα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Μια θετική
εξέλιξη στη Γενεύη πέρα από τα σημαντικότατα οφέλη στο δρόμο
για την επανένωση του νησιού μας, δημιουργεί και τις προοπτικές
για μια επιτυχή θετική ατζέντα στα ευρωτουρκικά ζητήματα. Για να
πετύχεις τους στόχους σου, χρειάζεται να βρίσκεις τρόπους να
βγαίνουν κερδισμένοι και άλλοι παράγοντες», επεσήμανε.
Εξάλλου, σύμφωνα με άλλη ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, ο κ.
Νεοφύτου είχε στο Βερολίνο συνάντηση και με τον κ. Gunther
Krichbaum, Πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της
Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας. Μετά τη συνάντηση ο κ.
Νεοφύτου ευχαρίστησε τον κ. Krichbaum «για την ξεκάθαρη θέση
του, για τη στήριξή και την αλληλεγγύη στον αγώνα που δίνουμε
για την επανένωση του τόπου μας. Αλλά και τη σημασία που έχει

μια θετική εξέλιξη στο Κυπριακό, για να προχωρήσει η θετική
ευρωπαϊκή ατζέντα στις σχέσεις Ευρώπης-Τουρκίας».
Αυτό, πρόσθεσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ήταν και το
κύριο μήνυμα που μεταφέρω εδώ στο Βερολίνο. Να βγουν
κερδισμένοι μέσα από αυτή τη διαδικασία, τόσο η Κύπρος όσο και η
Ελλάδα αλλά και με την πρόοδο στα ελληνοτουρκικά και στο
κυπριακό, να συνεχίσει σε μια θετική ατζέντα η σχέση Τουρκίας –
Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Από την πλευρά του ο κ. Krichbaum είπε, αναφέρει ο ΔΗΣΥ,
«καταρχήν εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι ο κ. Νεοφύτου
επισκέφτηκε το Βερολίνο, εφόσον οι συνθήκες δεν είναι εύκολες
λόγω της κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία αλλά η
ενδυνάμωση και εκβάθυνση των σχέσεων, πάντα αξίζει τον κόπο».
Συζήτησαν, είπε, για το Κυπριακό και εξέφρασε την ελπίδα «ότι
επίσης η πρόοδος στις συνομιλίες της Γενεύης, θα βοηθήσει ώστε το
θέμα να μπει ακόμη περισσότερο στην ευρωπαϊκή ατζέντα, εφόσον
η ΕΕ πρέπει να είναι ειλικρινής διαμεσολαβητής στις σχέσεις
ανάμεσα στην Τουρκία και στην Κύπρο. Ένα είναι ξεκάθαρο. Η
Κύπρος έχει 100% την αλληλεγγύη μας όχι μόνο από τη Γερμανία
αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον η Κύπρος είναι κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Κύπρος
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Β’ ημίχρονο βλέπει στην πενταμερή ο Κορνήλιος Κορνηλίου
Νέα Υόρκη.- Του Θανάση Κ.Tσίτσα/real.gr

Ε

κτίμηση ότι ενδεχομένως η
άτυπη πενταμερής που θα διεξαχθεί στην Γενεύη στο διάστημα 2729 Απριλίου να δρομολογήσει ένα
«δεύτερο ημίχρονο» στο Κυπριακό
τον ερχόμενο Ιούνιο που θα ολοκληρώσει την προσπάθεια εξεύρεσης
κοινού εδάφους εξέφρασε ο γενικός
διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου , πρέσβης Κορνήλιος Κορνηλίου στην «R”. Ο Kορνήλιος Κορνηλίου που έχει διατελέσει
στο παρελθόν Μόνιμος Αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα
Υόρκη και στην Ευρωπαϊκή Ενωση
στις Βρυξέλλες αποκαλύπτει τα τρία
πιθανά σενάρια για το αποτέλεσμα
της πενταμερούς ενώ διατείνεται οτι
απορρίπτεται από την Λευκωσία ως
εκτός πλαισίου το βρετανικό σχέδιο.
Δέκα μέρες πριν συναντηθούν τα
εμπλεκόμενα μέρη στην Γενεύη παρουσία του Γ.Γ του ΟΗΕ Αντόνιο
Γκουτέρες και των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας οι προσδοκίες για ένα θετικό αποτέλεσμα παραμένουν χαμηλές. «Ευελπιστούμε
ότι στο τραπέζι των συνομιλιών στην
άτυπη πενταμελή που θα γίνει στη Γενεύη, εκεί θα εκπλαγούμε ευχάριστα»
λέει στην «R” o κ. Κορνηλίου και συνεχίζει : “Αλλά οι οιωνοί δεν είναι πολύ θετικοί, ούτε είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δημόσια η τουρκική πλευρά επιμένει στα
δύο κράτη. Το τί θα γίνει στη Γενεύη
δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Η
πλευρά μας παραμένει προσηλωμένη
στην καθορισμένη από τα Ψηφίσματα
των ΗΕ βάση λύσης του κυπριακού
που είναι διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία και θέση μας είναι ότι η
οποιαδήποτε προσπάθεια επανεκκίνησης του διαλόγου θα πρέπει να ξεκινήσει από το σημείο που έμειναν οι
διαπραγματεύσεις
στο
Crans
Montana. Ο Γ.Γ έχει εντολή από το
Συμβούλιο Ασφαλείας να πράξει ό,τι
είναι δυνατόν για την επίλυση του Κυ-

πριακού, το Συμβούλιο Ασφαλείας
έχει ξεκάθαρη θέση όσον αφορά τη
μορφή επίλυσης του Κυπριακού, αυτό
που περιμένουμε από τα ΗΕ και τον
Γ.Γ είναι να ακολουθήσει την εντολή
του Συμβουλίου Ασφαλείας και να
προσπαθήσει να βρει κοινό έδαφος
στα πλαίσια αυτής της εντολής».
O γενικός διευθυντής του ΥΠΕΞ
Κύπρου δεν απέκλεισε κατά την διάρκεια της συνέντευξης του το ενδεχόμενο η Άγκυρα να επιχειρήσει να
μπλοφάρει στις συνομιλίες της Γενεύης. “Ενδεχομένως για να πάρουν
κάτι άλλο. Η ελληνοκυπριακή πλευρά
όμως είναι έτοιμη να συμμετάσχει
εποικοδομητικά και δημιουργικά
στην άτυπη πενταμερή στη Γενεύη.
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε
έτοιμοι να ξεφύγουμε από το πλαίσιο
των Ηνωμένων Εθνών. Ο ίδιος ο Γ.Γ
όταν απηύθυνε πρόσκληση στους
ηγέτες των δυο πλευρών για συμμετοχή σε αυτή τη συνάντηση μίλησε για
το κεκτημένο των συνομιλιών των
Ηνωμένων Εθνών».
Για την Λευκωσία τρία είναι τα πιθανά σενάρια και ενδεχόμενα για το
αποτέλεσμα της άτυπης διάσκεψης
και ο 58χρονος διπλωμάτης τα ξεδίπλωσε : «Πρώτον, να πετύχουμε, να
βρούμε κοινό έδαφος, κάτι το οποίο
θα επιτρέψει στον Γ.Γ να προχωρήσει
στην επόμενη φάση, που θα είναι η
κανονική διάσκεψη για την επίλυση
του κυπριακού. Το δεύτερο, λιγότερο

καλό σενάριο, θα είναι να μην βρεθεί
κοινό έδαφος, αλλά να υπάρχει μία
ρεαλιστική προοπτική εξεύρεσης κοινού εδάφους, κάτι το οποίο θα επιτρέψει στο Γ.Γ να συνεχίσει τις προσπάθειές του και το τρίτο και κακό σενάριο είναι να κηρυχθεί αδιέξοδο και ο
Γ.Γ να επιστρέψει την εντολή στο
Συμβούλιο Ασφαλείας».
Η επιστροφή της εντολής στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι ένα ενδεχόμενο που ανησυχεί την ελληνοκυπριακή διπλωματία στην περίπτωση που
υπάρχει αδιεξοδο στις συνομιλίες.«Από δική μας πλευρά, φυσικά όχι από
την πλευρά του Γ.Γ, αντιλαμβάνομαι
ότι γίνονται κάποιες σκέψεις, αλλά είναι βεβαίως κατανοητό ότι μία τέτοια
προσέγγιση θα δημιουργήσει μία σοβαρή κρίση. Ο Γ.Γ έχει εντολή από το
Συμβούλιο Ασφαλείας να πράξει ό,τι
είναι δυνατόν για την επίλυση του Κυπριακού, το Συμβούλιο Ασφαλείας
έχει ξεκάθαρη θέση όσον αφορά τη
μορφή επίλυσης του Κυπριακού, αυτό
που περιμένουμε από τον ΟΗΕ και
τον Γ.Γ είναι να ακολουθήσει την
εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας
και να προσπαθήσει να βρει κοινό
έδαφος στα πλαίσια αυτής της εντολής».
Παρά το γεγονός ότι οι προσδοκίες για την άτυπη πενταμερή συνάντηση της Γενεύης είναι πολύ χαμηλές,
υπάρχει η αίσθηση ότι στόχος της θα
είναι η διασφάλιση της συναίνεσης

των πλευρών που στο ελάχιστο θα διασφαλίζει την συνέχεια της προσπάθειας πιθανότατα τον Ιούνιο.”Ενδεχομένως να είναι αυτή η προσέγγιση και
να είναι αυτή η προοπτική που έχουμε
αυτή τη στιγμή έχοντας υπόψη τις δηλώσεις περί μη επιστροφής των Βαρωσίων και τη ρητορική περί δυο κρατών
από την τουρκική πλευρά. Εμείς ευελπιστούμε ότι θα βρεθεί κοινό έδαφος
στα πλαίσια των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, όσον αφορά τη
μορφή λύσης, αλλά σε περίπτωση που
αυτό δεν συμβεί σε αυτή τη φάση, επιθυμούμε όπως ο Γ.Γ συνεχίζει τις προσπάθειές του μέχρι να έχουμε αίσια
κατάληξη».
Όλο το προηγούμενο διάστημα κυκλοφόρησαν σενάρια για ένα σχέδιο
που βάση του θα έχει μια αποκεντρωμένη ομοσπονδία, ένα σενάριο που
εισάγεται ως μέση λύση . “Ο Γ.Γ των
Ηνωμένων Εθνών έχει κάνει ξεκάθαρο ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να
συζητήσουμε νέες ιδέες. Σε αυτή την
έκκληση του Γ.Γ, ο πρόεδρος τη Κυπριακής Δημοκρατίας για να δείξει τη
θέληση της δικής μας πλευράς για να
βρούμε κοινό έδαφος, είναι έτοιμος να
συζητήσει την ιδέα της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας, μίας ομοσπονδίας
δηλαδή που θα έχει μεν περιορισμένες
εξουσίες στην κεντρική κυβέρνηση,
αλλά αυτές θα διασφαλίζουν τη μία
και μοναδική κυριαρχία, τη μία διεθνή
προσωπικότητα και τη μία ιθαγένεια.
Εάν η τουρκική πλευρά είναι έτοιμη
να συζητήσει πάνω σε αυτή τη βάση
τότε μπορούμε κι εμείς να εξηγήσουμε
ακριβώς τι εννοούμε με τον όρο αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Αυτή μπορεί να είναι μία πιο ευέλικτη προσέγγιση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να ξεφεύγει του πλαισίου των
αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της
λύσης στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας”.
Ο Κορνήλιος Κορνηλίου διευκρίνισε στην «R” ότι αυτά το σενάριο απέχει απο την παρέμβαση που επιχείρησαν πρόσφατα οι Βρετανοί. “Η βρετανική πλευρά είχε μία διαφορετική

προσέγγιση, η οποία δεν μας βρήκε
σύμφωνους. Η βρετανική πλευρά
στην προσπάθειά της να βοηθήσει
στην εξεύρεση κοινού εδάφους, προσπαθούσε να βρει το κοινό έδαφος
που σε αυτή την περίπτωση αφορούσε
την πολιτική ισότητα που είναι το σημαντικό στοιχείο για την τουρκοκυπριακή πλευρά/κοινότητα και θεωρούσε ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες της τουρκοκυπριακής κοινότητας στα πλαίσια μίας
ομοσπονδιακής λύσης, κάτι το οποίο
θεωρήσαμε ότι ξέφευγε του πλαισίου
των Ηνωμένων Εθνών. Ήταν μία προσπάθεια να εξισορροπήσει ουσιαστικά
την αποτελεσματική συμμετοχή στα
ομοσπονδιακά όργανα της τουρκοκυπριακής κοινότητας με την πολιτική
ισότητα, το οποίο εμείς θεωρούσαμε
στο παρά ένα της Γενεύης να μιλάμε
για νέες ιδέες μόνο πονοκεφάλους θα
δημιουργούσε. Η Ελληνοκυπριακή
πλευρά είναι έτοιμη να συζητήσει
οποιεσδήποτε καλοπροαίρετες προτάσεις νοουμένου ότι αυτές θα παραμένουν εντός του συμφωνημένου
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών”.
Στο ερώτημα για το ποιά θα είναι η
διαδικασία και το επόμενο βήμα μετά
τη Γενεύη ο κ. Κορνηλίου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα
δεύτερο ημίχρονο τον προσεχή Ιούνιο
:«Θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα.
Αν κάποιος δώσει προσοχή στη ρητορική και στην προσέγγιση που ακολουθείται μέχρι σήμερα, τον τελευταίο καιρό κυρίως, από τουρκικής
πλευράς, έχοντας υπόψιν και τις άλλες τους ενέργειες, δύσκολα μπορεί
να είμαι αισιόδοξος. Παρ’ όλα αυτά,
δεν έχουμε επιλογή παρά να πάμε στη
Γενεύη με όλη μας την καλή θέληση κι
όπως είπα με εποικοδομητικότητα και
δημιουργικότητα και να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στην εξεύρεση κοινού εδάφους. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, ευελπιστούμε ότι θα
υπάρξει ένα δεύτερο ημίχρονο κάποια
στιγμή τον προσεχή Ιούνιο που ο Γ.Γ
θα θεωρήσει ότι είναι κατάλληλη».
Πηγή: Εφημερίδα Real News,
18/4/2021

Κόντρα κυβέρνησης – ΔΗΚΟ για το ενδιάμεσο πόρισμα
Λευκωσία.- (GreekNewsOnline)
Αντιπαράθεση μεταξύ Κυβέρνησης και ΔΗΚΟ προέκυψε εξαιτίας του ενδιάμεσου πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής για τις κατ’
εξαίρεση πολιτογραφήσεις.
Με γραπτή δήλωση ο Κυβερνητικό Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος απάντησε για ακόμη μια
φορά στον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλα Παπαδόπουλο.
Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος απαντώντας στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κυριακό Κούσιο για το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής είπε:
“Αντί να απολογηθεί η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ
στον κυπριακό λαό για το μεγαλύτερο σκάνδαλο
στην ιστορία της Κυπριακής δημοκρατίας, για ένα
σκάνδαλο που έχει κάνει τη χώρα μας ρεζίλι διεθνώς, ζητά και τα ρέστα. Φαίνεται να αγνοεί ο κ.
Κούσιος μια σημαντική διαφορά που εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη.
Η Κυβέρνηση ΔΗΣΥ είχε στα χέρια της γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας από τον Ιούλιο
του 2015 που τους προειδοποιούσε πως
• οι πολιτογραφήσεις διευθυντών που δεν

πληρούσαν τα κριτήρια και
• συγγενών επενδυτών ήταν παράνομες.
Άρα,
• όταν ο κ. Αναστασιάδης έπαιρνε δωρεάν το
ιδιωτικό τζετ και πήγαινε διακοπές στις Σεϋχέλλες,
• όταν το Υπουργικό Συμβούλιο εξέδιδε τις πολιτογραφήσεις της Μαρίνας της Αγίας Νάπας για
τους συνεργάτες του γαμπρού του και τους πελάτες του δικηγορικού γραφείου «Νίκος Αναστασιάδης», ήξερε πως παρανομούσε και όμως δεν
τον ενδιέφερε.
Πλέον επιβεβαιώνεται με το ενδιάμεσο πόρισμα της επιτροπής Νικολάτου, πως έχουμε την
πλέον διαπλεκόμενη και διεφθαρμένη διακυβέρνηση”.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΣΙΟΣ

Αυτούσια η δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου. «Ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλο και το δικηγορικό του Γραφείο οι οποίοι είχαν ενεργό ανάμιξη σε αιτήσεις για παροχή υπηκοότητας στο
πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ), διαφημίζοντας, μάλιστα, μέχρι

τουλάχιστον το 2015, ότι στέλεχος του δικηγορικού Γραφείου ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Οικονομικών της Βουλής, εξαπολύουν σήμερα
μύδρους κατά της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ξέχασε ότι μέσω συνεργατών του το δικηγορικό του Γραφείο διαφήμιζε τις υπηρεσίες που προσέφεραν, τονίζοντας, μάλιστα, ότι μπορούσαν να
εξασφαλίσουν κυπριακή υπηκοότητα για πολύ
μικρότερα ποσά από αυτά που προβλέπονταν
από το ΚΕΠ. Γνώριζε φυσικά ότι όποιος επένδυε
στην Κύπρο θα μπορούσε και η υπόλοιπη οικογένεια του, σύζυγος και τέκνα, να λάβουν την υπηκοότητα, γεγονός που επισημαίνεται στο ενδιάμεσο πόρισμα της Επιτροπής Νικολάτου και είναι
το αντικείμενο συζήτησης.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος διατείνετο ότι αποχώρησε από το δικηγορικό Γραφείο που φέρει το όνομα του πατέρα του,
από το 2011 δήλωνε έσοδα από το Γραφείο σε μεταγενέστερα χρόνια και ουδέποτε εξήγησε σε
ποιον μεταβίβασε τις μετοχές του.
Είναι δε ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος που με
επίσημες προτάσεις που απέστειλε στον Πρόε-

δρο της Δημοκρατίας και που έδωσε στη δημοσιότητα στην αρχή της πανδημίας, εισηγείτο την
ταχύτερη εξέταση 700 αιτήσεων για πολιτογραφήσεις ως μέτρο αντιμετώπισης των οικονομικών
συνεπειών της πανδημίας.
Η Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχουν τίποτα να κρύψουν για το ΚΕΠ, εξ
ου και εισηγήθηκαν στον Γενικό Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας τον διορισμό ανεξάρτητης Ερευνητικής Επιτροπής, για να διερευνήσει όλες τις πτυχές του ΚΕΠ, κάτι για το οποίο ο Πρόεδρος του
ΔΗΚΟ είχε ενστάσεις και κατηγορούσε τόσο την
Κυβέρνηση όσο και τον Γενικό Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας. Να υπενθυμίσουμε ακόμη στον
Πρόεδρο του ΔΗΚΟ ότι ο ίδιος και το κόμμα του
λοιδορούσαν και υποτιμούσαν τα μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής, σε βαθμό που άφηναν υπονοούμενα, τόσο για την εντιμότητα τους όσο και
για την καταλληλότητα τους όταν διορίζονταν
από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.
Θα ήταν πιο φρόνιμο εάν ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ κ. Νικόλας Παπαδόπουλος ανέμενε τη δημοσίευση του πορίσματος της Επιτροπής προτού
εξαπολύσει μύδρους κατά της Κυβέρνησης».
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Θέμα με τα
εμβλήματα
των κομμάτων
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ

Το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή του
προς τα κόμματα ενόψει των βουλευτικών
εκλογών και καθοδηγούμενο από γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, αναφέρει ότι το
όνομα του συνδυασμού ενός κόμματος, που
θα υποβληθεί στους Εφόρους Εκλογής, δεν
μπορεί να διαφέρει από το όνομα του κόμματος, που αφορά ο συγκεκριμένος συνδυασμός, όπως αυτό είναι καταγραμμένο στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων και έχει πιστοποιηθεί με σχετική δημοσίευση του Εφόρου Τήρησης Αρχείου Πολιτικών Κομμάτων στην
Επίσημη Εφημερίδα.
Ως εκ τούτου, αναφέρεται στην επιστολή
που υπογράφει ο Γενικός Διευθυντής του
ΥΠΕΣ, το όνομα του συνδυασμού δεν μπορεί
να περιέχει οποιοδήποτε πρόσθετο κείμενο,
πέραν του ονόματος του κόμματος.
Προστίθεται, ακόμα ότι αν ένα κόμμα εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων, συνεργαστεί στο πλαίσιο της προσεχούς
εκλογικής διαδικασίας με ένα οργανωμένο
σύνολο, το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο ως
πολιτικό κόμμα ή με ανεξάρτητο ή ανεξάρτητους υποψηφίους, ο συνδυασμός, θα θεωρείται συνδυασμός ενός κόμματος.
Επίσης, στην περίπτωση που ένα κόμμα
δήλωσε κατά την εγγραφή του ένα έμβλημα,
δεν δύναται να δηλώσει διαφορετικό έμβλημα
για συνδυασμό ενός κόμματος.
Τα όσα αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών δυνατόν να επηρεάζει τους σχεδιασμούς
κομμάτων ενόψει των βουλευτικών εκλογών
του Μαΐου. Η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι
προγραμματισμένη για τις 12 Μαΐου 2021. Η
επιστολή του ΓΔ του ΥΠΕΣ εστάλη μετά από
σχετικά ερωτήματα που του ετέθησαν, όπως
αναφέρει, από ενδιαφερόμενους.

Αυτοκινητιστική
πορεία διαμαρτυρίας
Λάρνακα
Αυτοκινητιστική πορεία διαμαρτυρίας, διοργάνωσε η επιτροπή Αγώνα «Όχι στο
ασφαλτικό Κόσιης Αραδίππου», το Σάββατο.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
διαμαρτυρίας ενάντια στην προτεινόμενη μετεγκατάσταση των εργοστασίων ασφαλτικού
Ιδαλίου και Τσερίου στην περιοχή Κόσιης.
Ο Δήμαρχος Λάρνακας και Πρόεδρος της
Ένωσης Δήμων Ανδρέας Βύρας δήλωσε πως
‘’σήμερα δίνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η
επαρχία Λάρνακας δεν είναι ο σκουπιδότοπος
της Κύπρου’’.
Ο Δήμαρχος Αραδίππου Ευάγγελος Ευαγγελίδης δήλωσε πως ‘’το πρόβλημα είναι η μετεγκατάσταση των εργοστασίων ασφάλτου,
που υπάρχει κάπου αλλού και θέλουν να το
φέρουν κοντά μας.’’ Ο Κοινοτάρχης Λυμπιών
Μιχάλης Γεωργίου δήλωσε πως ‘’η Κοινότητα
Λυμπιών θα είναι για ακόμα μια φορά στους
δρόμους και δεν θα επιτρέψει αυτή την οχληρή βιομηχανία’’. Εκ μέρους της επιτροπής
Αγώνα «Όχι στο ασφαλτικό Κόσιης Αραδίππου», Ερμής Χριστοδούλου δήλωσε πως ‘οι τρεις
δήμοι και οι εννέα κοινότητες της περιοχής Κόσιης είναι ενάντια στη μετακίνηση του εργοστασίου ασφάλτου στην περιοχή. «Βέβαια είμαστε
υπέρ της μετακίνησης από την κατοικημένη περιοχή Ιδαλίου για μια καλύτερη δημόσια υγεία και
ποιότητα ζωής», ανέφερε και πρόσθεσε πως «αυτό διεκδικούμε και εμείς για τις κοινότητες μας».
Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στον χώρο
στάθμευσης του κέντρου δεξιώσεων Κοσμύρια
στην Αραδίππου και ακολούθως η αυτοκινητοπομπή κατευθύνθηκε προς τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς με κατεύθυνση προς Λευκωσία (Κόσιη)
όπου και παρέμεινε για 15 λεπτά, αποκόπτοντας
την κυκλοφορία. Ακολούθως, η αυτοκινητιστική
πορεία συνέχισε προς την έξοδο Κόσιης με τελική
κατάληξη τη διασταύρωση, η οποία οδηγεί στο
ΧΥΤΥ Κόσιης, δίπλα από το μνημείο πεσόντων
μελών του ΟΗΕ, όπου οι διαμαρτυρόμενοι
πραγματοποίησαν μαζική συγκέντρωση.

Κύπρος
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Τέσσερις θάνατοι, 270 οι νοσηλευόμενοι και 786 τα νέα περιστατικά Covid-19
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
έσσερις ακόμα άνθρωποι απεβίωσαν
από τη νόσο COVID-19, ανεβάζοντας
τον συνολικό αριθμό θανάτων σε 288. Όπως
ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας το Σάββατο,
οι ασθενείς που νοσηλεύονται ανέρχονται
στους 270 ασθενείς, εκ των οποίων οι 65 σε
σοβαρή κατάσταση.

Τ

Μέσα από 57,138 τεστ ανίχνευσης της νόσου με
τη μοριακή μέθοδο (PCR) και τη μέθοδο ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test), εντοπίστηκαν 786 νέα περιστατικά (ποσοστό θετικότητας:
1,38%), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων σε 55,407.
Θάνατοι από τη νόσο
Τα τέσσερα πρόσωπα που απεβίωσαν με την τελική αιτία θανάτου να αποδίδεται στη νόσο
COVID-19, αφορούν σε γυναίκα, ηλικίας 47 ετών,
χωρίς ιστορικό εμβολιασμού, που κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, άντρα, ηλικίας 71 ετών, με ιστορικό
εμβολιασμού (1η δόση), που κατέληξε στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου
Λευκωσίας, γυναίκα, ηλικίας 80 ετών, χωρίς ιστορικό εμβολιασμού, που κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και αντρα, ηλικίας 88 ετών, χωρίς
ιστορικό εμβολιασμού, που κατέληξε στο Γενικό
Νοσοκομείο Λεμεσού.
Ολοι οι αποβιώσαντες είχαν υποκείμενα νοσήματα.
Συνεπώς, αναφέρει το Υπουργείο Υγείας, ο συνολικός αριθμός των θανάτων με τελική αιτία τη νόσο
COVID-19 ανέρχεται σε 288, εκ των οποίων:
189 άντρες (66%), και
99 γυναίκες (34%).
Ο μέσος όρος ηλικίας των θανόντων από την
ασθένεια είναι τα 78 έτη.
Νοσηλευόμενοι
Συνολικά, στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ νοσηλεύονται 270 ασθενείς της νόσου COVID-19, εκ
των οποίων οι 65 σε σοβαρή κατάσταση ή σε συνθήκες ΜΑΦ.
Από τους 65 ασθενείς που είναι κρίσιμα, οι 31 είναι διασωληνωμένοι, οι έξι νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εκτός αναπνευστήρα και
οι 28 σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.
Αναλυτικά η κατάσταση στα νοσηλευτήρια είναι
η ακόλουθη:
Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου νοσηλεύονται
74 ασθενείς. Από αυτούς σε Θάλαμο COVID νοσηλεύονται 67 και στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
7 ασθενείς.
Στο ΓΝ Λευκωσίας νοσηλεύονται 80 ασθενείς. Σε
Θάλαμο COVID νοσηλεύονται 35 ασθενείς, στη
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 8 και στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας 37. Οι 6 εκτός αναπνευστήρα.
Στο ΓΝ Λεμεσού νοσηλεύονται 62 ασθενείς, σε
Θάλαμο COVID 55, στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 7 ασθενείς.
Στο ΓΝ Λάρνακας νοσηλεύονται 26 ασθενείς, σε

Θάλαμο COVID 24 και στη Μονάδα Αυξημένης
Φροντίδας 2 ασθενείς.
Στο ΓΝ Πάφου οι νοσηλευόμενοι ανέρχονται σε
22, σε Θάλαμο COVID οι 18 και στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 4 ασθενείς.
Στο Μακάρειο τυγχάνουν νοσηλείας 6 ασθενείς.
Θετικά περιστατικά COVID-19
Από τις 57,138 διαγνώσεις που διενεργήθηκαν
σήμερα οι 6,058 έγιναν με τη μοριακή μέθοδο (PCR)
και οι 51,080 με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test), εντοπίστηκαν 786 περιστατικά της νόσου COVID-19, που προέκυψαν ως
εξής:
97 κρούσματα από 1,063 δείγματα που λήφθηκαν
μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης των επαφών
ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
3 κρούσματα από 1,571 δείγματα που λήφθηκαν
στο πλαίσιο ελέγχου επιβατών στα Αεροδρόμια
Λάρνακας και Πάφου.
161 κρούσματα από 3,050 δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
14 κρούσματα από 191 δείγματα που λήφθηκαν
από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Γενικών
Νοσοκομείων.
2 κρούσματα από 183 δείγματα που λήφθηκαν
στο πλαίσιο του προγράμματος παραπομπών από
Προσωπικούς Ιατρούς και ελέγχου ειδικών ομάδων
μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας.
41 κρούσματα από 1,182 δείγματα που εξετάστηκαν με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
(antigen rapid test) σε ιδιωτικά κλινικά εργαστήρια
και σε φαρμακεία.
468 κρούσματα από 49,898 δείγματα που εξετάστηκαν με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
(antigen rapid test).

Αναλυτικά, οι εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) πραγματοποιήθηκαν σήμερα ως
ακολούθως:
Λευκωσία 19,141 τεστ, 171 θετικά, ποσοστό θετικότητας 0,89%
Λεμεσός 13,012 τεστ, 133 θετικά, ποσοστό θετικότητας 1,02%
Λάρνακα 7,847 τεστ, 82 θετικά, ποσοστό θετικότητας 1,04%
Πάφος 4,744 τεστ, 46 θετικά, ποσοστό θετικότητας 0,97%
Αμμόχωστος 3,306 τεστ, 20 θετικά, ποσοστό θετικότητας 0,60%.
Σε ό,τι αφορά τους οίκους ευγηρίας, στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκαν 132 τεστ και εντοπίστηκαν
5 θετικά, ενώ στη Λεμεσό έγιναν 980 τεστ χωρίς να
προκύψει θετικό αποτέλεσμα.
Σε Κλειστές Δομές έγιναν 1,064 τεστ και εντοπίστηκαν 9 θετικά.
Σε αθλητές έγιναν 554 τεστ και εντοπίστηκαν 2
θετικά.
KATEXOMENA
Ακόμα 53 περιστατικά κορωνοϊού εντοπίστηκαν
στα κατεχόμενα, μέσα από τη διενέργεια 7385 τεστ
που διενεργήθηκαν κατά τις τελευταίες 24 ώρες,
αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο «υπουργός υγείας» Ουνάλ Ουστέλ.
Όπως ανέφερε, τα 4 είναι εισαγόμενα, τα 5 αποτελούν επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και τα
44 αφορούν εγχώριες λοιμώξεις. Από αυτά, τα 9
εντοπίστηκαν στην κατεχόμενη Λευκωσία, τα 22
στην Κερύνεια, τα 10 στην Αμμόχωστο και τα 3 στο
Τρίκωμο.
Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορωνοϊού στα κατεχόμενα ανέρχονται πλέον σε 5463.

Διαμαρτυρία για κατάργηση του πέναλτι 12% στις συντάξεις
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά την οποία απαίτησαν την κατάργηση της μείωσης του 12% στις συντάξεις όσων επιλέγουν συνταξιοδότηση στο 63ο έτος
της ηλικίας τους και πληρούν τις προϋποθέσεις του
νόμου, πραγματοποίησε το Σάββατο, έξω από το
Προεδρικό Μέγαρο, η Ομάδα Πρωτοβουλίας για Κατάργηση του πέναλτι 12% στις συντάξεις όσων συνταξιοδοτούνται στα 63 έτη.
Η κινητοποίηση της Ομάδας, στην οποία περιλαμβάνονται οργανώσεις, κινήματα, άλλοι φορείς και
εθελοντικές οργανώσεις, άρχισε στις 10.30 π.μ., με
συγκέντρωση στο χώρο έξω από το οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ και ακολούθησε πορεία η οποία κατέληξε στο
Προεδρικό Μέγαρο, όπου παραδόθηκε υπόμνημα με
τις θέσεις των οργανώσεων που αποτελούν την Ομάδα Πρωτοβουλίας για να δοθεί στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.

Στο υπόμνημα οι οργανώσεις ζητούν από την Κυβέρνηση, το συντομότερο να προωθήσει στη Βουλή
νομοσχέδιο με στόχο την κατάργηση της μείωσης μέχρι και 12% στις συντάξεις, όσων πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία και συνταξιοδοτήθηκαν ή θα συνταξιοδοτηθούν στο 63ον έτος
της ηλικίας τους.
Αναφέρουν επίσης ότι «οι συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία, η αύξηση της ανεργίας και η
αδυναμία επανένταξης στην εργασία πολλών εργαζομένων ύστερα από μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας ολόκληρων οικονομικών κλάδων, η καθυστέρηση ένταξης των νέων στην εργασία και οι συνεχείς διακοπές στον εργασιακό βίο, το κλείσιμο πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα προβλήματα που
έχουν συσσωρευτεί για πολλούς αυτοεργοδοτούμενους επαγγελματίες, είναι παράγοντες που επαναφέρουν με ακόμα μεγαλύτερη ένταση την απαίτηση της
κοινωνίας για κατάργηση του ισοπεδωτικού και άδι-

κου πέναλτι του 12% στις συντάξεις του ΤΚΑ και την
επαναφορά του δικαιώματος για πλήρης συντάξεις,
κάτω από τις υφιστάμενες προϋποθέσεις που θέτει ο
νόμος, στο 63ο έτος της ηλικίας τους».
Στο υπόμνημα τους, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας οι οργανώσεις αναφέρουν επίσης ότι το αίτημα αυτό «έχει υποβληθεί αρκετές φορές και έχει συζητηθεί επανειλημμένα και στην Επιτροπή Εργασίας
της Βουλής χωρίς ωστόσο να ικανοποιηθεί από
πλευράς του Υπουργείου Εργασίας το οποίο παραπέμπει συνεχώς σε νέες μελέτες».
Στην Πλατφόρμα συμμετέχουν οι ΠΕΟ, ΕΚΥΣΥ,
ΠΟΒΕΚ, Κίνηση για άμεση κατάργηση του 12% των
αποκοπών για σύνταξη στα 63 για όλους, Κίνηση Οικολόγων Συνταξιούχων, Παρατηρητήριο τρίτης ηλικίας, ΕΚΑ, ΠΟΓΟ, ΕΔΟΝ, Νεολαία Οικολόγων, Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών, Προοδευτική Κίνηση
Δασκάλων και Σύνδεσμος Υπαλλήλων Λαϊκής Τράπεζας.
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Μικροί και μεγάλοι στόχοι στην πενταμερή της Γενεύης
Λευκωσία.Του Ανδρέα Πιμπίσιη/Phileleftheros.
com

Έ

να τριήμερο προτίθεται να αφιερώσει
για το Κυπριακό ο Γενικός Γραμματέας
των Ηνωμένων Εθνών στη διάρκεια του οποίου όλα τα μέρη ελπίζουν –κοιτάζοντας τη διαδικασία από διαφορετική οπτική γωνία– ότι
θα γίνει κατορθωτό να πετύχουν μια μίνιμουμ
συμφωνία που να σπάσει το συνεχιζόμενο από
το 2017, αδιέξοδο. Η συνάντηση της Γενεύης
μεταξύ 27 και 29 Απριλίου έχει χωριστεί σε
τρία μέρη, και σ’ αυτό το διάστημα θα εργαστούν για το μάξιμουμ ελπίζοντας να πετύχουν το ελάχιστο δυνατό αποτέλεσμα.
Πρόκειται για μια συνάντηση με πολύ χαμηλές
προσδοκίες και αυτό είναι κάτι που παραδέχονται
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αυτό που προκύπτει,
μέσα από τον δημόσιο διάλογο, είναι πως τα δύο
κύρια μέρη της άτυπης πενταμερούς πάνε στη
Γενεύη με συγκεκριμένους στόχους, που μεταξύ
τους έχουν μεγάλη απόκλιση.
Εμπλεκόμενοι στη διαδικασία του Κυπριακού και
ξένοι παρατηρητές, προσδοκούν ότι στη διάρκεια
των τριών ημερών στη Γενεύη θα συμφωνηθεί ότι
θα προετοιμαστούν τα πέντε μέρη για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις σε κοντινό ορίζοντα. Αυτό,
σημειώνει πηγή που εμπλέκεται στη διαδικασία
του Κυπριακού, είναι το ελάχιστο που μπορεί να
επιτευχθεί στη διάρκεια της συνάντησης 5+1 στη
Γενεύη που θα αρχίσει σε οκτώ ημέρες.
Απ’ εκεί και πέρα υπάρχει και το μεγάλο κάδρο
της διαδικασίας που περιλαμβάνει την ευρύτερη
θεματολογία που θα απασχολήσει την τριήμερη
άτυπη διάσκεψη για το Κυπριακό. Το μεγαλύτερο
κάδρο της άτυπης πενταμερούς περιλαμβάνει θέματα όπως είναι η βάση της λύσης, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών, οι παράμετροι και οι συγκλίσεις όπως και
τα έξι σημεία Γκουτέρες. Περιλαμβάνονται επίσης
ζητήματα όπως το κατάλληλο κλίμα των συνομιλιών που αφορά κυρίως την αποφυγή νέων τετελεσμένων.
Υπάρχουν όμως έντονες αμφιβολίες κατά πόσο
τα πέντε μέρη θα καταφέρουν να συμφωνήσουν
στην πιο πάνω θεματολογία, είτε στο σύνολό της
ή έστω και σε κάποια από τις πτυχές της Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με έναν πρώτο σχεδιασμό που παρουσίασε η
Τζέιν Χολ Λουτ στα εμπλεκόμενα μέρη, σκοπεύει να χωρίσει τη συνάντηση της Γενεύης σε τρία
μέρη. Θα ξεκινήσει την πρώτη ημέρα με σύνοδο
της ολομέλειας, δηλαδή και των πέντε αντιπροσωπειών μαζί. Οι πέντε θα αναπτύξουν τις θέσεις
τους και θα στείλουν μηνύματα εκατέρωθεν.
Των πέντε αντιπροσωπειών θα ηγούνται οι Νίκος
Αναστασιάδης (ελληνοκυπριακή πλευρά), Ερσίν
Τατάρ (τουρκοκυπριακή πλευρά), Νίκος Δένδιας

(Ελλάδα), Μεβλούτ Τσαβούσογλου (Τουρκία)
και Ντόμινικ Ράαμπ (Βρετανία).
Το κομβικό σημείο της διαδικασίας είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η δεύτερη φάση,
η οποία αναμένεται ότι θα είναι κατά τη δεύτερη
ημέρα της άτυπης διάσκεψης. Κατά τη δεύτερη φάση ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων
Εθνών σκοπεύει να πραγματοποιήσει μια σειρά
από συναντήσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Αυτές οι συναντήσεις θα έχουν τη μορφή των διμερών επαφών ή τριμερών επαφών. Δηλαδή ο ΓΓ
ΟΗΕ θα συνομιλήσει χωριστά με τους δύο ηγέτες
και τους υπουργούς Εξωτερικών, θα καλέσει σε
κοινή συνάντηση Αναστασιάδη και Τατάρ και θα
έχει και μια τρίτη συνάντηση μαζί με τις εγγυήτριες δυνάμεις.
Οι συζητήσεις και οι κατ’ ιδίαν επαφές έχουν ως
στόχο να διαφανεί εάν υπάρχουν προοπτικές για
κοινό έδαφος. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι στην
πρώτη φάση η κάθε πλευρά θα παρουσιάσει τις
γνωστές της θέσεις. Τα Ηνωμένα Έθνη και οι ξένοι παρατηρητές ευελπιστούν πως στη διάρκεια
της δεύτερης φάσης τα μέρη θα γίνουν πιο ευέλικτα και θα δημιουργηθούν οι προοπτικές για
επίτευξη ενός κοινού εδάφους.
Στόχος είναι να πεισθεί τόσο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών όσο και όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι πρέπει η διαδικασία να πάει σε μια
ουσιαστική διαπραγμάτευση. Στην τρίτη φάση
της διαδικασίας ο Αντόνιο Γκουτέρες σκοπεύει
να καλέσει μια δεύτερη ολομέλεια της συνόδου.
Αυτό αναμένεται να συμβεί την Πέμπτη 29 Απριλίου, οπόταν και ο ΓΓ ΟΗΕ θα ενημερώσει τα πέντε μέρη για το αποτέλεσμα. Εκεί θα φανεί και
ποια θα είναι η συνέχεια της διαδικασίας.
Σήμερα, οκτώ ημέρες πριν αρχίσει η άτυπη συνάντηση της Γενεύης με τη συμμετοχή των πέντε

μερών στο Κυπριακό, τα μηνύματα είναι εντελώς
αρνητικά ακόμα και για το ενδεχόμενο να υπάρξει
ένα μίνιμουμ αποτέλεσμα για να προετοιμαστούν
για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό. Και δεν αποκλείεται ο ΓΓ ΟΗΕ
να βάλει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ως
προς την προετοιμασία των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών, στην τελευταία του απόφαση
σχετικά με την Κύπρο, ζήτησε από τον Αντόνιο
Γκουτέρες όπως ενημερώσει το σώμα πριν από το
επόμενο ψήφισμα για την ανανέωση της θητείας
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Το επόμενο ψήφισμα υπολογίζεται στις αρχές Ιουλίου, κάτι που σημαίνει πως
μετά την άτυπη συνάντηση της Γενεύης την ερχόμενη εβδομάδα και εάν υπάρξει θετικό
αποτέλεσμα, τότε τα μέρη θα έχουν στη διάθεσή
τους ένα δίμηνο για να εργαστούν για την έναρξη
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Ποιοι θα ταξιδέψουν
προς τη Γενεύη

Τρεις ομάδες πολιτικών και τεχνοκρατών και
μια ομάδα δημοσιογράφων θα βρίσκονται στην
αποστολή της Γενεύης όπου θα πραγματοποιηθεί
η άτυπη συνάντηση 5+1. Η πρώτη ομάδα στην
οποία θα συμμετέχει και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα είναι ο στενός κύκλος συνεργατών. Σ’
αυτή την ομάδα εκτός από τον Προέδρο Αναστασιάδη θα συμμετέχουν οι εξής:
Νίκος Χριστοδουλίδης, υπουργός Εξωτερικών.
Ανδρέας Μαυρογιάννης, διαπραγματευτής ε/κ
πλευράς. Κυριάκος Κούρος, διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του ΠτΔ. Κυριάκος Κούσιος, κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Παντελής Παντελίδης, γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου,
Ιωάννης Κασουλίδης και Παναγιώτης Δημητρίου.

Κατά τις συναντήσεις στο «Παλάτι των Εθνών»
τον ΠτΔ θα πλαισιώνουν –σύμφωνα με τις έως
τώρα πληροφορίες– οι Α. Μαυρογιάννης, Κ.
Κούρος και Ι. Κασουλίδης. Αν θα παρίστανται
σε κάθε συνάντηση, εξαρτάται από τα Ηνωμένα
Έθνη.
Η δεύτερη ομάδα είναι οι πολιτικοί αρχηγοί:
Αβέρωφ Νεοφύτου (ΔΗΣΥ), Άντρος Κυπριανού (ΑΚΕΛ), Νικόλας Παπαδόπουλος (ΔΗΚΟ),
Μαρίνος Σιζόπουλος (ΕΔΕΚ), Γιώργος Λιλλήκας
(Συμμαχία Πολιτών), Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
(Οικολόγοι), Ελένη Θεοχάρους (Αλληλεγγύη)
και Μάριος Καρογιάν (ΔΗΠΑ).
Η τρίτη ομάδα είναι οι νομικοί και τα μέλη της
διαπραγματευτικής ομάδας και σ’ αυτήν συμπεριλαμβάνονται: Γιώργος Σαββίδης, Γενικός Εισαγγελέας, Τάσος Τζιωνής, Τουμάζος Τσιελεπής,
Κωνσταντίνος Κόμπος, Κώστας Παρασκευά,
Άρης Κωνσταντινίδης, Αχιλλεύς Αιμιλιανίδης και
Χριστίνα Ιωάννου.
Υπολογίζεται ότι στη Γενεύη θα μεταβούν πέραν
των 15 δημοσιογράφων από όλα τα μέσα ενημέρωσης στην Κύπρο.
Στο ίδιο επίπεδο πολυπληθής αναμένεται ότι θα
είναι και η τουρκοκυπριακή αντιπροσωπεία. Ο
Ερσίν Τατάρ αυτή την εβδομάδα είχε απευθύνει
πρόσκληση προς τα τουρκοκυπριακά κόμματα
για να τον συνοδέψουν στη Γενεύη. Σ’ ό,τι αφορά
τις αντιπροσωπείες των τριών εγγυητριών δυνάμεων, αυτές κατά κανόνα είναι ολιγομελείς.

O άγνωστος ρόλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρισκόμαστε μια εβδομάδα πριν οι αποστολές
ταξιδέψουν προς τη Γενεύη και παραμένει ακόμα
άγνωστος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα
Ηνωμένα Έθνη μπροστά την άρνηση της τουρκικής πλευράς και τον ουδέτερο ρόλο των Βρετανών για συμμετοχή της ΕΕ μέχρι στιγμής δεν αποτόλμησαν να απευθύνουν πρόσκληση προς τις
Βρυξέλλες. Οι πληροφορίες φέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να στέλνουν εκπρόσωπο στη Γενεύη ο
οποίος ωστόσο θα είναι απλώς παρατηρητής και
θα είναι στη διάθεση των Ηνωμένων Εθνών και
των μερών. Λαμβανομένου υπόψη ότι σ’ αυτή τη
φάση οι πέντε θα υπεισέλθουν στην ουσία του
Κυπριακού, δίνει προσχήματα στο να αφεθεί η ΕΕ
εκτός πενταμερούς. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη δείχνει και πάλι την αδυναμία των Ηνωμένων Εθνών
να επιβληθούν στην τουρκική πλευρά. Ακόμα και
σε μια φάση που σύμφωνα με πληροφορίες, ΟΗΕ
και ΕΕ συμφωνούσαν στην ανάγκη ευρωπαϊκής
παρουσίας ακόμα και στην άτυπη συνάντηση.
Και προκύπτει και το ερωτηματικό, τι θα πράξουν
τα Ηνωμένα Εθνη σε περίπτωση που η τουρκική
πλευρά επιμένει σε μη συμμετοχή της ΕΕ και στη
συνέχεια της διαδικασίας, εφόσον το αποτέλεσμα
είναι θετικό και τα μέρη προχωρήσουν προς την
κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων.
*** Από την εφημερίδα της Κύπρου «Φιλελεύθερος»

Κινήσεις τακτικής στη σκακιέρα συνάντησης της Γενεύης
Λευκωσία.- Του Κώστα Βενιζέλου

Να «χωρέσει» η κυριαρχική ισότητα, στην οποία
επιμένει η κατοχική Τουρκία, σε μια «αποκεντρωμένη
ομοσπονδία», είναι το ζητούμενο, που ενδεχομένως
να απαντηθεί στην άτυπη Πενταμερή Διάσκεψη, στις
27-29 Απριλίου στη Γενεύη. Αν και είναι σαφές πως
αυτό που επιδιώκεται από τουρκικής πλευράς δεν είναι ομοσπονδία, ωστόσο, σύμφωνα με τη βρετανική
φόρμουλα, η εκτενής επεξήγηση από την ελληνοκυπριακή πλευρά της προσέγγισης της για αποκεντρωμένη/ χαλαρή ομοσπονδία, μπορεί να διευκολύνει και
να γεφυρωθούν οι διαφορές. Σημειώνεται συναφώς
ότι σε τεχνοκρατικό επίπεδο έχει ετοιμαστεί σχετικό
έγγραφο, το οποίο θα παρουσιάσει, όταν προκύψει
θέμα στη συζήτηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
στην Πενταμερή.
Ο κίνδυνος, που υπάρχει είναι να επικεντρωθούν οι
συζητήσεις στα θέματα των αρμοδιοτήτων/εξουσιών
ενώ στο μυαλό των Τούρκων είναι και η διεθνής παρουσία των κρατιδίων. Το μόνο που τους ενδιαφέρει
είναι η συνέχιση της συμμετοχής της Κύπρου στην

Ε.Ε., ώστε να έχουν ρόλο και λόγο. Την ίδια ώρα, εάν
διευρυνθούν οι αρμοδιότητες των κρατιδίων στις διεθνείς σχέσεις, θα είναι πιο κοντά σε αυτό που επιδιώκεται από τουρκικής πλευράς, στην κυριαρχική ισότητα.
Είναι σαφές από τους Βρετανούς αλλά και κύκλους
της Γραμματείας του ΟΗΕ ότι το κλειδί ενδεχομένως
να βρίσκεται στο πόσο χαλαρό θα είναι το μόρφωμα
που θα προκύψει, ενώ θεωρούν πως εάν ανοίξει η συζήτηση της αποκεντρωμένης, ενδεχομένως να βρεθεί
«παράθυρο» για να ικανοποιηθεί η τουρκική απαίτηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματούχους που
συζητούν με την τουρκική πλευρά το Κυπριακό, η
Άγκυρα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη θέση της
για κυριαρχική ισότητα και θα επιμένει στη λύση δύο
κρατών. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπλοφάρουν με τα
όσα δημόσια προβάλλουν. Την ίδια ώρα, αφήνουν να
εννοηθεί πως δεν αποκλείεται η Τουρκία να προβεί σε
«κινήσεις καλής θέλησης». Εκείνο, που μπορεί η
Τουρκία να κάνει πίσω είναι στο θέμα της ονοματολο-

γίας.
Επενδύει στην «εποικοδομητική ασάφεια», που
ενίοτε επιστρατεύεται στο Κυπριακό, για να «πουλήσει» το περιτύλιγμα των δικών της επιδιώξεων.
Στην Πενταμερή της Γενεύης, το καλό σενάριο είναι να βρεθεί τρόπος να συνεχιστεί η συζήτηση και
μετά, χωρίς να καθορίζεται χρονοδιάγραμμα. Ήδη,
όπως αναφέρουν συναφείς πληροφορίες, στήνεται
ένα σκηνικό για να υπάρξουν συζητήσεις σε τεχνοκρατικό επίπεδο. Οι συζητήσεις αυτές θα οδηγήσουν
σε νέα Διάσκεψη. Τα Ηνωμένα Έθνη σαφώς και παρουσιάζονται έτοιμα να διευκολύνουν μια γεφύρωση
των διαφορών. Στην προκειμένη περίπτωση, εάν
ισχύσει τούτο, ενδεχομένως, να ενισχυθεί η ομάδα
του ΟΗΕ καθώς με τις κατά καιρούς, μικρής διάρκειας, επισκέψεις της κ. Λουτ, αυτό το εγχείρημα δεν θα
πετύχει. Το θέμα, βέβαια, είναι κατά πόσο θα γίνει
αποδεκτή η πρακτική των γεφυρωτικών προτάσεων.
Το άλλο σενάριο, που δεν είναι το επικρατέστερο,
είναι να καταρρεύσουν οι συζητήσεις στην άτυπη Πενταμερή και ο Γενικός Γραμματέας να μη συνεχίσει τις

προσπάθειες. Θα είναι η Τρίτη μεγάλη προσπάθεια
του, που θα αποτύχει. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει
να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας και να καταθέσει τους όρους εντολής. Αυτό το σενάριο αν και
εξυπηρετεί διαχρονικά την κατοχική Τουρκία, ωστόσο, σε αυτή τη φάση, λόγω των ευρωτουρκικών, δεν
το ευνοεί. Είναι, όμως, σαφές πως θα παραμείνει στο
τραπέζι ως σενάριο, που θα εξετασθεί στη συνέχεια.
Το θέμα είναι να μην παρασυρθεί η ελληνική πλευρά σε αυτό που επιδιώκει η Άγκυρα. Να συζητηθεί μόνο ο διαμοιρασμός των εξουσιών και να αφεθούν τα
θέματα ουσίας, όπως της Ασφάλειας, στο περιθώριο.
Μέχρι στιγμής, πάντως, φαίνεται πως η Άγκυρα κατάφερε να καθορίσει την ατζέντα. Προβάλλει τον
ισχυρισμό ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν είναι έτοιμοι να
μοιραστούν οτιδήποτε, θέλοντας να προετοιμάσει το
έδαφος και να στρέψει τις πιέσεις προς τη Λευκωσία.
Συνεπώς πολλά θα κριθούν από την τακτική που θα
ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι.
**** Από την εφημερίδα της Κύπρου «Φιλελεύθερος»
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From Sinner to Saint
By John Athanasatos

T

here is a saying, or question that is:
what is the difference between a sinner
and a saint? The answer: a saint knows he or
she is a sinner but a sinner thinks he or she is
a saint. Throughout the Sundays of Triodion
and Great Lent, there is only one which the
Church celebrates an historic person who
went from sinner to saint. On the 1st Sunday
of Triodion we hear about the Publican and
on the Sunday after that, the Prodigal Son but
both are characters of a parable from the
Gospel and not historic people.
However, on the 5thSunday of Lent the
Church commemorates St. Mary of Egypt. She
also is commemorated on April 1st. It is not
exact when Mary lived but it is believed to be
somewhere around the 4thor 5thCentury.
Mary was a harlot from a young age of twelve
years old and many times did not even request
money for her deeds, simply wanting to satisfy
her lustful passions. One day she decided to
travel to Jerusalem to venerate the Precious and
Life-Giving Cross. This was around the Feast of
the Exaltation of the Holy Cross in September.
Even while in the Holy City of Jerusalem and
while the Feast was being celebrated, she was
soliciting prostitution. When she decided to
enter the Church, there was a force preventing
her from entering and then she saw an icon of
the Theotokos.
Mary beseeched the Theotokos to permit her
to enter the Church, promising Her that she
would repent and change her lifestyle. She
wanted to behold the Life-Giving Cross. Mary
was then permitted to enter the Church to
venerate the Holy Cross and heard a voice from
above, instructing her to go beyond the Jordan
where she will find her salvation. Mary went on
to live in the wilderness for forty-seven years.
Years later,there was a monk by the name of

Zosimas who found Mary in the wilderness one
day. One year, he returned back to see Mary on
Holy Thursday to give her Holy Communion
and was told by her to return a year later. Mary
actually crossed the Jordan by walking on the
water in order to receive Holy Communion
from Abba Zosimas. When he returned a year
later to see Mary, he found her dead and instead
found a note with instructions for her burial.
After reading the note, he knew for the first
time her name was Mary.
The Church reserves the last Sunday of Great
Lent to commemorate a woman who in her
early life lived a sinful life.Nevertheless, she
repented for her sins and lived the rest of her life
as an ascetic. St. Mary of Egypt is an example for
all of us, since we are all sinners. Does it mean
we are called to live in the wilderness as an
ascetic? Although some may be called to do so,
that certainly is not everyone’s calling. Just like

with Mary, God will provide a way, a plan for us
to enter His Kingdom.
Mary initially wanted to enter the Church to
venerate the Holy Cross but it was not God’s
will. He wanted to first see her repent for her
sins, to have a μετανόηση(a change of mind). It
was not enough just to confess her sins but to
have a change of lifestyle, a path of repentance.
The rich man asked Jesus: Good Teacher, what
shall I do that I may inherit eternal life (Mk
10:17-25)? Jesus responded: one thing you lack:
Go your way, sell whatever you have and give to
the poor, and you will have treasure in heaven;
and come, take up the cross and follow me. The
rich man was not willing to do that, to pick up
his cross which in his case was to forsake his
riches.
Yet, Mary did the opposite; she chose that
good part, which will not be taken from her (Lk
10:41). She picked up her cross by living the rest
of her life in prayer and repentance. She had a
choice, she could of just forsaken her interest in
entering the Church and venerating the Cross
and returned back to her sinful life. Yet, this was
not to be; God had a better plan for her and she
abided. The Saint was permitted to venerate the
Cross by agreeing to take up her own cross
which was to spend the rest of her life in the
wilderness.
As we hear in the festal stichera of the vespers
last evening: Your prolonged polluted state with
all your prior defilements like a wall prevented
you from beholding the august holy sites of
Christ. Then your mind went to God, when a
prick of conscience and awareness of what you
had done had their effect on you, to a higher
lifestyle converting you. For gazing at the icon
of ever-blessed Mary the Maid of God, you
condemned your every transgression in the
past, all-lauded one, and then with confidence
you adored the all-precious Cross of Christ.
When we truly submit to God’s will, He will
provide both barrier and access to certain

choices, like He did with Mary when she went
to Jerusalem. When God prevents us from
doing something it is for our benefit, the same
way when He strengthens us to do something.
He wants to save us; He does not want us to fall
away from Him. It is up to us, just like it was for
Mary, to hear the Lord calling us and to identify
the plan He has for us which will lead to
salvation. We might not realize the benefit at
first, but with faith, in time it will be realized.
For Mary, it was living in the wilderness for
forty-seven years. For us it may be something
different, but each person will have their unique
plan for salvation.
It is fitting that we commemorate such a great
Saint on this Sunday, as we close the final week
of Lent. We see a transformation from sinner to
saint in the person of Mary of Egypt, from a dire
state of sinfulness to a sanctified state, from
being prohibited to enter the Church, to being
able to walk on water. Christ told us Himself:
those who are well have no need of a physician,
but those who are sick. I have not come to call
the righteous, but sinners to repentance (Lk 5:
31-32).
As we prepare to enter Holy Week, we look to
St. Mary of Egypt, knowing our redemption is at
hand. Several days from now, Christ will be led
to His passion and be crucified to redeem all,
especially the repentant sinner. We pray for St.
Mary’s intercessions before the Lord to help us
in our lives, for us to realize our own sinfulness
and to have μετavόηση, to turn toward God and
adhere to His plan for our salvation.
In you, O Mother, is preserved undistorted
what was made in the image of God; for taking
up the cross, you followed Christ and by
example taught, that we should overlook the
flesh, since it passes away, and instead look after
the soul, since it is immortal. And therefore, O
devout Mary, your spirit rejoices with the angels.
(Festal Apolytikion)

Dendias, Cavusoglu and Turkey’s intentions
By Tom Ellis/ekathimerini.com

Montreux Convention.

Thursday’s meeting of the foreign ministers
of Greece and Turkey in Ankara will not suddenly usher in a new era of friendship between
the two countries. Nikos Dendias has maintained good personal relations with Mevlut Cavusoglu since the time they were members of
the Council of Europe’s Parliamentary Assembly. They often describe themselves as friends.
Of course, in international relations, and especially in tense bilateral ones between states,
what counts is behavior and actions.

Turkey could have an ally in Brussels instead
of an opponent. In a different environment,
Greece could be a useful gateway to the EU.
This is something many third countries acknowledge, from Egypt to Israel, and even Libya, as its transitional president declared in Athens on Wednesday.

In any case, the decisions are not taken by the
foreign ministers. And if Dendias, one of the
top members of the ruling party and a heavyweight on the domestic political scene, enjoys a
significant degree of influence in shaping foreign policy, the same is not true of his Turkish
counterpart.
On the other side of the Aegean, there is only
one voice that counts: that of Recep Tayyip Erdogan. And if the Turkish president, who will
Thursday receive the Greek foreign minister,
means it when he says that joining the EU remains his strategic goal, then he must behave
accordingly. And smartly. For the sake of his
country, not Greece’s.
Erdogan should focus on the concrete political, diplomatic and economic benefits that Turkey can reap if our relations are normalized and

take action to de-escalate tension. If he insists
on appealing to the emotions of part of Turkish
society, especially the followers of his nationalist government partner, and on projecting an
aggressive maximalism of the sort he displayed
Wednesday by threatening to once again invade
Cyprus and conduct energy exploration in the
sea area between Turkey and Libya, then he is
obviously not interested in seeing a normaliza-

tion of Greek-Turkish relations. And he is not
serving his country’s long-term interests.
The Turkish president must understand that
he cannot have it all: good relations with the US
and the EU, and the resulting economic advantages, and at the same time promote his neo-Ottoman expansionism with threats against neighbors and plans to undo international agreements, from the Treaty of Lausanne to the

Regarding Ankara’s relations, not only with
Brussels but also Washington, it is in its interest
not to have Greece as an adversary. Greece is
neither an annoying “fly” as some Turkish officials have, naively and insultingly, described it
recently, nor dοes it have a “small stature” as Defense Minister Hulusi Akar condescendingly
declared, calling on Greece to behave accordingly.
It is not just Greece’s military power, in itself
considerable, but, especially, the web of its political and economic alliances, which include the
two of the planet’s greatest economic entities,
the EU and the US, with which Greece has a
functioning relationship and special ties.
The ball is in Turkey’s court. Dendias’ meetings with Erdogan and Cavusoglu on Thursday
offer Ankara an opportunity to show its sincere
desire to create a different environment in the
bilateral relationship. Unfortunately, there are
many reasons one doubts that will be the case.
Source: www.ekathimerini.com
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Victoria Nuland avoided Turkish provocations in East Med
New York.- By Apostolos Zoupaniotis

W

e need to be clear-eyed regarding
trends in Turkey, said Ambassador
Victoria Nuland, Biden’s nominee for Under
Secretary of State for Political Affairs, echoing
Secretary of State Anthony Blinken. Nuland
was replying to a question by Chairman
Robert Menendez, during her hearing at
Senate’s Foreign Relations Committee.
Although she mentioned S-400s and Nagorno –Karabakh, Nuland avoided to touch upon Turkish provocations in Eastern Mediterranean.
Speaking about Turkey in his introductory
remarks, Senator Bob Menendez said that President Erdogan got a free pass from the previous
administration.
“And we are seeing the effects – the purchase
of a Russian missile system, military aggression
in Nagorno-Karabakh and Syria, and bellicose
actions against Greece and Cyprus. Although it
is considered a NATO ally Turkey seems to
want to break with us instead of be our partner.
I don’t agree with Erdogan’s choices, but we
must begin to reorient ourselves in the Eastern
Mediterranean, towards democracies that share
with us our values and our security interests.
The administration has an important opportunity here and I hope they seize it. “
Menendez also pointed out the problems
arising from the conflict in Nagorno Karabakh, blaming the previous administration for
absence of policy. Menendez also stressed that
the United States should press Azerbaijan to release the prisoners of war he has and refuses to
release in violation of international law and insure that the Armenian that were displaced
from their homes get the assistance the need.
Nuland told Menendez that she has worked
for 25 years in the Armenia-Azerbaijan conflict.
“The way things went down last year was absolutely tragic for so many in the region. As you
said, we must have the prisoners released, we
must have humanitarian support in; we have to
insure the sovereignty and the territorial integrity of Armenia and that they can make their
own decisions. And we have to talk to our ally
Turkey. The Secretary has spoken about needing to be clear-eyed regarding trends in Turkey.
We have a lot of work to do there in our bilateral relationship, to make clear our concerns
about not only what Turkey is doing outside its
country but also what is doing inside its country.
I thing we are going to get that into the business of strong support for the Caucasus countries being active diplomatically getting high

level leadership there, showing support etc and
using all of our economic and humanitarian
tools.”
Echoing on the points raised by Chairman
Menendez, Senator Chris Van Hollen also criticized Turkey for purchasing S-400 missiles
from Russia.
“Turkey is violating the airspace of another
NATO ally, Greece, invaded the territorial waters of Cyprus. Under Erdogan they attacked
our Kurdish allies in Syria; additional measures
are taken in Armenia. This doesn’t sound like a
faithful ally to me”.
Replying to Senator Van Hollen, Victoria Nuland agreed with him that “this is a very challenging ally relationship that will require kind a
whole lot of work”.
“As I said to the chairman, I agree with the
Secretary of State regarding the need to be
clear-eyed about it. It makes zero sense to me
for a NATO ally to buy new Russian weapon
systems; it’s also another bipartisan concern
across the United States to continue to press
Turkey on this issue, as well as all of the others
that we have together, including democracy and
human rights inside Turkey.”

KAREN ERIKA DONFRIED

The White House announced on Thursday
that President Joe Biden nominated Karen Erika Donfried, a former Obama administration
official and a German specialist, for Assistant
Secretary of State for European and Eurasian
Affairs.
Dr. Karen Donfried currently serves as President of the German Marshall Fund of the United States (GMF). Before assuming this position
in April 2014, Donfried was the Special Assistant to the President and Senior Director for
European Affairs at the National Security
Council. Prior to that, she served as the National Intelligence Officer for Europe on the

National Intelligence Council. She first joined
GMF in 2001 after having served for ten years
as a European specialist at the Congressional
Research Service.
A political analyst told the Greek News that
Donfried’s appointment is an effort by Biden
administration to reproach Germany.
“Germany, in particular, found itself alienated by Trump and his combative ambassador,
Ric Grenell. To patch up that friendship, Biden
could turn to Karen Donfried, former senior director for European affairs on Obama’s National Security Council. Donfried is a fluent German speaker who holds a degree from the University of Munich and is currently president of
the German Marshall Fund.”
When Dr. Donfried was at GMF from 2005
to 2010, she first served as senior director of
policy programs and then as executive vice
president. From 2003-2005, she worked in the
Policy Planning office at the U.S. Department of
State, handling the Europe portfolio. Donfried
has written and spoken extensively on German
foreign policy, European integration, and transatlantic relations. She is a Senior Fellow at Harvard University’s Center for European Studies.
The King of the Belgians awarded the Commander of the Order of the Crown to her in
2020 and she became an Officer of the Order of
Merit of the Italian Republic in 2018. Additionally, she received the Cross of the Order of Merit from the German Government in 2011 and a
Superior Service Medal from the National Intelligence Community in 2014. She is a member
of the Council on Foreign Relations and the
American Council on Germany. Donfried has
a Ph.D. and MALD from the Fletcher School of
Law and Diplomacy at Tufts University, a Magister from the University of Munich, Germany
and holds a B.A. from Wesleyan University. She
is fluent in German.

Advocacy groups seek to block launch of Turksat 5B satellite
Washington, D.C.
Two US-based organizations have reacted to
the planned launch of Turkey’s Turksat 5B
satellite, saying it will “materially jeopardize US
national security and foreign policy interests.”
In a letter to Wayne R. Monteith, Associate
Administrator, FAA Office of Commercial
Space Transportation, the Hellenic American
Leadership Council (HALC) and the Armenian
National Committee of America (ANCA) warn
that the Turksat 5B satellite, produced by stateowned Turksat, has well-documented military
applications.
“Among these applications is the field of
drone warfare and other forms of unmanned
remote weaponry,” the groups said in the letter.
“Turkey recently deployed Bayraktar UAVs
in Azerbaijan’s attack on the indigenous

and Cyprus,” they said.

HALC and ANCA say that the Turksat series
dramatically expands the coverage area, Kuband capacity and offensive reach of the Turkish
military, locking in Ankara’s ability to
independently conduct military operations
against American and allied positions across
nearly half the globe.

Armenian population of Nagorno Karabakh,
and has threatened their use against Greece

“Approval of this launch will materially
jeopardize US national security and foreign
policy interests,” they said, urging the Federal
Aviation Administration to block the procedure.
Turkey launched its Turksat 5A satellite into
orbit from the US in cooperation with SpaceX.
Turksat 5B satellite is planned to be launched
in the second quarter of 2021.

Chian Federation
Announces the 2020
Recipients of its
Scholarship Programs
Astoria, NY –
The Board of Directors and the Chian Federation Scholarship Fund Administrative Committee are pleased to announce the disbursement of this year’s scholarships. A total of
$10,000 was distributed to the following individuals who are pursuing their undergraduate
or graduate degrees. Scholarships ranged from
$1,000 to $3,000 each.
The following individuals received The
Chian Federation Scholarship Fund, and are
named Chian Federation Scholars:
Anna E. Sarellis--pursuing a BBA in Fashion
Merchandising at LIM College.
Nicholas Nicholson--graduating with a BA in
Political Science and Philosophy from Hofstra
University, and plans to attend law school.
Kiriaki Gatanas--pursuing a Master of Social
Work (MSW) at Stony Brook University.
The following individuals received The Helen Chiotes Scholarship Fund, and are named
Helen Chiotes Scholars:
Neli Tsotsou--studying for an MSC in Management Science and Technology at the Athens
University of Economics and Business.
Michael Koutsouras—studying Finance at
Fairleigh Dickinson University.
Konstantinos Pyrovolos--pursuing a BA in
Shipping Trade and Transport at the University
of the Aegean in Chios, Greece.
We congratulate our scholarship recipients
and wish them well.
We are proud to add them to our list of Chian
Federation Scholars!
Thanks to the support of our members and
supporters, The Chian Federation has been able
to maintain its programming and philanthropic
mission during this challenging year of
COVID19.
For additional information and opportunities to make donations to our Scholarship Funds
please call The Chian Federation office at 718204-2550
or email us at: chianfed@chianfed.org
The application process for our 2021 scholarships will open June 1, 2021.
Visit http://www.chianfed.org/index.php

Amendment to remove
diaspora Greeks’
voting
restrictions,
says minister
Athens

The government will introduce an amendment abolishing diaspora Greeks’ voting restrictions, Interior Minister Makis Voridis said
Monday. The issue was raised after Theodora
Tzakir, a SYRIZA MP responsible for diaspora
affairs, said in an interview with The National
Herald that Greeks living abroad were being
subject to “unjust and degrading limitations”
with regards to their right to vote in Greece’s national elections. She said the leftist party would
remove these restrictions if it returned to power.
In his comments, Voridis said the amendment would be tabled Monday. No details were
immediately available on the nature of the restrictions.
Recently-passed legislation gives all Greek
citizens living abroad the right to vote in the
next national election if they can prove that they
have lived continuously in Greece for two years
in the last 35 years. This can be validated by presenting a variety of documentary evidence,
which among others includes the national service certificate, proof of social security contributions and degrees from Greek universities.
Kathimerini recently reported that the government is preparing an online registry for
Greeks living abroad in a bid to strengthen diaspora ties with the homeland as well as enhance
public diplomacy and nation branding.
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Faith Endowment
becomes the larger
donor of St. Nicholas
National Shrine

Community

40
GreekNews26

Archdiocese announced that solution reached
to the Pension Plan of Clergy and Lay Employees
New York.- (GreekNewsOnline)

T

Chicago, IL
FAITH: An Endowment for Orthodoxy and
Hellenism has issued a grant of $2.57 million in
response to a special appeal by Archbishop Elpidophoros and former Archbishop Demetrios, in
addition to the prior grant of $14.2 million in
April 2020 completing its commitment to the Rebuilding of the St. Nicholas Greek Orthodox
Church and National Shrine and the Greek Orthodox Archdiocese. As the largest benefactor, the
FAITH Endowment has given over $18.7 million
to support the construction to rebuild St. Nicholas.
The FAITH Endowment Board issued the following statement, “The grants to St. Nicholas presented a unique opportunity of tremendous historical significance to showcase the Greek Orthodox faith and the story of Greek immigration to
the US while preserving the values of our community for future generations. St. Nicholas Greek Orthodox Church and National Shrine will serve to
remind the Greek Orthodox community, New
Yorkers and the world that what was lost on 9/11
will always be remembered.”
Founded in 2004 by a group of ten visionary
Greek American leaders and philanthropists,
FAITH: An Endowment for Orthodoxy and Hellenism is an independent 501(c)(3) organization
that supports the development of innovative educational, cultural, and scholarship programs that
promote Hellenism, an understanding of the
Greek Orthodox faith, and the relationship of the
two to America’s history and multicultural landscape for young people.
Since its inception with additional support
from its members, FAITH has proudly awarded
over 1,650 grants and scholarships to the best and
brightest young leaders of the Hellenic-American
and Greek Orthodox community through its prestigious FAITH Scholarships for Academic Excellence, FAITH-STEM scholarships, Fulbright-FAITH Scholarship collaboration, and
more. Last year, FAITH launched the Strategic
Leadership for Transformative Action (SLTA), an
executive education certificate course in non-profit management to cultivate clergy and lay leaders
of the community in partnership with The Fletcher School at Tufts University.
FAITH, on occasion, has also provided grants
for unique projects that showcase historical legacies of Hellenism and the Greek Orthodox faith
within the US and around the world. In response
to special appeals from His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, Archbishop Elpidophoros and former Archbishop Demetrios, FAITH
has generously provided lead donor support to
projects of symbolic significance including the rebuilding of St. Nicholas Greek Orthodox Church
at Ground Zero, the reopening of The Imvros
School and development of Patriarchal Institute
for Patristic Studies.
For more information: thefaithendowment.org
or info@thefaithendowment.org
# # #
Founded in 2004 by a group of ten visionary
Greek American leaders and philanthropists,
FAITH: An Endowment for Orthodoxy and Hellenism is an independent 501(c)(3) organization
that supports the development of innovative educational, cultural, and scholarship programs that
promote Hellenism, an understanding of the
Greek Orthodox faith, and the relationship of the
two to America’s history and multicultural landscape for young people.

he Greek Orthodox Archdiocese of
America has announced on Thursday
that a solution has been reached to secure the
future of its Pension Plan. According to
studies made, the fund was considered
underfunded by some 50 million dollars and
its future was uncertain.
The issue that almost derailed the Clergy Laity
Congress in Boston, was one of the main items of
the agenda of the last Clergy Laity Congress that
was held digitally. The Greek Orthodox Archdiocese has proposed the creation of a new fund that
would eventually absorb in the process the old
one.
No details of the compromised solution have
been made public yet, although some priests told
the “Greek News” that the solution is very close
to the initial proposal of the Archdiocese. In addition fundraisers will take place to enhance the
fund.
The statement issued by GOA is as follows:
On Thursday, April 15, 2021, in a historic vote,
the Archdiocese Benefits Committee voted to secure the future of the “Pension Plan for Clergymen and Lay Employees of the Greek Orthodox
Archdiocese of America”, was announced by the
GOA. After many months of diligent work, and
with the loving support and leadership of His
Eminence Archbishop Elpidophoros, the Committee voted to accept the amendments to the
Pension Plan document that will improve the
funding of the Plan and the protection of the
vested benefits that are due to the members of the
Plan. In addition, the changes to the plan accept
the new funding method that has already been

implemented by the Archdiocese as of January 1,
2021. These changes are designed to secure longterm stability and to restore the faith and confidence of all the members and the Parishes that
contribute to the plan. Now that the Plan has
been solidified, the process of fundraising, which
has already begun, will continue in earnest.
Father James Greanias, Chairman of the Archdiocesan Benefits Committee, thanked the voting members and all of the members. “Over the
last few weeks, we have met with all of the Metropolis Syndesmoi and have heard the pain and
fear that have existed for so long. We understand
where our brothers are coming from, and this entire committee has worked hard to address and
answer any questions that exist. We are thankful
to Archbishop Elpidophoros for his foresight, as
he has guided us since the day of his election to
put this issue at the forefront of his ministry. Today, we made history, and we look forward to

working together, hand in hand with the Archbishop to always ensure the care for our Clergy
and Lay Employees.”
Archbishop Elpidophoros, speaking at the
conclusion of the meeting remarked “Today,
thanks to the dedication and love of the Archdiocese Benefits Committee, we have done what
seemed overwhelming just a few short years ago.
For the first time, we have seen the ABC and
Archdiocese being truly open and honest with
one another, working in a spirit of respect, love
and most importantly, transparency in order to
finally solve this crisis. It has not been an easy
road, but no good thing comes without struggle.
The ABC and the representatives of the Archdiocese are to be commended today for this achievement, and all of the members of the Plan should
know that the financial security of our Clergy
and Lay Employees will no longer be in question.”

A thank you letter from President Biden to Elpidophoros
Washington, DC
(GreekNewsOnine)

In a letter to Archbishop Elpidophoros of America, dated April 8, 2021,
U.S. President Jpe Biden thanks him
for allowing him to deliver remarks in
recognition of the Greek Independence
Day and for offering the opening
prayer for the White House Virtual
Easter Celebration.In a message posted
on his Twitter account, Archbishop
Elpidophoros thanks President Joe

Biden for his gracious letter.
“ Indeed, I share the belief in “the resilience of the American people and
the profound power of faith.” I do keep
in my prayers our President and the
American people.”
The President’s letter is as follows:
The White House
Washington
April 8, 2021
His Eminence Archbishop Elpidophoros of America

New York, New York
Your Eminence,
I want to express my deepest gratitude to you for joining us and providing remarks in recognition of Greek
Independence Day and for offering the
opening prayer for the White House
Virtual Easter Celebration. I am truly
honored. Many across our Nation and
world are struggling right now, and in
times like these, we must lean on our
faith and our families. I am grateful for

your continued leadership, commitment, and inspiration during these unprecedented times. You and I both
know the resilience of the American
people and the profound power of
faith. After a long, dark year, we can
show once again that there is nothing
we cannot do if we do it together. I look
forward to continuing our work in the
future.
God bless you. Please continue to
keep me in your prayers.”

Archdiocesan Finance Committee Met on April 13
New York.- (GreekNewsOnline)

On April 13, the Archdiocesan Finance Committee
of the Archdiocesan Committee held its regularly
scheduled meeting. The Finance Committee is led by
presiding hierarch Metropolitan Nicholas of Detroit
and is chaired by Archon Lazaros (Lou) Kircos. It is
composed of two Archdiocesan Council members
appointed by each Metropolis, as well as the Chancellor of each Metropolis. This meeting also included
members of the individual Metropolis Finance Committees, as a significant portion of the meeting was
devoted to activities that directly impact parishes and
where the Metropolis Finance Committees have significant responsibilities such as parish Total Commitment, Benefits funding, or other areas that impact
Metropolises or where direct contact with parishes is
necessary.
During the meeting, Elaine Allen, Treasurer of the
Archdiocese, presented a report outlining the financial health of the institution. “After many years of
deficits, 2020 was the 3rd straight year where significant expense control kept expenses below revenues
and helped to strengthen the financial position of the
Greek Orthodox Archdiocese of America” remarked
Mrs. Allen. In addition, she reported that
·
In 2020, COVID-19 relief of approximately
$1.1 million was distributed to Parishes and individ-

uals within the Archdiocese.
·
The PPP funds of $2.4 million received by the
Archdiocese were made available for sharing with the
parishes.
·
The Total Commitment sharing received by
Metropolises reached a record high by considering
PPP funds as part of the Total Commitment sharing
formula.
·
All obligations of the Archdiocese are current
and no borrowings have been made on the line of
credit since June of 2019.
· Commitments to Hellenic College Holy Cross,
the Pension Plan for Clergy and Lay Employees and
the Ecumenical Patriarchate were fully paid.
Mrs. Allen cautioned that although significant
progress has been made, there is still a long way to go
in improving the unrestricted resources of the Archdiocese to ensure financial stability in difficult times.
Maria Stefanis, Audit Committee Chair noted that
the 2020 financial statement audit is proceeding as
planned and that audited financial statements are expected for the Archdiocesan Council meeting scheduled in May.
Mr. Kircos shared with the representatives that Total Commitment receipts from Parishes are on track
with historical experience even in this difficult second year of COVID-19. A record 86 Parishes have

taken advantage of the Archdiocese’s Total Commitment Prepayment Program earning $56,000 in discounts and prepaying a record $2.86 million in Total
Commitment. On behalf of His Eminence Archbishop Elpidophoros, Metropolitan Nicholas and Mr. Kircos each expressed gratitude to those parishes for
their demonstration of support for the Archdiocese.
In addition, the Metropolises were provided information on next year’s Total Commitment sharing
projections for Metropolises. The amount is expected to be approximately $800,000 less than the 2020
amount recently distributed to Metropolises. The information, which had been previously discussed, was
provided to help Metropolises so they can begin to
plan how this may impact them.Lastly, the status of
the new Benefits Funding (primarily pension funding) by parishes was reviewed. It was noted with great
enthusiasm that in 2021 under the new program, 494
of the 540 Greek Orthodox Archdiocesan parishes
are included in and contributing to the Benefits
Funding program, as opposed to only 414 in the past.
It was noted that 44 parishes have not yet begun 2021
payments and each Metropolis was asked to contact
those parishes to determine the cause. Members were
reminded that additional relief funds from the Federal government are available to help parishes if they
are financially distressed.
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Remembering Byzantine Easter 2021 at a Rural NY Church
New York.- By Catherine Tsounis
he birthplace of Eastern Christianity is
ravaged and disappearing. It is time to
realize the positive outcome of Eastern Orthodoxy in international communities. The
transfiguration of Christ Greek Orthodox
Church on Breakwater Rd., Mattituck, New
York was my introduction to legendary work
of iconographer George Filippakis of the Cretan School.

T

What is the Cretan School of iconography? “an
important school of icon painting, under the umbrella of post-Byzantine art,[1] which flourished
while Crete was under Venetian rule during the
late Middle Ages, reaching its climax after the Fall
of Constantinople, becoming the central force in
Greek painting during the 15th, 16th and 17th
centuries. The Cretan artists developed a particular style of painting under the influence of both
Eastern and Western artistic traditions and movements”1Byzantine art masterpieces are practically non-extent in the areas that composed the Byzantine Empire. I am lucky I went to Russia in
2015 before the Covid-19 pandemic.
Mr. Filippakis is from the island of Crete.
“When he was 11, he apprenticed with a Byzantine iconographer, Stylianos Kartakis, to paint
some additional scenery for the church. ‘’That’s
how I learned iconography,’’ he said.”2
I feel comfort at the interior exit watching the
wall icon of the Nativity. In Fall 2015, our guide
Irina Chetina opened the “Legacy of Constantinople and the Byzantine Empire” to us through
art and architecture in modern Russia. We went
to the Tretyakov Gallery and saw the “Nativity of
Jesus” by Andrei Rublev.3 Mr. Filippakis’ Nativity
is classic Byzantine. Directly underneath are the
Archangels Gabriel (messenger) and Michael
(warrior). When I view these Archangels, the
Christian message and fighting spirit is reinforced. They give the onlooker a feeling of protection.
The Transfiguration of Christ wall icon comes

George Filippakis, Byzantine iconographer
with his spouse Mary.

Entry into Jerusalem on Palm Sunday

alive when we celebrate the church Feast Day on
August 6th. Gazing at the Transfiguration continues to give me the meaning of transformation and
metamorphosis of one’s life. The colors are impressive. Every space is fill with large wall icons
such as: Baptism of Jesus Christ; Entry into Jerusalem on Palm Sunday; The Crucifixion; Resurrection; Ascension and Pentecost and other icons.
Father Andreas Cardieux is the Theologian expert who can describe all to interested persons.
What was the Byzantine Empire? It was a
multi-ethnic, multi-racial society without Nationalism. Everyone was a Roman with a secular
education of classics, math, science. The Greek/
Roman civilization was based on Eastern Christian religion. It was termed Byzantine during Renaissance by a German scholar to show it was inferior to West. The Byzantine Empire is the only

empire in history to last over 1100 years.
The survival of the culture of the successors of
Alexander and of Rome must also be attributed to
the unrecognized Hellenized Armenians. The
Armenians embraced the Empire’s Greek language, culture and religion becoming Byzantines.
They helped saved Western Civilization for over
five hundred years as Emperors, military leaders,
and soldiers, protecting Western Europe from
barbarian invasions. They intermarried with Roman Byzantine Aristocracy. Armenians assimilated in a Christian melting pot.4
Warren Treadgold who wrote in “The Persistence of Byzantium”, in wilsonquarterly.com
said that “Byzantium is also a frustrating subject
for those who adopt the modern view that all that
matters, or has ever mattered, is race, class, and
gender. Like other ancient and medieval peoples,

the Byzantines had no idea of race in the modern
sense, and to them black skin was like red hair,
merely an uncommon physical characteristic.
Practically all Byzantines, including their few
slaves, were what we would call white. They may
be called multiethnic in the sense that, along with
the ethnically mixed people we call Greeks, they
included Armenians, Slavs, Syrians, Egyptians,
Albanians, and others…. Moreover, in a generation or two, the Armenians, Syrians, and others
who migrated to Greek-speaking areas forgot
their own languages, intermarried with Greeks,
and became indistinguishable from them. Byzantium was far less a multicultural society than it
was a melting pot.5
The Eastern Orthodox Christian communities
remember their roots. George Filippakis’ iconography elevates him to the great masters of Byzantine art. As we face a second season of Covid-19
pandemic, memories of his work at the Transfiguration of Christ Greek Orthodox Church, Mattituck, give me hope that our Eastern Orthodox
Christianity will persevere and overcome all obstacles to survive in 2021.
References:
For more information, contact Father Andreas
Cardieux, who is bilingual Greek/English at
https://www.facebook.com/TOCCMattituck,
transgochurch@optimum.net and church office
631 298-9652.
1.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cretan_
School
2. https://www.nytimes.com/2002/03/10/nyregion/a-touch-of-byzantine-art-finds-its-way-togreenlawn.html
3. https://greekamericanexperience.wordpress.
com/2017/12/19/byzantine-nativity-icon-seen-throughout-holiday-season/
4. https://greekamericanexperience.wordpress.
com/2019/10/
5.http://archive.wilsonquarterly.Photocom/essays/persistence-Byzantium- Persistence of Byzantium

In Memory of Vasilios Bill Condos: A Good Man Who Will Be Missed
New York.- By Catherine Tsounis
Vasilios Bill Condos of Astoria and Mattituck
NY., a kind, gentle person, funeral service was
held at St. Catherine and St. George’s Greek Orthodox Church on Monday, April 12, 2021 from
12:15 p.m. – 1 p.m. He was interned at St. Michael’s Cemetery, Astoria. Rev. Father Anatasios
Pourakis, in an emotional service said “this past
week Prince Phillip passed away. Mr. Vasilios
“Bill” Condos is a Prince like him.” He was more
than a prince. Mr. Condos was an old fashion patriot who believed in God, Country, and Family.
He was a good man, a supporter of Greek
American society. He was in the shadows supporting his beloved wife Eleni, daughter Dr. Ourania
Rany Condos, granddaughter Dr. Vicky Dimiotra
Kassapidis and law student grandson Anastasios
Kassapidis. He was their pillar of strength, silent
but always there for support.
Bill and his wife Eleni were devoted to their
Greek regional society Syllogos Enosis Evritanon
Amerikis ‘To Karpenisi’. “We are happy to see the
young take over the organization,” said Helen and
Bill Condos in a previous interview. They were
original founders from 1974. Helen Condos remembers her brother “George Apostolopoulos
who drafted the original constitution. We had
picnics and dances. Now a new group is in control who wants to trace the society’s roots to the
1970’s.” They supported a vigorous recruitment
effort.”
The Karpenesiotes have always been at
the core of the battle for freedom from ancient
Greece to our modern era. Their trademark is a

Eleni and Bill Condos with grandson Anastasios
rugged, determined purpose. Their miraculous
icon of the Panayia Prousiotissa has sustained
their religious faith through the turmoil of World
War II and the Greek Civil War that destroyed
their families and homes. They were reborn. The
Evrytanon Karpenisiotes are prominent in mainstream America.
Bill and his wife Eleni instilled in their daughter
and grandchildren a love for the Greek Orthodox
Church. Anastasis Kassapidis was honored for his
exceptional service to the Community of Matti-

tuck, during August 2013, as an altar acolyte (assistant) for 15 years. Bill witnessed with pride his
grandson His seriousness and granted the honor
of serving as a reader by his Eminence, Archbishop Demetrios of America. The reader is responsible for reading excerpts from the scriptures and
epistles during the liturgy.
The Bill Condos family represented a demographic trend. The grandparents brought two
generations of their family to the Transfiguration
Church in rural Mattituck. The church fills up in

the summer, because of love shown to the seniors
by their children and grandchildren. Bill and Helen Condos watched every Sunday their grandson,
Anastasios Kassapidis serve at the altar. Their
granddaughter Vicky had been singing in the
choir from childhood to her college years. Their
daughter, Dr. Rany Condos and her husband, Dr.
Sotiris Kassapidis support every church activity
since 1998. A happy event for Bill was hosting a
medical school graduation party for his granddaughter Dr. Vickie Dimitra Kassapidis, in Mattituck. Bill and Eleni danced a zembeikiko showing
their happiness.
I had a serious professional problem that would
have altered our family’s life. ‘Go see Eleni and Bill
around the block,” advised my husband. Bill was
sitting outside his porch, reading his Greek newspaper and was discussing the different articles
with the educator Dr. John Siolas. He welcomed
me with a big smile, inviting Eleni and Dr. Rany
to sit with us. They solved my problem with their
unique networking. Greeks from the mountains
have unusual endurance and survival instincts.
I am still amazed how Greek immigrants solve
problems and influence all around them to help
them, never saying a favor is owed. Bill Condos
influenced the second and third generation of his
family to do good without any strings attached.
A Greek immigrant who worked long hours, Bill
had courage. In my opinion as a neighbor and
friend, Bill’s legacy is described by 4th century
B.C. philosopher Heraclitus who said: “You don’t
develop courage by being happy in your relationships every day. You develop it by surviving difficult times and challenging adversity.”
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AHEPA Heroes Medal Recipients Honor Marine Commander Samuel Miller

Philadelphia, Pa.
HEPA went to Fort Mifflin on the
outskirts of Philadelphia on April 10,
2021 as part of its Greek Bicentennial program.
Fort Mifflin has a rare distinction in the annuls
of American, and Greek history. It is one of the
only forts in existence that predates the
founding of the United States of America,
established by the British to defend the City of
Philadelphia.

A

By the dawn of the American revolution, this
hallowed ground was under American control. After a siege under British attack, American forces
were charged with holding off the British “to the
last extremity” so that Washington and the Continental Army could make winter quarters in Valley
Forge. The flag of Fort Mifflin during the 1777
siege has flown ever since, a testament that Fort

Gianna Angelopoulou
on the Diaspora
Bicentennial events
Athens.- ANA-MPA
More than 100 events honoring the 200th
anniversary of the Greek Revolution have
ben held in Greece and abroad, «Greece
2021» committee president Gianna Angelopoulos-Daskalaki said on Friday.
In an interview to national broadcaster
ERT, Angelopoulos said that there was a
large attendance to the events by the Greek
diaspora. The committee meets with municipalities in Greece to encourage them to assume planning of events. A large number of
proposals have also come in from the diaspora, she said: «The committee has received
319 proposals for actions and events from
Greeks abroad and from official Greek authorities in 47 countries.» They include educational activities, documentary production,
and even the search for and registration of
descendants of fighters of the 1821 Revolution who are living abroad, she added.
She also spoke of the 14 commemorative
collector’s coins issued by the committee,
which include images of the first two coins
to be minted by the newly founded Greek
state (the phoenix and the drachma). The
coins, available through the committee’s site
(www.greece2021.gr) and banks, became
available on February 18 and have been sold
as far as Mexico and Chile.
Revenues from their sale will be used to
fund some of the anniversary events.
Through its fundraising program, the
committee has also completed a donation of
18 intensive care unit beds to the Papanikolaou Hospital in Thessaloniki, which will
hold an inaugural event on Saturday, she
said.

Mifflin never surrendered during the American
revolution.
As for the Greek Revolution, the local Philadelphia AHEPA chapters, along with the Federation of
Hellenic Societies of Philadelphia, came to honor
the Marines as 200 years ago they raised funds for
the Greek cause. It was here that in 1827 Commander Samuel Miller and his men gave their
hard-earned money and fundraised for the Greek
cause. Commander Miller wrote “for the unparalleled distresses of the brave Greeks…I cannot permit the opportunity to pass, without contributing
in conjunction with the officers and men attached
to my command…to alleviate the sufferings of the
oppressed inhabitants of the land of Themistocles
and Leonidas.”
Supreme President George Horiates and Philadelphia Federation President and Ahepa PDG
Demetrios Rozanitis provided remarks on the area’s support of Greece. The local chapters nominated three honorees for the AHEPA Heroes medal,
given after a guided tour of Fort Mifflin. Recently
retired Upper Darby Police Captain Lou Panagatopoulos, Federal Special Agent Tony Ringos and
Burlington County Sheriff Anthony Basantis, all
AHEPANS, were honored as the Supreme President presented them with the new minted Heroes
Medals. Sheriff Basantis is the highest ranking
elected law enforcement officer to receive the
award.
AHEPA also discovered the actual officers’ quarters of 200 years ago which housed philhellene Ma-

rine Commander Miller. The honorees graciously
accepted, in honor of this Marine defender of Hellenism, the task of laying wreaths on the porch of

the Commander’s residence. Their salute to him
was a testament, much like Fort Mifflin and the
Greek Revolution, to never surrender.

Mike Psaros’ KPS Capital Partners to Acquire Largest Metal Packaging Business in Europe
From last page
one of the largest metal packaging businesses in
Europe. The size and scale of the business, the
breadth of its products and its critical food safety
technology and process disciplines developed over
decades, coupled with growing end-markets, are
the foundation of a tremendous investment platform. We thank Mr. Donahue and Crown for their
confidence in KPS and trust in our stewardship of
the extraordinary business they have built. We
look forward to working constructively with all of
the business’s stakeholders to build a vibrant and
thriving new company. KPS will leverage its decades of global manufacturing experience to create
an entrepreneurial culture centered on innovation
and continuous improvement, while providing the
financial resources to invest in commercial and
operational excellence and industry leading customer service.»
Timothy Donahue, Chief Executive Officer of
Crown, said, «We are very pleased that the European Tinplate business will have a strong owner in
KPS Capital Partners to support future profitable
growth and innovation initiatives. European customers and consumers alike have long embraced
metal packaging, valuing the premium product
protection and flavor preservation that it offers.
We are excited to retain a minority stake in the
business alongside KPS as Crown shareholders will
benefit from the KPS team and its track record of

owning manufacturing companies and creating tremendous value.»
Rothschild & Co is acting as lead financial advisor
and Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP is
serving as legal counsel to KPS and its affiliates. Barclays and UBS are also acting as financial advisors to
KPS and its affiliates. Debt financing to support the
transaction is being led by Barclays and Deutsche
Bank along with BNP Paribas, Credit Suisse and UBS
Investment Bank.
About the EMEA Food and
Consumer Packaging Business
The EMEA Food and Consumer Packaging Business is the largest manufacturer of steel and aluminum food packaging in Europe and is a leading manufacturer of aerosol and promotional packaging. The
Company is critical to the European food supply
chain, with hundreds of global and regional food and
consumer products customers. The Company’s products are highly sustainable, helping to prevent food
waste and drive high rates of recycling. With approximately 6,300 employees across 44 manufacturing facilities in Europe, the Middle East and Africa, the
EMEA Food and Consumer Packaging Business generates annual revenue of approximately €2.0 billion.
About Crown Holdings, Inc.
Crown Holdings, Inc., through its subsidiaries, is a
leading global supplier of rigid packaging products to
consumer marketing companies, as well as transit
and protective packaging products, equipment and

services to a broad range of end markets. World headquarters are located in Yardley, Pennsylvania. For
more information, visit www.crowncork.com.
About KPS Capital Partners
KPS, through its affiliated management entities, is
the manager of the KPS Special Situations Funds, a
family of investment funds with over $12.3 billion of
assets under management (as of December 31, 2020).
For nearly three decades, the Partners of KPS have
worked exclusively to realize significant capital appreciation by making controlling equity investments
in manufacturing and industrial companies across a
diverse array of industries, including basic materials,
branded consumer, healthcare and luxury products,
automotive parts, capital equipment and general
manufacturing. KPS creates value for its investors by
working constructively with talented management
teams to make businesses better, and generates investment returns by structurally improving the strategic position, competitiveness and profitability of its
portfolio companies, rather than primarily relying on
financial leverage. The KPS Funds’ portfolio companies have aggregate annual revenues of approximately $10.6 billion, operate 159 manufacturing facilities
in 22 countries, and have approximately 34,000 employees, directly and through joint ventures worldwide. The KPS investment strategy and portfolio
companies are described in detail at www.kpsfund.
com.
SOURCE KPS Capital Partners, LP
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An exclusive interview with AHEPA’s Supreme President George G. Horiates

From last page
Canada, Greece, Cyprus, and throughout Europe.
GN: How has AHEPA assisted Greece during
the pandemic?
GH: In Greece itself, we have assisted at the
border by providing equipment to police as well
as other personnel for defending the border at
Evros. Currently, we are also providing assistance to our hospitals, including Evangelismos
in Athens with a sub care burn unit, as well as
the AHEPA hospital in Thessaloniki for the
pandemic. We also have sponsored COVID19-backed research to assist and ensure that the
spread of the virus in Greece is not as drastic as
it has been in other affected areas. Our work is
continuing in all these regards while advancing
the ball regarding Hellenism itself.
We have assisted the Greek communities of
the world with many and various issues,
particularly in the eastern Mediterranean.
During these times we have been able to assist
in a variety of issues in the eastern Mediterranean, acting as a conduit between Greece and
the West.
We continue to fight the current trend of discontinuing Greek classical studies in our educational institutions. We continue our fight for
the return of the Parthenon marbles. And our
philanthropic work in terms of defending Hellenism during this pandemic has been beyond
compare.
GN: What has been AHEPA’s working model
for the Bicentennial celebrations?
GH: AHEPA’s major undertaking for the bicentennial is to highlight America’s assistance in
the Greek revolution and the current state of
US/Greek relations in print, on all social media
platforms, and through advertising.
We believe, in accordance with United States
Ambassador Pyatt, that these efforts should
continue. Greece has taken on a new role at the
apex of the 200-year alliance between the West
and Greece, with her new geopolitical identity
promoted as a bulwark in the West and the eastern Mediterranean.
Our efforts were designed to include American perspectives and voices, much like the plans
made by the United States Embassy for 2021.
We are honoring and conveying our respect for
the Greek ideals of democracy while highlighting stories of friendship in the historical connection between Greece and the United States—
particularly in its fight for independence—the
alliance between Greece and America, and in
the 200 years since then,Greece’s strategic importance in the West.

AHEPA Supreme Convention – Athens 2021
Sunday, July 25 Supreme Lodge Meeting, Board Meetings,
Opening Ceremonies Honoring Mayor of Athens
Monday, July 26 Registration Begins,General Session
99th Supreme Convention Anniversary Event ZAPPIEON Honoring members of the Government of the Hellenic Republic
Tuesday, July 27 General Session, Golf TournamentGlyfada Golf Course, District to Hostan
event.AHEPA Family Awards Luncheon Honoring members of the Greek government
Wednesday, July 28 Sessions, AHEPA Athletic Luncheon,
Greek Night Acropolis Museum Hosted Event,
Thursday, July 29 Meetings Continue, Symposiums,Governors Meeting
Special Awards Ceremony Reception 5:30PM.
Presidential Palace Event Honoring President of Greece.
Friday, July 30 General Sessions, Elections,
Grand Banquet & Ball(Hilton Hotel) Honoring Prime Minister Kyriakos Mitsotakis
Saturday, July 31 AM Instillations/Meetings. Check out/Departure,
AHEPA Convention Page: https://ahepa.org/supreme-convention/
MAKE SURE TO MAKE RESERVATION TODAY AS ROOMS ARE LIMITED!
AHEPA’s campaign, since the beginning of
the year, has been to visit various locales and to
do exhaustive research for the bicentennial. We
started off with a tribute to Dr. Samuel Gridley
Howe in Rhode Island and Boston, and then
went on to highlight various other important
pieces of the historical puzzle of the story… that
continues… and needs to be told. Another was
a wonderful program we held in Annapolis,
MD, to pay homage to American philhellene,
John M. Allen, a midshipman, for his efforts in
the Greek War of Independence.
As a centerpiece to the bicentennial celebrations, we performed a reenactment of the Greek
Ball of New York, a show for the ages. We had
professional actors and actresses enter the
Stathakion Center in Astoria for a reenactment
of the Greek Ball of February 27 of 1827, which
was held at the Park Theatre. From this and

Parthenon Marbles from the British Museum—
kicking off that phase of our mission to defend
Hellenism. And then we honored the Marines
at Fort Mifflin in Philadelphia, the first Marine
barracks, where 200 years agofunds were raised
for the Greek cause. We will continue to carry
out events like these to encourage all and remind the public that we have a shared vision for
the future of Greece… not just in its fight for independence, but for our partnership as we
move forward. We can not only say ZHTO H
ELLAS! in March; we say it all year long, as we
honor a yearlong celebration of the Greek Bicentennial. We also say, God Bless America, because our country promotes values rooted in
the ideals of ancient Greece.
GN: The AHEPA Family Supreme Convention
2021, in Athens. July 31, in person, at last?

After the Greek Ball, we honored Demetrios
Ypsilantes in Ypsilante, Michigan, and recognized
a bust of Ypsilantes [by Greek sculptor Christopher Nastos] America’s first public work,
commissioned at the 6th Supreme Convention.
We felt this was very important as it fulfilled
what we believe is the need to preserve the contributions and sentiments of not only American
philhellenes, but all individuals, including those
who decided to honor this great and brave general by changing the name of their town.

GH: We are very pleased that we will have an
in-person convention this year in Greece to celebrate AHEPA’s 99th year, as well asthe Bicentennial. We encourage everyone within the
global community to attend the convention.
Not just because Greece needs tourist dollars,
but because Greece needs the support of Hellenes throughout the Greek Diaspora to properly celebrate its Bicentennial.
The convention will be held at the Grande
Bretagne Hotel starting from July 31 We will
have various events honoring Prime Minister
Kyriakos Mitsotakis and President Katerina Sakellaropoulou. We will have a Night at the Parthenon, an Evening at the Zappeion, an Evening
at the Presidential Palace, a Night at the Benaki.
We’re very proud of our achievements and we
believe that those achievements will continue as
we celebrate and culminate this most glorious
bicentennial year. We invite every Hellene and
philhellene to celebrate, in person, at the AHEPA Supreme Convention this summer.

At the Nashville, Tennessee, Parthenon, we
also participated in a call for the return of the

Contact AHEPA.org for more information on
the AHEPA Family Supreme Convention 2021

other fundraisers that assisted the Greek cause,
we were able to get the message out to the Greek
community as well as the greater community, of
the special role of Greece and the United States.
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EUROGROUP FINANCE MINISTERS VTC MEETING

European Commissioner for Economy Paolo Gentiloni during a news conference following Eurogoup Finance ministers video meeting in Brussels, Belgium, 16 April 2021. EPA/OLIVIER HOSLET

Athens Exchange Weekly Review
G

reek stocks ended lower in the Athens
Stock Exchange on Friday, as profit
taking ended a nine-day rally in the market.
The general index fell 0.74 pct to end at
898.63 points, for a net gain of 0.78 pct in the
week. The index is up 3.88 pct in April and
11.08 pct up so far this year.
The Large Cap index fell 0.82 pct and the Mid Cap
index ended 0.06 pct down. Turnvoer was 100.05
million euros, of which 38.8 million were block trades
in GEK TERNA. OTE (1.28 pct) and Hellenic
Petroleum (1.19 pct) scored big gains among blue
chip stocks, while TITAN (2.35 pct), Jumbo (2.16 pct)
and Viohalco (2.08 pct) suffered heavy losses. Among
market sectors, Telecoms (1.30 pct) and Technology
(0.22 pct) moved up, while Health (4.37 pct) and
Personal Products (2.07 pct) moved down.
Alpha Bank and Eurobank were the most heavily
traded securities of the day. Broadly, decliners led
advancers by 68 to 41, with another 31 issues
unchanged. ANEK (13.58 pct) and Frigoglass (10.34
pct) were top gainers, while Progressive (18.52 pct)
and Moda Bagno (17.21 pct) were top losers.

FINANCIAL NEWS
**** The first estimate for euro area exports of
goods to the rest of the world in February 2021 was
€178.6 billion, a decrease of 5.5% compared with
February 2020 (€188.9 bn). Imports from the rest of
the world stood at €161.0 bn, a fall of 2.7% compared
with February 2020 (€165.4 bn). As a result, the euro
area recorded a €17.7 bn surplus in trade in goods
with the rest of the world in February 2021, compared
with +€23.4 bn in February 2020. Intra-euro area
trade rose to €164.8 bn in February 2021, up by 1.7%
compared with February 2020.
In January to February 2021, euro area exports of
goods to the rest of the world fell to €346.2 bn (a
decrease of 7.2% compared with January-February
2020), and imports fell to €317.5 bn (a decrease of
8.7% compared with January-February 2020). As a
result the euro area recorded a surplus of €28.7 bn,
compared with +€25.0 bn in January-February 2020.
Intra-euro area trade fell to €319.2 bn in January-

February 2021, down by 2.7% compared with
January-February 2020.
The first estimate for extra-EU exports of goods in
February 2021 was €164.7 billion, down by 3.6%
compared with February 2020 (€170.8 bn). Imports
from the rest of the world stood at €143.6 bn, down
by 3.0% compared with February 2020 (€148.1 bn).
As a result, the EU recorded a €21.1 bn surplus in
trade in goods with the rest of the world in February
2021, compared with +€22.7 bn in February 2020.
Intra-EU trade remained almost unchanged at €254.2
bn in February 2021 compared with February 2020.
In January to February 2021, extra-EU exports of
goods fell to €313.5 bn (a decrease of 6.9% compared
with January-February 2020), and imports fell to
€283.7 bn (a decrease of 10.3% compared with
January-February 2020). As a result, the EU recorded
a surplus of €29.7 bn, compared with +€20.5 bn in
January-February 2020. Intra-EU trade fell to €498.7
bn in January-February 2021, -2.9% compared with
January-February 2020.
In the first two months of 2021, following the end
of the transition period, both EU exports to and
imports from the United Kingdom dropped
significantly (by 20.2% and 47.0 % respectively).
**** The euro area annual inflation rate was 1.3%
in March 2021, up from 0.9% in February. A year
earlier, the rate was 0.7%. European Union annual
inflation was 1.7% in March 2021, up from 1.3% in
February. A year earlier, the rate was 1.2%. These
figures are published by Eurostat, the statistical office
of the European Union. The lowest annual rates were
registered in Greece (-2.0%), Portugal, Malta, Ireland
and Slovenia (all 0.1%). The highest annual rates were
recorded in Poland (4.4%), Hungary (3.9%), Romania
and Luxembourg (both 2.5%).
Compared with February, annual inflation fell in
three Member States, remained stable in three and
rose in 21. In March, the highest contribution to the
annual euro area inflation rate came from services
(+0.57 percentage points, pp), followed by energy
(+0.43 pp), food, alcohol & tobacco (+0.24 pp) and
non-energy industrial goods (+0.09 pp).
**** The Greek state budget reported a cash deficit
of 6.8 billion euros in the first three months of 2021,
the Bank of Greece said on Friday. The central bank,

Cyprus Stock Exchange

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

TRADED VALUE  :  162.415,87 €

INDEX
VALUE % DIFF.
FTSE/CySE 20
37.430
-0.400
MAIN MARKET INDEX
40.340
-0.660
INVESTMENT COMPANIES MARKET INDEX 812.740
-1.860
CSE GENERAL INDEX
62.750
-0.350
HOTELS INDEX
745.060
0.240
ALTERNATIVE MARKET INDEX
882.530
0.470
FTSE Med (15/04/2021)
4,986.410
0.110
FTSE/XA
448.580
-0.840

VALUE (€)
161,161.580
85,035.850
1,057.750
162,215.870
26,948.620
77,180.020
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in a report, said that the cash deficit of the central
government was 6.840 billion euros in the JanuaryMarch period, from a deficit of 3.5 billion euros in the
corresponding period in 2020. The primary deficit
was 3.9 billion euros, from a shortfall of 326 million
last year. The ordinary budget deficit was 7.0 billion
euros in the first quarter from a deficit of 3.5 billion
2020, reflecting an increase in budget spending on
pandemic support measures. Budget spending rose to
16.057 billion euros from 13.8 billion last year, while
budget revenues were stable at 10.1 billion euros from
10.6 billion, respectively.
**** Greek state budget performed better than
expected in March despite the lockdown in parts of
economic activity, Alternate Finance Minister
Theodoros Skylakakis said on Thursday.
Presenting the monthly data, Skylakakis said that
tax revenues in March were in line with forecasts, a
development probably attributed to a better-thanexpected reaction of the economy despite the
lockdowns.
More specifically, tax revenue was 2.918 billion
euros in March, down 11.8 pct from budget targets.
Budget execution provisional data, on an amended
cash basis, showed a deficit of 5.725 billion euros in
the January-March period, down from a budget target
for a shortfall of 6.605 billion euros and a deficit of
1.822 billion in the same period last year. The budget
recorded a primary deficit of 3.424 billion euros in
the three-month period, down from a target for a
primary deficit of 4.365 billion euros, but in contrast
with a primary surplus of 494 million euros in 2020.
Net revenues totaled 11.497 billion euros in the first
quarter, down 5.5 pct from budget targets, while
regular budget targets totaled 12.481 billion euros,
down 5.5 pct from targets.
Tax revenue was 10.542 billion euros, down 3 pct
from targets, tax returns totaled 983 million euros
(down 64 million from targets), while Public
Investment Programme revenue was 1.112 billion
euros, down 303 million from targets.
State budget spending was 17.222 billion euros in
the January-March period, down 1.549 billion from
targets, while Public Investment Programme
spending grew by 1.297 billion euros.
**** The Greek economy will grow by 4.2 pct this
year, recovering half of its 2020 losses, Finance
Minister Christos Staikouras said on Tuesday. In
comments made to Parapolitika FM radio, Staikouras
said that the government’s economic team operates
not only with a base scenario in mind, but also the
adverse scenario. In this framework, the strategy was
to support society as much as possible, he said,
adding that «there are actions that are adjusted,
depending on the healthcare crisis’ dynamic».
The finance minister said that submission of this
year’s income declarations will begin shortly «if not
this week, maybe next week» and that the ministry
will announced the timetable for submission and
completion of this process, along with the number of
payment tranches, discounts and tax exemptions.
Staikouras said that decisions on whether to preserve
a reduced advance tax payment in 2021 will be taken
by the summer, depending on fiscal conditions. «We
want to preserve this, but it is too soon,» he noted. He
said that disbursement of state loans, under round 7 of
the repayable advance programme, will be made by
the end of April and that the applications submitted so
far exceeded 200,000. Staikouras aknowledged there
were difficulties in the road towards disbursement of
the advance payment of 4.0 billion euros from the
Recovery Fund and said he expected this money to be
available by the end of the first half of 2021.
**** The import price index in the industrial sector
rose 6.3 pct in February 2021 compared with the
same month last year, after an 1.3 pct decline recorded
in the same period in 2020/2019, Hellenic Statistical
Authority said on Wednesday.
The statistics service attributed this development
in the so-called «imported inflation» to a 10.6 pct
increase in the import price index from countries
outside Eurozone and a 0.3 pct decline in the import
price index from Eurozone countries. The index was
up 6.5 pct in February from January 2021.
**** The number of vacant job positions in the
Greek economy fell 31.4 pct in the fourth quarter of
2020, compared with the same period in 2019 (7,382
and 10,767 job positions, respectively), Hellenic
Statistical Authority said on Wednesday.
The statistics service said that the number of
vacant job positions was up 29.9 pct in the fourth
quarter of 2019 compared with the corresponding
period in 2018.

Minister Theoharis
wraps up four-day
visit to Russia
MOSCOW (ANA-MPA/Th. Avgerinos) Greek Tourism Minister Harry Theoharis
wrapped up a four-day official visit to Russia
on Friday.
Theoharis travelled to Moscow to meet
with state officials and representatives of travel agencies ahead of a May 14 scheduled reopening of the tourism sector in Greece.
«We held discussions in a very cordial climate with the Russian Tourism Organization
and mainly the Transportation Ministry,
which is more relevant, to see how we could
smooth the flights issue and allow the lifting of
some restritctions even earlier - not all of
them, naturally,» Theoharis said.
The Greek minister also addressed concerns about whether Greece would recognize
the Russian vaccine for incoming tourists.
«We reassured them from the start that the decisions of our National Vaccination Committee include the Russian vaccine as equal to European ones for travel purposes, and therefore
there is no issue for Russian nationals who are
vaccinated - they can come without having to
undergo a checking process and additional
tests,» he asserted.

TUI, AIDA to relaunch
Greek cruise schedules
German cruise operators TUI and AIDA
will restart their cruise program in May, it was
announced on Friday.
TUI said it will start its cruises on May 13
from Crete, with six dates currently open for
booking. The company said port calls will include Rhodes, Piraeus and Chania, or Corfu,
Katakolo and Piraeus.
AIDA Cruises will start accepting bookings
on April 20, and will launch seven-day cruises
as of May 23 from Corfu, calling at the ports of
Crete, Rhodes, Katakolo and Piraeus. A total
of 22 dates will be available by October 22,
added the company.
A negative coronavirus molecular (PCR)
test is required for boarding, while tests during
the cruise will also be carried out, it was underlined by both companies.

Greece among eight EU
countries providing
incentives for electric cars
«Thanks to the framework for the promotion of e-mobility that we have established,
Greece is currently included in the eight EU
countries which provide a comprehensive web
of incentives, both direct and indirect, for replacing old, obsolete and polluting vehicles.
The result of this policy was to see a spectacular increase in electric car registrations in
2020, culminating in December when the rate
reached 10 pct,» the Secretary General for Energy and Mineral Raw Materials, Alexandra
Sdoukou, said on Thursday in the online event
«Electricity: technological developments and
the prospects of Greek-German cooperation».
As she pointed out, the initiatives taken so
far by the Ministry of Environment and Energy,
with the best example being the action «I
MOVE ELECTRICALLY», have led to a roughly 30 pct reduction in the purchase cost of an
electric vehicle, making them more affordable.
«Our vision is to set up production units in the
electromobility chain in the country, to develop
industry and to create jobs,» she said, noting
that there are already generous financial incentives for building production lines for the construction and assembly of, for example, electric
scooters, cars or chargers. In March, state
budget revenue was 2.964 billion euros, down
949 million from monthly targets, while regular
budget spending was 3.345 billion euros, down
929 million from targets. Tax revenue was 2.918
billion euros, down 11.8 pct from monthly targets, tax returns totaled 381 million euros, up
21 million and Public Investment Programme
spending was 275 million euros, down 80 million from monthly targets.
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Region enters a new era, FM says after joint meeting with Greece, Israel, UAE
Nicosia.- By Athena Arsalidou/CNA
he Ministers of Foreign Affairs of Cyprus,
Greece, Israel and the United Arab
Emirates held their first joint meeting on Friday
in the coastal town of Pafos -a meeting made
possible by the recent normalization of relations
between Israel and the UAE- stressing the
importance and symbolism of this meeting for
the cooperation, peace, stability and prosperity of
the region.

T

The meeting was attended by Cypriot Foreign Minister Nikos Christodoulides, the Foreign Minister of
Greece Nikos Dendias, of Israel, Gabi Ashkenazi, and of
the United Arab Emirates Emirates, Sheikh Abdullah Bin
Zayed Al Nahyan who participated through teleconference and was represented at the meeting by the Diplomatic Adviser of the President of the UAE and former
Minister of State for Foreign Affairs, Dr. Anwar Gargash.
The Cypriot Foreign Minister said that the meeting
signifies the new era the region has entered, driven by a
common vision of stability, prosperity and peace through
cooperation.
He also said that he briefed them on the latest developments on the Cyprus problem, adding that “we all
agreed that a reunified Cyprus must be a functional, viable sovereign state, with no foreign interference and
anachronistic systems that have no place in the 21st century”. Among the issues they discussed were the situation in Libya, Syria, Yemen, the situation in Afghanistan,
JCPOA, energy, civil protection, genetics and molecular
medicine, education, the pandemic, digital innovation,
tourism, climate, defence.
During their statements, following the meeting, they
stressed that their cooperation is open for other countries of the region.
Taking the floor, Christodoulides said that “as cooperation is further enhanced we see a path to institutionalising this cooperation in a regional forum for cooperation and security always based on a positive agenda”.
He stressed that the path is open for all countries of
the region to join, given that they respect good neighbourly relations, sovereignty and territorial integrity of
all countries, and adhere to international law.

Referring to the informal conference on Cyprus that
will take place in Geneva this month, he said that the
Greek Cypriot side goes to the meeting “steadfastly committed to resuming negotiations for reunifying Cyprus in
a bi-zonal bi-communal federation, with political equality, fully in line with UNSCRs, international and EU law.
We and the international community expect the same of
all other actors involved”.
In his statements, the Greek Foreign Minister said
that what unites the four countries are common principles, such as good neighborhood relations and peaceful
resolution of disputes on the basis of international law,
such as the UN Convention of the Law of the Sea.
Our cooperation is open to all provided they respect
those values, he underlined.
Dendias said they discussed cooperation on a number of areas, such as energy and underlined the importance of the EastMed gas pipeline and renewable energy
sources.
He said he briefed his colleagues on his visits in Libya, saying that in view of the elections in December, one
fundamental precondition is the withdrawal of all foreign forces present on the ground in Libya, a position
they all supported.
Dendias said that he also addressed the meetings he
had yesterday in Ankara. ‘In this context I reiterated that
each side has its own views, clearly manifested during the
press conference”, he continued.

He underlined the commitment of the Greek government to seek a positive agenda in its relations with Turkey, starting with economic and trade relations.
The Greek side submitted, during the Ankara meeting, a series of proposals in that regard, and so did the
Turkish side. I have also extended an invitation to my
Turkish counterpart, Mevlüt Çavuşoğlu, to visit Athens,
Dendias said.
In his statements, the Israeli Minister said that the
countries share a similar view on the Middle East and its
future and noted that the meeting is one of the results of
the change that has taken place in the Middle East over
the past year.
This change, he said, has created a real opportunity to
change the face of the Middle East adding “and if you
don’t believe that, ask yourself if you could have seen this
picture only just a year ago”.
“We want the meeting today to become a permanent
framework that we also extend to a working level” he
said, adding that they discussed a number of areas of cooperation, including energy.
“We hope that this will lead to an energy partnership
between the Eastern Med and the Gulf ” he said, stressing
that the opportunity and the potential are huge. In addition, he said that with the crisis facing tourism due to the
pandemic, cooperation in this field is key success factor.
Furthermore, he said that they have built a framework
for cooperation in dealing with emergencies, including

A two-state solution has no position in efforts
to solve the Cyprus problem, says Anastasiades

Larnaca.- By Fanitsa Zannetou/CNA
The creation of two states and sovereign
equality have no position in efforts to solve the
Cyprus problem, said on Friday President of
the Republic, Nicos Anastasiades.
The President was invited by journalists at
Psematismeno village to comment remarks by
Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu
that it is a waste of time to consider a federal
solution and President Tayip Erdogan’s threats
to intervene as Turkish ships are ready.
“I am sincerely saddened by the behaviour
and attitude (of Turkey) that is not extraordinary. It is well known during the course of the
negotiations for a Cyprus settlement, that the
fact that there has not been a solution is not
due to the lack of will on the Greek Cypriot
side but because of the Turkish intransigence”,
said President Anastasiades.
He said that on Thursday Turkey confirmed
in the loudest possible manner, its steadfast
position on Cyprus, that was decided since the
creation of the Republic. He urged political
parties on the island to stop dictating that we
should accept without negotiations, positions
that will become fait accompli without taking
anything back in return.
We are aiming to avert the unacceptable positions expressed by the Turkish President, his
Foreign Minister and the Turkish Cypriot
leader. “The creation of two states has no position, sovereign equality has no position because it calls for sovereignty to exist”, he re-

marked.
Our pursuit is to find a solution through the
UN parameters”, the President said, noting
that significant work and convergences have
been achieved and therefore based on the UN
Secretary General’s letters, “we are going to
Geneva with the positions outlined by the UN,
the Security Council, the EU and all states, to
find a solution that will evolve the Republic of
Cyprus to a bicommunal, federal state and
most of all be functional, will not be a Turkish
protectorate and will secure the rights of all
Cypriots, either Greek Cypriots or Turkish
Cypriots”.
The President further said that we have never considered to dominate what has already
been discussed, political equality between two
entities, but also political equality as interpreted by resolution 716 of the Security Council
which does not necessarily require a positive
vote for all decisions.
He repeated that he accepts “the positive
vote, if and only any proposal at the cabinet
does not harm the interests of the Turkish Cypriot community”. They should have the right
for their protection and this is what expresses
political equality and the protection of political equality, provided of course, there is an effective mechanism to resolve disputes, the
President added.
President Anastasiades said he is too concerned about Turkey’s expressed intentions
which are gradually implemented.

Asked if the timing is wrong to hold the
forthcoming informal conference at Geneva
because of Turkey’s comments recently, President Anastasiades said that the conference has
been scheduled after more than three years of
efforts to resume the dialogue and for the SG
to decide if he should make a new effort to
find common ground.
Therefore, he added, I do not consider the
timing suitable or unsuitable. It came after negotiations, deliberations, following the failure
of so many efforts when our side maintained a
positive attitude. Those who were reacting
were Turkey and the Turkish Cypriot side, he
added.
Asked to comment on the meeting in Paphos by the Ministers of Foreign Affairs of Cyprus, Greece, Israel and the United Arab
Emirates, President Anastasiades said that Cyprus is a factor of stability, peace and it is clear
to everyone, thus the Turkish reactions, that
we have developed close, friendly relations
with other neighbouring states and also Arab
Gulf states.
We are trying with every way possible, the
President added, to nurture a feeling of security that needs to prevail not only in the Eastern
Mediterranean but also in the Mediterranean.
“We are trying to contribute to peace, we are
not excluding anyone, we want to convey the
message to Turkey that it can participate as
long as it respects international law…”, the
President concluded.

fighting fires.
He said that they discussed challenges “that Iran and
Hezbollah and other extremists pose to the stability of
the Middle East and regional peace”, adding that “we will
do what ever it takes to prevent these extremists to success and we will prevent this regime from having nuclear
weapons”.
Israel, he said, is committed to the regional cooperation and invited them to a working level meeting in Israel as soon as possible.
“Together we can turn our vision of cooperation into
reality that will improve the lives of all our citizens”, he
concluded.
Diplomatic Adviser of the President of the UAE and
former Minister of State for Foreign Affairs, Dr. Anwar
Gargash, who represented at the meeting the UAE Foreign Minister, said that the regular holding of these conversations and consultations “solidifies the relations between our nations” adding that through such dialogue
“we are able to gain a deeper level of joined understanding and higher levels of cooperation and addressing the
various challenges facing our region”.
He said they also discussed their shared visions for future cooperation and joint understanding of regional issues including the energy security in the region and the
fight against COVID19.
“We shared our visions on future cooperation and explored new avenues to expand our ties in various sectors
such as trade, investments, manufacturing, technology,
science, health services, and food products” he said.
The UAE, he added, shares with its friends and allies
a common understanding of the need to engage in joint
efforts to support regional stability and noted that the
political solution is the only way to resolve and end the
current crisis in the region.
“Our discussions today focused on ways to enhance
joint action to face the repercussions of COVID19 and
how to strengthen high level cooperation in fighting the
virus and protecting the health of our people. We explored the avenues of strengthening our cooperation in
areas of using technologies to fight COVID, medical research and the distribution of COVID vaccines” he concluded.
They all thanked the Cypriot Foreign Minister for
hosting this quadrilateral meeting.

Peter Stano: Dendias’
Turkey visit part of plan
to re-establish constructive
EU-Τurkey cooperation
Brussels.- By Athanasios Athanasiou/
CAN
European Commission and European
External Action Service Spokesperson Peter
Stano said the visit by the Foreign Affairs
Minister of Greece to Turkey on Thursday was
«part of our current efforts to advance in order
to establish the constructive cooperation
between the EU and Turkey and individual
member states.» He also noted that all specifics
will be re-evaluated by the European Council
again in June.
Called by CNA to comment, during the
Commission’s midday briefing in Brussels, Peter
Stano said «Ι can only repeat what we`ve been
saying all along when it comes to the relations
between Turkey and the EU, and Turkey and
Member States of the European Union and their
bilateral relations. This is all part of our current
efforts to advance in order to re- establish the
constructive cooperation between the EU and
Turkey and individual member states. This is
what we are engaged in, exactly in line with the
statement of the last meeting of the EU leaders
in March and this is something that will be reevaluated and followed up also during the June
European Council.»
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Mitsotakis visits
Corinth Canal
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2,411 new cases, 837 on ventilators and 67 deaths
Athens.- (GreekNewsOnline, ΑΝΑ-ΜΠΑ)

G

reece confirmed 2,411 new coronavirus
infections in the last 24 hours, with 7 of
these identified at entry points to the country,
the National Public Health Organization (EODY)
said on Saturday.

Athens.- ANA-MPA

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis on
Saturday visited the Corinth Canal, which is
closed due to landslides, in order to be briefed on
the restoration plan that is in progress.
«After many many years, a substantial
intervention is held at the Canal of total cost 9
million euros» stated the prime minister.
«It is a very important project and we should
not forget that it was built in the 19th century and
now, in the 21th century, the time has come for
the necessary interventions» Mitsotakis
underlined. The Corinth Canal, one of the three
existing artificial canals in the world is of crucial
importance for the trade and transport.
While touring the region of Corinth on
Saturday, Prime Minister Kyriakos Mitsotakis
visited crops damaged by the frost in the area of
Spathovouni. Earlier, he visited an industry unit.
The prime minister spoke with farmers and
after saying that «the frost created serious damage
in the farming production in many areas of our
country» he committed that «the recording of the
damages to be held with accuracy and the
producers to be compensated fast and with
justice’.
Earlier, Mistotakis visited the industry unit
Calpak (solar systems, solar water heaters) where
he was briefed on the extrovert character of the
industry, its adaptation to the changes brought by
the technological progress as well as on the
protection measures against COVID-19 while on
his part, Mitsotakis underlined the progress in
Greek ‘green’ technologies.

Asylum seekers
hosted at VIAL
hotspot less than 1,000
Athesn

Asylum seekers hosted at VIAL identification
and recording centre on Chios island are, for the
first time since its creation, less than 1,000. The
hosting structure’s capacity was 1,015 and as
Migration and Asylum Minister Notis Mitarachi
said to Athens-Macedonian News Agency «when
I assumed office the population in VIAL was
5,712 people». On Saturday 16 April on Chios and
«in the context of the decongestion operation of
the island and of the guarding of the sea borders»
a total of 1,302 migrants and refugees live in
Chios instead of 6,012 in mid-March 2020. The
crisis management needs hard work and a plan»
Mitarachi underlined.

Pfizer boss warns
that third vaccine dose
might be required
New York

Albert Bourla, Chief Executive Officer of Pfizer
pharmaceutical, warned that a third vaccine dose
might be necessary in comments published on
Thursday. Specifically, those who have been fully
vaccinated might be required to get an additional
shot after 12 months. He also warned that
coronavirus vaccinations drives might have to be
done on an annual basis, similar to the flu shot.
Bourla also highlighted the importance of
reducing the number of potential virus carriers
and expressed optimism that vaccines will be an
important tool in the battle against the extremely
contagious coronavirus variants.
The comments by Bourla were published on
Thursday but were originally made during an
event organized by American multinational CVS
Health according to CNBC.

Greece has confirmed 313,444 infections from
the start of the pandemic (daily change: +0.8 pct).
In the confirmed cases of the last 7 days, 59 infections are related to travel from abroad and 3,265 to
other confirmed cases.
There are also 67 deaths recorded in the last 24
hours, bringing the total of pandemic victims to
9,397. Of these, 95.5 pct had an underlying condition and/or were 70 years old.
A total of 837 patients are on ventilators in hospitals. Their median age is 68 years and 85.2 pct
have an underlying condition and/or are aged 70 or
more. Another 1,936 have been discharged from
ICUs since the pandemic began.
In addition, 507 Covid-19 patients were admitted to hospital in the last 24 hours, a drop of 7.31
pct from the previous day. The average number of
admissions with Covid-19 to hospitals over the last
7 days was 514.
The median age of new infections is 44 years
(range: 0.2 to 106 years), while the median age of
the deceased is 79 (range: 0.2 to 106 years).
Self-administered coronavirus tests will be
obligatory to a wider range of employees in the
public and private sector as of Monday (April 19),
according to a joint ministerial decision issued on
Saturday.
Public sector employees include those working
in Citizens’ Service Centers (KEP), local municipal
administrations, judicial officials, court employees,
cleaning services and those employed in the “Help
at Home” program.
In the private sector, employees who will have to
provide a negative result are those in retail, hospitality, transport and travel, hairdressers, nail salons,
and betting agencies.
Tests will have to be taken once a week, before
going to work, and is valid for seven days.
An employer is not allowed to allow an employ-

ee who has not taken the test or tested positive to
come to work.
Meranwhile, the head of the Thessaloniki Prosecutor’s Office has asked police to file charges
against internet users who upload posts calling on
the public to refuse to test themselves for Covid-19.
The order came in the wake of the controversy at
a high school in western Thessaloniki where students were refused entry after turning up without
certification proving they had undergone mandatory self-testing.
Driving theory courses and the relevant tests will
be conducted online, while staff at driving schools,
including the examiners, will have to self-test twice
per week on Mondays and Thursdays, added the
minister. Candidates will have to self-test 24 hours
ahead of their driving test.

Kozani Re-opens

The retail sector in the region of Kozani will reopen on Monday April 19 for pick-up of online orders, Deputy Minister for Civil Protection & Crisis
Management Nikos Hardalias announced on Fri-

day. Meanwhile, the country’s driving schools will
also reopen on Monday with restrictions, he added.

SYRIZA

SYRIZA-Progressive Alliance spokesperson
Nassos Iliopoulos spoke of a dangerous government for the life and the future of the citizens, both
at health and economic level, in an interview with
the newspaper «Democratic Voice» of Epirus on
Saturday.
He said that the government has lost control of
the pandemic and of the people’s trust and has done nothing to improve the condition in the mass
means of transport and in the workplaces because
it never believed in a strong public health system.
On the economy, he said that «there is no substantial economic support, the private debt is increasing while the same is happening with the unemployment».
He also said that the government «is sinking into an institutional decadence» and «invests in an
authoritarian democratic rights’ repression strategy
that is creating more insecurity to the people».

Dendias: Government promoting active foreign policy
Athens.- (ANA-MPA)
Mitsotakis’ government promotes an active
foreign policy. I am serving this policy in total
agreement with Prime Minister Kyriakos
Mitsotakis, underlined Foreign Minister Nikos
Dendias after his meeting with the Chairman of
the Libyan Presidential Council Mohamed alMenfi earlier on Saturday. The two officials’ talks
focused on the bilateral relations the promotion of
the cooperation and the regional developments as
well as Libya’s stabilisation and reconstruction,
according to a Foreign Ministry post on twitter.
«It was an opportunity as he was visiting Athens,
to build after the excellent meeting president Menfi
had with Prime Minister Kyriakos Mitsotakis at the
Maximos Mansion» said Dendias. «As you are
aware, yesterday (Friday) I was in Cyprus, tomorrow
(Sunday) I will be in Cairo and on Tuesday in Saudi
Arabia and on Monday we have a Cabinet meeting»
Dendias underlined
Foreign Minister Nikos Dendias met earlier on
Saturday with the French Ambassador Patrick
Maisonnave. The meeting focused on the regional
developments in the eastern Mediterranean.
On Sunday, the Foreign Minister is expected to
visit Cairo, to meet with his Egyptian counterpart
Sameh Shoukry. The talks are expected to focus
on the bilateral relations and on the recent
regional developments, the Greek Foreign
Ministry said in an announcement on Saturday.
On quadrilateral meeting
What unites the four countries meeting on

Cyprus is «a common commitment to basic
principles and values,’’ Greek Foreign Affairs
Minister Nikos Dendias said at the conclusion of
the first quadrilateral meeting of Greece, Cyprus,
Israel and the UAE in Paphos on Friday.
These principles include «promoting good
neighbourly relations and the peaceful resolution
of disputes on the basis of principles of
international law, such as the UN Convention of
the Law of the Sea,» he said in a statement
addressed to his three counterparts, noting that
«Greece strives to build good neighbourly
relations with all the countries in the region,
without exception.» The partnership of the four
is very important for regional stability, he added.
Attending the meeting were Cyprus FM Nikos
Christodoulides, Israeli FM Gabi Ashkenazi,
UAE’s FM Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan
(via teleconference) and his representative Anwar
Gargash, UAE President’s Diplomatic Advisor
and former Minister of State for Foreign Affairs.
At the meeting, the four foreign ministers
discussed extending cooperation in several areas,
starting from the energy sector. «In this context,
we underlined the importance of the EastMed
Gas Pipeline and renewable energy sources,» he
noted, and they also discussed how to enhance
exchanges on issues such as digital innovation,
tourism, climate, defence, the coronavirus
pandemic, and preparing for the post-pandemic
world.
Dendias stressed that, as he has repeatedly
noted, «our cooperation schemes are open to all.

Provided that they share our respect for the
values and the principles I just highlighted.»
Among other issues the four FMs exchanged
views on were areas of common concern, such as
developments in the Eastern Mediterranean,
Libya, Syria and Yemen. The Greek FM said he
briefed his colleagues about his recent visits to
Libya, where he said that a fundamental
precondition to the elections scheduled there for
December is the withdrawal of all foreign forces
on the ground in Libya.
This, he said, addressing his colleagues, is «a
position all of us fully share and support.» While
in Libya, he added, «It was also pointed out that
any arrangements that are contrary to basic
principles of International Law are not valid.»
Referring to his visit to Ankara on Thursday
and his meeting with his Turkish counterpart
Mevlut Cavusoglu, Dendias said, «I reiterated
that each side has its own views, clearly manifested
during the press conference many of you may
have seen. However, I would also like to underline
the commitment of the Greek government, led by
Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, to seek a
positive agenda in our bilateral relations with
Turkey, starting with economic and trade
relations. The Greek side submitted, during the
Ankara meeting, a series of proposals in that
regard, and so did the Turkish side.» He added
that he had extended an invitation to Cavusoglu
to visit Athens.
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Foreign Ministers of Greece and Turkey clash at news conference in Ankara
Ankara.- (Reuters, ANA,
GreekNewsOnline)

Turkey is «prepared to offer any support to protect
the cultural heritage of Ottoman monuments in
Greece, the same is true for the Greek and Christian monuments in Turkey,» Cavusoglu said, while
noting that «on this issue we can have mutual support and cooperation.»
Commenting on the meetings on Thursday, he said,
«In the near term, we believe that visits between
countries, talks without terms and conditions and
visits to one another of our state leaders will provide a very productive foundation for the expansion and development of our contacts.»

G

reek Foreign Minister Nikos Dendias
clashed with his Turkish counterpart
Mevlut Cavusoglu on Thursday at a joint news
conference in Ankara that began with hopes of
improved relations but quickly descended into
acrimonious accusations from both sides.
Seeking to ease months of tensions over
territorial disputes in the Mediterranean,
Dendias expressed support for Turkey’s bid to
join the European Union but said any
violations of Greece’s sovereignty would be
sanctioned.
His comments prompted an angry response from
Cavusoglu who described them as «unacceptable»,
prompting Dendias to say he was surprised Cavusoglu had not expected him to act as if nothing had
happened in the Aegean and eastern Mediterranean.
Greek government sources said that prior to the
meeting Prime Minister Mitsotakis had instructed
him to react this way, if provokes. Prime Minister
Kyriakos Mitsotakis met with Nikos Dendias on
Friday and according to Athens-Macedonian News
Agency sources, the foreign minister briefed him
in detail about the discussions he had in Ankara on
Thursday. Additionally, Mitsotakis expressed his
satisfaction with the way Dendias handled a difficult discussion.
IN ANKARA
Prior to the meeting of the two foreign ministers,
Foreign Minister Dendias was received at the
Presidential Palace by President Tayyip Erdogan.
According to Cavusoglu, President Recep Tayyip
Erdogan proposed that a summit be held about the
East Mediterranean. The Turkish minister added
that a difference in opinions concerning the Aegean does exist, but he underlined that «we believe all
issues between us can be resolved by constructive
dialogue.»
Concerning standing issues between the two countries, Cavusoglu pointed out that the dialogue
which began on Thursday must continue

NIKOS DENDIAS

Greek Foreign Affairs Minister Nikos Dendias said
talks in Ankara were «extensive, open and sincere,»
speaking after meeting with his Turkish counterpart Mevlut Cavusoglu on Thursday.
The Greek minister welcomed the restart of exploratory talks and political consultations with
Turkey, and he underlined that several regional and
bilateral issues were discussed at the meeting with
Cavusoglu, including a series of proposals towards
reviving initiatives for the economic collaboration
between the two countries.
The meeting also provided «a positive agenda of

economic issues to promote our relations further,» and to «change the climate that exists in
Greek-Turkish relations.»
Dendias did however underline that «a necessary
prerequisite to this is de-escalation and refraining
from actions and statements that undermine the
climate.»
Greece, he underlined, «supports Turkey’s EU accession process, if it so wishes,» but respect of EU
principles and values is an inviolable condition for
it.
Concerning the five-sided summit on the Cyprus
issue, under the aegis of the UN, he said all sides
concerned will join with a «constructive spirit in
mind.» The only acceptable solution to the Cyprus
issue, he added, is «the one supported by all international actors: a bizonal, bicommunal federation.»
The minister pointed out that he found himself in
agreement with his Turkish counterpart that migration is an «EU-Turkish issue». Turkey, however,
should meet its commitments as inscribed in its
joint statement with the EU on migration, he noted.
Furthermore, Dendias reminded his counterpart of
what he said was the «instrumentalization of the
migration issue» at the Greek-Turkish borders in
Evros in 2020.
Additionally, reversing its decision to turn the Hagia Sophia historic monument to a mosque «would
be beneficial to Turkey and its international image.»
«Greece and Turkey are destined to coexist in a region with many complex problems,» said Dendias.
It is, therefore, to the benefit of both countries «that
we cooperate within the framework of good neighborliness for security, prosperity and peace.»
«We are not ignoring reality; we know we have a
long way ahead of us, but we can take that first step
today,» he concluded.

MEVLUT CAVUSOGLU

Issues between Greece and Turkey «can be resolved
by constructive dialogue,» Turkish Foreign Affairs
Minister Mevlut Cavusoglu said on Thursday, at
statements following his meeting in Ankara with
his Greek counterpart Nikos Dendias.
Welcoming the restart of exploratory talks and political consultations, he added that «fait accomplis
and provocative statements can be avoided.» He
said the two discussed all bilateral issues related
to the Aegean and the East Mediterranean and acknowledged that Greece and Turkey held differences of opinion. He also highlighted the proposal earlier in the day by Turkish President Recep Tayyip
Erdogan for a summit on the East Mediterranean.
On the informal five-sided meeting on the Cyprus
issue in Geneva, he said that «all sides must join in
the most positive and constructive manner.»
Referring to Greek-Turkish trade and economic relations, he said that as neighbors both should continue and expand them, something being worked
on. He also highlighted the importance of the restart last month of flights between the two countries that had been suspended due to the pandemic.
Cavusoglu called for «continuing the counterterrorism fight against organizations like FETO and
PKK,» and said managing illegal migration must be
done in a «spirit of cooperation, not antagonism.»
The Turkish FM also noted the two ministers discussed what he called «the Turkish minority living
in Thrace», adding that «from the very start, we introduced best practices for the Greek minority living here.» Both minorities he noted should continue living in either country in a way that leads them
to prosperity and peace. FM Dendias responded
that in Greece there is a Muslim minority, which is
what the Lausanne Treaty recognizes and what the
Greek state believes.

In terms of improving Greek-Turkish relations and
resolving disagreements, the Turkish minister said,
addressing Dendias, «we believe we must continue the dialogue you began today with your visit,»
while he added that both have known each other
since 2003 at the Council of Europe and retained
a friendship.
In ex agenda comments after the statements by
Dendias, and in response to his counterpart’s expressed Greek stance, Cavusoglu said he could not
accept that Turkey is violating Greece’s rights in the
Aegean, while he also claimed that the Muslim minority in Thrace declares itself as being «of Turkish origin». He also added that what the European
Commission says about the issue of the Aegean and
maritime zones is not related to International Law
and to the International Court at The Hague.

STATE DEPARTMENT

The US State Department expressed its continued
support for a dialogue between Greece and Turkey,
in a statement on Friday that followed up on the
visit of Greek Foreign Affairs Minister Nikos Dendias to Ankara on Thursday.
«The US continues to welcome dialogue between
Greece and Turkey, and the commitment of both
governments to diplomatic engagement. We support all efforts to reduce tensions in the Eastern
Mediterranean,» said the US State Dept. spokesperson.

NIKOS KOTZIAS

Nikos Kotzias, who served as foreign minister
during the leftist SYRIZA administration, has
questioned the stance of Foreign Minister Nikos
Dendias during Thursday’s tense press conference
with his Turkish counterpart after a meeting in Ankara.
“For the first time after 20 months of stubborn silence, the foreign minister partially responded to
Turkish provocations. However, he failed to explain: was that the aim of his trip?” Kotzias tweeted
on Friday.
“Did he accomplish something more substantial
[than that] and to what extent? Or is he only interested in public relations stunts and New Democracy’s in-party politics?,” he said.
Kotzias was Greek foreign minister from September 2015 until his resignation in October 2018.

Greece says wants positive agenda with Turkey
Ankara.- (Reuters)
Greece said on Friday it wanted a «positive
agenda» with Turkey despite differences, a day
after their foreign ministers clashed during a
news conference, while President Tayyip Erdogan defended Ankara’s response.
The comments appeared aimed at easing the
atmosphere after an ill-tempered exchange between Greek Foreign Minister Nikos Dendias
and his Turkish counterpart, Mevlut Cavusoglu, as they stood side by side following a meeting in the Turkish capital.
«Each side has its own views, clearly manifested during the press conference many of you
may have seen,» Dendias said at a summit in

Cyprus attended by his Cypriot and Israeli
counterparts as well as a senior official from
the UAE.
«However I would also like to underline the
commitment of the Greek government, led by
Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, to seek a
positive agenda in our bilateral relations with
Turkey, starting with economic and trade relations,» Dendias said, adding he had invited Cavusoglu to Athens.
The unusually public argument at Thursday’s media briefing once again laid bare differences between the NATO allies which are at
odds over many issues, from competing claims
over the extent of their continental shelves in
the Mediterranean to air space, energy re-

sources, Cyprus and the status of some islands
in the Aegean.
Tensions flared last summer when Turkey
sent a drilling ship to contested Mediterranean
waters, but have eased slightly after Ankara
withdrew the vessel and the countries resumed
talks over their disputes following a five-year
hiatus.
Erdogan said there had been a «friendly atmosphere» when he met Dendias on Thursday
but that the tone had shifted during the news
conference when Dendias told Cavusoglu any
violation of Greece’s sovereignty would be met
by sanctions. Cavusoglu branded the comments unacceptable. [ read more
«In the face of Dendias’s behaviour and atti-

tude, our foreign minister reminded him of his
place,» Erdogan told reporters.
«He couldn’t act softly (any more). So he
(Cavusoglu) finished the job by taking the necessary stance and making the necessary remarks. Of course, we don’t find this (Dendias’s
attitude) appropriate.»
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KPS CAPITAL

Mike Psaros’ company
to Acquire Largest
Metal Packaging
Business in Europe
NEW YORK, NY.PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP
(«KPS») announced on Thursday, April 8, that it
has signed a definitive agreement to acquire the
Europe, Middle East and Africa food, aerosol and
promotional packaging business (the «EMEA
Food and Consumer Packaging Business» or the
«Company») from Crown Holdings, Inc. (NYSE:
CCK, «Crown») for €2.25 billion (approximately
$2.7 billion). Crown will retain 20% ownership of
the Company. The transaction is expected to close
in the third quarter of 2021 and is subject to customary closing conditions and approvals.
The EMEA Food and Consumer Packaging
Business is the largest manufacturer of steel and
aluminum food packaging in Europe and is a leading manufacturer of aerosol and promotional
packaging. The Company is critical to the European food supply chain and has hundreds of global
and regional food and consumer products customers. The Company’s products are highly sustainable and help to prevent food waste and drive
higher rates of recycling. The EMEA Food and
Consumer Packaging Business has approximately
6,300 employees across 44 manufacturing facilities
in Europe, the Middle East and Africa, and generates annual revenue of approximately €2.0 billion.
Michael Psaros, Co-Founder and Co-Managing
Partner of KPS, said, «We are excited to acquire
Continues on page 42
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AHEPA Update from Supreme
President George G. Horiates
INTERNATIONAL DAY FOR MONUMENTS

Persons, wearing protective masks, visit the archaeological site of Elevsis, 35 km south
of Athens, Greece, on 18 April 2021, International Day for Monuments and Sites. The
Greek city Elevsis will be the European Capital of Culture for 2023, focusing on culture,
humanity, city, and the environment under the general title: ‘2023 Elevsis Mysteries of
Transition’ Photo: EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

In an exclusive
interview
he talks about
the upcoming
Supreme
Convention in
Athens, the
AHEPA
Bicentennial
events and the organization’s
actions during the pandemic
New York.- By Vicki James Yiannias
“AHEPA’s mission to defend Hellenism has been
more focused than ever this particular year and in
these particular times,” AHEPA Supreme President, George G. Horiates, Esq., told the GN in a
Wednesday interview that included the philanthropic work of AHEPA during the pandemic, the
celebrations for Bicentennial of the Greek Revolution and the upcoming AHEPA in Greece. “We’ve
been a society under quarantine in this pandemic,
yet we have been providing care throughout the
world through our AHEPA Capital C Cares initiative to combat COVID-19. Many of our chapters
have been delivering relief throughout our communities—not just in the United States—but in
Continues on page 43

