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Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Άνδρες της Προεδρικής Φρουράς στην τελετή ταυτόχρονης Έπαρσης της Ελληνικής σημαίας και της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ακρόπολη, στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα της Ευρώπης παρουσία της Προέδρου Σακελλαροπούλου και του
αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, Κυριακή 9 Μαΐου 2021.

ΧΙΛΙAΔΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΤΣΑΚΟΥ
Νέα Υόρκη.(GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)
Photos: GANP/Dimitrios Panagos
Σε κλίμα συγκίνησης η ελληνική ομογένεια αποχαιρέτησε από κοινού με την
αστυνομία της Νέας Υόρκης τον Αναστάσιο Τσάκο. Ο ομογενής αστυνομικός έχασε
τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, όταν
32χρονη γυναίκα που βρισκόταν υπό την
επήρεια μέθης τον παρέσυρε με το αυτοκίνητο της τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στον ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής στην περιοχή Γκρινλόουν της Νέας Υόρκης.
Στη νεκρώσιμη ακολουθία, όπου χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, παραβρέθηκε ο δήμαρχος της
Νέας Υόρκης Μπιλ Ντε Μπλάζιο, o γενικός πρόξενος της Ελλάδας Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, καθώς και πλήθος αστυνομικών, οι οποίοι αποχαιρέτισαν τον Αναστάσιο Τσάκο με όλες τις προβλεπόμενες
τιμές. Ο ομογενής αστυνομικός άφησε πίσω τους δύο γονείς του, Σταύρο και Άννα
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Μετά τον Ιούνιο και μόνο
εμβολιασμένοι, στην Ελλάδα
ΤΙΜΗΘΗΚΕ Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Βρυξέλλες.- (faq.gr)
Κόλαφος για την κυβέρνηση αλλά και
σύσσωμες τις “δημοσκοπήσεις” που παλεύουν να στηρίξουν το αφήγημα της παραπαίουσας κυβέρνησης Μητσοτάκη, τα
αποτελέσματα από το ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Φλεβάρη – Μάρτη 2021!
Σύμφωνα με τα στοιχεία που βάζουν
φωτιά στο πολιτικό σκηνικό καθώς ανατι-

NYC – LI: $1.00 • Outside $1.25

Προβλεψιμότητα,
προστασία
και προσοχή γιατί
η πανδημία
δεν τελείωσε,
συστήνει ο ιατρός
– ερευνητής Δρ. Γιώργος Παυλάκης,
ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών
Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Η Ελλάδα από τις 14 Μαΐου ανοίγει τις πύλες της
για εμβολιασμένους ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ κι άλλες
χώρες του κόσμου κι όλα δείχνουν ότι αν και αυτή τη
στιγμή οι επιδημιολογικές επιδόσεις της χώρας είναι
αρνητικές, το ενδιαφέρον των Ελληνοαμερικανών
(αλλά και Αμερικανών) να την επισκεφθούν το καλοκαίρι είναι πολύ υψηλό. Χαρακτηριστικό ότι μέχρι
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ΚΟΓΚΡΕΣΟ
Νομοσχέδιο
για τις θρησκευτικές
ελευθερίες
του Οικουμενικού
Πατριαρχείου
Ουάσιγκτον.Του Πέτρου Κασφίκη/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Νέα νομοθετική πρωτοβουλία για τη προστασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου απέναντι στις τουρκικές αυθαιρεσίες ανέλαβαν οι επικεφαλής της ελληνικής κοινοβουλευτικής ομάδας στο Κογκρέσο (Hellenic Caucus). Πρόκειται για ένα διακομματικό νομοσχέδιο που φέρει
την υπογραφή της δημοκρατικής βουλευτή Κάρολιν Μαλόνι και του ρεπουμπλικάνου βουλευτή Κώστα Μπιλιράκη. Στόχος του νομοσχεδίου
είναι να καταστήσει την Τουρκία υπόλογη για
την παραβίαση των θρησκευτικών ελευθεριών
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Ελλήνων
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Προδημοσίευση από το βιβλίο του Άρτουρ Σνίτσλερ «Η ξένη»
Ο

Άρτουρ Σνίτσλερ (Arthur
Schnitzler, 1862-1931),
αυστριακός πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, ήταν εβραϊκής καταγωγής και τα έργα του
εστίασαν στο ζήτημα των ερωτικών σχέσεων, με αποτέλεσμα να
κατηγορηθεί πολλές φορές και
από πολλές και διαφορετικές
πλευρές.
Δεν είναι τυχαία η ρήση του Σίγκμουντ Φρόιντ ότι ο Σνίτσλερ
πρόλαβε με τη λογοτεχνία και το
θέατρό του όσα εκείνος προσπαθούσε να αποδείξει ψυχαναλυτικά.
Στην πλούσια ελληνική βιβλιογραφία του Σνίτσλερ έρχεται να προστεθεί τις επόμενες ημέρες η μυθοπλασία του «Η ξένη», που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Περισπωμένη, σε μετάφραση και επίμετρο Μάνου Περράκη. Το ΑΠΕΜΠΕ προδημοσιεύει ένα απόσπασμα από την «Ξένη», που είναι μια
ιστορία ακαταμάχητης γυναικείας
γοητεία και μοιραίου έρωτα.
[…] Κάθε συνάντηση ενέτεινε
την επιθυμία του για εκείνη. Η Καταρίνα ήταν ντυμένη πάντοτε
απλά, όμως η ψηλή κορμοστασιά
της και, κυρίως, ο ιδιαίτερος, βασιλικός θα έλεγε κανείς, τρόπος της
να γέρνει το κεφάλι της ελαφρά
προς τα πλάγια, όταν άκουγε προσεκτικά κάποιον, της προσέδιδε μία
μοναδική ευγένεια. Δεν μιλούσε
πολύ και τα μάτια της, όταν βρισκόταν στο μέσον μίας συντροφιάς, ήταν συνήθως βυθισμένα σ’
έναν μακρινό ορίζοντα όπου κανείς
άλλος δεν είχε πρόσβαση. Στους

νεαρούς κυρίους δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία ενώ προτιμούσε να συνομιλεί με ώριμους άνδρες που κατείχαν φήμη ή κάποιο αξίωμα. Και
πάλι ένα χρόνο έπειτα αφ’ ότου ο
Άλμπερτ την είχε γνωρίσει, αρραβωνιάστηκε, έτσι φημολογούνταν,
με τον κόμη Ρούμμινγκσχάουζ, που
είχε μόλις επιστρέψει από μία ερευνητική περιήγηση στο Θιβέτ και το
Τουρκεστάν. Τότε ήταν που ο Άλμπερτ συνειδητοποίησε ότι η μέρα
που η Καταρίνα θα έδινε το χέρι της
σε άλλον από εκείνον θα ήταν η τελευταία της ζωής του και ότι ο
ίδιος, ο οποίος είχε διανύσει τη ζωή
του μέχρι το τριακοστό της έτος
τόσο ομαλά, μεμιάς συνειδητοποίησε όλους τους κινδύνους και την
τρέλα στην οποία ένα έντονο πάθος θα μπορούσε να βυθίσει ακόμα
και τον πιο λογικό άνδρα.
Θεωρούσε τον εαυτό του απέναντι στην Καταρίνα μηδαμινό. Ναι
μεν διέθετε ένα αξιοπρεπές εισόδη-

μα με το οποίο θα μπορούσε να διαγάγει έναν πραγματικά ξένοιαστο
βίο ως εργένης, όμως σε καμία περίπτωση δεν περίμενε να πλουτίσει.
Είχε μπροστά του μία σίγουρη αλλά όχι σπουδαία σταδιοδρομία.
Ήταν πάντοτε ντυμένος με μεγάλη
επιμέλεια χωρίς ωστόσο να δείχνει
πραγματικά κομψός· μιλούσε όχι
δίχως χάρη, όμως ποτέ δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο να πει· και ήταν ευπρόσδεκτος παντού χωρίς ωστόσο
η παρουσία του να προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Και έτσι διαισθανόταν ότι ένα τόσο μυστηριώδες
πλάσμα όπως η Καταρίνα, που ερχόταν από έναν κόσμο διαφορετικό
απ’ τον δικό του, θα ήταν σαν να
του έκανε μεγάλη χάρη σε περίπτωση που κατόρθωνε να την κάνει δική του, και ότι τότε το τίμημα που
θα έπρεπε να πληρώσει για μια ευτυχία που ένιωθε ότι δεν δικαιούνταν θα ήταν πραγματικά μεγάλο.
Και καθώς ήταν πέρα για πέρα
αποφασισμένος να προβεί σε κάθε
θυσία, άρχισε σιγά σιγά να ανακτά
την αυτοπεποίθησή του. Ένα πρωί
έμαθε ότι ο κόμης είχε αναχωρήσει
για τη Γαλικία χωρίς να πει τίποτα∙
και τότε, με μια αποφασιστικότητα
που δεν ήταν ίδιον του χαρακτήρα
του, θεώρησε ότι είχε έρθει η κατάλληλη στιγμή και πήγε να βρει
την Καταρίνα.
Πόσο μακρινές του φαίνονταν
τώρα εκείνες οι ώρες. Ανακάλεσε
στη μνήμη του το δωμάτιο στη
Σκωτική Πλατεία, ευρύχωρο και
θολωτό, αλλά χαμηλοτάβανο, με
παλιά καλοδιατηρημένα έπιπλα, είδε την βαθυπόρφυρη καρέκλα που
βρισκόταν τραβηγμένη δίπλα στο

παράθυρο, το ανοιγμένο πιάνο με
τις ανοιχτές παρτιτούρες, το στρογγυλό τραπέζι από μαόνι πάνω στο
οποίο βρισκόταν ένα άλμπουμ με
κάλυμμα από μάργαρο και το δοχείο για τα επισκεπτήρια που ήταν
από παλιά πορσελάνη Μάισνερ.
Και τότε θυμήθηκε ότι είχε κοιτάξει
κάτω στην ευρύχωρη πλατεία το
πλήθος του κόσμου που ερχόταν
από την λειτουργία της Κυριακής
των Βαΐων στην αντικρινή Σκωτική
Εκκλησία. Ενώ έκρουαν οι καμπάνες έκανε την εμφάνιση της από το
διπλανό δωμάτιο η Καταρίνα με τη
μητέρα της χωρίς να δείξει ιδιαίτερη έκπληξη για την επίσκεψη του
όσο εκείνος θα περίμενε. Τον άκουσε με προσήνεια και δέχτηκε την
πρόταση του όπως ακριβώς θα δεχόταν την πρόσκληση για έναν χορό. Η μητέρα της, πάντα με το μειλίχιο χαμόγελο των βαρήκοων, καθόταν σιωπηλή στη γωνία του ντιβανιού γέρνοντας που και που το
αφτί στη μαύρη μεταξωτή βεντάλια
της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνομιλίας τους σ’ εκείνο το δροσερό
δωμάτιο που ήταν διαποτισμένο με
την ήρεμη διάθεση της Κυριακής ο
Άλμπερτ είχε την αίσθηση ότι είχε
εισχωρήσει σε μία χώρα την οποία
είχαν ταλανίσει για πολύ καιρό
σφοδροί άνεμοι και στην οποία τώρα ήταν διάχυτη η επιθυμία για γαλήνη. Και καθώς κατέβαινε τα
γκρίζα σκαλοπάτια δεν είχε την μακάρια αίσθηση μιας εκπληρωμένης
επιθυμίας αλλά μονάχα την επίγνωση ότι εισερχόταν σε μια μαγευτική, αλλά αβέβαιη και σκοτεινή εποχή της ζωής του. […]
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κάποιοι Αμερικανοί διστάζουν να βγάλουν τη μάσκα τους
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters
Η Ανίτα Γκλικ ένιωσε μια αίσθηση ελευθερίας καθώς έβγαλε βόλτα τον σκύλο μιας φίλης
της στη γειτονιά της στο Κάπιτολ Χιλ της Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα, με τη μάσκα να
είναι περασμένη χαλαρά στον καρπό της χάρη
στις νέες οδηγίες των αμερικανικών υγειονομικών αρχών για τη χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους.
Αλλά ακόμα και βάσει των νέων χαλαρότερων κανόνων των Αμερικανικών Κέντρων
Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (CDC), που
προβλέπουν ότι άνθρωποι όπως η Γκλικ που
έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19 δεν
χρειάζεται στις περισσότερες περιπτώσεις να
φορούν μάσκα στους εξωτερικούς χώρους, η
70χρονη συνταξιούχους δασκάλα δήλωσε ότι η
ίδια θα συνεχίζει να φορά τη δική μας ως εκδήλωση ευγένειας προς τους άλλους.
«Πραγματικά δεν θέλω να κάνω έναν εντελώς ξένο να σκεφθεί ‘Να διασχίσω τον δρόμο;
Έχει εμβολιαστεί; Μπορεί να μολυνθεί;’», δήλωσε η Γκλικ, που είναι πλήρως εμβολιασμένη από
τον Φεβρουάριο.
Πρόσθεσε ότι ίσως συνεχίζει να φορά μάσκες
στον μέλλον για να βοηθηθεί με την εποχική
της αλλεργία, παρόλο που «είναι μπελάς και
θολώνουν τα γυαλιά μου, και εάν έχω φάει κάτι, το μυρίζω όλη μέρα».
Πολλοί εμβολιασμένοι Αμερικάνοι άρχισαν
σιγά σιγά να πετούν τις μάσκες τους αυτή την
εβδομάδα, σε μια σημαντική αλλαγή σε σχέση
με τη συμπεριφορά που ήταν υποχρεωμένοι να
επιδεικνύουν εδώ και πάνω από ένα χρόνο

προκειμένου να ανακοπεί η διασπορά της πανδημίας του κορονοϊού.
Πέρα από τα οφέλη της πρόληψης της ασθένειας, οι μάσκες στις ΗΠΑ έχουν γίνει σύμβολα
πολιτικών απόψεων και ηθικής. Οι συσχετισμοί
αυτοί καθιστούν πιο δύσκολο για ορισμένους
να βγάλουν τις μάσκες τους παρά τις οδηγίες
των επιστημόνων.
Συνεντεύξεις με πάνω από 10 ανθρώπους
στην αμερικανική πρωτεύουσα και τις γειτονικές της περιοχές αποκαλύπτουν μια σειρά από
λόγους για τους οποίους κάποιοι Αμερικανοί
διστάζουν να βγάλουν τη μάσκα --ή ποτέ δεν
ένιωσαν ότι ήταν υποχρεωμένοι να τη φορούν
σε εξωτερικούς χώρους.
Οι φοιτητές Εμάνουελ Λονγκ και Ατζ Μπάρμπερ, 19 ετών και οι δύο και πλήρως εμβολιασμένοι, φορούσαν μάσκα αυτή την εβδομάδα
ενώ επισκέπτονταν το Μνημείο του Λίνκολν.
Ανησυχούν εδώ και καιρό ότι είναι πρώιμο τα
CDC να υποστηρίζουν πως η χρήση μάσκας σε
εξωτερικούς χώρους δεν είναι απαραίτητη
εκτός κι αν κάποιος βρίσκεται με πλήθος ανθρώπων, καθώς η COVID-19 συνεχίζει να αποτελεί έναν πολύ πραγματικό κίνδυνο, ειδικά για
ανοσοκατεσταλμένους.
«Νιώθεις γυμνός εάν βγεις έξω χωρίς μάσκα», δήλωσε ο Μπάρμπερ.
Η αλλαγή των κανόνων των CDC έθεσε σε
δοκιμασία την πίστη των Αμερικανών στα εμβόλια κατά της COVID-19, που έχουν χορηγηθεί σε πάνω από 148 εκατ. ανθρώπους στις
ΗΠΑ. Κάποιοι που έχουν εμβολιαστεί επικαλέστηκαν ως λόγο για τον οποίο δεν νιώθουν

άνετα χωρίς μάσκα τις σπάνιες περιπτώσεις
όπου ανοσοποιημένοι προσβλήθηκαν από τον
ιό. «Δεν νομίζω ότι είμαι ο σούπερμαν», δήλωσε ο 57χρονος Άντριου Νουσμπάουμ, έχοντας
δίπλα του τη μάσκα του ενώ πίνει τον καφέ του
στο εξωτερικό χώρο μιας καφετέριας στο Γκρέιτ Φολς της Βιρτζίνιας, μιας κοινότητας στα
προάστια της Ουάσινγκτον.
Ο Νουσμπάουμ, που έχει εμβολιαστεί κατά
της COVID-19, δήλωσε ότι πρόσφατα θορυβήθηκε όταν πήγε στο σπίτι ενός φίλου και έμαθε
ότι ορισμένοι σε αυτή τη μικρή μάζωξη σε κλειστό χώρο δεν είχαν εμβολιαστεί.
«Συνεχίζω να ανησυχώ ότι ίσως κολλήσω,
ίσως είμαι μια από αυτές τις περίεργες περιπτώσεις», είπε.

ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Βίβι Σμιθ, μια 60χρονη δικηγόρος στην
Ουάσινγκτον, είπε ότι για εκείνη τα CDC έχασαν κάποια από την αξιοπιστία τους όταν άλλαξαν απότομα την πολιτική τους σε ό,τι αφορά τις μάσκες στις αρχές της πανδημίας. Η υπηρεσία και άλλοι υγειονομικοί αξιωματούχοι αρχικά είπαν ότι το ευρύ κοινό δεν χρειάζεται να
φορά μάσκες, αλλά στη συνέχεια αντέστρεψαν
την οδηγία αυτή, αποδίδοντας τη στάση αυτή
στις ανησυχίες για ελλείψεις μασκών για τους
εργαζομένους του υγειονομικού τομέα.
Η Σμιθ φορούσε μάσκα ενώ η ίδια και αρκετοί φίλοι της φύτευαν κουφοξυλιές στον τοπικό, κοινοτικό κήπο την περασμένη εβδομάδα.
Αν και είναι πλήρως εμβολιασμένοι, η ίδια γνωΣυνέχεια στη σελίδα 4
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Νομοσχέδιο για τις θρησκευτικές ελευθερίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
Ορθόδοξων Χριστιανών και των άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων.
Σχολιάζοντας το νομοσχέδιο, η Κάρολιν Μαλόνι σημείωσε ότι «ο Νόμος του 2021 για τη
Θρησκευτική Ελευθερία στην Τουρκία και στο
Οικουμενικό Πατριαρχείο» θα ασκήσει σημαντική πίεση στην Τουρκία για να σταματήσει να
παραβιάζει τις θρησκευτικές ελευθερίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Χωρίς απτές επιπτώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος
Ερντογάν θα συνεχίσει να λειτουργεί με ατιμωρησία και η Τουρκία θα διατηρήσει την εκστρατεία της για θρησκευτικές διακρίσεις εναντίον
των Ελλήνων Ορθόδοξων Χριστιανών, του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων. Ως συνιδρυτής και συμπρόεδρος της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής
Ομάδας (Hellenic Caucus) στο Κογκρέσο, έχω
καλέσει την τουρκική κυβέρνηση να σεβαστεί
τα δικαιώματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου
και να ανοίξει ξανά τη Θεολογική Σχολή της
Χάλκης. Αυτή η νομοθεσία είναι το βήμα που
πρέπει να κάνουμε για να επιτευχθεί αυτός ο τελικός στόχος».
Από την πλευρά του, ο Κώστας Μπιλιράκης
τόνισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να
παραμείνουν συνεπείς στην επιβολή των κοινών δημοκρατικών αξιών, οι οποίες αναμένονται από τους λεγόμενους συμμάχους μας, συμπεριλαμβανομένης της επίδειξης ενός συνεπούς σεβασμού στα θέματα των θρησκευτικών
ελευθερίων».
Το διακομματικό νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος του 2021 για τη Θρησκευτική Ελευθερία

θα ήταν ένα ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο για την επισήμανση των παραβιάσεων εναντίον της θρησκευτικής ελευθερίας στην Τουρκία και εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Ζητώντας από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να
υποβάλει έκθεση στο Κογκρέσο στην περίπτωση που θα αποφασίσει να αγνοήσει τη σύσταση
της αρμόδιας επιτροπής (USCIRF) και να μην
συμπεριλάβει την Τουρκία στην Ειδική Λίστα
Παρακολούθησης. Η έκθεση θα πρέπει να περιέχει μια λεπτομερή αιτιολόγηση της απόφασης
του.
Ζητώντας από τον υπουργό Εξωτερικών να
υποβάλει έκθεση στο Κογκρέσο σχετικά με την
πολιτική του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την προώθηση των θρησκευτικών ελευθερίων στην
Τουρκία, Η έκθεση θα πρέπει να περιέχει μια
περιγραφή των προγραμματισμένων προσπαθειών για την καταπολέμηση των επιδεινούμενων συνθηκών για τις θρησκευτικές ελευθερίες
στην Τουρκία, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνεται η διπλωματία, τα προγράμματα εξωτερικής
βοήθειας και άλλες σχετικές προσπάθειες.
στην Τουρκία και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο» θα καταστήσει την Τουρκία υπόλογη για
τις θρησκευτικές διακρίσεις και θα εκφράσει τη
δέσμευση των ΗΠΑ για την υπεράσπιση της διεθνούς θρησκευτικής ελευθερίας με τρεις τρόπους:
Εκφράζοντας την αίσθηση του Κογκρέσου
ότι η τοποθέτηση της Τουρκίας στην Ειδική Λίστα Παρακολούθησης (του Στέιτ Ντιπάρτμεντ)

Ικανοποίηση στην
Ελληνοαμερικανική Κοινότητα

Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νίκος Λαρυγγάκης, είπε ότι
«ήταν τιμή για το AHI να συνεργαστεί με τη
βουλευτή Μαλόνεϊ για να στηρίξει τη νομοθεσία σχετικά με τη συστηματική δίωξη της Τουρκίας εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Συγχαίρουμε την βουλευτή Μαλόνεϊ για την
μακροχρόνια δέσμευση της στην προστασία

των δικαιωμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μετά την μετατροπή της Αγίας Σοφίας
από μουσείο σε τζαμί, είναι σωστό και απαραίτητο να έχουμε μια ισχυρή και διμερή αντίδραση από το Κογκρέσο. Αυτή η νομοθεσία ικανοποιεί αυτήν την ανάγκη».
Ο ύπατος πρόεδρος της οργάνωσης AHEPA,
Τζορτζ Χωριάτης, επισήμανε ότι «η Τουρκία καταστέλλει διαρκώς τη θρησκευτική ελευθερία
και τα ανθρώπινα δικαιώματα των μειονοτικών
πληθυσμών της με ατιμωρησία. Ο Νόμος 2021
για τη Θρησκευτική Ελευθερία στην Τουρκία
και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι μια σημαντική διακομματική νομοθεσία που θα καταστήσει την Τουρκία υπεύθυνη για την μισαλλοδοξία και το κακό ιστορικό της πάνω σε θέματα
θρησκευτικής ελευθερίας».
Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός διευθυντής του Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC) Έντι Ζεμενίδης σημείωσε ότι «η
βουλευτής Μαλόνεϊ έχει από καιρό αναγνωρίσει ότι η καταπίεση της Τουρκίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο απειλεί την ίδια την ύπαρξη
του Χριστιανισμού τόσο στην Τουρκία όσο και
στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση Μπάιντεν
πρέπει να ακολουθήσει αυτή τη στάση αρχής
της βουλευτή Μαλόνεϊ σε αυτό το ζήτημα. Ο
πρόεδρος Μπάιντεν, ο οποίος έχει επίσης ισχυρό ιστορικό στα θέματα θρησκευτικής ελευθερίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πρέπει να
στηριχτεί στο προηγούμενο που δημιούργησε η
υπόθεση του πάστορα Μπράνσον και να καταστήσει σαφές στην Άγκυρα ότι θα υπάρξουν συνέπειες για τη συνεχιζόμενη καταπίεση των χριστιανικών μειονοτήτων».

O Eλπιδοφόρος για το πασχαλινό
μήνυμα Τζόζεφ Μπάιντεν
Νέα Υόρκη.- ΑΠΕ
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος μοιράστηκε τις θερμές ευχές για το Πάσχα που απηύθυνε με δήλωσή του προς όλους
τους φίλους της Ορθόδοξης Χριστιανικής Κοινότητας ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Τζόζεφ Μπάιντεν, με την Πρώτη
Κυρία, Τζιλ.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος χαρακτήρισε τον χαιρετισμό του Αμερικανού Προέδρου
ως ένα μήνυμα που αντανακλά την κοινή ελπίδα όλων των ανθρώπων για τον θρίαμβο του
φωτός απέναντι στο σκοτάδι. Εξέφρασε, μάλιστα, την ευγνωμοσύνη του προς τον Τζόζεφ
Μπάιντεν για τις αξίες της πίστης που ενστερνίζεται και για την εκτίμησή του στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, στο ευχετήριο μήνυμά του, είχε επισημάνει ότι οι Ορθόδοξοι
Χριστιανοί σε ολόκληρο τον κόσμο χαίρονται
βαθιά για το θαύμα της Ανάστασης και επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στις πνευματικές
αξίες και την αρωγή τους προς όλους όσοι βρίσκονται σε ανάγκη. Επιπρόσθετα, είχε τονίσει
ότι «πρέπει να σταθούμε αλληλέγγυοι σε ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο, ιδιαίτερα μάλιστα
σε αυτούς οι οποίοι διώκονται για την πίστη
τους ή απειλούνται. Κανείς δεν πρέπει να στοχοποιείται για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, τα πιστεύω του και τη λατρεία του. Κανείς
δεν πρέπει να φοβάται να εορτάσει την πίστη
και να τιμήσει τις παραδόσεις του», είχε σημειώσει εμφατικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, παρέχοντας την εγγύηση ότι οι ΗΠΑ θα εξακολουθήσουν να προστατεύουν τη θρησκευτική
ελευθερία τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο
και σε ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης, είχε απο-

Easter Wishes from
The President and Board of Directors
of the Cyprus – U.S. Chamber of Commerce

νείμει τα εύσημα στην Εκκλησία μας στην Αμερική, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους της
πίστεως οι οποίοι εκτέλεσαν για μία ακόμη φορά τις θρησκευτικές παραδόσεις και τις τελετές
τους με τρόπο ώστε να προληφθεί η εξάπλωση
της πανδημίας.
«Μπορούμε να προσβλέπουμε στο μέλλον
με ελπίδα και χάρη στην ηγεσία πολλών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων και ανθρώπων της πίστεως. Η πρόοδος την οποία σημειώνουμε στη μάχη κατά του κορονοϊού θα μας
επιτρέψει σύντομα να επιστρέψουμε στις αιώνιες και αποθησαυρισμένες παραδόσεις του
Πάσχα και άλλων θρησκευτικών εορτών».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ
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Χαλκευμένες ειδήσεις
Λάβαμε πριν λίγες μέρες επιστολή άρχοντα
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που τυγχάνει
και μέλος του διοικητικού συμβουλίου οργάνωσης λόμπι για τα δικαιώματα των Ορθοδόξων Παγκοσμίως, στην οποία ισχυριζόταν ότι ο
Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος (τον αποκαλούσε μάλιστα υποτιμητικά «τοπικό επίσκοπο
Μόσχας») σε ομιλία του την ημέρα που ο
Μπάιντεν αναγνώρισε την γενοκτονία των
Αρμενίων, ότι στην Τουρκία δεν έχουν συμβεί
γενοκτονίες.
Μας φάνηκε περίεργη η είδηση, γνωρίζοντας παλαιότερες δηλώσεις και του Κυρίλλου
και των προκατόχων του, και ερευνήσαμε το
θέμα. Πρόκειται για καθαρό κατασκεύασμα
(fake news δηλαδή) και μάλιστα αρκετά ελλαδικά μέσα που είχαν σπεύσει να τη δημοσιοποιήσουν ανασκεύασαν.
Επειδή ο συγκεκριμένος άρχων είχε γράψει
υβριστικά για σχόλιό μας ποπ επέκρινε την
ηγεσία των Αρχόντων όταν «έθαψαν» τα συγχαρητήρια Βαρθολομαίου στον Μπάιντεν, θα
πούμε άλλο η ύπαρξη διαφορών Φαναρίου –
Μόσχας (όπου όλοι στηρίζουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο) κι άλλο τα ψεύδη και η ασέβεια σε βάρος ενός κορυφαίου εκκλησιαστικού
ηγέτη της πολυπληθέστερης Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Με δεδομένο ότι η Οικουμενικός Πατριάρχης κι ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος δεν έκαναν το παραμικρό σχόλιο για την αναγνώριση
της αρμενικής γενοκτονίας από τον Μπάιντεν,
φοβούμενοι τους Τούρκους, ας μην πετούν κάποιοι άρχοντες πέτρες, γιατί μένουν σε γυάλινο σπίτι.
Α.Ζ.

Κύπρος
‘’Κύπρονουν μ’ εθέσπισεν’’ δηλαδή: την Κύπρο που μεγέννησε σ’ ένα χρησμό, λέει η
Ωραία Ελένη στην ομώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη, και ο Γιώργος Σεφέρης βάνει τη φράση
ως μότο σ’ ένα ποίημά του για την Κύπρο, όταν
πήρε μέρος στις συζητήσεις με τους Τούρκους
(αν θυμάμαι σωστά) μεtά ην απόβαση;Μία
απόβαση που θα είχε αποτραπεί με πλήρη γελοιοποίηση των εισβολέων αν δεν είχε πάρει
από το νησί ο δικτάτορας Παπαδόπουλους το
σύνταγμα στρατού που είχε στείλει εκεί ο γέρο
Παπανδρέου. Αυτά είναι περασμένα γεγονότα
τραγικά, δικά μας. Τώρα τι δουλειά έχουν οι
Τούρκοι με τον Ευριπίδη, με την Ωραία Ελένη,
με τραγωδίες, με αγάλματα, θεούς και χρησμούς, δηλαδή πράγματα ελληνικά πέρα για
πέρα όπως και η ίδια η Κύπρος; Πώς είναι δυνατόν να φτάσουν τα πράγματα σ’ ένα σημείο
όπου το 17% του πληθυσμού ζητάει όχι μόνο
να πάρει το 40% που ήδη κατέχει και έχει πληθυνθεί αναλόγως με μετοίκους από την τούρκικη ενδοχώρα, αλλά να απειλεί να την καταλάβει ολόκληρη και να διώξει τους προαιώνιος
κατοίκους της εν έτει 2021; Πώς είναι δυνατόν
οι Ευρωπαίοι (όχι όλοι, πρέπει να το πούμε) να
κάνουν στραβά μάτια όταν και οι ίδιοι μπορεί
να βρεθούν στο μέλλον στη θέση της Κύπρου;

ται βορειοανατολικά εν είδη κώνου ή κέρατος.
Στην διάρκεια της Ελληνιστικής Περιόδου
υπήρχε μεγάλη αντιδικία και ρίξη μεταξύ των
Ελλήνων Σελευκιδών και Πτολεμαίων, ως προς
σε ποιον θα ανήκε η Κιλικία, κ.λπ.
Τέτοιες τούμπες παίρνει η τέχνη της Κλειώς,
θυγατέρας του Διός με την Μήτιν, την οποία
κάποιοι σέβονται και γράφουν για να διατηρηθεί η αλήθεια του παρόντος εις το διηνεκές
μελλούμενο σύμπαν, και άλλοι την παραχαράσσουν προς ίδια οφέλη, στην ουσία καταργώντας την. Τολέει -σαρκαστικά- και ο αείμνηστος βυζαντινολόγος καθηγητής Σπύρος Βρυώνης, στο βιβλίο του «Η Κλειώ συναντά τον
γκρίζο λύκο».Διαβάστε το. Ρ.Κ.

Ακόμα και τα δέντρα
Αυτό μοιάζει να απεργάζονται υποβολιμαία.
Και όμως όλα είναι δυνατά για κάποια κέρδη.
Γι’ αυτό συγχαίρουμε ξανά τον Πρόεδρο της
Αμερικής που αψήφησε τα κέρδη για χάρη της
αλήθειας και της διεθνούς νομιμότητας. Περιμένουμε να δούμε και Ευρωπαίους μιμητές αυτής της έντιμης ενέργειας του προέδρου Μπάιντεν ως προς το τι είναι ορθό και νόμιμο. Ρ.Κ.

Δείτε
ποιος καταγγέλλει
Ο Τούρκος Πρόεδρος δεν περνάει μέρα που
να μην μας εκπλήσσει και να μη μας φουρκίσει
με τις ανορθόδοξες εκπλήξεις του, όλες εκ του
πονηρού. Αυτήν τη φορά το παράκαμε με δηλώσεις κατηγορώντας ως ανέντιμους του Κυπρίους! Ποιος; Το πιο αφερέγγυο πολιτικό
πρόσωπο που κινείται μεταξύ Ανατολίας και
Ευρώπης. Ένα πρόσωπο που δεν σέβεται νόμους και διεθνείς κανόνες, που λέει ναι και σημαίνει όχι, πουαρνείται πέρα από κάθε λογικά
όρια και σεβασμό σε θεσμούς, συμφωνίες που
έχουν υπογραφείκαι τις παραβιάζει κατά το δοκούν∙αυτός που θέλει πράγματα, εδάφη, νησιά,
θάλασσες, χώρες που ανήκουν σε άλλους δικά
του, έτσι επειδή νομίζει ότι με τα εβδομήντα
δύο καράβια του αποτελεί δύναμη και έχει το
δικαίωμα να νομοθετεί όπου, όπως και όταν
τον συμφέρει. Αυτός ο άνθρωπος που κατέχει
το 40% της Κύπρου επειδή υπήρχε μία τούρκικη μειονότητα του 17% και θέλει να το ανακηρύξει ανεξάρτητοκράτος ενώ συνεχώς απειλεί
και την υπόλοιπη Κύπροή της αρνείται να έχει
δική της θαλάσσια ζώνη, παρότι ανεξάρτητο
κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών και μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης! Κατ’ αυτόν, λοιπόν, η
Ινδονησία, Πολυνησία, Μικρονησία, Φιλιππίνες, κ.λπ., χώρες που αποτελούνται από νησιά,
δεν έχουν δικαίωμα στη θάλασσα που τα περιβάλλει. Είναι να βγαίνεις από τα ρούχα σου!Και
φτάνει... Ρ.Κ.

Και η… Κλειώ
Με το όνομα Κλειώ αναφέρομαι στην Μούσα της Ιστορίας που, ασφαλώς, την αποτελεί.
Ο Ερντογάν ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόε-

δρο να πάει να μάθει την αλήθεια για την γενοκτονία των Αρμενίων διαβάζοντας τα δικά
του αρχεία! (Θα επεκταθώ σε ξεχωριστό σχόλιο πάνω σε αυτό). Πρόσθεσε δε ότι οι Αρμένιοι εξεγέρθηκαν και γι’ αυτό τους σκότωσαν.
Αλλά γι’ αυτό έχουμε στοιχεία με λεπτομέρειες
από την Κιλικία, δηλαδή ότι εκεί, όπως και αλλού, εξεγέρθηκαν γιατί δεν ήθελαν να ζήσουν
άλλο υπό τον ζυγό των Τούρκων. Επίσης γνωρίζω από ιστορικά ντοκουμέντα και αναφορές,
στην Εγκυκλοπαίδεια της ΠΡΩΙΑΣ, π.χ., ότι
στην Κιλικία ζούσαν, ίσαμε το 1921, 423 χιλιάδες κάτοικοι από τους οποίους οι 128 χιλιάδες
ήταν Έλληνες και οι λοιποί ήταν Αρμένιοι.
Όλος αυτός ο κόσμος εξαφανίστηκε μετά την
εγκατάσταση του κεμαλικού κράτους, τους
έφαε το …σκοτάδι. Επίσης, στο απώτερο παρελθόν, γύρω στον 12ο αιώνα, η Κιλικία είχε
ανακηρυχθεί σε Αρμενικό βασίλειο: την αποκαλούσαν μικρή Αρμενία. Σε ότι αφορά την
Κιλικία θα αναφερθώ εν τάχει και στην ελληνική μυθολογία. Ήταν το βασίλειο του Κίλικα,
αδελφού του Κάδμου, του Φοίνικα και της Ευρώπης, όλα παιδιά του Αγήνορος και της Τηλέφασσας που ήτανοι οικιστές της Συρίας. Το
όνομα προέρχεται από το ρήμα ‘σύρω’ έσυραν
το πλοίο στη στεριά κι έμειναν εκεί. Πρωτεύουσα της Κιλικίας ήταν η Ταρσός. Άλλες σημαντικές πόλεις ήταν το Ανάζαρβον, Σελινούντα,
Αρσινόη, κ.λπ. Αυτά, εν μεγίστη συντομία, για
την ιστορική και μυθολογική Κιλικία με τους
κατοίκους της που τους ’’έφαε το σκοτάδι’’. Ρ.Κ.

Η τούρκικη Κιλικία
Έχουν περάσει πολλά χρόνια, είκοσι(;) μάλλον περισσότερα, όταν διάβασα σε μία εφημερίδα ότι ένας Τούρκος εγκυκλοπαιδιστής που
έγραφε για μία εγκυκλοπαίδεια της ιστορίας
της Τουρκίας, το λήμμα ‘’Κιλικία’’ το ανάφερε
με το όνομα του πρώτου βασιλιά του, του Κίλικα, αλλά και με την ενδιαφέρουσα ιστορία αυτού του μέρους της νοτιοανατολικής Τουρκίας.
Τον απέλυσαν και τον φυλάκισαν επειδή έγραψε το λήμμα αυτής της περιοχής με το πραγματικό της όνομακαι αναφέρθηκε στην ιστορία
της. Ξεκινάει από τη θάλασσα, απέναντι από
την Κύπρο, με την οποίαν είχαν συναλλαγές
και συγγένεια οι αρχαίοι Κίλικες και επεκτείνε-

Την τελευταία μέρα του Απριλιού είχαμε μια
ανεμοθύελλα σε αυτό το μέρος της πολιτείας
του Μέρυλαντ. Στον κήπο και στο παρκάκι, κοντά στο σπίτι, έριξε δύο δέντρα. Το δέντρο στο
πάρκο ήταν μια γέρικη κουκουναριά που η διάμετρος του κορμού της ξεπερνούσε πολύ το μισό μέτρο! Βλέποντάς την ριγμένη καταγής,
μπρούμυτα, με τις ρίζες της στον αέρα, είδα ότι
αυτές ούτε κανέφταναν το μισό μέτρο! Δηλαδή
επειδή είχε μπόλικο καρπερό χώμα, υγρασία
και ήλιο δεν έκανε τον κόπο να πάει πιο βαθιά
για να προστατευτεί από τον αέρα. Ζύγιζε τα
κλαδιά της σωστά για να μην πέσει περισσότερο βάρος σ’ ένα μέρος αλλά ισορροπούσε σχεδόν στην επιφάνεια. Το αντίθετο μου θύμισε
ότι συνέβαινε στα δέντρα του χωριού μου, που
οι ρίζες τους, ιδιαίτερα στα βουνά, οι πουρναρόμαζες, για να βρουν λίγη δροσιάκαι χώμα
πήγαιναν τόσο βαθιά που το ύψος τους στον
αέρα ήταν σχεδόν όσο και ρίζες τους μέσα στη
γη.Ακόμα και τα δέντρα παρασύρονται λαθεύοντας χάρη στηνκαλοπέραση! Ρ.Κ.
_______________

Η ανθοφορία
στην Ουάσιγκτον
Στη Βέτα και στον Βίκτωρα Μιωνή
Όταν ανθίζουν οι κερασιές
στην Ουάσιγκτον
όλα ανάγουν σε μια κατάσταση ονείρου.
Μοιάζουν με μετεμψυχωμένες κόρες
ιαπωνικές ή ελικώνια δέντρα-Νύμφες
που άγγιξαν μαγικοί Πρίαποι.
Τα δέντρα αυτά έχουν μόνο άνθη στην αρχή
−πουθενά ένα πράσινο φύλλο!
Ακόμα κι οι κορμοί ντύνονται στα λευκά
για να υποδεχτούν την Περσεφόνη
με την άσπιλη γαμήλια φορεσιά τους.
Για λίγο όλα ζουν ένα εξαίσιο όνειρο
Πολλαπλασιασμένο επί χίλια οράματα
σαν μπαίνει Απρίλης μήνας σε τούτα μέρη.
					
2006
(Από το ποιητικό βιβλίο
του Ρήγα ΚαππάτουΌλη η Ελλάδα,
ΕΚΑΤΗ 2009)

Κάποιοι Αμερικανοί διστάζουν να βγάλουν τη μάσκα τους
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
ρίζει αρκετό κόσμο στην περιοχή που δεν είναι
και έτσι δεν θέλει να το διακινδυνεύσει.
«Σέβομαι το δικαίωμά σου αυτή τη στιγμή να
ακολουθείς τις οδηγίες του CDC και να μην φοράς μάσκα σε εξωτερικούς χώρους», είπε. «Αλλά αν σε δω να πλησιάζεις, περνάω απέναντι
τον δρόμο!».
Η νέα οδηγία ακούστηκε ανούσια σε κάποια
προάστια και αγροτικές περιοχές όπου η χρήση
της μάσκας ήταν λιγότερο συνηθισμένη στους

εξωτερικούς χώρες και σε συντηρητικές πολιτείες και κομητείες όπου η πρακτική αυτή ποτέ
δεν υιοθετήθηκε σε μεγάλη κλίμακα.
Πολλοί Αμερικανοί σε εκείνες τις περιοχές
θεώρησαν ότι οι οδηγίες για μάσκα παραβίαζαν
την ατομική τους ελευθερία, απόψεις τις οποίες
ενθάρρυνε ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ,
που είπε ότι η χρήση μάσκας πρέπει να είναι
εθελοντική, υπονομεύοντας τις οδηγίες των
συμβούλων του σε θέματα δημόσιας υγείας.
Η 55χρονη Έριν Λομπάτο από το Γκρέιτ Φολς δήλωσε ότι η ανακοίνωση των CDC δεν άλ-

λαξε τη ζωή της. Είπε ότι σπανίως φορούσε μάσκα σε εξωτερικούς χώρους, παρόλο που δεν είναι εμβολιασμένη, και ποτέ δεν ένιωσε πίεση
από το κοινωνικό της περιβάλλον να το κάνει,
όπως άκουσε ότι γίνεται σε μεγαλύτερες και πιο
φιλελεύθερες πόλεις.
«Είναι καλό που βλέπουμε ότι τα CDC να
καλύπτουν το χαμένο έδαφος και ελπίζουμε ότι
θα μας δώσει τη δυνατότητα να επιστρέψουμε
σύντομα σε κάποια αίσθηση ομαλότητας», δήλωσε η Λομπάτο, που είναι υπεύθυνη μιας τοπικής, μη κυβερνητικής οργάνωσης για την προώθηση της πόλης.

Ο Τομπάιας Κράνκε, κάτοικος της πόλης,
ένιωσε μια διαφορετική αίσθηση ανακούφισης.
Στο παρελθόν, είπε ο 35χρονος οικονομολόγος,
ανησυχούσε ότι με την εμφάνισή του θα δώσει
την εντύπωση πως υποστηρίζει το συντηρητικό
κίνημα κατά της μάσκας. Αλλά αυτή την εβδομάδα, ένιωσε ότι μπορούσε πλέον να βγάλει τη
μάσκα του ενώ έπαιζε τένις σε πάρκο της Ουάσινγκτον.
«Δεν θέλεις να σε περάσουν για ψηφοφόρο
του Τραμπ», είπε. «Αλλά τώρα, μπορείς απλά
να πεις ‘Κοίτα, απλά ακολουθώ τις οδηγίες των
CDC».

...και μια στο πέταλο
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Δεν θα είμαστε μόνοι!
Συμφωνίες διμερούς συνδρομής

Από
τον Αλέξανδρο
Π. Μαλλιά,
Πρέσβη
επί τιμή

Λ

όγος πολύς γίνεται εδώ και αρκετό
καιρό για την σημασία «αμυντικής
συνδρομής» σε περίπτωση απειλής κατά της
εδαφικής μας ακεραιότητας.
Η Ελλάδα αποτελεί μοναδική περίπτωση.
Το Άρθρο 5 του Καταστατικού Χάρτη του
ΝΑΤΟ-ακρογωνιαίος λίθος της Συμμαχίας-στηρίζεται στη αρχή «επίθεση εναντίον
ενός σημαίνει επίθεση εναντίον όλων». Δεν
μας καλύπτει εν τούτοις από την αποκλειστική κατά της Ελλάδος στρατιωτική απειλή.
Δεν ενεργοποιείται σε περίπτωση επίθεσης
της Τουρκίας. Συνεπώς:
Η παλιότερη, κυρίως όμως η πρόσφατη
εμπειρία από την επιτήδεια «ουδέτερη» στάση
του Γενικού Γραμματέα όσο και ορισμένων
συμμάχων (Ο.Δ. Γερμανίας κυρίως) κατά την
κορύφωση των επιθετικών ενεργειών της
Τουρκίας στο Αιγαίο (Ιούλιος-Αύγουστος
2020 ) υπενθυμίζει ότι:
Α. Στη κρίσιμη στιγμή μιας στρατιωτικής
εμπλοκής έχομε συνείδηση ότι είμαστε μόνοι.
Μόνος θα είναι και ο επιτιθέμενος. Δικό μας
καθήκον είναι να υπερασπιστούμε την εδαφική μας ακεραιότητα.
Β.Η εμπλοκή τρίτων και η στιγμή τυχόν
εκδήλωσής της εξαρτάται από συνδυασμό
τριών παραγόντων :
- τα δικά τους συμφέροντα εθνικής ασφάλειας εν ευρεία εννοία. Η κρίσιμη παρέμβαση
της Γαλλίας το καλοκαίρι 2020 ενίσχυσε καταλυτικά τη θέση της Ελλάδος στο πεδίο.
-των δικών μας δυνατοτήτων ( capabilities)
και αποφασιστικότητας.
-τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.
Για δεκαετίες η επικρατέστερη εκτίμηση
ήταν ότι μία στρατιωτική εμπλοκή Ελλάδος-Τουρκίας θα κρατούσε μερικές μόνο
ώρες και δεν θα λάμβανε τον χαρακτήρα ολο-

κληρωτικού πολέμου διότι σύμμαχοι κλπ θα
παρέμβαιναν. Με δεδομένη την απροθυμία
των ΗΠΑ επί Προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ
(καλοκαίρι 2020) να παρέμβει έγκαιρα, οι
εκτιμήσεις αναθεωρήθηκαν. Οι ώρες δεν
αποκλείεται να είναι μέρες. Από τον Μάρτιο
του 2020 η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα
ενδεχόμενα. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ.

νομικά δεσμευτική επιστολή του Υπουργού
Εξωτερικών Χένρυ Κίσσιντζερ (10 Απριλίου
1976) που περιείχε τα εξής :

Η αρχή «θα είμαστε μόνοι» βρίσκεται στο
στάδιο της αναγκαστικής αναθεώρησης. Η
πολιτική της Τουρκία του Προέδρου κ. Ερντογάν την αποξενώνει σταδιακά από τους φυσικούς της συμμάχους. Η εμπιστοσύνη έχει
κλονιστεί πολύ περισσότερο από τις συμβατικές σχέσεις. Αν εξαιρέσει κανείς συγκεκριμένες μονάδες κρούσης τζιχαντιστών –Γαλλία,
ΗΠΑ, Ελλάδα, καθώς επίσης και Ρωσία γνωρίζουν περισσότερα -την κρίσιμη εκείνη στιγμή δύσκολα θα βρει η κλονισμένη Τουρκία
σύμμαχο στο πεδίο…

-Καμμία πλευρά δεν θα έπρεπε να επιδιώξει
στρατιωτική επίλυση των διενέξεων.

Η λεγόμενη «ρήτρα διμερούς συνδρομής»
έχει αποτρεπτικό και συνάμα αμυντικό χαρακτήρα. Βρίσκεται σταθερά στις επιδιώξεις και
στους στόχους της Ελλάδος από το 1974 και
εντεύθεν .Με την Γαλλία οι όροι φιλία και
συμμαχία βρίσκουν το πραγματικό νόημα
τους. Ήδη από το 1975 με πρωτεργάτες τον
Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Ζισκάρ
Ντ΄Εσταίν. Με διόλου γνωστές τότε διμερείς
διευθετήσεις στην βάση «συμφωνιών κυρίων»
που συνομολογήθηκαν το 1975-1976. Ταυτόχρονα με την προμήθεια σημαντικών εξοπλισμών από την Γαλλία. Η μη υπολογισμένη
από την άλλη πλευρά παρέμβαση τρίτης χώρας αποτρεπτικά ή με έγκριση εμπλοκής στο
πεδίο αποτελεί κατ’ έξοχή κρίσιμο μέγεθος
ενός επιχειρησιακού διπλωματικού-στρατιωτικού σχεδιασμού.
Κατά την κρίση του 1987 στο Αιγαίο, αντίστοιχο στόχο υπηρετούσε η αιφνίδια πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου για επίσκεψη του τότε Υπουργού Εξωτερικών Κάρολου Παπούλια στην Βουλγαρία
, μέλους της Συνθήκης της Βαρσοβίας. Δεν
είχε βεβαίως χαρακτήρα αμυντικής συνδρομής .Είχε εν τούτοις θετικές επιπτώσεις.
Παράλληλα η Ελλάδα μετά το 1974 ,επεδίωξε να εξασφαλίσει την εμπλοκή των ΗΠΑ
για την αποτροπή εκδήλωσης επιθετικών
ενεργειών από την Τουρκία . Χάρις στην επιμονή του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή αποσπάστηκε η πολιτικά όχι όμως

-Στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
και δη του Αιγαίου «οι διενέξεις πρέπει να
επιλύονται με ειρηνικές διαδικασίες. Πρέπει
να αποφεύγονται οι προκλητικές ενέργειες».

-Οι ΗΠΑ θα «αντετάσσοντο ενεργώς και
ανεπιφυλάκτως εις την αναζήτησιν υπό εκατέρας πλευράς στρατιωτικής επίλυσης (των
διενέξεων)».
-Θα καταβάλουν (ΗΠΑ) «μείζονα προσπάθεια δια να παρεμποδίσουν μίαν τοιαύτην εξέλιξιν των πραγμάτων».
Τον Ιανουάριο 2020, με αφορμή την κύρωση από την Βουλή της διευρυμένης Ελληνο-Αμερικανικής Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας (υπεγράφη την 5 Οκτωβρίου
2019) ο Υπέξ Μάϊκ Πομπέο με επιστολή του
προς τον Πρωθυπουργό τόνιζε ότι «οι ΗΠΑ
στηρίζουν την ευημερία, ασφάλεια (security)
και δημοκρατία της Ελλάδος».
Δεν έχομεν χρείαν άλλων για να διαφυλάξουμε την δημοκρατία μας. Θεωρώ εν τούτοις επιβεβλημένο στο πλαίσιο της υπό διαπραγμάτευση πολυετούς Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας με τις ΗΠΑ να ενσωματώσουμε πλέον ως νομικά δεσμευτική ρήτρα
τις πολιτικές δεσμεύσεις που περιέχονται και
σε πρόσφατες επιστολές (Προεδρία Μπάϊντεν). Ως ρήτρα εγγύησης εδαφικής ακεραιότητας όπως εμείς την ορίζουμε.
Επίσης, ταυτόχρονα με την υλοποίηση του
διμερούς εξοπλιστικού μας προγράμματος,
ας επιδιώξουμε να ενισχύσουμε τις ισχύουσες
«διευθετήσεις» με μία Ελληνο-Γαλλική Συνθήκη που να περιλαμβάνει όρο « αμυντικής
συνδρομής». Κατ’ αναλογίαν του Άρθρου 4
της Γαλλο - Γερμανική Συνθήκη του Άαχεν (
22 Ιανουαρίου 2019) με την οποία οι δύο πυλώνες της Ε.Ε., δεσμεύονται να συνδράμουν
η μία την άλλη σε περίπτωση που το έδαφος
τους δεχθεί επίθεση (They shall afford one
another any means of assistance or aid within
their power, including military force, in the
event of an armed attack on their
territories..).

Η βρετανική
«ταυτότητα»
έχει διαβρωθεί
Tου Erik Linstrum (*)
Το να μιλάμε, από συνταγματική άποψη,
για ένα διχασμένο βασίλειο όταν αναφερόμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι κάτι καινούργιο. Το βιβλίο του σκωτσέζου πολιτειολόγου Τομ Ναϊμ με τίτλο «Η Διάλυση της
Βρετανίας» έχει ηλικία 45 ετών. Εντάσεις
υπήρχαν πάντα στους κόλπους του Ηνωμένου Βασιλείου. Σήμερα, όμως, η πιθανότητα
μιας έκρηξης είναι πιο ισχυρή, πιο μεγάλη.
Στην Ουαλλία, η υποστήριξη στην ανεξαρτησία έχει αυξηθεί από πέρυσι, αν και εξακολουθεί να είναι μειονοτική. Και στη Σκωτία, το
κίνημα υπέρ της ανεξαρτησίας εμφανίζεται
πλειοψηφικό στις δημοσκοπήσεις. Το ερώτημα είναι αν η εκστρατεία του εμβολιασμού,
που είναι μάλλον επιτυχημένη, θα μετριάσει
τις αποσχιστικές τάσεις.
Οι κυριότερες αιτίες αυτών των τάσεων είναι η αποαποικιοποίηση, η αποβιομηχάνιση
και η παρακμή. Σε ένα πρώτο στάδιο, η βρετανική ταυτότητα άρχισε να υποχωρεί προς
όφελος της αγγλικής, της σκωτικής, της ουαλλικής και της ιρλανδικής ταυτότητας. Οι
κλασικοί βρετανικοί θεσμοί που είχαν συμβάλει στη δημιουργία ενός αισθήματος κοινότητας – η μοναρχία, η προτεσταντική θρησκεία,
το Εργατικό Κόμμα, ακόμη και το BBC –
έχουν είτε εξαφανιστεί είτε χάσει την επιρροή
τους. Τα κινήματα υπέρ της ανεξαρτησίας
τροφοδοτήθηκαν έτσι από το κενό που άφησε η παρακμή της βρετανικότητας.
Η αποκέντρωση που τέθηκε σε εφαρμογή
τη δεκαετία του ’90 είχε τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που είχε προβλέψει το Εργατικό Κόμμα. Ενίσχυσε τις τοπικές πολιτικές
κουλτούρες, διογκώνοντας τις διαφορές μεταξύ των εθνοτήτων. Αυτό είχε επίσης ως
αποτέλεσμα να γεννηθεί ένα είδος αγγλικού
εθνικισμού, που ευνόησε στις διαπραγματεύσεις ένα «σκληρό» Brexit έναντι της διατήρησης του καθεστώτος του alter ego για τη Βόρεια Ιρλανδία. Τέλος, ορισμένα πρόσφατα γεγονότα επιδείνωσαν τις διαιρέσεις: το Brexit,
που απορρίφθηκε από τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία, και η πανδημία, που έφερε στο
φως τον σημαντικό ρόλο των υγειονομικών
αρχών της Σκωτίας και της Ουαλλίας σε μια
αποκεντρωμένη κυβέρνηση.
Το κατά πόσον η Σκωτία μπορεί να προσδοκά στην ανεξαρτησία θα εξαρτηθεί από το
αποτέλεσμα των εκλογών. Αν το Εθνικό Κόμμα κερδίσει την πλειοψηφία, η κυβέρνηση θα
μπορέσει να ζητήσει ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Αγνωστο παραμένει τι θα κάνει τότε ο
Μπόρις Τζόνσον. Υπάρχουν επίσης πολλά
ερωτήματα για το τι σημαίνει «ανεξαρτησία».
Τι νόμισμα θα χρησιμοποιεί η Σκωτία; Πώς θα
ελέγχονται τα σύνορα; Πώς θα μοιραστούν οι
κοινοί βρετανικοί θεσμοί; Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε καθυστέρηση του δημοψηφίσματος.
Όμως οι δομικές αιτίες των κινημάτων
υπέρ της ανεξαρτησίας δεν θα εξαφανιστούν.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η ανεξαρτησία είναι
αναπόφευκτη: οι δημοσκοπήσεις δεν είναι το
ίδιο με τις εκλογές, ο κόσμος αλλάζει γνώμη,
οι περιστάσεις αλλάζουν. Τίποτα από αυτά
όμως δεν μπορεί να ελεγχθεί ή να προβλεφθεί από μια κυβέρνηση, ιδίως αν είναι συντηρητική. Γιατί αν δεν υπάρξει μια ριζική συνταγματική αλλαγή – όπως η δημιουργία
ενός αγγλικού κοινοβουλίου και η μετατροπή
του Ηνωμένου Βασιλείου σε ομοσπονδία - ,
το Ουεστμίνστερ θα χάσει κι άλλο έδαφος
στις αντιπαραθέσεις γύρω από τον εθνικισμό.
(*) Ο Ερικ Λίνστραμ είναι ιστορικός του
πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, ειδικός για τη
σύγχρονη Βρετανία
(Πηγή: συνέντευξη στη Libération)
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Η Νέα Υόρκη πριν από μισό αιώνα - Η ζωή, η καθημερινότητα,

Φωτογραφία των υπό ανέγερση Δίδυμων Πύργων το 1971. Η κατασκευή τους ολοκληρώθηκε δύο χρόνια αργότερα. Η κατάρρευσή τους το 2001 αποτέλεσε κομβικό
γεγονός για τη ζωή στη Νέα Υόρκη. Φωτογραφία. SHUTTERSTOCK
Του ΝΤΙΝΟΥ ΣΙΩΤΗ*

Η

ταν μια παγωμένη νύχτα εκείνη της
25ης Μαρτίου 1971 που το αεροπλάνο
της TWA προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο
«Κένεντι» της Νέας Υόρκης. Απ’ το Aμστερνταμ.
Oπου είχα φθάσει με τρένο μια μέρα πριν.
Eφευγα απ’ την Ελλάδα. Δεν με κυνηγούσε κανείς. Ακολουθούσα την καρδιά μου. Eφευγα απ’
τη χούντα για να πάω να βρω μια Αμερικανίδα
που τυχαία είχα γνωρίσει (και ερωτευθεί) το
1969 στην Αθήνα. Το πώς τη γνώρισα, πώς απέκτησα τα χρήματα για το εισιτήριο για την Αμερική καθώς και πώς πήρα την τουριστική βίζα,

ανήκουν σε σφαίρα καλπάζουσας φαντασίας
που δύσκολο να την ακολουθήσει κανείς. Κόντευα να τελειώσω τη Νομική, αλλά έφευγα να
πάω να δω την επανάσταση που θα ξεκινούσε
απ’ την Αμερική: άκουγα Γούντι Γκάθρι, Τζόαν
Μπαέζ, Μπομπ Ντίλαν, Τζίμι Χέντριξ, Τζάνις
Τζόπλιν, Τζον Κολτρέιν, Τελόνιους Μονκ, Μάιλς
Ντέιβις, Blood Sweat and Tears κι όλο το κακό
συναπάντημα του Γούντστοκ. Διάβαζα Χένρι
Μίλερ, Aλεν Γκίνζμπεργκ, Τζακ Κέρουακ, Μπουκόφσκι. Eβλεπα «Ζαμπρίνσκι Πόιντ» του Αντονιόνι και «Φράουλες και αίμα» του Στ. Χάγκμαν.
Συν ο απόηχος του Μάη του ’68. Hμουν τόσο σίγουρος πως η επανάσταση θα ξεκινούσε απ’ την
Αμερική, ώστε δεν ήθελα με τίποτε να χάσω την
πρεμιέρα.

1971. Το δεύτερο Gay Pride της Νέας Υόρκης, στις 27 Ιουνίου. Η παρέλαση ξεκίνησε
από το Βίλατζ και κατέληξε ψηλά στο Σέντραλ Παρκ. A.P. PHOTO
Mε 17 δολάρια στην τσέπη

Φθάνοντας στη Νέα Υόρκη είχα στην τσέπη
μου 17 δολάρια και στη βαλίτσα Σεφέρη, Ρίτσο,
Ελύτη και το μυθιστόρημα «Το όνομά μου ας είναι Γκάντενμπαϊν» του Μαξ Φρις. Την άλλη μέρα το πρωί έπιασα δουλειά σε μαγαζί με τουριστικά στην 5η Λεωφόρο, απέναντι από το
Empire State Building. Εργάστηκα ένα μήνα,
όσο χρειαζόταν για να βγάλω χρήματα να αγοράσω το χωρίς επιστροφή εισιτήριο για το Σαν
Φρανσίσκο που ήταν ο προορισμός μου. Tο δε
πρώτο μου βράδυ, είχα την τύχη να με ανεβάσει
στην κορυφή του Empire State Building ένας
από τους νυχτοφύλακες του κτιρίου που ήταν
συμπατριώτης μου από την Τήνο, ο Αρτέμης
Κορνάρος. Αντίκρισα πανοραμικά τη νυχτερινή

Νέα Υόρκη απ’ τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
Ενιωσα σαν επαρχιώτης στην Ομόνοια. Ενιωσα
όπως είχα νιώσει το 1957 που είχα έρθει πρώτη
φορά στην Αθήνα και αντίκρισα, μέσα απ’ το
πλοίο, τα λαμπυρίζοντα φώτα, τις διαφημίσεις
νέον και τα χιλιάδες αυτοκίνητα, χαράματα στο
λιμάνι του Πειραιά.
Το 1971 στη Νέα Υόρκη από ελληνικής καλλιτεχνικής πλευράς μεσουρανούσαν οι ζωγράφοι
και γλύπτες Θεόδωρος Στάμος, Χρύσα Ρωμανού,
Στιβ Αντωνάκος, Νάσος Δάφνης, Ελένη Μυλωνά, Πίτερ Βούλκος, Λουκάς Σαμαράς, Γιάννης
Ιορδανίδης και ο φωτογράφος Κωνσταντίνος
Μάνος, πολλοί εκ των οποίων αργότερα με τίμησαν με τη φιλία τους. Μεσουρανούσαν στον κό-
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οι αντιθέσεις, η αύρα της το 1971, μέσα από τα μάτια ενός Ελληνα

«Περπατώντας στο Μανχάταν ένιωθα από παντού την αύρα της μεγαλούπολης, με
συνάρπαζε η μεγαλοπρέπεια της πρωτεύουσας του 20ού αιώνα».
σμο της τέχνης της Νέας Υόρκης και όχι της
ομογένειας. Ο Μανχατανάς ποιητής Νικόλαος
Κάλας, στον οποίο τηλεφώνησα έπειτα από προτροπή του Νίκου Καρύδη (Ικαρος) και του Νάνου Βαλαωρίτη, δεν είχε καμία επαφή με την
ομογένεια. Στους Αμερικανούς δεν ήταν γνωστός ως ποιητής αλλά ως τεχνοκριτικός, ένας
Ευρωπαίος θεωρητικός με διεισδυτική ματιά που
προσπαθούσε να γεφυρώσει σουρεαλισμό με
υπαρξισμό, ένας είρων του μοντερνισμού, τον
οποίο κατηγορούσε πως, από επαναστατικό κίνημα στη δεκαετία του ’30, είχε διαβρωθεί και είχε καταντήσει σκέτη κοινοτοπία. Εχαιρε μεγάλης εκτίμησης στους αμερικανικούς κύκλους. Ο
άλλος Νίκος της ποίησης της Νέας Υόρκης ήταν
ο Σπάνιας, ο οποίος με το ψευδώνυμο Ζανής Ζακυνθινός είχε ραδιοφωνικό πρόγραμμα στον μεγάλης εμβέλειας ραδιοφωνικό σταθμό WEVD
(ο εβραϊκός σταθμός της Νέας Υόρκης που υπενοικίαζε χρόνο σε εθνικές μειονότητες), σε συνεργασία με τον επίσης ποιητή και μεταφραστή
Θεοδόση Αθα. Στη Νέα Υόρκη το 1971 ζούσαν
και οι ποιητές Ρεγγίνα Παγουλάτου, Ελένη Παϊδούση, Ρήγας Καππάτος και Γιώργος Γιάνναρης,
ενώ απέναντι, στο Νιου Τζέρσεϊ, έμενε και ο καθηγητής Αντώνης Δεκαβάλλες. Την ίδια χρονιά,
στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της
American Language Association, έγινε σε ξενοδοχείο του Μανχάταν σειρά ομιλιών της νεοπαγούς εταιρείας Modern Greek Studies
Association, δημιούργημα των πανεπιστημιακών Τζον Ιατρίδη, Εντμουντ Κίλι και Πίτερ Μπίεν. Θυμάμαι, και μου είχε κάνει αλγεινή εντύπωση, η σφοδρή επίθεση – παρέμβαση του Κώστα
Ταχτσή στον Γιάννη Ρίτσο. Ηταν τόσο σφοδρή,
που ο κόσμος σηκώθηκε επάνω και του ζήτησε
να σταματήσει επιτέλους να μιλάει. (Επίθεση
στον Γιάννη Ρίτσο έκανε και ο Κάλας τον Δεκέμβριο του 1978, σε συζήτηση που είχαμε οι δυο
μας στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν: ως τροτσκιστής και φροϋδομαρξιστής ο ίδιος, έβγαινε
στον Ρίτσο από αριστερά και τον μεμφόταν ως
καθεστώς, ενώ ο Ταχτσής είχε κάνει επίθεση
στον Ρίτσο επειδή τον θεωρούσε φλύαρο ποιητή.
Ομως εγώ νομίζω πως τον ζήλευε, επειδή τα βιβλία του Ρίτσου υπήρχαν σε αμερικανικά βιβλιοπωλεία, ενώ το δικό του «Τρίτο στεφάνι», σε έκδοση τσέπης Penguin, είχε πιάσει πάτο στις πωλήσεις και είχε πάρει την άγουσα για πολτοποίηση…)
Η Νέα Υόρκη ήταν τότε η μεγάλη φτωχομάνα
του κόσμου – αλλά και των ακραίων κοινωνικών
αντιθέσεων, όπου συνυπήρχαν, όχι αρμονικά, οι
δύο όψεις της Αμερικής: απ’ τη μία οι άστεγοι,
απ’ την άλλη η απόλυτη χλιδή. Οι χρηματιστές
από εδώ, οι μετανάστες από εκεί. Οι κοινωνικά
ξέμπαρκοι που αγωνίζονταν για τον επιούσιο και
για ένταξη στο αμερικανικό όνειρο απ’ τη μία, οι
οικονομικές ελίτ που ήξεραν πώς να βγάζουν

μπόλικο χρήμα και που έμεναν στο Χάντσον Βάλεϊ και στο Κονέκτικατ απ’ την άλλη. Ομως οι
ζωές όλων ανατέμνονταν ισότιμα. Το 1971, αν
είχες όρεξη για δουλειά, κάτι θα έβρισκες. Και
μπορούσες να ζήσεις με λίγα και να μπεις στον
προθάλαμο που θα σε οδηγούσε στη μεσαία τάξη.
Περπατώντας στο Μανχάταν ένιωθα δέος
κοιτάζοντας ψηλά τους ουρανοξύστες να τρυπάνε τον ουρανό, ένιωθα από παντού την αύρα της
μεγαλούπολης, ένιωθα σημαντικός που με συνάρπαζε η μεγαλοπρέπεια της πρωτεύουσας του
20ού αιώνα, με τα δυο της ποτάμια στα πλευρά
της, τον Χάντσον και τον Ιστ, να την κανακεύουν. Τη δε μία και μοναδική φορά που είχα ανέβει στην κορυφή ενός από τους Δίδυμους Πύργους, ένιωθα το κτίριο να κουνιέται, να πηγαίνει
μπρος-πίσω. Τρόμαξα προς στιγμήν. Αλλά με καθησύχασε η συνοδός μου λέγοντας πως έτσι είχαν σχεδιαστεί οι Δίδυμοι Πύργοι, ώστε με τα
δυνατά ρεύματα του αέρα να ταλαντεύονται για
να μην κοπούν στα δύο.
Λεγόταν τότε ότι αν δεν αναγνωριστείς ως
συγγραφέας, ζωγράφος, ηθοποιός, συνθέτης
στη Νέα Υόρκη, δεν είσαι τίποτα στην Αμερική.
Εννοούσαν ότι αν δεν κάνεις έκθεση σε μια από
τις γκαλερί της, αν δεν γραφτεί κριτική για ένα
βιβλίο σου στους New York Τimes, στο περιοδικό New Yorker ή στην επιθεώρηση New York
Review of Books, αν δεν παιχτεί έργο σου έστω
και off Broadway, δεν έχεις μέλλον. Σου αρκούσε
μια βόλτα στην 5η Λεωφόρο, απ’ το Χάρλεμ έως
χαμηλά τη Γουόλ Στριτ, για να αντιληφθείς τη
δυναμική της πόλης. Μουσεία, πάρκα, μαγαζιά,
γκαλερί, εστιατόρια, πολυκαταστήματα, όπως
τα Macy’s, Sacks Fifth Avenue, Tiffany, JC Penny,
συγκροτούσαν έναν πολύβουο, σφριγηλό, φανταχτερό ιστό, μέσα στον οποίο παρασυρόσουν
και βούλιαζες σαν σε όνειρο.

Ο ποιητής Ντίνος Σιώτης. «Εφευγα απ’ τη χούντα για να πάω να βρω μια Αμερικανίδα που τυχαία είχα γνωρίσει (και ερωτευθεί) το 1969 στην Αθήνα».
στρεψαν μέρος της αναγνωστικής κουλτούρας,
οι ψαγμένοι αναγνώστες πήγαιναν στο
Scribner’s, αχανές, με μια αρχοντιά που θύμιζε
τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, στο
Gotham Book Mart, με έντονο το άρωμα της
κλεισούρας αλλά και χώρο για εκθέσεις στον
ημιώροφο, στο Strand επί της Μπρόντγουεϊ, με
ατελείωτους πάγκους βιβλίων από δεύτερο χέρι
έξω στον δρόμο, και στο 8th Street Bookstore
στην περιοχή Βίλατζ για τον φοιτητόκοσμο.
Πολλά, πάρα πολλά έχουν αλλάξει τα τελευταία πενήντα χρόνια στο Μανχάταν. Νομίζω η

μεγαλύτερη αλλαγή ήταν εκείνη που έφερε η
τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους
στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. Οι τότε πληγές μπορεί να μην επουλώθηκαν πλήρως, όμως η Νέα
Υόρκη εξακολουθεί να παραμένει η πιο ζωντανή,
πιο μαγική, πιο γοητευτική, πιο λαμπερή μεγαλούπολη του κόσμου, όνειρο κάθε μετανάστη.
*** O ποιητής Ντίνος Σιώτης εργάστηκε
πολλά χρόνια στις ΗΠΑ ως ακόλουθος
του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών
της Ελλάδας.
Πηγή: www.kathimerini.gr

Ελληνικός Ορθόδοξος Ιερός Ναός
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
37-57 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372 * (718) 639-0611 Fax: (718) 478-7006
Email: sschofny78@yahoo.gr www.stsconstantinehelen.ny.goarch.org

Ο Ιερός Ναός των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης
στο Jackson Heights
εορτάζει και λαμπρώς
πανηγυρίζει την μνήμη
των Αγίων Ισαποστόλων
Κωνσταντίνου και Ελένης
Πέμπτη 20 Μαΐου 2021, 7 μ.μ.
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός
Παρασκευή 21 Μαΐου 2021, 8:30 π.μ.

Συγγραφείς και καλλιτέχνες

Για τζαζ υπήρχαν το Fez στην οδό Λαφαγιέτ
και το Half Note στην οδό Χάντσον (έκλεισε το
1972). Οι καλοί και διάσημοι συγγραφείς, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι που κατοικοέδρευαν
στη Νέα Υόρκη έτρωγαν στο Elaine’s στη 2η Λεωφόρο (έκλεισε το 2011) και συναντιόνταν για
ποτό, κουτσομπολιό και εκτόξευση δηλητηριωδών βελών στο Algonquin Hotel στην 44η Οδό.
(Ο κύκλος συγγραφέων «Algonquin Round
Table», με επίκεντρο την Ντόροθι Πάρκερ, μόλις
είχε κλείσει τον μακρύ κύκλο του, αλλά πρόλαβα και ήπια ένα μαρτίνι στο πατάρι του
Algonquin Hotel, όπου είχαν καθίσει μεγάλα
ονόματα.) Oι δε εκτός Νέας Υόρκης συγγραφείς
και καλλιτέχνες, έμεναν στο θρυλικό και μποέμικο Chelsea στην 23η Οδό. Από βιβλιοπωλεία,
πριν από την επέλαση των αλυσίδων που κατέ-

Όρθρος και Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος
του Σεβ. Αρχιεπισκόπου
Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου
Ο ιερατικώς προϊστάμενος
Ιερομ. Γεδεών Βαρυτίμου

Ο Πρόεδρος
Φώτης Γερασόπουλος
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Κώστας Παπαγεωργίου, 1945 - 2021
Του Ρήγα Καππάτου

είπαμε να κάτσει μαζί μας αλλά είχε ραντεβού
με κάποιον. Αυτά για το αξέχαστο Κώστα. Ο
θάνατός του είναι απώλεια όλων όσων τον
γνώριζαν.

Π

έθανε, στις 3 του Μαγιού, μόνος, ο αισθαντικός και αγαπητός σε πολύν κόσμο της λογοτεχνίας ποιητής, Κώστας Παπαγεωργίου. Τα τελευταία χρόνια ζούσε σε μια
περίοδο ατέλειωτου βαθιού πένθους, ύστερα
από το θάνατο μιας ανιψιάς του που υπεραγαπούσε.
Ο Κώστας Παπαγεωργίου γεννήθηκε το
1945 στην Αθήνα, σπούδασε νομικά αλλά τον
είχε απορροφήσει εντελώς η ποίηση. Άφησε πίσω του πολλές ποιητικές συλλογές και χρημάτισε διευθυντής διαφορων λογοτεχνικών περιοδικών. Ένα από αυτά, χάρη στο οποίο τον γνώρισα, ήταν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Το
έβγανε στη δεκαετία του ’70 και μετά το παραχώρης,ε αλλά παρέμεινε διευθυντής, στον εκδότη Παναγιώτη Σοκόλη. Ένα άλλο του οποίου
ήταν επίσης διευθυντής και ήταν κυρίως περιοδικό ποίησης, ήταν των εκδόσεων ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ. Του είχε απονεμηθεί το Εθνικό Βραβείο
Ποίησης
Κατά τις επανακάμψεις μου στην
Αθήνα, αρκετά συχνές εκείνα τα χρόνια, κάναμε και παρέα με τον Κώστα. Θυμάμαι μία φορά
μου είπε ότι ήθελε να γνωρίσει τον θαλασσινό
ποιητή καπετάν Δημήτρη Αντωνίου. Του είπα
ότι ασφαλώς θα του το πω και είμαι βέβαιος ότι
δεν θα μου πει όχι. Αυτό επειδή ήταν του χαρακτήρα του καπετάν Δημήτρη να μην ξανοίγεται
εύκολα με ανθρώπους που δεν γνώριζε. Ήταν
μετά από το ναυάγιο του Αγαμέμνονα μέσα στο
λιμάνι (χωρίς να φταίει σε τίποτα εκείνος) είχε
πεθάνει η μητέρα του και η πρώτη του αδελφή

ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ
1.Τα παγωμένα κύματα τωνσεντονιών
κρατούν τοσχήμα τους ανέπαφο
στης ανάσας τα ελάχιστα σκιρτήματα.
Σαν εντελώς ν’ αδιαφορούν για το ναυάγιο
σώμα πουσκεπάζουνε κοντά. Μόλις πιοκάτω.
2
.
Τουυδραργύρου η τρυφερότητα: το πρόσχημα
τηςκτηνώδους ανυπακοής τουστης αφής τα
προστάγματα.
και είχε μεταφερθεί από τους Αγίους Αναργύρους κι έμενε με την τελευταία του αδελφή
στην οδό Φυλής 204.
Εκεί τον επισκεπτόμουν. Του το είπα και δέχτηκε με χαρά. Μου είπε ότι θα φέρει και τον
Αλέξανδρο Μπάρα. Α, του λέω καλά θα κάνεις
για να γνωρίσω κι εγώ τον Μπάρα, που μου είχε πει ο Καββαδίας, όταν ακόμα αυτός εργαζόταν στο Ελληνικό Προξενείο στην Πόλη, να
πάω να γνωριστούμε, όταν βρισκόμουν εκεί με
το πλοίο αλλά δεν τα κατάφερα.
Έτσι έγινε και περάσαμε να ευχάριστο βράδυ

στο ΣΒΙΓΚΟ, στη ΚΥΨΕΛΗ, το προτιμητέο
εστιατόριο του καπετάν Δημήτρη που δεν άφηνε ποτέ κανένα να πληρώσει. Εκεί αισθανόταν
σα να ήταν στο καράβι και είχε καλεσμένους,
ήταν ο αμφιτρίων! Όσο για τον Αλέξανδρο
μπάρα, όταν μιλούσε ο καπετάν Δημήττρης αυτός δεν έβγανε άχνα!Η συνάντηση έγινε γιατί ο
Κώστας ήθελε να πάρει συνέντευξη από τον
καπετάν Δημήτρη. Τελικά, όμως, δεν έγινε. Δεν
ξέρω γιατί.
Την τελευταία φορά που είδα τον Κώστα Παπαγεωργίου ήταν πριν μερικά χρόνια στο ΦΙΛΙΟΝ. Καθόμουν με τον Μάνο Ελευθερίου. Του

ΑΡΚΕΙ Η ΑΓΑΠΗ
Κι αν τομελάνιστάζει αργάστονθόλο τ’ ουρανίσκου και απλώνεται ύστερα ανεπαίσθητα
στηχλόητηςγλώσσας, τιςλέξειςκάνοντας ν’
ακούγονται δυσδιάκριτες, τα γράμματα ν’ αλλοιώνεται τοσχήμα τους –τουρω η ουράλειψή,
τουλάμδα ξεχαρβαλωμένο το αντιστήριγμα– η
αγάπη αρκεί. Κιεξάλλου η ακοήδενξέρει ανάγνωση• αγράμματη είναι ας υποδύεται ότι ναι•
δενξέρειούτετονήχοτωνγραμμάτων να διακρίνει τόσο αγράμματη. Αγνοείτο πέρασμα τουνοήματος πώςγίνεται και αρκείται στοάκουσμα
μονάχα τουρυθμού πουτσακισμένος βγαίνειέστωτρικλίζοντας ν’ ακούγεται και αργά η ανάσα
του να χάνεται. Γι’ αυτόσουλέω η αγάπη αρκεί.

Ολυμπία Δουκάκη: Οσκαρική ηθοποιός, δασκάλα, Ελληνίδα
Tου Αιμίλιου Χαρμπή

Τζο Παπ, που μου έδωσε τη δυνατότητα να παίξω Σαίξπηρ, Ιψεν, την Ηλέκτρα του Σοφοκλή,
και έτσι ο κόσμος άρχισε να με μαθαίνει. Μετά
έφτιαξα δικό μου θέατρο, γιατί με ενδιέφερε κυρίως η ελληνική τραγωδία. Ηταν το όνειρό
μου», είχε πει η ίδια σε παλιότερη συνέντευξή
της στην «Κ» και στη Μαρία Κατσουνάκη.

Η Ολυμπία Δουκάκη, η οποία έφυγε από τη
ζωή το προ περασμένο Σάββατο σε ηλικία 89
ετών, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και
επιτομή του αμερικανικού ονείρου. Γεννημένη
καταμεσής της Μεγάλης Υφεσης από γονείς
μετανάστες στις ΗΠΑ, ο αγώνας για επιβίωση
και αξιοπρέπεια τη συνόδευσε από μικρή, δίχως
ωστόσο να την κρατήσει πίσω. Αντιθέτως, τη
γέμισε δύναμη και αποφασιστικότητα για να
καταφέρει να πατήσει τις μεγαλύτερες κορυφές
του θεάτρου και του σινεμά και να βραβευθεί
τελικά με το Οσκαρ το 1988.
Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως η ίδια δεν
αντιλήφθηκε ποτέ τον εαυτό της ως λαμπερή
διασημότητα, τιμώντας μέσα από τη ζωή της
την τέχνη και την καταγωγή της.
«Προσωπικά, δεν θεωρώ πως είμαι
“σελέμπριτι” παρά μια γυναίκα που κατάφερε
αυτό που επιθυμούσε: να γίνω καλή ηθοποιός,
να παίξω σε μεγάλα έργα και ταινίες, κλασικούς
ρόλους. Ισως οφείλεται στο ότι η υποτιθέμενη
διασημότητά μου ήρθε πολύ αργά στη ζωή, είχα
ήδη 20 χρόνια στο θέατρο, δίδασκα 15 χρόνια
στο NYU και τώρα είμαι ακόμη σε θέση να
κάνω πράγματα που μου δίνουν ικανοποίηση»,
είχε δηλώσει η Δουκάκη σε συνέντευξη που
έδωσε στον Γιώργο Τσίρο για λογαριασμό του
περιοδικού του Costa Navarino.
Τα παραπάνω, βέβαια, δεν σημαίνουν πως η
καριέρα της δεν υπήρξε μακρά και σπουδαία.
Στον χώρο του σινεμά μπορεί να απογειώθηκε
πραγματικά με το «Moonstruck» («Κάτω από
τη λάμψη του φεγγαριού») του Νόρμαν
Τζούισον, ωστόσο σε μεγάλη και μικρή οθόνη
εμφανίζεται ήδη από τις αρχές της δεκαετίας

Η Ολυμπία Δουκάκη απολαμβάνει τον ελληνικό καφέ της στο Costa Navarino, στο πλαίσιο της φωτογράφισης για το περιοδικό του τελευταίου (φωτ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΒΟΣ).
του 1960, ερμηνεύοντας δεκάδες ρόλους. Στο
«Moonstruck», παίζοντας πλάι στη Σερ και
στον Νίκολας Κέιτζ, η αξία της αναγνωρίζεται
με την απονομή του Οσκαρ δεύτερου γυναικείου
ρόλου, μαζί με τη Χρυσή Σφαίρα και το βραβείο
BAFTA.
Μέσα στην επόμενη δεκαετία ακολουθούν
μεγαλύτεροι ρόλοι σε ταινίες όπως τα «Κοίτα
ποιος μιλάει» της Εϊμι Χέκερλιχ, «Ανθισμένες
μανόλιες» του Χέρμπερτ Ρος (όπου ήταν
απίθανη στον ρόλο της πλούσιας χήρας), «The
Cemetery Club» του Μπιλ Ντιουκ κ.ά.
Το 1995 πήρε μέρος και στην «Ακαταμάχητη
Αφροδίτη» του Γούντι Αλεν, ως μέλος του αρ-

χαιοελληνικού Χορού που δένει την ιστορία
του πρωταγωνιστή με εκείνη του Οιδίποδα.
Οσο για το ελληνικό της όνομα, το οποίο δεν
άλλαξε ποτέ παρά τις συμβουλές φίλων και
μάνατζερ για το αντίθετο, υπήρξε και αυτό
παράγοντας στην καριέρα της.
«Οταν σε λένε Δουκάκη»
«Το πρόβλημα είναι ότι όταν σε λένε
Δουκάκις οι επιλογές για ρόλους –έτσι νομίζουν
οι άλλοι τουλάχιστον– είναι περιορισμένες. Σε
καλούν για να υποδυθείς Εβραίες, Ισπανίδες,
Μεξικανές, Ιταλίδες. Μου συνέβαινε για καιρό
αυτό.
Είχα την τύχη όμως να έχω σκηνοθέτη τον

Πράγματι, παρά την κινηματογραφική
καριέρα που αναμφίβολα την έκανε γνωστή, η
ίδια έτρεφε εξίσου ή και μεγαλύτερο πάθος για
το θέατρο παίζοντας στο Μπρόντγουεϊ, σε έργα
των Μπρεχτ, Ουστίνοφ, Τσέχοφ, Αντριου
Μπέργκμαν και άλλων. Από τις μεγαλύτερες δε
επιτυχίες της ήταν ο μονόλογος του «Ρόουζ»
(2000), εκεί όπου υποδύθηκε μια ογδοντάχρονη
Εβραία, η οποία μιλάει στο κοινό για τη ζωή
της. Η Δουκάκη παρουσίασε τη συγκεκριμένη
παράσταση και στην Ελλάδα, στο θέατρο Ιλίσια
Ντενίση, αλλά και στην Κύπρο: όταν η φίλη
της, Μιμή Ντενίση, είχε ένα τροχαίο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της παράστασης
«Social Security», εκείνη ανέλαβε… δράση
αντικαθιστώντας την.
Και πέραν της δουλειάς της –όχι όμως άσχετα
από αυτήν– η Ολυμπία Δουκάκη είχε στο μυαλό
της να προσφέρει. Οι τολμηροί ρόλοι που
ερμήνευσε την ενέπνευσαν να ασχοληθεί
σοβαρά με θέματα όπως ο ρατσισμός, τα
δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και η
ευαισθητοποίηση γύρω από το Αλτσχάιμερ.
Δείγμα της γενναιοδωρίας της ήταν επίσης η
μεγάλη αγάπη της για τη διδασκαλία. «Ο καλός
δάσκαλος δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές
του να βρουν δύναμη και φαντασία, ανεξαρτησία και προοπτική. Ο καλός δάσκαλος είναι
εκείνος που μπορεί να δημιουργήσει τα θεμέλια», συνήθιζε να λέει.

Ομογένεια
GreekNews

9
Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 • Monday, May 10, 2021

Η York Films παραγωγός τη νέας ανεξάρτητης ταινίας «Viral»
Αθήνα.- (prevezaposto.gr)
η Δευτέρα, ανακοινώθηκε ότι η Sarah Silverman και
η Blair Underwood θα πρωταγωνιστήσουν σε ένα
νέο δράμα Indy “Vial”, το οποίο δημιουργείται με τη βοήθεια τριών Ελληνοαμερικανών παραγωγών.

Τ

Το Viral γράφτηκε από τον Joe McClean, τον παραγωγό
πίσω από ταινίες όπως το “Life Tracker” και το “Resident Evil
Vendetta”. Η ομάδα παραγωγής περιλαμβάνει τους Daniel
Cypress, Γιάννη Καλαφάτη της York Films, την κόρη του
Joanna Calafates και τον Ανδρέα Ιγνατίου, γιό των γνωστών
δημοσιογράφων Μιχάλη Ιγνατίου και Ντότις Τσιαντάρ.
Όλα τα πρόσθετα του York Films προέρχονται από έμπειρους Ελληνοαμερικανούς παραγωγούς. Το στούντιο τους
ήταν υπεύθυνο για τη συμπαραγωγή του επικού πολέμου
“The Outpost” στο Αφγανιστάν πέρυσι. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Orlando Bloom, Scott Eastwood και Caleb
Landry Jones.
Το Outpost, που παράγεται από τον υποψήφιο για Όσκαρ
Rod Lowry, βασίστηκε σε ένα βιβλίο που γράφτηκε από τον
Jake Tapper του CNN, που απεικονίζει μια από τις πιο αιματηρές μάχες του πολέμου των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν.
Η Joanna Kalafates, πρόεδρος της York Films, είπε ότι το
να δουλεύεις στο “Viral” ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να
δουλέψεις σε αυτό.
«Κάθε τόσο συναντάτε ένα κείμενο που αιχμαλωτίζει τέλεια τη φαντασία σας», είπε ο Καλαφάτες. Έλληνας δημοσιογράφος. “Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ζωντανεύουν
αυτούς τους πολύπλοκους χαρακτήρες.”
Μετά την ίδρυση τεσσάρων κατασκευαστικών γιγάντων
στη Νέα Υόρκη, ο σειριακός επιχειρηματίας John Calafates ξεκινά να αναπτύσσει ένα στούντιο ταινιών εκατό εκατομμυρίων δολαρίων στη Νέα Υόρκη που θα γίνει το πρώτο στούντιο
της York Films.
Ο Καλαφάτης, ένας Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας
από το νησί της Λευκάδας, εισήχθη στη βιομηχανία ψυχαγωγίας από την κόρη του Joanna.
«Συνειδητοποίησα ότι ήταν μια πολλά υποσχόμενη βιομηχανία. Η πολιτεία παρέχει προϊόντα με πολλά κίνητρα ώστε
να προσελκύονται εδώ. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι σε αυτόν
τον κλάδο προτιμούν να γυρίσουν τις τηλεοπτικές σειρές και
τα χαρακτηριστικά τους στη Νέα Υόρκη, η οποία είναι εξαιρετικά οικονομική όφελος.” Έλληνας δημοσιογράφος Σε μια
αποκλειστική συνέντευξη του 2018.

Λύθηκε χρονίζον πρόβλημα
στην Αυστραλία
Σίδνεϊ
Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας ανακοίνωσε τη
διευθέτηση του χρονίου προβλήματος στο Ναό των Αγίων
Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, στο Liverpool του Σύδνεϋ,
το οποίο δίχαζε την Ενορία - Κοινότητα τα τελευταία 8
χρόνια.
Μετά από την παρέμβαση του Σεβασμιωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου και την προσπάθειά του να επιφέρει τη συμφιλίωση μεταξύ Διοικητικού
Συμβουλίου και Κηδεμόνων, το διχαστικό κλίμα στους κόλπους της Ενορίας - Κοινότητας αποτελεί πια παρελθόν. Μια
καινούργια σελίδα άνοιξε με τη δρομολόγηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για τη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν
της εκζητήσεως συγγνώμης και της παραιτήσεως όλων των
μελών του απερχόμενου, παράτυπου Δ.Σ..
Αφετηρία της νέας πορείας, την οποία με ομόνοια, ειρήνη
και ενότητα χαράζει πλέον η Ενορία - Κοινότητα του
Liverpool, αποτέλεσε η συνάντηση των μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου με τον Σεβασμιώτατο κ.κ.
Μακάριο, το απόγευμα της Πέμπτης, 6 Μαΐου. Η συνάντηση έλαβε χώρα στα κεντρικά γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, στο Ρέντφερν, μέσα σε κλίμα σύμπνοιας και συνεργασίας. Η δήλωθείσα πρόθεση όλων για συμπόρευση και
ενότητα αναμένεται να επισφραγιστεί με πανηγυρικό τρόπο
την επόμενη Κυριακή, 16 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία ο
Αρχιεπίσκοπος θα μεταβεί στον Ιερό Ναό των Αγίων
Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης και θα ιερουργήσει παρουσία
όλων των μελών της Ενορίας - Κοινότητας.

Πράγματι, η York Films έχει δει το μερίδιό της σε παραγωγές
υψηλού προφίλ να πραγματοποιούνται σε οικόπεδο 10 στρεμμάτων
στο Νότιο Μπρονξ. Όταν η York Films εδρεύει στο Queens, το
στούντιο σκηνής ενός σταδίου είχε ήδη φιλοξενήσει έργα από τη
σειρά CBS “Elementary” στις επιτυχημένες ταινίες “John Wick” με
τον Keanu Reeves και “Non-Stop” με τον Liam Neeson. Η ίδια η
Joanna είχε μακρά εμπειρία ως ηθοποιός από τότε που η οικογένειά
της μετακόμισε από την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη όταν ήταν οκτώ
ετών. Έχει συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη Stephen Gyllenhaal, ο
οποίος έχει οριστεί δύο φορές για το βραβείο σκηνοθέτη, και έχει
επίσης πρωταγωνιστήσει σε τηλεοπτικές σειρές, ταινίες μικρού μήκους και εθνικές διαφημίσεις. Ο Αντρέας Ιγνατίου, διευθύνων σύμβουλος της York Films, εργάστηκε ως βοηθός παραγωγής στο συγκρότημα “La La Land”, ενώ η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία Ελληνοαμερικανοί παραγωγοί Joanna Kalafatis και
“This Is My Life” το 2018, πέτυχε τις κορυφαίες 50 ανεξάρτητες ται- John Kalafates με τον ηθοποιό Keanu Reeves.
νίες στο iTunes όταν κυκλοφόρησε.
Φωτογραφία από τον Θανάση Καραγόργιο
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Απ’ την Αποκαθήλωση στην Ανάσταση: Οδοιπορικό σε

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος

Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Μ

ε λαμπρότητα γιόρτασε ο Ελληνισμός
της Αμερικής μαζί με τα εκατομμύρια
Ορθοδόξων στον κόσμο, το χαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως του Θεανθρώπου. Μετά
τις μοναχικές και «διαδικτυακές» Ακολουθίες
του 2020, οι Ελληνορθόδοξοι ναοί της Νέας
Υόρκης ήταν γεμάτοι με πιστούς -στα επιτρεπόμενα όρια- σχεδόν κάθε βράδυ της Μεγάλης Εβδομάδας με αποκορύφωμα τη νύχτα
του Μεγάλου Σαββάτου με την τελετή της

Αναστάσεως όταν πλημμύρισαν με το Αγιο
Φως και οι προαύλιοι χώροι των ναών.
Μεγάλη ήταν η προσέλευση και το βράδυ
της Μεγάλης Παρασκευής, παρά το κρύο, για
τα Eγκώμια και την περιφορά του Επιταφίου
στους δρόμους της Νέας Υόρκης.
Συνεχίζουμε με το Β› μέρος του οδοιπορικού
της Μεγάλης Εβδομάδας στους ναούς της Νέας Υόρκης, ακολουθώντας τον Αρχιεπίσκοπο
Ελπιδοφόρο από την Αποκαθήλωση στον Αγιο
Δημήτριο στη Τζαμέικα μέχρι και την Ανάσταση στον Αρχιεπισκοπικό Καθεδρικό Ναό της

Αγίας Τριάδας στο Μανχάτταν.

Αποκαθήλωση Αγιος Δημήτριος Τζαμέικα
Το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής μέσα σε ιδιαίτερα κατανυκτική ατμόσφαιρα ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος χοροστάτησε κατά
την τελετή της Αποκαθήλωσης στον Ιερό Ναό
του Αγίου Δημητρίου στην Τζαμέικα, βοηθούμενος από τον ιερατικώς προϊστάμενο π. Κωνσταντίνο Καλογρίδη, τον Αρχιδιάκονο Διονύσιο και τον διάκονο Μιχαήλ.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο π.

Κωνσταντίνος αποκαθήλωσε από το Σταυρό το
άχραντο Σώμα του Κυρίου και τυλιγμένο σε
λευκό σεντόνι το μετέφερε στο Ιερό και λίγο
αργότερα περιέφερε μαζί με τους δύο διακόνους τον υφασμάτινο Επιτάφιο εντός του ναού
και τον εναπόθεσε στο ανθοστόλιστο κουβούκλιο.
Στο κήρυγμά του ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στον Ιωσήφ τον από Αριμαθαίας, κρυφό
μαθητή του Κυρίου, ο οποίος με βοηθό τον Νικόδημο ήρθαν να πάρουν το Σώμα του Θεανθρώπου να το ετοιμάσουν για την ταφή. «Κανείς άλλος δε βρέθηκε. Ολοι αυτοί που χόρτα-
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ναούς της μητροπολιτικής περιοχής Νέας Υόρκης

σαν και έγιναν μάρτυρες της δόξας Του και περπατούσανε μαζί Του στην ένδοξη είσοδο στα Ιεροσόλυμα είχανε χαθεί. Στη δόξα πολλοί περπατάνε μαζί σου, όταν είσαι καλά και δυνατός
και έχεις χρήματα και είσαι στην εξουσία. Οταν
όμως είσαι στον πόνο, στη φτώχεια, στην αρρώστια και στην αδυναμία σου, τότε ζυγίζεις ποιοί
είναι οι πραγματικοί άνθρωποί σου», ανέφερε ο
Σεβασμιώτατος.
Τον Αρχιεπίσκοπο καλωσόρισε ο π. Κωνσταντίνος εκφράζοντας την ευλογία που νιώθει η
κοινότητα για την απρόσμενη αυτή παρουσία
του, λέγοντας πως «είναι πνευματικός πατέρας

όχι μόνο με λόγια αλλά με έργα».
«Είσαι ένας άνθρωπος του Θεού και αυτό το
εκπέμπεις», είπε ο Σεβασμιώτατος στον π. Κωνσταντίνο, προσθέτοντας πως στην ενορία του
Αγίου Δημητρίου είναι «έντονη η αίσθηση της
οικογένειας. Είστε μια ολοζώντανη κοινότητα».

Περιφορά του Επιταφίου - Ιερός
Ναός Αγίου Νικολάου Φλάσινγκ

Ιδιαίτερα κατανυκτική ήταν η ατμόσφαιρα
και το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στον
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Φλάσινγκ
όπου ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος χοροστά-

τησε στην Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου
(Ορθρος Μεγάλου Σαββάτου).
Συμμετείχαν ο προϊστάμενος του Ναού π.
Παύλος Παλεστίδης, ο εφημέριος π. Αριστείδης
Γαρίνης, ο Αρχιδιάκονος Διονύσιος Παπίρης και
ο διάκονος Μιχαήλ Γιαβρής.
Ανάμεσα στο εκκλησίασμα ήταν ο Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Κωνσταντίνος Κούτρας με τη σύζυγό του Ποπίτα.
Οι πιστοί, κρατώντας αναμμένα κεριά, έψαλαν με συγκίνηση τα Εγκώμια μαζί με τους καλλίφωνους ιεροψάλτες Ελευθέριο Ελευθεριάδη
και Ιωάννη Szymkiewicz, καθώς οι λευκοφορε-

μένες μυροφόρες έραναν με ροδοπέταλα τον
Τάφο του Χριστού που εδώ και κοντά είκοσι
χρόνια στολίζουν με ευλάβεια οι ενορίτες Χαράλαμπος και Στεφανία Νικολάου.
Η περιφορά του Επιταφίου έγινε κανονικά
στο οικοδομικό τετράγωνο γύρω από τον Ιερό
Ναό του Αγίου Νικολάου, όπως κάθε χρόνο, και
παρά το τσουχτερό κρύο.
«Είμαστε ενώπιον του Τάφου του Κυρίου και
ψάλλουμε όλοι μαζί την κηδεία Του. Δεν τον
κλαίμε όμως τον Χριστό, δεν είναι μια κηδεία
στην οποία κλαίμε, αλλά είναι μια κηδεία στην
Συνέχεια στη σελίδα 12
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Απ’ την Αποκαθήλωση στην Ανάσταση: Οδοιπορικό σε

Συνέχεια από τη σελίδα 11
οποία χαιρόμαστε. Γι’ αυτό και τραγουδούμε
όλοι μαζί. Αυτά που ψάλλουμε δεν είναι λυπητερά, δεν έχουν κλάμα, δεν έχουν δάκρυα μέσα,
είναι μελωδία χαράς και λόγια χαράς και πρόσκλησης του Κυρίου», επισήμανε μεταξύ άλλων
ο Αρχιεπίσκοπος, τονίζοντας πως «αυτός ο Τάφος είναι για όλους μας ζωή».
Απαντώντας στο καλωσόρισμα του π. Παύλου, ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτήρισε την κοινότητα του Αγίου Νικολάου ως «θαύμα», λέγο-

ντας πως «κρατάτε μια δυνατή εστία μέσα στην
καρδιά της Νέας Υόρκης».

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Το χαρμόσυνο άγγελμα της Αναστάσεως του
Κυρίου υποδέχθηκαν το πρωί του Μεγάλου
Σαββάτου οι πιστοί που παρακολούθησαν τον
Εσπερινό της Αναστάσεως - τη λεγόμενη και
«πρώτη Ανάσταση» και τη Θεία Λειτουργία του
Μεγάλου Βασιλείου στον Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου
στο Τέναφλαϊ της Νέας Ιερσέης.

Βροντοφωνάζοντας «Ανάστα ο Θεός κρίνων
την γην..», ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, ο
οποίος προέστη της Θείας Λειτουργίας, έρανε
με δαφνόφυλλα -τα φύλλα της νίκης, όπως είπε- τους πιστούς που χτυπούσαν τα στασίδια
προκαλώντας έντονο θόρυβο. «Αυτός ο θόρυβος», είπε στο κήρυγμά του, «είναι τα δεσμά
του Αδη, οι αλυσίδες, που σπάνε, είναι τα κόκκαλα των νεκρών που φεύγουν και ανασταίνονται και έρχεται η Ανάσταση. Είναι το τέλος του
θανάτου».
Συλλειτούργησαν μαζί του ο ιερατικώς προϊ-

στάμενος της κοινότητας π. Ευάγγελος Αρτεμάς, ο Αρχιδιάκονος Διονύσιος Παπίρης και οι
διάκονοι Βαρθολομαίος Mercado και Σωφρόνιος Vomend, ενώ τα ιερά αναλόγια του ναού
κόσμησαν οι καλλίφωνοι ιεροψάλτες Κωνσταντίνος Μπελέσης και Δημήτριος Φουστέρης.
Απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα που βρέθηκε στο ναό αλλά και στο διαδικτυακό ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε πως «είναι η πιο ωραία μέρα για να περιμένει κανείς την Ανάσταση του
Χριστού, η Πρωτομαγιά, είναι όταν όλη η φύση
γύρω μας νικάει το θάνατο του χειμώνα και
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ναούς της μητροπολιτικής περιοχής Νέας Υόρκης

βγαίνουν ξανά τα λουλούδια και πρασινίζει ο τόπος και ξαναβγαίνει ο ήλιος και μας ζεσταίνει» και ευχήθηκε «να βγει και ο
Ηλιος της Δικαιοσύνης, ο Χριστός μας, νικητής από τον τάφο
για να χαρίσει σε όλους μας το φως της ζωής, το φως της αγάπης
και το φως της υγείας το οποίο τόσο πολύ το χρειαζόμαστε όλοι
μας».

Ανάσταση στον Καθεδρικό

«Πλημμύρισε» με το Αγιο Φως η 74η οδός, έξω από τον Αρχιεπισκοπικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Μανχάτταν,
όπου τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος προέστη για πρώτη φορά της τελετής της Αναστάσεως

και έψαλε μαζί με τους πιστούς το «Χριστός Ανέστη».
Σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές, η τελετή έγινε φέτος στο Νάρθηκα του Ναού, καθώς στον εξωτερικό χώρο έχουν
τοποθετηθεί σκαλωσιές, εξαιτίας των εργασιών συντήρησης και
ανακαίνισης που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Τον Αρχιεπίσκοπο που προέστη ακολούθως της Αναστάσιμης
Θείας Λειτουργίας πλαισίωναν ο Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Δρόσος, ο προϊστάμενος του Καθεδρικού π. Νικόλαος Καρλούτσος,
ο π. Σωτήριος Μιχαλάτος, ο Αρχιδιάκονος Διονύσιος και οι διάκονοι Βαρθολομαίος Mercado και Σωφρόνιος Vomend.
Στα ιερά αναλόγια ήταν ο πρωτοψάλτης του Ναού Νεκτάριος

Αντωνίου και ο λαμπαδάριος Ιωάννης Πατεράκης, ενώ έψαλε
και η Χορωδία υπό τη διεύθυνση του Κώστα Τσουράκη.
Την πασχαλινή εγκύκλιο του Αρχιεπισκόπου ανέγνωσαν στα
Αγγλικά ο π. Σωτήριος και στα Ελληνικά ο π. Βασίλειος.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε
σε όλους Χρόνια Πολλά, ευλόγησε τα κόκκινα αυτά και τα μοίρασε στους πιστούς που παρέμειναν μέχρι τέλους για να ακούσουν και τον Κατηχητικό Λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Ανάμεσα στο εκκλησίασμα ήταν η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της
Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Μαρία Θεοφίλη και ο Γενικός
Πρόξενος Κωνσταντίνος Κούτρας.
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Το τελευταίο “αντίο” στον ομογενή αστυνομικό Αναστάσιο Τσάκο

Photos: GANP/Dimitrios Panagos

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
Τσάκου, τη σύζυγο του Ειρήνη και τα δύο ανήλικα
παιδιά του, ηλικίας τριών και πέντε ετών.Την παρουσίαση των ομιλητών έκανε ο ορθόδοξος αστυνομικός ιερέας π. Γεώργιος Αναστασίου.
Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε τέτοιες στιγμές είναι να
αγκαλιάζουμε ο ένας τον άλλο και να δείχνουμε
αγάπη
«Είναι πολύ δύσκολη η θέση οποιουδήποτε να
αποχαιρετήσει έναν τέτοιο ήρωα, έναν τέτοιο σύζυγο, έναν τέτοιο πατριώτη, ένα παιδί της Ελλάδας, ο οποίος όπου και να πήγε, μόνο υπερήφανους έκανε τους δικούς του ανθρώπους, την εκκλησία του και την πατρίδα του, γιατί ήταν ένας
άνθρωπος της προσφοράς και της αγάπης.

Ομολογώ ότι ως Αρχιεπίσκοπος, ως κληρικός,
ως ορθόδοξος, δεν μπορώ να βρω λόγια για να
παρηγορήσω την σύζυγο του, Ειρήνη, τα παιδιά,
τον πατέρα και την μητέρα του. Δεν υπάρχουν λόγια. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε τέτοιες
στιγμές είναι να αγκαλιάζουμε ο ένας τον άλλο
και να δείχνουμε αγάπη. Πρέπει να αγκαλιάσουμε
αυτούς που άφησε πίσω ο Τάσος και να αφήσουμε
τον Θεό να μιλήσει στις καρδιές τους και να αφήσουμε τον χρόνο να κλείσει σιγά αυτή την μεγάλη
πληγή.
Ειρήνη να έχεις υγεία, να τον θυμάσαι, να μεγαλώσεις τα παιδιά του και να μιλάς για τον πατέρα τους, και να είναι υπερήφανη και η Τζένι και ο
μικρός. Και εσείς, πατέρα και μητέρα, αποχαιρετά-

τε έναν ήρωα της πατρίδας, ένα γενναίο παιδί, ένα
πρότυπο Χριστιανό, ένα καλό παιδί. Δεν έχω λόγια να σας πω. Μπορώ μόνο να σας πω ότι θα είμαι εγώ, η εκκλησία, όλη η ομογένεια, όλη η αστυνομία της Νέας Υόρκης, οι πάντες θα είμαστε κοντά σας. Αιωνία του η μνήμη».
Όπως αποκάλυψε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, ο φιλανθρωπικός οργανισμός Tunnel to
Towers Foundation, ανάλαβε να αποπληρώσει το
δάνειο της κατοικίας που αγόρασε πέρυσι το ζεύγος Τσάκου, στο Ιστ Νόρθπορτ.
Περισσότερα από 240.000 δολάρια είχαν επίσης
συγκεντρωθεί μέχρι την ημέρα της κηδείας στον
ειδικό λογαριασμό για την ενίσχυση της οικογένεια, στο www.gofundme.com με την επωνυμία
«NYPD Officer Killed by Drunk Driver» και πάνω

από 88 χιλιάδες στον ειδικό λογαριασμό https://
fundthefirst.com/campaign/po-tsakos-funddk1fis

Μπιλ ντε Μπλάζιο: Θρηνούμε
την απώλεια ενός καλού ανθρώπου

δήμαρχος της Νέας Υόρκης χαρακτήρισε τον
Αναστάσιο Τσάκο έναν αληθινό ήρωα, προτρέποντας τα παιδιά του να είναι υπερήφανα για τον πατέρα τους. «Θρηνούμε όλοι για έναν καλό άνθρωπο από όλες τις απόψεις που έφυγε από την ζωή.
Η οικογένεια του θρηνεί, η αστυνομία της Νέας
Υόρκης, η πόλη θρηνεί. Κάποιοι άνθρωποι είναι
αληθινοί ήρωες και είναι εκεί για τους άλλους.
Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Αναστάσιος Τσάκος», σημείωσε ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο.
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Εσπερινός της Αγάπης στην Κοινότητα Αναστάσεως Μπρούκβιλ

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος
Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Σ

ε ατμόσφαιρα αναστάσιμης χαράς και
αγαλλίασης τελέστηκε το μεσημέρι της
Κυριακής του Πάσχα ο Εσπερινός της Αγάπης
στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στο Μπρούκβιλ του Λονγκ Αϊλαντ. Της ακολουθίας προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος βοηθούμενος από τον ιερατικώς προϊστάμενο της κοινότητας π. Παντελεήμονα Παπαδόπουλο, τον π. Γρηγόριο Σταμκόπουλο, τον
Αρχιδιάκονο Διονύσιο και τους διακόνους
Βαρθολομαίο, Μιχαήλ και Σωφρόνιο.
Οι πιστοί που εκκλησιάστηκαν άκουσαν το
«Ευαγγέλιο της Αγάπης» όχι μόνο στην Ελληνική από τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο και την
Αγγλική γλώσσα από τον διάκονο Βαρθολομαίο, αλλά και στη Γερμανική, από τον διάκονο
Σωφρόνιο, στην Ισπανική από την πρόεδρο της
Φιλοπτώχου, Σοφία Ζαχαριάδη, την Ιταλική, τη
Γαλλική, τη Ρουμανική, από ενορίτες της κοινότητας, καθώς και στην Ποντιακή διάλεκτο από
τον αντιπρόεδρο της κοινότητας, Χαράλαμπο
Τσιρακίδη.
«Το Χριστός Ανέστη περιλαμβάνει τα πάντα,
ολόκληρη τη Θεολογία της Εκκλησίας μας. Και
διαφοροποιεί εμάς τους Χριστιανούς από τις
άλλες θρησκείες. Για μας ο θάνατος δεν υπάρχει
πια γιατί ο Κύριος συνέτριψε το θάνατο», είπε ο
Αρχιεπίσκοπος στο εκκλησίασμα. Αντί δε του
καθιερωμένου κηρύγματος, μετέφρασε στη Δημοτική την Πατριαρχική Απόδειξη για το Αγιο
Πάσχα, την οποία ανέγνωσε στα Αγγλικά ο π.
Παντελεήμων.
Στο προαύλιο του ναού το Σεβασμιώτατο
υποδέχθηκε με μια ανθοδέσμη η πρόεδρος Στέφανι Κλαρκ μαζί με μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, ενώ καλωσορίζοντάς τον ο π. Παντελεήμων εξέφρασε την μεγάλη χαρά και ευλογία
που νιώθουν όλοι για το ότι ο Αρχιεπίσκοπος
επέλεξε την ξεχωριστή αυτή ημέρα να βρίσκεται κοντά στους ενορίτες της Αναστάσεως.
«Θέλουμε να γνωρίζετε ότι σας έχουμε στις

προσευχές μας. Ξέρουμε ότι φέρετε έναν Σταυρό στην πλάτη και θέλουμε να μας θεωρείτε
εδώ στο Μπρούκβιλ ως τον Σίμωνα τον Κυρηναίο», πρόσθεσε.
Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τη χαρά του που
βρέθηκε στη μοναδική -στην Αρχιεπισκοπική
Περιφέρεια- ενορία της Αναστάσεως και έφερε
στη μνήμη του το περυσινό Πάσχα, το πρώτο
του στην Αμερική, που το πέρασε με τους μοναχούς στο Παρεκκλήσι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.
Στο τέλος της Ακολουθίας μοίρασε τα κόκκινα αυγά στο εκκλησίασμα.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Η φετινή Ανάσταση ήταν ξεχωριστή για την
κοινότητα και τους ενορίτες του Μπρούκβιλ
καθώς για πρώτη φορά κοντά τους είχαν έναν
Αρχιεπίσκοπο, τον πρώην Αμερικής κ. Δημήτριο, ο οποίος παρέστη συμπροσευχόμενος
στην τελετή της Αναστάσεως που έγινε σε εξέδρα στο προαύλιο του ναού τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου και ακολούθως στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του ιερατικώς προϊσταμένου της κοινότητας, π. Παντε-

λεήμονος Παπαδόπουλου.
«Χριστός Ανέστη» βροντοφώναξε ο π. Παντελεήμων συγκινημένος και με την καρδιά
του, όπως είπε, πλημμυρισμένη από το Φως της
Αναστάσεως, στο πρώτο του Πάσχα με τους
ενορίτες της κοινότητάς του παρόντες. «Καθώς βλέπω», είπε, «αυτή τη λαοθάλασσα, ο
νους μου πάει στο περυσινό Πάσχα. Η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι ένα νέο ξεκίνημα», τόνισε και έδωσε το λόγο στον Αρχιεπίσκοπο
πρώην Αμερικής.
«Ο Θεός, αδελφοί μου, μας χάρισε για μια
ακόμη φορά την ευκαιρία να γιορτάσουμε την
Ανάσταση του Κυρίου μας. Και τη γιορτάζουμε
σε μια εποχή που μας χρειάζεται η δύναμη, η
χαρά, η ειρήνη, η χάρη και η προοπτική της
Αναστάσεως», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος απευθυνόμενος στους πιστούς που κατέκλυσαν τον προαύλιο χώρο του ναού και το
πάρκινγκ φωτίζοντας τη νύχτα με το Αγιο Φως
στις λαμπάδες τους και δημιουργώντας μια πανέμορφη και κατανυκτική εικόνα που δε διέφερε και πολύ από την παραδοσιακή τελετή στην
ελληνική ύπαιθρο.

«Και είμαστε ευγνώμονες», συμπλήρωσε ο
Σεβασμιώτατος, «γιατί ο Θεός μας δίδει αυτή
την χάρη σ’ αυτή την ωραία ενορία της Αναστάσεως, με αυτόν τον ιερέα, σαν τον π. Παντελεήμονα, με αυτούς τους ψάλτες, με αυτή τη λαοθάλασσα και με αυτά τα παιδιά που διακονούν
στο Ιερό».
Και πράγματι, κοντά είκοσι ιερόπαιδες ήταν
παρόντες στην τελετή -οι περισσότεροι έμειναν
μέχρι το τέλος της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας- υπό την καθοδήγηση του αεικίνητου
και ακούραστου Παύλου Μποζίκη.
«Είμαστε ιδιαίτερα ευλογημένοι γιατί έχουμε
κοντά μας απόψε τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο
και το πρωί για τον Εσπερινό της Αγάπης θα
μας τιμήσει με την παρουσία του ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος και σας ενθαρρύνω να έρθετε
γιατί είναι ένας μοναδικός Εσπερινός κατά τον
οποίο διαβάζεται το Ιερό Ευαγγέλιο σε πολλές
γλώσσες, κάτι που μας δείχνει ότι το μήνυμα
του αναστάντος Κυρίου μας έφτασε στα πέρατα
της γης», επισήμανε ο π. Παντελεήμων, ευχαριστώντας και τον υπέροχο χορό των ιεροψαλτών
που κόσμησε το ιερό αναλόγιο στη διάρκεια
της Μεγάλης Εβδομάδας.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος μοίρασε στους πιστούς
τα κόκκινα αυγά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις μεταδόσεις
των Ιερών Ακολουθιών στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας φρόντισε ιδιαίτερα το ομογενειακό Interface Communications, προσφέροντας εξοπλισμό, χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε το μήνυμα της Αναστάσεως του
Μπρούκβιλ να φτάσει μέσω του διαδικτύου,
στα πέρατα του κόσμου. Η προσφορά αυτή,
όπως ανακοινώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους ιδιοκτήτες Δημήτρη Λαγό
και Δημήτρη Αμπεριάδη, έγινε στη μνήμη όλων
αυτών που χάθηκαν και όλων αυτών που η ζωή
τους επηρεάστηκε από τον κορωνοϊό, ανάμεσά
τους και ο αείμνηστος συνιδρυτής της εταιρείας και ιδιαίτερα αγαπητός στο χώρο της Ομογένειας, Κυριάκος Λαγός.
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Ο Ελπιδοφόρος αποκλείει πώληση ναών στο Μανχάταν

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος

Νέα Υόρκη.
Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

«Ο

λες οι εκκλησίες μας είναι ίσες, όλες είναι
σημαντικές, όλες είναι χώροι ιεροί και
δεν θα αφήσουμε καμία να χαθεί», επισήμανε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, απευθυνόμενος στους λιγοστούς -λόγω και των περιοριστικών μέτρων- πιστούς που προσήλθαν το πρωί της
Δευτέρας του Πάσχα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου στην 54η Οδό του Μανχάτταν για να τιμήσουν τη μνήμη του προστάτη και τα
ονομαστήρια της ιστορικής κοινότητας.
«Ακόμα και αν δεν παραμείνουν πιστοί στην περιοχή, σας υπόσχομαι ότι ποτέ δεν θα εγκαταλείψω στην
τύχη της την εκκλησία αυτή», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος
στο ολιγομελές συμβούλιο και τους ενορίτες του Αγίου Γεωργίου, τους οποίους χαρακτήρισε ήρωες, προσκαλώντας τους «να κάνετε ό,τι μπορείτε για να διατηρήσετε αυτό το κόσμημα στο Μανχάτταν. Και μόνο
η ύπαρξη εδώ ενός Ορθόδοξου ναού αποτελεί μαρτυρία της πίστης μας και της Ελληνορθόδοξης κληρονο-

μιάς μας».
Ως γνωστόν, στο Μανχάτταν που πρώτο δέχθηκε
μετανάστες από την Ελλάδα προς τα τέλη του 19ου
αιώνα, υπάρχουν σήμερα και λειτουργούν οι παλαιότεροι Ελληνορθόδοξοι ναοί της Νέας Υόρκης και μερικοί από τους πιο όμορφους και όμορφα αγιογραφημένους.
Εχει δε ξεκινήσει με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου μια προσπάθεια υποστήριξης και
αναζωογόνησης των κοινοτήτων αυτών, ώστε να μην
χαθούν οι ιστορικές εστίες του Ελληνισμού στην πόλη
της Νέας Υόρκης.
«Κάνουμε καμιά φορά το λάθος και μπαίνουμε
στον πειρασμό να βλέπουμε τα κτήρια των εκκλησιών
μας ως (real estate) ακίνητη περιουσία. Οι ναοί μας
και τα κτήριά τους είναι χώροι ιεροί και δεν πρέπει να
τα αντιμετωπίζουμε έτσι», είπε και αναφέρθηκε στην
Κωνσταντινούπολη όπου «ποτέ στους αιώνες, ποτέ,
δεν εγκαταλείψαμε ναό λόγω έλλειψης πιστών, ποτέ.
Το κτήριο του ναού είναι ιερό».
Και συμπλήρωσε πως «όχι απλά δεν εγκαταλείψαμε τους ναούς μας στην Πόλη και την Μικρά Ασία, αλ-

λά σήμερα που η κατάσταση είναι καλύτερη από το
παρελθόν, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας εμπνέει να
επισκεφθούμε τις αρχαίες επισκοπές της Μικράς Ασίας και να βρούμε τις ερειπωμένες σήμερα βυζαντινές
εκκλησιές των προγόνων μας και να τελέσουμε λειτουργίες. Και όταν έχουμε την δυνατότητα, τις αγοράζουμε κιόλας από τους Τούρκους ιδιοκτήτες. Αυτή είναι η νοοτροπία και η παράδοση της Εκκλησίας μας».
Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ› Αρτοκλασίας συμμετείχαν ο ιερατικώς προϊστάμενος της κοινότητας και Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής,
π. Ανδρέας Βυθούλκας, ο π. Ευριπίδης (Πίτερ) Δαράτσος, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών ως US Army
Chaplain, ο π. Ηλίας Βίλλης από την κοινότητα του
Σωτήρος στο Ράι, ο π. Παναγιώτης Παπαζαφειρόπουλος από την κοινότητα του Αγίου Γερασίμου στο Μανχάταν, ο Αρχιδιάκονος Διονύσιος Παπίρης και ο Διάκονος Μιχαήλ Γιαβρής. Εψαλε με τη μοναδική φωνή
του ο ιεροψάλτης Ιωάννης Szymkiewicz.
Λίγο πριν την απόλυση ο Αρχιεπίσκοπος απένειμε
το οφφίκιο του Πρωτοπρεσβύτερου στον π. Ευριπίδη
(Πίτερ) Δαράτσο και χειροθέτησε αναγνώστες τέσσε-

ρα νέα παιδιά της κοινότητας, ανάμεσά τους ο Παναγιώτης Βυθούλκας, γιος του π. Ανδρέα και της πρεσβυτέρας Ανθούλας.
Καλωσορίζοντας τον Αρχιεπίσκοπο, ο π. Ανδρέας
τον ευχαρίστησε για την ευλογία της παρουσίας του
στη γιορτή της κοινότητας, και της μοναδικής, όπως
είπε, Ορθόδοξης εκκλησίας στο κεντρικό Μανχάτταν
(Midtown).
Αναφορά έκανε στο έργο συντήρησης και ανακαίνισης του ναού, ο οποίος ανεγέρθη στα τέλη του 19ου
αιώνα και αποτελεί ένα από τα λιγοστά ιστορικά κτήρια στην περιοχή. Μάλιστα η ερανική προσπάθεια για
την επισκευή της πρόσοψης του κτηρίου έχει φτάσει
το στόχο της συγκεντρώνοντας εκατόν τριάντα χιλιάδες δολάρια.
Ο π. Ανδρέας μαζί με τον πρόεδρο Ανδρέα Τζορτζ
και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου προσέφεραν
στον Αρχιεπίσκοπο ύφασμα για αρχιερατικά άμφια,
ενώ ανταποδίδοντάς τους το δώρο ο Σεβασμιώτατος
τούς προσέφερε στη διάρκεια του γεύματος που ακολούθησε ένα εγκόλπιο με την εικόνα του Αγίου Γεωργίου.

Συνάντηση Νίκου Λαρυγγάκη με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ
Αθήνα. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος
συναντήθηκε την Τετάρτη 5 Μαΐου,
στο γραφείο του με τον πρόεδρο του

Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου Νίκο Λαρυγγάκη.
Όπως ανακοινώθηκε, συζητήθηκαν
θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με
έμφαση στις τρέχουσες περιφερειακές

και διεθνείς εξελίξεις καθώς και στις
επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και
στην σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, μεταξύ άλλων,
εξήρε την συμβολή του πρόεδρου του
Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου
στην ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας
και ΗΠΑ ενώ δεν παρέλειψε να ανα-

φερθεί και στον σημαντικό ρόλο του
Ινστιτούτου στην εκπαίδευση και την
μόρφωση των νέων της ομογένειας
μέσω δράσεων και διαδικτυακών σεμιναρίων.

Ελλάδα
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Πάιατ: Στρατηγική η δέσμευση των ΗΠΑ στη Βόρεια Ελλάδα
Αλεξανδρούπολη.Της Σοφίας Παπαδοπούλου/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τ

η στρατηγική δέσμευση των Ηνωμένων
Πολιτειών στη Βόρεια Ελλάδα υπογράμμισε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, σε δηλώσεις του την Παρασκευή στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στο περιθώριο της ημέρας διακεκριμένων επισκεπτών στο
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με αφορμή την
έναρξη της υποστήριξης του Οργανισμού Λιμένος
Αλεξανδρούπολης στη διασυμμαχική άσκηση
DEFENDER- Europe 2021 και τη φιλοξενία αμερικανικών δυνάμεων στο λιμάνι.
Ερωτηθείς από το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για το τι σημαίνει για τις σχέσεις
Ελλάδας- Ηνωμένων Πολιτειών η χρήση του λιμένα
της Αλεξανδρούπολης από τις ΗΠΑ με δράσεις
όπως η σημερινή αλλά και η δική του συχνή παρουσία στην περιοχή (σ.σ. η σημερινή είναι η έκτη επίσκεψη του Τζέφρι Πάιατ στην Αλεξανδρούπολη), ο
Αμερικανός πρέσβης απάντησε χαρακτηριστικά
πως «αυτή είναι μια απόδειξη ιδιαίτερα της στρατηγικής μας δέσμευσης στη Βόρεια Ελλάδα και του
ρόλου που αναπτύσσει η Αλεξανδρούπολη ως κόμβος στρατιωτικής υλικοτεχνικής υποστήριξης
(military logistics), ως ενεργειακός κόμβος, ως περιφερειακός ενταξιακός κόμβος και κόμβος μεταφορών».
«Αυτή είναι μια περιοχή που όταν έφτασα στην
Ελλάδα το 2016 φαινόταν κάπως ξεχασμένη. Αυτό
δεν ισχύει πλέον σήμερα.
Είμαι πολύ περήφανος για τις συνεργασίες που
χτίσαμε όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική συνεργασία και την ασφάλεια, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική, αλλά και για παράδειγμα στην ενέργεια, με τον FSRU (πλωτό σταθμό υγροποιημένου
φυσικού αερίου), τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο, τους αγωγούς IGB
και TAP», τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης και προσέθεσε: «είναι μια περιοχή που έχει γίνει πολύ σημαντική στρατηγικά και είμαστε πολύ περήφανοι για
τη συνεργασία που έχουμε δημιουργήσει με την ελληνική κυβέρνηση για την προώθηση των κοινών
μας συμφερόντων».

Λιμάνι με κρίσιμο πλεονέκτημα

Ο Αμερικανός πρέσβης, ο οποίος προηγουμένως
περιηγήθηκε στο νέο εμπορικό τερματικό του λιμένα από κοινού με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, την ηγεσία του Στρατού και
άλλους υψηλούς προσκεκλημένους, μίλησε επίσης
από το βήμα της εκδήλωσης για τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας και
της ασφάλειας, υπογραμμίζοντας -μεταξύ άλλωνπως «οι κοινές μας ασκήσεις και επισκέψεις πλοίων
τις τελευταίες εβδομάδες υπογραμμίζουν τον επιταχυνόμενο ρυθμό της στρατιωτικής μας σχέσης, η
οποία έχει ως βάση την επικαιροποιημένη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. Αυτές οι δεσμεύσεις δείχνουν στον κόσμο ότι η Ελλάδα και οι
Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται δίπλα- δίπλα στην
υποστήριξη της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, όπως εδώ και 200 χρόνια».
Η DEFENDER-Europe 21, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρέσβης, «αναδεικνύει ειδικότερα τη στρατηγική τοποθεσία της Αλεξανδρούπολης και το λιμάνι
ως κρίσιμο πλεονέκτημα».
Ειδικότερα σημείωσε πως «αυτή η μεγάλης κλίμακας άσκηση υπό την ηγεσία του στρατού των
ΗΠΑ, που αποτελείται από περισσότερες από
28.000 πολυεθνικές δυνάμεις από 26 έθνη, έχει σχεδιαστεί για να χτίσει την ετοιμότητα και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ΗΠΑ, των συμμάχων του

ΝΑΤΟ και των στρατιωτικών εταίρων σε μια ευρύτερη περιοχή επιχειρήσεων», εκφράζοντας την ικανοποίηση του για τη φιλοξενία αλλά και τη συμμετοχή όπως Ελλάδας στη σημαντική αυτή ετήσια
άσκηση, η οποία –μεταξύ άλλων- αποδεικνύει,
όπως τόνισε, τη δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν παρούσες
σε Βαλκάνια και Μαύρη Θάλασσα

«Όπως δείχνει αυτή η άσκηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν παρούσες στις περιοχές των
Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας και θα παράσχουν βοήθεια στην αποτροπή πιθανών αντιπάλων
σε υπεράσπιση των συμμάχων μας», συμπλήρωσε ο
κ. Πάιατ, ο οποίος, όπως είπε, θα επισκεφθεί την
Ξάνθη και το Πετροχώρι αργότερα μέσα στον μήνα
για την άσκηση INTERNATIONAL RESPONSECΕNTAUR 21.
Η συμβολή αυτών των ασκήσεων και ο τεράστιος όγκος της στρατιωτικής δραστηριότητας στο λιμάνι υπογραμμίζει τον αυξανόμενο στρατηγικό ρόλο και τη σημασία της Αλεξανδρούπολης, ανέφερε
χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρέσβης.
Ηγετικός ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης και
στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας
Ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε επίσης στον ηγετικό ρό-

λο της Αλεξανδρούπολης στους κοινούς στόχους
των δύο χωρών για την αύξηση της ευρωπαϊκής
ενεργειακής ασφάλειας και της περιφερειακής σταθερότητας, καθώς και για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής.
«Είμαι περήφανος που έχουμε δύο ισχυρούς πλειοδότες των ΗΠΑ, τη BlackSummit και την
Quintana, για τις ιδιωτικοποιήσεις των λιμένων της
Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας. Αυτά τα λιμάνια υποστηρίζουν μια κρίσιμη ενεργειακή υποδομή
στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της πλωτής
μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης της
Αλεξανδρούπολης, η οποία βρίσκεται σε καλό δρόμο για μια τελική επενδυτική απόφαση με την κατασκευή να ξεκινάει αργότερα μέσα στο έτο»», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Αμερικανός πρέσβης χαρακτήρισε τον FSRU
«σημαντικό παράδειγμα της βαλκανικής συνεργασίας για τη διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών ενέργειας», εξέφρασε την ικανοποίησή του
που υπάρχει πλέον μερίδιο ιδιοκτησίας των ΗΠΑ
στην Gastrade, την εταιρεία που αναπτύσσει τον
FSRU και προσέθεσε: «Ελπίζουμε ότι ορισμένα από
τα συμβόλαια FSRU θα πάνε στους προμηθευτές
LNG των ΗΠΑ, βασιζόμενοι στις τάσεις του περασμένου έτους και τον σημαντικό ρόλο του LNG ως
γέφυρα για ένα πιο πράσινο μέλλον».
Σημείωσε δε, ότι ο FSRU και το εργοστάσιο παραγωγής φυσικού αερίου Αλεξανδρούπολης είναι
επίσης «σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη των
φιλόδοξων στόχων του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη», επισημαίνοντας πως «θα επιτρέψουν
στην Ελλάδα να είναι μεταξύ των πρώτων χωρών
που καταργούν σταδιακά την παραγωγή άνθρακα,
ένα σημαντικό βήμα και παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο».
Κλείνοντας, ο Αμερικανός πρέσβης ευχαρίστησε
την ελληνική κυβέρνηση για τη σταθερή δέσμευσή
της στην περιφερειακή σταθερότητα και ιδιαίτερα
για την υποστήριξή της στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων και σημείωσε πως
ο διμερής στρατηγικός διάλογος και η επικαιροποιημένη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας «θα συνεχίσουν να προσφέρουν ευκαιρίες για
αμοιβαία επωφελή συνεργασία καθώς προχωράμε
τη συμμαχία μας στο επόμενο επίπεδο με τη διοίκηση του Μπάιντεν».

Νίκος Παναγιωτόπουλος: Η Ελλάδα έχει πάντα την ετοιμότητα να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα
Αλεξανδρούπολη.- Της Λ. Παπαδημητρίου/ΑΠΕ-ΜΠΕ
«…Η Ελλάδα έχει πάντα την ετοιμότητα να προασπίσει τα κυριαρχικά
της δικαιώματα και θα το πράξει αποφασιστικά και αποτελεσματικά, εφόσον τούτο απαιτηθεί» διεμήνυσε την Παρασκευή προς κάθε κατεύθυνση,
από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος
Παναγιωτόπουλος.
Στην ομιλία του στο πλαίσιο της ημέρας διακεκριμένων επισκεπτών
της άσκησης Defender Europe 2021, που πραγματοποιήθηκε στο ακριτικό
λιμάνι, παρουσία και του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ,
ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στα απτά πλέον αποτελέσματα από
την αναβάθμιση της λειτουργικότητας του λιμένα, στον κομβικό του ρόλο
στη μεταφορά δυνάμεων και υλικών για την εν λόγω άσκηση, τις δυνατότητες προσέλκυσης μεγάλων επενδύσεων, τη δυναμική των συγκοινωνιακών υποδομών και του δικτύου οδικών αξόνων της ευρύτερης περιοχής,
ενώ έκανε ειδική μνεία και στην περαιτέρω ενίσχυση της υπάρχουσας συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, με την αναθεώρησή της εντός
του καλοκαιριού.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του
«καθώς πλέον διαφαίνονται πεντακάθαρα τα θετικά αποτελέσματα από
την αναβάθμιση της λειτουργικότητας του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, ιδίως ως προς τη δυνατότητα ελλιμενισμού μεγάλων πλοίων και τη
συνεπαγόμενη δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης βαρέως στρατιωτικού υλικού», γεγονός που όπως είπε «αποδεικνύεται από τον κομβικό ρόλο που
έπαιξε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στη μεταφορά δυνάμεων και υλικών για την προαναφερθείσα άσκηση Defender Europe 2021».

Προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων

Την πεποίθηση ότι «…η Αλεξανδρούπολη μπορεί πλέον να προσεγγίσει, λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, μεγάλες επενδύσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, νέα έργα υποδομών στις προβλήτες, εγκαταστάσεις τερματικού σταθμού επαναεροποίησης, τη διασύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και με την Εγνατία Οδό, καθώς και τη συνεχιζόμενη και σχεδιαζόμενη επέκταση στην περιοχή του νατοϊκού αγωγού καυσίμων», διατύπωσε ο κ. Παναγιωτόπουλος, συμπληρώνοντας πως «οι
επενδύσεις αυτές θα συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στην τόνωση της

οικονομικής δραστηριότητας δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και
πολλαπλασιάζοντας έτσι τα οφέλη για τη χώρα μας, ιδίως όμως για την
Αλεξανδρούπολη και την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας-Θράκης (ΠΑΜΘ)».

Συγκοινωνιακές υποδομές

Αναφερόμενος στις συγκοινωνιακές υποδομές, ο κ. Παναγιωτόπουλος
επανέλαβε ότι οι συγκοινωνιακές υποδομές και το δίκτυο οδικών αξόνων
της ευρύτερης περιοχής, «δημιουργούν πλέον τις προϋποθέσεις να αποτελέσει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, στρατηγικό κόμβο σ› έναν κάθετο
άξονα προς βορρά, ταχείας μεταφοράς προσώπων και εμπορευμάτων με
ιδιαίτερη σημασία επίσης για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης».

Η άσκηση Defender Europe 2021

«Η άσκηση προστίθεται σε μία μεγάλη σειρά δραστηριοτήτων στον
τομέα της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ, η οποία είναι μια
συνεργασία στρατηγικού χαρακτήρα και επομένως αμοιβαία επωφελής,
που διαπνέεται από την επιθυμία των δύο χωρών να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία της ευρύτερης περιοχής.
Ελλάδα και ΗΠΑ, ΗΠΑ και Ελλάδα έχουμε την κοινή θέληση να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη στρατηγική αμυντική σχέση μας, ώστε
να εξασφαλίσουμε, αφενός, τη διατήρηση ισχυρών, αποτελεσματικών και
διαλειτουργικών Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και αφετέρου να προωθήσουμε ταυτοχρόνως την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της πατρίδας
μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Παράλληλα
εξέφρασε την ικανοποίησή του «για το εξαιρετικό επίπεδο της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ στον αμυντικό τομέα», αναγνωρίζοντας
«την σημαντικότατη συμβολή, τη δέσμευση και τις άοκνες προσπάθειες,
για το αποτέλεσμα αυτό», της αμερικανικής πρεσβείας και ιδιαίτερα του
πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ.
Σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση της εν λόγω συνεργασίας, ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στην πρόθεση «για περαιτέρω ενίσχυσή της, επεκτείνοντας και εμβαθύνοντας την υπάρχουσα συμφωνία,
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας», η οποία όπως είπε, «είναι υπό αναθεώρηση από τις ομάδες εργασίας των δύο χωρών, έτσι ώστε σύντομα, μέσα
στο καλοκαίρι, να πάμε στη νέα αναθεωρημένη μορφή που θα αποδεικνύ-

ει ακόμη περισσότερο στην πράξη -όπως απόδειξη στην πράξη είναι και
όλο αυτό που βλέπουμε γύρω μας- την εντεινόμενη και την εμβαθυνόμενη στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας αμοιβαίας
αμυντικής συνεργασίας…».
Υπογραμμίζοντας τη μεγάλη στρατηγική σημασία της Ανατολικής
Μεσογείου, ο κ. Παναγιωτόπουλος, είπε ότι το γεγονός αυτό «προσφέρει
αυξημένες προοπτικές και ευκαιρίες για σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία» και προσέθεσε:
«Ταυτόχρονα όμως συνοδεύεται από κοινές προκλήσεις ασφαλείας,
απειλές ως προς την ασφάλεια και άλλους παράγοντες που πρέπει να
αντιμετωπιστούν με αποφασιστικότητα και ενότητα απ› τα εμπλεκόμενα
μέρη. Η Ελλάδα είναι αξιόπιστος, ισχυρός και συνεπής σύμμαχος και παραμένει διαχρονικά πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας
Αφρικής. Επιδιώκουμε πάντοτε συνεργασία και σχέσεις που βασίζονται
στο Διεθνές Δίκαιο και στις αρχές της καλής γειτονίας.
Σήμερα με την παρουσία μας σε αυτή τη σημαντική στρατιωτική δραστηριότητα αλλά κυρίως με την προοπτική που ανοίγεται μέσα απ› τις αυξημένες δυνατότητες του λιμένα Αλεξανδρούπολης, για εντατικοποίηση
αυτών των δραστηριοτήτων, υπογραμμίζουμε από εδώ, από την ακριτική
Αλεξανδρούπολη προς κάθε κατεύθυνση, ότι η Ελλάδα έχει πάντα την
ετοιμότητα να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και θα το πράξει
αποφασιστικά αλλά αποτελεσματικά, εφόσον τούτο απαιτηθεί».
Τέλος, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκομένους στο εγχείρημα της αναβάθμισης του λιμένα της Αλεξανδρούπολης,
καθώς διέκριναν την τεράστια δυναμική που διανοίγεται για τον τόπο. Ένα
εγχείρημα που θα βάλλει «ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο δυναμικά, ακόμα
πιο στρατηγικά, την ΠΑΜΘ στο χάρτη…». «Η ΠΑΜΘ αλλά ειδικά η Αλεξανδρούπολη μπαίνει πραγματικά πολύ δυναμικά στο χάρτη ως κεντρικά, στρατηγικά σημεία αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή με ότι αυτό συνεπάγεται.
Υπάρχει πολύ δουλειά ακόμη που πρέπει να γίνει, αλλά θα γίνει γιατί η αρχή
έδειξε πάρα πολύ αισιόδοξα αποτελέσματα και η στρατηγική σχέση Ελλάδας
και ΗΠΑ επεκτείνεται. Η δική μας δουλειά, το δικό μας καθήκον είναι να κάνουμε ότι μπορούμε για να την εμβαθύνουμε, να την ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο μέσα από τέτοιες δραστηριότητες που είναι η έμπρακτη απόδειξη
του ότι πλέον όλα αυτά δεν είναι στη θεωρία αλλά αποδεικνύονται και εξελίσσονται δυναμικά και στην πράξη», κατέληξε ο κ. Παναγιωτόπουλος.
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Διαδικτυακή συνεδρίαση της οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ Νέας Υόρκης
Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnline)

Σ

ε πολύ θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά, την Παρασκευή, η Συνεδρίαση της Οργάνωσης Μελών του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Νέας Υόρκης, στην
οποία συμμετείχε ως κεντρική εισηγήτρια, η
Αναπληρώτρια Τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και Αρμόδια για τον Ελληνισμό της Διασποράς, Θεοδώρα Τζάκρη.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν δεκάδες μέλη του
ΣΥΡΙΖΑ,Π κατόπιν πρωτοβουλίας του Συντονιστή
της ΟΜ Νέας Υόρκης Ντίνου Αυλωνίτη. Την εκδήλωση τίμησαν με την συμμετοχή τους ο Επικεφαλής τους Οργανωτικού Γραφείου για τις Οργανώσεις του Εξωτερικού Κώστας Πουλάκης, ο Συντονιστής του Τμήματος Αποδήμων της Κεντρικής
Επιτροπής Γιάννης Βουλγαράκης και ο υπεύθυνος
από την Οργανωτική Επιτροπή για τις Οργανώσεις
της Αμερικής Στέφανος Στουκογιώργος.
Όπως αναφέρει η κ. Τζάκρη σε ανάρτηση στη
σελίδα της στο Facebook, παρουσίασε στην εισήγησή μου παρουσίασα τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ –
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ:
Α.- Για τη συμμετοχή των Ελλήνων του Εξωτερικού στις εθνικές εκλογές από τους τόπους της
κατοικίας τους και πιο συγκεκριμένα την κατατεθειμένη από το 2018 πρότασή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οι
ΑΠΟΔΗΜΟΙ να εκλέγουν ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο και μάλιστα από ενιαίο μη
κομματικό ψηφοδέλτιο ανά Περιφέρεια, χωρίς καμία προϋπόθεση δικαιώματος ψήφου, έτσι ώστε
εκατομμύρια Έλληνες του Εξωτερικού, να μπορούν

να στέλνουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την φωνή
τους ως εθνική φωνή και όχι ως κομματική σκοπιμότητα, που σημαίνει ότι η ψήφος των Αποδήμων
δεν μπορεί να αθροιστεί στο ένα ή το άλλο κόμμα,
αλλά μόνο στην Ελλάδα ως οικουμενική δύναμη.
Β.- Ανέδειξε την διαφορά της πρότασης αυτής
με την πρόταση της ΝΔ που θέλει, οι Απόδημοι να
είναι κομματικοί ψηφοφόροι, να ψηφίζουν όποιον
τους ορίζει το ένα ή το άλλο κόμμα, δηλαδή κομματικούς βουλευτές και να αθροίζονται στα ποσοστά του ενός ή του άλλου κόμματος και σημείωε
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε επί της αρχής το νομοσχέδιο που εισηγήθηκε η ΝΔ, ως ένα συμβιβασμό, για-

τί πιστεύει ότι οποιοδήποτε, έστω και ένα ατελές
πρώτο βήμα, είναι προτιμότερο από την διαιώνιση
της ακινησίας.
Γ.- Για την επαναδραστηριοποίηση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού η κ. Τζάκρη παρουσίασε τις διαφορές του νέου θεσμικού πλαισίου που
διέπει την λειτουργία του με αυτό που ίσχυε ως το
2012 και πιο συγκεκριμένα:
την πρόβλεψη για διεύρυνση του Σ.Α.Ε. με την
συμμετοχή των οντοτήτων, που έχει συμπεριληφθεί στο τελευταίο νομοσχέδιο κατόπιν πρότασης
του ΣΥΡΙΖΑ και δίνει την δυνατότητα ευρύτερης
εκπροσώπησης της Ομογένειας, πέραν των οργα-

νώσεων που ήδη υφίστανται και αντιπροσωπεύουν
ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου αυτής, δηλαδή την δυνατότητα να εκπροσωπούνται στο
ΣΑΕ και άλλες συλλογικότητες-οντότητες όπως
επιστήμονες, καλλιτέχνες, επαγγελματίες, νεολαίοι αλλά κυρίως η γενιά των μεταναστών μετά το
2010, που δεν μπορεί να ενσωματωθεί ακόμη στις
υπάρχουσες ομογενειακές οργανώσεις
οι πόροι για την λειτουργία του ΣΑΕ προέρχονται από ίδιους πόρους (αυτοχρηματοδότηση) και
όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό και
η οργάνωση γίνεται από την βάση στην κορυφή
κι όχι αντίστροφα, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα
έτσι ώστε το ΣΑΕ να καταστεί ένα ενεργό και συμμετοχικό δίκτυο, ανοικτό προς τις κοινωνίες όλων
των χωρών όπου ζει η Ομογένεια και να αποτελέσει την «ομπρέλα που θα συμβάλει στην προώθηση και διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας και της
Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εν γένει, την ενδυνάμωση της πολιτιστικής και πολιτισμικής ταυτότητας του Ελληνισμού, την επίλυση προβλημάτων
και αιτημάτων του Ελληνισμού και την σύσφιξη
των δεσμών του παγκόσμιου Ελληνισμού με τη μητέρα-Πατρίδα. Με αυτόν τον τρόπο θα έχει λόγο
ύπαρξης και θα γίνει χρήσιμο και ωφέλιμο τόσο
προς τους ομογενείς όσο και προς την Ελληνική
Πολιτεία.
Τέλος, η κ. Τζάκρη συνέλεξε τις προτάσεις όλων
των μελών και από κοινού συναποφασίστηκε, όχι
μόνο η επανάληψη της διαδικασίας, αλλά και η
ενεργός συμμετοχή της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Νέας Υόρκης στην εθνικά
αναγκαία προσπάθεια συσπείρωσης και κινητοποίησης των Προοδευτικών Ελλήνων της Διασποράς.

Ν. Ανδρουλάκης:
Πλήγμα για τον
τουρισμό η απόφαση
της Βρετανίας

Μετά τον Ιούνιο στην Ελλάδα και μόνο εμβολιασμένοι

Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

στιγμής έχουν οριστεί 9 απευθείας πτήσεις από
αμερικανικές πόλεις για την Αθήνα (Νέα Υόρκη,
Σικάγο, Νέα Ιερσέη, Φιλαδέλφεια, Ουάσιγκτον
Ατλάντα) με πιθανότητα και για δέκατη από τη
Βοστώνη. Κάτι πρωτοφανές στην ιστορία των
αεροπορικών συνδέων Ελλάδας – ΗΠΑ.
Πόσο ασφαλές ωστόσο είναι να σχεδιάσουμε
τις διακοπές μας στην Ελλάδα και για μας, αλλά
και για τους εκεί συμπατριώτες μας και πότε είναι καλό να ταξιδέψουμε;
H Greek News πήρε ξανά τη γνώμη του ιατρού – ερευνητή Δρα Γιώργου Παυλάκη, ο οποίος είναι ξεκάθαρος στο να μην ταξιδέψουμε αν
δεν έχουμε εμβολιαστεί πλήρως. Δηλώνει επίσης ότι είναι προτιμότερο να ταξιδέψουμε μετά
τον Ιούνιο, ότι θα έχει δημιουργηθεί μία καλύτερη βάση ανοσίας, με την βελτίωση του αριθμού
των εμβολιασθέντων στην Ελλάδα.
«Το τείχος των εμβολιασθέντων το καλοκαίρι,
μαζί με τον καλό καιρό και την παρουσία εκτός
κλειστών χώρων, θα βοηθήσει πολύ», ανέφερε
στη Greek News o Δρ. Παυλάκης, προειδοποιώντας πάντως ότι η πανδημία δεν τελείωσε.
«Από τη στιγμή που συνεχίζει να υπάρχει ο
ιός, η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη και
χρειαζόμαστε – αυτό που εγώ λέγω – τα τρία
«προ»:
Προβλεψιμότητα, δηλαδή να σχεδιάζουμε διακοπές και ταξίδια που να μη μας βάλουν σε σημαντικό κίνδυνο
Προστασία, δηλαδή να τηρούμε τα μέτρα,
φορώντας μάσκες στο αεροπλάνο και σε εσωτερικούς χώρος, αποφυγή κοσμοσυρροής
Προσοχή στη συμπεριφορά μας, γιατί ο κίνδυνος δεν είναι μηδενικός.

Ο ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολίασε
«την προσπάθεια της κυβέρνησης, να παρουσιάζει ως επιτυχία το πράσινο χρώμα
της χώρας στον χάρτη θετικότητας, του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και
Ελέγχου Νόσων (ECDC), ο οποίος «πρασίνισε» λόγω της προσθήκης των selftests,
πρακτική που δεν ακολουθούν οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες», όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι
στον χάρτη του ίδιου Κέντρου για τα ταξίδια, όπου προσμετρούνται και άλλοι παράγοντες όπως είναι ο αριθμός των κρουσμάτων, η Ελλάδα - με εξαίρεση την Πελοπόννησο και τα νησιά - είναι δυστυχώς
κόκκινη.
«Η πραγματικότητα είναι αυτή, όσο και
αν επικοινωνιακά η Κυβέρνηση θέλει να
την αποκρύψει. Ως αποτέλεσμα, η Μ. Βρετανία αποφάσισε να μην συμπεριλάβει
την Ελλάδα, σε αντίθεση με την Πορτογαλία για παράδειγμα, στον κατάλογο με
τις 12 χώρες από τις οποίες οι Βρετανοί θα
επιστρέφουν από τις διακοπές τους χωρίς
να χρειάζεται να μπαίνουν σε 10ήμερη καραντίνα», τονίζει και θεωρεί «πλήγμα για
την εκκίνηση της τουριστικής περιόδου,
καθώς αυτή η απόφαση θα αναπροσαρμόζεται κάθε 3 εβδομάδες».
Ο ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής καταλήγει πώς «οι επικοινωνιακοί
χειρισμοί της κυβέρνησης, έρχονται σε σύγκρουση με την σκληρή πραγματικότητα.
Για να μην συνεχίσουμε λοιπόν, να βιώνουμε μια τραγωδία θρηνώντας καθημερινά δεκάδες συνανθρώπους μας, απαιτείται
από όλους η τήρηση των μέτρων».

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Αυτά τα τρία «προ» πρέπει να μας ακολουθούν όλο το καλοκαίρι κι αν τα τηρήσουμε, η
κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Κάποτε πρέπε να
ανοίξει η κοινωνία και το καλοκαίρι έχουμε το

πλεονέκτημα να μην βρισκόμαστε σε εσωτερικούς χώρους. Το καλοκαίρι είναι η κατάλληλη
εποχή για να ανοίξουμε και η ελπίδα είναι πως
από τώρα και μέχρι να ανοίξει ο τουρισμός - ουσιαστικά και πρακτικά για την Ελλάδα τον Ιούνιο, ακόμη και τον Ιούλιο – τα επιδημικά κύματα θα έχουν ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό και ο
κίνδυνος θα μειώνεται όλο και περισσότερο».
Καθώς αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι στην
χαμηλότερη κατάταξη των χωρών της ΕΕ σε
σχέση με τους εμβολιασμούς, ρωτήσαμε τον Δρ.
Παυλκάκη αν προβλέπει ότι το καλοκαίρι θα κατορθώσει η χώρα να δημιουργήσει αυτό το «τείχος» προστασίας.
«Αν μιλούμε για τον Αύγουστο, ναι! Θα υπάρχει ασφάλεια. Αν μιλούμε για σήμερα, όχι. Αυτή
τη στιγμή υπάρχει επιδημικό κύμα και πεθαίνουν πάνω από 50 άνθρωποι την ημέρα. Η κατάσταση σήμερα δεν είναι καλή, αλλά δε νομίζω
θα παραμείνει στατική», πρόσθεσε. Σημειώνοντας ότι μετά το τέλος Ιουνίου η Ελλάδα θα έχει
προσαρμοστεί, χτίζοντας τείχος ανοσίας.
«Πιστεύω θα προσέξουν πολύ τον τουρισμό,
εφαρμόζοντας αφενός πρόγραμμα ισχυρού εμβολιασμού και αφετέρου επιμένοντας στο πρόγραμμα του τέστινγκ που βοηθά να γνωρίζουμε
τι γίνεται με την επιδημία. Αυτό αντιλαμβάνομαι θα εφαρμόζεται και στα αεροδρόμια. Επίσης,
με τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις αεροπορικές εταιρείες μπορούμε να πούμε ότι τα αεροπορικά ταξίδια έχουν βελτιωθεί πολύ και αν κρατηθούν τα μέτρα, τα ταξίδια είναι σχετικά ασφαλή», είπε στη Greek News ο Δρ. Παυλάκης.

ΟΤΑΝ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΓΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟΨΗΦΙΑ

«Θα τελειώσουμε με την πανδημία όταν τα
κρούσματα πέσουν σε μονοψήφιο αριθμό. Το
θέμα είναι οριακό και ελπίζω να μην πληρώσου-

με το χαλάρωμα του Πάσχα, το καλοκαίρι», ανέφερε ο Δρ. Γιώργος Παυλάκης, μιλώντας στο
OPEN.
«Είναι βέβαια πολλά και τα θετικά. Τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Σε μικρό χρονικό διάστημα θα αντιμετωπίσουμε την επιδημία. Θα έρθουν κι άλλες επιδημίες. Το καλοκαίρι θα είναι
υποφερτό. Ίσως τον επόμενο χειμώνα θα έχουμε
το τέλος της πανδημίας. Πρέπει όμως να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα που έχουμε και πρώτα τα
εμβόλια. Όλος ο κόσμος έγινε ένα τεράστιο εμβολιαστικό εργαστήριο, έχουν γίνει 1 δισ. εμβολιασμοί», σημείωσε στη συνέχεια.
«Το καλύτερο εμβόλιο είναι αυτό που μπορεί
να γίνει σήμερα. Τα εμβόλια είναι εξαιρετικά
ασφαλή. Στο μέλλον θα επικρατήσουν κάποια
από αυτά. Τώρα όμως πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε όλα όσα έχουμε. Το Johnson & Johnson
είναι πολύ καλό, δεν έχει διαφορά από άλλα εμβόλια. Είναι ψευδοπροβλήματα όσα ακούγονται. Και δεν έχει σημασία αν αργήσει κάποιος
την δεύτερη δόση ή αν αναμείξει εμβόλια στις
δόσεις. Όμως από Σεπτέμβρη θα πρέπει να κάνουμε κι άλλη δόση, δεν έχουμε ξεμπερδέψει με
τον κορωνοϊό. Θα πρέπει να το κάνουμε κάθε
χρόνο. Υπάρχει όμως φως στο τούνελ. Το 1/5
του κόσμου έχει ήδη ξεφορτωθεί τον κορωνοϊό», πρόσθεσε ο κ. Παυλάκης για να συμπληρώσει πως:
«Ο καλός καιρός είναι σύμμαχος αλλά δεν
πρέπει να ανοίξουμε άτσαλα. Η κυβέρνηση δεν
έβαλε ταμπέλες με όρια, όπως θα έπρεπε. Ο μεγάλος εχθρός είναι ο αέρας των εσωτερικών χώρων. Και έχουμε τεχνικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό. Ο καλός καιρός βοηθά πολύ, αλλά αν
αγκαλιαζόμαστε στις εκκλησίες ή κάνουμε πανηγύρια, θα το πληρώσουμε. Τα νέα στελέχη θα
μας ταλαιπωρήσουν».
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Παρεμβάσεις Μητσοτάκη στην άτυπη σύνοδο της ΕΕ
Πόρτο.- Του Σπύρου Μουρελάτου/
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ερισσότερες και καλύτερες δουλειές,
λιγότερες ανισότητες, καλύτερη ποιότητα εργασίας και καλύτερες συνθήκες εργασίας είναι τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει
να έχει η οικονομική ανάκαμψη μετά την περιπέτεια της πανδημίας, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την
έναρξη της δεύτερης ημέρας των εργασιών
της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Οπόρτο της Πορτογαλίας.
Μάλιστα, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε
ότι η ανάκαμψη θα πρέπει να θέσει την καταπολέμηση των διακρίσεων ως πρώτη προτεραιότητα.

Π

Ακολουθεί η δήλωση του πρωθυπουργού,
Κυριάκου Μητσοτάκη:
«Η Ελλάδα υποστήριξε, από την πρώτη στιγμή, την πρωτοβουλία της πορτογαλικής Προεδρίας να θέσει σε πολύ υψηλή προτεραιότητα
την κοινωνική ατζέντα της Ευρώπης. Προκειμένου, όμως, να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι
πρόνοιες του κοινωνικού πυλώνα οφείλει η Ευρώπη στο σύνολό της να επανέλθει σε γρήγορους ρυθμούς ανάκαμψης.
Και για αυτό και είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε πια στη
διάθεσή μας. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0», το όποιο εκτιμώ ότι θα εγκριθεί
από τις ευρωπαϊκές αρχές μέχρι τα τέλη Ιουνίου.
Η ανάκαμψη, όμως, η οποία θα ακολουθήσει
την περιπέτεια της πανδημίας, πρέπει να είναι
μία ανάκαμψη με διαφορετικά χαρακτηριστικά:
με περισσότερες και καλύτερες δουλειές, λιγότερες ανισότητες, καλύτερη ποιότητα εργασίας,
καλύτερες συνθήκες εργασίας. Μία ανάκαμψη
η οποία θα θέσει την καταπολέμηση των διακρίσεων ως πρώτη προτεραιότητα.
Και σε αυτή την προσπάθεια οικοδόμησης
μιας νέας κοινωνικής Ευρώπης, η οποία δεν θα
αφήσει κανέναν Ευρωπαίο πίσω, η Ελλάδα θα
είναι πρωταγωνίστρια και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Έμφαση στις αλλαγές που επιφέρει υπέρ των
δικαιωμάτων του εργαζομένου το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τα εργασιακά, στην ανάγκη

της συντομότερης δυνατής υιοθέτησης του
πράσινου πιστοποιητικού καθώς και στην αντίστοιχη της απελευθέρωσης των πατεντών των
εμβολίων έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά τη πρώτη ημέρα των εργασιών της άτυπης Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στο Πόρτο της Πορτογαλίας.
«Η νέα εργατική νομοθεσία δίνει δύναμη
στον εργαζόμενο, δύναμη να επιλέξει ο ίδιος
την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής
ζωής. Δύναμη να λέει στον εργοδότη του ότι
δεν μπορεί να τον ενοχλεί εκτός ωραρίου, όταν
εργάζεται με τηλεργασία. Δύναμη να λέει όχι σε
οποιαδήποτε κατάχρηση της εργατικής νομοθεσίας και σε απλήρωτες υπερωρίες μέσα από
την ψηφιακή κάρτα εργαζομένου», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός δίνοντας το στίγμα της
σχετικής κυβερνητικής πρωτοβουλίας κατά την
άφιξη του χθες στην Κοινωνική Σύνοδο της ΕΕ.
Κατά την παρέμβαση του, μάλιστα, στην θεματική συνεδρίαση με τίτλο «Εργασία και Απασχόληση», ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε πως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας δεν θα προέλθει από την κατανάλωση, αλλά από την προσέλκυση επενδύσεων, επαναλαμβάνοντας ότι η
Ελλάδα πρέπει να γίνει ελκυστικότερος επενδυτικός προορισμός, αλλά και να αξιοποιήσει
τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Έκανε, δε, ειδική μνεία στις πρόνοιες του νέου νομοσχεδίου για τα εργασιακά και δη στο δικαιώμα του εργαζομένου στην αποσύνδεση,
αλλά και στην υγειονομική και ασφαλιστική
θωράκιση των εργαζομένων στις ψηφιακές
πλατφόρμες. Κατά την διάρκεια του δείπνου η
συζήτηση των Ευρωπαίων ηγετών περιεστράφη
γύρω από την διαχείριση της πανδημίας του
κορονοιού, αλλά και των επί μέρους πτυχών
αυτής. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης τάχθηκε υπέρ της ταχύτερης δυνατής εφαρμογής του πράσινου πιστοποιητικού, καθώς η χώρα μας είναι έτοιμη σε
μία εβδομάδα από σήμερα να ανοίξει τις πύλες
της στους τουρίστες.
Μάλιστα, επεσήμανε πως αυτό θα πρέπει να
γίνει χωρίς την επιβολή περιορισμών κατά τον
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών. Επιπλέον, ο
πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της πρότασης
απελευθέρωσης των πατεντών των εμβολίων,
ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις
ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες,
υπενθυμίζοντας πως ο ίδιος είχε στηρίξει τη συγκεκριμένη πρόταση από τον Απρίλιο του
2020. Κατά τη σημερινή δεύτερη ημέρα θα
πραγματοποιηθεί άτυπο Ευρωπαικό Συμβούλιο
και οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ - Ινδίας.

Για Green Deal μιλά η Φώφη Γεννηματά
Αθήνα
«Έχουμε θέσει ως προτεραιότητα στο πρόγραμμά μας την αντιμετώπιση των συνεπειών
της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Να κάνουμε πράξη την μεγάλη πρόκληση του μηδενισμού
των αερίων του θερμοκηπίου στις αμέσως επόμενες δεκαετίες. Ναι λοιπόν στην πράσινη μετάβαση. Δεν είναι όμως πολιτικά ουδέτερη», αναφέρει σε άρθρο της η πρόεδρος του Κινήματος
Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, στην εφημερίδα
«ΤΑ ΝΕΑ».
Προσθέτει πώς το αύριο μετά την πανδημία
πρέπει να είναι βιώσιμο, αλλά και δίκαιο για
όλους κι ότι αυτός είναι ο κεντρικός στόχος του
Κινήματος Αλλαγής ως σύγχρονου σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, ενώ προειδοποιεί για τις
επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή αν δεν
παρθούν έγκαιρα δραστικά μέτρα, που θα είναι
χειρότερες από αυτές της πανδημίας.
«Ο τρόπος που θα γίνει, οι προτεραιότητες και
τα μέσα, η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους στις
νέες μορφές ενέργειας, ο βαθμός συμμετοχής

της κοινωνίας και των φορέων της, και φυσικά η
ύπαρξη προοπτικής για τις περιοχές που θίγονται (η δίκαιη μετάβαση), είναι ζητήματα που
έχουν να κάνουν με τους ιδεολογικοπολιτικούς
προσανατολισμούς μας. Με τα πιστεύω μας για
την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας και την
ενεργειακή δημοκρατία», σημειώνει η κ. Γεννηματά και τονίζει:
«Υπάρχουν δυο τρόποι που θα συμβεί. Είτε θα
οδηγήσουμε εμείς τις εξελίξεις, είτε θα το κάνουν συντηρητικές δυνάμεις με τους δικούς τους
όρους, που μας βρίσκουν αντίθετους.
Εμείς επιλέγουμε να ηγηθούμε και να οδηγήσουμε την μετάβαση ώστε να είναι δίκαιη, να
αντιμετωπίζει τις ανισότητες, να μην αφήνει κανένα πίσω».
Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής χαιρετίζει τα θετικά νέα, τις αποφάσεις του Αμερικανού
Πρόεδρου Μπάιντεν, που επανάφερε τις ΗΠΑ
στην Κλιματική Συμφωνία των Παρισίων κι ανέλαβε νέα σημαντική δέσμευση, στην πρόσφατη
σύνοδο κορυφής για το Κλίμα (22/4). «Πράγματι η «επιστροφή» της Αμερικής δημιουργεί μία
πολύ μεγάλη ευκαιρία για να προχωρήσει η πρά-

σινη ανάπτυξη. Ποιο είναι όμως το κλειδί για αυτή τη μετάβαση; Να σχεδιάσουμε με τον πολίτη
στο επίκεντρο ένα περιβαλλοντικά φιλικό και
κλιματικά προστατευτικό μοντέλο ανάπτυξης,
με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους
στόχους», σημειώνει η πρόεδρος του Κινήματος
Αλλαγής και υποστηρίζει πως η δημοκρατική
παράταξη, το ΠΑΣΟΚ, ταύτισε την πορεία του
με τον άνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής «είτε θα σφυρηλατήσουμε μαζί με τους
πολίτες ένα νέο πράσινο, κοινωνικό συμβόλαιο,
είτε το περίφημο «Green Deal» θα δώσει τη θέση
του σε άλλο ένα, απαρχαιωμένο οικονομικό
deal, πελατειασμού και συντήρησης. Χάνοντας
έτσι την τελευταία ίσως ευκαιρία που μας δίνεται
για να κάνουμε μία διαφορετική αρχή» τονίζει
χαρακτηριστικά και καταλήγει: «Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο για το ποια από τις δυο
επιλογές θα επικρατήσει. Εμάς η πορεία μας είναι αταλάντευτη προς αυτή την κατεύθυνση, να
σφυρηλατήσουμε μία καινούργια πράσινη αναπτυξιακή πρόταση πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής».

Ν. Ηλιόπουλος:
«Απλήρωτη δουλειά
και μειώσεις μισθών
φέρνει η κατάργηση
του 8ωρου
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Με το νόμο τα εργασιακά η ΝΔ θεσμοθετεί την κλοπή του εισοδήματος», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού «Ionian TV».
«Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να νομοθετήσει τις απλήρωτες υπερωρίες, τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι να δουλεύουν απλήρωτα
δεκάωρα, κάτι που θα οδηγήσει σε μείωση
μισθού, γιατί -υπό κανονικές συνθήκες- η
υπερωριακή εργασία αμείβεται επιπλέον»,
τόνισε, και πρόσθεσε ότι «δεν θα πλήξει
μόνο τους εργαζομένους αφού μείωση μισθού σημαίνει μείωση της ζήτησης, που θα
πλήξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους
ελεύθερους επαγγελματίες, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας».
«Ακόμα, με το νομοσχέδιο αυτό η κυβέρνηση δίνει ένα σήμα ανομίας στην εργοδοσία», τόνισε ο Νάσος Ηλιόπουλος και συνέχισε λέγοντας ότι «με τις ατομικές συμβάσεις, που θα γίνουν κανόνας με αυτό το
νομοσχέδιο, ο εργαζόμενος δεν θα έχει
πλέον καμία δυνατότητα να διαπραγματεύεται τους όρους εργασίας του…Το νομοσχέδιο αυτό σημαίνει ζωή-λάστιχο για τον
εργαζόμενο, εργασία χωρίς δικαιώματα,
απλήρωτη εργασία».
Αναφερθείς, στην πρόταση για την άρση
της πατέντας των εμβολίων με την οποία
τάχθηκε η κυβέρνηση Μπάιντεν, τόνισε ότι
«η πρόταση αυτή, που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία όλον αυτόν τον
καιρό, αποτελεί και πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος λέει ότι
αν δεν είμαστε όλοι ασφαλείς δεν θα είναι
κανένας ασφαλής -και η τραγωδία που ζει
αυτές τις μέρες η Ινδία το δείχνει αυτό».
Σημείωσε ότι «είναι τεράστιο λάθος της
κυβέρνησης Μητσοτάκη ότι ειρωνεύτηκε
αυτήν την πρόταση» και εξήγησε: «Θυμόμαστε τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
μέσα στη Βουλή, να μιλάει για «εμβολιόδεντρα» και άλλα κυβερνητικά στελέχη να
χαρακτηρίζουν την πρόταση αυτή «μπούρδες»… Πρέπει έστω και τώρα στο και 5’, η
κυβέρνηση να καταθέσει πρόταση στην
Κομισιόν για την άρση της πατέντας, για
να βρεθεί και η ΕΕ από τη σωστή πλευρά
της ιστορίας. Το εμβόλιο είναι δημόσιο
αγαθό και με το να υπερασπίζονται ακόμα
κάποιοι τις πατέντες, σημαίνει ότι θέτουν
σε κίνδυνο την ασφάλεια όλων μας».

Συνελήφθη
20χρονος
επιδειξίας
Αγρίνιο
Ένας 20χρονος συνελήφθη σε περιοχή
του Αγρινίου, ο οποίος κατηγορείται για
προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την
Αστυνομία, ο 20χρονος, σύμφωνα με καταγγελία δυο ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας
16 και 14 ετών, προέβη με άσεμνες χειρονομίες, σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς τους. Μετά την καταγγελία των δύο
ανήλικων κοριτσιών, αστυνομικοί της
Ασφαλείας Αγρινίου ξεκίνησαν τις έρευνες
για τον εντοπισμό του 20χρονου και τελικά
τον συνέλαβαν σε περιοχή του Αγρινίου.
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Παρά το άνοιγμα, μεγάλο μέρος της Ελλάδας στο «κόκκινο»
Αθήνα.- (ΑΠΕ-ΜΠΕ, GreekNewsOnline)

Σ

ε υψηλό επίπεδο παραμένουν τα κρούσματα στην Ελλάδα, με πολλές περιοχές της χ ώρας να είναι στο κόκκινο, μία μόλις
εβδομάδα πριν το άνοιγμα του τουρισμού από
πολλές χώρες. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες και δόθηκαν στη
δημοσιότητα το Σάββατο είναι 2.461, εκ των
οποίων 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 360.577 (ημερήσια μεταβολή +0.7%), εκ των
οποίων 51,2% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 52 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και
2.062 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 68,
ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 10.978 θάνατοι. Το 95,2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 737 (62,0% άνδρες). Η διάμεση
ηλικία τους είναι 67 έτη. To 83,7% έχει υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ
2.174 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 371 (ημερήσια μεταβολή -5,36%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του
επταημέρου είναι 384 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των
θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).
Οι αρχές διενήργησαν συνολικά 106.388 και κατέγραψαν 612 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού. Συνολικά, επι-

Έρευνες για
τη δολοφονία
του επιχειρηματία
Ζάκυνθος.- Tου Κ. Συνετού/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες
για τη δολοφονία του Ζακυνθινού επιχειρηματία, το πρωί της Παρασκευής, στο κέντρο
της πόλης της Ζακύνθου.
Οι αρχές περισυνέλλεξαν από το σημείο
της δολοφονίας πάνω από 25 κάλυκες από
σφαίρες, κάποιες από τις οποίες αφαίρεσαν
το νήμα της ζωής του 58χρονου, ενώ το γεγονός ότι πρόκειται για δουλειά επαγγελματιών επιβεβαιώνεται από μια ακόμη λεπτομέρεια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές,
οι δράστες είχαν επαλείψει τους κάλυκες με
γράσο για να εξαφανίσουν κάθε δυνατότητα εντοπισμού γενετικού υλικού.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κάμερα
ασφαλείας πάνω από την είσοδο του γραφείου που έγινε η δολοφονία δεν λειτουργούσε, ωστόσο στη διάθεση των αρχών βρίσκεται υλικό από άλλα σημεία της διαδρομής που φαίνεται να ακολούθησαν οι δράστες.
Ακόμα οι αστυνομικοί που εξετάζουν την
υπόθεση, έχουν ζητήσει άρση τηλεφωνικού
απορρήτου, στην περιοχή των Αμπελοκήπων Ζακύνθου, όπου βρέθηκε και το αμάξι
που χρησιμοποίησαν οι δράστες.
Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές στο
καμένο αμάξι βρέθηκε και δεύτερο πυροβόλο όπλο τύπου καλάσνικόφ, εκτός από αυτό που χρησιμοποιήθηκε κατά του θύματος.
Τέλος, στη Ζάκυνθο βρίσκονται από το
απόγευμα της Παρασκευής αξιωματικοί της
Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά
της Ζωής οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με την
υπόθεση της δολοφονίας της 37χρονης συζύγου του θύματος αλλά και ο Περιφερειακός Διευθυντής Ιονίων Νήσων, Ταξίαρχος
Αθανασόπουλος Θεόδωρος.

βλήθηκαν πρόστιμα ύψους 217.850 ευρώ, πραγματοποιήθηκε μία σύλληψη, ενώ δύο επιχειρήσεις
υποχρεώθηκαν σε αναστολή της λειτουργίας τους
για δεκαπέντε ημέρες. Οι κυριότερες παραβάσεις
αφορούσαν μη χρήση μάσκας / μη τήρηση αποστάσεων, μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης μετακίνησης, μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων
λειτουργίας του κλάδου και διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

Χαρακτηριστικό πάντως είναι ότι η κυβέρνηση
να εστιάζεται στην παρουσίαση των πραγματικών
στοιχείων, με επικοινωνιακά τρικ προσπαθεί να συσκοτίσει τα προβλήματα που έφεραν τη χώρα τους
τελευταίους μήνες στις χειρότερες θέσεις παγκοσμίως. Αντί για παράδειγμα να πει ότι μόλις το
15% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί πλήρως και
το 20% έχει κάνει μία δόση, προβάλλει πως μέχρι
τον Ιούλιο σε περίπου 4,5 εκατομμύρια ανέρχονται
τα επιβεβαιωμένα ραντεβού που κλείστηκαν από
το Σάββατο μέχρι τότε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι την Παρασκευή
το βράδυ, έχουν γίνει 2.391.526 εμβολιασμοί της
1ης δόσης και 1.143.686 εμβολιασμοί της 2ης δόσης. Για δημιουργική λογιστική όσον αφορά το θέμα των εμβολιασμών κατηγορεί την κυβέρνηση ο
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νάσος Ηλιόπουλος. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύ-

ωσης αναφέρει: «Για να αποφύγει τη συζήτηση για
τις πατέντες η κυβέρνηση αναπαράγει ψέματα
ακόμα και για τον αριθμό των πολιτών που έχουν
εμβολιαστεί. Μετά τον κ. Μητσοτάκη που μίλησε
ψευδώς για 3 εκατ. πολίτες, η δήλωση του κ. Πιερρακάκη, που αθροίζει εμβολιάσμους με προγραμματισμένα ραντεβού, αποτελεί σύγχρονο μνημείο
δημιουργικής λογιστικής».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αύξηση παρουσίασε το ιικό φορτίο του SARSCoV-2 στα λύματα της Θεσσαλονίκης στις τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας, για την 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.
Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ (επισυνάπτονται) έπειτα από
τέσσερις εβδομάδες αποκλιμάκωσης, το ιικό φορτίο ανιχνεύεται στα επίπεδα της τελευταίας εβδομάδας του Απριλίου.
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 05/05 και της
Πέμπτης 06/05 είναι:
- Αυξημένη κατά 51% σε σχέση με τη μέση τιμή

των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων, της
Δευτέρας 03/05 και της Τρίτης 04/05.
- Αυξημένη κατά 20% σε σχέση με τη μέση τιμή
της προηγούμενης Τετάρτης 28/04 και Πέμπτης
29/04.
«Δεν αποτελούν έκπληξη τέτοιες μετρήσεις. Για
έναν μήνα υπήρξε σταθερή αποκλιμάκωση και
πλέον, στα χαμηλότερα επίπεδα που βρίσκεται το
ιικό φορτίο, οι αυξομειώσεις μεταξύ των καθημερινών μετρήσεων, δε διαφοροποιούν σημαντικά την
επιδημιολογική εικόνα. Έχουμε πει επανειλημμένα
πως είναι μία δυναμική κατάσταση η πανδημία και
ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει απόσταση ακόμη
από το πράσινο επίπεδο που θα επέτρεπε μία μεγαλύτερη χαλάρωση. Οι καθημερινές μετρήσεις μας
επιτρέπουν να παρατηρούμε την κατάσταση σε
πραγματικό χρόνο, καθώς εξελίσσεται», δήλωσε
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο διοικητήριο της περιφερειακής ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας, στο Μεσολόγγι, με σκοπό,
όπως ανακοινώθηκε, τον συντονισμό των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, καθώς και την
εντατικοποίηση των επιδημιολογικών παρεμβάσεων, λόγω της έξαρσης κρουσμάτων κορονοϊού.
Μάλιστα, κατά την διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε η εντατικοποίηση των ελέγχων και η περαιτέρω ενίσχυση των διαγνωστικών τεστ.
Την σύσκεψη συγκάλεσε η αντιπεριφερειάρχης
Αιτωλοακαρνανίας, Μαρία Σαλμά, η οποία υπογράμμισε «την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων προφύλαξης, καθώς και τη διαρκή επαγρύπνηση, προκειμένου να μην υπάρξει ένα οδυνηρό
πισωγύρισμα στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής». Ειδικότερα, η αντιπεριφερειάρχης σημείωσε μεταξύ άλλων: «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία νέα έξαρση, που οφείλουμε
με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα να αντιμετωπίσουμε. Το μήνυμα που στέλνουμε στους συμπολίτες μας είναι ότι ο εφησυχασμός είναι ο καλύτερος σύμμαχος του κορονοϊού. Ζητάμε από το σύνολο των πολιτών να κρατήσουν ψηλά το τείχος
άμυνας στην πανδημία, να τηρούν τα μέτρα προφύλαξης και φυσικά, να προγραμματίζουν τους εμβολιασμούς τους».

Οι παραλίες της Αττικής έτοιμες να υποδεχθούν τον κόσμο με ασφάλεια
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η αναζήτηση μιας παραλίας αναμένεται να είναι το ζητούμενο αυτό το σαββατοκύριακο για
τους κατοίκους της Αττικής. Οι ελεύθερες παραλίες ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται πόλος έλξης,
οι οργανωμένες ανοίγουν κι αυτές σήμερα και
αμφότερες αναμένεται να γεμίσουν από τους
λουόμενους.
Ο στόχος όλων, σε ελεύθερες και οργανωμένες, είναι να τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας που
προβλέπονται και για τον λόγο αυτό οι παράκτιοι δήμοι της Αττικής έχουν ήδη ολοκληρώσει από
την προηγούμενη εβδομάδα τις όποιες εργασίες
απαιτεί η περίσταση.
«Οι παραλίες μας είναι ελεύθερες, ασφαλείς
και δωρεάν. Αυτό είναι και το μήνυμά μας», λέει
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος
Παπανικολάου και συνεχίζει: «Κάθε χρόνο οι παραλίες μας είναι γεμάτες από τον κόσμο, που χαίρεται τη θάλασσα και την ομορφιά τους. Ολόκληρη η υποδομή έχει ετοιμαστεί από μέρες τώρα. Μάλιστα, εμείς έχουμε τοποθετήσει τις
ομπρέλες σε απόσταση 10 μέτρων μεταξύ τους,
δηλαδή ακόμη πιο μακριά από το προβλεπόμενο,
ώστε να είμαστε σίγουροι πως θα τηρηθούν οι
αποστάσεις, χωρίς άγχος και εκνευρισμό. Υπάρχουν οι τουαλέτες, τα αλλακτήρια, οι ντουζιέρες,
ενώ ήδη έχουμε ανανεώσει και την άμμο. Στην
παραλιακή περιοχή υπάρχουν και τρία-τέσσερα
εστιατόρια, τα οποία λειτουργούν από την περασμένη Δευτέρα, με όλα τα μέτρα που προβλέπο-

νται».
Και ο κ. Παπανικολάου καταλήγει: «Ο κόσμος
να έρθει στη Γλυφάδα για να χαρεί με ασφάλεια
το μπάνιο του στις όμορφες ακτές της πόλης
μας».
Από τη δική του μεριά, ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Εδώ και δέκα
ημέρες τα πάντα είναι έτοιμα και υποδέχονται με
ασφάλεια το κοινό. Έχουν γίνει οι καθαρισμοί,
έχουν τοποθετηθεί οι ομπρέλες, υπάρχουν παντού τουαλέτες και αλλακτήρια και στο μεγαλύτερο μέρος υπάρχουν και ντουζιέρες. Φυσικά,
έχουν πάρει τη θέση τους και οι ναυαγοσώστες».

Ο συγκεκριμένος δήμος διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Αττική. «Υπάρχουν 6,5 χλμ.
ελεύθερης παραλίας», λέει ο κ. Κωνσταντέλλος
και προσθέτει: «Οι καθαρισμοί είναι διαρκείς και
καθημερινοί και παντού υπάρχουν κάδοι για ανακύκλωση τριών ρευμάτων. Ακόμη, για δεύτερη
χρονιά φέτος εφαρμόζουμε κι ένα πρόγραμμα σε
συνεργασία με το Πολυτεχνείο, για παροχή ρεύματος στους λουόμενους, από ηλιακά κάτοπτρα,
ώστε να φορτίσουν το κινητό τους ή το ipad. Το
εφαρμόσαμε πέρυσι για πρώτη φορά και το συνεχίζουμε φέτος». Και προσθέτει στο τέλος: «Θέλουμε ως δήμος να έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα».
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Καταγγέλλει ο Κουτσούμπας τις αντεργατικές ανατροπές
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

σμού της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας. Απαιτείται κρατική κοινωνικοποιημένη βιομηχανία φαρμάκου, διεθνής συνεργασία για την προαγωγή της έρευνας και
της παραγωγής εμβολίων και φαρμάκων» τονίζει ο Δ.
Κουτσούμπας.

«Τ

ο όνομα του κ. Χατζηδάκη, στη λίστα των
αντεργατικών ανατροπών, θα μπει δίπλα
και πάνω από αυτά των προηγούμενων υπουργών
εργασίας της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, αφού
το νομοσχέδιό του επιφέρει συντριπτικό χτύπημα
στα εργασιακά δικαιώματα με την 10ωρη δουλειά
και τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης»
τονίζει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Το Παρόν» προσθέτοντας ότι «τα περί «προστασίας των
εργαζομένων» είναι στη φαντασία του κ. Χατζηδάκη. Δεν τα πιστεύει ούτε ο ίδιος, ούτε φυσικά οι εργαζόμενοι που ζουν την εκμετάλλευση και την τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς».
«Η κυβέρνηση φέρνει τις ανατροπές του αιώνα,
επαναφέροντας όρους δουλειάς του 1920. Πρόκειται
για αντεργατικές αλλαγές - προαπαιτούμενα για την
ένταξη στο ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ, απόδειξη ότι
αυτό αποτελεί ένα «σούπερ μνημόνιο», το οποίο μάλιστα χαιρέτισαν όλα τα κόμματα εκτός από το ΚΚΕ»
αναφέρει ο Δ. Κουτσούμπας, σημειώνοντας ότι «η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς
ήταν μια πρώτη απάντηση των εργαζομένων που δεν
θέλουν να γίνουν «οι σκλάβοι του 21ου αιώνα»».
Χαρακτηρίζει «επικίνδυνο» το να λέει η κυβέρνηση
«πως η πανδημία τελειώνει» και «εγκληματικό» το
«να μη θωρακίζει το δημόσιο σύστημα Υγείας και να
μην επιτάσσει τον ιδιωτικό τομέα».
Σημειώνει ότι «η μόνη έγνοια της κυβέρνησης είναι
η αυτοδιάγνωση και τα γνωστά πρωτόκολλα-λάστιχο
που έχουν παραγγείλει οι μεγάλες τουριστικές και μεταφορικές εταιρείες».
Αναφέρει ότι η ανάγκη του μαζικού εμβολιασμού
με πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια «έχει σκοντάψεις στις δεσμεύσεις της ΕΕ και στους ανταγωνι-

Ερωτηθείς για τις προοπτικές της νέας γενιάς, σημειώνει, μεταξύ άλλων. ότι «το μεγάλο απαγορευτικό
στη νέα γενιά αφορά τα σύγχρονα δικαιώματα και
ελευθερίες που μπορεί να απολαμβάνει».

Ο γ.γ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας
συμμετέχει σε συγκέντρωση του ΠΑΜΕ
για την 24ωρη πανελλαδική απεργία και
την Εργατική Πρωτομαγιά, στην πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, Πέμπτη 6
Μαΐου 2021. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
σμούς».
«Ενταγμένη σ› αυτούς τους ανταγωνισμούς και
τους εμπορικούς πολέμους είναι και η συζήτηση για
τις πατέντες των εμβολίων που ανοίγει ένα νέο φαύλο κύκλο παζαριών με τις φαρμακοβιομηχανίες. Γι›
αυτό το λόγο σήμερα απαιτείται η πλήρης κατάργηση
της πατέντας που είναι μια ακόμη όψη του παρασιτι-

«Είμαστε σίγουροι πως δεν είναι μία χαμένη γενιά,
όπως διάφοροι υποστηρίζουν, αλλά θα γίνει η γενιά
της πάλης για την ανατροπή της σημερινής βαρβαρότητας. Γιατί μπορεί να «μετακινήσει και βουνά», να
βάλει φρένο στα χειρότερα και να κερδίσει έστω κάποιες ανάσες, να ζήσει τη ζωή που της αξίζει» υπογραμμίζει.
Αναφέρει συγκεκριμένες προτάσεις του ΚΚΕ για
το άνοιγμα των σχολείων και σειράς δραστηριοτήτων
«με μέτρα ασφαλή, με ευθύνη του κράτους κι όχι πάλι την «ατομική ευθύνη». Η συνεχής επίκληση της
ατομικής ευθύνης δεν αποκαλύπτει τίποτε άλλο παρά
την ανευθυνότητα των κυβερνώντων».
Ερωτηθείς για τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβερνητική πολιτική τονίζει
ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει το δικό του χέρι στο αντεργατικό οικοδόμημα με την ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, το χτύπημα της απεργίας και ένα σωρό άλλες
απαιτήσεις του κεφαλαίου που με νόμους υλοποίησε,
ενώ διατήρησε όλους τους αντεργατικούς νόμους
των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Η ηγεσία του βρίσκεται μόνιμα σε
μορατόριουμ με την κυβέρνηση και την αντιλαϊκή πολιτική της».
Σημειώνει ακόμα ότι «οι κατ› όνομα «προοδευτικές
κυβερνήσεις» (πχ Ισπανία, Πορτογαλία) που προβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ ως «απάντηση» στον νεοφιλελευθερισμό της ΝΔ, εγκλημάτησαν σε βάρος των λαών τους,
αφού και εκεί τα «πρωτόκολλα» της ΕΕ και των μεγά-

Αλέξης Τσίπρας: «Ο κόσμος αλλάζει. Εμείς;»
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Η ανθρωπότητα είναι σε πολύ οριακό σημείο
για να πορεύεται με βάση δόγματα και συνταγές
που απέτυχαν», αναφέρει σε άρθρο του στην «Καθημερινή της Κυριακής», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας και σημειώνει ότι «Για πρώτη
φορά μετά από τέσσερις δεκαετίες, η κυριαρχία
του νεοφιλελεύθερου δόγματος το οποίο στηρίχτηκε στις ιδέες της Δεξιάς, αμφισβητείται με τόσο ξεκάθαρο τρόπο».
Εξηγώντας την θέση του υποστηρίζει: «Η πανδημία, η κλιματική κρίση και κινήματα για την
προστασία των δικαιωμάτων ξαναφέρνουν στο
προσκήνιο αξίες και ανάγκες ξεχασμένες, ή παραμελημένες. Πρώτα από όλα την ανάγκη για προστασία της ανθρώπινης ζωής με ισχυρά συστήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Δεύτερον, την
ανάγκη να σταματήσουμε την καταστροφή του
πλανήτη. Τρίτον, την ανάγκη να αποκατασταθεί η
κοινωνική συνοχή, που έχει διαρραγεί επικίνδυνα
από τη φρενήρη όξυνση των ανισοτήτων ανάμεσα
στον αναπτυγμένο και τον αναπτυσσόμενο κόσμο, αλλά και εντός των δυτικών κοινωνιών».
Κάνει αναφορά στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν σημειώνοντας ότι «έφερε τη συζήτηση
στο έδαφος της κοινής λογικής. Και είναι σχεδόν
βέβαιο ότι όσα προοικονομεί η στάση Μπάιντεν,
αργά ή γρήγορα θα επηρεάσουν και την Ευρώπη».
Ακολούθως ο κ. Τσίπρας επιτίθεται στην ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζοντας: «…Υπερασπίζεται τον παλιό κόσμο. Δεν παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες Μπάιντεν για την αύξηση του κατώτατου μισθού, τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου με νέα εργαλεία, την ενίσχυση της παρέμβασης του κράτους στην αγορά, αλλά εμπνέεται από
όσα έλεγε προεκλογικά από το Βήμα της ΔΕΘ το
2017 ο ίδιος ο κος Μητσοτάκης: «Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι
τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση». Το
πρόβλημα με τη στρατηγική του κ. Μητσοτάκη
δεν είναι ότι ανήκει στη Δεξιά. Είναι ότι υπερασπί-

Φωτογραφία: Ανδρεα Μπονέτι
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική
Αλέξης Τσίπρας συμμετέχει στην πορεία που διοργάνωσε η ΑΔΕΔΥ και το
Εργατικό Κέντρο Αθήνας, για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς,
στο κέντρο της Αθήνας, την Πέμπτη 6
Μαΐου 2021.
ζεται με σθένος τις αρχές ενός κόσμου που δείχνει
να έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Και παρ›
ότι ο ίδιος διά της επικοινωνίας θέλει να εμφανίσει κάθε οπισθοδρομική μεταρρύθμιση ως εξέλιξη,
στην ουσία δεν είναι σε θέση να κατανοήσει τις
τεκτονικές αλλαγές που συντελούνται και προκαλεί και η πανδημία σε όλα τα επίπεδα».
Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της εργασίας: «Τη στιγμή που η παγκόσμια αγορά εργασίας
αλλάζει, τα δημοσιονομικά περιθώρια υπάρχουν
και η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από
προτάσεις για τη μείAωση των ωρών εργασίας, ο
κ. Μητσοτάκης σχεδιάζει μεταρρυθμίσεις βγαλμένες από τη ναφθαλίνη των Ρήγκαν και Θάτσερ,
όπως την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων
και του οκταώρου». Ακολούθως ο κ. Τσίπρας κα-

ταθέτει το περίγραμμα για την επόμενη ημέρα της
πανδημίας: «…Είναι εξαιρετικά κρίσιμο να αξιοποιήσουμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης
και του νέου ΕΣΠΑ, με τρόπο που να μετασχηματίζει επιτέλους το παραγωγικό μοντέλο σε βιώσιμη κατεύθυνση, να διαχέει το όφελος στο σύνολο
της κοινωνίας, να προστατεύει τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και να μειώνει τις ανισότητες. Οι ευρωπαϊκοί πόροι να χρηματοδοτήσουν τους αναγκαίους μετασχηματισμούς προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα χαρακτηρίζεται από στροφή
σε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί και
δεν πρέπει να ανταγωνιστεί άλλες χώρες στη βάση μείωσης του κόστους εργασίας, επομένως των
μισθών, αλλά στη βάση αύξησης της παραγωγικότητας, ενσωματώνοντας τη συλλογική γνώση,
την έρευνα, και την καινοτομία.
Είναι εξαιρετικά κρίσιμο η παραγωγική και τεχνολογική ανασυγκρότηση να συνδυαστεί με την
Πράσινη Μετάβαση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της οικονομίας. Και να οικοδομήσουμε
ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και αποκεντρωμένο κράτος με την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας. Γιατί μόνο μια ισχυρή κοινωνία μπορεί να οδηγήσει την αναπτυξιακή διαδικασία και όχι οι αγορές. Συνεπώς οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να στοχεύσουν σε ένα καθολικό κοινωνικό κράτος, εγγυητή
της πραγματικής κοινωνικής ασφάλειας». Καταλήγοντας ο κ. Τσίπρας σημειώνει: «Είναι εθνικά
αναγκαίο σε αυτή την ιστορική καμπή η χώρα να
βρεθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτό
όμως απαιτεί μια άλλη, προοδευτική κυβέρνηση.
Που στη βασική διαχωριστική γραμμή, να παίρνει
αταλάντευτα το μέρος της πλειοψηφίας. Των ανθρώπων του μόχθου και της δημιουργίας. Άλλωστε αυτοί έφτιαξαν την Ελλάδα και όχι οι λιγοστές
οικογένειες που έβγαλαν τα κέρδη τους στο εξωτερικό τις μέρες της κρίσης, τη νέμονται και σήμερα και αναμένουν να είναι και πάλι οι βασικοί κερδισμένοι από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης».

λων ομίλων ακολούθησαν».
«Γι› αυτό καθόλου τυχαία βλέπουμε την άνοδο της
λεγόμενης «δεξιάς», όπως στο εκλογικό αποτέλεσμα
της Μαδρίτης, όπου αποτυπώθηκε ξανά πόσο τοξικές
συνέπειες έχει η εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής
στο όνομα της «αριστεράς» και της «προόδου». Το
«αντικυβερνητικό αντιδεξιό μέτωπο» του ΣΥΡΙΖΑ είναι ξανά το τυράκι στη φάκα για τους πραγματικούς
και συνεπείς αγωνιστές» προσθέτει ο Δ. Κουτσούμπας.
Ως προς την πορεία των ελληνοτουρκικών, αναφέρει ότι κινούνται «σαν «εκκρεμές», ανάμεσα στην επιλογή της σύγκρουσης και των διαβουλεύσεων, επιλογή η οποία όμως, πάντα βρίσκεται στο «εκκρεμές»
των ανταγωνισμών των αστικών τάξεων και των γεωπολιτικών συμφερόντων των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, των
μονοπωλίων».
«Αυτό το «εκκρεμές» δεν διαμορφώνει «ισορροπία», αλλά μόνο «κινούμενη άμμο», ικανή να «βυθίσει» σε δεινά το λαό μας και τους γειτονικούς λαούς,
σε επώδυνη υποχώρηση από κυριαρχικά δικαιώματα,
προς όφελος μεγάλων ισχυρών συμφερόντων» τονίζει.
Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ εγκαλεί την κυβέρνηση για
καλλιέργεια αυταπατών και υπογραμμίζει καταλήγοντας στη συνέντευξή του: «Την ώρα που η χώρα
«πλημμυρίζει» βάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, που
δένεται ισχυρότερα με την ΕΕ, αυτή την ώρα οι «σύμμαχοί» της παζαρεύουν με την Τουρκία τα ανταλλάγματα για να την κρατήσουν μαζί τους στη «σύγκρουση κορυφής» με Κίνα, Ρωσία. Η πραγματικότητα δείχνει πως ούτε οι «σύμμαχοι» ιμπεριαλιστές, ούτε τα
«ράλι» των κεφαλαιαγορών εγγυούνται την ειρήνη
και την ευημερία των λαών για την οποία τελικά
απαιτείται ρήξη με όσους και όσα «χαντακώνουν» το
παρόν και το μέλλον μας».

Μια καρδιά
για τις μητέρες
από τον Δήμο
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Περίπου δύο χιλιάδες γλαστράκια με
πετούνιες χρειάστηκαν, για να σχηματιστεί μια μεγάλη λουλουδένια καρδιά στο
πλακόστρωτο της νέας παραλίας στη
Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τον συμβολικό τρόπο με τον οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης επέλεξε να τιμήσει σήμερα τη Γιορτή
της Μητέρας.
Παρών στη δράση ήταν ο Δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο
οποίος προσέφερε λουλούδια σε μητέρες
που έκαναν τον πρωινό τους περίπατο στη
νέα παραλία. «Σήμερα γιορτάζουμε το πιο
αγαπημένο μας πρόσωπο, τη μητέρα μας.
Η γιορτή της είναι πάντα μέσα στον Μάη
κι ένα όμορφο ανοιξιάτικο λουλούδι είναι
η μικρότερη προσφορά που μπορούμε να
κάνουμε στον άνθρωπο που ήταν, είναι και
θα είναι πάντα δίπλα μας. Χρόνια πολλά
σε όλες τις μητέρες παντού στον κόσμο,
πάντα γερές, πάντα δίπλα μας», είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.
Τις δικές του ευχές για χρόνια πολλά
στις μητέρες εξέφρασε και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Σωκράτης Δημητριάδης. Τα περίπου δύο χιλιάδες γλαστράκια
προσφέρθηκαν σε διερχόμενες μητέρες.
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Διεθνής διασυρμός: Ποντίκια έφαγαν νεκρό πρόσφυγα στη Χίο
Αθήνα.- (GreekNewsOnline)
πορεί τα απολύτως ελεγχόμενα από την
κυβέρνηση ελλαδικά μέσα ενημέρωσης
να εξαφάνισαν την είδηση, δεν συνέβη όμως το
ίδια και με τα διεθνή, Ανταπόκριση του
Guardian περιγράφει μία σκηνή από τον Μεσαίωνα που συνέβη σε κέντρο προσφύγων της Χίου:
Νεκρός πρόσφυγας βρέθηκε περιτριγυρισμένος
από αρουραίους. Η υπόθεση της Χίου επισημαίνει τις θλιβερές συνθήκες στα νησιά παρά το γεγονός ότι η ΕΕ διαθέτει εκατομμύρια ευρώ για
τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, λένε οι εργαζόμενοι.

Μ

Ο νεαρός Σομαλός πρόσφυγας πέθανε μόνος
του σε μια σκηνή. Μέχρι να φτάσουν, περίπου 12
ώρες μετά το θάνατο του, το σώμα περιβαλλόταν
από τρωκτικά. Ήταν Δευτέρα του Πάσχα, αργία
στην Ελλάδα. Ο 28χρονος, που δεν έχει κατονομαστεί από τις ελληνικές αρχές, πιστεύεται ότι πέθανε από φυσικά αίτια. Σε μια σύντομη δήλωση,
το ελληνικό υπουργείο μετανάστευσης είπε ότι ο
«άτυχος άνθρωπος» βρέθηκε από στρατιωτικό
γιατρό να έχει δαγκώματα στο αυτί και στο χέρι
του. «Η ακριβής αιτία θανάτου θα γίνει γνωστή
από την νεκροψία που πρόκειται να διεξαχθεί».
Για τους εργαζομένους στη Λέσβο, τη Χίο, τη
Σάμο, τη Λέρο και την Κω - τα πέντε νησιά του
Αιγαίου στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ρευμάτων - το περιστατικό αποτελεί μια επιπλέον απόδειξη της αποτυχίας των περιοριστικών
πολιτικών που έχουν ακολουθήσει οι ηγέτες της

Βουλιάζει
η κυβέρνηση
στις προτιμήσεις
των Ελλήνων
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
νάζουν κυριολεκτικά την τεχνητή εικόνα
υπεροχής της ΝΔ στο εκλογικό σώμα αλλά και της “παντοδυναμίας” Μητσοτάκη,
που προσπαθούν να παγιώσουν σύσσωμες
οι δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιούνται
όλο και πιο συχνά όσο δυσχεραίνει η διαχείριση της κατάστασης και το κλίμα για
την κυβέρνηση, το 61% των Ελλήνων δεν
είναι ικανοποιημένοι με τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του
COVIDτ.
71% δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση,
90% θεωρεί την κατάσταση της οικονομίας κακή
Σχεδόν 60% των Ελλήνων θεωρούν πως
η κατάσταση σε οικονομία και εργασία θα
χειροτερέψουν στο άμεσο μέλλον.
Αυτό είναι το success story της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Πιο αναλυτικά:
Το 78% των πολιτών στην Ελλάδα πιστεύουν πως η γενική κατάσταση στην
χώρα είναι κακή. (5η χειρότερη επίδοση
στην Ε.Ε.)
Το 92% των πολιτών πιστεύουν πως η
κατάσταση στην απασχόληση είναι κακή.
(2η χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε.)
Το 76% των πολιτών στην Ελλάδα πιστεύουν πως η παρχοή των δημόσιων υπηρεσιών είναι κακή. (η χειρότερη επίδοση
στην Ε.Ε.)
Το 81% των πολιτών πιστεύουν πως
τους επόμενους 12 μήνες η κατάσταση
στην οικονομία δεν θα βελτιωθεί. (6η χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε.)
Το 77% των πολιτών στην Ελλάδα πιστεύουν πως τους επόμενους 12 μήνες η
γενική κατάσταση στην χώρα δεν θα βελτιωθεί. (3η χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε.)
Το 81% των πολιτών στην Ελλάδα πιστεύουν πως τους επόμενους 12 μήνες τα οικονομικά του νοικοκυριού τους δεν θα βελτιωθούν. (3η χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε.).

ΕΕ στα σύνορα της Ευρώπης, που όπως φαίνεται
θέλει απεγνωσμένα να κρατήσει τους αιτούντες
άσυλο έξω από τα σύνορά της.
«Υπάρχει μόνο μία αλήθεια και αυτό είναι ότι τα
ελληνικά στρατόπεδα στα νησιά είναι συνώνυμα με
τον υπερπληθυσμό και τις απάνθρωπες συνθήκες»,
δήλωσε ο Δρ Απόστολος Βεϊζής, εκτελεστικός διευθυντής στην Ελλάδα του διεθνούς οργανισμού
Intersos. «Οι άνθρωποι εκτίθενται καθημερινά σε
αρουραίους, σκουπίδια και βία. Σε κλινικές στα νησιά τα παιδιά συχνά καταφεύγουν με σημάδια δαγκώματος αρουραίων. Είναι επαίσχυντο και τρομακτικό που πρέπει να ζουν σε τόσο απαράδεκτες
συνθήκες όταν πραγματικά δεν χρειάζεται να συμβαίνει αυτό».
Η Αθήνα έχει λάβει περίπου 3 δισ. ευρώ σε κονδύλια της ΕΕ για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης μεταξύ του 2015 και του 2020, αλλά επικριτές ισχυρίζονται ότι δεν είναι φανερά τα αποτελέσματα αυτής της δαπάνης. «Αν [τα χρήματα] είχαν χρησιμοποιηθεί σωστά, δεν θα μιλούσαμε τόσα
χρόνια αργότερα για μια σκηνή του Μεσαίωνα
όπου ένας νεκρός δέχεται επίθεση από αρουραίους», δήλωσε ο Βεϊζής, ο οποίος έχει εργαστεί στα
νησιά για περισσότερο από μια δεκαετία. «Όλες οι
δομές είναι φρικτές. Κάθε μέρα οι άνθρωποι αρρωσταίνουν, ψυχικά και σωματικά. Θα πρέπει να ανα-

ρωτηθούμε εάν αυτή η μεταχείριση είναι ηθελημένη
πολιτική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να
μην έρθουν περισσότεροι».
Η Ελλάδα, όπως και άλλα κράτη της ΕΕ, κατηγορείται για επιστροφή (pushbacks) μεταναστών
και προσφύγων. Όμως, θριαμβευτικά, ο υπουργός
μετανάστευσης της χώρας, Νότης Μηταράκης, δήλωσε πρόσφατα ότι έπειτα από αυστηρότερους συνοριακούς ελέγχους, μετά την απειλή της Τουρκίας
να πλημμυρίσει την Ευρώπη με αιτούντες άσυλο,
περισσότεροι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την
Ελλάδα από αυτούς που έχουν φτάσει από τον
Μάρτιο του περασμένου έτους
O 28χρονος Abdul Jallel που βρέθηκε νεκρός στη
ΒΙΑΛ της Χίου, ήταν αναγνωρισμένος πρόσφυγας,
5 ανήλικων τέκνων. Διέμενε στη ΒΙΑΛ από τον Δεκέμβρη του 19. Με την αναγνώριση του ως πρόσφυγα κόπηκε και το επίδομα.
Η κηδεία του Abdul έγινε το Σάββατο.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Με τον νέο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλη Κουτουλάκη, στην
έδρα της Γραμματείας στη Μυτιλήνη, συναντήθηκε
ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης
Μηταράκης.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Μηταράκης επανέλαβε
την ανάγκη διατήρησης του μειωμένου νησιωτικού
ΦΠΑ και για τα πέντε νησιά του Αιγαίου που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος του μεταναστευτικού
ζητήματος κι αυτό γιατί στις 30 Ιουνίου λήγει η εξαμηνιαία ισχύς του.
Οι κ. Μηταράκης και Κουτουλάκης, συζήτησαν
εκτενώς την ανάγκη ενίσχυσης των πλωτών μέσων
που πραγματοποιούν περιπολίες στο νησί της Λέσβου ενώ και με την ιδιότητα του βουλευτή Χίου ο
Υπουργός σημείωσε την ανάγκη επιτάχυνσης των
έργων, στο κτίριο του τελωνείου Χίου.
Ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης είχε επίσης
συνάντηση με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λέσβου Βαγγέλη Μυρσινιά και τη Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που συνδέονται με τη νησιωτική πολιτική και τη νησιωτική επιχειρηματικότητα. Ο κ.
Κουτουλάκης τόνισε τη σημασία και την αξία του
ρόλου της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την εδραίωση της στη Μυτιλήνη ως κέντρο λήψεως αποφάσεων αναφορικά με τη
νησιωτική πολιτική.
Σε δήλωση του ο κ. Κουτουλάκης υπογράμμισε
τα εξής:
«Από τον Ιούλιο του 2019, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με απόφαση του
υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Γιάννη Πλακιωτάκη επαναπροσδιορίσαμε το ρόλο
του κράτους στην άσκηση αποτελεσματικής ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής.
Δημιουργήσαμε τις βάσεις μίας διαφορετικής περιφερειακής πολιτικής, με ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε η νησιωτικότητα να αποτελέσει όχημα ανάπτυξης και διαφύλαξης της εδαφικής συνοχής της χώρας μας με αποτέλεσμα ο κ. Πλακιωτάκης να παρουσιάσει, για πρώτη φορά, μια συνεκτική νομοθετική πρόταση, που φέρνει στο επίκεντρο
το νησιώτη κάτοικο και το νησιώτη επιχειρηματία.
Χρέος και ευθύνη μας, είναι να εργαστούμε αποτελεσματικά για να δικαιώσουμε την εμπιστοσύνη
των πολιτών στην κυβέρνηση, χωρίς να χαθεί ούτε
μία ημέρα. Η αναπτυξιακή πορεία των νησιών μας,
αποτελεί πρόκληση, στην οποία, με τη βοήθεια των
εργαζόμενων στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε».

Ολοκληρώθηκε η Ανάκριση για την τραγωδία στο Μάτι
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ολοκληρώθηκε η έρευνα του ανακριτή Αθανάσιου Μαρνέρη για την φονική πυρκαγιά που κατέκαψε το Μάτι στις 23 Ιουλίου 2018 , αφήνοντας πίσω
της 102 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες αλλά και τεράστιες υλικές καταστροφές.
Η υπόθεση πλέον οδεύει προς το δικαστικό Συμβούλιο που θα αποφανθεί για το αν και ποιοι από
τους κατηγορούμενους για αδικήματα σε βαθμό
πλημμελήματος θα πρέπει να βρεθούν στο εδώλιο
για να λογοδοτήσουν για όσα προηγήθηκαν και
όσα ακολούθησαν της μοιραίας πυρκαγιάς.
Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των κατηγορουμένων που τον επίμαχο χρόνο είχαν επιτελικό ρόλο στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, δηλαδή
την Πυροσβεστική, την Αστυνομία, την Πολιτική
Προστασία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο ανακριτής της υπόθεσης κήρυξε το πέρας της ανάκρισης και αποστέλλει στο δικαστικό Συμβούλιο την
ογκωδέστατη δικογραφία, που περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες και σημαντικά στοιχεία για ενέργειες
που έγιναν ή που θα έπρεπε να γίνουν ώστε η φωτιά να μην εξελιχθεί στην μεγαλύτερη τραγωδία
των τελευταίων ετών.
Η δικογραφία περιλαμβάνει και στοιχεία για την
διαχείριση της κατάστασης που διαμορφώθηκε
εκείνο το μοιραίο απόγευμα όταν πλέον η φωτιά
κατέβαινε με ορμή στην θάλασσα κατακαίοντας
στο διάβα της ανθρώπους και περιουσίες.
Η ανάκριση για την υπόθεση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2019 μετά την άσκηση της δίωξης σε βάρος
20 εμπλεκομένων. Ο ανακριτής σε αυτά τα δύο χρόνια συνέλεξε ή κατέσχεσε με εφόδους στις κομβικής
σημασίας υπηρεσίες υλικό, όπως το καταγραφικό
των συνομιλιών από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ), που τον οδήγησε να

καταστήσει κατηγορούμενους και άλλα πρόσωπα,
κυρίως από την Πυροσβεστική, πλην των πρώτων
20.
Η έρευνα του ανακριτή φαίνεται να επιβεβαίωσε
πλήρως τα στοιχεία των εισαγγελέων που του παραδόθηκαν, για το χάος και την απόλυτη σύγχυση
που επικράτησε τις ώρες που θα έπρεπε να λειτουργήσουν όλα με σχέδιο ώστε να σωθούν ζωές. Από
τις συνομιλίες που έχει συλλέξει ο Ανακριτής προκύπτει ότι η ύπαρξη νεκρών ήταν γνωστή σε αρμόδιους της Πυροσβεστικής κατά την διάρκεια της
σύσκεψης που είχε γίνει παρουσία του τότε Πρωθυπουργού στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής αργά το βράδυ και ενώ πλέον η φωτιά είχε
φθάσει στην θάλασσα.
Σε μία τέτοια συνομιλία αξιωματικός της Πυροσβεστικής στο εν λόγω Κέντρο, ζητά ενημέρωση
για νεκρούς. «Έχουμε μία ευρεία σύσκεψη. Έχει έρθει εδώ τώρα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός ο κ.
Τόσκας. Μπορείτε να μου δώσετε σαφή εικόνα για
τους νεκρούς;» ακούγεται να λέει ο αξιωματικός και
ακολουθεί διάλογος με τον συνάδελφο του ο οποίος του αναφέρει ότι «Για τους νεκρούς προς το παρόν
εμείς έχουμε παραλάβει έναν. Υπάρχουν και άλλοι νεκροί όμως, τους οποίους δεν έχουμε παραλάβει… Δίνουμε βάση πρώτα από όλα σε τραυματίες. Έχουν κατέβει κάτω ομάδες γιατρών στους τραυματίες. Νεκρούς παραλαμβάνουμε μόνο αν είναι μέσα στο δρόμο. Αν είναι μέσα σε σπίτια δεν παραλαμβάνουμε
προς το παρόν νεκρούς… Και το ξέρει αυτό και η Πολιτική Προστασία. Τα περιστατικά είναι πάρα πολλά.
Έχει ενεργοποιηθεί ομάδα που είναι για τις κρίσεις,
έχουν βγει πολλά αυτοκίνητα στο δρόμο. Έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον κόσμο».
Ο αξιωματικός ακούγεται να ρωτά και πάλι για
το αν μπορούν να έχουν εικόνα για νεκρούς και ο

συνάδελφος του απαντά: «Ξέρω αυτή την στιγμή
για τρεις. Ένα περιστατικό στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, ένα πάει στο Σισμανόγλειο και ένα λίγο πιο
κάτω στο Μάτι. Απλά δεν έχουν παραληφθεί αυτά.
Ένα μόνο έχει παραληφθεί. Πάντως, η κατάσταση
δεν είναι τόσο καλή. Μας έχουν δώσει περισσότερους νεκρούς, αλλά δεν έχουμε επιβεβαιωμένα».
Ο αξιωματικός επαναλαμβάνει αυτά που μόλις
άκουσε: «Επιβεβαιωμένα δεν έχουμε… Για τα επιβεβαιωμένα πολύ φοβάμαι ότι θα μας πάρει το πρωί
για να μάθουμε… Αφού τελειώσουμε πρώτα με
τους τραυματίες».
Σε μία άλλη συνομιλία που περιλαμβάνεται στη
δικογραφία, πυροσβέστης που μιλάει με την μητέρα
του της αναφέρει «Μάνα πέφτω… Ούτε νερό…
Χαμός γίνεται… Έχει νεκρούς…». Όταν εκείνη του
απαντά πως άκουσε στην τηλεόραση ότι είναι πιθανό να «έχει νεκρούς» η φωτιά, ο πυροσβέστης της
απαντά «Έχει, αλλά δεν τους ανακοινώνουν».
Ο κ. Μαρνέρης ζήτησε τρεις φορές την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από πλημμέλημα σε κακούργημα, για πρόσωπα από την Πυροσβεστική και
την ΓΓ Πολιτικής Προστασίας. Το σκεπτικό του
απορρίφθηκε από τρεις διαφορετικούς Εισαγγελείς
που έκριναν ότι το υλικό του Ανακριτή ούτε νεώτερο στοιχείο είναι, ούτε στοιχειοθετεί ενδεχόμενο
δόλο των αρμοδίων.
Η δικογραφία που θα κληθεί τις επόμενες ημέρες
να μελετήσει και να εκδώσει βούλευμα το δικαστικό Συμβούλιο αφορά τα αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά
συρροή και δια παραλείψεως και σωματικών βλαβών κατά συρροή δια παραλείψεως και από αμέλεια
από υπόχρεους και μη. Αφορά επίσης και το αδίκημα του εμπρησμού από αμέλεια που βαρύνει τον
ηλικιωμένο που προκάλεσε την πυρκαγιά.
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Εδωσε στη Λάρισα τη χαριστική βολή
Ο

Βόλος έβαλε την «ταφόπλακα» στις
όποιες ελπίδες είχε η ΑΕΛ πριν από το
μεταξύ τους παιχνίδι για να παραμείνει στην
κατηγορία, καθώς επικρατώντας των «βυσσινί» με 3-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στο
πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των πλέι άουτ,
έστειλε οριστικά την ομάδα του κάμπου στη
Super League 2.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα στα πρώτα
λεπτά και μόλις στο 3΄ έχασαν πολύ μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθούν, όταν ο Δουβίκας βγήκε σε τετ α τετ με τον Νάγκο και πλάσαρε, στέλνοντας την μπάλα να περάσει δίπλα από το δοκάρι. Πέντε λεπτά αργότερα όμως ο διεθνής επιθετικός εξιλεώθηκε, καθώς στην υπέροχη μπαλιά
του Νίνη βγήκε ξανά απέναντι στην εστία κι
έγραψε το 1-0, με το 11ο φετινό τέρμα του στο
πρωτάθλημα.
Οι «βυσσινί» δυσκολεύονταν να κρατήσουν
την μπάλα και να απειλήσουν την περιοχή του
Κλέιμαν, με αποτέλεσμα από δεύτερο ατομικό λάθος να δεχθούν και δεύτερο γκολ, στο 38ο λεπτό:
ο Δουβίκας έκλεψε την μπάλα στην αριστερή
πλευρά και γύρισε στο κέντρο της περιοχής, όπου
ο Μπαρτόλο με ωραίο τελείωμα διπλασίασε.
Η πρώτη αξιόλογη στιγμή της Λάρισας καταγράφηκε στο 51ο λεπτό, όταν ο Ακούνια με εξαιρετική προσπάθεια πέρασε δύο παίκτες του Βόλου και σούταρε, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα
δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κλέιμαν.
Η αποστολή των «βυσσινί» ήταν ούτως ή άλλως δύσκολη με το σκορ 0-2 από το ημίχρονο,
έγινε όμως «βουνό» όταν στο 59ο λεπτό ο Τσόσιτς αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή Ευαγγέλου, επειδή ανέτρεψε έξω από την

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ – ΑΕΛ 3-1

Ένας εντυπωσιακά αποτελεσματικός Ατρόμητος, πέρασε με το επιβλητικό 3-1 από το Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό κι εξαφάνισε
κάθε υποψία απειλής που μπορεί να
υπήρχε πριν την αναμέτρηση.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πιο επιθετικά θέλοντας να βρουν ένα γρήγορο προβάδισμα, όμως το γκολ
ήρθε από την αντίπαλη πλευρά νωρίς: στο 11ο λεπτό ο Ενσικουλού
έβγαλε την μπαλιά, ο Ραμπέγιο κοντρόλαρε κι «εξέθεσε» με ατομική
προσπάθεια τον Μανθάτη για το
0-1, με τον Χιλιανό να σκοράρει το
πρώτο τέρμα του για τον Ατρόμητο.
Η ίδια φάση αλλά με αντίθετους
ρόλους σημειώθηκε στο 20΄, όταν ο
Ραμπέγιο αυτή τη φορά έβαλε την
μπάλα «με τη μία» για τον Ενσικουλού, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα τον
Κνετ διπλασιάζοντας για το συγκρότημα των δυτικών προαστίων.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν λοιπόν σοκάρει τους Αγρινιώτες με δύο γκολ
σε δύο ευκαιρίες, βάζοντας από το
πρώτο μέρος τις βάσεις για τη νίκη.
Στο δεύτερο ημίχρονο το δυνατό

Play Out

Βόλος – ΑΕΛ
Παναιτωλικός – Ατρόμητος
Λαμία – ΟΦΗ
ΠΑΣ Γιάννινα – Απόλλων Σμύρνης

3-1
1-3
0-2
19/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)
1. Βόλος
2. ΠΑΣ Γιάννινα
3. Ατρόμητος
4. Λαμία
5. Απόλλων Σμύρνης
6. ΟΦΗ
7. Παναιτωλικός
8. ΑΕΛ

43
35 -31αγ.
34
32
31
31
27
24

Αγγλία (35η αγωνιστική)

περιοχή τον Περέα.
Παρόλα ταύτα η ΑΕΛ προσπάθησε να βγάλει
αντίδραση και στο 69΄ μείωσε με πέναλτι του
Ντουρμισάι σε χέρι του Τέκιο, αλλά πέντε λεπτά
αργότερα και ύστερα από φάση διαρκείας η μπάλα «στρώθηκε» στον Μπουένο, ο οποίος με έξοχο
φαλτσαριστό διαμόρφωσε το τελικό 3-1.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Άγγελος Ευαγγέλου
ΚΟΚΚΙΝΗ: 59΄ Τσόσιτς (2η κίτρινη)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Φερράρι, Δουβίκας, Μήτογλου -

Νίκη παραμονής του ΟΦΗ, 2-0 στη Λαμία
Ο ΟΦΗ πανηγυρίζει την παραμονή του στη
Super League, καθώς με γκολ του Σακόρ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και του Ντε Γκουζμάν
στο τέλος πέρασε νικηφόρα με 2-0 από τη Λαμία, στο πλαίσιο της 6ης και προτελευταίας
αγωνιστικής των πλέι άουτ.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δεχόμενοι τον απόλυτο αιφνιδιασμό, καθώς μόλις στο 5ο λεπτό ο
Σακόρ με έξοχο διαγώνιο σουτ από το ύψος της
μεγάλης περιοχής άνοιξε το σκορ, στην πρώτη
τελική του αγώνα!
Στη συνέχεια η Λαμία ανέλαβε την υπεροχή
αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος της, καθώς
στο 10΄ το εκτός περιοχής σουτ του Μαρτίνεθ
έφυγε ελάχιστα άουτ, ενώ στο δίλεπτο από το

Super League (6η αγωνιστική)

14ο έως το 15ο λεπτό η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου είχε δύο δοκάρια, το πρώτο με τον Γκαζαριάν από λάθος του Βούρου και το δεύτερο σε
κεφαλιά του Τζανετόπουλου.
Αφού πέρασε αλώβητος την αγωνιστική τρικυμία, ο ΟΦΗ ισορρόπησε και στο 26΄ ο Γιάννου έχασε μεγάλη ευκαιρία, με τον Επασί να τον
νικά από το ύψος του πέναλτι, ενώ στο 44΄ ο
τερματοφύλακας των Φθιωτών απέκρουσε τα
σουτ (από πλάγια) των Ντε Γκουζμάν και Γιάννου.
Ο Γρηγορίου έκανε τρεις μαζεμένες αλλαγές
στο ημίχρονο για να κάνει πιο επιθετική την
ομάδα του, αλλά η προσδοκία του Έλληνα τεχνικού δεν αποτυπώθηκε στο χορτάρι. Οι παί-

Τσόσιτς, Πινακάς, Ακούνια
ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Τέκιο,
Γκρίλο, Μήτογλου, Φερράρι, Τσοκάνης (81΄ Κρητικός), Μπαριέντος (46΄ Ριένστρα), Νίνης (66΄
Μπουένο), Μαρτίνες (46΄ Περέα), Μπαρτόλο
(78΄ Κιάκος), Δουβίκας.
ΑΕΛ (Τζανλούκα Φέστα): Νάγκι, Ηλιάδης, Γιακιμόφσκι, Τσόσιτς, Μαξιμένκο, Στίφλερ (46΄
Μουκαντζό), Κολομπίνο, Νικολιάς, Ντουρμισάι
(83΄ Γρηγορόπουλος), Ακούνια, Πινακάς.
κτες του Νίκου Νιόπλια ουσιαστικά δεν απειλήθηκαν στο δεύτερο 45λεπτο, κράτησαν μάλλον
εύκολα το προβάδισμα και στο τέλος πανηγύρισαν τη σωτηρία τους, αφού στο 81΄ ο Ντε
γκουζμάν είχε διασφαλίσει τη νίκη με ένα υπέροχο γκολ.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τάσος Παπαπέτρου
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μπεχαράνο - Μεγιάδο
ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Επασί, Βλάχος
(67΄ Προβυδάκης), Αντέτζο, Τζανετόπουλος,
Μαρτίνεθ, Τζανδάρης (79΄ Πίτι), Παλαβαντισβίλι (46΄ Μπεχαράνο), Ντέλετιτς, Βασιλακάκης (46΄ Τιρόνε), Γκαζαριάν (46΄ Ρόμανιτς), Καραμάνος.
ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Βάτερμαν, Κοροβέσης (86΄ Λυμπεράκης), Βαφέας, Διαμαντής,
Βούρος, Μαρινάκης, Μεγιάδο, Σακόρ (90΄ Ουές), Ντε Γκουζμάν (90΄ Μπαλογιάννης), Γιάννου
(63΄ Νέιρα), Σαρδινέρο (86΄ Στάρτζεον).

Τον έστειλε στα μπαράζ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1-3

παιχνίδι και οι μαζεμένες αλλαγές
των δύο προπονητών έριξαν το
ρυθμό, κάτι που εξυπηρετούσε την
αθηναϊκή ομάδα η οποία διαχειριζόταν το χρόνο, κρατώντας μάλλον

άνετα τις απειλές μακριά από την
περιοχή της.
Και όχι μόνο, αφού στο 88΄ έφτασε στο 3-0 από τα βήματα με τον
Μανούσο (ανατροπή Γιακουμάκη

από Μεντίνα), για να μειώσουν με
τον ίδιο τρόπο οι γηπεδούχοι με
σκόρερ τον Ματσόλα στο 90΄+1
(ανατροπή Καρέλη από Θεοδωράκη), σε φάση που ο διαιτητής Γκορτσίλας δεν άφησε το πλεονέκτημα,
καθώς οι Αγρινιώτες είχαν σκοράρει
με τον Ματσόλα.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ευστάθιος Γκορτσίλας
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μπαρμπόσα, Τσότσαλιτς, Εντινγκά, Μεντίνα - Μανούσος, Νάτσος, Θεοδωράκης
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Τραϊανός
Δέλλας): Κνετ, Μανθάτης (82΄ Μεντίνα), Τσότσαλιτς, Καρασαλίδης
(62΄ Καρέλης), Ντάλσιο, Εντινγκά,
Ντίας, Μπαρμπόσα, Μεντόσα (41΄
Ματσόλα), Ντουάρτε (62΄ Γιάκολις), Βέργος (62΄ Ταχάρ).
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάββας Παντελίδης): Θεοδωράκης (90΄+5 Σάλτας), Γκάλο (68΄ Κωτσόπουλος),
Γούτας, Στρούγγης, Γκαλβάο, Ούμπιδες (65΄ Νάτσος), Σάλομον, Μανούσος, Ραμπέγιο (90΄+6 Οικονομίδης), Ενσικουλού (65΄ Νταβιώτης),
Γιακουμάκης.

Λέστερ-Νιούκαστλ
Λιντς-Τότεναμ
Σέφιλντ Γιουν.-Κρίσταλ Πάλας
Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι
Λίβερπουλ-Σαουθάμπτον
Γουλβς-Μπράιτον
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γ.
9/5
Γουέστ Χαμ-Έβερτον
9/5
Άρσεναλ-Γουέστ Μπρομ
9/5
Φούλαμ-Μπέρνλι
10/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μάντσεστερ Σίτι
Μάντσεστερ Γιουν.
Τσέλσι
Λέστερ
Γουέστ Χαμ
Λίβερπουλ
Τότεναμ
Έβερτον

2-4
3-1
0-2
1-2
2-0
9/5

80
67 -33αγ.
64
63
58 -34αγ.
57 -34αγ.
56
52 -33αγ.

Γερμανία (32η αγωνιστική)
Στουτγκάρδη-Άουγκσμπουργκ
Ντόρτμουντ-Λειψία
Χοφενχάιμ-Σάλκε
Βόλφσμπουργκ-Ουνιόν Βερ.
Βέρντερ Βρ.-Λεβερκούζεν
Μπάγερν Μον,-Γκλάντμπαχ
Κολωνία-Φράιμπουργκ
Αϊντραχτ Φραν.-Μάιντς

2-1
3-2
4-2
3-0
0-0
6-0
9/5
9/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μπάγερν Μονάχου
74
--ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ-Λειψία
64
Βόλφσμπουργκ
60
Ντόρτμουντ
58
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης
56 -31αγ.
Λεβερκούζεν
51
Γκλάντμπαχ
46
Ουνιόν Βερολίνου
46

Ισπανία (35η αγωνιστική)
Σοσιεδάδ-Έλτσε
Αλαβές-Λεβάντε
Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης
Κάντιθ-Ουέσκα
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οσασούνα
Χετάφε-Εϊμπαρ
Βαλένθια-Βαγιαδολίδ
Βιγιαρεάλ-Θέλτα
Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλη

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ατλέτικο Μαδρίτης
Μπαρτσελόνα
Ρεάλ Μαδρίτης
Σεβίλη
Σοσιεδάδ
Βιγιαρεάλ
Μπέτις
Αθλέτικ Μπιλμπάο
Γρανάδα
Θέλτα

2-0
2-2
0-0
2-1
2-2
09/05
09/05
09/05
09/05

77 -35αγ.
75 -35αγ.
74
70
56 -35αγ.
52
51
46 -35αγ.
45
44
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Ο Σαντίκ Καν
επανεκλέχθηκε
δήμαρχος του
Λονδίνου
Λονδίνο.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP
Ο Σαντίκ Καν επανεκλέχθηκε δήμαρχος
του Λονδίνου στις τοπικές εκλογές, νικώντας, όπως αναμενόταν, τον Σον Μπέιλι,
υποψήφιο του Συντηρητικού κόμματος του
πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.
Ο 50χρονος Καν του Εργατικού Κόμματος, που έγινε το 2016 ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος μιας μεγάλης δυτικής πρωτεύουσας, κέρδισε το 55,2% των ψήφων, ενώ ο
Μπέιλι το 44,8%, σύμφωνα με τα εκλογικά
αποτελέσματα.
Εντούτοις, η διαφορά αυτή ήταν μικρότερη από την νίκη του πριν 5 χρόνια.
«Είμαι βαθιά ευγνώμων από την εμπιστοσύνη που μου έδωσαν οι Λονδρέζοι για να
συνεχίσω να ηγούμε της μεγαλύτερης πόλης
της γης», δήλωσε ο Καν, ο οποίος εστίασε
την προεκλογική του εκστρατεία του στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην τόνωση
της τουριστικής οικονομίας της βρετανικής
πρωτεύουσας.
«Υπόσχομαι να κάνω ό,τι μπορώ για να οικοδομήσω ένα καλύτερο και λαμπρότερο
μέλλον για το Λονδίνο μετά τις σκοτεινές μέρες της πανδημίας», είπε.
Ο Καν, πρώην βουλευτής που διαδέχθηκε
τον Τζόνσον στη δημαρχία της βρετανικής
πρωτεύουσας με πληθυσμό σχεδόν εννέα
εκατομμυρίων ανθρώπων, αντιμετώπισε κριτική για τα αυξανόμενα βίαια εγκλήματα
στην πόλη, ιδίως επιθέσεις με μαχαίρια με
την εμπλοκή εφήβων.
Οι επιδόσεις της δημαρχίας του στο θέμα
και σε άλλα θέματα ασφαλείας οδήγησαν σε
μια σειρά λογομαχιών με τον πρώην πρόεδρο
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter.
Η εκλογική νίκη του Καν έρχεται μετά από
σειρά από επώδυνες εκλογικές ήττες για
τους Εργατικούς στις τοπικές εκλογές σε
πρώην προπύργιά τους στην κεντρική και
βόρεια Αγγλία - γνωστά ως «κόκκινο τείχος»
του κόμματος - που ακολουθούν τα καταστροφικά αποτελέσματα στις εθνικές εκλογές του 2019.
Ενώ οι Συντηρητικοί του Τζόνσον καταγράφουν εκλογικές επιτυχίες σε άλλες περιοχές στην Αγγλία, το κόμμα της αντιπολίτευσης γίνεται όλο και πιο κυρίαρχο στη βρετανική πρωτεύουσα.
Αναλυτές αποδίδουν αυτό στον νεότερο
πληθυσμό της πόλης, με μεγαλύτερη εθνοτική πολυμορφία και περισσότερο φιλοευρωπαϊκό, ο οποίος, σε αντίθεση με την πλειονότητα της Αγγλίας, αντιτάχθηκε συντριπτικά
στο Brexit.

ΣΚΩΤΙΑ

Τα κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας της
Σκωτίας κέρδισαν την πλειοψηφία των
εδρών στις τοπικές εκλογές για την ανάδειξη
νέου κοινοβουλίου της Σκωτίας, γεγονός
που τους δίνει μια πλατφόρμα να ασκήσουν
πίεση για ένα δεύτερο δημοψήφισμα για την
έξοδο από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Τα αποτελέσματα σήμερα έδειξαν ότι το
Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας και οι Πράσινοι
της Σκωτίας έχουν κερδίσει 65 από τις 87
έδρες που έχουν δηλωθεί μέχρι τώρα για το
κοινοβούλιο των 129 εδρών.
Η πρωθυπουργός της Σκωτίας και επικεφαλής του κόμματος ανεξαρτησίας SNP Νίκολα Στέρτζον προειδοποίησε σήμερα τον
Μπόρις Τζόνσον να μην αρνηθεί να επιτρέψει
ένα δημοψήφισμα για αυτοδιάθεση μετά την
αναμενόμενη παρουσία μιας πλειοψηφίας
βουλευτών που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας στο κοινοβούλιο της Σκωτίας.
«Δεν υπάρχει απλά καμία δημοκρατική δικαιολογία για τον Μπόρις Τζόνσον, ή για
οποιονδήποτε άλλο, να επιδιώξει να μπλοκάρει το δικαίωμα του σκωτσέζικου λαού να
επιλέξει το δικό του μέλλον», δήλωσε η Νίκολα Στέρτζον.

HΠΑΚόσμος

24
GreekNews26

Ακόμη μια νύχτα έντασης
στην Ανατολική Ιερουσαλήμ

Ιεροσόλυμα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Τ

ουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε νέες συγκρούσεις που ξέσπασαν
το βράδυ του Σαββάτου μεταξύ Παλαιστινίων
διαδηλωτών και της ισραηλινής αστυνομίας σε
μια ακόμη νύχτα εντάσεων σε διάφορες γειτονιές στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με την ισραηλινή αστυνομία να κάνει χρήση σε ορισμένες
περιπτώσεις κανονιών νερού και «πλαστικών
σφαιρών» ενάντια σε ένα πλήθος Παλαιστινίων
που πέταγαν πέτρες, μια μέρα μετά τις συγκρούσεις που άφησαν περισσότερους από 200
τραυματίες στην Πλατεία Τεμενών στην Αγά
Πόλη.
«Μέχρι στιγμής έχουμε μετρήσει 53 τραυματίες» κατά τις βίαιες συγκρούσεις που ξέσπασαν τη
νύχτα του Σαββάτου, δήλωσε ένας εκπρόσωπος
της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου στο
Γαλλικό Πρακτορείο, σημειώνοντας ότι τα επεισόδια συνέβησαν στη συνοικία Σεΐχ Τζάρα, στην Πύλη της Δαμασκού και στο Μπαμπ αλ Ζάχρα.
Στο τέμενος αλ Άκσα, τον τρίτο ιερότερο τόπο
του Ισλάμ, ένα πλήθος Παλαιστινίων, ωστόσο,
προσευχόταν ειρηνικά μετά το ιφτάρ, το κύριο
γεύμα στο τέλος της νηστείας της ημέρας κατά τη
διάρκεια του ιερού μήνα του Ραμαζανιού.
Μετά τις συγκρούσεις της Παρασκευής μεταξύ
Παλαιστινίων διαδηλωτών και Ισραηλινών αστυνομικών, που τροφοδότησαν φόβους για νέα κλιμάκωση στην περιοχή, ΗΠΑ, Ρωσία, Ευρωπαϊκή
Ένωση κάλεσαν σε αυτοσυγκράτηση και τερματισμό της βίας στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, παλαιστινιακό τομέα της πόλης κατεχόμενο από το Ισραήλ για περισσότερα από 50 χρόνια.
Στην κοντινή συνοικία Σεΐχ Τζάρα, θέατρο καθημερινών διαδηλώσεων τις τελευταίες νύχτες κατά της πιθανής έξωσης παλαιστινιακών οικογενειών από τα σπίτια τους προς όφελος Ισραηλινών
εποίκων, Παλαιστίνιοι βγήκαν πάλι χθες στους
δρόμους και πέταγαν πέτρες στις ισραηλινές δυνάμεις.
Οι τελευταίες ανέπτυξαν την «αύρα», θωρακισμένο όχημα εκτόξευσης νερού, για να διαλύσουν
το πλήθος των διαδηλωτών, σύμφωνα με έναν
ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.
Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε νωρίτερα
χθες ότι περιόρισε την πρόσβαση στην Παλιά Πόλη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ για να αποτρέψει
Παλαιστίνιους να «συμμετέχουν σε βίαιες ταραχές».
Ένα λεωφορείο που κατευθυνόταν από τα νότια
της Ιερουσαλήμ εμποδίστηκε να συνεχίσει την πορεία του και η αστυνομία εμπόδισε ορισμένους
Παλαιστίνιους επιβάτες, σημείωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.
«Θέλουν να μας εμποδίσουν να πάμε στο

αλ-Άκσα», δήλωσε ο Αλί αλ Κομάνι, 40 ετών, ένας
τεχνίτης που στέκεται κοντά στην είσοδο του ιερού τόπου.
«Το Ισραήλ ενεργεί υπεύθυνα για τη διαφύλαξη
του νόμου και της τάξης στην Ιερουσαλήμ διασφαλίζοντας παράλληλα την ελευθερία της θρησκευτικής λατρείας», δήλωσε ο πρωθυπουργός
Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνάντηση με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας.
Για εβδομάδες, οι εντάσεις παραμένουν υψηλές
στην Ιερουσαλήμ, αλλά και στη Δυτική Όχθη, άλλο παλαιστινιακό έδαφος που έχει καταλάβει το
Ισραήλ, όπου οι Παλαιστίνιοι διαδηλώνουν ενάντια στους περιορισμούς πρόσβασης που επέβαλε
το Ισραήλ σε ορισμένες περιοχές κατά τη διάρκεια
του Ραμαζανιού και την πιθανή έξωση Παλαιστινίων από την Σεΐχ Τζάρα.
Την Παρασκευή, βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν
μεταξύ Παλαιστινίων προσκυνητών και Ισραηλινών αστυνομικών που εισέβαλαν σε χώρο της
Πλατείας Τεμενών.
Εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης εμφάνιζαν αστυνομικούς να εισβάλουν
στον χώρο και να ρίχνουν χειροβομβίδες κρότου
λάμψης σε κτίρια, όπου προσευχόντουσαν πιστοί,
συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών.
Οι αστυνομικοί έκλεισαν τις πόρτες του τεμένους αλ-Άσκα, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε πιστούς για μια ώρα, σημείωσε ένας δημοσιογράφος
του Γαλλικού Πρακτορείου.
Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, οι προσκυνητές πέταξαν μπουκάλια και άλλα αντικείμενα προς την κατεύθυνση των αστυνομικών που
φρουρούσαν τις εισόδους στην Πλατεία Τεμενών,
με τους τελευταίους να απαντούν ρίχνοντας χειροβομβίδες και πυροβολώντας με πλαστικές
σφαίρες.
Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, τουλάχιστον 205 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 80
που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, η συντριπτική
πλειοψηφία στην Πλατεία Τεμενών. Η αστυνομία
ανέφερε 18 τραυματίες στις τάξεις της.
Τα επεισόδια ήταν τα πιο βίαια μετά από εκείνα
του 2017, όταν το Ισραήλ αποφάσισε να τοποθετήσει ανιχνευτές μετάλλων στην είσοδο του χώρου, πριν εγκαταλείψει τα σχέδιά του.
Η Χαμάς, το ισλαμικό κίνημα που κυβερνά τη
Λωρίδα της Γάζας, κάλεσε τους Παλαιστινίους να
παραμείνουν στην Πλατεία Τεμενών μέχρι την Πέμπτη - την τελευταία ημέρα του Ραμαζανιού - και
απείλησε το Ισραήλ με επιθέσεις αν το Ανώτατο
Δικαστήριο επικυρώσει, με απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί τη Δευτέρα, τις εξώσεις στη Σεΐχ
Τζάρα.
Στη Λωρίδα της Γάζας, κοντά στο φράγμα που
χωρίζει τον παλαιστινιακό θύλακα από το Ισραήλ,
Ισραηλινοί στρατιώτες έκαναν χρήση δακρυγόνων
για να διαλύσουν Παλαιστίνιους διαδηλωτές.

Διακοπές για όλους
- εμβολιασμένους
και μη - στην Ευρώπη,
προβλέπει η Μέρκελ
Βερολίνο.- Της Φαίης Καραβίτη/
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αισιόδοξη για τις καλοκαιρινές διακοπές
στην Ευρώπη για όλους - ανεξαρτήτως εάν
έχουν εμβολιαστεί κατά της Covid-19 ή όχι εμφανίστηκε η Καγκελάριος ‘Αγγελα Μέρκελ, υπό την προϋπόθεση ότι οι αριθμοί των
κρουσμάτων θα παραμείνουν χαμηλοί. Σε ό,τι
αφορά την Γερμανία, η Καγκελάριος δήλωσε
ότι το τρίτο κύμα της πανδημίας φαίνεται να
έχει «σπάσει» και υποσχέθηκε σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών, όπου το επιτρέπει
η επιδημιολογική κατάσταση.
«Αν δει κανείς πόσο χαμηλοί είναι οι αριθμοί σε κάποιες χώρες όπως η Πορτογαλία,
τότε ελπίζω ότι θα μπορούμε συνολικά να καταφέρουμε αυτό που ήταν εφικτό και το προηγούμενο καλοκαίρι», δήλωσε η κυρία Μέρκελ μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής της
ΕΕ στο Πόρτο, στην οποία ωστόσο η ίδια
συμμετείχε μόνο διαδικτυακά. «Από πότε θα
ισχύσει αυτό, δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να δώσω ακόμη ημερομηνία», διευκρίνισε. «Στην Γερμανία φαίνεται ότι έχουμε σπάσει το τρίτο κύμα και, όπου οι αριθμοί των
κρουσμάτων πέφτουν, θα επιτρέπονται και
βήμα - βήμα περισσότερα. Αυτό, ελπίζω, θα
ισχύει και για όλη την Ευρώπη», πρόσθεσε η
Καγκελάριος.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το
εάν οι διακοπές θα είναι εφικτές και για
όσους δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί κατά της
Covid-19, η ‘Αγγελα Μέρκελ απάντησε ότι
κάτι τέτοιο είναι «αυτονόητο», όπως συνέβη
και την προηγούμενη χρονιά, «όταν το θέμα
του εμβολίου ήταν ακόμη θεωρητικό», ενώ
δεν υπήρχε ακόμη πρόσβαση σε πολλά τεστ.
«Για αυτό και λέω ότι όσο πέφτουν οι αριθμοί
των κρουσμάτων, αυτό θα σημαίνει ελευθερία για όλους. Και τώρα έχουμε και τους δύο
βοηθούς, τα εμβόλια και τα τεστ. Με αυτά θα
είμαστε καλύτερα», πρόσθεσε.
Αναφερόμενη για μία ακόμη φορά στις πατέντες των εμβολίων, η κυρία Μέρκελ τόνισε
ότι η ίδια δεν θεωρεί ότι η απελευθέρωσή
τους αποτελεί τη λύση για την διευκόλυνση
της πρόσβασης περισσότερων ανθρώπων σε
αυτά. «Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε την δημιουργικότητα και την δύναμη καινοτομίας
των επιχειρήσεων», σημείωσε και προειδοποίησε για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την απελευθέρωση πολύ περίπλοκων σκευασμάτων εμβολίων. «Όλο αυτό
λειτουργεί καλύτερα όταν οι εταιρίες διευρύνουν την παραγωγή τους, δίνουν άδειες και
προσέχουν την ποιότητα. Αυτός είναι ο
ασφαλέστερος δρόμος για να πετύχουμε το
εμβόλιο για όλους», εξήγησε, επισημαίνοντας
ότι οι γερμανικές εταιρίες εκδίδουν γρήγορα
άδειες για την παραγωγή στο εξωτερικό. «Η
διάθεση συνεργασίας είναι μεγάλη. Όταν μια
πατέντα απλώς απελευθερώνεται, χωρίς να
ελέγχεται κάθε φορά η ποιότητα, τότε διακρίνω περισσότερους κινδύνους παρά ευκαιρίες», κατέληξε η Καγκελάριος.

55 νεκροί,
150 Τραυματίες
στο Αφγανιστάν
Καμπούλ

Ο απολογισμός από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν μπροστά από ένα σχολείο θηλέων, το οποίο ήταν ο στόχος της επίθεσης,
στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, ανέρχεται πλέον σε 55 νεκρούς και 150
τραυματίες, πολλοί από τους οποίους είναι σε
σοβαρή κατάσταση, δήλωσε αξιωματούχος
των υπηρεσιών ασφαλείας στο Reuters. Οι
εκρήξεις προκλήθηκαν από ένα παγιδευμένο
αυτοκίνητο και όλμους που υπήρχαν στο
εσωτερικό του αυτοκινήτου, δήλωσε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος που ζήτησε να μην
κατονομαστεί.

Οικονομία

GreekNews

Νέο ρεκόρ για
Dow, S&P 500
Νέο ρεκόρ κατέγραψε στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας ο βιομηχανικός δείκτης
Dow Jones, με άλμα άνω των 200 μονάδων, ενώ
σε νέο ιστορικό υψηλό έκλεισε ο S&P 500.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 229,23 μονάδων (+0,66%), στις
34.777,76 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 119,39 μονάδων (+0,88%), στις
13.752,24 μονάδες.
Ο δείκτης S&P 500, που θεωρείται ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 30,98
μονάδων (+0,74%), στις 4.232,60 μονάδες.

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια
Λονδίνο FTSE 100 7.129,71 +53,54 +0,76%
Παρίσι
CAC 40 6.385,51 +28,42 +0,45%
Ζυρίχη
SMI
11.173,57 +62,47 +0,56%
Φραγκφούρτη
DAX30 15.399,65 +202,91 +1,34%
EuroStoxx50 4.034,25 +34,81 +0,87%

Το ευρώ στα $1,2070
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι
του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,04% και διαμορφώνεται στα 1,2070 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 131,770 γεν, στο
0,8681με τη στερλίνα και στο 1,0967 με το ελβετικό φράγκο. Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,08% έναντι του γεν και
διαμορφώνεται στα 109,177 γεν. Η στερλίνα
έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,12% και
διαμορφώνεται στα 1,3906 δολάρια.

Αυξημένες κατά 38,3%
οι πωλήσεις στα
ηλεκτρονικά
φαρμακεία
Με αύξηση 38,3% έτρεξαν οι πωλήσεις στα
ηλεκτρονικά φαρμακεία στην Ελλάδα, το πρώτο
τρίμηνο του 2021, συγκριτικά με το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με την έκθεση που
δημοσιεύει σήμερα η Convert Group.
Στις κατηγορίες που αυξήθηκαν σε αξία
(Euro) online αγορών τους μήνες Ιανουάριο,
Φεβρουάριο και Μάρτιο, αναδεικνύονται οι
εξής: +46,6% σε προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας, +36,3% σε συμπληρώματα διατροφής και βιταμίνες, +33,4% σε προϊόντα
υγείας (με τις φαρμακευτικές μάσκες να συγκαταλέγονται σε αυτήν την κατηγορία) και
+15,4% σε βρεφικά και παιδικά είδη.
Σημειώνεται ότι στις αγορές από τα online
φαρμακεία δεν περιλαμβάνονται τα ΜΗΣΥΦΑ
(μη συνταγογραφούμενα φάρμακα), καθότι η
χώρα μας είναι η μόνη στην Ευρώπη που δεν
έχει εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή οδηγία
2011/62/ΕΕ και τον ευρωπαϊκό κανονισμό
699/2014, ενώ δεν έχει εφαρμόσει ούτε την σχετική σύσταση του ΟΟΣΑ για τα online φαρμακεία, όπως καταγράφηκε σε έκθεση του Οργανισμού το 2017 για τις συνθήκες ανταγωνισμού
του κλάδου.
Στα ευρήματα της έκθεσης φάνηκε η σταδιακή εναλλαγή των νέων καταναλωτικών συνηθειών που επέφερε η πανδημία στο καταναλωτικό κοινό, με τις παλαιότερες συνήθειες του. Το
μέσο αγοραστικό καλάθι στο πρώτο τρίμηνο
του 2021 αυξήθηκε στα 43,2 ευρώ με το ΦΠΑ
από 41,4 ευρώ που ήταν στο πρώτο τρίμηνο του
2020, ενώ η μέση ποσότητα προϊόντων παραμένει σταθερή στα 4,2 τεμάχια με τα 2 από αυτά να
είναι προϊόντα περιποίησης και προσωπικής
φροντίδας.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Χρηματιστήριο
Κύπρου
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ

Διαδηλωτές συμμετέχουν στη συγκέντρωση που διοργάνωσε το ΠΑΜΕ για τον
εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, στην πλατεία Συντάγματος, την Πέμπτη 6
Μαΐου 2021. ΑΠΕ- ΜΠΕ/ΠΑΜΕ/STR.

Εβδομαδιαία ανασκόπηση
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Μ

ε πτώση 1,47 % έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, διακόπτοντας ένα ανοδικό σερί έξι εβδομάδων στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη
9,28%.
Παρά την πτώση η βραχυπρόθεσμη και η μακροπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένουν ανοδικές, με το θετικό «momentum» να συντηρείται από το καλό κλίμα στις διεθνείς αγορές.
Οι διεθνείς αγορές εξακολουθούν να κινούνται
κοντά στα υψηλά τους, παρά το καμπανάκι που
χτύπησε η FED τονίζοντας ότι η άνοδος των τιμών στο χρηματιστήριο και αλλού δημιουργεί αυξανόμενες απειλές, ιδίως σε περίπτωση που σταματήσει το επιθετικό «ράλι» των μετοχών.
Την ίδια ώρα το σενάριο της αύξησης των επιτοκίων, προκειμένου να μην «υπερθερμανθεί» η
αμερικανική οικονομία, άφησε «ανοιχτό» η
υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται τώρα
στην επικείμενη ανακοίνωση των αλλαγών στους
δείκτες της Morgan Stanley την Τρίτη 11 Μαΐου.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα
στις 897,01 μονάδες, έναντι 910,37 μονάδων της
προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 1,47%. Από τις αρχές του 2021 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 10,88%.
Τεχνικά μετά την καθοδική διάσπαση των 900
μονάδων, στήριξη υπάρχει στις 880 και χαμηλότερα στις 850 μονάδες, ενώ αντιστάσεις εντοπίζο-

νται στις 920 και υψηλότερα στις 950 μονάδες.
Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/
ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 1,06%,
ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με άνοδο
0,63%. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με μικρή πτώση 0,14%, , ενώ από τις αρχές του
2021 καταγράφει κέρδη 18,27%.
Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα
432,774 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών
διαμορφώθηκε στα 144,258 εκατ. ευρώ, από
89,775 εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την
βδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 2,018 δισ. ευρώ και
διαμορφώθηκε στα 62,367 δισ. ευρώ, ενώ από τις
αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 8,502 δισ.
ευρώ.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς
και η Alpha Bank με 85.653.099 και 15.522.857 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η
Πειραιώς με 135,069 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank
με 20,989 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 55 πτωτικά και
25 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:
Moda Bango +18,18% και Μαθιός Πυρίμαχ
+17,42%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
Πειραιώς -27,27% και Yalco -19,05%.

Εργαστήρια «πράσινης» επιχειρηματικότητας
Τη δράση των πρώτων εργαστηρίων πράσινης επιχειρηματικότητας, στην Κρήτη, που θα λειτουργήσουν
στο πλαίσιο του έργου GreenTecLab «Ενδυνάμωση νεοσύστατων επιχειρήσεων για την προστασία του κλίματος», ανακοίνωσαν σήμερα το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και οι Τεχνικές
Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κρήτης.
Τα εργαστήρια πράσινης επιχειρηματικότητάς θα
διεξαχθούν στις 25, 26 και 27 Μαΐου και 2-3 Ιουνίου
διαδικτυακά. Στα e-εργαστήρια μπορούν να συμμετέχουν νέοι από όλη την Κρήτη, που επιθυμούν να αναπτύξουν «πράσινες» επιχειρηματικές ιδέες και να
ιδρύσουν τη δικιά τους «βιώσιμη» startup. Ειδικότερα, πρόκειται για ένα έργο, το οποίο απευθύνεται σε
επιχειρηματίες, φοιτητές, νέους επιστήμονες, εκπροσώπους οργανισμών ή επιχειρήσεων, ανέργους, παραγωγούς, θερμοκοιτίδες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, τοπικές ομάδες, επιχειρήσεις, συμβούλους επιχειρήσεων
και startuppers.
Στο πλαίσιο των εργαστηρίων πράσινης επιχειρηματικότητας θα αναπτυχθούν θεματικές σχετικά με
την «Πράσινη» επιχειρηματικότητα και τις νέες «πράσινες» τεχνολογίες και καινοτομίες στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, ενώ για τις εμπειρίες τους θα μιλήσουν επιχειρηματίες που ανέπτυξαν start ups στον
αγροδιατροφικό τομέα.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα ενημερωθούν για το πώς καταρτίζεται ένα επιχειρηματικό
πλάνο, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις

ιδέες τους κατά τη διάρκεια ειδικών εργαστηρίων, αλλά και να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους σε
σχετικό διαγωνισμό. Τα εργαστήρια πράσινης επιχειρηματικότητάς θα πραγματοποιηθούν στα ελληνικά
και τα αγγλικά, καθώς θα συμμετέχουν εισηγητές και
επιχειρηματίες από τη Γερμανία, την Ισπανία και τη
Σλοβακία.
Ο προαναφερόμενος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μετά από την ολοκλήρωση του κύκλου εργαστηρίων και συγκεκριμένα στις 24 Ιουνίου 2021, στο
Ηράκλειο Κρήτης, όπου οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και στο πλαίσιο αυτού θα αναδειχθούν και θα βραβευτούν οι πέντε πιο καινοτόμες ιδέες. Οι νέοι που θα διακριθούν,
θα απολαύσουν υπηρεσίες Mentoring για ένα έτος,
από μέντορες του προγράμματος, ενώ ανάλογης υποβοήθησης θα τύχουν και φορείς της Κρήτης.
Το έργο GreenTecLab χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προστασία του
Κλίματος (EUKI) του Ομοσπονδιακού Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας, συντονιστής του είναι το Fiap e.V και
εταίροι του το Πανεπιστήμιο του Καντίθ, το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης, το Δημαρχείο του Καντίθ και η
Pedal-Consulting από τη Σλοβακία και από την Ελλάδα το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα το έργο
GreenTecLab τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Κέρδη της τάξης του 0,44% παρουσίασε
στην πρώτη εβδομάδα Μαΐου το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης
έκλεισε την Παρασκευή στις 64,31 μονάδες,
σημειώνοντας οριακή άνοδο της τάξης του
0,08%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €160.662.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις
38,40 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,13%.
Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψε μόνο ο
δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς κατά
1,36%. Πτώση σημείωσε ο δείκτης της Κύριας Αγοράς κατά 0,10%, ενώ αμετάβλητοι παρέμειναν οι δείκτες των Επενδυτικών και των
Ξενοδοχείων.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου
με €100.014 (τιμή κλεισίματος €1,005 – πτώση 2,43%), της Τσιμεντοποιείας Βασιλικού
με €36.307 (τιμή κλεισίματος €2,60 – άνοδος
1,56%), της Πετρολίνα με €7.230 (τιμή κλεισίματος €1,04 – άνοδος 0,97%), της Ελληνικής Τράπεζας με €4.362 (τιμή κλεισίματος
€0,76 – άνοδος 2,98%) και της Atlantic
Insurance με €3.134 (τιμή κλεισίματος €1,39
– άνοδος 0,72%).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 4 καθοδικά και
5 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών
ανήλθε στις 102.

Στο 3,6% η αύξηση
του πραγματικού
ΑΕΠ
Αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά 3,6% το 2021, κατά
3,8% το 2022, κατά 3,2% το 2023 και κατά
2,8% το 2024, αναμένεται σύμφωνα με το
βασικό σενάριο που περιλαμβάνεται στο
Πρόγραμμα Σταθερότητας 2021 – 2024, το
οποίο δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών.
Ταυτόχρονα, προβλέπεται ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης
θα ανέλθει στο 4,7% του ΑΕΠ το 2021 και να
βελτιωθεί από το 2022 και μετά φθάνοντας
σε πλεόνασμα περίπου 1,6% του ΑΕΠ στο
τέλος της προγραμματικής περιόδου, επιτρέποντας έτσι στο ποσοστό του δημόσιου χρέους έναντι του ΑΕΠ να συνεχίσει την καθοδική του πορεία κατά τα έτη 2022 – 2024.
Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας, στα €24,6 δισεκατομμύρια ή στο
111,9% του ΑΕΠ στο τέλος του 2021, στο
103,9% του ΑΕΠ το 2022, στο 99,5% το 2023
και στο 92,9% το 2024.
Αναφέρεται ότι αναμένεται να συνεχίσει
να μειώνεται η ανεργία στην διάρκεια των
ετών 2021 – 2024 υποχωρώντας στο 7,2% το
2021, στο 6,7% το 2022, στο 6,0% το 2023
και στο 5,5% το 2024.
Όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα, η
ανάπτυξη το 2021 εξακολουθεί να υποστηρίζεται από κρατικές δαπάνες και θα ενισχυθεί
από την επιστροφή στην κανονικότητα των
ιδιωτικών δαπανών και επενδύσεων, την
υλοποίηση σημαντικού αριθμού έργων στους
τομείς του τουρισμού, της ενέργειας, των μεταφορών και της εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή μαρινών, ενός θερέτρου καζίνο και την ανάπτυξη
υποδομών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Αναφέρεται ότι η πρόβλεψη ανάπτυξης
για το 2021 έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω
σε σχέση με τις προβλέψεις το περασμένο
φθινόπωρο λόγω βραδύτερης από την αναμενόμενη ανάκαμψης του τομέα του τουρισμού.
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Άρση απαγόρευσης
διεθνών ταξιδιών
αναψυχής στις 17
Μαΐου από Βρετανία
Λονδίνο.- Του Αθανάσιου Γκαβού/ΚΥΠΕ
Στην πορτοκαλί λίστα των διεθνών προορισμών για τους Βρετανούς τουρίστες τοποθετήθηκε, όπως αναμενόταν, η Κύπρος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου Γκραντ Σαπς.
Ο κ. Σαπς επιβεβαίωσε ότι στις 17 Μαΐου θα
αρθεί η απαγόρευση για διεθνή ταξίδια αναψυχής, αλλά στην πράσινη λίστα, με την υποχρέωση
μόνο για δύο διαγνωστικά τεστ πριν και μετά την
επιστροφή στη Βρετανία, χωρίς καραντίνα, θα
υπάγονται αρχικά μόνο λίγες χώρες: Πορτογαλία
(μαζί με Αζόρες και Μαδέιρα), Γιβραλτάρ, Ισραήλ,
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Μπρουνέι, Ισλανδία, Φερόες νήσοι, και νησιά Φώκλαντ.
Στην πορτοκαλί κατηγορία μαζί με την Κύπρο
υπάγονται οι περισσότεροι δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί, όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα.
Οι επισκέπτες στο Ηνωμένο Βασίλειο από αυτές τις χώρες και οι Βρετανοί τουρίστες που θα
επιστρέφουν θα πρέπει να υποβάλλονται σε μοριακό τεστ πριν από την πτήση επιστροφής και σε
δύο ακόμα μοριακά τεστ τη δεύτερη και όγδοη
ημέρα από την άφιξη.
Θα έχουν επίσης την υποχρέωση απομόνωσης
για δέκα ημέρες κατ’ οίκον. Η απομόνωση θα
μπορεί να λήγει νωρίτερα αν ένα πρόσθετο τεστ
την πέμπτη ημέρα από την άφιξη βγαίνει αρνητικό. Ο κ. Σαπς ανακοίνωσε πάντως ότι οι λίστες θα
επαναξιολογούνται κάθε τρεις εβδομάδες, κάτι
που δημιουργεί την προοπτική χώρες όπως η Κύπρος να προβιβαστούν στην πράσινη κατηγορία
εντός του Ιουνίου.
Στην κόκκινη κατηγορία υπάγονται οι χώρες
υψίστης επικινδυνότητας - σε αυτήν προστέθηκε
η Τουρκία. Οι επισκέπτες στο Ηνωμένο Βασίλειο
που θα έχουν βρεθεί σε αυτές τις χώρες εντός των
δέκα ημερών πριν από την άφιξή τους θα έχουν
επίσης την υποχρέωση τριών τεστ αλλά και δεκαήμερης καραντίνας σε προεπιλεγμένο ξενοδοχείο.
Ο κ. Σαπς ανακοίνωσε επίσης ότι από τις 17
Μαΐου οι Βρετανοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν
την εφαρμογή για έξυπνες συσκευές του εθνικού
συστήματος υγείας NHS για να αποκτούν πρόσβαση και να αποδεικνύουν το καθεστώς εμβολιασμού τους. Εναλλακτικά θα μπορούν να ζητούν
έγγραφη βεβαίωση εμβολιασμού.

Αποκαλύψεις
για δολοφονία
Κουτλού Ανταλί
Λευκωσία
Με τίτλο «Ποιος δολοφόνησε τον Κουτλού
Ανταλί;», η Αβρούπα στο πρωτοσέλιδό της, γράφει ότι ο Σεντάν Πεκέρ, ένας από τους επικεφαλής της τουρκικής μαφίας, που ζει στο Ντουμπάι,
άρχισε να αποκαλύπτει μυστικά, όταν έγινε στόχος από ένα άλλο αρχηγό της τουρκικής μαφίας,
τον Μεχμέτ Αγάρ.
Σύμφωνα με το ΓΤΠ, σε βίντεο, που ανήρτησε
ο Πεκέρ ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει το όνομα
του δολοφόνου του Τουρκοκυπρίου δημοσιογράφου Κουντλού Ανταλί στο επόμενό του βίντεο.
Ο αρχηγός του κόμματος του Λαού, Κουντρέτ
Όζερσαϊ είπε ότι η δολοφονία του δημοσιογράφου Κουτλού Ανταλί από άγνωστους δολοφόνους είναι μια μαύρη κηλίδα στα κατεχόμενα από
άποψη ελευθερίας του Τύπου, της έκφρασης και
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Σε ανάρτησή του ο κ. Όζερσαϊ κάλεσε την
«αστυνομία» και την «εισαγγελία» στα κατεχόμενα να ερευνήσουν τις τυχόν νέες πληροφορίες
σχετικά με τη δολοφονία του Ανταλί και να προσπαθήσουν να κλείσουν το φάκελο, προσθέτοντας ότι είναι πολύ σημαντικό για όσους νοιάζονται για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα να έχουν αποτέλεσμα σε μια τέτοια υπόθεση.
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O πρέσβης Νίκος Αιμιλίου νέος Γενικός
Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της ΕΕ
Λευκωσία.Του Μάριου Πούλλαδου/
sigmalive.com

Σ

τις 22 Απριλίου 2021, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, σε ειδική συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, επικύρωσαν το διορισμό του Πρέσβη Νικόλα Αιμιλίου στη θέση του Γενικού
Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση λήφθηκε ύστερα
από σύσταση ειδικής Επιτροπής, που προβλέπεται από το Άρθρο 255 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της ΕΕ και η οποία είναι
επιφορτισμένη να γνωμοδοτεί σχετικά με
την επάρκεια των υποψηφίων για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρέσβυς Νικόλας Αιμιλίου γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το
1963. Κατέχει LLM στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο
από το London School of Economics (LSE)
και Διδακτορικό από το University College
London (UCL). Έχει εργαστεί ως Λέκτορας
στα πανεπιστήμια του Southampton και του
Queen Mary (University of London) και κατείχε την έδρα Jean Monnet στο Πανεπιστήμιο του Durham. Υπηρετεί στο Υπουργείο
Εξωτερικών από το 1997 και στη βαθμίδα του
Πρέσβη από το 2000. Το 2004, μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, διορίστηκε Μόνιμος
Αντιπρόσωπος της Κύπρου στην ΕΕ (20042008). Στη συνέχεια, διορίστηκε Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών (20082012) και Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ (2012-2017). Από το 2017
μέχρι σήμερα υπηρετεί εκ νέου ως Μόνιμος
Αντιπρόσωπος της Κύπρου στην ΕΕ. Στις 7
Οκτωβρίου 2021 αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Εισαγγελέα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο κ. Αιμιλίου παραχώρησε συνέντευξη στο
SigmaLive για τα νέα του καθήκοντα ενώ μεταξύ άλλων μίλησε για τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κ.Δ αναφορικά
με την εναρμόνιση των νομοθεσιών της Ε.Ε.
Επιπλέον εξέφρασε τις απόψεις του για το
πώς μπορεί η Ε.Ε να αξιοποιηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία για την επίτευξη των
εθνικών της στόχων στο Κυπριακό πρόβλημα.

Ποιος ο ρόλος και τα καθήκοντά σας πλέον
ως γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο της
Ε.Ε;
Όπως γνωρίζετε, το Δικαστήριο της ΕΕ μεριμνά για την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του Δικαίου της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη. Ουσιαστικά έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα
της Ένωσης συμμορφώνονται με το Δίκαιο
της ΕΕ. Στο δικαστήριο, κάθε υπόθεση ανατίθεται σε έναν δικαστή-εισηγητή και σε έναν
από τους 11 γενικούς εισαγγελείς. Ο Γενικός
Εισαγγελέας καλείται να γνωμοδοτήσει σε
αυτές τις υποθέσεις, εάν προκύψουν είτε πολύπλοκα ζητήματα είτε καινούργια νομικά θέματα. Οι γνωμοδοτήσεις έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, αλλά έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, με το Δικαστήριο να επικαλείται τις γνωμοδοτήσεις των Γενικών Εισαγγελέων τόσο
σε τρέχουσες όσο και σε μεταγενέστερες υποθέσεις.

Κ. Αιμιλίου, τι σημαίνει για εσάς προσωπικά ο διορισμός σας ως γενικού Εισαγγελέα
στο Δικαστήριο της Ε.Ε;
Η επιλογή μου στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αναμφίβολα αποτελεί μια μεγάλη τιμή αλλά ταυτόχρονα και τεράστια πρόκληση.
Πρόκειται για την πρώτη φορά που Κύπριος
υπηρετεί σε αυτή τη θέση και, ως εκ τούτου,
νιώθω το μέγεθος της ευθύνης διπλά, τόσο
ως Κύπριος όσο και ως Ευρωπαίος πολίτης.
Την ίδια ώρα, ο διορισμός μου σηματοδοτεί
το τέλος μιας πορείας 28 χρόνων στο Υπουργείο Εξωτερικών, κατά την οποία είχα την τιμή να υπηρετήσω σε καίρια πόστα, όπως στη
θέση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου
Εξωτερικών, του Μονίμου Αντιπροσώπου της
Κύπρου στον ΟΗΕ και δύο φορές στη θέση
του Μονίμου Αντιπροσώπου της Κύπρου
στην ΕΕ.

Ποιες θεωρείτε πως είναι οι μεγαλύτερες
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κ.Δ αναφορικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών της
Ε.Ε , αποστολή μεταξύ άλλων που είναι επιφορτισμένο και το Δικαστήριο της Ε.Ε .
Η έγκαιρη ενσωμάτωση των Οδηγιών στο
εθνικό δίκαιο αποτελεί, θα έλεγα, μια τεράστια πρόκληση για πολλά κράτη μέλη της ΕΕ,
όχι μόνο για τη χώρα μας. Για όσους δεν το
γνωρίζουν, η εναρμόνιση είναι μια πολύ-επίπεδη διαδικασία στην οποία εμπλέκονται
πολλές υπηρεσίες όπως τα αρμόδια υπουργεία, η Νομική Υπηρεσία και η Βουλή. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις για την εφαρμογή
μιας Οδηγίας χρειάζεται να εισαχθούν καινοτομίες που απαιτούν, για παράδειγμα, δημιουργία νέων φορέων ή και υποδομών. Αντιλαμβάνεστε τί σημαίνουν όλα τα πιο πάνω
για ένα μικρό κράτος, όπως η Κύπρος. Πρέπει να πω, όμως, ότι τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε πιο έγκαιρα στα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για
ενσωμάτωση των Οδηγιών. Αλλά, εξακολουθούν να παρατηρούνται προβλήματα, τα
οποία, όπως ανέφερα ήδη, είναι κοινά στην
πλειοψηφία των κρατών μελών.

Δεν ήταν εύκολη απόφαση να τερματίσω
τη διπλωματική μου πορεία, αλλά από τον
Οκτώβριο που θα αναλάβω τα νέα μου καθήκοντα επιστρέφω ουσιαστικά στο χώρο μέσα
από τον οποίο ξεκίνησα, αυτό της νομικής και
της εξειδίκευσης στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Για όσους δεν γνωρίζουν, ποια διαδικασία
προσφυγής στο Δικαστήριο ακολουθείται
εάν ως ιδιώτες ή επιχείρηση θεωρούμε πως
έχουμε υποστεί ζημιά από όργανο της Ε.Ε;
Τόσο ιδιώτες όσο και νομικές οντότητες,
όπως επιχειρήσεις όπως αναφέρατε, που θεω-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ρούν ότι έχουν υποστεί ζημία εξαιτίας κάποιας ενέργειας ή παράλειψης θεσμικού οργάνου της Ένωσης ή ακόμα και προσωπικού
των οργάνων, μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο με δύο τρόπους. Είτε άμεσα, στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ το οποίο είναι το σώμα
που εκδικάζει όλες τις προσφυγές που ασκούνται από ιδιώτες και εταιρείες. Είτε έμμεσα,
μέσω των εθνικών δικαστηρίων στα κράτη
μέλη τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν τα ίδια κατά πόσο να απευθύνουν
προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της
ΕΕ.
Μια ερώτηση πολιτικής υφής, καθώς διατελέσατε μεταξύ άλλων και Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κ.Δ στην Ε.Ε. Πως κρίνετε τη μη
συμμετοχή της Ε.Ε ως επίσημου μέλους στην
Πενταμερή μετά από πιέσεις ουσιαστικά της
Άγκυρας; Υπήρχαν διαχρονικά «ευρωπαϊκά
διπλωματικά όπλα» που δεν τα αξιοποίησε η
Κ.Δ για το εθνικό μας ζήτημα;
H Κύπρος είναι κράτος μέλος της ΕΕ και,
σε περίπτωση που επιτευχθεί λύση του Κυπριακού, η χώρα μας θα εξακολουθήσει να είναι
κράτος μέλος. Αυτό σημαίνει ότι η λύση του
Κυπριακού πρέπει να είναι συμβατή με το κοινοτικό κεκτημένο, τις αρχές και τις αξίες της
ΕΕ. Ας μη λησμονούμε ότι όλοι οι Κύπριοι
πολίτες είναι πολίτες της ΕΕ και η επανενωμένη Κύπρος πρέπει να μπορεί να συμμετέχει
αποτελεσματικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης. Είναι λυπηρό που η
τουρκική πλευρά δεν αντιλαμβάνεται αυτό
τον ουσιαστικό και, ας μου επιτραπεί να πω,
μοναδικό ρόλο της ΕΕ. Όπως απεδείχθη και
στο Κραν Μοντάνα, όπου η ΕΕ ήταν παρούσα, ο ρόλος της είναι πολύτιμος για τη γεφύρωση διαφορών μεταξύ των δύο πλευρών, με
τρόπο που να διασφαλίζει ότι η μορφή της
λύσης θα είναι συμβατή με το κοινοτικό κεκτημένο και το Δίκαιο της ΕΕ.
Η κυπριακή διπλωματία, από το 2004 που η
Κύπρος εντάχθηκε στην ΕΕ αξιοποιεί όλα τα
μέσα που έχει στη διάθεσή της, ως ισότιμο και
πλήρες κράτος μέλος της Ένωσης. Υπάρχουν
φυσικά τα διαφορικά εθνικά συμφέροντα
εντός της ΕΕ. Αλλά, παρά τις όποιες δυσκολίες, θα σας καλούσα να αναλογιστείτε ποια
«διπλωματικά όπλα», όπως τα αποκαλείτε, θα
είχαμε στη διάθεσή μας έναντι της Τουρκίας
εάν δεν ήμασταν κράτος μέλος της Ένωσης.
Τότε μόνο κάποιος μπορεί να αντιληφθεί ότι
μέσα στην ΕΕ, η Κύπρος είναι σαφώς πιο
ισχυρή διεθνώς, από ότι θα ήταν εκτός της
ευρωπαϊκής μας οικογένειας.
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Αναπόσπαστο κομμάτι του τουρκικού
Έθνους το ψευδοκράτος, λέει ο Τατάρ
Κωνσταντινούπολη.Της Άννασ Ανδρέου/ΚΥΠΕ

Η

«τδβκ» είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του τουρκικού έθνους, δήλωσε ο
Τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ, αναφερόμενος στο
ψευδοκράτος, ενώ είπε πως όσο εξελίσσεται η
τεχνολογία αναπτύσσεται και η σχέση με την
Τουρκία.
Σε ομιλία του στο διαδικτυακό συνέδριο με
τίτλο “Συνομιλίες Γενεύης 5+1 και το όραμα
λύσης των δύο κρατών στη βάση της κυριαρχικής ισότητας» που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Έγκε της Τουρκίας, ο Ερσίν Τατάρ
ανέφερε πως όσο εξελίσσεται η τεχνολογία
αναπτύσσεται και η σχέση μεταξύ τους με την
Τουρκία.
“Εμείς είμαστε ένα αναπόσπαστο κομμάτι
του τουρκικού έθνους. Εμείς είμαστε συσπειρωμένοι με την Τουρκική Δημοκρατία. Αν κοιτάξετε σε κάθε πλατφόρμα επικοινωνίας είμαστε 100% ενσωματωμένοι με την Τουρκία. Νιώθουμε, ζούμε κάθε περιστατικό μαζί”, ανέφερε.
O Ερσίν Τατάρ υπενθύμισε πως υποστηρίζουν ότι “τα δυο κράτη στην Κύπρο μπορούν
να έρθουν κοντά μόνο με μια συνεργασία” και
πως “δεν μπορεί να υπάρξει ένα μέλλον με την
ιδέα ομοσπονδίας ή μιας ενωμένης Κύπρου”.
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης πρόσθεσε πως
“εμείς ως λαός της τδβκ απαιτούμε την κυριαρχική ισότητά μας. Στη Γενεύη εκφράσαμε ότι είμαστε ένας ξεχωριστός λαός, ότι έχουμε μια ξεχωριστή ιστορία, πως με τους δεσμούς μας με
την Τουρκία και τους ενεργειακούς μας πόρους
είμαστε ένας τελείως διαφορετικός κόσμος,
πως εδώ και 60 χρόνια αυτοδιοικούμαστε και
επομένως έχουμε κυριαρχικό δικαίωμα, πως αν
είναι να γίνει μια συμφωνία πρέπει να υπάρχει
η έγκριση και των δυο πλευρών. Η στήριξη και
η συμβολή που μου έδωσε στις συνομιλίες της

Γενεύης ο Υπουργός Εξωτερικών της εγγυήτριας χώρας, κύριος Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είχε
μεγάλο νόημα”.

Το Κυπριακό βγήκε εκτός
των συνόρων της Κύπρου,
λέει ο Ολγκούν

Αλλάξαν οι συνθήκες στην Κύπρο και γύρω
από το νησί και το κυπριακό πρόβλημα βγήκε
εκτός των συνόρων της Κύπρου, δήλωσε ο τ/κ
διαπραγματευτής, Εργκιούν Ολγκούν.
Σύμφωνα με το ΓΤΠ, μιλώντας σε εκπομπή
του παράνομου «Μπαϊράκ» ο κ. Ολγκούν εξέφρασε την άποψη ότι το Κυπριακό έφερε αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο. «Λόγω του
προβλήματος έρχονται αντιμέτωπα δύο μέλη
του ΝΑΤΟ», ανέφερε προσθέτοντας ότι κλονίζεται η ενότητα και η αλληλεγγύη εντός του
ΝΑΤΟ.
Σημειώνοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο και η
αξιοποίηση των υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Ολγκούν υποστήριξε ότι
το Κυπριακό έχει πλέον πάψει να είναι πρόβλη-

μα που αφορά μόνο τους Ελληνοκύπριους και
τους Τουρκοκύπριους και μετατράπηκε σε πρόβλημα που ενοχλεί τους «παίκτες» στην Ανατολική Μεσόγειο.
Είναι απαραίτητο να τεθούν επί τάπητος
στοιχεία που θα ενθαρρύνουν την ελληνοκυπριακή πλευρά να συναινέσει σε μια συμφωνία,
είπε προσθέτοντας ότι η ε/κ πλευρά δεν έχει κίνητρο να συνάψει μιαν συμφωνία σε «ισοτιμία».
Στη Γενεύη, πρόσθεσε, τέθηκαν επί τάπητος
τα στοιχεία της ειρήνης, της σταθερότητας και
της συνεργασίας στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο και υποστήριξε ότι η ισοτιμία είναι αναγκαία για την ισότητα στην Κύπρο και
θα μπορούσε να επιτευχθεί με το ίσο καθεστώς
της τουρκοκυπριακής και της ελληνοκυπριακής
πλευράς. Σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να τύχει
διαπραγμάτευσης η ισότητα, ο κ. Ολγκούν είπε
ότι αυτό θα προκαλούσε παραβίαση της αρχής
της ισότητας.
Η τ/κ πλευρά, συνέχισε, δεν είπε αναγνωρίστε την «τδβκ» - όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος - και μετά θα αρχίσουμε διαπραγματεύ-

σεις. Ζητούν, πρόσθεσε, να διασφαλιστεί το
ισότιμο διεθνές καθεστώς και η κυριαρχική ισότητα και με την αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου καθεστώτος των πλευρών θα μπορούσε να υπάρξει αποτέλεσμα γρήγορα.
Στο μεταξύ, ο τ/κ Τύπος αναδημοσιεύει σήμερα άρθρο από την χθεσινή Χουριέτ, του Φατίχ Τσιεκιργέ για το παρασκήνιο της άτυπης
πενταμερούς στη Γενεύη, όπου ο Τούρκος αρθρογράφος αναφέρεται σε «έγγραφο που πάγωσε το τραπέζι στη Γενεύη».
Σύμφωνα με το άρθρο, στην συνάντηση τον
λόγο είχε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος
μίλησε περίπου 40 λεπτά, και υπερασπίστηκε
τη θέση για λύση ομοσπονδίας. Στη συνέχεια,
αναφέρει, πήρε σειρά ο Υπουργός Εξωτερικών,
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος ρώτησε τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας: «Δεν είστε εσείς
που πριν από 4 χρόνια στο Κραν Μοντανά μου
είπατε ότι οι Ελληνοκύπριοι ποτέ δεν πρόκειται
να μοιραστούν την εξουσία με τους Τουρκοκύπριους και ότι εσείς δεν θα μπορέσετε να πείσετε το λαό σας για αυτό το θέμα;».
Σύμφωνα με τον Τούρκο αρθρογράφο, αυτή
η ερώτηση του Τσαβούσογλου έπεσε σαν πάγος στο τραπέζι. Ακολούθησε διάλογος μεταξύ
του Τούρκου Υπουργού και του ΠτΔ με τον κ.
Τσαβούσογλου να ρωτά τον Πρόεδρο Αναστασιάδη κατά πόσο στο Κρανς Μοντάνα, «δεν
ήσασταν εσείς που μου είπατε ξανά ότι ‘ο λαός
μου δεν είναι έτοιμος να μοιραστεί ακόμη και
τα νοσοκομεία με τους Τουρκοκύπριους;’»
Ο Τσιεκιργέ έγραψε ότι ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε πλέον ‘φτάνει πια’ σε αυτά τα παιχνίδια διπλοπροσωπίας που συνεχίζονται για χρόνια και
του παρουσίασε έγγραφο, το οποίο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε καταθέσει στο Κραν
Μοντανά με το οποίο απέρριψε την εκ περιτροπής προεδρία. Η ε/κ πλευρά, γράφει ο Τούρκος
αρθρογράφος, αρχικά το αμφισβήτησε, αλλά
όταν το έγγραφο τους δόθηκε επικράτησε σιωπή.

Άνω – κάτω τα κατεχόμενα με τα κυπριακά διαβατήρια
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
«Εάν ο Αναστασιάδης υποστηρίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι Δημοκρατία των Ε/κ,
τότε και εγώ θα επιστρέψω το διαβατήριο», δήλωσε ο «πρωθυπουργός», Ερσάν Σανέρ μιλώντας σε εκπομπή του τ/κ καναλιού Γκεντς
(Genç tv).
O κ. Σανέρ, που βρίσκεται σε απομόνωση σε
ξενοδοχείο καραντίνα, ανέφερε ότι έχει διαβατήριο και ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1972.
«Όταν γεννήθηκα πήρα πιστοποιητικό γεννήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βρίσκω
εντελώς άτοπες αυτές τις συζητήσεις. Αν ο Αναστασιάδης ισχυρίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι Ελληνοκυπριακή Δημοκρατία, θα
τα επιτρέψω. Αν σε αυτή την χώρα υπάρχει ένα
λαός που ζει κυρίαρχος, αυτός είναι οι Τουρκοκύπριοι πριν από τους Ελληνοκύπριους. Δεν
θεωρώ τόσο εύκολο να μεταβιβάσω το δικαίωμά μου στον Αναστασιάδη. Είναι διαφορετικό
το πώς θα βρούμε την λύση. Επομένως, χρειάζεται να συζητήσουμε σε σωστή βάση».

«κυριαρχία» του. «Στη Γενεύη θέσαμε επί τάπητος ότι μια λύση στο νησί θα πραγματοποιηθεί
μόνο με δύο κυρίαρχα οικοδομήματα».
Υποστήριξε ότι η ε/κ πλευρά πιστεύει ότι είναι ο μόνος ιδιοκτήτης του νησιού, λέγοντας
ότι αν υπάρχει μια εισβολή και κατοχή στην Κύπρο αυτή την έκανε η ε/κ πλευρά. Ο τ/κ «λαός»,
κατά την έκφρασή του, δεν πρόκειται να πάει
να γίνει «μπάλωμα» στους Ελληνοκύπριους.

Για την άτυπη πενταμερή συνάντηση στη Γενεύη, ο Ερσάν Σανέρ είπε ότι η τ/κ πλευρά έθεσε επί τάπητος την βούλησή της και ο τ/κ «λαός» που ζει σε αυτή την χώρα «κυρίαρχος» δεν
πρόκειται να προβεί σε παραχωρήσεις από την

Το διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας
είναι δικαίωμα των Τουρκοκυπρίων και όχι μια
χάρη που τους γίνεται, ανέφερε ο πρόεδρος του
ΚΚΔ, Τζεμάλ Οζγιγίτ.
Σύμφωνα με το ΓΤΠ, σε ανάρτηση στα

Για τις σχέσεις τους με την Τουρκία, ο κ. Σανέρ είπε ότι αυτές βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο και πρόσθεσε ότι αν δεν υπάρχει η συμβολή της Τουρκίας δεν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε έργα υποδομής στα κατεχόμενα. Πρέπει να κρατήσουν, συνέχισε, τις
σχέσεις αυτές στο ανώτατο επίπεδο και ο ίδιος
δεν μπορεί να αποδεχθεί χαρακτηρισμούς κατά
οποιωνδήποτε προσώπων. Αν αποκαλέσετε παπαγάλο τον «πρόεδρο» - όπως αποκάλεσε τον
Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ - αυτό θα έχει κάποιες
συνέπειες, κατά τον Ερσάν Σανέρ.

Τζεμάλ Οζγιγίτ

ΜΚΔ ο κ. Οζγιγιτ έγραφε ότι δεν υπάρχει «Ελληνοκυπριακή Δημοκρατία» για να υπάρχει ελληνοκυπριακό διαβατήριο. «Είναι η Κυπριακή
Δημοκρατία που ιδρύθηκε το 1960 με βάση τις
Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου. Οι Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι είναι οι δύο ίσες κοινότητες που ίδρυσαν αυτή τη δημοκρατία.
Υπάρχουν ακόμη και οι μειονότητες των Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων».
Τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις κοινότητες και μειονότητες είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε αυτό το πλαίσιο έχουν
δικαίωμα να παίρνουν ταυτότητα και διαβατήριο της Δημοκρατίας, πρόσθεσε.
Ανέφερε ότι ο ίδιος γεννήθηκε το 1960 λίγο
μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και καταχωρήθηκε στο αρχείο πληθυσμού.
«Επομένως, διαθέτω πιστοποιητικό γεννήσεως
από το 1960 και ταυτότητα από το 1972». «Με
την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, το διαβατήριο
που πήρα περιλαμβάνει και την υπηκοότητα
της ΕΕ παράλληλα με την υπηκοότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας», σημείωσε.
«Κοντολογίς, το διαβατήριο της Κυπριακής
Δημοκρατίας είναι δικαίωμα και όχι χάρη.
Όμως, αυτό που είναι σημαντικό είναι να μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτά τα δικαιώματα και ως κοινότητα, όχι ατομικά. Ιδού, αυτή
είναι η ουσία του αγώνα μας για λύση και ειρή-

νη» κατέληξε ο πρόεδρος του ΚΚΔ.
Εξάλλου, ο πρόεδρος του Κόμματος Κοινοτικής Απελευθέρωσης, Μεχμέτ Τσακιτζί δήλωσε ότι οι Τουρκοκύπριοι διαθέτουν ατομικά και
κοινοτικά δικαιώματα στην Κυπριακή Δημοκρατία και η δήλωση που έκανε ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης σαν να δίδεται υπηκοότητα «με
την άδεια κάποιου», δεσμεύει μόνο τον ίδιο τον
Πρόεδρο.
Οι απαντήσεις δε του κ. Τατάρ στο θέμα των
διαβατηρίων δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο, κατά τον κ. Τσακιτζί. «Είναι φανερό ότι ο
κ. Τατάρ και η οικογένειά του έχει πάρει την
υπηκοότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας τόσο
για να μπορέσει να σπουδάσει τα παιδιά του με
το διεθνώς αναγνωρισμένο καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και για να επωφελείται από την διευκόλυνση ταξιδιού και έχει δικαίωμα να μπορεί να το κάνει αυτό. Ο κ. Τατάρ
θα μπορούσε να μην έπαιρνε αν ήθελε. Και τώρα για τη δήλωσή του ‘αν είναι δυνατόν θα την
επιστρέψω’, τυπικά να αποταθεί ατομικά στο
Υπουργείο Εσωτερικών στο νότο και να ζητήσει
ακύρωση της υπηκοότητάς του. Και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί αν συνάδει με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό έπρεπε
να το είχε σκεφτεί όχι πριν γίνει πρόεδρος της
δημοκρατίας, αλλά προηγουμένως» είπε.
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Ο ΔΗΣΥ
συμπληρώνει
το κενό, μετά την
απόσυρση Ταουξή
Λάρνακα.-

Την απόφαση να δεχτεί αιτήσεις υποβολής ενδιαφέροντος μέχρι και τη Δευτέρα, πήρε ο ΔΗΣΥ
σε έκτακτη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου, μετά και την απόσυρση της υποψηφιότητας του Ανδρά Ταουξή λόγω και της παραπομπής του στο δικαστήριο με απόφαση του γενικού εισαγγελέα.
Ο ΔΗΣΥ μέσω ανακοίνωσης απέφυγε να σχολιάσει την υπόθεση υπογραμμίζοντας πως θα πρέπει να γίνει σεβαστό από όλους το τεκμήριο της
αθωότητας όπως και η τελική απόφαση του Δικαστηρίου όποια κι αν είναι αυτή.
«Στην αποψινή έκτακτη συνεδρίαση το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού ως
προς την αναπληρωματική εσωκομματική διαδικασία της Επαρχίας Λάρνακας αποφάσισε τα εξής
βάσει του καταστατικού του κόμματος: Λόγω της
κενωθείσας θέσης στο ψηφοδέλτιο της Λάρνακας
γίνονται δεκτές αιτήσεις υποβολής ενδιαφέροντος μέχρι και τη Δευτέρα 10/5/2021 η ώρα 12 το
μεσημέρι.
Βάσει του ενδιαφέροντος που θα προκύψει, θα
ενεργοποιηθούν και οι σχετικές ρήτρες του καταστατικού της παράταξης. Δεδομένης της κατάθεσης στον Έφορο Εκλογών των υποψηφιοτήτων
στις 12/05/2021 η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί
το αργότερο στις 11/05/2021» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Νεκρός 41χρονος
μοτοσικλετιστής
Λεμεσός.Ο Μαρίνος Αναστασίου 41 ετών από το Τραχώνι, κάτοικος στο χωριό Πεντάκωμο της Λεμεσού,
είναι το νέο θύμα της ασφάλτου. Έχασε τη ζωή
του σε θανατηφόρα τροχαία σύγκρουση που συνέβη το μεσημέρι.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σύγκρουση συνέβη γύρω στις 2.30 μ.μ στο δρόμο Μονής – Καλού Χωριού. Ο άτυχος Αναστασίου οδηγούσε τη
μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτα του, όταν κάτω
από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο της.
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στη σκηνή, ο
υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μιχάλης Μιχαήλ, ο 41 ετών άντρας εκτινάχθηκε, χτύπησε σε μεταλλική περίφραξη περβολιού και ακολούθως σε
περιτοίχισμα κατοικίας, με αποτέλεσμα να βρει
ακαριαίο θάνατο.
Ερωτηθείς κατά πόσον το θύμα είχε αναπτύξει
υπερβολική ταχύτητα σύμφωνα και με μαρτυρίες,
ο κ. Μιχαήλ περιορίστηκε να πει ότι «οι έρευνες
της Αστυνομίας βρίσκονται σε προκαταρκτικό
στάδιο».
«Οι μοτοσικλετιστές είναι οι ευάλωτοι χρήστες
του οδικού δικτύου και πρέπει να φέρουν κράνος,
στολή και να είναι η μοτοσικλέτα τους σε καλή
μηχανική κατάσταση» είπε ο κ. Μιχαήλ, κληθείς
να σχολιάσει ότι η μοτοσικλέτα ήταν χωρίς πινακίδες εγγραφής, ασφάλεια και με φθαρμένα ελαστικά.
Ο άτυχος άντρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο
στο Νοσοκομείο Λεμεσού όπου διαπιστώθηκε ο
θάνατος του.

Υπό έλεγχο
πυρκαγιά στην
Αγροκηπιά
Λευκωσία

Το Τμήμα Δασών ανακοινώνει ότι τέθηκε υπό
έλεγχο πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή
Αλώνια, στην Αγροκηπιά το Σάββατο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος, η πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις
12.15 το μεσημέρι και φαίνεται να προκλήθηκε
από βραχυκύκλωμα ηλεκτρογεννήτριας, τέθηκε
υπό έλεγχο 20 λεπτά αργότερα αφού έκαψε 2,5
δεκάρια ιδιωτικής γης καλυμμένα με σπαρτά και
ελαιόδεντρα.
Για την κατάσβεσή της εργάστηκαν 7 άνδρες
του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα, 2 άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1
πυροσβεστικό όχημα, ένας ιδιωτικός γεωργικός
ελκυστήρας και ένα επίσης ιδιωτικό, ντίκερ.

Κύπρος
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Αναστασιάδης: Δεν γίνεται δεκτή
από ΕΕ η θέση της Τουρκίας
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
άθετη ήταν η θέση των Ευρωπαίων
εταίρων ότι ποτέ δεν θα ήταν δυνατόν
να ανεχθούν ή να δεχθούν ως λύση στο Κυπριακό αυτό που προτείνει η Τουρκία, είπε το
Σάββατο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης, ο οποίος προέβη σε ενημέρωση προς τους ηγέτες των κρατών μελών της
ΕΕ για τα τεκταινόμενα κατά την άτυπη σύνοδο για την Κύπρο που έγινε στις 27 με 29
Απριλίου, στη Γενεύη.

Κ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, σε
δηλώσεις του στα ΜΜΕ, στο περιθώριο των εργασιών του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
που πραγματοποιείται στο Πόρτο της Πορτογαλίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε
ότι είχε την ευκαιρία κατά τη σημερινή Σύνοδο
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ενημερώσει με
λεπτομέρεια για τα όσα έχουν επισυμβεί κατά
την άτυπη σύνοδο, στη Γενεύη.
«Εξήγησα τη δική μας βούληση και αποφασιστικότητα να συνδράμουμε έτσι ώστε να βρεθεί
εκείνο το απαραίτητο κοινό έδαφος που θα
οδηγούσε τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην απόφαση επανάληψης των
συνομιλιών, προκειμένου, βεβαίως, να εξευρεθεί μια λύση μέσα στα πλαίσια, όπως καθορίζονται από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών,
την εντολή που έχει ο Γενικός Γραμματέας, αλλά και τα όσα κατά καιρούς έχουν συμφωνηθεί,
ιδιαιτέρως, κάνοντας αναφορά, στο πολύ πρόσφατο κοινό ανακοινωθέν της 25ης Νοεμβρίου
2019, στο Βερολίνο, αλλά και στην επιστολή με
ημερομηνία 26 Οκτωβρίου του 2020 που ο Γενικός Γραμματέας απέστειλε και προς τους δύο

ηγέτες μετά την εκλογή του κ. Τατάρ», είπε ο
Πρόεδρος.
Τόνισε ότι δυστυχώς, και παρά τις προσπάθειες, η Τουρκία ήρθε με νέες αξιώσεις έξω από
τις παραμέτρους, αποδεικνύοντας για άλλη μια
φορά ότι αυτό το οποίο επιδιώκει δεν είναι παρά μια νέα επιθετική προσπάθεια, «με την αξίωση δημιουργίας δύο ανεξαρτήτων κρατών ως
προαπαιτούμενο, μάλιστα, για οποιονδήποτε
διάλογο την αναγνώριση ως ανεξαρτήτου
οντότητας, της τουρκοκυπριακής κοινότητας,
και εν συνεχεία τα δυο ίσα ανεξάρτητα μέρη να
συνέλθουν για να συμφωνήσουν τη μελλοντική
σχέση». Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, οι Ευρωπαί-

οι εταίροι άκουσαν με πολλή κατανόηση τα όσα
έχει αναφέρει.
«Και βεβαίως έχω προειδοποιήσει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου το οποίο είναι
καθοριστικής σημασίας για την περαιτέρω σχέση μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, πολύ θα επηρεαστεί
εάν συνεχίσει η Τουρκία να εμμένει σε μια καθόλα απαράδεκτη και παράνομη αξίωση», ανέφερε.
«Η κατανόηση των εταίρων, ιδιαίτερα όσον
αφορά την αξίωση για δημιουργία δύο κρατών,
ήταν κάθετη. Ουδείς υποστήριξε ότι θα ήταν
ποτέ δυνατόν να ανεχθεί ή να δεχθεί σαν λύση
αυτό το οποίο η Τουρκία προτείνει», κατέληξε.

Φωτιά σε αγροτική περιοχή της Πέγειας Πάφου
Πάφος.- Της Κικής Περικλέους/ΚΥΠΕ
Δέκα δεκάρια ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση
και μερικά ελαιόδεντρα κατέκαψε πυρκαγιά
που εκδηλώθηκε στην Πέγεια πλησίον οικιστικής περιοχής προτού τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου 13:15 το απόγευμα στην Πέγεια και πλησίον κατοικιών.
Για την κατάσβεση της συνέδραμαν δύο πυροσβεστικά οχήματα . Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αποτρά-

πηκε η επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενους
χώρους και σε σύντομο χρονικό διάστηκα τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.
Τα αίτια της πρόκλησης διερευνώνται από
την Πυροσβεστική και την Αστυνομία.

Για «μεθοδεύσεις» κάνει λόγο ο ΓΓ του ΑΚΕΛ
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Στη δικαιοσύνη θα προσφύγει το ΑΚΕΛ με
αφορμή την απόφαση της Κυβέρνησης όπως τα
κόμματα κατέλθουν στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με το όνομα με το οποίο είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο πολιτικών κομμάτων, δήλωσε ο ηγέτης του κόμματος Άντρος Κυπριανού,
χαρακτηρίζοντας τις αποφάσεις της Κυβέρνησης
ως «απαράδεκτες μεθοδεύσεις εκτός πολιτικής
ηθικής και δεοντολογίας».
«Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Είναι απαράδεκτες μεθοδεύσεις εκτός πολιτικής ηθικής και
δεοντολογίας», ανέφερε ο κ. Κυπριανού σε σημερινές του δηλώσεις στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου και απέδωσε «κακοπιστία» στις κυβερνητικές
αποφάσεις για το θέμα.
«Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι
η λογική, 30 χρόνια, 16 εκλογικές αναμετρήσεις,
είμαστε με αυτό το όνομα, πήγαμε στο εκλογοδικείο το οποίο εκδίκασε υπόθεση που μας αφορούσε με αυτό το όνομα και δεν προέκυψε κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν ξέρω ειλικρινά γιατί
προκύπτει αυτή τη στιγμή αυτό το πρόβλημα»,
πρόσθεσε.

Ο κ. Κυπριανού είπε ακόμη ότι κατά την επίσημη υποβολή υποψηφιοτήτων στις 12 Μαΐου το
κόμμα θα ζητήσει από τον Έφορο Εκλογής «να
πράξει όπως και όλοι οι προκάτοχοί του αποδεχόμενος το όνομα του συνδυασμού, δηλαδή
ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις».
«Παράλληλα δεν έχουμε άλλη επιλογή από
την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Καλούμε λοιπόν
την Κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ να αναλογιστεί το μέγεθος της ευθύνης της. Το Σύνταγμα
λειτουργεί εδώ και δεκαετίες, ο εκλογικός νόμος
υπάρχει επίσης από το 1979, διερωτόμαστε λοιπόν γιατί αυτή η απόφαση σήμερα;», πρόσθεσε.
Όπως είπε, «εμείς αρνούμαστε να συμμετέχουμε με τέτοια παιγνίδια. Θα διεκδικήσουμε με
πολιτικά και άλλα μέσα αυτό που θεωρούμε σωστό και δίκαιο, στο τέλος κριτής όλων μας θα είναι ο λαός και οι πολίτες, εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε την τιμή και την αξιοπρέπεια μας».
Απαντώντας σε ερώτηση αν υπάρχει οποιαδήποτε σκοπιμότητα από πλευράς του Γενικού Εισαγγελέα, ο κ. Κυπριανού είπε πως η απόφαση
ανήκει στην Κυβέρνηση, καθώς η Νομική Υπηρεσία έδωσε μια γνωμοδότηση.
«Προκαλούνται πολλά ερωτηματικά», είπε,

«και λέμε ότι δεν υπάρχει καμιά απολύτως λογική
γι’ αυτή την απόφαση για τους λόγους που εξήγησα προηγουμένως, όπως πολλές αποφάσεις τις
οποίες παίρνει η Κυβέρνηση που πρέπει να πούμε
πως δεν έχουν καμία λογική», και αναφερόμενος
στις αποφάσεις της κυβέρνησης όπως το ποδόσφαιρο μίλησε «για αποφάσεις δύο μέτρων και
δύο σταθμών που δικαιολογημένα προκαλούν
αντιδράσεις και αναβρασμό».
Ερωτηθείς αν υπάρχει χρόνος μέχρι τις 30
Μαΐου, ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών
εκλογών, να εκδικαστεί η υπόθεση από τη Δικαιοσύνη, ο κ. Κυπριανού, είπε πως υπάρχει ήδη
γραπτή απάντηση από τον Έφορο Εκλογής ότι
δεν θα αποδεχθεί το όνομα ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις. Σημειώνεται ότι το κόμμα είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο πολιτικών κομμάτων με
τη ονομασία Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου
Λαού (ΑΚΕΛ).
«Γι’ αυτό Δευτέρα το πρωί θα καταθέσουμε
την προσφυγή θα εξηγήσουμε στο Δικαστήριο το
επείγον του ζητήματος και θέλω να πιστεύω ότι
θα το δουν με την απαραίτητη βιασύνη», κατέληξε.
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Εάν οι συνθήκες παραμένουν ως έχουν δεν θα συγκληθεί νέα άτυπη, εκτιμά ο ΓΓ του ΑΚΕΛ
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
ΓΓ του ΟΗΕ δεν θα συγκαλέσει νέα
άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό,
εάν οι συνθήκες παραμένουν ως έχουν , εκτίμησε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, που
κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να διαφυλάξει ως «κόρη οφθαλμού» το πλαίσιο
Γκουτέρες, να μην υπαναχωρήσει από συγκλίσεις και να είναι πειστικός και συγκεκριμένος
στις θέσεις που διατυπώνει. Μίλησε επίσης
για παρασκήνιο όσον αφορά την σύγκλιση
της πρόσφατης πενταμερούς.

να επανέλθει το Κυπριακό στη συμφωνημένη
βάση λύσης. Λόγω των Βουλευτικών εκλογών,
ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση, οι δράσεις με
την τ/κ κοινότητα θα γίνουν μετά και ήδη, είπε,
είχαν συζήτηση γι’ αυτό με τα κόμματα ΡΤΚ και
ΚΚΔ.
Ερωτηθείς τι θα γίνει με την πρόταση Τατάρ
που κατατέθηκε γραπτώς, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε
ότι απορρίφθηκε από τον ΓΓ και το ΣΑ, οι οποίοι μαζί με την ΕΕ, ξεκαθάρισαν ότι λύση δυο
κρατών δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αποδεκτή.
Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά του κ. Γκουτέρες σε τετραγωνισμό του κύκλου στην πολιτική, ο κ. Κυπριανού είπε ότι το ερμηνεύει ως
αναφορά του ΓΓ του ΟΗΕ πως το Κυπριακό είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, παρόμοια με
αυτό όμως προβλήματα λύθηκαν στο παρελθόν,
και μπορεί κι αυτό. Το ΑΚΕΛ, σημείωσε, δεν
πρόκειται να δεχθεί τίποτε άλλο από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που καθορίζουν το πλαίσιο λύσης.

Ο

Σύμφωνα με ενημέρωση από ευρωπαϊκές πηγές, είπε ο κ. Κυπριανού απαντώντας σε ερωτήσεις, η ΕΕ άσκησε πιέσεις στα ΗΕ για την πραγματοποίηση αυτής της άτυπης συνάντησης
«στην προσπάθειά της να διατυπώσει θετικά
δεδομένα που θα της επέτρεπαν να διαμορφώσει μια θετική ατζέντα με την Τουρκία. Αποδείχθηκε ότι η εντύπωση που είχε η ΕΕ ότι θα μπορούσε να επιδράσει πάνω στην Τουρκία για να
την μετακίνηση από τις απαράδεκτες αξιώσεις,
δεν ήταν αποτέλεσμα μιας αντικειμενικής ανάλυσης των δεδομένων». Η Τουρκία επέμενε σε
απαράδεκτες αξιώσεις, πρόσθεσε.
Σε διάσκεψη Τύπου για το Κυπριακό στα
γραφεία του ΑΚΕΛ, ο Άντρος Κυπριανού είπε
ότι η άτυπη διάσκεψη της Γενεύης δεν πέτυχε
το βασικό στόχο που είχε τεθεί, δυστυχώς δεν
άνοιξε το δρόμο για ουσιαστική διαπραγμάτευση. Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, πρόσθεσε, διαπίστωσε ότι
δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για δημιουργία
κοινού εδάφους, ανέστειλε την προσπάθεια και
έδωσε περιθώριο μερικών μηνών με την ελπίδα
ότι μια επόμενη άτυπη διάσκεψη θα επιτύχει το
στόχο για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών
στη συμφωνημένη βάση.
Αναμφίβολα, είπε ο κ. Κυπριανού, η Τουρκία
και η τουρκοκυπριακή ηγεσία φέρουν την ευθύνη για την άδοξη κατάληξη της διάσκεψης εμμένοντας στη θέση για δύο κράτη, κάτι που δεν
άφηνε κανένα περιθώριο για θετική εξέλιξη.
Πρόσθεσε ότι ο ΓΓ και τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας απέρριψαν την τουρκική
θέση για δύο κράτη. Και ο κ. Γκουτέρες εξήγησε το αυτονόητο, ότι δηλαδή ο ίδιος δεν έχει δικαίωμα να παρεκκλίνει από το πλαίσιο των ψηφισμάτων και την εντολή που έχει από το Συμβούλιο Ασφαλείας, είπε. «Είναι πολύ σημαντικό
το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Έθνη και ευρύτερα
η διεθνής κοινότητα απορρίπτουν τη λύση δύο
κρατών. Αυτό, όμως, δεν πρέπει να οδηγεί σε
εφησυχασμό. Πόσο μάλλον σε έκφραση ικανοποίησης» συμπλήρωσε.
Από την απόρριψη των δύο κρατών μέχρι τη
λύση που να απελευθερώνει και να επανενώνει

την πατρίδα και το λαό μας υπάρχει μεγάλη
απόσταση να διανυθεί, δήλωσε αναφέροντας
ότι οι αμέσως επόμενοι μήνες θα είναι πολύ δύσκολοι και κρίσιμης σημασίας. Ναι μεν η διεθνής κοινότητα απορρίπτει λύση δύο κρατών,
αλλά όλο και περισσότεροι ζητούν από την ελληνοκυπριακή πλευρά να διανύσει κάποια απόσταση με το σκεπτικό ότι πρέπει να σωθεί το
γόητρο της τουρκικής πλευράς, πρόσθεσε.
«Δεν θέλω και δεν είναι σωστό ούτε σκόπιμο να
μιλήσω πιο συγκεκριμένα αλλά εκείνο που συμβαίνει είναι να γίνονται νύξεις για τροποποίηση
υφιστάμενων βασικών συγκλίσεων σε βάρος
της ελληνοκυπριακής πλευράς» είπε.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, συνέχισε ο κ.
Κυπριανού, επιβάλλεται να μην περιορίζεται σε
παθητικό και αμυντικό ρόλο αλλά να έχει την
πρωτοβουλία των κινήσεων, δεν πρέπει να υποχωρήσει σε ζητήματα επί των οποίων υπάρχει
σύγκλιση και ιδιαίτερα σε βασικά ζητήματα.
«Την ίδια ώρα πρέπει να αντιληφθεί ότι αν ο
ίδιος συνεχίσει να ανοίγει συγκλίσεις, δίνει
αφορμές στην τουρκική πλευρά αλλά και σε
άλλους να πράττουν το ίδιο».
Αν κάτι πρέπει να διδαχτούμε από την άτυπη
διάσκεψη της Γενεύης είναι ακριβώς αυτό. Η
πιο αποτελεσματική ασπίδα μπροστά στις μεθοδεύσεις που σύντομα θα βρούμε μπροστά
μας είναι ακριβώς η αταλάντευτη εμμονή στο
συμφωνημένο πλαίσιο και τις συγκλίσεις και
ταυτόχρονα, αν και όταν έρθει η ώρα, η υποβολή γεφυρωτικών προτάσεων αποκλειστικά και
μόνο στα εκκρεμούντα ζητήματα του πλαισίου

Γκουτέρες το οποίο πρέπει να σώσουμε και να
διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, είπε ο κ. Κυπριανού.
Όσον αφορά το γιατί φτάσαμε ως εδώ, από
το Κραν Μοντάνα στα τετελεσμένα της Τουρκίας στο Βαρώσι και την ΑΟΖ, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ
είπε ότι η απάντηση βρίσκεται «στη μη ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών, στις αντιφάσεις και στις παλινδρομήσεις που χαρακτηρίζουν τη στάση του κ. Αναστασιάδη τα τελευταία χρόνια. Χωρίς ούτε μια στιγμή να παραγνωρίζουμε τις βαρύτατες ευθύνες της κατοχικής δύναμης, η σημερινή άκρως ανησυχητική
και απογοητευτική κατάσταση όπως τη ζήσαμε
και στην άτυπη διάσκεψη δεν είναι καθόλου
άσχετη με τους χειρισμούς του κ. Αναστασιάδη
στο Κρανς Μοντανά και στα άγονα χρόνια που
ακολούθησαν».
Κάλεσε δε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να
λάβει υπόψη τις προτάσεις του ΑΚΕΛ του περασμένου Δεκεμβρίου και «μόνο θετικά μπορούν να προκύψουν». «Επιμένουμε ότι για να
είναι πειστικός ο κ. Αναστασιάδης πρέπει να είναι ξεκάθαρος στις θέσεις του. Δίχως υποχωρήσεις σε ζητήματα αρχών να καταστήσει σαφή
την αποφασιστικότητα του να ξεκινήσουν και
να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις σύντομα στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και
των συγκλίσεων» είπε.
Ο Άντρος Κυπριανού είπε ότι ως κόμμα θα
αναλάβουν το επόμενο διάστημα όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες προς τη διεθνή και την
τουρκοκυπριακή κοινότητα με στόχο να ανατραπούν οι απαράδεχτες τουρκικές αξιώσεις και

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, είπε ότι κάποιοι εδώ αλλά και στην Τουρκία λένε ότι ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης τους μίλησε για λύση
δύο κρατών. «Εσείς θεωρείτε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να φύγει από το τραπέζι και να μην
αφήσει προβλήματα, επακόλουθες συνέπειες
μια τέτοια προσέγγιση; Πρώτα και κύρια χάνεις
την αξιοπιστία σου και κατά δεύτερον δίνεις το
δικαίωμα στον άλλον να σου πει ότι ‘αφού το
έβαλες εσύ, ανεξάρτητα με το αν μετάνιωσες,
εγώ θα το επαναφέρω’» είπε. Έχει τεράστια σημασία ο Πρόεδρος Αναστασιάδης να πείθει για
την ετοιμότητα να συζητήσει στη βάση του
πλαισίου Γκουτέρες, πρόσθεσε.
Κληθείς να σχολιάσει την αντίδραση που
προκάλεσε στην τ/κ κοινότητα η αναφορά του
Προέδρου Αναστασιάδη στις 97.000 Τ/κ που
έχουν διαβατήριο της ΚΔ, ο κ. Κυπριανού είπε
ότι «πολύ λανθασμένα ο κ. Αναστασιάδης έχει
ανοίξει αυτό το θέμα. Οι Τ/κ είναι πολίτες της
ΚΔ, έχουν τα ίδια δικαιώματα, όπως όλοι οι
υπόλοιποι πολίτες της ΚΔ». Οι διαδοχικές κυβερνήσεις που το έπραξαν ήταν υποχρεωμένες,
πρόσθεσε. Οι συζητήσεις που διεξάγονται στα
κατεχόμενα δείχνουν το μέγεθος της υποκρισίας κάποιων Τ/κ πολιτικών, όπως ο κ. Τατάρ, κατέληξε.
Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απαντούσε στον κ. Τατάρ
για την αντίδρασή του στην φράση «συμπολίτες» και δεν εννοούσε ότι είναι μεμπτό να έχουν
διαβατήριο της ΚΔ, ο Αντρος Κυπριανού είπε
ότι «ο Πρόεδρος έπρεπε να το ξεκαθαρίσει αυτό».

Δηλώσεις Τσαβούσογλου για Ανατολική Μεσόγειο – Γερμανία
Κωνσταντινούπολη.Της Άννασ Ανδρέου/ΚΥΠΕ
Η Γερμανία ανέλαβε ρόλο έντιμου διαμεσολαβητή στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο
Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ενώ για την νέα προσέγγιση Τουρκίας - Αιγύπτου είπε ότι μια ενδεχόμενη συνεργασία θα είναι κερδοφόρα για το Κάιρο.
Σε δηλώσεις του από το Βερολίνο στην τουρκική κρατική τηλεόραση TRT και κληθείς να
σχολιάσει τις διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ
Τουρκίας - Αιγύπτου ο Τούρκος Υπουργός είπε
ότι «το ζήτημα της Λιβύης, της Συρίας, του Ιράκ
και της ανατολικής Μεσογείου είναι σημαντικό
για όλους μας. Είναι σημαντικό και για την Αίγυπτο. Το λέμε πάντοτε. Μια ενδεχόμενη συνεργασία με την Αίγυπτο θα είναι πολύ κερδοφόρα για την Αίγυπτο. Όταν οι σχέσεις φτά-

σουν σε αυτό το σημείο φυσικά θα τα δούμε».
«Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανέφερε ότι αρ-

γότερα θα ανταλλάξουν απόψεις για το ποια
βήματα θα κάνουν. «Τώρα έγινε μια συνάντηση
στο Κάιρο, γιατί όχι, στο μέλλον εγώ με τον
ΥΠΕΞ (Αιγύπτου) Σαμίχ Σούκρι». Εμείς άλλωστε, πρόσθεσε, «και στο παρελθόν συναντηθήκαμε στην Νέα Υόρκη στο περιθώριο του φόρουμ της Ομάδας Υποστήριξης της Συρίας, στο
περιθώριο της διάσκεψης της Ισλαμικής Συνεργασίας».
«Υπό αυτή την έννοια είναι ένας φίλος μας με
τον οποίο συναντιόμαστε πάντα. Πρόσφατα
μου τηλεφώνησε και για το ραμαζάνι. Στο ναυάγιο του πλοίου του τηλεφώνησα να τον ρωτήσω αν χρειαζόταν κάτι να κάνουμε. Θα συνεχιστεί η συνεργασία μας για εξομάλυνση των σχέσεών μας», ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.
Για τις σχέσεις Γερμανίας - Τουρκίας, ο κ.
Τσαβούσογλου είπε ότι έχουν φτάσει σε πολύ
καλό σημείο σε σύγκριση με τα προηγούμενα

χρόνια, προσθέτοντας ότι η εξέλιξη των σχέσεων αντικατοπτρίζεται και στις σχέσεις Τουρκίας
- ΕΕ.
«Η Γερμανία έχει σημαντικό και κρίσιμο ρόλο
τόσο στο ζήτημα της ανατολικής Μεσογείου
όσο και στις σχέσεις της Τουρκίας - ΕΕ», είπε.
Σύμφωνα με τον ίδιο η Γερμανία έχει αναλάβει τον ρόλο ενός έντιμου διαμεσολαβητή για
την ανατολική Μεσόγειο και πως είναι ένα από
τα πιο σημαντικά μέλη της ΕΕ στη δημιουργία
μιας πιο θετικής ατζέντας μεταξύ Τουρκίας και
ΕΕ.
Πρόσθεσε ότι η θετική ατμόσφαιρα στις σχέσεις Τουρκίας - Γερμανίας αντικατοπτρίζεται
επίσης στις οικονομικές σχέσεις, λέγοντας ότι
παρά την πανδημία ο διμερής όγκος εμπορίου
αυξήθηκε στα 37,7 δισ. δολάρια και πως εάν συνεχιστεί αναμένεται να ξεπεράσει τα 40 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος του έτους.
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Τι ισχύει στην Κύπρο για εμβολιασμένους επιβάτες από 10 Μαΐου
Λευκωσία.- (GreekNewsOnline, ΚΥΠΕ)
To Υπουργείο Υγείας γνωστοποίησε το Σάββατο
τις προϋποθέσεις που θα ισχύσουν από τις 10 Μαΐου για τους εμβολιασμένους επιβάτες.
Σύμφωνα με το Υπουργείο, πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19
και αφικνούνται στην Κύπρο από το εξωτερικό, ανεξαρτήτως της χώρας αναχώρησης, θα εξαιρούνται,
για σκοπούς εισόδου, της υποχρέωσης διενέργειας
εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς και της υποχρέωσης για αυτοπεριορισμό/ καραντίνα, εφόσον τηρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
Κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού
από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου), τα κράτη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), την Ελβετία, το Ισραήλ, το
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, την Ουκρανία, την
Ιορδανία, τον Λίβανο, την Αίγυπτο, την Λευκορωσία, την Σερβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Αρμενία, τη Γεωργία,
τον Καναδά και το Κουβέιτ.
Έχουν εμβολιαστεί είτε με ένα από τα εγκεκριμένα εμβόλια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna,
Janssen), είτε με το εμβόλιο Sputnik V και έχουν
ολοκληρώσει το εμβολιαστικό σχήμα.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις εμβολίων δύο
δόσεων το άτομο θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί και
με τις δύο δόσεις και να έχουν παρέλθει επτά ημέρες, ενώ στην περίπτωση του εμβολίου Janssen (εμβόλιο μίας δόσης) θα πρέπει να έχουν παρέλθει 14
ημέρες μεταξύ της χορήγησης της δόσης εμβολίου
και της ημερομηνίας ταξιδιού. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://
cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers.
Τονίζεται δε πως όλοι οι επιβάτες, ανεξαρτήτως
κατηγορίας χωρών, συμπεριλαμβανομένων και των
ατόμων που κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού οφείλουν υποχρεωτικά να υποβάλουν αίτηση στο CyprusFlightPass εντός 24 ωρών πριν την
αναχώρηση της πτήσης τους.
Επιπλέον, για σκοπούς διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας και εποπτείας της επιδημιολογικής εικόνας, το Υπουργείο Υγείας δύναται να διενεργεί δειγματοληπτικά εργαστηριακό μοριακό έλεγχο
COVID-19 σε επιβάτες (συμπεριλαμβανομένων και
ατόμων που κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού)
επιλεγμένων πτήσεων.

Τι ισχύει από 10 Μαΐου
σε σχέση με το safe pass
Ενόψει της εφαρμογής από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου, της απόφασης για προσκόμιση αποδεικτικού
στοιχείου (safe pass) για μετάβαση σε χώρους συγχρωτισμού, το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει οι πολίτες μπορούν να παρουσιάζουν ένα εκ των αποδεικτικών, δηλαδή πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον με μια δόση και αφού έχει παρέλθει διάστημα 3 εβδομάδων, την Κάρτα Εμβολιασμού που δίνεται στα Εμβολιαστικά Κέντρα, είτε αποδεικτικό ότι
ένα άτομο έχει νοσήσει από την ασθένεια COVID-19
τους τελευταίους 6 μήνες και αν δεν ισχύει ένα από
τα πιο πάνω, ως προσωρινή λύση, δίνεται η επιλογή
στους πολίτες ηλικίας 12 ετών και άνω να προσκομίζουν πιστοποιητικό αρνητικού τεστ, PCR ή rapid
test, με ισχύ 72 ωρών.
Σε ό,τι αφορά τους πολίτες που νόσησαν, διευκρινίζεται ότι μπορούν να παρουσιάζουν το γραπτό
μήνυμα αποδέσμευσης ή το γραπτό μήνυμα ανάρρωσης που τους αποστέλλεται από το Υπουργείο
Υγείας στο κινητό τους τηλέφωνο.
Σε σχέση με το πιστοποιητικό αρνητικού τεστ,
PCR ή rapid test, με ισχύ 72 ωρών, το Υπουργείο
αναφέρει πως εάν το τεστ έγινε την Κυριακή στις 10
το πρωί θα έχει ισχύ μέχρι την Τετάρτη στις 10 το
πρωί. Οι πολίτες μπορούν να παρουσιάζουν είτε το
έντυπο που τους δίνεται από τα διάφορα σημεία
δειγματοληψίας είτε το γραπτό μήνυμα που αποστέλλεται στο κινητό τους τηλέφωνο με το αποτέλεσμα από την εξέταση. Διευκρινίζεται ότι πιστοποιητικά από τεστ αντισωμάτων ή self-test δεν θα

γίνονται αποδεκτά.
Αναφορικά με άτομα που να διακινούνται επειδή
προσβλήθηκαν από τον κορωνοϊό, διευκρινίζεται
ότι αφορά άτομο το οποίο είχε διαγνωστεί θετικό
στον ιό SARS-CoV-2 σε μοριακή εξέταση (PCR test)
ή σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen
rapid test) από: κλινικό εργαστήρι που έχει επαληθεύσει τη διαδικασία διενέργειας της διαγνωστικής
μεθοδολογίας που ανιχνεύει το γενετικό υλικό του
ιού (RT-RCR), ή κινητή μονάδα δειγματοληψίας
rapid test μέσω του προγράμματος του Υπουργείου
Υγείας, ή κλινικό εργαστήριο που πληροί τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας για διενέργεια
rapid test αντιγόνου.
Αναφέρεται ακόμα ότι άτομο που έχει διαγνωστεί
ως προσβληθέν από τον ιό θα πρέπει να έχει δηλωθεί στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης
(ΜΕΕ) του Υπουργείου Υγείας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημέρα έκδοσης του
αποτελέσματος. Σημειώνει επίσης ότι προβληθέντες από τον ιό που δηλώνονται στη ΜΕΕ ινχηλατούνται και αποδεσμεύονται στη βάση πρωτοκόλλου είτε μετά από ενέργειες του Προσωπικού τους
Ιατρού είτε από την Ομάδα Αποδέσμευσης της ΜΕΕ
(εάν δεν υπάρχει Προσωπικός Ιατρός).
Τα άτομα που είναι καταχωρημένα στο αρχείο
της ΜΕΕ και έχουν νοσήσει από την ασθένεια
COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες, ανεξαρτήτως
αν έχουν λάβει SMS αποδέσμευσης τον χρόνο της
λήξης της καραντίνας τους, θα λάβουν εκ νέου SMS
με αποδεικτικό ανάρρωσης μέχρι και αύριο, 9 Μαΐου, το βράδυ, προστίθεται.
Στο SMS ανάρρωσης θα αναφέρεται η περίοδος

ισχύος του αποδεικτικού. Το γραπτό μήνυμα μπορεί
να παρουσιάζεται σε περίπτωση ελέγχου. Για τα
άτομα, όπως ανήλικοι ή ηλικιωμένοι που δεν έχουν
προσωπικό κινητό τηλέφωνο, το SMS θα αποσταλεί
στο κινητό τηλέφωνο του γονέα/κηδεμόνα ή του
εκπροσώπου του ατόμου που είναι καταχωρημένο
στο σύστημα.
Όσα άτομα έχουν διαγνωστεί ως θετικά στον ιό,
έχουν αποδεσμευτεί αλλά δεν έχουν λάβει SMS ούτε κατά τον χρόνο λήξης της καραντίνας τους, αλλά
ούτε και μέχρι αύριο το βράδυ, θα πρέπει να συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση και να την αποστείλουν το συντομότερο στο contacttracing2@moh.
gov.cy. Το αίτημα θα εξεταστεί και σε εύλογο χρονικό διάστημα θα υπάρξει επικοινωνία από την Ομάδα
Ιχνηλάτησης της ΜΕΕ για περαιτέρω οδηγίες.
Υπενθυμίζεται ότι αποδεικτικό στοιχείο προσκομίζεται υποχρεωτικά στους χώρους εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, σνακ μπαρ, κοκ), χώρους
θρησκευτικής λατρείας, υπαίθρια και κλειστά θέατρα, κινηματογράφους και αίθουσες παραστατικών
τεχνών ή θεαμάτων, εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα λιανικού εμπορίου, κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γάμοι, βαφτίσεις και κηδείες, γυμναστήρια, σχολές χορού και σχολές άλλων αθλημάτων, σε
όσους γυμνάζονται σε κλειστούς χώρους, οίκους
ευγηρίας, κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων, δομές
φιλοξενίας χρόνιων πασχόντων και άλλες κλειστές
δομές, ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, προεκλογικές συγκεντρώσεις σε θέατρα/αμφιθέατρα,
χώρους εστίασης οικίες, συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις, καζίνο
Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι η προσκόμιση αποδεικτικού στοιχείου δεν είναι υποχρεωτική για μετάβαση σε κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, τράπεζες, τμήματα/Υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού του
ιδιωτικού, δημόσιο και ευρύτερου δημόσιο τομέα,
επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων,
λαϊκές αγορές, υπεραγορές, φούρνους, κρεοπωλεία,
ιχθυοπωλεία, φρουταρίες, μίνι-μάρκετ, περίπτερα,
φαρμακεία, παραλίες, εξωτερικούς εκδρομικούς χώρους, φράγματα και ζωολογικοί κήποι.
Τέλος αναφέρεται ότι την ευθύνη για τον έλεγχο
κατοχής αποδεικτικού στοιχείου έχουν μόνο οι Λειτουργοί της Αστυνομίας ή των αρμόδιων Υπουργείων/Τμημάτων ανάλογα με τις επιχειρήσεις που
εμπίπτουν στου τομείς της αρμοδιότητάς τους και
πως οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων/υποστατικών
δεν έχουν ευθύνη για τον έλεγχο του αποδεικτικού
στοιχείου και οι πολίτες δεν υποχρεούνται να παρουσιάσουν το αποδεικτικό στοιχείο που έχουν
στην κατοχή τους σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Δύο θάνατοι και 397 νέα κρούσματα από 71,251 τεστ
Λευκωσία.Το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου ανακοίνωσε ότι σήμερα, 8 Μαΐου 2021:
Δύο άτομα έχουν αποβιώσει από τη νόσο
COVID-19, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό θανάτων σε 334.
233 ασθενείς COVID-19 νοσηλεύονται, εκ των
οποίων οι 59 σε σοβαρή κατάσταση. Η διάμεση ηλικία
των νοσηλευόμενων είναι τα 58,6 έτη.
Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 71,251 τεστ ανίχνευσης της νόσου με τη μοριακή μέθοδο (PCR) και
τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen
rapid test).
397 (ποσοστό θετικότητας: 0,56%) νέα περιστατικά της νόσου COVID-19 εντοπίστηκαν από τα μοριακά τεστ (PCR) και τα τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test), ανεβάζοντας τον συνολικό
αριθμό κρουσμάτων σε 69,163.
Ακολουθούν αναλυτικά τα σημερινά αποτελέσματα:
Α. Θάνατοι από τη νόσο COVID-19:
Τα δύο άτομα που απεβίωσαν με την τελική αιτία θανάτου να αποδίδεται στη νόσο COVID-19, αφορούν
σε:
Γυναίκα, ηλικίας 79 ετών, με ιστορικό εμβολιασμού, που κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.
Άντρα, ηλικίας 82 ετών, με ιστορικό εμβολιασμού,
που κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.
Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των θανάτων με τελική αιτία τη νόσο COVID-19 ανέρχεται σε 334, εκ των
οποίων:
220 άντρες (66%), και
114 γυναίκες
(34%). Ο μέσος όρος ηλικίας των θανόντων από την

ασθένεια είναι τα 78 έτη.
Β. Νοσηλευόμενοι:
Συνολικά, στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ νοσηλεύονται 233 ασθενείς της νόσου COVID-19, εκ των οποίων οι 59 σε σοβαρή κατάσταση ή σε συνθήκες ΜΑΦ.
Από τους 59 ασθενείς που είναι σε σοβαρή κατάσταση, οι 31 είναι διασωληνωμένοι, οι τρεις νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εκτός αναπνευστήρα και οι 25 σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Γ. Θετικά περιστατικά COVID-19 (PCR test και
rapid test αντιγόνου):
Από τις 71,251 διαγνώσεις που διενεργήθηκαν σήμερα οι 6,067 έγιναν με τη μοριακή μέθοδο (PCR) και οι
65,184 με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
(antigen rapid test), εντοπίστηκαν 397 περιστατικά
της νόσου COVID-19, που προέκυψαν ως εξής:
32 κρούσματα από 479 δείγματα που λήφθηκαν μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης των επαφών ήδη
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
7 κρούσματα από 2,256 δείγματα που λήφθηκαν
στο πλαίσιο ελέγχου επιβατών στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.
86 κρούσματα από 2,867 δείγματα που λήφθηκαν
μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
8 κρούσματα από 256 δείγματα που λήφθηκαν από
τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομείων.
14 κρούσματα από 1,105 δείγματα που
εξετάστηκαν με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) σε ιδιωτικά κλινικά εργαστήρια και σε φαρμακεία. 250 κρούσματα από 64,079
δείγματα που εξετάστηκαν με τη μέθοδο ταχείας ανί-

χνευσης αντιγόνου (antigen rapid test).
Επιπρόσθετα, διεκπεραιώθηκαν οι ακόλουθες εξετάσεις, χωρίς τον εντοπισμό κρούσματος:
209 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος παραπομπών από Προσωπικούς Ιατρούς
και ελέγχου ειδικών ομάδων μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας.
Αναλυτικά, οι εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) πραγματοποιήθηκαν σήμερα ως ακολούθως:
Επαρχία /
Αριθμός τεστ
Τομέας 		
Λευκωσία
20,822
Λεμεσός
14,389
Λάρνακα
9,678
Πάφος
5,755
Αμμόχωστος
4,466
Οίκοι Ευγηρίας
Λευκωσία
Λεμεσός
8
Εκπαίδευση
Λευκωσία
Λεμεσός
1,572
Λάρνακα
932
Πάφος
939
Αμμόχωστος
601
Εθνική Φρουρά
228
Κλειστές Δομές
1,685
Αθλητές
649

Αριθμός Ποσοστό
θετικών θετικότητας
81
0,39%
65
0,45%
32
0,33%
26
0,45%
33
0,74%
127
0
0
2,228
0
2
1
1
2
0
7
0

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΝΤΩΝ

Το 35,6% του πληθυσμού έχει πλέον λάβει την πρώτη

δόση εμβολίου κατά της COVID-19 ενώ 11,2% έχει
ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα, σύμφωνα
με το Υπουργείο Υγείας, το οποίο ενημερώνει επίσης
ότι την πρώτη ώρα λειτουργίας της Πύλης Εμβολιασμού το Σάββατο διευθετήθηκαν 9.771 ραντεβού.
Σε ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας αναφέρεται
ότι σήμερα άνοιξαν 12.595 ραντεβού και μέχρι τις
8:30, διευθετήθηκαν τα 9.771.
Προστίθεται ότι μέχρι και χθες έγιναν συνολικά
346.171 εμβολιασμοί (χορήγηση 43,3 δόσεων ανά 100
κατοίκους). Συγκεκριμένα, ποσοστό 35,6% έλαβε την
1η δόση (263.263 άτομα) και 11,2% ολοκλήρωσε το
εμβολιαστικό του σχήμα (82.908).
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Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 • Monday, May 10, 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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My Lord and My God!
By John Athanasatos
Unless I see in His hands the print of the nails,
and put my finger into the print of the nails, and put
my hand into His side, I will not believe (Jn 20:25).
This was the final verse of the Gospel we heard
read last Sunday in several languages at the Vespers of Agape. It was somewhat of a cliffhanger,
leading us to the Gospel reading for this Sunday.
Today is the 2nd Sunday of Pascha, also known as
St. Thomas Sunday, or Antipascha. The name Antipascha(Αντίπασχα) does not mean “in opposition
to Pascha” but rather “in place of Pascha” or “instead of Pascha.” Starting from Sunday of Thomas
and onward, every Sunday is dedicated to the Resurrection of Christ and known as the Lord’s Day.
However, every day from Easter Sunday until its
Leave-taking (ΑπόδοσιςτουΠάσχα) is Pascha. Saturday is the seventh day of the week and still the
Sabbath, however, by the 2nd Century the 1st day of
the week, Sunday, became known as the Lord’s
Day. It was a day of rest from work and for worship, remembering the Resurrection. Saturday became a day reserved for the commemoration of the
dead.
Although Sunday is the 1st day of the week, it is
also known as the eighth day. As we heard in the
Gospel reading this morning: And after eight days
His disciples were again inside, and Thomas with
them. Jesus came, the doors being shut, and stood in
the midst, and said, “Peace to you!” (Jn 20:26) Why
the emphasis of the eighth day? In Judaism, feasts
are celebrated for eight days, like Passover and Hanukkah. The early Church adopted the same tradition, since Christianity is not a new religion but
rather the fulfillment of the Law and Prophets,
thus the New Jerusalem.
The number eight has an eschatological dimension to it. It refers to the age to come in the Kingdom of Heaven. The first week of Pascha is known
as Renewal Week or Bright Week
(ΔιακαινήσιμοςΕβδομάδα). The Resurrection is
celebrated unceasingly day and nightduring this
week. In accordance to the 66th Canon of the
Council in Trullo, each day is designated to one of
the eight tones from the nastasimatari-

on(Αναστασιματάριον) for both vespers and matins. The only tone that is not sung is Grave Tone
(ΗχοςΒαρύς). Although Sunday of Thomas is the
2nd Sunday of Pascha, a Resurrection tone from the
Anastasimatarionis not sung on that day. This is
another reason for the term Antipascha.
There is emphasis that the doors were shut. It
parallels the Tomb being sealed by a stone. This
signifies that the Risen Christ is indeed Light of
Light, True God of True God. The same way He did
not need the stone to be rolled away to rise from
the dead, He did not need the doors to be opened
for Him to appear to Thomas and the rest of the
Disciples. Christ appeared to His Disciples after
His Resurrection; He did not live among them as
He did prior to His Passion. He told Mary Magdalene: do not cling to Me, for I have not yet ascended
to My Father (ibid 20:17). Obviously, this was not
because the resurrected Flesh could not be touched
bur rather that things now are different. His life is
not merely continuing in the same state as before.
On Sunday of Thomas we remember

the Touching of Thomas which is the Greek tradition. In Slavonic practice it is known as the Belief
of Thomas(ηΨηλάφησητουΘωμά). Some icons
have the inscription: Doubting Thomas but that is
not correct. Although the Apostle Thomas was
doubtful at first, we celebrate his belief once the
Risen Christ showed His side and His hands to
him.
As we heard in vespers last evening: Thomas,
called the Twin, was not with them when You, O
Christ, came and the doors were shut. Therefore, he
did not believe what he was told. But to confirm him
in belief from disbelief, You, O Good One, did not refuse to show him Your immaculate side, and the
wounds on Your hands and Your feet. When he saw
You and touched You, he confessed that You are not
simply God and not merely man, and he cried, «My
Lord and my God, glory to You!” (Festal Sticheron)
Christ encouraged Thomas to put his hand in
His side and his fingers into the holes of His hands,
however, Thomas did not need to in order to believe. He immediately confessed: My Lord and my

God! (ibid, 28) Christ told him: Thomas, because
you have seen Me, you have believed. Blessed are
those who have not seen and yet have believed. (ibid,
29) This is a message to all of us. We have not seen
Jesus in the flesh, yet we believe what has been proclaimed to us in the Scriptures. To have true faith
is to believe in something that is not visual or tangible.
This particular day is not the Feast Day
of the Apostle Thomas, that is October 6th. Rather,
today we celebrate the historic event involving
Thomas, the Belief of Thomas. It is also an opportunity for us to reflect on our own faith. Do we truly believe Christ is Risen? Perhaps at times we are
like Thomas prior to Christ appearing to him. The
goal is transition or rather transformation from
unbelieving to believing. From saying I will not believe unless... to saying: My Lord and my God, glory
to You!
Our faith needs to be reinforced with prayer,
both personal and corporate. We can identify with
Thomas because there are times in our life that we
have disbelief. Yet, through prayer and fasting our
disbelief fades away and our faith grows stronger
and stronger.
During this blessed and joyous time, let
each of us cherish every day of Pascha. As we heard
in the sticheron from the vespers, in order to confirm Thomas in belief from disbelief, Christ offered His side and His hands. Christ wanted
Thomas to be believing, He did not want to chastise Him for his disbelief. Likewise, Christ wants us
to believe. He reveals Himself to us through His
energies. In this holy and joyous season of Pascha,
let us rejoice and behold the Resurrection of Christ.
The Risen Christ has revealed Himself to us. May
it be a time of triumph, over sin and death.
O Life, You rose from the sepulcher, even
though the tomb was secured with a seal, O Christ
God. Then, although the doors were shut, You came
to Your Disciples, O Resurrection of all. Through
them You renew a right spirit in us, according to
Your great mercy(Festal Apolytikion).
Christ is Risen!
Glory to His Three-Day Resurrection!

5 Facts About Prison and Religion That May Surprise You
Did you know that there are Orthodox Christians
practicing their faith in prison?
For those of us living in freedom, it is all too easy
to forget the more than two million men and women imprisoned in the US right now. Out of sight, out
of mind. And yet, prisoners have spiritual needs like
anyone. Chaplains and trained volunteers are contracted through each prison facility to provide spiritual care to the incarcerated. But there is no standardized system across America’s labyrinth of federal, state, and county correctional systems for how
prisoners should be allowed to practice their religion.
Here are five facts about prison and religion
that may surprise you.
The Orthodox Christian faith is not automatically recognized as a religious denomination by
every correctional system in the United States.
Federal and State correctional systems typically
have a list of recognized religions. When a religion
is recognized it affords prisoners of that faith certain
rights. This recognition is crucial because without it,
a priest may not be allowed to enter a facility in order to administer the Sacraments and the Services.
Orthodox Christian Prison Ministry actively advocates for correctional facilities around the country to
recognize Orthodoxy so that prisoners can practice
their Faith.
There are 2.3 million incarcerated men and women in the United States (698 per 100,000 residents
per capita), more than any other nation in the world.
Odds are you or someone in your church community will have a relative who has spent time in
prison. For families of those in prison, things are of-

ten kept quiet because of shame. OCPM ministers
not only to the incarcerated but to the families of
those in prison. We also assist churches that are trying to reintegrate a released prisoner into parish life.
Because of the pandemic, chaplains, relatives,
and volunteers have been prohibited from entering prisons across the country.
According to the Marshall Project, “By April, 20,
at least 395,915 people in prison had tested positive
for the illness, an increase of less than 1 percent
from the week before.” For nearly a year, almost all
prisons were in lockdown in order to prevent outbreaks. This meant that prisoners were stuck in their
cells and could not receive spiritual care except
through Zoom meetings or correspondence. OCPM
has a correspondence database of over 3,600 prisoners. On average, we send mail to a prisoner 120
times per year. That includes shipments of books,
Bibles, icons, catechism courses, and letters written
by our staff that personally speak to a prisoner’s situation. Never was OCPM’s Correspondence Ministry more crucial than during this pandemic.
Not all mail can enter a prison facility due to
the risk of contraband.
Most of that contraband is street drugs that can
be soaked or hidden into paper. On average, OCPM
processes 92,000 pieces of mail in and out of prisons
each year. But not just any mail can enter a jail or
prison. There are stringent rules, unique to each facility, that must be followed in order to gain and
maintain access to those who are incarcerated. The
books, icons, study courses, and Bible studies that
OCPM publishes are specifically designed to adhere

to strict prison guidelines.
Most men in prison are young and have the majority of their lives ahead of them.
An estimated 47% of sentenced prisoners are
aged 25-39. Experts have found that it is the prisoner who makes the most of his time in incarceration
who will most likely succeed on the outside. That
can include taking courses, working towards a degree, and being involved with faith groups. Religion
brings exposure to a value system compatible with
success in reintegration. Orthodox Christian Prison
Ministry brings the unique teachings and traditions
of the Orthodox Faith. Orthodoxy is different in
that it deals with life in the world as it is, not the ideal world of some other faiths or denominations.
Scores of men and women are languishing in the
battlefield that is prison. Many have experienced the
limits of what non-Orthodox ministries offer. They
suspect there is more, but they don’t know where to
find it.
Texas prisoner Susan remembers being confronted with a myriad of well-meaning church and parachurch organizations all claiming to possess “the
truth.” Susan went so far as to teach herself Biblical
Greek to try to untangle the mixed messages but
that only made her confused in two languages. But
Orthodox Christian Prison Ministry came into her
life and introduced her to the fullness of the faith in
Orthodoxy.
“Everything in my life began to change as I gained
a greater and deeper understanding of
God’s love and Jesus’ sacrifice,” says Susan. “I
learned true repentance, accountability and humility, confession and redemption, a disciplined prayer

life and deeper love for my neighbor, all through the
teachings and studies from OCPM.”
OCPM has done for thousands of prisoners what
we did for Susan. We correspond with prisoners and
provide them with books, Bibles, pamphlets, and
icons. We catechize them in the Orthodox faith
through special correspondence courses. We train
Orthodox priests and laypersons to personally visit
and counsel them in prison.
Orthodox Christian Prison Ministry proclaims
Christ to many who are being introduced to the Orthodox Church for the first time. For Orthodox
Christians whose lives have been upended by their
crimes and prison sentence, OCPM helps them to
return to the Faith, offering forgiveness and reconciliation. As a result, families are reunited, marriages are healed, and thousands of incarcerated men
and women have a new sense of peace and restored
order in their lives.
In the Gospel of Matthew, Chapter 25, our Lord
sets out clearly the conditions for inheriting the
Kingdom of Heaven. We satisfy the hungry and
thirsty. We take in the stranger. We clothe the naked.
And we visit the sick and those who are in prison.
OCPM meets prisoners where they are with the
fullness that is the Orthodox faith. We maintain relationships with prisoners across multiple prison
transfers and we assist them in finding an Orthodox
parish upon their release.
Orthodox Christian Prison Ministry (OCPM) is an
agency of the Assembly of Canonical Orthodox Bishops of the United States. For more information go to
www.theocpm.org or find @theocpm on Facebook and
Instagram.
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2021 Easter in Earthquake Zone Larissa Greece
By Catherine Tsounis

C

By Spyridon N. Litsas

ovid-19 Pandemic and earthquakes
inspired the Greeks of Larissa, Central Greece to renew their faith in 2021 Easter festivities. A 6.3 magnitude earthquake
rocked western Greece on Wednesday,
March 3rd. Tremors continued for several
days, with continuous earthquakes, and
buildings destroyed.
The provincial city with crumbled buildings, endured severe economic hardship with
a covid-19 lockdown. Homes are the Greeks
main economic fortunes. All lost. What did
they do? They went to their villages outside
the city and renewed their Greek Orthodox
faith in Easter services and customs.
Dr Isaak Papadopoulos shared his Easter
moments at his village of Omorfochori, outside of Larissa with us through the internet.
He is a researcher, and academic who views
2021 as a chance for forgiving, reflection and
contact with his Faith. “It’s a time for pray and
patience,” he said. I am happy that this year, we
can celebrate Easter with my family at my village, Omorfochori of Larissa in Greece. Last
year, we were in a lockdown context and no
one could travel even to villages.”
Dr. Papadopoulos described the Easter customs of Larissa saying “This year, we all
prepared traditional koulouria and tsourekia.
We prepared Lazarakia on St Lazarus day and
we sang the carols. We painted the red eggs.
Every day, people go to church. Everyday a different Evangelio (bible) is said. People pray,
they have faith in God and after a terrible
earthquake period and within Covid context,
they see Easter traditions as an escape. On Holy Wednesday, all people go to church for the
Holy Eucharist. The priest blesses us and gives
oil to the face and hands. On Holy Wednesday
night, we go to church for the operation of the

washbasin (blessed water). Through this,
Christ teaches us humility and its significance.”
Dr. Papadopoulos explained “Thursday,
people attend church to hear the Twelve Gospels. They pray and live the crucifixion of
Christ. The women decorate the epitaphio. On
Good Friday, we all do the procession together. Saturday night, we go to church with candles to celebrate the Lord’s resurrection. Everyone is fine clothing, holding candles and
praying. They crack red eggs and say Christ is
Risen. On Easter Sunday, we barbecue the
lamb. Everyone has a good time. All this is
happening in Larissa of earthquakes and the
virus. After a period of seismic vibrations, our
minds and souls are close to Christ!”
Economic ruin through a natural disaster, economic lockdown, covid-19 pandem-

ic, political crisis, and outside forces trying to
rewrite incorrectly Greek history, has made
the 2021 Greeks of Larissa stronger in their
customs and faith. Aristotle says, “It is during
our darkest moments that we must focus to see
the light.”
Photos:
Photon 1 – Greek Orthodox Easter, Omorfochori, Larissa. All photos by Dr. Isaak Papadopoulos
Photo2- The Epitaphio (tomb of Christ)
decorated by young women, Holy Friday.
Photo 3 – Traditional mezedes (cuisine) in
Good Friday evening meal after the epitaphio
service.
Photo 4- Celebrating Midnight Easter with
candles lit by the Papadopoulos family.
4 Attachments

Fireworks in Tripolis Greece for Easter
By Catherine Tsounis
Fireworks and Easter bunny egg displays in Tripolis,
the provincial capital of Arcadia, Peloponnese showed
an upbeat Greece. The Easter midnight fireworks display, May 2nd, showed the strength and determination
of the Greek people to overcome, health, political and
economic challenges.
Larger than life egg displays and easter bunny decorated the squares. The red eggs or kokkina avga are the
brightest symbol. They represent the blood of Jesus
Christ (the red color) and rebirth (the egg). The on-

The US and its
recognition of the
Armenian genocide

lookers at the Easter midnight fireworks seized the moment to affirm their festivities will go on. Spring brings
experiences that the Tripolitsiotes were waiting for
during the brutal winter. A new chapter is beginning for
the anticipated 2021 summer Season.
Fireworks video supplied by Dr. Alexis Vardouniotis.
https://www.facebook.com/100002293016323/videos/3904330599653335/ Egg displays sent by Christos
Macarounis and Pitsa Gerou Macarounis.
Link: https://www.facebook.com/100002293016323/
videos/3904330599653335/ - fireworks in Tripolis.

Hollywood pays tribute to Olympia Dukakis
New York.(Photo: GANP/Dimitrios Panagos)
Oscar-winning actor Olympia Dukakis
passed away on Holy Saturday, aged 89. Tributes from co-stars and Hollywood greats
came pouring in for Dukakis when news of
her death was reported.
Oscar-winner Viola Davis posted a statement
on Twitter calling Dukakis “the consummate
actor,” her Moonstruck co-star Cher stated
“Dukakis was an amazing, Academy award
winning actress,” and there were further tributes from Star Trek actor and activist George
Takei, comedy star Michael McKean, West
Wing’s Bradley Whitford, and Alex Winter
from the Bill and Ted franchise.
Born in Massachusetts to Greek immigrants,
Dukakis had a long career in theater and tele-

vision before becoming a household name
for her role in in 1987 romantic comedy
Moonstruck. It was this iconic performance
that garnered her the Academy Award for
Best Supporting Actress.
The career of Dukakis would continue with
a string of Hollywood hits, including the
John Travolta and Kirsty Alley comedy Look
Who’s Talking (1989) and the ensemble comedy-drama Steel Magnolias (1989).
Dukakis also had a successful career in television, being nominated for Emmys in 1991,
1998, and 1999.
Dukakis was also a fervent woman right’s activist as well as an activist for LGBT rights,
and an environmentalist.
Olympia was the cousin of 1988 Democratic Presidential candidate and Massachusetts
Governor Michael Dukakis.

It took many years for the White House to
officially recognize the Armenian genocide;
however, the current American president
sends the signal that the United States, after
the short break of the last four years, continues
to be the main proponent of the Western
ethos. Nevertheless, everything in politics has
just a single dimension.
First, it is imperative for the US to send a
clear message to the rest of the world that the
days of MAGA are finally over and that a new
era of MARA (Make America Reliable Again,
as I argue in my latest book) begins with Joe
Biden. The end of the MAGA era is not just a
normative formality but a strong message that
is directly related to American soft power. After four years of neo-protectionism and generous doses of populism, America has started
probing the “Shining City on the Hill” role
again. Thus, the recognition of the Armenian
genocide must be seen as a reintroduction of
American values to the world.
Second, this is a clear message to Turkey
that the days where Ankara was free to play
with American prestige are over. This is a direct blow to Recep Tayyip Erdogan’s neo-Ottoman agenda and his perpetual efforts to frost
Turkey’s past with gallantry and chivalry – e.g.
the film “Fetih 1453.” America’s recognition of
the Armenian genocide will not affect Erdogan
directly but Erdoganism instead. In the future,
Turkish historians will admit that while Kemalism managed to avoid such a development, Erdoganism, with its profound maximalism,
failed to protect the nation’s prestige. Anyone
who understands the Turkish president’s way
of thinking can understand that this will be his
Sisyphean punishment in perpetuity.
Third, this is a brilliant move by the American side in Central Asia and the so-called Russian geostrategic red zone. Moscow brilliantly
played the punishment card of Armenia in the
Second Nagorno-Karabakh War, where the Armenian Army was left all alone to be crushed by
the Azeri-Turkish forces. Moscow never liked
the “complementarity” approach of Yerevan in
international affairs, a sui generis form of neutrality regarding the American-Russian antagonism in the Caucasus or the hesitant striking
steps of the country toward Brussels. Before the
Nagorno-Karabakh defeat, large parts of Armenian society favored the adoption of the nation
taking a pro-Western turn. The recognition of
the Armenian genocide sends the message to
the Armenians that Washington is not indifferent toward the political developments there and
that a return to the days of a Russian monopoly
will be no walk in the park.
The recognition of the Armenian genocide
will be one of the most notable moments of the
Biden administration, while it must also be
seen as a triumph of the Armenian lobby in
Washington. Furthermore, before someone
starts drawing a comparison with the Greek
lobby in the American capital, it is essential to
comprehend the following. First, we should
learn to trust the moves of our lobbyists in
Washington, who do an excellent job in promoting the Greek and the Cypriot arguments
there. Second, the whole procedure must be
seen as a marathon. We have to work strenuously for the recognition of the Greek genocide in Asia Minor by the US and work toward
the final resolution of Cyprus’ illegal occupation by the Turkish Army. It is a long way to
Tipperary, but the Armenian case shows there
are no lost causes in international politics, only wrong or right timing.
Spyridon N. Litsas, Ph.D is a Professor of International Relations at the University of
Macedonia.
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Thousands at the funeral of NYPD officer Anastasios Tsakos

From last page
At the funeral, NYPD Commissioner Dermot Shea posthumously promoted the highly-regarded officer to
first-grade detective. Officers from
across Long Island, hundreds from the
NYPD, as well as some from Yonkers,
Syracuse, New Jersey, and beyond
could be seen gathering in the neighborhood around the church to pay
their respects.
“We’re all mourning. We’re all in
pain. It does not make sense that such
a good man in every sense could possibly be gone,” said New York City Mayor Bill de Blasio during his remarks.
“… But his heroism uplifts us. Some
people are true heroes. Some people
are there for others. That is Anastasios
Tsakos.”
De Blasio spoke in support of harsher laws against drunk driving, saying
that drunk drivers “put everyone else
in their path in danger … We need to
make this change, and we need to

make it in honor of Anastasios.”
Tsakos, a 14-year veteran of the
NYPD’s highway patrol unit, died after a Hempstead woman allegedly
struck him while driving drunk as he
directed traffic away from another
fatal accident on the LIE in Queens.
Jessica Beauvais, 32, of Hempstead,
was charged with manslaughter and
faces up to 15 years in prison for his
death.
De Blasio and Shea described Tsakos as a hard worker who always
wanted to help and could often make
others laugh with his dry humor delivered in a Greek accent, according
to stories told to them by family,
friends, and colleagues.
Photo by Lloyd Mitchell
The 43-year-old was born in Dover, N.H., Shea said during his remarks. Tsakos and his parents then
moved to Greece, their home country, where he lived until he was 14.
The family then came to Astoria,
Queens, where Tsakos graduated

Photiou says Overseas
Cypriots organizations
to brief decision-making
centres on the 5+1
Nicosia.- By Maria Koniotou/CNA
Presidential Commissioner Photis Photiou, has told the
Cyprus News Agency (CNA) that the organizations of
overseas Cypriots will brief decision-making centres about
what happened during the 5+1 informal meeting on
Cyprus, that took place in Geneva on April 27-29.
«The organizations of Cypriots of the diaspora will brief
those who must be informed, particularly in countries as
the US and the UK, which have a significant role to play,
and where Cypriots of the diaspora have close contacts
with powerful decision-making centres,» Photiou said
responding to a question.
Furthermore, he noted that another country that can
play an important role, particularly in the UN, is Australia.
Meanwhile, Photiou said, it has been decided that the
overseas Cypriots conference will take place this year on
August 3-6, in Nicosia.
According to Photiou, Deputy Minister for Diaspora
Greeks Kostas Vlassis, and Minister of Immigration and
Egyptian Expatriates, Nabila Makram, have already said
they will participate in the conference, during a recent
trilateral meeting on diaspora issues they had with him in
Nicosia.
We will also invite Ministers from Israel and other
countries with which we cooperate on diaspora issues, he
added.
Moreover he said that young expatriates of Cyprus,
Greece and Egypt who will jointly visit the three countries
during the summer, in the framework of the «Nostos»
programme, will be in Cyprus during the days that the
conference will take place.

high school.
Tsakos earned his undergraduate
degree in aviation administration
from the now-defunct Dowling College on Long Island. He had a dream
to fly airplanes and helicopters. After
college, he worked at his father’s Port
Washington diner for some time, and
then returned to Greece and enlisted
in the Greek army, where he became
second lieutenant.

In 2007, he moved back to the U.S.
and joined the NYPD with the goal
of flying an NYPD helicopter, Shea
said. He worked in the 75th and 83rd
precincts before joining the highway
patrol unit.
Archbishop Elpidophoros in his
eulogy praised Tsakos’ parents for
bringing him up to be a true Patriot,
who served his fellow citizens by
choosing to wear the “Blue” – to be a
part of the bulwark and vanguard of
those who safeguard our lives and
freedoms.
“And he did it in the greatest Police
Department in the world, the NYPD.
And he was also the proudest expression of his Greek-American Community. He was a son of Saint Demetrios High School in Astoria, who returned to Greece after college to
serve in the Greek Army, finishing
his national service as a Second Lieutenant. And with a vision of enlisting
in the Aviation division receiving his
degree from Dowling College right

here in Long Island, he joined the
NYPD”, said Elpidophoros.
Ten years ago, Tsakos met his wife,
Irene, whose emotional eulogy
closed out the funeral service. Tsakos
leaves behind Irene, their 6-year-old
daughter, Jenny, and 3-year-old son,
Stavros.
“One of his dreams was to one day
hit the Lotto and buy his own small
plane so we could travel the world,”
Irene said. “My heart would still skip
a beat when I look at him even 10
years later. I will miss everything
about him … I wish we had more
time. I wish we could grow old together. That was the plan.
“Now our kids will grow up without their awesome dad,” she continued. “Every day they’ll see his face
and learn all about the things he did.
They will never forget, I will make
sure of that.”
Irene also spoke of Tsakos’ deep
love for his children and riding his
Harley Davidson motorcycle.

AHEPA Presents NBA Veteran Kanter with Human Rights Award
New York.Enes Kanter, a professional basketball
player for the National Basketball
Association’s Portland Trail Blazers,
received the 2021 AHEPA Human Rights
Award, April 30, 2021, announced Supreme
President George G. Horiates. Supreme
President Horiates and Past Supreme
Counselor Gregory Stamos presented the
award, a first for AHEPA, to Kanter, who is
of Turkish descent.
“It’s an honor to accept the first Human
Rights award from @OrderOfAHEPA,”
Kanter wrote in a tweet. “This is a huge step
forward for building strong bridges
between Turkey and Greece. Huge thanks
to the Greek-American community.”
Kanter has been an outspoken critic of
Turkish President Recep Tayyip Erdogan
and has shined a light on human rights
abuses and violations in Turkey. As a result,
Kanter and his family have become targets
of the Turkish government. Kanter’s father,
a political opponent of Erdogan’s, was
imprisoned for seven years.
«Enes Kanter’s activism and outspoken
criticism of authoritarianism in Turkey, to
the point where he is essentially an enemy
of his own country, makes him one of the
most important and credible voices for
justice and human rights--not just in
sports--but in the global community,»
Horiates said. «He speaks for the millions
who cannot speak out and advocates for a

more just Turkey, and in essence, a more
just world. We are proud to present him
with our inaugural Human Rights Award.»
Horiates added his appreciation for the
length of time Kanter spent with him to
discuss human rights issues and abuses in
Turkey. According to Horiates, Kanter
discussed the imprisonment of political
adversaries, journalists, and others
targeted, harassed, and tortured simply

because of their ethnicity or opposition to
Erdogan.
Horiates also thanked Kanter for the ease
with which Kanter accommodated AHEPA
to reschedule the award presentation,
which was originally scheduled last year
but postponed due to the pandemic.
The Utah Jazz selected Kanter, a center,
as the third overall pick in the 2011 NBA
draft.
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“Dropping the Ball on Cyprus”, By Endy Zemenides
From last page
Biting sarcasm aside, the failure of
the United States to make any meaningful public impact in and around the
Geneva talks raises serious issues. No
matter how low the expectations for
the Geneva talks, developments in and
around Cyprus have tremendous consequences for the Eastern Mediterranean. The Biden Administration is
keenly aware of this; after all, the beginning of the Cyprus-Greece-Israel
trilaterals and the discovery of commercially viable hydrocarbon deposits
in the region all happened the last time
Joe Biden, Anthony Blinken, Jake Sullivan and Victoria Nuland were in office.
Regional cooperation and integration advanced rapidly over the last four
years. The Cyprus-Greece-Israel relationship deepened and proved that it
could withstand changes in government in each country, changes in US
Administrations, and pressure by Turkey. Countries like Egypt, Jordan,
UAE, and France joined the party. The
Eastern Mediterranean Gas Forum was
established, followed by the Philia Forum. Former Assistant Secretary of
State Wess Mitchell started to conceive
a new Eastern Mediterranean strategy
for the State Department. Senators
Menendez and Rubio, and Representatives Bilirakis, Cicilline and Deutch
successfully passed the Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act into law.
None of this is lost on the key player
sin the new Administration. We’ve seen

U.S. Secretary of State Antony Blinken in London, for the G-7 foreign and development ministers meeting at Lancaster House in
London, Britain, 05 May 2021. He didn’t discuss Cyprus with either
his British of French counterparts. EPA/HOLLIE ADAMS / POOL

the read outs between President Biden
and Prime Minister Mitsotakis, between Secretary Blinken and Foreign
Minister Dendias, and Secretary
Blinken’spublic comments before the
Senate and the House. They all make
one thing clear: the US plans on playing a bigger role in the “3 + 1” (Cyprus-Greece-Israel + United States).
Positive moves have been made at
lower levels –indeed, there was a 3 + 1
meeting on energy issues the same
week as Geneva. But what is going on
in the Eastern Mediterranean has been
compared to the European Coal and
Steel Community – which eventually
evolved into the European Union. If
this really comes to pass, the United

WASHINGTON, DC – Congresswoman Carolyn B. Maloney (D-NY), co-founder and co-chair
of Congressional Caucus on Hellenic Issues, and
Congressman Gus M. Bilirakis (R-FL), co-chair
of the Congressional Caucus on Hellenic Issues,
introduced on Thursday the bipartisan Turkey
and Ecumenical Patriarchate Religious Freedom
Act of 2021. The legislation would hold Turkey
accountable for violating the religious freedoms
of the Ecumenical Patriarchate, Greek Orthodox
Christians, and other religious minorities.
“The United States must uphold our commitment to defending religious freedom abroad by
holding Turkey accountable for violating the religious freedoms of the Ecumenical Patriarchate,
Greek Orthodox Christians, and other religious
minorities,” said Congresswoman Maloney. “The
Turkey and Ecumenical Patriarchate Religious
Freedom Act of 2021 would apply meaningful
pressure on Turkey to stop violating the religious
freedoms of the Ecumenical Patriarchate. Without tangible repercussions from the United States,
President Erdoğan will continue to operate with
impunity and Turkey will maintain its campaign
of religious discrimination against Greek Orthodox Christians, the Ecumenical Patriarchate, and
other religious minorities. As co-founder and cochair of the Hellenic Caucus, I have long called on
the Turkish government to respect the rights of
the Ecumenical Patriarchate and reopen the Halki Seminary and this legislation is the action we
must take to finally make that happen.”
“The United States must remain consistent in
enforcing the expectation of shared democratic
values from our so-called allies, including the
demonstration of a consistent respect for religious freedom,” said Congressman Bilirakis. “I
will continue to join my colleagues and speak out
for those whose voices are silenced until the day
in which this injustice is rectified.
“It has been an honor for AHI to work with

States stands to benefit greatly; it will
have more reliable and capable partners in the region, it will have powerful
checks on malign influences and great
power competitors (especially China,
Iran and Russia), and it will have the
ability to project hard and soft power in
a more cost-effective manner.
Given this, Secretary Blinken should
be asked how he thinks the European
Coal and Steel Community would have
worked out had the likes of French Foreign Minister Robert Schuman, German Chancellor Konrad Adenauer or
super diplomat (and first President of
the Coal and Steel Community) Jean
Monnet let any phase of European integration to be handled by diplomats
who were transitioning out of office.
Unfortunately, that is what the US
did by handing over the discussion on

Geneva with Foreign Minister Christodoulides to soon-to-be-departing Under Secretary of State David Hale.The
Biden Administration is one that understands the value of clear signaling –
especially when it comes to Turkey –
and it just completely dropped the ball
on Cyprus.
The main takeaway from Geneva is
that Turkey and its puppet regime in
occupied Cyprus are sticking to their
“two-state” intransigence. Given that
Secretary Blinken has publicly criticized this Turkish demand, and that
there are reports – confirmed by The
Greek News – that the State Department summoned Turkish diplomats to
inform them that such a position was a
non-starter at the UN Security Council, why not put Secretary Blinken front
and center?Biden officials no better

than anyone that quiet diplomacy and
less-than-clear signals to Ankara have
never yielded the results expected from
Erdogan. Given the nationalist orientation and destabilizing behavior of Erdogan of late, the hard-line nature of
the Turkish Cypriot leader, and the
inane suggestion by the UN Secretary-General’s Special Envoy for Cyprus, Jane Holle Lute, that Greek Cypriots should be more “flexible” when
the main obstacle in Turkish demands
for two states, there was no better time
for Secretary Blinken to reinsert himself.
There are plenty of excuses for why
the Secretary didn’t make the call – he
didn’t have enough time (although the
call with Hale lasted just a few minutes), that the US wasn’t a party to the
Geneva talks (although it is a P5 member of the UN Security Council and a
key player in the Eastern Mediterranean). But there is a simple reality: if
the US is serious about playing a key
role in the Eastern Mediterranean and
checking Russian/Chinese influences
in the region, it needs to build greater
credibility in Cyprus.
Secretary
Pompeo – who did not have the same
familiarity with the region, the same
cachet or pre-existing relationships in
Cyprus as Secretary Blinken – understood that and capitalized. It is time for
Secretary Blinken to pick up the phone
and call the Republic of Cyprus; anything less is diplomatic negligence.
*** Endy Zemenides, Executive Director, Hellenic American Leadership
Council (HALC)

Maloney and Bilirakis Introduce Legislation to Hold
Turkey Accountable for Violating Religious Freedom
Congresswoman Maloney to build upon and
strengthen previous legislation on Turkey’s systemic persecution of the Ecumenical Patriarchate
with the introduction of The Turkey and Ecumenical Patriarchate Religious Freedom Act of
2021. We commend Congresswoman Maloney
for her decades-long commitment to safeguarding the rights of the Ecumenical Patriarchate, and
in the wake of the conversion of Hagia Sophia
from a museum to a mosque, it is right and necessary to have a strong and bipartisan response
from Congress. This legislation meets this need,”
said American Hellenic Institute (AHI) President
Nick Larigakis.
“Turkey perpetually suppresses the religious
freedom and human rights of its minority populations with impunity. The Turkey and Ecumenical Patriarchate Religious Freedom Act of 2021 is
important bipartisan legislation that will hold
Turkey accountable for its intolerance and abysmal religious freedom record. AHEPA applauds
and proudly supports the legislation introduced
by U.S. Representatives Carolyn Maloney and
Gus Bilirakis. I commend them for their leadership to recognize the United States can do more
to hold Turkey accountable for its persecution of
religious minorities by adopting the recommendations presented in the U.S. Commission on International Religious Freedom’s (USCIRF) 2021
report on Turkey,” said AHEPA Supreme President George Horiates.
“Congresswoman Maloney has long recognized that Turkey’s oppression of the Ecumenical
Patriarchate threatens the very existence of Chris-

tianity in both Turkey and the greater Middle
East. The Biden Administration should follow the
principled stance of Congresswoman Maloney on
this issue. President Biden, who also has a strong
record on the religious freedom of the Ecumenical Patriarchate, should build upon the precedent
of the Pastor Brunson case and make it clear to
Ankara that there will be consequences for its
continued oppression of Christian minorities,”
said Endy Zemenides, Executive Director of the
Hellenic American Leadership Council.
Joining Representatives Maloney and Bilirakis
as original cosponsors of the resolution are Representatives Jim McGovern (D-MA), Brian Fitzpatrick (R-PA), Dina Titus (D-NV), John Sarbanes (D-MD), Nicole Malliotakis (R-NY), David
Cicilline (D-RI), Zoe Lofgren (D-CA), and Brad
Sherman (D-CA).
Background
Although the Constitution of Turkey provides
for freedom of religion, President Erdoğan and
his government continue to violate the religious
freedoms of Greek Orthodox Christians, including the Ecumenical Patriarchate and its spiritual
leader Bartholomew I, who represents more than
300 million Orthodox Christians worldwide.
The International Religious Freedom Act of
1998 (IRFA) cemented international religious
freedom as a U.S. foreign policy priority and established the U.S. Commission on International
Religious Freedom (USCIRF), which monitors
and produces annual reports on religious freedom conditions in foreign countries.

In its 2021 Annual Report, the USCIRF stated
that “religious freedom in Turkey continued to
follow a troubling trajectory” and recommended
that Turkey be included on the Special Watch List
“for engaging in or tolerating severe violations of
religious freedom,” the same recommendation it
made in 2020.
The bipartisan Turkey and Ecumenical Patriarchate Religious Freedom Act of 2021 would
hold Turkey accountable for its campaign of religious discrimination and uphold our nation’s
commitment to defending international religious
freedom by:
Expressing the sense of Congress that putting
Turkey on the Special Watch List would be a powerful and effective tool in highlighting the abuses
of religious freedom in Turkey and against the
Ecumenical Patriarchate, and that the President
should, in accordance with the USCIRF’s recommendation, include Turkey on the Special Watch
List;
Requiring the President – if the President ignores the USCIRF Annual Report’s recommendation to include Turkey on the Special Watch List
– to submit a report to Congress that contains a
detailed justification on the decision to ignore the
USCIRF’s recommendation; and
Requiring the Secretary of State to submit a
report to Congress on the State Department’s policy for promoting religious freedom in Turkey,
including a description of planned efforts to combat deteriorating conditions for religious freedom
in Turkey, including diplomacy, foreign assistance, and other relevant efforts.
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Haris Theoharis: Greece is one of the best prepared tourist destinations
From last page
country’s arsenal, Theoharis said. Referring to the
«Global Champion Award» for Covid-19 Crisis
Management «received by our country for the
management of tourism in pandemic conditions,»
he said it was «proof that the great effort made last
year is recognised in the most official way.»
Regarding the German market, in particular,
Barais assured Theoharis that the federal government is seriously considering lifting the mandatory
quarantine for vaccinated German tourists returning from Greece.
«The prospect of easing the conditions for German tourists returning to their country is expected
to significantly facilitate their decision to travel to
Greece,» the minister said, giving assurances that
Greece, on its part, will be ready to provide its citizens with a «green» vaccination certificate as early
as June 1.
Meanwhile Switzerland has removed Greece
from its list of high-Covid-risk countries, as the socalled “red list” published on Wednesday does not
include this country anymore. The list concerns
trips to Switzerland made as of May 17.
IN POLAND
After Berlin, Tourism Minister Haris Theoharis
paid an official visit to Poland - the first by a Greek
Minister of Tourism. Theoharis, came to Poland,
including to meet representatives of the Polish government and the tourism industry. It is about explaining the rules of entry and the system of restrictions in force in Greece in connection with the
COVID-19 pandemic and the coordination of activities so that Polish tourists can visit this country
without any problems.
Polish tourists can enter Greece from April 19,
but from May 14 it will be easier, because we open
the entire tourist sector and by that time a large
part of the restrictions introduced in connection
with the COVID-19 epidemic will be lifted – he
said.
As he described, inter alia, then all airports,
beaches and museums will be open, and restrictions on movement between regions will be lifted.
Bars, restaurants, hotels and campsites will be
open.
However, in order to ensure safety, there are
rules regarding, for example, the number of guests
in the restaurant or members of the guided tours.
The minister said that in principle it will still be
necessary to wear masks, both on the streets and
indoors, but it will not be necessary on the beach.
As we can read on the website of the Polish Ministry of Foreign Affairs, non-compliance with the obligation to wear a mask is subject to a fine of 300
euros.
From April 19 this year. entry to Greece is possible without quarantine for people who have a neg-

Greece.
As it was reported by the Greek News two weeks
ago, the 9 direct flights to Athens, Greece during
the summer months, are:
Three from New York’s JFK (2 Delta and 1
American Airlines).
Two from New Jersey’s Newark (Emirates,
United)
One from Washington’s Dulles (United)
One from Philadelphia (American)
One from Chicago (American)
One From Atlanta (Delta).

ative PCR coronavirus test result. The certificate
should be drawn up in English. Importantly, the
test should be performed no later than 72 hours
prior to arrival. The obligation does not apply to
children under 5 years of age.
Persons who have completed the vaccination
and have a certificate in English or Greek are also
exempt from presenting a negative result. When
the vaccination is complete, 14 days have elapsed
since the last dose of vaccination was given, depending on the number of doses required.
Entrants must complete a special Passenger Locator Form with contact details. We also conduct
random border tests, said Haris Theoharis. People
who do not undergo a random coronavirus test
may be refused entry into Greece.
The minister also assured that Greece, compared
to the rest of Europe, dealt very well with the epidemic, and although its third wave was severe, the
number of infections has been falling rapidly for
several weeks. – We assume that in May there will
be very few of them, also because our vaccination
program is progressing quickly – he assessed.
According to Haris Theoharis, Poles coming to
Greece do not need additional health insurance in
the event of coronavirus infection – a European
Health Insurance Card is enough.
If there is a need for quarantine, you will not
have to pay for the hotel, and if someone becomes
ill, they will be able to use the Greek health care
system free of charge – he assured
According to the Ministry of Tourism, more
than a million visitors from Poland come to Greece
every year, which makes us the fifth largest number
of tourists in this country.

UNITED KINGDOM

The United Kingdom has quietly dropped its leisure travel advisory against visiting five islands key
to Greek tourism, ahead of the announcement of its
so-called “green list,” while Germany is also set to

allow the return of its citizens from Greece without
quarantining as of mid-June.
A few days before announcing the list of countries from which travelers will no longer have to
undergo a 10-day quarantine upon their return to
the UK (known as the green list), London has excluded the five very popular islands from its advice
against non-essential travel to Greece.
The Foreign Office said in a statement on
Wednesday that, along with the Canary Islands in
Spain and the whole of Portugal (with the exception of the Azores region), it “is not advising
against travel to the islands of Rhodes, Kos, Zakynthos, Corfu and Crete.”
Although the drafting of Britain’s green list rests
with its Ministry of Transport, the travel and tourism industry would not proceed with organizing
and selling trips and package holidays to Greece
unless the Foreign Office changed its advice, according to industry sources cited by the Daily Telegraph.
Reports in the UK say the rest of Greece may remain on the amber list this month and for most of
the next, before being upgraded to the green list in
late June.

UNITED STATES

The U.S. market is proving to be the biggest gambit of the year for Greece’s holiday season. Despite
advice released from the State Department that
Americans should avoid traveling to Greece, along
with 130 other countries, due to the difficult epidemiological situation this summer the major US carriers have scheduled the highest number of direct
flights to Athens in many years.
Notably, this August there will be at least nine direct services between the US and Athens International Airport; if one also counts connection flights
to Athens and the country’s regional airports via
major European cities, an estimated 45,000 seats
will be available per week for trips from the US to

According to sources from the travel industry,
there is a strong possibility for a tenth direct flight
from Boston.
During his meetings in Atlanta with the leadership of DELTA Airlines, Minister of Tourism Haris
Theoharis asked DELTA to continue flying direct
to Greece during the winter, at least 3-4 times a
week.
All these flights are already on the online booking systems of these airlines. According to sources
from Athens International Airport who spoke to
Kathimerini, we will find out in late May whether
this planned availability will translate into bookings.
Travel between the United States and Greece has
been allowed since April 19 and, if it is not undermined by the pandemic and the epidemiological
situation in Greece, is expected to significantly
boost the tourism industry, especially in Athens.
This is largely because, of all the foreign tourists
who visit Greece, Americans spend the most per
person, and in 2019 ranked first in a report by the
Bank of Greece on the countries that contributed
the most tourist revenues with over 1.18 billion
dollars and 1.17 million tourists.
The average US visitor spent approximately
1,008 euros per person, 78.8% higher than the average of 564 euros. Last year, however, with international travel practically banned by the US government, arrivals and tourist revenue from the
United States were reduced by almost 95%.
Greece’s cultivation of a very good brand name
last year (the first year of the pandemic), viewed as
a safe destination, and the significant concentrated
demand for international travel by Americans recorded by both airlines and tour operators have led
the airline operators to put on as many direct
flights to Greece as they can this year.
Additionally, the US authorities do not impose a
mandatory quarantine period on Americans returning to the United States if they have been vaccinated or can produce a negative PCR test. This
means that Greece’s biggest gambit is containing
the spread of Covid-19 over the next two to four
weeks so that the US authorities retract the travel
advisory against visiting the country and demand is
rejuvenated.

2021 Greek Orthodox Easter Agape Service St Nicholas Church Flushing
New York.By Catherine Tsounis
“We are together this year
face to face,” said Protopresbyter Fr. Paul C. Palesty of
St. Nicholas Greek Orthodox
Church, Flushing, NY. “Last
year we were two persons,
Fr. Aristidis Garinis and myself, in a large church. There
is no substitute for all of us
sharing the Agape service.”
2021 Easter Greek orthodox
services gave New Yorkers a
positive renewed faith in the
future of their state and
country.
The photos of Dimitrios
Panagos are from the Epitafios.
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MAY 1st DEMONSTRATIONS IN GREECE

Protesters march as they take part in a rally commemorating the Labor Day in
Athens, Greece, 06 May 2021. EPA/YANNIS KOLESIDIS

Athens Exchange Weekly Review
O

n the day that 1.2 billion new Piraeus
Bank shares started trading on the
Greek stock market, following the local lender’s reverse split, the drop that ensued was the
main factor in the benchmark’s slump below
the 900-point mark. Turnover at Athinon Avenue hit its highest since last May, more than
doubling from that of the previous day.
The Athens Exchange (ATHEX) general index closed at 897.01 points, shedding 1.45%
from Thursday’s 910.21 points. On a weekly basis it shrank 1.47%.
The large-cap FTSE 25 index contracted
1.19% to close at 2,189.31 points and the banks
index fell 3.45%, mainly on Piraeus’ 27.27%
nosedive.
National Bank collected 3.20% and Titan Cement earned 2.54%, as Athens Water (EYDAP)
parted with 2.92%.
In total 54 stocks posted gains, 51 recorded
losses and 23 remained unchanged.
Turnover amounted to 253.5 million euros,
up from Thursday’s €95.4 million, with some
€135 million concerning the Piraeus Bank
stock.

FINANCIAL NEWS
*** Greece recorded a marginal increase in
the Composite Leading Indicator (CLI) in the
January-April 2021 period, following a
non-variation of the preceding period of reference, the Centre of Planning and Economic Research (KEPE) said in a report on Friday.
The report said that the respective development reflects the uncertainty and wait-and-see
stance of all parties involved in economic activity concerning the overall evolution of the
health crisis after the occurrence of the second

wave of the COVID-19 pandemic. In parallel,
and with regard to the prospects for the Greek
economy, it mirrors the preservation of contained expectations due to the prolonged imposition of measures restricting and/or suspending economic and social activity in the country.
Given the unknown duration of the restrictive
measures and the uncertain scale of their anticipated impact, it is necessary to re-estimate the
CLI.
The inclusion of new data is expected to
demonstrate the continuation or interruption
of the observed trends and provide evidence on
the course of future domestic economic activity. The KEPE GRIV Index implied volatility index, or the ‘Fear’ index, reflects the uncertainty
of the derivatives market participants regarding
the expected short-term course of the Greek
market and is calculated based on the FTSE/
Athex Large Cap Index options prices. The
KEPE GRIV index decreased in April 2021,
reaching 22.82% on 29/4/2021 from 25.97% on
31/3/2021. The index remained below its historical average level (since January 2004) for the
Greek market, which stands at 32.90%. Moreover, the average daily value of the index decreased in April reaching 24.00% from 25.35%
in March 2021. The evolution of the index reflects a decrease in uncertainty for the expected
short-run course of the Greek market.
**** Greek fruit exports continued steadily in
the week with demand for next week at normal
levels for the season, particularly from neighboring Balkan countries.
Exports of apples grw at a level of 8.4% to
73,109 tons from 67,422 tons, while exports of
strawberries rose to 44,577 tons from 34,244
tons in the same period last year and exports of
tomatoes were up to 22,761 tons from 18,132
tons, respectively. Exports of tangerines and cu-

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

TRADED VALUE  :  161,877.94 €
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cumbers were at record high levels so far during
the current season, while exports of kiwis falling
to 163,389 tons from 168,306 tons last year and
exports to third countries accounting for 27.7
pct of total exports.
**** The spread between loan and deposit interest rates increased to 3.91 percentage points
in March as the overall weighted average interest rate on new deposits remained almost unchanged, while the corresponding rate on new
loans increased in the month, the Bank of
Greece said on Thursday.
The overall weighted average interest rate on
all new deposits remained almost unchanged at
0.06%. In particular, the average interest rates
on overnight deposits placed by households and
non-financial corporations remained unchanged at 0.04% and 0.02% respectively. The
average interest rate on deposits from households with an agreed maturity of up to 1 year remained almost unchanged at 0.16% compared
with the previous month. The overall weighted
average interest rate on all new loans to households and non-financial corporations increased
by 13 basis points to 3.97%.
More specifically, the average interest rate on
consumer loans without a defined maturity (a
category which comprises credit cards, open account loans and overdrafts) remained almost
unchanged at 14.64%. The average interest rate
on consumer loans with a defined maturity at a
floating rate decreased by 35 basis points to
10.49%. The average interest rate on housing
loans at a floating rate increased by 5 basis
points to 2.43%. The average interest rate on
corporate loans without a defined maturity remained unchanged at 4.34%. The corresponding rate on loans to sole proprietors decreased
by 5 basis points to 6.58%.
In March 2021, the average interest rate on
corporate loans with a defined maturity at a
floating rate increased by 49 basis points to
3.22%, whereas the volume of new business decreased to 544 million from 907 million in the
previous month. More specifically, the interest
rate on loans with a defined maturity at a floating rate to small and medium-sized enterprises
(SMEs) decreased to 3.22% from 3.37% in the
previous month, whereas the corresponding
volume of new business increased to 391 million from 321 million in the previous month.
In March 2021, the overall weighted average
interest rates on outstanding amounts of all deposits and loans remained almost unchanged.
The spread between loan and deposit rates remained also almost unchanged at 3.61 percentage points.
**** In March 2021, the seasonally adjusted
volume of retail trade rose by 2.7% in the euro
area and by 2.6% in the EU, compared with February 2021, according to estimates from Eurostat, the statistical office of the European
Union. In February 2021, the retail trade volume increased by 4.2% in the euro area and by
3.8% in the EU. In March 2021 compared with
March 2020, the calendar adjusted volume of
retail trade increased by 12.0% in the euro area
and by 11.6% in the EU.
In the euro area in March 2021, compared
with February 2021, the volume of retail trade
increased by 4.6% for non-food products and by
1.0% for food, drinks and tobacco, while it decreased by 2.9% for automotive fuels. In the EU
the volume of retail trade increased by 4.2% for
non-food products and by 0.8% for food, drinks
and tobacco, while it decreased by 2.3% for automotive fuels. Among Member States for
which data are available, the highest monthly
increases in total retail trade were registered in
Denmark (+22.5%), the Netherlands (+8.4%),
Germany and Lithuania (both +7.7%). The largest decreases were observed in Croatia (-4.0%),
Poland (-2.2%) and Austria (-1.9%).
In the euro area in March 2021, compared
with March 2020, the volume of retail trade in-

creased by 25.0% for nonfood products (within
this category mail orders and internet increased
by 37.2%), and by 17.1% for automotive fuels,
while it decreased by 1.1% for food, drinks and
tobacco. In the EU, the volume of retail trade increased by 23.6% for non-food products (mail
orders and internet increased by 37.4%) and by
14.1% for automotive fuels, while it decreased
by 1.2% for food, drinks and tobacco. Among
Member States for which data are available, the
highest annual increases in total retail trade volume were registered in Slovenia (+24.0%), Denmark (+22.6%) and France (+21.3%). Decreases
were observed in Hungary (-2.1%), Portugal
(-1.1%) and Malta (-0.1%).
**** Greek Finance Minister Christos Staikouras welcomed the successful completion of a
five-year bond issue on Wednesday.
In a statement, the FinMin said the Greek
state drained 3 billion euros from the market at
an almost zero interest rate, setting a new alltime low in the borrowing cost of the Greek
state regardless of maturity.
The issue was more than 8 times oversubscribed, with bids exceeding 20 billion euros.
In the statement, Staikouras noted that «since
July 2019, when New Democracy took over
power, Greece has drained 25 billion euros from
capital markets at very favorable terms,» adding
that this way the government guaranteed that
the country’s cash reserves remained at a safe
level.
«Today’s vote of confidence by the international investment community adds to a series of
recent positive economic developments, such as
the country’s credit rating upgrade, rising industrial production, a higher manufacturing
production index and the improvement of the
economic sentiment index.» Staikouras also underlined that a treasury notes auction on
Wednesday resulted in an all-time low interest
rate of -0.4 pct and sad that «all these are a recognition of the sacrifices made by Greek society,
and the credibility and efficiency of the government policy.»
**** The Greek economic sentiment index
rose further in April to 97.9 points from 96.9 in
March, the Foundation for Economic and Industrial Research said on Wednesday. IOBE, in
a monthly report, said the April reading was the
highest since May 2020, with all economic sectors reporting an improvement in expectations,
with the exception of manufacturing, with all
remaining sectors benefiting from a restart of
economic activity in the country and in anticipation of the reopening of tourism. The report
said that an accelerating progress in vaccination, expanded capabilities of medical research
and milder coronavirus cases in late April combined with expectations of a partial or full lifting of restrictions in consumption and business
operations in May, created a more positive climate in the economy, boosting expectations of a
return to normality in the coming months.
More specifically, business expectations in
the industrial sector showed a mild increase in
a negative balance of expectations over orders
and demand, while expectations over inventories rose and positive estimates over production
in the coming months improved. In the construction sector, negative estimates over production eased slightly, while estimates over employment improved. In the retail commerce,
negative estimates over current sales rose, while
inventories remained at high levels, but estimates over short-term sales trends were very
optimistic. In the services sector, negative estimates over the current situation of enterprises
and demand remained negative. In consumer
confidence, negative estimates among Greek
households over the country’s finances improved significantly, along with estimates over
their households’ finance, while households
were most optimistic over new purchases and
savings.
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First vaccine dose
administered to 35.6%
of population in Cyprus
Nicosia.- CNA
In Cyprus 35.6% of the population has received the first dose of the COVID-19 vaccine, while 11.2% has completed vaccination, the Ministry of Health has said, adding
that in the first hour of the vaccination
portal`s operation on Saturday 9,771 appointments were arranged.
In particular, according to the Ministry of
Health a total of 12,595 appointments are
available on Saturday for the age group 33 34. During the first hour of the vaccination
portal`s operation 9,771 appointments were
arranged, it added. In total, until Friday a total 346,171 vaccinations had taken place or
43.3 doses per 100 people; 35.6% or 263,263
people have received the first dose of their
vaccine while 82,908 people have completed
their vaccination, the Ministry said.

GPs have ordered
close to 20,000
vaccine doses
GPs taking part in the vaccination drive
in Cyprus have ordered in the past two
weeks close to 20,000 COVID-19 vaccine
doses, Health Insurance Organisation officer Olga Pitsillidou has told CNA.
Replying to a CNA question on the matter Pitsilidou said that over 250 GPs have
registered to take part in the vaccination
drive and have ordered over 10,000 vaccine
doses during the first week of their participation. This week, she said, 9,550 doses
have been ordered.
In particular on Wednesday 58 orders
were placed for 3,440 vaccine doses, on
Thursday 36 orders were placed for 1,960
doses and on Friday 76 orders were placed
for 4,150 doses. Asked when the vaccine
doses ordered are delivered, she replied that
delivery takes place within two working
days. GPs are supplied with the AstraZeneca vaccine as it can be stored in normal refrigerated temperatures.

2 deaths and 397 new
COVID cases Saturday,
233 people in hospitals
Health Ministry announced on Saturday
2 deaths from COVID and 397 new cases
while 233 people are in hospitals across the
island. From the 233 patients, 59 are in serious condition and the median age of the
patients is 58,6 years.
The total deaths since the pandemic
broke out is 334. The new cases were detected from a total of 71,251 tests (PCR and rapid). The positivity rate stands at 0,56% and
the total number of cases at 69,163. The deceased are a female, 79 years old who was
vaccinated and passed awaty at the ICU of
the Nicosia General Hospital and a male 82
years, who was also vaccinated and passed
away at the Nicosia General Hospital. From
the total deaths, 220 are male (66%) and
114 females (34%) and their median age is
78 years. From the 59 patients in serious
condition, the 31 are intubated, 3 are in an
ICU and 25 in ACU. Today`s cases were detected from a total of 71,251 tests, 6,067
PCR and 65,184 rapid tests as follows:
32 from 479 samples taken in the framework of contact tracing, 7 from 2,256 tests
done at airports, 86 from 2,867 done on
private initiative, 8 from 256 tests done at
Microbiological Labs of General Hospitals
across the island, 14 from 1,105 rapid tests
done at private labs and pharmacies and 250
from 64,079 rapid tests.
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EU leaders reject Turkey’s position on Cyprus issue
Nicosia.- (CNA,
GreekNewsOnline)
U leaders are clear that Turkey`s position on Cyprus
solution cannot be accepted or
tolerated, President Nicos Anastasiades has said.

E

The President who is in Porto for
the EU Social Summit, spoke to the
press on Saturday and said that he
had the chance to brief in detail the
EU leaders on the Geneva meeting
that took place April 27-29. He
added that he told his EU partners
that we are ready and have the political will and determination to
contribute so that we can reach a
common ground that would allow
the UN Secretary General to call for
the resumption of the talks for the
Cyprus solution.
He noted that the solution must
be in the framework of the UN resolutions on Cyprus, UNSG`s mandate and the joint statement issued
on November 25, 2019 after the
Berlin meeting the SG had with
him and the former Turkish Cypriot leader as well as the letter dated
26 October 2020 the SG sent to the
two leaders after Ersin Tatar became the leader of the Turkish Cypriot community.
President Anastasiades said that
unfortunately in Geneva Turkey
proceeded with new demands
which are not included in the parameters set for the solution and
had an aggressive stance demanding a two state solution and the recognition of the Turkish Cypriot
community as an independent enti-

ty in order to come to the negotiating table and for the two independent entities to come together and
agree on their future relationship.
He added that the EU leaders listened to him with much understanding and that he underlined
that the EU Summit to convene in
June is of utter importance as regards future EU-Turkey relations
and this course will be very much
affected if Turkey continues to support its illegal and unacceptable
claims.

GUTERRES

The UN Secretary General Antonio Guterres has stressed that conflict prevention and mediation is a
key element of his activities and
gave the example of the Cyprus 5+1
informal meeting that took place in
Geneva April 27-29.
The SG spoke Friday before the
UN General Assembly in a Dia-

logue as candidate for the position
of the UN. Guterres is the official
candidate for the new term that
starts 1 January 2022.
Cyprus` permanent representative to the UN Andreas Hadjichrysanthou posted on his twitter account:
«At today`s @UN General Assembly Dialogue with @antonioguterres, candidate for the position of
@UN SG: he stressed that conflict
prevention/mediation is key element of his activities; gives example
Cyprus 5+1 informal meeting: no
matter how difficult it was necessary to persist.»

DUJARRIC

The issue of security and security
guaranties will have to come out in
a comprehensive settlement of the
Cyprus problem, said Stéphane Dujarric, Spokesperson for the United
Nations Secretary-General António

Guterres.
In a press conference in Geneva
on Thursday, Dujarric was asked if,
during the Cyprus informal talks
last week in Geneva, the SG believes that the Greek Cypriot and
Turkish Cypriot delegations and
the three Guarantor Power delegations are negotiating in good faith
and what is the latter’s view of the
Turkish Cypriot leader [Ersin] Tatar’s proposal for a two-state solution.
Dujarric said he had nothing really to add to the talks to what the
Secretary-General said at the end of
the press conference in Geneva,
and said the “answers to your questions are there”.
The SG, he added, will reconvene
in a few months after more discussions, another round of informal
talks. He’d asked the parties to
come to Geneva for discussions, for
open discussions.
To a remark by the journalist
that he could not recall, in any of
the remarks, any specific reference
to a two-state solution proposal
from the Turkish Cypriot side and a
reference to the occupation troops
in northern Cyprus, Dujarric said
the “issue of security, security guaranties, all of that will have to come
out in a comprehensive settlement”.
He further said that in his remarks, the SG laid out the Turkish
Cypriot position as well as the
Greek Cypriot position. “It was
clear to all from what he said that
there needs to be more talks, so I
think, in that sense, he referred to it
pretty clearly”.

Health Ministry issues guidelines for vaccinated passengers
Nicosia.- (GreekNewsOnline, CNA)
Cyprus` Health Ministry on Saturday issued
guidelines for all vaccinated passengers who arrive on the island from May 10th onwards.
Cyprus is entering a new phase of relaxation of
restrictions including the re-operation of shops
and restaurants but visitors need to show the
safepass.
The Ministry today announced that all passengers, regardless of their citizenship and the country from which they are arriving, who have a valid vaccination card against COVID, will no longer be asked to self isolate or stay in quarantine
or take any COVID test, given that they have a
vaccination card from EU countries, EEA countries (Iceland, Liechtenstein and Norway), Switzerland, Israel, UK, Russia, UAE, Ukraine, Jordan, Lebanon, Egypt, Belarus, Serbia, Qatar, Bahrain, USA, Armenia, Georgia, Canada and Kuwait.
These passengers need to have an inoculation
card with shots authorised by the EMA(Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), or
Sputnik V and have finished all doses required.
If the shot is a two-dose, the passengers need to
have finished both doses and can travel after a
week has passed while for Janssen which is an one
dose shot, they need to wait 14 days after they
have finished their inoculation in order to travel.
Passengers can find further info at : https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers.
All passengers need to fill out the CyprusFlightPass 24 hours prior to their departure.
The Ministry announces that random tests at
the airports are still in place, regardless if the passengers are vaccinated.

On cruise passengers

Cyprus is ready to welcome the first cruise passengers on the basis of a health protocol that was
announced on Friday during a press conference
in the presence of Minister of Transport Yiannis
Karousos and Deputy Minister of Shipping Vasilis Demetriades.
The health protocol was presented by a Ministry of Transport official at the terminal of the
port of Limassol, which in June will begin welcoming the first cruise passengers from Israel,
while in July the two companies that chose the
port of Limassol as their base will begin their own
cruises.
In statements to the press, Karousos said that
the protocol has a lot in common with the one
that is implemented in the airports, but noted
that there are some special regulations, since passengers are divided into two categories, those arriving by cruise ships for short stays and passengers of cruise ships that are based in the port of
Limassol.
The Minister pointed out that, those passengers who wish to enter the Republic of Cyprus for
a short visit must undergo - with their own expenses or the expenses of the cruise organisers an antigen rapid test up to 24 hours before disembarkation from the ship.
He added that passengers who are vaccinated
and present a proof of their vaccination will not
be required to undergo a laboratory test.
Regarding passengers who complete their
cruise in the Republic of Cyprus, the Minister
said that they should comply with the relevant
decree and the provisions included in the catego-

ry of the countries they visited.
He said that if the cruise destinations only include countries that are listed in the green category, passengers will be able to disembark without
any restrictions. Karousos added that if the cruise
destinations include countries that are listed in
the orange or red categories, then the decrees of
the Ministry of Health and the corresponding
protocols should be implemented.
Asked which measures apply to Cypriots,
Karousos said that there are specific protocols
from companies regarding passengers adding
that passengers should ask those cruise companies for information on the matter. As regards
their return to Cyprus, he said that in that case
the government decrees apply, based on the category of the countries that were included in the
cruise destinations.
In addition, the Minister of Transport noted
that there is great interest in Cyprus on behalf of
cruise companies, saying that this interest is even
greater than before the pandemic.
Meanwhile, in his statements, Demetriades
said that the protocol presented on Friday is the
result of a collective effort and stressed that a big
step is made today, demonstrating that Cyprus is
ready to welcome large-scale cruise ships, which
have included Cyprus in the world cruise map.
He assured that there is no reason of concern
regarding the presence of cruise passengers in
Cyprus, since the protocols of the companies are
among the strictest ones. He added that together
with the protocol presented today, «we ensure
that passengers will arrive safely and move safely
within the territory of the Republic of Cyprus «.
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Pyatt: US strategically committed to northern Greece
From last page
actions such as that on Friday, as well as his own
frequent visits to the region, for bilateral GreekU.S. relations, Pyatt said that «this is a proof of
our strategic commitment to northern Greece
and of Alexandroupolis’ role as a military logistics hub, an energy hub, a regional access hub and
a transport hub.»
«This was a region which, when I arrived in
Greece in 2016, seemed somewhat forgotten.
This is no longer the case. I am very proud of the
partnerships we have built, not just with respect
to military cooperation and security, which is exceptionally important, but also, for example, in
energy, with the FSRU, the natural gas power station, the IGB and TAP pipelines,» Pyatt said.
Alexandropoulis was a region that had become
strategically important, he said, adding that «we
are very proud» of the cooperation with the
Greek government to promote «our common interests.»
Pyatt had earlier been given a tour of the port
with Greek National Defence Minister Nikos Panagiotopoulos, the leadership of the Hellenic Army and other VIPs, and spoken about at the
event about the strategic partnership between
Greece and the U.S. in defence and security.
According to the ambassador, the many joint
exercises conducted in recent weeks «highlight
the accelerating tempo of our military-to-military relationship, which is anchored in our updated Mutual Defense Cooperation Agreement.
These engagements show the whole world that
Greece and the United States stand shoulder to
shoulder, together in support of regional peace
and stability, just as we have done for the past two
centuries.
«DEFENDER-Europe 21 in particular highlights Alexandroupoli’s strategic location and the
critical asset that this port represents. This largescale U.S. Army-led exercise, consisting of more
than 28,000 multinational forces from 26 nations,
is designed to build readiness and interoperability between the United States, NATO Allies, and
partner militaries over a wide area of operations.»
He also expressed appreciation for «Greece’s
willingness to stage, host, and participate in this
important exercise, which demonstrates the ability of the U.S. Army in Europe and Africa to serve
as a strategic security partner in the western Balkans and Black Sea regions, as well as our ironclad commitment to our NATO Alliance. As this
exercise shows, the United States will remain
present in the Balkan and Black Sea regions in or-

der to provide deterrence against potential adversaries in defense of our allies.»
«As part of DEFENDER-Europe 21, I look forward later to visiting Xanthi and Petrochori for
the exercise IMMEDIATE RESPONSE/CENTAUR 21. There, U.S. and Hellenic Army units
will train together, which includes more than
5,000 troops from 11 countries spread out across
31 training areas in southeast Europe.
«Together with the immense movement of
troops and equipment through Alexandroupoli
for DEFENDER-Europe 21, we also have forces
in the region supporting the ongoing Operation
Atlantic Resolve, which included the deployment
of the 1stCAB to Europe through Alexandroupoli in February, and the redeployment of the 101st
CAB that began in March and continues now,
concluding next week when 41 helicopters will
transit back to the United States.
«The confluence of these exercises and the
sheer volume of military activity now happening
in this port underscores Alexandroupoli’s growing strategic importance to Greece, to the United
States, and to our alliance. It also further validates the investment that the U.S. Army in Europe and EUCOM have made in the Port of Alexandroupoli for the removal of the sunken
dredger Olga. The Olga’s removal improved access, flexibility, and capacity at the port, enabling
us to welcome the ARC Endurance and other
large ships such as the Liberty, which just left last
evening.
«I’ve visited Alexandroupoli six times now, because this city plays a leading role in our countries’ shared goals of increasing European energy

security and regional stability, as well as combating climate change.»
The ambassador also referred to the interest
shown by U.S. companies BlackSummit and
Quintana in the privatizations in Alexandroupoli and Kavala, noting that these ports «support
critical energy infrastructure in the region, including the Alexandroupoli floating storage and
regassification unit».
«The FSRU and the Alexandroupoli natural
gas power plant are also important tools for
reaching Prime Minister Mitsotakis’ ambitious
climate change goals. They will enable Greece to
be among the early countries to phase out lignite
coal power. This is an important step and an example for the rest of the world, one which the
U.S. International Development Finance Corporation is interested to support,» he added.
«So as we mark the 200th anniversary of the
Greek war of independence, I want to thank the
Greek government for its steadfast commitment
to regional security, and in particular, its support
of U.S. and Allied military operations. Our countries have stood together as friends and allies for
two centuries, and the work of American philhellenes continues today with the deployment of
U.S. forces through Alexandroupoli, reaffirming
our commitment to advancing our joint defense
and security goals,» Pyatt said, adding that bilateral Strategic Dialogue and the update MDCA
«will continue to offer opportunities for mutually beneficial collaboration as we take our alliance
to the next level under President Biden’s leadership.»

Mitsotakis at informal EU Summit: ‘Greece
a protagonist in building a social Europe’
PORTO (ANA-MPA/Sp. Mourelatos) Greece
will play a leading role in the effort to build a
social Europe, said Prime Minister Kyriakos
Mitsotakis during the informal European
Union Summit in Portugal, on Saturday.
Speaking on the second and final day of the
summit, the Greek premier added that, in this
context, Greece has offered the Portuguese EU
presidency its undivided support towards making the European social agenda a top priority.
Mitsotakis also raised the need for a swift implementation of the so-called ‘green’ vaccination certificate, so that citizens can start travelling to other countries without further delay.
In his address, the premier also stood explicitly in favor of the coronavirus vaccine patents
waiver, as he has been, he said, supporting the
issue since April and May 2020, «in view of
minimizing the gap between developed and developing countries.»

The Greek Prime Minister also reiterated his
support to the Cypriot government for a bizonal, bicommunal federation in Cyprus, a solution compatible with the European acquis and
Cyprus’ status as an EU member country, he
underlined.

‘More good jobs, fewer inequalities
should define upcoming recovery’

More good jobs and fewer inequalities should
define economic recovery after the pandemic,
said Prime Minister Kyriakos Mitsotakis in
statements at the start of the second day of the
informal European Union Summit in Portugal,
on Saturday.
«Europe should enter a swift recovery mode
if social provisions are expected to come into
fruition,» he noted, «by putting into good use
all available financial tools.»

The Greek premier said he was referring specifically to the National Recovery & Resilience
Plan «Greece 2.0», which he estimated would
be approved by European institutions by the
end of June.
Post-pandemic recovery, therefore, must be
characterized by better working conditions
overall, he stressed, with the tackling of all labor
inequalities being a top priority.
To this effect, Greece will play a leading role
at national and European level, he underlined.

Greece registers
on Saturday
68 deaths
Athens.- ANA-MPA
Greece registered 2,461 new coronavirus
infections in the last 24 hours, with 4 of
these identified at entry points to the country, the National Public Health Organization
(EODY) reported on Saturday.
Greece has confirmed 360,577 infections
from the start of the pandemic (daily change:
+0.7 pct). In the confirmed cases of the last
7 days, 52 infections are related to travel
from abroad and 2,062 to other confirmed
cases.
There are also 68 deaths recorded in the
last 24 hours, bringing the total of pandemic
victims to 10,978. Of these, 95.2 pct had an
underlying condition and/or were 70 years
old.
A total of 737 patients are on ventilators
in hospitals. Their median age is 67 years
and 83.7 pct have an underlying condition
and/or are aged 70 or more. Another 2,174
have been discharged from ICUs since the
pandemic began. In addition, 371 Covid-19
patients were admitted to hospital in the last
24 hours (daily change of a -5.36 pct). The
average admission of patients with Covid-19
to hospitals over the last 7 days was 384. The
median age of new infections is 44 years,
while the median age of the deceased is 78.

Finance Minister
Staikouras on
economic support
measures
Athens
Economic support measures against the
coronavirus pandemic will rise to 3 billion
euros over the next few months and will
gradually begin to cease afterwards, Finance
Minister Christos Staikouras told Mega TV
on Saturday.
Some 22,921 businesses have registered in
the «Bridge II» financial support program,
which will be extended to the end of May to
allow more businesses to join, he noted.
The tax office online platform, TaxisNet,
will open for the submission of tax returns
reports «in about two weeks,» he noted, and
will stay open through the end of June.

SYRIZA condemns
legislation to abolish
8-hour working shifts
Athens
The government’s draft labor bill «legitimizes the seizing upon people’s incomes,»
main opposition SYRIZA-Progressive Alliance spokesperson Nassos Iliopoulos told
Ionian TV on Friday evening, it was reported on Saturday.
The government is preparing to legislate,
in permanence, the abolition of 8-hour
working shifts, unpaid overtime and 10-hour
unpaid shifts, «which will undoubtedly lead
to wage cuts,» he added, afflicting small and
medium-sized businesses and freelancers,
«namely a very big portion of society.»
This bill also sets in stone individual labor
contracts, as opposed to collective ones,
«which translates to workers being unable to
negotiate the terms of their employment (...),
in other words working - but without having
any rights.»
Iliopoulos also urged Prime Minister
Kyriakos Mitsotakis to «immediately table a
proposal to the European Commission in
support of the coronavirus vaccines’ patent
waiver.»
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TOURISM

Haris Theoharis:
Greece is one of
the best prepared
tourist destinations
BERLIN (ANA, GreekNewsOnline)
Greece is one of the best prepared tourist destinations, with a clear message and plan, and
looks forward with optimism and confidence to
the upcoming opening of tourism from May 14,
Tourism Minister Haris Theoharis said in Berlin,
where he concluded a two-day working visit on
Wednesday.
After his meetings with the German Deputy
Minister of Economy in charge of Tourism Thomas Barais, as well as top executives of the TUI
Tourist Group and the leadership of the German
Travel Association (DRV), Theoharis spoke with
the Athens-Macedonian News Agency (ANA), referring mainly to the effort to present Greece’s
health and hygiene rules and the government’s
plan for safe holidays. «Greece is one of the best
prepared countries and, most importantly, has a
clear message, which it explains clearly. Our system has a beginning, a middle and an end, it is
professional, mature and balanced between openness and security,» the minister pointed out.
The safety protocols that will apply, in combination with the new tools, such vaccines and rapid tests, that are now available but also the new
medical knowledge, are powerful weapons in the
Continues on page 36

Geoffrey Pyatt: US strategically
committed to northern Greece
ORGANIZED BEACHES RE-OPEN IN ATTICA

U.S. Ambassador Comments
at the inter-allied military
exercise Defender-Europe 2021

People enjoy a sunny day at the beach at a resort near Athens, Greece, 8 May 2021 (issued
09 May 2021). Equipped beaches charging entrance fees reopened on 08 May based on
safety protocols. From May 14, Greece is going to start receiving vaccinated tourists from
USA and other countries, without quarantine. Photo: EPA/ALEXANDROS VLACHOS

THOUSANDS AT THE FUNERAL OF ANASTASIOS TSAKOS
New York.- (GreekNewsOnline)
Photos: GANP/Dimitrios Panagos
Thousands of members of NYPD, along with
friends and family congregated in and around
St. Paraskevi Greek Orthodox Shrine Church
on Tuesday, to say farewell to Anastasios (Tasos)
Tsakos, the New York City Police officer from
East Northport who died in the line of duty on
April 27 when he was struck by an alleged
drunk driver on the Long Island Expressway.
The funeral service was presided by Archbishop Elpidophoros of America. New York
City Mayor Bill De Blasio and Greek Consul
General Dr. Constantinos Koutras represented
the City of New York and Greece.
“The presence of so many Police here today –
from all over New York and beyond, is a conscious reminder of how deep their commitment
is to service, and how much the sacrifice of their
brother in arms – who was always the first to arrive and the last to leave – means to them, and
should mean to all of us”, said Archbishop Elpidophoros in his eulogy.
Continues on page 34
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Alexandroupolis.- ANA-MPA
U.S. Ambassador to Greece Geoffrey Pyatt on
Friday underscored the United States’ strategic
commitment to northern Greece, in statements to
the Athens-Macedonian News Agency while visiting the port of Alexandroupolis for the final
phase of the inter-allied military exercise Defender-Europe 2021. VIPs visited Alexandroupolis on
Friday for the start of the port authority’s support
of the exercise and the hosting of U.S. forces at the
port.
Asked by ANA about the significance of the
use of the Alexandroupolis port by US forces in
Continues on page 39

EDITORIAL
Dropping the
Ball on Cyprus
It is time for Secretary Blinken to pick up the
phone and call the Republic of Cyprus; anything
less is diplomatic negligence.
By Endy Zemenides
UN Secretary-General Antonio Guterres’
choice of dates for the Geneva talks seeking to revive Cyprus negotiations were indeed unfortunate. You see, the Geneva talks being held immediately before the NFL Draft must have been intentional. Guterres might have calculated that
since the US is the only permanent member of the
Security Council interested in American football,
maybe Secretary Blinken would be too consumed
with NFL Draft rumors to engage in any way in
Geneva. On that front, he seems to be right, as
Secretary Blinken is the only Foreign Minister
among the P5 to not have spoken to Foreign Minister Christodoulides regarding the Geneva talks.
Continues on page 35

