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Ελληνικό
Φεστιβάλ
της Κοινότητας
Αγ. Δημητρίου
Αστόριας

Πάλι μαλλιά
Κουβάρια
στην Ομοσπονδία
Ελληνικών
Σωματείων ΝΥ

Σελίδα 13

Ονομαστήρια
των κοινοτήτων
Κωνσταντίνου &
Ελένης Μπρούκλιν
& Τζάκσον Χάιτς

Σελίδα 3

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Διαπραγματεύσεις
μεταξύ δύο κρατών
ζητά ο Ερντογάν
Κωνσταντινούπολη.Της Άννας Ανδρέου/ΚΥΠΕ
Εάν πρόκειται να υπάρξει μια νέα διαδικασία διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, δεν θα πρέπει να είναι πλέον μεταξύ δύο κοινοτήτων αλλά μεταξύ «δύο
κρατών», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος
Ταγίπ Ερντογάν. Είπε ότι θα πρέπει να
γίνει αποδεκτό ότι δύο «ξεχωριστοί λαοί» είναι δύο «ξεχωριστά κράτη». Το
«κυρίαρχο καθεστώς και η ισότητα» των
Τ/κ πρέπει να αναγνωριστούν, ανέφερε.
Μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης στην
τελετή για τα εγκαίνια τούνελ για τη μεταφορά αρδευτικού νερού, στα κατεχόμενα, ανέφερε ότι με την άρδευση θα
αυξηθούν τα εισοδήματα στα 156 εκ. ΤΛ
και θα απασχοληθούν 10 χιλιάδες άτομα. Όπως είπε, ο αναπτυξιακός τομέας
στα κατεχόμενα θα φτάσει σε μια νέα
εποχή και “η αναπτυξιακή κίνηση στην
Συνέχεια στη σελίδα 28

NYC – LI: $1.00 • Outside $1.25

Θεοχάρης:
Αισιόδοξα
μηνύματα
από τη Γαλλία
για τον τουρισμό

Σελίδες 10 - 11

Σελίδες 20 - 21

Ομιλία Ελπιδοφόρου για
την Ποντιακή Γενοκτονία
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

«Ζητάμε να αναγνωριστούν
τα εγκλήματα και η γενοκτονία, όχι
για να εκδικηθούμε τον τουρκικό λαό,
αλλά για να φέρουμε τον μεγαλύτερο
γείτονά μας στην χορεία
των πολιτισμένων λαών»

Φωτογραφία; . Θ. Μανωλόπουλος/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επιθεωρεί στρατιωτικό άγημα μετά την κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για την ημέρα
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, την Κυριακή 23 Μαΐου 2021. (Σελ. 14)

Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnline)
Την Τετάρτη 19 Μαΐου, στην καθιερωμένη τελετή έπαρσης των σημαιών της Ελλάδας και του Πόντου, στο Bowling Green του Μανχάταν, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για την επέτειο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, παραβρέθη-

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΛΑΣΙΝΓΚ

Νέα Υόρκη.- Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου
Photos: GANP/Dimitrios Panagos
Μετά από μια χρονιά αναγκαστικής απραξίας
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η κοινότητα

του Αγίου Νικολάου στο Φλάσινγκ διοργάνωσε και
πάλι φέτος από τις 21 - 23 Μαϊου το ετήσιο Ελληνικό της φεστιβάλ, το οποίο εδώ και κοντά μισό αιώνα αποτελεί πόλο έλξης για τους κατοίκους της

ευρύτερης περιοχής.
Αν και περιορισμένο στο χώρο του πάρκινγκ της
εκκλησίας, καθώς δε δόθηκε άδεια από την αρμόΣυνέχεια στη σελίδα 12

Συνέχεια στη σελίδα 8
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Η Ελλάδα και το Ισραήλ
Του Αλέξανδρου
Π. Μαλλιά
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Α

πό την αρθρογραφία και τις
τοποθετήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαπιστώνουμε
ότι η πλειοψηφία των
Ελλήνων τάσσεται
υπέρ του Ισραήλ στον
νέο αιματηρό γύρο
σύγκρουσης με τους
Παλαιστίνιους και δη
με την τρομοκρατική - όπως έχει χαρακτηρισθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Χαμάς.
Η συμπεριφορά αυτή –μέχρι την στιγμή αυτή τουλάχιστον – δεν είναι δυσεξήγητη .Εν μέρει τουλάχιστον. Με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή της μεγάλης Μέσης Ανατολής (ΜΕΝΑ) και δη στην Ανατολική
Μεσόγειο. Η υπερδεκαετής πολιτική στρατηγικής συνέργιας της Ελλάδος και της Κύπρου με
το Ισραήλ έχει την πρωτοφανή στήριξη της
κοινής γνώμης. Σε κάποιο βαθμό φαίνεται να
ενυπάρχει και το στοιχείο της αμοιβαιότητας.
Χωρίς όμως να υπάρχει αναλογία και συμμετρία.
Ένας πρόσθετος παράγων που κατά την τελευταία δεκαετία έχει ενισχύσει την ομόθυμη
erga omnes στήριξη προς το Ισραήλ είναι ο
Πρόεδρος της Τουρκίας κ. Ερντογάν. Δεν είναι
υπερβολικό να ισχυρισθεί κανείς ότι για λόγους
που σχετίζονται με την αντίληψη της μόνιμης
στρατιωτικής απειλής θαυμάζουμε την ικανότητα αναχαίτισης και αποτροπής του Ισραήλ,
κυρίως όμως τις δυνατότητες πρόληψης και
επιτυχούς ανταπόδοσης. Σε πολλούς τομείς
επιδιώκουμε επωφεληθούμε των εμπειριών και
τεχνολογικών του επιτευγμάτων.
Η ολοκληρωτική αυτή μεταστροφή- από την
αντιπαλότητα και την αδιαφορία στην στρατηγική συνέργια - ολοκληρώθηκε μέσα σε μία μόλις γενιά μετά την ιστορική στιγμή της επίσημης (de jure ) αναγνώρισης του Εβραϊκού κράτους από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη (21 Μαίου 1990). Ως διπλωμάτης έζησα και τις τρείς αυτές φάσεις .Μέχρι το 1989, η

Ελλάδα διακρίθηκε ως η χώρα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την πλέον προωθημένη φιλοαραβική και φιλοπαλαιστινιακή πολιτική.
Χωρίς ορατό αντάλλαγμα. Ούτε καν για προστασία της εσωτερικής μας ασφάλειας από το
αιματηρό ξεκαθάρισμα ενδο-αραβικών (Λιβύης
συμπεριλαμβομένης) και ενδο-πλαιστινιακών
λογαριασμών. Δεν πρόκειται περί «αχαριστίας». Χαρακτηριστικό του κανόνα που διέπει
τις διεθνείς σχέσεις είναι ότι ουδείς θεωρεί ότι
σου οφείλει όταν προσφέρεις χωρίς να ζητάς
ανταλλάγματα.
Η επί δεκαετίες μονόπλευρη πολιτική αυτή
της Ελλάδος ζημίωσε βαθιά την θέση μας στην
Ουάσινγκτον .Στον Λευκό Οίκο, στα επί μέρους Υπουργεία, στις Υπηρεσίες Πληροφοριών
στα Κέντρα Ερευνών και στα Μέσα Ενημέρωσης. Κυρίως όμως στο Κογκρέσο. Η άνευ προηγουμένου ενίσχυση της πολυσχιδούς συνεργασίας της Τουρκίας με το Ισραήλ στην 30ετία
1980-2009, την κατέστησε ως τον «αναντικατάστατο σύμμαχο και φίλο» λόγω ακριβώς και
των προνομιακών της σχέσεων με το Ισραήλ.
Τον Δεκέμβριο του 2006 ,κατέγραψα στο ημερολόγιο μου την εκμυστήρευση του κ. Robert
Wexler ,Δημοκρατικού Βουλευτή της Φλόριντα
,Προέδρου της Υπο-Επιτροπής για την Ευρώπη
στην Βουλή των Αντιπροσώπων και συμπροέδρου της πανίσχυρης τότε Ομάδας Φιλίας με
την Τουρκία (Turkish Caucus): “η φιλική στάση
της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ αποτελεί το
βασικό μου κίνητρο και κριτήριο για τις θέσεις
που λαμβάνω…». Σύντομα ο δημοκρατικός
βουλευτής είχε γίνει μέλος
τότε διαρκώς αναπτυσσόμενου ελληνικού
CAUCUS και εκ των σταθερών υποστηρικτών
των ( τότε) θέσεων μας στο Μακεδονικό.
Με σημερινά δεδομένα –οι αιματηρές συγκρούσεις κλιμακώνονται την στιγμή αυτήτολμώ να κάνω ορισμένες πρώτες εκτιμήσεις.
Ξεπερνούν αναμφίβολα τόσο τα αίτια όσο και
την αφορμή της νέας σύγκρουσης:
-Ο λεγόμενος Αραβικός κόσμος όπως παλιότερα τον γνωρίζαμε και τον εννοούσαμε δεν
υπάρχει πλέον. Για μία σημαντική ομάδα αραβικών χωρών με επικεφαλής την Σαουδική Αραβία –όπως επισημοποίησαν και οι Συμφωνίες
του Αβραάμ, παρακαταθήκη του Προέδρου
Ντόναλντ Τραμπ-το Ισραήλ είναι απαραίτητος

και αναγκαίος
σύμμαχος για την αναχαίτιση και αντιμετώπιση του Ιράν. Η σταθερή αυτή επιβάλλει το
μέτρο και το περιεχόμενο των αντιδράσεων ή
απάθειας τους.
-Οι Παλαιστίνιοι παρά τις επιμέρους συμφωνίες που είχαν γίνει είναι διαιρημένοι μεταξύ
των μετριοπαθών (Πρόεδρος Μαχμούτ Αμπάς)
και της ακραίας μεν δημοφιλούς δε στα κατεχόμενα Χαμάς η οποία έχει και σύγχρονο εξοπλισμό. Αποτελούν πάρεργο και ενόχληση μάλλον παρά προτεραιότητα για μία σειρά σημαντικών αραβικών χωρών.
- Ο Πρόεδρος της Τουρκίας κ. Ερντογάν δεν
αποτελεί την έκπληξη. Είναι συνεπής με όσα πιστεύει, διακηρύσσει και πράττει. Μετέτρεψε
χωρίς ουσιαστική αντίδραση –η Ορθόδοξος
Ρωσία μάλλον ευχαρίστως την απεδέχθη με
την προσβλητικά ειρωνική δήλωση του Εκπροσώπου της Προεδρίας--την Αγία Σοφία σε λατρευτικό τέμενος των Μουσουλμάνων. Είχε
ταυτόχρονα προαναγγείλει την παρεμβατική
του βούληση για το ιερό τέμενος Αλ Ακσά των
μουσουλμάνων στην Ιερουσαλήμ.
-Απομακρύνεται εντελώς κάθε προοπτική
προσπάθειας εξομάλυνσης των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ. Πέραν του ξεχωριστού ενδιαφέροντος που έχει η εξέλιξη για Κύπρο και Ελλάδα , οι άμεσες συνέπειες πιθανολογώ ότι θα γίνουν αντιληπτές για την Τουρκία στην Ουάσιγκτον και δη στο Κογκρέσο. Παρά το γεγονός
ότι τη στιγμή αυτή επικρατεί στον Λευκό Οίκο
η θέση ότι η στήριξη στον Πρωθυπουργό κ. Νετανιάχου δεν μπορεί να είναι άνευ όρων και
ορίων. Η εχθρική πολιτική της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ προσδιορίζει πιθανώς και την
θέση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών
του σε ειδικότερα θέματα όπως οι S-400 και τα
F-35. Δεν αποκλείεται
να υπάρξουν προτάσεις και για νέα αυστηρότερη νομοθεσία με στόχο την Τουρκία.
-Τέλος η προσεκτική δημόσια αντίδραση-δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της 11ης
Μαΐου, αντανακλά τόσο την στάση αρχής όσο
και του εθνικού μας συμφέροντος.
*** O Αλέξανδρος Μαλλιάς
είναι πρέσβης επί τιμή

Οξύνεται ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων στην Αρκτική
Του Tony Barber (*)
Στις αρχές του χρόνου, η Ινδία έδωσε στη δημοσιότητα ένα σχέδιο της εθνικής της στρατηγικής για την Αρκτική. Aκόμη και για μια χώρα που
βρίσκεται πιο κοντά στον Ισημερινό απ’ό,τι στον
Βόρειο Πόλο, η Αρκτική έχει σημασία. Παρ’όλα
αυτά, σε μια παγωμένη περιοχή που κάποτε θεωρούνταν πρότυπο για τη μεταψυχροπολεμική
συνεργασία, ο οξυνόμενος ανταγωνισμός μεταξύ
Κίνας, Ρωσίας και ΗΠΑ προκαλεί ανησυχία.
Εκτός από την Ινδία, νέες στρατηγικές για την
περιοχή έχουν εκπονήσει τα τρία τελευταία χρόνια ο Καναδάς, η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Γερμανία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Ρωσία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ουάσινγκτον
έχουν ασχοληθεί με το θέμα υπηρεσίες από την
Αεροπορία και τον Στρατό μέχρι την Ακτοφυλακή, το Υπουργείο Αμυνας και το Ναυτικό.
Το χαρακτηριστικό στοιχείο όλων αυτών των
ερευνών είναι ότι αναφέρονται σε διαστάσεις
εθνικής ασφαλείας της πολιτικής για την Αρκτική. Η Αμερικανική Αεροπορία, για παράδειγμα,
είπε πέρυσι ότι πρόκειται για ζώνη «τεραστίων
γεωστρατηγικών συνεπειών». Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ μίλησε
τον Μάρτιο για την «αυξημένη στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας» και μια «αυξημένη κινεζική
παρουσία», που «αλλάζουν το τοπίο ασφαλείας».
Ο οξυνόμενος ανταγωνισμός, έτσι, δεν αφορά
μόνο την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις

της αύξησης των θερμοκρασιών στην Αρκτική
για το μέλλον του πλανήτη. Η καχυποψία ανάμεσα στις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα οφείλεται
στις αυξανόμενες εντάσεις σε άλλες περιοχές,
όπως η ανατολική-κεντρική Ευρώπη και η ανατολική Ασία, και σε άλλους τομείς, όπως το
εμπόριο και το διάστημα.
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί βέβαια ένα επείγον ζήτημα για όλους. Η Ινδία επισήμανε τη σχέση ανάμεσα στην τήξη των πάγων στην Αρκτική
και τη συχνότητα των μουσώνων και προειδοποίησε ότι η αύξηση των θερμοκρασιών μπορεί
να απελευθερώσει παθογόνες ουσίες και να προκαλέσει νέες πανδημίες.
Από οικονομική άποψη, η κλιματική αλλαγή
προσφέρει προοπτικές για ταχύτερες ναυτιλιακές
οδούς μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και πρόσβαση
σε μεγάλο μεταλλευτικό πλούτο. Από ορισμένες
απόψεις, όμως, οι προοπτικές αυτές είναι ελκυστικότερες στη θεωρία απ’ ό,τι στην πράξη.
Οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με τον διακηρυγμένο
στόχο των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων
να κινηθούν προς ένα μέλλον με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, καθιστούν μη κερδοφόρα τα μεγάλα ενεργειακά προγράμματα στην Αρκτική. Η
γνωστότερη εξαίρεση είναι μια εγκατάσταση ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη χερσόνησο Γιαμάλ, όπου έχει επενδύσει και η Κίνα.
Το πρόγραμμα αυτό δείχνει πώς οι εντάσεις
μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων διαμορφώνουν

τις τάσεις στην Αρκτική. Γιατί οι αμερικανικές και
ευρωπαϊκές κυρώσεις, που επιβλήθηκαν σε αντίποινα για την προσάρτηση της Κριμαίας, ήταν
εκείνες που έστρεψαν τη Μόσχα προς την Κίνα
για την επένδυση της Γιαμάλ.
Η σημαντικότερη μελλοντική ναυτιλιακή οδός
της Αρκτικής είναι η Οδός της Βόρειας Θάλασσας, που εκτείνεται κατά μήκος των βόρειων
ακτών της Ρωσίας και έχει όλο και λιγότερο πάγο. Για την Κίνα, θα ήταν κατά 10 με 12 ημέρες
ταχύτερο να στέλνει αγαθά στην Ευρώπη από
εδώ σε σχέση με την παραδοσιακή οδό μέσω του
πορθμού της Μαλάκας και της διώρυγας του
Σουέζ. Η χώρα αυτή έχει έτσι έναν λόγο παραπάνω να επενδύει σε αυτή τη νέα οδό. Από την άλλη πλευρά, η οδός αυτή είναι ακατάλληλη για μεγάλα κοντέινερ. Και η Κίνα πρέπει να πληρώνει
τα ρωσικά παγοθραυστικά.
Ορισμένοι ειδικοί πάντως στη Μόσχα ανησυχούν για την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στην
Αρκτική. Αντίστοιχες ανησυχίες εκφράζουν και
αμερικανοί ειδικοί για τη Γροιλανδία, που ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε να αγοράσει από τη Δανία.
Η Αρκτική είναι μια εύθραυστη περιοχή. Και οι
μεγάλες δυνάμεις πρέπει να συνεργαστούν για
να προστατεύσουν το μέλλον της από τις επιπτώσεις των αντιπαραθέσεών τους σε άλλους
τομείς.
(*) Ο Τόνι Μπάρμπερ είναι αρθρογράφος των
Financial Times
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Πάλι άνω – κάτω έγινε η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων
Νέα Υόρκη.Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Π

ριν λίγο καιρό με καταστατική τροποποίηση που ενέκριναν διά επιστολικής
ψήφου, οι αντιπρόσωποι των συλλόγων-μελών της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων
Μείζονος Νέα Υόρκης, ανέθεσαν την διοίκηση
του οργανισμού στους πρώην προέδρους, με
στόχο να ξεπεραστεί η εμπλοκή που υπήρχε
στο διοικητικό συμβούλιο, να ρυθμιστούν τα
θέματα των οικονομικών απολογισμών της
παρέλασης και της ομοσπονδίας και να προκηρυχθούν εκλογές – που κανονικά έπρεπε να
γίνουν πέρυσι και δεν έγιναν λόγω της πανδημίας.
Η πρόταση εγκρίθηκε και οι πρώην πρόεδροι
ανέλαβαν τη διοίκηση, με συμφωνία να λαμβάνουν αποφάσεις με ομοφωνία και εξέλεξαν ως
συντονιστή τον πρώην αντιπρόεδρο του οργανισμού, Τιμολέοντα Κακούρο. Στο βαθμό που
υπήρχε διαφωνία, θα συγκαλείτο η γενική συνέλευση για να τη λύση.
Το αποτέλεσμα ήταν εξ ίσου απογοητευτικό,
αφού γρήγορα και στο σώμα των πρώην προέδρων απεδείχθη ότι δεν υπάρχει λογική. Με
αφορμή την αλλαγή στις κλειδαριές του Σταθάκειο για να μην συνεδριάσει η ομάδα των
προέδρων των ομοσπονδιών μελών του Εθνικού Συμβουλίου (τελικά οι εκλογές που έγιναν
κηρύχθηκαν άκυρες από δικαστήριο), ξέσπασε
νέα διαμάχη. Η πλειοψηφία των προέδρων
(Τσεκερίδης, Διαμαντίδης, Καλαμαράς, Σιώκης,
Σταθάκος) κατηγορούν την μειοψηφία (Γεωργόπουλος, Τομόμουλος, Βέλλιος) και τον συντονιστή Τ. Κακούρο για μεροληψία υπέρ του
πρώην προέδρου Πέτρου Γαλάτουλα (που δεν

συμμετέχει στο σώμα, όπως κι ο πρόεδρος Κλεάνθης Μεϊμάρογλου).
Η πλειοψηφούσα ομάδα καταγγέλλει από
τον Απρίλιο ότι ο συντονιστής κωλυσιεργεί στο
ζήτημα των απολογισμών για την παρέλαση
που θα έπρεπε – κατά την άποψή τους – να παρουσιάσει ο τσέρμαν της τελευταίας επιτροπής
παρέλασης, Πέτρος Γαλάτουλας. Ο ίδιος με τη
σειρά του ισχυρίζεται ότι αυτή είναι δουλειά
του ταμία. Υπάρχουν ωστόσο καταγγελίες για
διάφορες πληρωμές που έγιναν και δεν υπάρχουν είτε εγκρίσεις, είτε αποδείξεις.
Ο κ. Κακούρος θεωρώντας ότι υπάρχει χάσμα απόψεων το οποίο προκαλεί δυσλειτουργία, συγκάλεσε γενική συνέλευση με φυσική
παρουσία των μελών, για την 16η Μαΐου. Με

την απόφαση διαφώνησε η πλειοψηφία των
προέδρων και σε επιστολή που απέστειλε το
Σάββατο πριν τη συνέλευση στον κ. Κακούρο,
του επισημαίνει ότι η απόφαση είναι παράνομη,
καθώς η γενική συνέλευση πρέπει να έχει συγκεκριμένο θέμα, το οποίο και να γνωστοποιηθεί στα μέλη.
Τελικά η συνέλευση έγινε, με παρουσία 35-40
ατόμων, τα οποία σύμφωνα με τους οργανωτές
(συντονιστής και μειοψηφία προέδρων) αντιπροσώπευαν το 75% των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Ομοσπονδίας. Ωστόσο, καθώς κανείς από την πλειοψηφούσα ομάδα των
προέδρων δεν συμμετείχε, δεν είναι βέβαιο κατά πόσο όσοι συμμετείχαν ήταν αντιπρόσωποι
ταμειακώς τακτοποιημένων συλλόγων.

Στη γενική συνέλευση αποφασίστηκε η διεξαγωγή του διήμερου εκλογικού συνέδριου στις
5 και 6 Ιουνίου. Η ημερομηνία διεξαγωγής
εκλογών θα αποφασιστεί στο συνέδριο, ωστόσο πρόθεση είναι να γίνουν την αμέσως επόμενη Κυριακή (13 Ιουνίου). Αποφασίστηκε επίσης
να αλλαχθούν οι κλειδαριές, κάτι που ωστόσο
δεν φαίνεται να έχει πρόθεση να κάνει καμία
πλευρά.
Πάντως, ο παρευρισκόμενος αντιπρόσωπος
του «Γέρου του Μωριά» και πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής, Χρήστος Βουρνάς, είπε
στην παρέμβασή του πως δεν μπορούν να γίνει
εκλογικό συνέδριο πριν ελεγχθούν τα οικονομικά της Ομοσπονδίας από την επιτροπή του.
Το ίδιο πάντως υποστηρίζει και η πλειοψηφία
των πρώην προέδρων.
Η πλειοψηφία των προέδρων που θεωρεί
άκυρη της γενική συνέλευση, συνεδρίασε την
Δευτέρα 17 Μαΐου (στην τακτική συνεδρίαση)
και αποφάσισε την καθαίρεση του συντονιστή
Τιμολέοντα Κακούρου. Παραμένει ωστόσο
αβέβαιο κατά πόσο είναι νόμιμη η καθαίρεση
Κακούρου (ο νομικός σύμβουλος σύμφωνα με
πληροφορίες είπε πως για το θέμα αυτό δεν
χρειάζεται ομοφωνία). Η μειοψηφία αναφέρει
πως δεν καλέστηκε στη συνεδρίαση, ενώ η μειοψηφία πως ήταν τακτική συνεδρίαση.
Τελικά έγινε και νέα συνεδρίαση την Τετάρτη, με συμμετοχή και των υπολοίπων προέδρων
και αποφασίστηκε αυτή την εβδομάδα να συνεδριάσουν εκ νέου, παρουσία και του νομικού
συμβουλίου, μήπως δώσουν λύση.
Πάντως με επιστολή του στα ομογενειακά
μέσα ενημέρωσης, ο Δημήτρης Καλαμαράς ζητά
την σύγκληση της πειθαρχικής επιτροπής για
να εξετάσει παραπτώματα του Πέτρου Γαλάτουλα.

Μαραθώνιος Αγάπης του ελληνικού τμήματος του Ronald McDonald House
Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου
Διαδικτυακά θα διεξαχθεί το Memorial Day
weekend και ο φετινός Μαραθώνιος Αγάπης
που διοργανώνει το Ελληνικό Τμήμα του
Ronald McDonald House στη Νέα Υόρκη στη
μνήμη της ιδρύτριάς του Νίκης Σιδέρη.
Το 26ο Virtual Walk-A-Thon θα ξεκινήσει
την Παρασκευή 28 Μαϊου και θα ολοκληρωθεί
το απόγευμα της Δευτέρας 31 Μαϊου (Memorial
Day). Επικεφαλής και της φετινής προσπάθειας
είναι οι Μαρία Παρδάλη, Βασιλική Ρέντα Σακκά, Κώστας Σάιπρους και Γιώργος Σοφοκλής,
όλοι τους μέλη της Επιτροπής του Ελληνικού
Τμήματος και από τους βασικούς του εθελοντές.
Οι φίλοι και υποστηρικτές του ιδρύματος καλούνται, όπως και πέρυσι, να περπατήσουν ο
καθένας μόνος του ή με παρέα στη γειτονιά
του, στο πεζοδρόμιο, στο δρόμο, σ’ ένα γειτονικό πάρκο, στην παραλία, ακόμη και στην αυλή
των σπιτιών τους, όποια στιγμή επιθυμούν και
να «ανεβάσουν» μια φωτογραφία τους στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Τμήματος στο
FaceBook, με σκοπό να στηρίξουν τα παιδιά
που δίνουν τη δύσκολη μάχη για τη ζωή τους
απέναντι στον καρκίνο.
Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται κανονικά μέσω της ανανεωμένης ιστοσελίδας του
Ελληνικού Τμήματος του Ronald McDonald
House, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προσφέρουν και τις χρηματικές δωρεές
τους: https://secure-give.rmh-newyork.org/20
21greekwalkathon, https://secure-give.rmhnewyork.org/2021GreekWalk
Μηνύματα προς τους συμμετέχοντες θα
απευθύνουν διαδικτυακά η πρόεδρος του

RMDH, Ρουθ Μπράουν, και ο διευθυντής του
Ελληνικού Τμήματος, Σπύρος Μαλιαγρός. Θα
συμμετέχουν επίσης, όπως κάθε χρόνο, μαθητές
της Σχολής Ακροβατικής Γυμναστικής και Πολεμικών Τεχνών Λουπάκη με επικεφαλής τον
Ελληνοαμερικανό πρωταθλητή Ελληνορωμαϊκής πάλης, Τόνυ Λουπάκη, τα χορευτικά της
κοινότητας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Πορτ
Ουάσιγκτον και του Λαογραφικού Ομίλου Ελλήνων Αμερικής, ενώ θα προβληθούν και αρκετές ζωγραφιές μικρών παιδιών.
«Το Ελληνικό Τμήμα έχει αποτελέσει σωσίβιο σωτηρίας για πολλές οικογένειες από την
Ελλάδα και την Κύπρο αλλά και από το χώρο
της Ομογένειας και όλο τον κόσμο που έρχονται στη Νέα Υόρκη για θεραπεία την οποία δεν
μπορούν να βρουν πουθενά αλλού», τονίζεται

στην ανακοίνωση της Επιτροπής του Ελληνικού Τμήματος.
Τα χρήματα που συγκεντρώνονται από τις
δύο βασικές εκδηλώσεις το χρόνο, το Walk-AThon και τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή, βοηθούν το ίδρυμα να παρέχει στέγη, τροφή και να
εξυπηρετεί τις ανάγκες των καρκινοπαθών παιδιών και των οικογενειών τους που φιλοξενούνται στον ανακαινισμένο ξενώνα του το Μανχάτταν στη διάρκεια της θεραπείας τους σε νοσοκομεία της Νέας Υόρκης.
Η συντονίστρια του Ελληνικού Τμήματος,
Σπυριδούλα Κατέχη, δεν φανταζόταν πέρυσι
ότι η εκδήλωση αυτή θα μπορούσε να διοργανωθεί διαδικτυακά και να έχει μάλιστα μεγάλη
επιτυχία. Σημειώνεται ότι πέρυσι, εν μέσω της
πανδημίας, οι φίλοι του Ελληνικού Τμήματος

συμμετείχαν στο διαδικτυακό Walk-a-Thon και
συγκέντρωσαν ποσό που ξεπέρασε τις τριάντα
χιλιάδες δολάρια.
Ακόμη πιο μεγάλος και πιο έντονος είναι ο
ενθουσιασμός των συμμετεχόντων φέτος.
«Προχωράμε με πολύ καλό ρυθμό, υπάρχει ήδη
πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και προσκαλούμε και
όσους δεν έχουν δηλώσει ακόμα συμμετοχή, να
το κάνουν. Χωρίς τη βοήθεια όλων αυτών των
ανθρώπων δεν θα μπορούσαμε να προσφέρουμε όσα προσφέρουμε στα παιδιά που μας χρειάζονται και τις οικογένειές τους», μας είπε η κ.
Κατέχη, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της
προς την Ελληνο-αμερικανική κοινότητα που
βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του ιδρύματος
και ιδιαίτερα του Ελληνικού Τμήματος και υποστηρίζει το έργο του.
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Αθήνα - Σικάγο
Το έγκλημα, οι ληστείες, η λωποδυσία, η απανθρωπιά η αγριότητα, η αναλγησία, η απάτη,οι βιασμοί, η μοιχείακαι η ελλιπής ύπαρξη των αντιθέτων τους, όπως η αλληλεγγύη, η συνύπαρξη, η σωφροσύνη, ο σεβασμός, η πρόνοια, κ.λπ. είναι μόνο μερικά από τα
αρνητικά στοιχεία που αποτελούν την σημερινή Αθήνα στην καθημερινή διαβίωσή της. Ακόμα και εταιρίες πληρωμένων δολοφόνων
υπάρχουν και δεν είναι μόνο οι άγνωστοι ξένοι, λαθρομετανάστες
και μη, είναι και ένα μέρος της ελληνικής νεολαίας που προτιμάει
αυτόν τον τρόπο διαβίωσης αντί της εργασίας.Τα εγκλήματα είναι
τόσο ειδεχθή που με πιάνει σκεπτικισμός: να ανοίξω ή να μην ανοίξω την τηλεόραση να δω τις ειδήσεις; Πρόκειται για έναν αριθμό
εγκληματιών που επαυξάνεται κάθε μέρα.
Τι φταίει; Πρώτα από όλα η ελλιπής παιδεία. Δεύτερον και πολύ
βασικό: η μη εφαρμογή των νόμων. Μία παράβαση είναι παράβαση
σε οποιαδήποτε μορφή εκτελείται. Το πράγμα έχει ξεφύγει τόσο που
διερωτάται κανείς αν μπορεί να υπάρξει λύση παρά την καλή διάθεση των ιθυνόντων και των αστυνομικών αρχών που, επιτέλους,
ασχολούνται με τα καθήκοντά τους ως επιτηρητές του νόμου. Εκείνο που τρομάζει πιο πολύ και από το έγκλημα καθαυτό είναι η αγριότητα και η αναλγησία που κυριαρχούν στην διάπραξή του: δίνουν
την εντύπωση ενός πλήθους ανθρώπων χωρίς συνείδηση! Εσείς τι
λέτε; Πείτε μας τη γνώμη σας. Ρ.Κ.

Έγκλημα και αναλγησία
85 μαθητές, κυρίως γένους θηλυκού, μαθήτριες, κομματιάστηκαν
από «πολεμοχαρείς» συμπατριώτες τους στο Αφγανιστάν. Αυτό είδαμε στις ειδήσεις μαζί με υπολείμματα από τα πενιχρά υπάρχοντά
των σφαγιασθέντων. Το έγκλημα είναι τόσο ειδεχθές που σου στρίβει τα εντόσθια ακόμα και να το σχολιάσεις, τέτοιος είναι ο αποτροπιασμός που προκαλεί. Η αιτία, άκουσα, δεν έχει επιβεβαιωθεί, είναι
επειδή δεν γίνεται αποδεκτό από ένα μέρος του ανδρικού πληθυσμού αυτής της χώρας οι γυναίκες να μαθαίνουν γράμματα. Δηλαδή προτιμούνται να παραμένουν «σκεύη» κάτι όπως τα χαρέμια επί
τουρκοκρατίας. Με λίγα λόγια για τους δολοφόνους είναι προτιμότερο νεκρές παρά μορφωμένες. Κάτι παρόμοιο συνέβαινε και συμβαίνει και με τους ΜπόκοΧαράμ στη Νιγηρία, Άρπαζαν από τα σχολεία κοριτσόπουλα προς τέρψιν των «μαχητών» τους. Στο παρελθόν
είχαν απαγάγει τριακόσιες από σχολείο θηλέων, τώρα, προ καιρού
άκουσα στις ειδήσεις ότι το επανέλαβαν ή δοκίμασαν να το επαναλάβουν με λιγότερες. Έτσι έχουν τα πράγματα παρόλη την υποτιθέμενη «πρόοδο» και εκπολιτισμό που λένε ότι έχει «διεισδύσει παντού», όχι όμως στη ζούγκλα των ΜπόκοΧαράμ, που βρίσκεται
εμπράγματα στην Αφρική είτε, μεταφορικά, στις πόλεις των Αφγανών δολοφόνων των 85 μαθητριών και μαθητών. Η τωρινή ιστορία
μου θύμισε τον νεαρό Αφγανό-κτήνος που βίασε το κορίτσι στη Ρόδο ή στη Μύκονο; Δεν θυμάμαι το νησί, ύστερα, μετά την κτηνώδη
ικανοποίησή του, την χτύπαγε στους βράχους να την τελειώσει.
Έμαθα ότι αποφυλακίστηκε, πήγε στη Γερμανία και επανέλαβε κάτι
παρόμοιο. Τέτοιοι άνθρωποι-θηρία χωρίς συνείδηση υπάρχουν παντού, η διαφορά είναι ότι εδώ έχουμε και την εθιμική ιδεοληψία ως
αίτιο της θηριωδίας. Αν εφαρμόζονταν οι νόμοι κάτι καλύτερο θα
μπορούσε να είχε συμβεί. Δεν νομίζετε; Ρ.Κ.

Η Αγία Σοφία κι ο Ερντογάν
Ο Τούρκος Πρόεδρος σκέπασε με μία τεραστίων διαστάσεων σημαία της πατρίδας του την εκκλησία ου Ιουστινιανού κι έκανε την
δήλωση, συμβολίζοντας την μεγαλοσύνη του λαβάρου, ότι ο θεός
της πατρίδας του είναι ο κραταιότερος όλων. Δηλαδή είπε κάτι παρόμοιο με αυτό που δήλωσε και για τα 72 πολεμικά πλοία του, που
μετριαζόταν, όμως, από το επίρρημα «σχεδόν». Με την Αγία Σοφία

Πολλά τα κρυφά στολίδια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μας περιμένουν να τα επισκεφθούμε το καλοκαίρι… Να πάμε και φέτος στην Ελλάδα, μετά τον Ιούνιο, εμβολιασμένοι και σεβόμενοι τους υγειονομικούς κανονισμούς. Το καλοκαιρινό στιγμιότυπο από την παραλία της Καραθώνας στο Ναύπλιο, Σάββατο
22 Μαΐου 2021. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ήταν απόλυτος! Αλλά, αξιότιμε κύριε Ερντογάν ή μέλλοντα πατησάχη πασών των …Τουρκιών, όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο δικός τους Θεός (η ιδέα του δηλαδή, αφού οΘεός δεν είναι ορατό
πρόσωπο) είναι ο επικρατέστερος όλων!Όσο για το λάβαροπου
απλώσατε πάνω από την εκκλησία του Ιουστινιανού, έχω ακούσει
το εξής εις την Πόλη-Ιστανπούλ, από Τούρκους, για το οποίο δεν είμαι βέβαιος: ότι συμβολίζει το αίμα των Ελλήνων όπου πλέει η ημισέληνος. Είναι έτσι για να το λάβουμε κι αυτό υπόψιν μας; Ρ.Κ.

Περί κατοικιδίων
Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση ακούσαμε για την ψήφιση του
νόμου περί προστασίαςτων κατοικίδιων ζώων. Η αναλγησία και η
κακουργία ορισμένων ατόμων ξεπερνούσε συχνά τα όρια κάθε ανοχής, με τον βασανισμό των άμοιρων ζωντανών ή με την εγκατάλειψή τους στο δρόμο. Ένα κατοικίδιο πρέπει να αποτελεί μέρος του
σπιτιού, της οικογένειας και χρειάζεται την φροντίδα του. Και αυτό,
όταν ζει με αισθαντικά άτομα ανταποδίδει με τα δικά του φιλικά και
ακέραια. Ανεύθυνα άτομα δεν θα πρέπει να παίρνουν ποτέ κατοικίδιο
γιατί δεν θα το φροντίσουν, απλώς θα το ταλαιπωρήσουν ή και θα το
βασανίσουν εγκαταλείποντάς το στο τέλος. Αυτά τα άτομα είναι ανίκανα να αισθανθούν την ευθύνη απέναντι σ’ ένα κατοικίδιο και πολλά από αυτά είναι συνήθως ανίκανα να δώσουν και κάτι σε μία συνύπαρξη με άλλο άτομο. Η διαφορά είναι πως εδώ ο χωρισμός μπορεί
να σώσει κάποιοναλλά όχι ένα κατοικίδιο που εξαρτάται από την
φροντίδα του ανθρώπου και εγκαταλείπεται στο δρόμο.Προχθές, όχι
ανήκουστο πια στην πατρίδα, βρέθηκε, ευτυχώς από ένα ζωόφιλό
άτομο, ζωντανό κουτάβι στα σκουπίδια! Στον δράστη αυτού του
εγκλήματος αλλού θα τιμωρείτο παραδειγματικά: εκατό βουρδουλιές
δημόσια πριν μπει στη φυλακή. Συγχαίρουμε αυτούς δημιούργησαν
αυτόν το νόμο και θα χαρούμε να δούμε την εφαρμογή του.Ρ.Κ.

Τα αισθητήρια ενός ζώου
Από προσωπική εμπειρία μιας ζωής με κατοικίδια μπορώ να βε-

βαιώσω πόσο αισθαντικά και πόσο ανταποδίδουν την φροντίδα
που τους προσφέρουμε. Μπορώ να βεβαιώσω την εξυπνάδα τους,
διαφορετική από την ανθρώπινη αλλά υπάρχει και είναι αλάνθαστη
σε αυτό που επικεντρώνεταιένα ζώο, κατοικίδιο ή μη. Επίσης, τα αισθητήρια όργανα ενός ζώου είναι απείρως μεγαλύτερης εμβέλειας
και ακρίβειας από τα δικά μας.
Η φιλία τους είναιπιο πιστή και ανιδιοτελής από τηνιδιοτελή φιλία πολλών ανθρώπων: δεν δημιουργείται από συμφέρον και υστεροβουλία αλλά από ξεκάθαρη ανάγκη συνύπαρξης. Σε ότι αφορά τα
αισθητήρια όργανα ενός κατοικίδιου, ο γάτος μου έχει καταγράψει
και γνωρίζειτι σημαίνουν όλοι οι θορύβους που συμβαίνουν μέσα
στο σπίτι και ανταποκρίνεται αναλόγως.
Οτιδήποτε καινούριο μπει στο χώρο του θα το ελέγξει με την
οσμή του καταγράφοντάς το.
Όταν αφαιρώ το μαλλί που αφήνει σε ένα από τα σημεία που κοιμάται, με ένα είδος κολλώδους χαρτιού σε ένα πλαστικό εργαλείο
χειρός που ρολάρει και δεν κάνει κανένα θόρυβο για μένα, γι’ αυτόν υπάρχει και τρέχει αμέσως από την ντουλάπα με τα ρούχα που
κοιμάται, περισσότερο από δέκα μέτρα μακριά σε άλλο δωμάτιο,
γιατί ξέρει τι κάνω και θέλει να περάσω κι εκείνον με δαύτο! Αν μπει
στο σπίτι έστω και σκνίπα από τη σίτα του παραθύρου και κινείται
στη σκιά, αθέατη 100%100 από εμένα, εκείνος την βλέπει αμέσως
και τηςρίχνεται από ένστικτο. Σε δευτερόλεπτα την έχει σκοτώσει!
Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, παραθέτω (ξανά) το
ελεγείο που έγραψα για την εξαφάνιση του γαϊδάρου από ο χωριό
μου και το είχα δημοσιεύσει πριν χρόνια. Ρ.Κ.
__________

ΕΛΕΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
ΤΟΥ ΓΑΪΔΑΡΟΥ ΩΣ ΕΙΔΟΣ
Σε άλλους καιρούς, τα Σάββατα,
εύκολα μέτραες εκατό γαϊδούρια απ’ το χωριό μου,
το μεγαλύτερο της Κεφαλλονιάς, στο Αργοστόλι, πλάι στη γέφυρα
από την από δω μεριά του καφενείου του Αριστοφάνη.
Εκεί μασούλααν το σανό τους περιμένοντας
τον κύριό τους να γυρίσει με τα ψώνια∙
για να τα μεταφέρουν στο χωριό, μαζί κι εκείνον, γιατί όχι
ακόμα κι αν τα χτύπαγαν, αφού πολλοί ήταν σκληροί μαζί τους.
Ακόμα κι έτσι, όμως, τον καλωσόριζαν
μ΄ ένα ελαφρύ ογκάνισμα και τη ματιά υγρή απ’ την προσμονή,
γεμάτη πραότητα και καλοσύνη
από τα μύχια του στωικού εαυτού τους,
με την παροιμιώδη υπομονή:
να επιστρέψουν στο χωριό μια ώρα αρχύτερα,
να τα ξεσαμαρώσουν και να ξεκουραστούν κι εκείνα
στον ίσκιο κάποιου δέντρου, αν ήταν καλοκαίρι,
ή στη θαλπωρή του αχερώνα τους, αν ήτανε χειμώνας.
Τώρα, στερνά, μαθαίνω
πέθανε στο χωριό μου κι ο τελευταίος ειρηνικός
εκπρόσωπος του είδους.
Δεν θα ακουστεί πια το εγερτήριο γκάρισμά τους
όταν μαζί με τα κοκόρια αποτελούσε
έναν δικό τους χορωδιακό μεμνώνιον ύμνο
στον ήλιο, καλωσορίζοντας τη μέρα.
Ούτε η σκληρή δουλειά ούτε και η σκληρότητα του ανθρώπου
μπόρεσαν να ξεκληρίσουν τη στωική παρουσία τους μέσα στη φύση.
Αυτό το κατόρθωσε η πρόοδος. Τι θλίψη.
							
Νοέμβρης 2016

Ευρώπη και μεταναστευτικές πολιτικές
Μια μεγάλη ομάδα Γάλλων στρατιωτικών εν αποστρατεία εμφανίστηκαν
ως υποστηρικτές δικτατορίας που θα
σώσει τη χώρα τους από τον εξισλαμισμό, διάβασα και άκουσα στις ειδήσεις. Πώς να τους πεις ότι μία δικτατορία δεν προάγει ποτέ την εξέλιξη μιας
χώρας και απλώς την περιπλέκει αναβάλλοντας μόνο τις λύσεις για τα
στραβά και αναχρονιστικά που δημιουργεί για το μέλλον; Επίσης, η Γαλλία ήταν μία αποικιοκρατική δύναμη
στο παρελθόν: και πού δεν είχε στήσει
τη σημαία της, από την Ασία με το περίφημο Ντιεν Μπιεν Φου, θυμάμαι
στις δεκαετίες αμέσως μετά τον πόλεμο, στην Αφρική με τον περίφημο μακαρίτη Λουμούμπα, Αλγερία, κ.λπ.,
ίσαμε την Καραϊβική και την Λουϊζιάνα! Μόνο την Αυστραλία είχαν αφήσει
έξω να την …φροντίσουν οι Εγγλέζοι.
Επομένως αυτοί οι κύριοι στρατιω-

τικοί θα έκαναν καλύτερα να σιωπούν.
Εκείνη που δεν ήταν ποτέ αποικιοκρατική δύναμη και πληρώνει τα σπασμένα για λογαριασμό όλων είναι η Ελλάδα.
Και μη μου πείτε πως τότε-με την
προηγούμενη κυβέρνηση- συμπεριφέρθηκαν όπως έπρεπε οι Ευρωπαίοι
όταν θεωρούσαν σύνορα της Ευρώπης
την «Μακεδονία» του Γκλιγκόροφ!
Και όταν αυτοί οι δύστυχοι έκαναν μία
γιούρια προς τα τριπλά συρματοπλέγματα, ύστερα από ψευδή είδηση, οι
«Νεομακεδόνες» τους απώθησαν επιτυχώς στέλνοντάς τους πίσω στη λάσπη του χωραφιού που είχαν κατασκηνώσει. Θυμάμαι ένα νεαρό που σήκωνε με τα δύο του χέρια τεντώνοντας
ένα τεράστιο φίδι που είχε σκοτώσει!
Επομένως, κύριοι Γάλλοι απόμαχοι,
όχι ‘’εφ’ όπλου λόγχη’’ αλλά …ανάπαυση!!

Στην αρχή αυτής προσφυγικής εισβολής, θυμάμαι, οι νησιώτες έκαναν
τα πάνδεινα για να βοηθήσουν. Κάτι
ήξεραν κάποιοι ή είχαν ακούσει από
παθόντες από την δική τους επιβεβλημένη, πραγματική προσφυγιά που βρέθηκαν όταν ο Κεμάλ Ατατούρκ άδειασε την Ιωνία από τους Έλληνες, μια
περιοχή με ελληνικές ρίζες από την
εποχή του Μινωικού πολισμού, δηλαδή την 2η χιλιετία π.Χ. Με την πλήθυνση, όμως, της εισβολής αντιλήφθηκαν
ότι πάνω τους παιζόταν και ένα παιχνίδι ‘’οπλοποίησής’’ των προσφυγο-μεταναστών από τους Τούρκους.
Δεν γνωρίζουμε το βάθος ή λεπτομέρειες, αλλά γνωρίζουμε ότι οι Τούρκοι
δεν αγαπάνε την Ελλάδα και θα την
ήθελαν σκλαβωμένη πάλι, αν μπορούσαν, γι’ αυτό μέσα στους προσφυγο-μετανάστες θα έβαναν και στοιχεία
ανθελληνικά, δικά τους.

Πόσοι είναι ποιοι είναι, αυτό το
γνωρίζουν μόνο εκείνοι. Επειδή οι
αριθμοί πλήθαιναν οι κάτοικοι άρχισαν να δυσανασχετούν. Σ’ ένα νησί δέκα χιλιάδων έφτασαν να υπάρχουν διπλάσιοι πρόσφυγες. Γι’ αυτόν το λόγο,
π.χ., ένας γνωστός φίλου μου από την
Αμερική που περνούσε τα καλοκαίρια
του στο νησί που γεννήθηκε, δήλωσε
ότι δεν πάει πια. Έτσι εξελίχθηκε τελικά η επίδραση ενός πολυεθνικού προσφυγικού κύματος στα νησιά του Αιγαίου. Οι δε Τούρκοι, ασφαλώς, το χαβά τους: θέλουν τη «γαλανή» θάλασσα δική τους. Αυτή προς το παρόν…

Οι ρεπουμπλικάνοι

Στο τελευταίο συνέδριο του κόμματος των ρεπουμπλικάνων, κύριο θέμα
τους ήταν η «προβολή και προστασία
των αγγλοσαξονικών αξιών». Τι σημαίνει αυτό; Υποθέτω ότι πρόκειται

για την …υπεροχή των αγγλοσαξονικής
καταγωγής Αμερικανών οπαδών
του κόμματός τους απέναντι άλλων
μειονοτήτων! Ευτυχώς, διάβασα, ότι
υπήρχαν μέλη στο συνέδριο που αντιτάχτηκαν σφόδρα ενάντια στην πρόταση και την πέταξαν στα σκουπίδια.
Αλλά και μόνο η πρόταση δεν κάνει
άλλο από το να αναβιώνει, με άλλο
όνομα, τα περί WASPS και ΚΚΚ του
παρελθόντος.
Δυστυχώς εκεί βρίσκονται ακόμα
μερικοί ή πολλοί(;) από τους ιθύνοντες και οπαδούς του ρεπουμπλικανικού κόμματος σήμερα, διακόσια χρόνια μετά από αυτή την νοοτροπία και
αυτές τις ιδέες συνύπαρξης, σε μια δημοκρατική χώρα μεταναστών όπου,
υποτίθενται σεβαστές όλες οι ιδέες και
οι καταβολές τους.
Ρήγας Καππάτος
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Στο «φως» το πρωτότυπο χειρόγραφο της β’
μελοποίησης του «Yμνου εις την Ελευθερίαν»
Της Α. Ταπάσκου/ΑΠΕ-ΜΠΕ

καθυστέρησε
Του Ρήγα Καππάτου
Από την αρχή της πανδημίας δεν είχαμε
ακούσει τίποτα γι΄ αυτήν τη χώρα-κόσμο
υπέρ ενός δισεκατομμυρίου κατοίκων. Νομίζαμε δε ότι είχε εξαιρεθεί από την ίδια την
αρρώστια(!) ή, λόγω της χαοτικής δημογραφικής κατάστασης που επικρατεί, με τις χιλιάδες ανθρώπους που ζούνε στο δρόμο, δεν
εύρισκαν πώς να μετρήσουν τα θύματα. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για όποιον έχει
πάει εκεί.

Τ

ο πρωτότυπο χειρόγραφο
της β› μελοποίησης του
«Ύμνου εις την Ελευθερίαν» του
Νικολάου Χαλικιόπουλου-Μάντζαρου, έρχεται για πρώτη φορά στο φως και δεσπόζει πλέον,
στη Δημοτική Πινακοθήκη Κέρκυρας, μετά και την παράδοσή
του από τη δήμαρχο Κεντρικής
Κέρκυρας και Διαποντίων, Μερόπη Υδραίου στον πρόεδρο της
Δημοτικής Πινακοθήκης.
Πρόκειται για ένα πολυσέλιδο
χειρόγραφο, του Νικολάου Χαλικιόπουλου-Μάντζαρου, που φυλασσόταν εδώ και 85 χρόνια στο
θησαυροφυλάκιο του δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, μετά τη δωρεά
από τον τότε υπουργό Παιδείας
Γεώργιο Παπανδρέου στον δήμο
Κερκυραίων, το 1936.
Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕΜΠΕ ο δρ. Μουσικολογίας, εκπαιδευτικός και αρχιμουσικός,
Κωνσταντίνος Ζεβρόπουλος,
«πρόκειται για ένα ογκώδη χειρόγραφο τόμο, διαστάσεων 23Χ30
cm, πλαγίου σχήματος, δεμένο με
σκληρό εξώφυλλο, με δερμάτινη
καφετί πλάτη, με έξι χρυσέκτυπες
διπλές λωρίδες, στο εξώφυλλο
του οποίου, διαβάζεται, σε διπλωματική καταγραφή: «ΎΜΝΟΣ /
Εις την Ελευθερίαν / Δ. Σολωμού
/ Νικόλαος Χ. Μάντζαρος / Κερκυραίος / Εμελοθέτησεν»».
Σύμφωνα με τον δρ. Μουσικολογίας Κωνσταντίνο Ζερβόπουλο, το πρωτότυπο χειρόγραφο της
β’ μελοποίησης του «Ύμνου εις
την Ελευθερίαν» του Νικολάου
Χαλικιόπουλου-Μάντζαρου, ή
όπως το ονομάζει ο ίδιος στη διατριβή του, στο χειρόγραφο «Δημαρχείου», «στην εσωτερική
πλευρά του μπροστινού εξωφύλλου, υπάρχει η ένδειξη, σε διπλωματική καταγραφή «Opera inedita
/ Originale / Prezzo franchi No
25.000 / Venticinque milla /
Proprieta del figlio dell’ autore /
Demetrio
C.
Manzaro/
Concirese»».
Στο κάτω μέρος της ίδιας σελίδας, υπάρχει μισοσβησμένη δυσανάγνωστη καλλιγραφική επιγραφή, στην οποία με δυσκολία
και με μεγάλη επιφύλαξη, διαβάζουμε: «8 Νο». Ανοίγοντας τον
τόμο, η πρώτη σελίδα, πλάγιου
σχήματος, που συναντάμε έχει
ένα αντίγραφο της επιστολής του
Μάντζαρου η οποία συνόδευε το
χειρόγραφο «Όθωνα» και ακολουθεί επικολλημένη η αυθεντική
απαντητική επιστολή του Όθωνα
προς τον Μάντζαρο, καθώς και
ένα αντίγραφο της επιστολής
Όθωνα, γραμμένη με τον ίδιο
γραφικό χαρακτήρα με αυτόν του
αντιγράφου της επιστολής Μάντζαρου προς Όθωνα. Το γεγονός
αυτό είχε, για πολλά χρόνια, δημιουργήσει την εντύπωση ότι το
χειρόγραφο «Δημαρχείου» αποτελούσε ακριβές αντίγραφο του

Η Ινδία που

Ενθυμούμαι την εντύπωση δύο φίλων μου
ποιητών που είχαν κληθεί στην αρχή της δεκαετίας του ’80να επισκεφθούν την Ινδία,
για μια ειδική γιορτή-παρουσίαση, σε ένα
πανεπιστήμιο που διέθετε πρόγραμμα
‘’Ισπανικών Σπουδών’’ Τον Περουβιανό ποιητή Κάρλος Χερμάν Μπέλλι (Carlos Germán
Belli) και τον Χιλιανό αείμνηστο εκλιπόντα
επιστήθιο φίλο, Ενρίκε Λιν (Enrique Lihn).
Ο Ενρίκε Λιν επέστρεψε από τις Ινδίες στις
ΗΠΑ, λόγω υποχρεώσεων, μετά από την
επίσκεψη κι έμεινε στο σπίτι μου, στο Γκρήνουϊτς Βίλλατζ. Έτσι μου περιέγραψε τις
εντυπώσεις του για την γιορτή στο πανεπιστήμιο αλλά και κάποιων τοπικών εθίμων.

αφιερωμένου στον Όθωνα τόμου
με τη μελοποίηση του Ύμνου, κάτι που δεν ισχύει, επισημαίνει ο κ.
Ζερβόπουλος.
Ακολουθεί το κείμενο του
ΥΜΝΟΥ, στις σελίδες 0 -322, με
τις μονές σελίδες στα αριστερά
και τις ζυγές σελίδες στα δεξιά του
τόμου. Ανάμεσα σε κάποια μέρη
υπάρχουν άγραφες σελίδες, κάτι
που ενισχύει την πεποίθησή μας
ότι στο χειρόγραφο «Δημαρχείου»
το μέρος του Ύμνου αποτελείται
από συρραφή ξεχωριστών μερών,
διαφορετικών περιόδων, τα οποία
συσταχώθηκαν στον τόμο και
απετέλεσαν την τελική εκδοχή
της «πολυφωνικής» μελοποίησης.
Τα περισσότερα φύλλα του χειρόγραφου «Δημαρχείου» διασώζουν
τις παλαιότερες εκδοχές της «πολυφωνικής» μελοποίησης, ενώ κάποια άλλα δείχνουν να έχουν επικολληθεί στην τελική φάση αναθεώρησης του τεκμηρίου. Ο
Ύμνος ολοκληρώνεται στη σελίδα
322, ακολουθούν τρεις άγραφες
σελίδες και αμέσως μετά δύο έργα
(Εις μοναχήν και Ας χαρούμε της
φύσις τα δώρα), τα οποία συσταχώθηκαν αργότερα στο τεκμήριο.
Από όλα τα παραπάνω φαίνεται η σημαντική αξία του χειρόγραφου «Δημαρχείου», καθώς,
τουλάχιστον όσον αφορά τον
Ύμνο, από τη συστηματική και εις
βάθος μελέτη του μπορούν να συναχθούν πολλά σημαντικά συμπεράσματα για την εξελικτική
πορεία της σύνθεσης της «πολυφωνικής» μελοποίησης, να αποκατασταθούν εκλιπόντα μέρη των
διαφόρων φάσεων γραφής του έργου , αλλά και να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για τη σταδιακή διαμόρφωση του συνθετικού ύφους του Μάντζαρου.
Όσον αφορά την τελική μορ-

φή της «πολυφωνικής» μελοποίησης, έτσι όπως αυτή καταγράφεται στο χειρόγραφο «Δημαρχείου», αξίζει να παρατηρήσουμε ότι
στα περισσότερα μέρη της έχουν
προστεθεί πιανιστικές εισαγωγές,
σε αντίθεση με τις παλαιότερες
γραφές της ίδιας μελοποίησης.
Επίσης, κάποια μέρη της (Νο 29,
και 40) είναι μοναδικά στις διάφορες εκδοχές της «πολυφωνικής»
μελοποίησης, κάποια (34 και 39Α)
προέρχονται από την «πρώτη» μελοποίηση, κάποια άλλα (ειδικά το
μέρος Νο 25), αποτελούν εξαιρετικά δείγματα συνθετικής ωρίμανσης του ύφους του συνθέτη,
ενώ αντίθετα, ελάχιστα μέρη (ειδικά το μέρος Νο 22) υστερούν
κάπως σε ενδιαφέρον σε σχέση με
τις παλαιότερες γραφές τους. Τέλος, αυτό που θα πρέπει να τονιστεί σε σχέση με το χειρόγραφο
«Δημαρχείου» και την «πολυφωνική» μελοποίηση του Ύμνου, είναι η εξαιρετική επιμέλεια που
επέδειξε ο Μάντζαρος τόσο στην
καθαρή γραφή της μουσικής, όσο
και στην πολύ προσεγμένη κειμενοθεσία, τονίζει ο κ. Ζερβόπουλος.
Όπως εξιστορεί στο ΑΠΕΜΠΕ ο κ. Ζερβόπουλος, «ο τόμος, μαζί με κάποια άλλα έργα του
συνθέτη, φαίνεται ότι είχαν εκτεθεί από τον υιό του συνθέτη, Δημήτριο, στην παγκόσμια εμπορική
έκθεση του Παρισιού του έτους
1878 προς πώληση, προκειμένου
να ελαφρυνθεί η οικογένεια του
συνθέτη από τα δυσβάστακτα οικονομικά βάρη που είχαν κληρονομήσει. Η επίσημη ισοτιμία γαλλικού φράγκου 1878 με ευρώ (σε
τιμές 2007) ήταν 1 FRF = 4,7032
ευρώ, συνεπώς, τα 25.000 FRF
αντιστοιχούν σε 117.580 ευρώ. Ο
τόμος δεν πωλήθηκε, τελικά το
1878, αλλά μάλλον πωλήθηκε αργότερα (κάτω από 100 δραχμές

της εποχής) από τον εγγονό του
Μάντζαρου, το γιο του Δημητρίου, σιορ Τόνη, στον «Καμηλιέρη»,
ίσως τον συνθέτη Λαυρέντιο Καμηλιέρη. Αυτός φαίνεται ότι το
πώλησε σε άγνωστο αγοραστή,
έως ότου το τεκμήριο εντοπίζεται
και πάλι στα 1930 στα χέρια της
δισέγγονης του Μάντζαρου, Γεωργίας, συζύγου Αναστασίου
Κράλλη, από όπου τελικά αγοράστηκε από το ελληνικό κράτος, με
μεσολάβηση του τότε υπουργού
Παιδείας, Γεωργίου Παπανδρέου,
αντί 60.000 δραχμών, περίπου
10.200 ευρώ σε τιμές 2007 και
έκτοτε παραμένει στην Κέρκυρα,
αρχικά στο Μουσείο Κέρκυρας,
παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο,
ενώ μέχρι σήμερα φυλασσόταν
στο δημαρχείο του δήμου Κερκυραίων».
«Το πρωτότυπο χειρόγραφο
της β› (δεύτερης) μελοποίησης
του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν»
του Νικολάου Χαλικιόπουλου-Μάντζαρου αποτελεί πολύτιμο κειμήλιο πολιτιστικής κληρονομιάς, όχι μόνο του κερκυραϊκού
λαού, αλλά όλης της Ελλάδας»
δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων Μερόπη Υδραίου.
Το χειρόγραφο κειμήλιο της β›
μελοποίησης του «Ύμνου εις την
Ελευθερίαν» του Νικολάου Χαλικιόπουλου-Μάντζαρου θα εκτεθεί
εντός γυάλινης προθήκης στο κεντρικό σημείο της πρώτης αίθουσας, της Δημοτικής Πινακοθήκης
Κέρκυρας, μαζί με τις προσωπογραφίες των Δ. Σολωμού και Ν.
Μάντζαρου - Χαλικιόπουλου, στο
πλαίσιο των δράσεων για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την
Ελληνική Επανάσταση του 1821
και θα παραμείνει μέχρι το πέρας
του έτους 2021.

Ένα από αυτά ήταν η ‘ταφή’. Στην παρέα
των δύο φίλων μου υπήρχε κι ένας τρίτος, ο
Λατινοαμερικανός ποιητής προσκεκλημένο
Τιάγκοντε Μελο (Tiago de Melo), o πιο γνωστός ποιητής στην Βραζιλία, που ήρθε μαζί
με τον ΕνρίκεΛίν στη Νέα Υόρκη όπου είχε
έναν αδελφό και έτσι τον γνώρισα. Ήταν
θερμός βαλλιεχιστής-όπως κι εγώ- και είχαμε ενδιαφέρουσες ανταλλαγές απόψεων πάνω σε αυτό. Γνώρισα και τον αδελφό του που
έπαιζε σαξόφωνο σε μια ορχήστρα τζαζ.
Ανταλλάξαμε κάνα δυο γράμματα, όταν επέστρεψε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, αλλά μετά τον
έχασα. Στο τελευταίο γράμμα μου έγραψε
ότι θα πήγαινε να ζήσει με τους ιθαγενείς
συμπατριώτες του στο Μάτο Γκρόσο! Δεν
ξανακούστηκε ύστερα.
Το ξενοδοχείο που έμεναν, μου είπε ο Ενρίκε Λιν, δεν ήταν πολύ μακριά από τον Γάγγη, το ποτάμι που πόντιζαν τους νεκρούς ή
την τέφρα τους και μύριζε νυχθημερόν καμένη σάρκα από τις φωτιές που έκαιγαν τα
πτώματα πριν τα ρίξουν στο νερό. Το πρόβλημα που παρατήρησε ήταν πως οι περισσότεροι δεν ήταν αρκετά πλούσιοι για να
αγοράσουν τα απαιτούμενα ξύλα για αποτέφρωση. Έτσι πολλά πτώματα ρίχνονταν στο
ποτάμι μισοκαμένα ή και χωρίς μεσολάβηση
ταφικής πυράς. Για τους ντόπιους, προφανώς, αυτή η ειδική «ταφή» αποτελεί και είδος
αξιοθέατου για τους ξένους, γι’ αυτό τους
πήγαν εκεί να δουν το θέαμα. «Είδα -μου είπε ο αξέχαστος Ενρίκε- ένα πτώμα που το
ρέμα του ποταμού το είχε ρίξει στην άκρη
ενώ ένα πεινασμένο σκυλί του έτρωγε το
πρόσωπο! Δίπλα ένας άνθρωπος έπλενε τα
δόντια του με νερό από το ποτάμι με ένα
βουρτσάκι, αδιαφορώντας για το γειτονικό
του συμβάν!
Αυτή η εικόνα μου έμεινε εντυπωμένη όλα
αυτά τα χρόνια. Γι’ αυτό κι η πανδημία, με τις
χιλιάδες θύματα και αρρώστους, την τραγωδία της ανεπαρκούς ιατρικής περίθαλψης
που βλέπουμε στην τηλεόραση, το χάος και
την οδύνη συγγενών και αρρώστων, μου θύμισαν την περιγραφή του φίλου μου και γι’
αυτό μοιάζει σα να ήταν αναμενόμενη.
Να πω και την παρατήρηση του Ενρίκε
Λιν για την εκπληκτική δύναμη του ποταμού να παρασύρει εκατομμύρια νεκρών χωρίς να έχει βρωμίσει! Υποθέτω γι΄ αυτό θεωρείται από τους Ινδούς ‘’ιερό ποτάμι’’.
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Έφυγε σε ηλικία 72 ετών ο Ευστάθιος Παπαδόπουλος
Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnline)
έθανε την Κυριακή 16 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη,
σε ηλικία 72 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με
τον καρκίνο, ο Ευστάθιος Παπαδόπουλος, πατέρας της
συνεργάτιδας της Greek News Ρεβέκκας Παπαδοπούλου
και πεθερός του συνεκδότη της εφημερίδας μας, Δημήτρη Πανάγου.

Π

Ο Ευστάθιος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στο χωριό Μελισσοκομείο της Καβάλας το 1949, από φτωχή οικογένεια
και μπήκε νωρίς στη βιοπάλη. Το μικρότερο από τα πέντε
παιδιά της οικογένειας, βρέθηκε από τα 12 του χρόνια στη
Θεσσαλονίκη, μαθαίνοντας την τέχνη του ηλεκτροσυγκολλητή.
Αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, μετανάστευσε στ Γερμανία και εργάστηκε για χρόνια στην εταιρεία Neoplan,
όπου έφτασε μέχρι τη θέση του βοηθού προϊσταμένου της
γραμμής παραγωγής. Στο μεταξύ γνώρισε τη σύντροφο της
ζωής του Αργυρώ Κορσαβαϊδου και απέκτησαν δυο κόρες,
την Ρεβέκκα και την Ελισάβετ.
Θέλοντας να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στην πατρίδα,
ο Ευστάθιος κι η Αργυρώ Παπαδοπούλου επέστρεψαν στις
αρχές της δεκαετίας του ’80 στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στην Τριανδρία της Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε ως
ειδικευμένος ηλεκτροσυγκολλητής μέχρι την συνταξιοδότησή του.
Ήταν ένας έντιμος, δημοκρατικός, λαϊκός άνθρωπος,
που αγαπούσε την οικογένεια και τους φίλους του, αγωνιστής της ζωής μέχρι το τέλος.
Τον τελευταίο χρόνο τον χτύπησε ο καρκίνος και δυστυχώς, η πανδημία και οι αδυναμίες του νοσηλευτικού συστήματος της Ελλάδας δεν έδωσαν τη δυνατότητα να έχει
την σωστή περίθαλψη.
Καταλείπει τη σύζυγό του Αργυρώ, τις κόρες Ρεβέκκα
και Ελισάβετ, τους γαμπρούς Δημήτριο Πανάγο και Χρήστο Ρούμπο και τις εγγονές Θεοφανία και Ευσταθία-Μαρία
Ρούμπου.
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του έλαβαν χώρα στ γενέτειρά του Μελισσοκομείο Καβάλας, όπου η οικογένεια
και λίγοι στενοί συγγενείς του είπαν το «στερνό αντίο».
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Αμερικανικό ενδιαφέρον για επενδύσεις
στον τομέα της φαρμακευτικής κάνναβης
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο έντονο ενδιαφέρον εκπροσώπων σημαντικών αμερικανικών επιχειρήσεων
για επενδύσεις στον τομέα της φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα, καταγράφηκε σε
διαδικτυακή εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν
την Πέμπτη 20 Μαΐου, η Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.
(Enterprise Greece), η αμερικανική δικηγορική εταιρεία Duane Morris και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη και οι συμμετοχές έφτασαν τις 120.

Τ

Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού συνεδρίου, με το νέο νομοσχέδιο που
προώθησε η ελληνική κυβέρνηση, ανοίγει ο
δρόμος για παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης όλων των μορφών, συμπεριλαμβανομένου του ξηρού ανθού σε συσκευασίες των 30 γραμμαρίων αποκλειστικά
και μόνο για εξαγωγή, ανεξάρτητα από το εάν
στη χώρα εισαγωγής προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τελικό ή ενδιάμεσο προϊόν ή ως
πρώτη ύλη για ιατρικούς και φαρμακευτικούς
σκοπούς.
Με τη νομοθετική παρέμβαση, όπως επισημάνθηκε, ικανοποιούνται πάγιες ανάγκες της
αγοράς, αλλά και η ζήτηση ξηρού ανθού κυρίως
από την Ευρώπη. Η ρύθμιση αυτή συνοδεύεται
από απλοποίηση εγκριτικών διαδικασιών, βελτίωση ζητημάτων χωροθέτησης, διασφάλιση
της ασφαλούς και απρόσκοπτης διάθεσης των
προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, υπό τον
έλεγχο του Ε.Ο.Φ., για την κάλυψη συνταγογραφημένων αναγκών ασθενών με σοβαρά
υποκείμενα νοσήματα. Κύριος στόχος της είναι
να ξεμπλοκάρουν εγκεκριμένες επενδύσεις που
παραμένουν στάσιμες στη χώρα και να ανοίξει
ο δρόμος για την προσέλκυση νέων από ώριμες
αγορές, όπως αυτή των ΗΠΑ.
Η πρωτοβουλία αυτή, όπως σημείωσαν οι
ομιλητές, αναμένεται να συνδράμει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργειών, να συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και να καταστήσει την Ελλάδα, κέντρο των εξελίξεων στην ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα αποδεικνύεται ότι η χώρα μας
εισέρχεται σε μια νέα εποχή, έχοντας εκσυγχρο-

νίσει πλέον προς το αποτελεσματικότερο, το
θεσμικό της πλαίσιο στο συγκεκριμένο τομέα.
Σύντομους χαιρετισμούς απεύθυναν ο Evan
Michailidis, Partner της Duane Morris, ο Γιώργος Μιχαηλίδης, προϊστάμενος του Γραφείου
ΟΕΥ του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη
Νέα Υόρκη και ο Γιώργος Φιλιόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece.
Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού συνεδρίου, o Seth Goldberg, Cannabis Team Lead and
Partner της Duane Morris, έκανε μια σφαιρική
παρουσίαση της κατάστασης και δυναμικής που
εμφανίζει η παγκόσμια αγορά, ενώ ο διευθυντής Προσέλκυσης και Υποστήριξης Επενδύσεων της Enterprise Greece, Ηλίας Ηλιάδης, παρουσίασε τις ευκαιρίες που εμφανίζει η ελληνική αγορά, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
της χώρας, καθώς και τις προβλέψεις του νέου
κανονιστικού πλαισίου.
Τέλος, δύο επιτυχημένα επενδυτικά έργα παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες:
Το έργο της Kaya Holdings από τον πρόεδρο
και διευθύνοντα σύμβουλό της Graig Frank, και
πρόεδρο και Managing Partner Πάνο Κινινή,
και
Το έργο της Tikun Europe από τον διευθύνοντα σύμβουλο και Αντιπρόεδρό της, Νίκο
Μπέη.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise
Greece, κ. Γιώργος Φιλιόπουλος, έκανε την
ακόλουθη δήλωση: «Αφουγκραζόμενη τις τάσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε άμεσα σε διορθωτικές κινήσεις επί του ρυθμιστικού πλαισίου για
τη φαρμακευτική κάνναβη. Είναι βέβαιο ότι η
δυνατότητα που προσφέρεται πλέον για παρα-

γωγή με στόχο την εξαγωγή τελικών προϊόντων, φέρνει πολύ κοντά την Ελλάδα στο επενδυτικό ραντάρ σημαντικών αμερικανικών επιχειρήσεων».
O κ. Evan Michailidis, Partner της Duane
Morris, σε δήλωσή του τόνισε: «Η Duane
Morris ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες δικηγορικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες που
δημιούργησαν μια εξειδικευμένη τεχνική ομάδα, από τις κορυφαίες στον κόσμο σήμερα, αφιερωμένη αποκλειστικά στον αναπτυσσόμενο
τομέα της κάνναβης. Ως αποτέλεσμα αυτού,
μπορούμε εύκολα να αναγνωρίσουμε μοναδικά
ανταγωνιστικές επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της κάνναβης και υπάρχουν πραγματικά λίγες τόσο δυναμικές, όσο αυτές που προσφέρει η
Ελλάδα! Πιστεύουμε, ότι η Ελλάδα μπορεί να
γίνει ηγέτης στον τομέα της κάνναβης στην Ευρώπη, όπου η αγοραία αξία της ιατρικής κάνναβης από μόνη της αναμένεται να φθάσει τα 56
δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2028. Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να αναγνωρίζει το μέγεθος της ευκαιρίας και κάνει τα σωστά βήματα
για την ενθάρρυνση των επενδύσεων. Είμαστε
ιδιαιτέρως περήφανοι που συνδιοργανώσαμε
αυτή την εκδήλωση με το Γραφείο ΟΕΥ του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη
και την Enterprise Greece, για να παρουσιάσουμε την πρόταση της χώρας σε Αμερικανούς
επενδυτές.»
Ο προϊστάμενος του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Νέας
Υόρκης, κ. Γιώργος Μιχαηλίδης ανέφερε: «Η
ημερίδα συνιστά εξαιρετικό παράδειγμα, πως με
στοχευμένες συνέργειες ελληνικών φορέων με
αξιόλογους ιδιωτικούς επιτόπιους δρώντες, εν
προκειμένω τη νομική εταιρεία «Duane

Morris», η χώρα μας μπορεί να απευθυνθεί σε
υψηλής ποιότητας, εξειδικευμένο επενδυτικό
κοινό. Η σταδιακή νομιμοποίηση χρήσης κάνναβης στις ΗΠΑ για ψυχαγωγικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς, συγκεντρώνει ταχύτατα το
ενδιαφέρον επενδυτών, οι οποίοι αναζητούν
επενδυτικές ευκαιρίες, τόσο εντός, όσο και
εκτός ΗΠΑ. Η συγκεκριμένη εκδήλωση επέτρεψε στη χώρα μας, για πρώτη φορά, να στοχεύσει στο συγκεκριμένο επενδυτικό κοινό, παρουσιάζοντας τις ευκαιρίες που διανοίγονται
και τα κίνητρα που παρέχονται.»
O κ. Graig Frank, Διευθύνων Σύμβουλος της
Kaya Hodings ανέφερε: «Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι που είχαμε την ευκαιρία να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας στην Ελλάδα με τους
συμμετέχοντες στην εκδήλωση. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μας αναπτυξιακού σχεδίου και πιστεύουμε ακράδαντα
ότι θα καταστεί ηγέτης στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ιατρικής κάνναβης.»
Τέλος, ο κ. Νίκος Μπέης, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Tikun Europe,
δήλωσε: «Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις
για να πρωταγωνιστήσει στην παγκόσμια αγορά φαρμακευτικής κάνναβης, συνδυάζοντας το
ευνοϊκό κλίμα και τη γεωγραφική της θέση, με
το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο. Η Tikun
Europe, είναι η μοναδική μέχρι σήμερα εταιρεία
που ολοκληρώνει την επένδυσή της στην Ελλάδα. Αξιοποιεί την τεχνογνωσία της Tikun Olam
Israel και τη μακρόχρονη εμπειρία κλινικών
ερευνών, με στόχο να ηγηθεί της αναπτυσσόμενης αγοράς φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα και να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση της Ευρώπης.»

Ολοκληρώθηκε το Θερινό Σχολείο του Παγκόσμιου Ελληνικού Βιοϊατρικού Συλλόγου
Αθήνα
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε, υπό την
αιγίδα της γενικής γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του
υπουργείου Εξωτερικών, το Διεθνές Θερινό
Σχολείο Ιατρικής & Βιοεπιστημονικής Έρευνας
& Διαχείρισης που διοργάνωσε για 9η συνεχή
φορά ο Παγκόσμιος Ελληνικός Βιοϊατρικός
Σύλλογος (15-21 Μαΐου 2021). Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της γενικής γραμματείας
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, το Θερινό Σχολείο συνιστά μια μοναδική
ευκαιρία εκπαίδευσης για φοιτητές και κλινικούς επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Φέτος,
όπως γνωστοποιείται, συμμετείχαν 37 Έλληνες
και ξένοι φοιτητές από 20 πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ ανάμεσα στους
ομιλητές ήταν διακεκριμένοι ερευνητές από πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης, της
Αμερικής και της Αυστραλίας.

Στην καταληκτική συνεδρία χαιρετισμό
απηύθυνε ο Ιωάννης Χρυσουλάκης, γενικός
γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Ο κ. Χρυσουλάκης υπογράμμισε αρχικά ότι ο Παγκόσμιος Ελληνικός Βιοϊατρικός Σύλλογος «περιλαμβάνει στους κόλπους
του διαπρεπείς Έλληνες επιστήμονες από όλο

τον κόσμο, επιστήμονες που έχουν οικοδομήσει
την καριέρα τους στο εξωτερικό, αλλά έχουν
πάντοτε την πατρίδα στην καρδιά τους, επιστήμονες που κάνουν όλους εμάς περήφανους».
Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, προσέθεσε, συμμετείχε στο συνέδριο της Ένωσης Ελ-

λήνων Βιοεπιστημόνων των ΗΠΑ. «Ήταν η
απαρχή της στρατηγικής συνεργασίας που οικοδομούμε μαζί σας. Μίας συνεργασίας που θα
περιλάβει πολυάριθμες δράσεις στο μέλλον με
στόχο την προώθηση των δικτύων που ενώνουν τους Έλληνες με τους Έλληνες που ζουν
και εργάζονται στο εξωτερικό». Θα ήθελα να
σας διαβεβαιώσω, επισήμανε, ότι η γενική
γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών
στηρίζει πάντοτε, τόσο τις δράσεις που ωφελούν του Έλληνες εντός και εκτός Ελλάδος όσο
και τις πρωτοβουλίες που λειτουργούν ως γέφυρα επαφής με διακεκριμένους επιστήμονες
της Ομογένειας, όπως και η σημερινή.
Ο κ. Χρυσουλάκης, ολοκληρώνοντας, απένειμε το Βραβείο Εξαιρετικής Επίδοσης σε δύο
φοιτητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα,
στον Κυριάκο Μπίρμπα και τον Παντελεήμονα
Παντελίδη.
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Ομιλία του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου για την Ποντιακή Γενοκτονία
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
κε για πρώτη φορά και μίλησε ο Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής. Παρότι η ομιλία του Αρχιεπισκόπου
Ελπιδοφόρου ήταν σε μεγάλο βαθμό παραβολικής μορφής, χωρίς υψηλή ρητορική, δεν δόθηκε
στη δημοσιότητα από την ίδια την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, ούτε η επέτειος σηματοδοτήθηκε
από την έκδοση εγκυκλίου μηνύματος, έχει
ιστορική σημασία και για το λόγο αυτό, η Greek
News την απομαγνητοφώνησε και τη δημοσιεύει αυτούσια.
Σίγουρα, στέλνει πολύ σωστά μηνύματα, από
την ανάρτηση του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter,
που έγραψε:
«Θυμόμαστε εκείνους των οποίων ζωές και
πολιτισμοί αφανίστηκαν -Έλληνες του Πόντου
& Μικράς Ασίας, Αρμενίους, Σύρους και εκείνους που έχασαν την ζωή τους με την κατάρρευση των αυτοκρατοριών. Η αναγνώριση των
ανομιών του παρελθόντος είναι ο δρόμος για
ένα καλύτερο μέλλον για όλους».
Να σημειώσουμε τέλος, ότι την Παρασκευή
21 Μαΐου, 50ή επέτειο του κλεισίματος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης από τις τουρκικές
αρχές, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρους συμμετείχε σε podcast της USCIRF (της επίσημης
Επιτροπής των ΗΠΑ για την προώθηση διεθνών της θρησκευτικής ελευθερίας) και υπερασπίστηκε την ανάγκη της επαναλειτουργίας της
Σχολής.

ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ

Λόγω και των σπουδών μου αλλά και του
προσωπικού μου ενδιαφέροντος, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τον Πόντο και την ιστορία
του. Και δεν μπορώ να σας κρύψω ότι δεν υπήρξε ούτε μία φορά που να διάβασα κάτι για τον
Πόντο, είτε μια μαρτυρία, είτε μία βιογραφία, είτε ένα ιστορικό βιβλίο, ούτε μία φορά δεν υπήρξε που να μην κλάψω.
Είναι θλιβερό αυτό που έγινε στον Πόντο.
Κανένας πόλεμος δεν επιτρέπει να κάνει κανείς
ό,τι θέλει. Δεν μπορεί κανείς -αν θέλει βέβαια
να λογίζεται πολιτισμένος λαός ο οποίος μοιράζεται τις αξίες του πολιτισμένου κόσμου- να
επικαλεστεί την κατάσταση πολέμου για να διαπράττει γενοκτονίες, εγκλήματα, για να σκοτώνει αθώους ανθρώπους, παιδιά, να ξεκληρίζει
οικογένειες. Αυτό δεν το σηκώνει καμία ηθική,
κανένας πολιτισμός, καμία αξία σύγχρονη.
Θα σας φέρω δύο παραδείγματα σύγχρονα
τα οποία τα ξέρουμε αλλά δεν τα έχουμε συνδέσει με την σημερινή επέτειο. Το ένα παράδειγμα
είναι η Γερμανία του Β› Παγκοσμίου Πολέμου.
H Γερμανία έκανε εγκλήματα πολέμου παντού
στον κόσμο, γενοκτονίες, απάνθρωπα πράγματα, αλλά είχε την γενναιότητα και το θάρρος να
αναγνωρίσει σαν εγκλήματα αυτά που έκανε,
να ζητήσει συγγνώμη από τον υπόλοιπο κόσμο.
Θα μου πείτε, με τη συγγνώμη ξεχάστηκε; Όχι.
Σταματήσαμε στον κόσμο να μνημονεύουμε τα
θύματα του Ολοκαυτώματος, σταματήσαμε
στην Ελλάδα να πηγαίνουμε στα μνημεία του
Ολοκαυτώματος όλων των θυμάτων του ναζισμού που πλήρωσαν τόσο φρικτά εγκλήματα
της ναζιστικής Γερμανίας. Δε σταματήσαμε, ούτε ξεχάσαμε, αλλά η Γερμανία με αυτήν της την
κίνηση ξαναμπήκε στη χορεία των πολιτισμένων κρατών. Διότι αναγνώρισε ότι αυτό που
έγινε ήταν έγκλημα. Ήταν γενοκτονία. Ποιός
ωφελήθηκε απ› αυτήν την αναγνώριση; Οι Έλληνες; Δικαιώθηκαν τα θύματά μας, αναπαύθηκαν οι ψυχές τους. Αλλά μετά απ’ αυτό; Αυτοί
που πραγματικά δικαιώθηκαν ωφελήθηκαν είναι οι ίδιοι οι Γερμανοί που ξαναβρήκαν ως λαός και ως κράτος τη θέση τους στην παγκόσμια
κοινωνία.
Αλλά, γιατί να πάμε στη Γερμανία; Εδώ στην
Αμερική, δεν έγιναν λάθη στο παρελθόν, δεν
ξεκληρίστηκαν οι ντόπιοι πληθυσμοί εδώ στην

Αμερική; Δεν υπήρξε η σκλαβιά; Δεν υπήρξε ο
διχασμός των ανθρώπων σε μαύρους και σε
άσπρους; Αναγνώρισε όμως η Αμερική τα λάθη
αυτά. Και ποιός ωφελήθηκε; Η Αμερική ωφελήθηκε. Έγινε παράδειγμα της πιο επιτυχημένης
δημοκρατίας σε όλον τον κόσμο. Γιατί τα λέω
αυτά; Διότι αγαπητοί μου εμείς οι Έλληνες δεν
είμαστε πολεμοχαρής ούτε αιμοδιψής λαός. Δεν
γράψαμε και δεν γράφουμε την ιστορία μας με
το αίμα των άλλων λαών, τη γράψαμε με το αίμα το δικό μας. Δεν είμαστε λαός που αναπτύσσεται, χαίρεται στον πόλεμο, είμαστε λαός που
στην ειρήνη δημιουργούμε, στην ειρήνη μεγαλουργούμε και όχι απλά μεγαλουργούμε. Δίνουμε σε όλο τον κόσμο, στον παγκόσμιο πολιτισμό τα φώτα που χρειάζεται για να πάει
μπροστά. Και αν ζητάμε να αναγνωριστούν τα

εγκλήματα και η γενοκτονία, δεν το κάνουμε
για να εκδικηθούμε τον τουρκικό λαό, αλλά για
να φέρουμε τον μεγαλύτερο γείτονά μας στην
χορεία των πολιτισμένων λαών. Γιατί μόνο αν
αναγνωρίσεις τα λάθη σου μπορείς να αυτοκαθαρθείς, μπορείς να βρεις τη θέση σου στον
πολιτισμό. Δεν εκδικούμαστε κανέναν, ούτε
και έχει κανένα νόημα να εκδικηθούμε κανέναν. Δεν είναι αυτό το αίτημά μας.
Λοιπόν, μοιράζομαι μαζί σας τον πόνο του
Πόντου, μοιράζομαι μαζί σας όμως και την ελπίδα για το αύριο. Γιατί;. Διότι όντας Κωνσταντινουπολίτης και έχοντας ζήσει όλη μου τη
ζωή στην Κωνσταντινούπολη, έζησα από πολύ
κοντά την αγωνία του Οικουμενικού Πατριάρχη για τη Ρωμιοσύνη που έχει απομείνει στην
Τουρκία, αυτήν την ολίγιστη, τη λίγη Ρωμιοσύ-

νη. Και παρόλο που άλλος στη θέση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου θα κοίταζε απλά να επιβιώσει, να μην χαθούν και οι τελευταίοι, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ως οραματιστής Πατριάρχης έβλεπε και το αύριο, έκτιζε και την επόμενη
μέρα. Είναι αυτός ο οποίος μου ανέθεσε ως Αρχιμανδρίτης που ήμουν τότε και Αρχιγραμματεύς της Συνόδου να πάω στον Πόντο για πρώτη φορά, να μιλήσω με το Νομάρχη τον Τούρκο, με το Δήμαρχο και με όλες τις αρχές. Γιατί;
Για την πρώτη Θεία Λειτουργία στην Παναγία
Σουμελά.
Το λέω και συγκινούμαι, γιατί είναι ιστορικές
στιγμές αυτές αδελφοί μου. Άλλο να θυμόμαστε τα παλιά και να κλαίμε και άλλο να σκάβουμε με το φτυάρι για να χτίσουμε το αύριο.
Και αυτό κάνει ο Πατριάρχης μας. Και έτσι ξεκίνησε ξανά το προσκύνημα στη Σουμελά και ο
Πατριάρχης κάθε χρόνο Δεκαπενταύγουστο
κάνει τη Θεία Λειτουργία.
Νομίζω ότι εκεί στην Πρόθεση την Αγία όπου
ο Πατριάρχης παίρνει τον άγιο άρτο και αρχίζει
και μνημονεύει τα ονόματα των πατέρων και
των μητέρων μας και των παιδιών που χάθηκαν
στον Πόντο, αυτή είναι η δικαίωση των ψυχών,
αυτή είναι η ανάπαυση των ψυχών όλων των
350 χιλιάδων και άλλων -διότι δε νομίζω ότι είναι μόνο αυτοί- όλων αυτών που χάθηκαν. Και
ανάγκασε ο Πατριάρχης με αυτόν τον τρόπο
την τουρκική κυβέρνηση να ανοίξει ξανά την
Παναγία Σουμελά στο προσκύνημα και στη
Θεία Λειτουργία. Ένα θαύμα το οποίο κανείς
δεν το περίμενε και κανείς δεν το πίστευε. Και
έτσι, μετά από μερικά προσκυνήματα μερικά
χρόνια, λόγω της πολύ άσχημης κατάστασης
στην Παναγία Σουμελά, το Τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού αισθάνθηκε ότι εκτίθεται η
χώρα, ότι έρχονται τόσοι άνθρωποι και βλέπουν ερείπια -γιατί ο Πατριάρχης πάνω σε ερείπια λειτουργούσε- και υποχρεώθηκε να αναλάβει ένα μεγάλο πρότζεκτ να ανακαινίσει την
Παναγία Σουμελά. Και γκρινιάξαμε στην αρχή.
Ήμασταν καχύποπτοι, δικαίως, γιατί τόσα περάσαμε. Όταν χαθεί η εμπιστοσύνη δύσκολα
ξαναχτίζεται, νομίσαμε ότι επίτηδες το έκανε η
τουρκική κυβέρνηση για να μας σταματήσει το
προσκύνημα. Πόσο πήγαν τα ανακαινιστικά έργα; Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, κάποτε
θα τελείωναν και τελείωσαν. Και ξανά, θα μας
αξιώσει ο Θεός, αγαπητοί μου, ξανά να γυρίσουμε στον Πόντο για να τελέσουμε Θείες Λειτουργίες στην καρδιά του Ποντιακού Ελληνισμού που είναι η Παναγία Σουμελά και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς έναν
Πατριάρχη ο οποίος 30 χρόνια τώρα δεν κοιτάει απλά να περιμαζέψει τις πληγές του παρελθόντος αλλά χτίζει δειλά - δειλά και το μέλλον
της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού στη σύγχρονη Τουρκία.
Θέλω να σας συγχαρώ, αγαπητοί μου Πόντιοι. Μπορεί να μην είμαι Πόντιος στην καταγωγή αλλά είμαι Πόντιος στην ψυχή και πρέπει να
σας πω ότι θαυμάζω τους Ποντίους. Είναι ένας
αξιοθαύμαστος λαός. Είναι σαν τα χορτάρια
που ένα κόβεις και βγαίνουν δέκα και είναι σαν
το γκαζόν που όσο το κουρεύεις τόσο πολύ θεριεύει. Έτσι είναι ο Ποντιακός Ελληνισμός όπου
και να πάει. Γενιές περνάνε, χρόνια περνάνε,
βλέπετε τη νεολαία. Λες και τους έβγαλες από
ένα καρτ ποστάλ του 18ου αιώνα από την Τραπεζούντα. Δε θα χαθεί ο Ποντιακός Ελληνισμός. Όχι απλά δεν θα χαθεί ποτέ αλλά θα τρέφει και όλους εμάς τους υπόλοιπους με τη γνησιότητα, με τον αυθορμητισμό, με την ιστορία
και την αγάπη για τον τόπο. Διότι όπου και να
είναι ο Πόντιος, η πατρίδα, ο τόπος του είναι
στη Μαύρη Θάλασσα, στον Πόντο.
Να είναι αιωνία η μνήμη αυτών που έφυγαν
αλλά και να είναι και λαμπρό το μέλλον όλων
σας, όλων μας, των Ποντίων της Αμερικής, του
Καναδά και όλου του κόσμου. Διότι όσο ζει ο
Πόντιος, όπου και να ζει, θα ζει και ο Πόντος.
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Τιμήθηκε η επέτειος μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnline

Ο

Ελληνισμός της μητροπολιτικής περιοχής Νέας Υόρκης τίμησε ξεχωριστά την
επέτειο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Ιδιαίτερη σημασία έχει η τελετή των αποκαλυπτηρίων του μνημείου για τη Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου, στην πόλη Νόργουοκ
του Κονέκτικατ. Το έργο του γλύπτη Γιώργου
Κικώτη, είναι - όπως μας ανέφερε ο πρόεδρος
της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Αμερικής, Κώστας Τσιλφίδης - το πρώτο μνημείο Μνήμης, της
Ιστορίας, και του Πολιτισμού, των Ελλήνων του
Πόντου σε ανοιχτό χώρο.
Η τελετή των αποκαλυπτηρίων του μνημείου –
προσφορά του Συλλόγου Ποντίων του Κονέκτικατ «Πόντος» - πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι
της Κυριακής 16 Μαΐου, στο Πάρκο «Irving C.
Freese». Στην πόλη του Νόργουοκ ζουν περίπου 4
χιλιάδες Έλληνες, οι περισσότεροι ποντιακής καταγωγής, που μετανάστευσαν από περιοχές της
Βόρειας Ελλάδας. Το παρών στην τελετή έδωσε ο
δήμαρχος του Norwalk Harry Rilling, ο γερουσιαστής του Ρόουντ Άιλαντ Λεωνίδας Ραπτάκης, ο
γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη,
Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, οι πολιτειακοί γερουσιαστές του Κονέκτικατ Nicole Klarides Ditria

και Bob Duff, η πολιτειακή βουλευτής Themis
Klarides, ο πολιτειακός βουλευτής Δημήτρης
Γιάνναρος, η ηγεσία και μέλη των ποντιακών συλλόγων «Πόντος» και «Κομνηνοί» καθώς και άλλων ομογενειακών οργανισμών.
Χαιρετισμούς επίσης απηύθυναν ο πρόεδρος
των «Κομνηνών» Δημήτρης Μολοχίδης, ο πρώην
πρόεδρος της Παμποντιακής Ηλίας Τσεκερίδης, ο
πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κλεάνθης
Μεϊμάρογλου κ.α.
Ικανοποιημένος για το επίτευγμα ο πρόεδρος
της «Παμποντιακής» Κώστας Τσιλφίδης είπε στην
εφημερίδα μας πως εκπληρώθηκε ένα όνειρο δεκαετιών για τους Πόντιους του Κονέκτικατ και
ένα σημαντικό βήμα και παράδειγμα προς μίμηση.
Παράλληλα σημείωσε ότι η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τον πρόεδρο Μπάιντεν, δίνει έναυσμα στην κοινότητα να ζητήσει το
ίδιο για την αναγνώριση των Ποντίων και όλου
του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
Το μνημείο, έχει τον μονοκέφαλο αετό του Πόντου και τη λύρα, με το απόφθεγμα «Η Ρωμανία
αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο».
ΣΤΟ BOWLING GREEN
Για πρώτη φορά με τη συμμετοχή του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, πραγματοποιήθηκε στο
Bowling Green η τελετή έπαρσης των σημαιών

της Ελλάδας και του Πόντου, την Τετάρτη 19
Μαΐου.
««Ζητάμε να αναγνωριστούν τα εγκλήματα και
η γενοκτονία, όχι για να εκδικηθούμε τον τουρκικό λαό, αλλά για να φέρουμε τον μεγαλύτερο γείτονά μας στην χορεία των πολιτισμένων λαών»,
είπε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος
Καταλήγοντας, έστειλε το μήνυμα πως όχι
απλά δεν θα χαθεί ο Ποντιακός Ελληνισμός, θα
τρέφει και όλους εμάς τους υπόλοιπους με τη γνησιότητα, με τον αυθορμητισμό, με την ιστορία και
την αγάπη για τον τόπο.
«Διότι όπου και να είναι ο Πόντιος, η πατρίδα,
ο τόπος του είναι στη Μαύρη Θάλασσα, στον Πόντο. Να είναι αιωνία η μνήμη αυτών που έφυγαν
αλλά και να είναι και λαμπρό το μέλλον όλων
σας, όλων μας, των Ποντίων της Αμερικής, του
Καναδά και όλου του κόσμου. Διότι όσο ζει ο Πόντιος, όπου και να ζει, θα ζει και ο Πόντος».
(Ολόκληρη η εκτός κειμένου ομιλία του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, στη διπλανή σελίδα).
Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Παμποντιακής
Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά, Κώστας
Τσιλφίδης, χαρακτήρισε ευνοϊκή συγκυρία την
απόφαση του προέδρου Μπάιντεν να αναγνωρίσει την Γενοκτονία των Αρμενίων και ευχήθηκε
του χρόνου να γίνει το ίδιο και για την γενοκτο-

νία του Ποντιακού Ελληνισμού.
«Δεν ζητούμε την αναγνώριση της γενοκτονίας
από εκδίκηση, αλλά για να διασφαλίσουμε ότι ο
κόσμος δεν θα υποστεί ποτέ ξανά μια τέτοια τραγωδία», είπε.
«Τα λόγια δεν μπορούν να αποδώσουν τις φρικαλεότητες του προηγούμενου αιώνα. Ούτε να
αποτελέσουν στα παιδιά μας μάθημα για τον πόνο που υπέστει το Εθνος μας. Θάνατο και αφανισμό βίωσαν οι πρόγονοί μας», είπε στο χαιρετισμό
του ο Γενικός Πρόξενος Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, χαρακτηρίζοντας πολύ σημαντική την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τον
πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.
Στην έκκληση που απηύθυνε η ΑΧΕΠΑ προς
τον πρόεδρο Μπάιντεν να αναγνωρίσει την Γενοκτονία του Πόντου και της Μικράς Ασίας και
όλων των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αναφέρθηκε ο ύπατος πρόεδρος της οργάνωσης, Γιώργος Χωριάτης.
Χαιρετισμούς επίσης απηύθυναν, ο πολιτειακός
γερουσιαστής του Ρόουντ Άϊλαντ, Λεωνίδας Ραπτάκης, ο πρόεδρος του συλλόγου Ποντίνων Νέας Υόρκης «Κομνηνοί», ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά Δρ. Χαράλαμπος Βασιλειάδης, ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ενωσης
Αμερικής, Δημήτρης Φιλιππίδης, κ.α.
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Εσπερινός των ονομαστηρίων της κοινότητας στον Αγιο Κωνσταντίνο Μπρούκλιν

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος

Νέα Υόρκη.- Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Σ

τον πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ναό των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο
Μπρούκλυν χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος κατά τον Εσπερινό
της εορτής των Ισαποστόλων Κωνσταντίνου
και Ελένης το βράδυ της Πέμπτης 20 Μαϊου,
τιμώντας παράλληλα τα ονομαστήρια της
ιστορικής κοινότητας.
Πλειάδα ιερέων από κοινότητες της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας πλαισίωσαν τον Αρχιεπίσκοπο μαζί με τον ιερατικώς προϊστάμενο της
κοινότητας, π. Ευαγόρα Κωνσταντινίδη, τον
Αρχιδιάκονο Διονύσιο Παπίρη και τον διάκονο
Μιχαήλ Γιαβρή.
Για άλλη μια φορά η νεαρή σοπράνο Μαρία
Ελένη Zollo, διευθύντρια της Χορωδίας του
Καθεδρικού Ναού, κόσμησε το ιερό αναλόγιο,
έχοντας δίπλα της την μητέρα της, Ζωή Zollo
και άλλους ιεροψάλτες.
Συμμετείχαν οι π. Βασίλειος Δρόσσος, π. Ευγένιος Πάππας (Τρεις Ιεράρχες Μπρούκλυν), π.
Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος (Αγιος Δημήτριος Αστόριας), π. Δαμασκηνός Γκανάς (Κοίμηση της Θεοτόκου Μπρούκλυν), π. Ηλίας Βίλλης (Ανάληψη, Ράι), π. Νικόλαος Ντασσούρας

(Αγιος Γεώργιος Νόργουοκ), π. Κωνσταντίνος
Καλογρίδης (Αγιος Δημήτριος Τζαμέικα), π. Νικόλαος Καρλούτσος (Αρχιεπισκοπικός Καθεδρικός Αγίας Τριάδας Μανχάτταν), π. Παναγιώτης Παπαζαφειρόπουλος (Αγιος Γεράσιμος
Μανχάτταν), π. Νικόλαος Πάρος (Αγιος Δημήτριος Αστόριας) και o Γενικός Αρχιερατικός
Επίτροπος της Αντιοχειανής Αρχιεπισκοπής π.
Thomas Zain.
Συμπροσευχόμενος παρέστη ανάμεσα στο
εκκλησίασμα ο πολιτειακός γερουσιαστής της
Νέας Υόρκης, Ανδρέας Γουνάρδης.
Στο κήρυγμά του ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε
ιδιαίτερα για την Αγία Ελένη, μητέρα του Αγίου
Κωνσταντίνου και ένα από τα μυστικά του,
όπως είπε, μαζί με τον Σταυρό.
«Τους μεγάλους άνδρες και τους ηγέτες, τους
Αγίους και τους σπουδαίους ανθρώπους τους
φτιάχνουν οι μάνες. Η μάνα έχει τη δύναμη να
σε κάνει μεγάλο και η μάνα έχει την εξουσία να
σε κάνει μικρό. Αναλόγως πώς σε διδάσκει, πως
σε μεγαλώνει, πώς σε διορθώνει, πώς σε μαθαίνεις να περπατάς, να μιλάς, να συμπεριφέρεσαι
και να πολιτεύεσαι στον κόσμο αυτό. Είναι μεγάλη η δύναμη και η εξουσία της μάνας».
Και πρόσθεσε: «Μία τέτοια αγία μάνα έκανε
τον Μέγα Κωνσταντίνο. Οταν ο γιος της έτρεχε από άκρο σε άκρο για να ιδρύσει τη νέα Αυ-

τοκρατορία από τη Δύση στην Ανατολή, η Αγία
Ελένη έχτιζε τα θεμέλια της Αυτοκρατορίας.
Εκανε αυτό που κάνουν οι γυναίκες αθόρυβα.
Γιατί εκεί είναι η δύναμη της γυναίκας, δεν είναι
στο θόρυβο. Το έργο που επιτελεί παντού μπορεί να μην αναγνωρίζεται, αλλά είναι το θεμέλιο όλων όσων γίνονται μέσα στην κοινωνία. Η
γυναίκα είναι αυτή που στηρίζει τα θεμέλια. Και
αυτή πήγε στα Ιεροσόλυμα και έψαξε το Σταυρό του Κυρίου μας».
Τον Αρχιεπίσκοπο υποδέχθηκαν οι μικροί
μαθητές του Ημερήσιου Σχολείου «Αργύριος
Φάντης» που είχαν παραταχθεί στα σκαλοπάτια του ιστορικού ναού και έψαλαν το «Χριστός
Ανέστη» και το Απολυτίκιο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
«Η παρουσία σας μας τιμά ιδιαίτερα γιατί δείχνει την αγάπη και τη φροντίδα που δείχνετε
για την ενορία μας. Ευχόμαστε ο Θεός να σας
χαρίζει υγεία ώστε να συνεχίσετε να είστε ο
πνευματικός πατέρας και οδηγός μας», ανέφερε
στο καλωσόρισμά της η συμμαθήτριά τους Αννα, ενώ μια άλλη μαθήτρια, η Ελένη, του προσέφερε μια όμορφη ανθοδέσμη.
«Αυτή η κοινότητα με συγκινεί ιδιαίτερα, γιατί έχει βρει από πολύ νωρίς το μυστικό πώς μια
κοινότητα μπορεί να ζήσει για πάρα πολύ καιρό, ανεξάρτητα αν οι άνθρωποι μένουν ή δεν

μένουν στην περιοχή», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος,
εκφράζοντας τη χαρά του που βρέθηκε και φέτος, την ημέρα της γιορτής, στον Καθεδρικό
του Μπρούκλυν, αυτή τη φορά με παρόντες
τους ενορίτες.
«Και το μυστικό αυτό είναι το σχολείο. Να το
έχετε σαν τα μάτια σας το σχολείο, αυτό είναι
το μέλλον. Η Εκκλησία να γκρεμιστεί και να
μείνει το σχολείο, θα ξαναχτίσετε εκκλησία. Αν
όμως χαθεί το σχολείο, η Εκκλησία δεν ξέρω τι
θα γίνει», πρόσθεσε.
Καλωσορίζοντας τον Σεβασμιώτατο εκ μέρους της κοινότητας ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου, Χαράλαμπος Παλουμπής,
απόφοιτος και ο ίδιος του Ημερήσιου της Σχολείου, έκανε μία μικρή αναδρομή στο ξεκίνημα
της, πριν από περίπου 108 χρόνια, και του επέδωσε ένα εγκόλπιο με την εικόνα του Αγίου
Κωνσταντίνου.
Πριν το τέλος της ακολουθίας, ο Αρχιεπίσκοπος απένειμε στον κ. Παλουμπή το Μετάλλιο
του Αποστόλου Παύλου, την ανώτατη τιμητική
διάκριση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής,
ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του
στην κοινότητα και την Εκκλησία
Η κοινότητα ετοιμάζεται πυρετωδώς για το
ετήσιο φεστιβάλ της που θα πραγματοποιηθεί
το τριήμερο 3-5 Ιουνίου και ξανά 10-12 Ιουνίου.
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Ονομαστήρια του ναού Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Τζάκσον Χάιτς

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος

Νέα Υόρκη.- Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Μ

ε ξεχωριστή λαμπρότητα τίμησε η
κοινότητα των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης στο Τζάκσον Χάιτς τη μνήμη των
Αγίων Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και τα ονομαστήριά της. Της εόρτιας Θείας Λειτουργίας μετ› Αρτοκλασίας προέστη
και φέτος, το πρωί της Παρασκευής 21 Μαϊου,
ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος,
αυτή τη φορά με τους πιστούς να έχουν επιστρέψει στο ναό μετά τους περιορισμούς της
πανδημίας.
Συλλειτούργησαν ο ιερατικώς προϊστάμενος
της κοινότητας π. Γεδεών Βαρυτίμου, ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής π. Ανδρέας Βυθούλκας, ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος (Αγιος Δημήτριος Αστόριας),
ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Πάνος (Μεταμόρφωση Κορώνας), ο π. Νικόλαος Καρλούτσος (Αρχιεπισκοπικός Καθεδρικός Αγίας Τριάδας Νέας Υόρκης), ο π. Παναγιώτης Παπαζαφειρόπουλος (Αγιος Γεράσιμος Μανχάτταν), ο
Αρχιδιάκονος Διονύσιος Παπίρης και ο διάκονος Βαρθολομαίος Mercado.
Με τις χαρισματικές τους φωνές ο π. Γεώργιος Καζούλης (Αγιος Σπυρίδων Μανχάτταν) και
ο π. Αυγουστίνος Ψωμάς (Αγία Τριάδα Νιου Ροσέλ) διακόνησαν στο ιερό αναλόγιο μαζί με
τους ιεροψάλτες του Ιερού Ναού, Χριστόφορο
Τριπουλά και Γεώργιο Μαρκέσα.
Στο κήρυγμά του ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στον Μέγα Κωνσταντίνο και την μητέρα
του Αυγούστα Ελένη, «δυο σπουδαίους βασιλείς που έγραψαν ιστορία, που παρέλαβαν μια
αυτοκρατορία διαλυμένη και την ένωσαν», τονίζοντας ιδιαίτερα τη νομιμοποίηση του Χριστιανισμού με το Διάταγμα των Μεδιολάνων
και τη σύγκληση της Α› Οικουμενικής Συνόδου
-για να ενώσει τους Χριστιανούς- από έναν αυτοκράτορα που ο ίδιος δεν ήταν Χριστιανός.
Πριν την απόλυση, ο Αρχιεπίσκοπος προεχείρισε σε Αρχιμανδρίτη τον π. Γεδεών Βαρυτίμου,
λέγοντας πως υπηρετεί το λαό του Θεού με αυτοθυσία, αφοσίωση και αγάπη. Παρόντες ανάμεσα στο εκκλησίασμα ήταν και οι γονείς του π.

Γεδεών, Θανάσης και Αννα Βαρυτίμου.
«Ο π. Γεδεών ήρθε μαζί μου από την Κωνσταντινούπολη με το ίδιο ταπεινό φρόνημα και
τη συμπεριφορά που είχε από την πρώτη μέρα
που έγινε διάκονος. Και δεν άλλαξε καθόλου
και όταν έγινε διάκονος και όταν έγινε ιερέας.
Οταν ήρθε στην Αμερική δεν φαντάστηκε μεγαλεία. Ηρθε για να υπηρετήσει, ήρθε για να
δουλέψει», τόνισε ο Σεβασμιώτατος και αναφέρθηκε στα θαύματα που έκαναν μαζί οι ενορίτες της μικρής αυτής κοινότητας του Κουίνς
με το νέο προϊστάμενό τους τον τελευταίο χρόνο.
«Οι άνθρωποι δεν είναι ούτε φτωχοί, ούτε
πλούσιοι. Η φτώχεια και ο πλούτος είναι στην
ψυχή, δεν είναι στο πορτοφόλι», τόνισε με νόημα ο Σεβασμιώτατος και συνέχισε λέγοντας
πως αυτά που κάνει η φτωχή κοινότητα του
Τζάκσον Χάιτς δεν τα κάνουν οι πλούσιες. «Γιατί; Γιατί δεν έχει έμπνευση, δεν έχει κάποιον να
τους εμπνέει να κάνουν κάτι καλό. Να έρχεται ο
κόσμος να αγκαλιάζει, να εργάζεται, να αισθάνεται ότι η εκκλησία είναι το σπίτι του. Οπως το
σπίτι σου πάντα το προσέχεις, έτσι και η Εκκλησία είναι το σπίτι μας».
«Είδα ανακαινισμένα τα πάντα, να λάμπει η

εκκλησία, νοικοκυρεμένη. Καμία εκκλησία δεν
είναι μικρή και καμία εκκλησία δεν είναι μεγάλη. Ο Θεός είναι μεγάλος και είναι Αυτός που
κάνει τα μεγάλα μικρά και τα μικρά μεγάλα»,
είπε ο Αρχιεπίσκοπος, καλώντας τους να είναι
υπερήφανοι που είναι ενορίτες μιας μικρής εκκλησίας και να έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό.
Και ανέφερε ως παραδείγματα το άσημο Βυζάντιο, την αποικία των Μεγαρέων, που έγινε
από τον Μέγα Κωνσταντίνο η πρωτεύουσα της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Κωνσταντινούπολη,
αλλά και το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στο
Μανχάτταν που θα γίνει η πιο όμορφη εκκλησία μας, είπε, στην Αμερική. «Και ποιος δε θα
θέλει να είναι μέλος του συμβουλίου της και
ποιος παπάς δε θα θέλει να είναι ο ιερέας του
Αγίου Νικολάου», σημείωσε.
Εντονα συγκινημένος και με δάκρυα στα μάτια ο π. Γεδεών ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο
για την τιμή, λέγοντας πως η παρουσία αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία για την κοινότητα. «Σήμερα ο λαός μας πανηγυρίζει», είπε.
Ακολούθησε γεύμα στην κοινοτική αίθουσα
στη διάρκεια του οποίου τον Σεβασμιώτατο καλωσόρισαν ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου, Φώτης Γερασόπουλος και η αντιπρόεδρος

της Φιλοπτώχου, Ελένη Λώλη, καθώς και η ταμίας του κοινοτικού συμβουλίου Αμαλία
Μπουρνιά, η οποία είχε και την ευθύνη της εορταστικής εκδήλωσης, ενώ ο μαθητής του Κατηχητικού Σχολείου Βασίλης Κουτσοθανάσης
απήγγειλε το ποίημα «Μόνο για σένα» του
Γιώργου Βερίτη.
«Πάντα πίστευα ότι η πρόοδος έρχεται όταν
συνυπάρχουν το όραμα, ο συγχρονισμός, το
timing και η δυνατή συνεργασία», σημείωσε η
κ. Μπουρνιά, τονίζοντας πως ο π. Γεδεών, από
την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την προϊσταμενία της κοινότητας και αξιοποιώντας το χρόνο
που όλα ήταν κλειστά, λόγω της πανδημίας, θέλησε να οργανώσει περισσότερο τα της ενορίας
του. «Η προσπάθειά του μας ενέπνευσε», είπε,
γι› αυτό και η ίδια αποδέχθηκε την πρόσκληση
να συμμετάσχει στο νέο συμβούλιο, προκειμένου να συμβάλλει όπως μπορεί στη διατήρηση
και εξέλιξη της ενορίας της.
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Ελληνικό Φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Νικολάου Φλάσινγκ

Photos: GANP/Dimitrios Panagos

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
δια υπηρεσία για να τοποθετηθούν τραπεζοκαθίσματα και στο πεζοδρόμιο, χωρίς παιχνίδια
για τα παιδιά, με σαφώς λιγότερους πάγκους
φαγητού και με λιγότερους εθελοντές, το φετινό φεστιβάλ προσέφερε τα απολύτως απαραίτητα και κατάφερε να πετύχει το στόχο του.
«Ειδικά φέτος το φεστιβάλ έχει βασικό σκοπό να φέρουμε την εκκλησία μαζί. Γι’ αυτό δεν
το διαφημίσαμε πολύ. Το κάναμε κάπως για την
ενορία μας, για να ανταμώσει ο ένας τον άλλο,
γιατί για ένα χρόνο τώρα και λίγο περισσότερο,
πολλοί άνθρωποι δεν είχαν βγει έξω από το σπίτι τους, λόγω της πανδημίας», μας είπε ο π.
Παύλος Παλαιστίδης, ιερατικώς προϊστάμενος
του Αγίου Νικολάου στο Φλάσινγκ, τονίζοντας
πως το φεστιβάλ «έχει πετύχει το σκοπό του».
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύ-

σουν ξανά το γύρο, τα σουβλάκια, τα μαγειρευτά φαγητά όπως ο μουσακάς και το παστίτσιο,
τις σαλάτες, αλλά και να γλυκαθούν με τους
λουκουμάδες ή να πιουν τον ελληνικό φραπέ
ακόμη και στο χώρο του φεστιβάλ, καθώς και
να ψωνίσουν από τα λιγοστά περίπτερα και το
πλούσιο flea market στην Σαραντάκειο αίθουσα. Και ακόμη, να ανάψουν ένα κερί στο ναό
του Αγίου Νικολάου ή στο παρεκκλήσι των
Αγίων Αναργύρων.
«Ο κόσμος βγήκε έξω για πρώτη φορά και διασκεδάζει. Υπάρχει πολλή χαρά. Βρήκαμε εδώ
ανθρώπους που δεν είχαν βγει καθόλου από το
σπίτι τους στη διάρκεια της πανδημίας», πρόσθεσε ο π. Παύλος, σημειώνοντας πως το φεστιβάλ είναι η πρώτη μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει η κοινότητα καθώς η πανδημία υποχωρεί και τα περιοριστικά μέτρα σταδιακά αί-

ρονται.
«Ηταν πολύ δύσκολη η περσινή χρονιά», μας
είπε,καθώς η κοινότητα θρήνησε έναν από τους
ιερείς της, τον π. Ιωακείμ Βαλασιάδη, τον ιεροψάλτη της, τον Θεόφιλο, και αρκετούς ενορίτες. Οικονομικά, όπως και όλες σχεδόν οι κοινότητες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, έλαβε ομοσπονδιακή βοήθεια, όμως ο ενορίτες της δεν
την εγκατέλειψαν.
«Ο καλός μας κόσμος, οι οποίοι αγαπούν την
Εκκλησία, δεν άφησαν το ναό του Αγίου Νικολάου. Βοήθησε ο κόσμος. Δοξάζουμε το Θεό
που το σχολείο μας πήγε πάρα πολύ και στα εξ›
αποστάσεως μαθήματα. Είχε καλή διαφήμιση
αυτό και συνέβαλε στο να αυξηθεί ο αριθμός
των μαθητών σε σχέση με πέρυσι και προβλέπουμε να αυξηθεί ακόμα περισσότερο», ανέφερε.

Αρκετοί εθελοντές όλων των ηλικιών και από
όλους τους κοινοτικούς οργανισμούς, (κοινοτικό συμβουλίο, Φιλοπτώχου, PTA, «Mens
League», GOYA, Ομάδα Αγίου Στεφάνου,
«AHEPA») ανταποκρίθηκαν και φέτος στο κάλεσμα της οργανωτικής επιτροπής με επικεφαλής τον β› αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Σακαρέλλο. Στο πλευρό του και ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου Πολ Μίσθος αλλά και ο α›αντιπρόεδρος, Λάζαρος Χοτζόγλου. Τη συμμετοχή της Φιλοπτώχου στην προετοιμασία του φεστιβάλ συντόνισε η δυναμική πρόεδρός της, Ειρήνη Χοτζόγλου.
Ενας από τους παλαιότερους εθελοντές, ο κ.
Λεωνίδας Παπαλάς, μας είπε ότι είναι κάθε
χρόνο παρών στο φεστιβάλ από το ξεκίνημά
του ακόμη, πριν από 49 χρόνια. «Μου αρέσει
και η παρέα εδώ αλλά κυρίως με ευχαριστεί να
βοηθάω την κοινότητά μου».

Ομογένεια
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Πραγματοποιήθηκε το φεστιβάλ του Αγίου Δημητρίου Αστόριας

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος

Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Τ

ο ετήσιο Ελληνικό της φεστιβάλ διοργάνωσε και πάλι φέτος η κοινότητα του
Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια από τις 20 - 23
Μαϊου. Περιορισμένο στο χώρο της αυλής και
στο πάρκινγκ του Καθεδρικού Ναού, το φεστιβάλ λειτούργησε κανονικά, αλλά χωρίς τα
παιχνίδια που αποτελούν πόλο έλξης για τα
μικρά παιδιά.
Οι επισκέπτες του είχαν και πάλι την ευκαιρία να γευθούν το σουβλάκι και τον γύρο, μια
ποικιλία λαδερών φαγητών αλλά και γλυκισμάτων, μαζί και με τους περίφημους λουκουμάδες
της Αστόριας, είτε στο χώρο του φεστιβάλ, υπό
τους ήχους ζωντανής μουσικής, ή ακόμη και να
παραγγείλουν διαδικτυακά και να παραλάβουν
τα φαγητά τους πακεταρισμένα.
Είχαν ακόμη τη δυνατότητα να κάνουν τις
αγορές τους από τα περιορισμένα φέτος περίπτερα με προϊόντα αλλά και να ανάψουν ένα κερί στον ιστορικό Καθεδρικό Ναό της Αστόριας.
Ο αγιασμός για την έναρξη του φεστιβάλ έγινε το απόγευμα της Πέμπτης 20 Μαϊου από τον

ιερατικώς προϊστάμενο Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο
Παπαζαφειρόπουλο και τους εφημέριους π. Νικόλαο Πάρο και π. Δημήτριο Μπαλίδη.
Ανάμεσα στους επισκέπτες του φεστιβάλ
ήταν -όπως κάθε χρόνο- και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας.
«Είναι πράγματι μια περίοδος χαράς. Μετά
από έναν χρόνο που χάσαμε με την πανδημία
ερχόμαστε να κάνουμε το φεστιβάλ έστω χωρίς
τα παιχνίδια, με το φαγητό και την καλή παρέα.
Βλέπετε πολύς κόσμος έχει κατακλύσει τους
χώρους της κοινότητας για να βρεθεί κοντά
μας, να γιορτάσουμε μαζί ο ένας τον άλλο. Την
έλλειψη της επικοινωνίας που είχαμε ένα χρόνο, σήμερα τη ζούμε με το φεστιβάλ», επισήμανε ο π. Νεκτάριος.
Αυτός, όπως είπε, ήταν φέτος και βασικός
στόχος. «Το οικονομικό είναι πάντοτε εκεί. Κάθε χρόνο όμως με το φεστιβάλ έρχονται όλοι
μαζί οι ενορίτες να συνεργαστούμε για ένα κοινό σκοπό. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο και δευτερευόντως είναι τα χρήματα. Πώς θα δημιουργήσουμε κοινότητα αν δεν συνεργαστούμε για
έναν κοινό σκοπό; Μας φέρνει λίγο πιο κοντά
και στο στόχο μας να συντηρήσουμε αυτά τα

κτήρια, την κοινότητα για την οποία έχουν χύσει αίμα οι πρόγονοί μας», πρόσθεσε.
Αρκετοί εθελοντές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της οργανωτικής επιτροπής που με επικεφαλής τον κ. Γεράσιμο Ασπρογέρακα εργάστηκε για την προετοιμασία του φεστιβάλ. Μαζί με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου,
Αναστάσιο Χρυσανθόπουλο, φέρνουν, όπως
χαρακτηριστικά σημείωσε ο π. Νεκτάριος, «μια
καινούργια πνοή και ενέργεια στην κοινότητα.
Χαράσσουμε μια νέα πορεία και είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον».
Σημαντική εξάλλου ήταν και η συμβολή των
κυριών της Φιλοπτώχου με επικεφαλής την
πρόεδρό τους, Ευθαλία Κατού. «Είναι το στήριγμα της κοινότητάς μας», είπε ο π. Νεκτάριος.

Και για την κοινότητα του Αγίου Δημητρίου
το φετινό φεστιβάλ ήταν η πρώτη μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε τους τελευταίους 15 μήνες.
«Ηταν δύσκολη περίοδος για όλους μας, αλλά με τη χάρη του Θεού και τη στήριξη της Πολιτείας καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις οικονομικές δυσκολίες μας και μπορέσαμε να συνεχίσουμε. Το πιο σπουδαίο που κάναμε ήταν να
αφήσουμε το σχολείο μας ανοιχτό και καταφέραμε να λειτουργήσει όλη την περίοδο της πανδημίας. Ακόμη και όταν τα δημόσια σχολεία είχαν κλείσει, εμείς, με τη χάρη του Θεού και του
Αγίου Δημητρίου, μείναμε ανοιχτοί και έρχονται και μας ευγνωμονούν συνεχώς οι γονείς
των παιδιών», πρόσθεσε ο π. Νεκτάριος.
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Εορτασμός της 80ής επετείου της Μάχης της Κρήτης
Χανιά.- Του Α. Νομικού/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τ

ο μήνυμα της Μάχης της Κρήτης, είναι
πάντα διαχρονικό και επίκαιρο, τόνισε
την Κυριακή από τα Χανιά ο υπουργός Εθνικής
‹Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος που εκπροσωπεί την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις για την
επέτειο των 80 χρόνων.
Παράλληλα ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στην αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, επισημαίνοντας ότι διασφαλίζουν στο ακέραιο τα εθνικά μας δίκαια και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ο υπουργός Εθνικής
‹Αμυνας παρέστη στην επίσημη δοξολογία που
τελέστηκε στον Μητροπολιτικό ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου.
Σε δήλωση του αναφερόμενος στην Μάχη της
Κρήτης τόνισε ότι, «είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα
αξιοσημείωτο στην πρώτη φάση του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο έχει την δική
του αξία και για μας τους Έλληνες, μια αφορμή
για να γιορτάσουμε την κρητική ψυχή. Για να
αναλογιστούμε όπως είχε πει και ο Νίκος Καζαντζάκης, το αίσθημα της ευθύνης που δίνει σε
μας τους άρχοντες του τόπου η ανάγκη να φανούμε αντάξιοι αυτής της ψυχής. Το μήνυμα της
Μάχης της Κρήτης είναι διαχρονικό και επίκαιρο». Απαντώντας σε ερώτηση για το αξιόμαχο
των ενόπλων δυνάμεων ανέφερε: «Είμαστε αξιόμαχοι. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια γι΄αυτό.
Πάντα ήμασταν αξιόμαχοι, απλά η προσπάθεια

Τιμήθηκε η μέρα
Μνήμης της
Γενοκτονίας
του Ελληνισμού
του Πόντου

που συνεχίζεται και αποδίδει καρπούς είναι να
καταστούμε ακόμα περισσότερο αξιόμαχοι. Και
αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με αγορές καινούργιων εξοπλιστικών συστημάτων και την αναβάθμιση και με την ολοκληρωμένη συντήρηση των
ήδη υπαρχόντων που είναι αρκετά, αλλά και με
παρεμβάσεις για να αναβαθμιστεί και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που είναι άλλωστε
και η ειδοποιός διαφορά.
Πολλαπλασιαστής ισχύος όπως λέμε. Και
στα δύο αυτά πεδία, στις δύο κατευθύνσεις,
έχουμε κάνει νομίζω αρκετά αυτά τα δύο χρόνια. Η δουλειά μας και το καθήκον μας σαν πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας
με τις εντολές και την έγκριση ασφαλώς του
Πρωθυπουργού, είναι να κάνουμε τις ένοπλες
δυνάμεις να κάνουν ακόμα καλύτερα την δουλειά τους όπως ξέρουν και μπορούν».

Παράλληλα επεσήμανε ότι, «είναι ευκαιρία
σήμερα, να διαβεβαιώσω τους Έλληνες και τις
Ελληνίδες ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι απολύτως ικανές να αρθούν στο ύψος της περίστασης
και να διασφαλίσουν στο ακέραιο και στο απόλυτο, τα εθνικά μας δίκαια και τα κυριαρχικά μας
δικαιώματα».
Από τα Χανιά ο κ. Παναγιωτόπουλος απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναφέρθηκε και στην
αποδοχή εκ μέρους των ελλήνων πολιτών στο
έργο των ενόπλων δυνάμεων, τονίζοντας ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο λαός αντιλαμβάνεται όπως είπε «την ωφέλεια από την παρουσία
των ενόπλων δυνάμεων σε καιρό ειρήνης, σε διάφορες δραστηριότητες, υποστηρικτικές αν θέλετε της κοινωνίας, σε φυσικές καταστροφές,
στο έργο επικούρησης και βοήθειας διακομιδών
ασθενών, στην υγειονομική κρίση με την πολύ

έντονη εμπλοκή στην μεγάλη προσπάθεια που
κάνει η χώρα να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί,
οι ένοπλες δυνάμεις είναι πάντοτε παρούσες.
Και επειδή είναι μια αποτελεσματική και καλοδουλεμένη μηχανή με αίσθηση καθήκοντος και
απόλυτο εξοπλισμό και άρτια εκπαίδευση παράγει έργο και φέρνει αποτέλεσμα. Και αυτό έχει
αντίκτυπο όσο αφορά την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Απλά όπως θα επαναλάβω για μια
ακόμα φορά είναι να τους δώσουμε τα μέσα να
κάνουν ακόμα καλύτερα την δουλειά τους. Ξέρουν και μπορούν να την κάνουν».
Ο κ. Παναγιωτόπουλος παρακολούθησε παρέλαση αντιπροσωπειών πολιτιστικών και παραδοσιακών συλλόγων των Χανίων με τις σημαίες
τους στο παλιό λιμάνι των Χανίων, με αφετηρία
το φρούριο του Φιρκά και τερματισμό το Νεώριο
Μόρο. Η παρέλαση έγινε υπό τους ήχους της φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων.
Το «παρών» στις εκδηλώσεις, έδωσαν ακόμα
οι βουλευτές Ντόρα Μπακογιάννη, Μανούσος
Βολουδάκης και Βασίλης Διγαλάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής, ο Δήμαρχος
Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και ξένων αντιπροσωπειών. Τις ένοπλες δυνάμεις, εκπροσώπησε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης.

ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ολοκληρώθηκαν και οι εορταστικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις μνήμης για την 80η Επέτειο
της Μάχης της Κρήτης στο Ρέθυμνο, με το σύνολο των πολιτικών αρχών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και πνευματικών και πολιτιστικών φορέων να αποδίδουν τις αρμόζουσες τιμές κατά τη
διάρκεια αυτών. Το πρωί πραγματοποιήθηκε και
η τελευταία εκδήλωση μνήμης η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Δοκιμών Αστυφυλάκων
παρουσία του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Μιχάλη Καραμαλάκη.

Στα εγκαίνια της έκθεσης για τον Ιωάννη Καποδίστρια
ΑΘΗΝΑ
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, παρέστη το πρωί της
Κυριακής στην Επιμνημόσυνη Δέηση για
την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου στον Καθεδρικό Ναό
Αθηνών και στη συνέχεια, κατέθεσε στεφάνι
στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη,
όπου και υπογράμμισε ότι η χώρα μας παραμένει προσηλωμένη στον ιερό σκοπό της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας.
Ειδικότερα στη δήλωσή της η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας ανέφερε:
«Με οδύνη τιμάμε τη μνήμη των χιλιάδων
θυμάτων του Ποντιακού Ελληνισμού, που
εξοντώθηκαν με απάνθρωπο τρόπο πριν από
έναν αιώνα.
Η χώρα μας παραμένει προσηλωμένη
στον ιερό σκοπό της διεθνούς αναγνώρισης
της Γενοκτονίας. H παγκόσμια κοινότητα
οφείλει να διατηρήσει την ιστορική μνήμη
ζωντανή, διασφαλίζοντας έμπρακτα τον σεβασμό του ύψιστου δικαιώματος στη ζωή και
της ανεκτικότητας σε κάθε εθνική, θρησκευτική ή άλλη ταυτότητα.
Η απερίφραστη καταδίκη των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας είναι πράξη με
βαθιά πολιτική και ανθρώπινη αξία και λειτουργεί αποτρεπτικά στο μέλλον».

Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Την Αίγινα επισκέφθηκε την Κυριακή η πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη, για να παραστεί στα
εγκαίνια της έκθεσης της Βουλής των Ελλήνων
με τίτλο «Το Κυβερνείο της Αίγινας υποδέχεται
και πάλι τον Ιωάννη Καποδίστρια».
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του
Κυβερνείου του Ιωάννη Καποδίστρια, παρουσία
του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνου Τασούλα, του υφυπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Κώστα Κατσαφάδου,
του γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη,
των βουλευτών Γεώργιου Βαγιωνά και Νικόλαου
Μανωλάκου, του δημάρχου Αίγινας Ιωάννη Ζορμπά, της δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Μερόπης Υδραίου, της αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων Αττικής, Βασιλικής Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη, του εκπροσώπου της
Μητρόπολης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, Αρχιμανδρίτη Αμφιλόχιου Γελαδάκη, του διευθύνοντος συμβούλου της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Σπύρου Σπυρίδωνα, του προέδρου της Επιτροπής
«Αίγινα 2021» του ομώνυμου Δήμου, Μανώλη
Κοττάκη, του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου κ.α.
Στην ομιλία της η πρόεδρος της Επιτροπής
ανέφερε ότι «η έκθεση της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων φωτίζει με μοναδικό τρόπο την
προσωπικότητα και τη διαδρομή του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, αυτού του χαρισματικού
πολιτικού και διπλωμάτη, μέσα από πληθώρα
ιστορικών τεκμηρίων και συλλογών, χειρόγραφων και εγγράφων, έντυπων εκδόσεων και εφημερίδων, κειμηλίων και έργων τέχνης, μικρών επί-

πλων και αντικειμένων, από την εποχή της υπηρεσίας του στη ρωσική Αυλή μέχρι και την ανάληψη των καθηκόντων του και τη δολοφονία στο
Ναύπλιο την 27η Σεπτεμβρίου του 1831».
Όπως πρόσθεσε, «η έκθεση αποτελεί, όμως,
και μια σταθερή υπόμνηση της σημαντικής συνεισφοράς της Αίγινας όχι μόνο κατά τη διεξαγωγή
του Αγώνα για την Ελευθερία, αλλά και κατά τη
σύσταση του νέου Ελληνικού Κράτους, η οποία

αποτυπώνεται σε μια σειρά από κτίρια και τοπόσημα», όπως η Μητρόπολη του νησιού, όπου ορκίστηκε ο πρώτος Κυβερνήτης, το Κυβερνείο και
το Εϋνάρδειο Διδασκαλείο, όπου λειτούργησε το
πρώτο — αλληλοδιδακτικό — σχολείο στην απελευθερωμένη Ελλάδα.
Η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη,
τόνισε ακόμη ότι η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» τιμά
την εμβληματική μορφή του Ιωάννη Καποδίστρια
που σφράγισε τον αγώνα των Ελλήνων για την
ελευθερία και τη δημιουργία του Ελληνικού Κράτους, μέσα από το Νομισματικό της Πρόγραμμα.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού, που αποτελεί ένα μοναδικό αναμνηστικό της επετείου
των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση, επανακυκλοφορεί το πρώτο νόμισμα του ελληνικού κράτους, ο Φοίνικας, που εξέδωσε ο μεγάλος επτανήσιος πολιτικός στο Νομισματοκοπείο της Αίγινας
το 1828, καθώς και ένα ξεχωριστό αργυρό νόμισμα που αναφέρεται στην ενσωμάτωση των
Επτανήσων στην Ελλάδα, απεικονίζοντας τον
πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας.
«Θέλω να συγχαρώ τόσο τους διοργανωτές
της έκθεσης, όσο και τους εμπνευστές της ιδέας
αυτή να φιλοξενηθεί, εφέτος, στα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση, εδώ στην Αίγινα, προβάλλοντας με υποδειγματικό τρόπο τη διαδρομή και το
έργο μιας προσωπικότητας που εξακολουθεί,
ακόμη, και σήμερα να μας συγκινεί και να μας συναρπάζει» κατέληξε η πρόεδρος της Επιτροπής.
Στο πλαίσιο των εγκαινίων, πραγματοποιήθηκε
ξενάγηση στην έκθεση από τη διευθύντρια της
Βουλής των Ελλήνων Ελένη Δρούλια και την
αναπληρώτρια διευθύντρια των Γενικών Αρχείων
του Κράτους, Αμαλία Παππά, παρουσία του επιμελητή της έκθεσης, ζωγράφου και σκηνογράφου
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Εμπρηστική επίθεση σε δύο επιχειρήσεις της συζύγου του Νίκου Χαρδαλιά στον Βύρωνα
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

της συζύγου του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Νίκου
Χαρδαλιά» τονίζεται σε ανακοίνωση του κόμματος. Στην ίδια ανακοίνωση η Ελληνική Λύση
σημειώνει ότι «η στοχοποίηση οικογενειών, χαρακτηρίζει και το «ήθος» των τρομοκρατών
που πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν
παραδειγματικά» και προσθέτει: «Η ανοχή
στην βία συνιστά συνενοχή, όσο μεγάλες και αν
είναι οι πολιτικές διαφορές».

Σ

τόχος εμπρηστών έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής ένα γυμναστήριο και
ένα κατάστημα με παιδικά ρούχα, στην περιοχή του Βύρωνα, τα οποία ανήκουν στη σύζυγο
του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι άγνωστοι τοποθέτησαν εμπρηστικούς μηχανισμούς με γκαζάκια
έξω από τις δύο επιχειρήσεις, που βρίσκονται
πολύ κοντά μεταξύ τους, στην οδό Φορμίωνος.
Από τις εκρήξεις που έγιναν, λίγο μετά τη 1:30,
προκλήθηκαν ζημιές στην πρόσοψη των δύο
επιχειρήσεων, καθώς και φωτιά μικρής έκτασης.
Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικοί του
Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
Σημειώνεται, ότι προσήχθησαν πέντε άτομα,
τα οποία αργότερα αφέθηκαν ελεύθερα, αφού,
σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η ΕΛΑΣ.
«Κάποια θρασύδειλα ανθρωπάρια, κάποια
θρασίμια που αρέσκονται να παίζουν στο σκοτάδι το αγαπημένο τους χόμπι πάντα με κουκούλες πιστεύουν ότι μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Τους λέμε ξεκάθαρα ότι δεν τους
φοβόμαστε. Δεν θα μας τρομοκρατήσουν» δήλωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας &
Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του, Γιώτα Παναγιωτοπούλου, επισκέφθηκαν το πρωί το σημείο όπου βρίσκονται οι επιχειρήσεις της συζύγου του, οι
οποίες τα ξημερώματα έγιναν στόχος εμπρηστών.
Ο κ. Χαρδαλιάς συνέχισε λέγοντας πως «θα

Εurovision 2021:
Νικήτρια η Ιταλία,
10η η Ελλάδα,
16η η Κύπρος
παλέψουμε και θα φτιάξουμε πάλι με τη Γιώτα,
αυτά που η ίδια έχει παλέψει πάρα πολύ καιρό
να φτιάξει» και τόνισε:
«Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα είναι ότι δεν
κάνουμε βήμα πίσω σε αρχές, αξίες που είτε σαν
ενεργοί πολίτες είτε ως προσωπικότητες προσπαθούμε να υπηρετήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα μας τρομοκρατήσουν».
Από την πλευρά της, η σύζυγός του, Γιώτα
Παναγιωτοπούλου, σημείωσε: «Ένα έχω να πω,
ούτε βήμα πίσω, η τρομοκρατία δεν περνάει».

ΟΜΟΦΩΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Όλα τα κόμματα καταδίκασαν την εμπρηστική επίθεση. «Η επίθεση με εμπρηστικούς μηχανισμούς στις επιχειρήσεις της συζύγου του Νίκου Χαρδαλιά είναι απαράδεκτη και απολύτως

καταδικαστέα ενέργεια», τονίζει ο εκπρόσωπος
Τύπο της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Γαϊτάνης,
με ανάρτησή του στο twitter, και υπογραμμίζει:
«Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία!».
«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση
στα καταστήματα της συζύγου του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης
Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά» επισημαίνεται σε
ανακοίνωσή του Γραφειου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΉ ΣΥΜΜΑΧΊΑ.
«Η επίθεση στα καταστήματα της συζύγου
του κ. Χαρδαλιά είναι ενέργεια καταδικαστέα κι
επικίνδυνη, απολύτως ξένη προς οποιαδήποτε
πολιτική στάση και κριτική» επισημαίνει σε
σχόλιό του, το ΚΚΕ.
«Η Ελληνική Λύση καταδικάζει απερίφραστα την εγκληματική επίθεση στις επιχειρήσεις

Εξαγγελίες για στήριξης των πυροπλήκτων στα Γεράνεια
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Άμεσες δράσεις ανακούφισης και ένα ευρύ πλέγμα
στήριξης των πληγέντων από την καταστροφική πυρκαγιά στα Γεράνεια Όρη ανακοίνωσε το κυβερνητικό
κλιμάκιο από το Αλεποχώρι, όπου βρέθηκε το πρωί.
Η καταστροφική πυρκαγιά που μαίνονταν ανεξέλεγκτη 3 μέρες κατέκαυσε 71 χιλιάδες στρέμματα δάσους, πολλά σπίτια αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα.
Τα μέτρα αφορούν σε δράσεις: α) κοινωνικής προστασίας, β) στεγαστικής συνδρομής, γ) αποκατάστασης των υποδομών, δ) οικονομικής ενίσχυσης, ε) στήριξης αγροτικών εκμεταλλεύσεων και ε) αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αντιπλημμυρικής προστασίας.
Το κυβερνητικό κλιμάκιο, με επικεφαλής τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα, συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο κινητό επιχειρησιακό
κέντρο της Πυροσβεστικής, στην παραλία Αλεποχωρίου, μαζί με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και της
Πολιτικής Προστασίας, για μία πρώτη αποτίμηση των
καταστροφών από την πυρκαγιά, προκειμένου να
δρομολογηθούν, άμεσα, τα απαιτούμενα μέτρα αποκατάστασης και οι παρεμβάσεις που χρειάζονται στις
πληγείσες περιοχές.
Όπως ανακοινώθηκε, μετά το πέρας της σύσκεψης, σημεία της ευρύτερης περιοχής που δεν ήταν
ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύσσονται
και αυτά.
Το υπουργείο Εσωτερικών, όπως ανακοίνωσε ο κ.
Πέτσας, προχωράει, άμεσα, στην οικονομική ενίσχυση των πληγέντων, στο πλαίσιο του προγράμματος
Κοινωνικής Προστασίας, μετά την καταγραφή που θα
γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων. Τα χρήματα αφορούν στην καταβολή οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των πρώτων βιοτικών αναγκών

των κατοίκων, ύψους 600 ευρώ, καθώς και για την
αντικατάσταση οικοσκευής, ύψους έως 6.000 ευρώ.
Από την πλευρά του, το υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών δρομολογεί, άμεσα, τη στεγαστική συνδρομή προς τους πληγέντες, καθώς και την επιδότηση ενοικίου, για φυσικά και νομικά πρόσωπα που
υπέστησαν καταστροφές.
Δρομολογείται, επίσης, η αποκατάσταση των υποδομών και του οδικού δικτύου, με τη συνδρομή των
δήμων και των περιφερειών.
Άμεσα είναι και τα μέτρα οικονομική στήριξης από
το Υπουργείο Οικονομικών. Μεταξύ άλλων προβλέπεται: α) επιχορήγηση των πληττόμενων επιχειρήσεων, β) αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων τόσο
για επιχειρήσεις, όσο και για φυσικά πρόσωπα στις
περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, γ) αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των πληττόμενων, δ) απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ, ε)
ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών.
Όλες οι καμένες εκτάσεις κηρύσσονται αναδασωτέες.
Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προχωρά, άμεσα, στις
αναγκαίες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του
φυσικού περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση,
είτε μέσω φυσικής αναγέννησης, είτε μέσω τεχνητής
αναδάσωσης, καθώς και στη δρομολόγηση των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων που χρειάζονται, προκειμένου να θωρακιστεί η περιοχή. Δρομολογείται, επίσης, ειδική πολεοδομική μελέτη, με
σκοπό να αποτυπωθούν και να οριοθετηθούν τα ρέματα και οι χείμαρροι που υπάρχουν στην ευρύτερη
περιοχή
Παράλληλα, κλιμάκια του ΕΛΓΑ προχωρούν στην
καταγραφή των ζημιών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής. Ειδική μνεία έγινε για τη στήριξη

και των κτηνοτρόφων, ιδίως για την τροφή των ζώων
τους, καθώς όλες οι δράσεις -συμπεριλαμβανομένης
της βόσκησης- αναστέλλονται, δεδομένου ότι η περιοχή κρίνεται άμεσα αναδασωτέα.
Η καταγραφή των ζημιών ξεκινάει από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, των περιφερειών και των
συναρμόδιων υπουργείων από τη Δευτέρα 24 Μαΐου
2021, τόσο για την κοινωνική προστασία, όσο και για
τη στεγαστική συνδρομή. Όπως επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, οι διαδικασίες θα
είναι ταχείες, βάσει του «μοντέλου» που λειτούργησε
από την κακοκαιρία του «Ιανού», στην Καρδίτσα.
«Υπάρχουν πολλές δράσεις που πρέπει να συντονιστούν. Και για τον λόγο αυτόν, έχουμε θεσμοθετήσει
-όπως ξέρετε- μέσω του νομοσχεδίου για την κρατική
αρωγή, μόνιμο μηχανισμό συντονισμού, ο οποίος θα
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μία ταχύτατη
αποκατάσταση κατ› αρχάς του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και των αποζημιώσεων σε όλους όσοι
έχουν πληγεί.
Αυτό που έχει μεγάλη σημασία -σε συνεργασία με
τους δημάρχους και τις περιφέρειες- είναι τα ζητήματα υποδομών, οδικού δικτύου, κυρίως, από ότι καταλαβαίνω από την πρώτη εκτίμηση, αλλά και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.
Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα γίνουν οι μεταφορές πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κατόπιν των αιτημάτων και των τεχνικών δελτίων από τους δήμους και
τις περιφέρειες, ώστε και αυτά να αποκατασταθούν
το συντομότερο δυνατόν. Θα ήθελα να τονίσω, ξανά,
πόσο μεγάλη σημασία είχε η άμεση αντίδραση και η
αυταπάρνηση των ανθρώπων, που επιχείρησαν σε ένα
τόσο δύσκολο περιβάλλον, για να θέσουν υπό έλεγχο
τη φωτιά και να τους ευχαριστήσω, ξανά, πυροσβέστες και εθελοντές. Θα είμαστε δίπλα στους κατοίκους, γιατί σημασία έχει το κράτος να είναι δίπλα
στον πολίτη στις δύσκολες στιγμές και όχι στις εύκολες», σημείωσε ο κ. Πέτσας.

Λευκωσία.- Ραντεβού στην Ιταλία έδωσαν για το 2022 οι φανς της Eurovision,
καθώς οι Måneskin και το τραγούδι «Zitti
e buoni» κατάφερε να κερδίσει 524 βαθμούς και να αναδειχθεί πρώτο ανάμεσα στα
26 τραγούδια που συμμετείχαν στον τελικό
του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού.
Η Ελλάδα με την Stefania (Στεφανία Λυμπεράκη) και το «Last Dance» συγκέντρωσε 170 βαθμούς και κατέκτησε τη 10η θέση.
Η Κύπρος με την Έλενα Τσαγκρινού και
το «El Diablo» βρέθηκε στην 16η θέση με
94 βαθμούς.
Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Γαλλία με
την Μπαρμπαρά Πραβί και το «Voilà», με
499 βαθμούς, την τρίτη θέση η Ελβετία με
τον Gjon`s Tears και το τραγούδι «Tout
l`univers» με 432 βαθμούς.
Τέταρτη θέση για την Ισλανδία με τους
Daði og Gagnamagnið και το τραγούδι «10
Years» με 378 βαθμούς και την πεντάδα
έκλεισε η Ουκρανία με τους Go_A με το
τραγούδι «Shum» και 364 βαθμούς.
Στην Ελλάδα έδωσαν τους 12 βαθμούς οι
κριτικές επιτροπές της Κύπρου και της Γαλλίας, ενώ οι τηλεθεατές της έδωσαν 79 βαθμούς. Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής έδωσε στην Κύπρο ο 10χρονος Μανώλης Γκίνης, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη
σειρά της ΕΡΤ1 «Τα καλύτερά μας χρόνια»
στον ρόλο του Άγγελου.
Η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου
με τον Τζέιμς Νιούμαν και το τραγούδι
«Embers» δεν κατάφερε να προσελκύσει
την προσοχή των επιτροπών, ούτε και του
τηλεοπτικού κοινού και κατατάχθηκε 26η
με μηδέν βαθμούς.
Τρεις βαθμούς συγκέντρωσε η συμμετοχή της Γερμανίας με τον Γιέντρικ Ζίγκβαρτ
και το «I Don`t Feel Hate» και έξι της
Ισπανίας με τον Μπλας Καντό «Voy a
quedarme», αφού και αυτές οι δύο χώρες
δεν συγκίνησαν το τηλεοπτικό κοινό.
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Σκληρή κριτική Φώφης Γεννηματά σε Μητσοτάκη για τα εργασιακά
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επίσης η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής
υποστήριξε πώς συνειδητά υποβαθμίζεται η
Επιθεώρηση Εργασίας αφού, όπως τόνισε απομακρύνει «το ΣΕΠΕ από το υπουργείο Εργασίας, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν θα είναι στην
ευθύνη του κράτους. Θα επακολουθήσει-εργασιακή ζούγκλα. Και βέβαια ο Υπουργός Εργασίας παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Αλλά το
Μαξίμου εξασφαλίζει τον έλεγχο στο νέο «Οργανισμό», επιλέγοντας τα 3/5 της επιτροπής».

Ο

ι ρυθμίσεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ήταν το θέμα που συζήτησε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Φώφη Γεννηματά με 30 πρόεδρους Εργατικών Κέντρων απ› όλη τη χώρα
Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ανοίγοντας τη συζήτηση ανέφερε ότι «η ανάπτυξη
δεν είναι βιώσιμη χωρίς στήριξη των εργαζομένων, χωρίς κοινωνική συνοχή και αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής προστασίας» και κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πώς επιτίθεται
στους εργαζόμενους καθώς έχει αναλάβει σχετικές δεσμεύσεις στην Γενική Συνέλευση του
ΣΕΒ, διαμορφώνοντας ένα μοντέλο φθηνής και
απαξιωμένης εργασίας.
«Ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ συστηματικά
αφαιρούν ή υπονομεύουν τα δικαιώματα των
εργαζομένων αυτά τα 2 χρόνια.
Πρώτα: Υπονόμευσε τις κλαδικές συμβάσεις, ευνοώντας τους ασύδοτους εργοδότες με

«Ξαναπιάνουμε
δουλειά», το μήνυμα
του Αδωνι Γεωργιάδη
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Είμαστε σε ασταμάτητες επαφές με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον σχεδιασμό προγραμμάτων ενίσχυσης της οικονομίας, για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις
να μπουν δυνατά σε μια ομαλή λειτουργία.
Πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει για να τους βοηθήσουμε, καθώς εκεί
κρίνονται πολλά για τις επιχειρήσεις και
τις θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα στην
εστίαση πάει καλά, σε λίγες ημέρες ανακοινώνουμε και το πρόγραμμα για τον
τουρισμό και κοιτάζουμε να δούμε αν μπορούμε να βρούμε πόρους, επειδή τώρα είμαστε στα όρια μας, για να υπάρξει πρόγραμμα ενίσχυσης για επιχειρήσεις στο
λιανικό εμπόριο, για τα ταξί και άλλους
κλάδους», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον τ/σ ΑΝΤ1.
«Έχει ανοίξει η εστίαση και ένα από τα
πρώτα πράγματα που βλέπουμε είναι ότι
δεν μπορούν να βρουν υπαλλήλους τα μαγαζιά για να δουλέψουν. Το ίδιο μας λένε
και οι τουριστικές επιχειρήσεις. Εμείς δεν
έχουμε πει ότι αιωνίως θα στηρίζουμε τους
ανθρώπους για να μην δουλεύουν. Τους
στηρίζουμε για να βρουν δουλειά. Μην πάμε από το ένα άκρο στο άλλο» είπε ο κ. Γεωργιάδης και συμπλήρωσε: «Καμία φορά η
συνεχόμενη λήψη επιδομάτων μειώνει την
ανάγκη για εργασία. Σου λέει κάποιος
«παίρνω το επίδομα, παίρνω και κάτι ‹μαύρα› και είμαι καλά». Σιγά-σιγά φεύγουμε
από την ιδέα του επιδόματος και πάμε
στην ιδέα της δουλειάς. Όλα τα μέτρα του
υπουργείου Ανάπτυξης έχουν ως επίκεντρο τις θέσεις εργασίας. «Ξαναπιάνουμε
δουλειά» είναι το μήνυμα. Αρκετό καιρό
κάτσαμε αναγκαστικά λόγω της πανδημίας, τώρα πρέπει να δουλέψουμε. Και το
πρόγραμμα για τον τουρισμό αυτό προϋποθέτει, την στήριξη των θέσεων εργασίας».
Ο υπουργός τόνισε ότι «κάποια στιγμή
πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η οικονομία έχει μείνει πίσω και ότι θα πρέπει να
δουλέψουμε όλοι λίγο περισσότερο για να
πάμε μπροστά και να φύγουμε από το σημείο στο οποίο είχαμε κολλήσει».

την μη κήρυξη τους ως υποχρεωτικές.
Μετά: Προτάθηκε εν μέσω πανδημίας το
δόγμα μισός μισθός-μισή δουλειά με το Πρόγραμμα Συνεργασία.
Και τώρα: Προωθεί ένα απαράδεκτο εργασιακό Νομοσχέδιο», επισήμανε η κυρία Γεννηματά και προσέθεσε: «Αρνείται να καταλάβει
ότι ο ανασφαλής εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι παραγωγικός».
Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ η κυβέρνηση με όσα προτείνει στοχεύει στην
* Αφαίρεση για υποχρέωση συλλογικής
σύμβασης που θα διευθετεί τον χρόνο εργασίας. Καταργείται στην πράξη η σχετική διάταξη
του δικού μας νόμου, ώστε ο εργαζόμενος να
μείνει απροστάτευτος και να αναγκαστεί να
υποχωρεί στην πίεση του εργοδότη. Έτσι θα
υποχρεωθεί να δουλεύει 10ωρα, να χάνει τα
επιπλέον χρήματα των υπερωριών, να πιέζεται
η οικογενειακή του ζωή. Και να προσδοκά ότι
ίσως κάποτε μέρος του χρόνου αυτού να του

επιστραφεί ως ρεπό.
* Αφαιρεί επίσημα την δυνατότητα της ΓΣΕΕ
και των εργοδοτικών οργανώσεων να διαπραγματεύονται τον κατώτερο μισθό μέσω της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Οδηγεί
έτσι στον καθορισμό του από την Κυβέρνηση
που στην πράξη τον έχει καθηλώσει αυτά τα 2
χρόνια.
* Απελευθερώνονται ουσιαστικά οι απολύσεις. Καταργείται και η δικαστική προστασία.
Ένας εργοδότης θα μπορεί να παρανομεί και να
απολύει μαζικά, και αν χάνει το δικαστήριο,
απλά να δίνει λίγα χρήματα παραπάνω. Όμως ο
εργαζόμενος και να δικαιωθεί δεν θα επαναπροσλαμβάνεται.
* Γιατί ακόμη και η στοιχειώδης διασφάλιση
με την ψηφιακή κάρτα-που είναι δική μας νομοθετική πρόβλεψη και σωστό αίτημα της ΓΣΕΕ-έσπευσε ο κ. Χατζηδάκης να ξεκαθαρίσει ότι
δεν θα εφαρμοστεί στα επόμενα χρόνια, παρά
μόνο «πειραματικά».

Ο τρίτος στόχος είναι ο περιορισμός της
ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης καθώς ξηλώνει μεγάλο μέρος του Νόμου 1264/82 περιορίζοντας δραστικά το δικαίωμα της απεργίας
και την προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών από τον κίνδυνο απόλυσης.
«Το Κίνημα Αλλαγής θα αντιδράσει σε αυτό το νομοθέτημα με όλες του τις δυνάμεις, μέσα και έξω από τη Βουλή.
* Στηρίζουμε τις θέσεις και τις προσπάθειες
της ΓΣΕΕ, των Εργατικών Κέντρων, των συνδικάτων, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων
και των κατακτήσεων των εργαζομένων», δεσμεύτηκε η Φώφη Γεννηματά και υπογράμμισε
πώς στρατηγικός στόχος του Κινήματος Αλλαγής είναι η πλήρης απασχόληση και η επιβεβαίωση ότι το συνδικαλιστικό κίνημα διατηρεί την
αυτονομία των διαδικασιών και των αποφάσεών του.
«Για μας, για το ΠΑΣΟΚ και την δημοκρατική παράταξη, ο συνδικαλισμός ήταν, είναι και
θα είναι βάθρο της Δημοκρατίας. Και η παράταξη μας ήταν, είναι και θα είναι εκείνη που θα
φέρνει τους εργαζόμενους στο προσκήνιο, που
θα δημιουργεί τις συνθήκες για την δίκαιη κατανομή του οφέλους της ανάπτυξης και την
βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους», σημείωσε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Αχτσιόγλου: Στην ευχέρεια του εργοδότη η 10ωρη εργασία
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Το εργασιακό νομοσχέδιο της ΝΔ παραβιάζει βάναυσα και καταργεί το 8ωρο, ο εργαζόμενος θα δουλεύει 10 ώρες την ημέρα χωρίς υπερωριακή αμοιβή», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου
στην ΕΡΤ1 και προσέθεσε: «Δεν υπάρχει ελευθερία του εργαζόμενου να αρνηθεί την παροχή
της εργασίας του. Ο εργαζόμενος θα σπρώχνεται από την ανάγκη, θα απειλείται με απόλυση
και με το ενδεχόμενο να δυσκολέψει η ζωή του
την επόμενη μέρα».
Συνεχίζοντας υποστήριξε ότι «είναι ψευδεπίγραφη η επίκληση από τον κ. Χατζηδάκη της
προστασίας από τις απολύσεις. Ο εργοδότης
μπορεί να επικαλεστεί οποιονδήποτε λόγο για
να απολύσει τον εργαζόμενο που δεν θα δεχθεί
να δουλέψει 10ωρο» και υπενθύμισε ότι η ΝΔ
ως κυβέρνηση «κατήργησε αμέσως τον βάσιμο
λόγο και το αιτιολογημένο των απολύσεων»
που είχε θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Αν ήθελε την
προστασία από τις απολύσεις γιατί κατήργησε
τον βάσιμο λόγο;» σημείωσε χαρακτηριστικά.
«Οι άνεργοι δεν θα μπορούν να βρουν μία
θέση εργασίας γιατί αυτή θα καλύπτεται από
τους υφιστάμενους εργαζόμενους, οι οποίοι θα
δουλεύουν υπερωριακά χωρίς την αμοιβή που
τους αντιστοιχεί. Όλο το σκεπτικό του νομοσχεδίου είναι οι περισσότερες και φθηνότερες
υπερωρίες. Αυτό ήταν παγίως, εξάλλου, και το
αίτημα συγκεκριμένων εργοδοτικών κύκλων»,
επισήμανε.
Αναφερόμενη στο Σ.ΕΠ.Ε υποστήριξε ότι
από τη στιγμή που η ΝΔ έγινε κυβέρνηση έχει
σκοπίμως απαξιωθεί παντελώς.
Για το ενδεχόμενο υποχρεωτικού εμβολιασμού ομάδων εργαζομένων, υποστήριξε ότι «ο
εμβολιασμός είναι το βασικό προληπτικό μέσο

με το οποίο μπορεί να σταματήσει η εξάπλωση
της πανδημίας. Πρέπει να έχουμε όλοι εμπιστοσύνη στην επιστημονική κοινότητα. Είναι πρώτιστο καθήκον να εμβολιαστούν όλοι οι πολίτες. Όμως, η υποχρεωτικότητα είναι το έσχατο
μέσο». Αναφερόμενη στον νόμο που ψήφισε η
ΝΔ για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια, δήλωσε
ότι «πρόκειται για μία σοβαρή οπισθοδρόμηση
στο οικογενειακό δίκαιο».
Σημείωσε, τέλος, ότι «ενώ όλα λειτουργούν
κανονικά, με επιλογή της κυβέρνησης η Βουλή
εξακολουθεί να υπολειτουργεί».

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

«Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, εντός
και εκτός κοινοβουλίου, για να αποσυρθεί το
εργασιακό νομοσχέδιο - οδοστρωτήρας που
έρχεται να σαρώσει μισθούς και εργατικά κεκτημένα δεκαετιών», δήλωσε ο γραμματέας
της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Τζανακόπουλος,
σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό
«Κανάλι Ένα 90.4 FM». «Η ΝΔ θέλει μια αγορά
εργασίας έρμαιο στις διαθέσεις των εργοδοτών,
γιατί αυτό στη δική της αντίληψη το θεωρεί
«αναπτυξιακό κίνητρο»», υποστήριξε ο κ. Τζανακοπουλος και πρόσθεσε: «Αν απορρυθμιστεί
πλήρως η αγορά εργασίας, αν μειωθούν οι μισθοί, αν δεν υπάρχουν κανόνες για το ωράριο,
αν μπορεί ο εργοδότης να επιβάλει απλήρωτες
υπερωρίες, αν ισχύσουν όλα αυτά, στην ακραία
ταξική και νεοφιλελεύθερη αντίληψη της κυβέρνησης λειτουργούν ως επενδυτικά κίνητρα».
Σχετικά με την προωθούμενη μετατροπή του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε Ανεξάρτητη Αρχή, υπογράμμισε ότι «αυτό θα σημάνει

μία απαξιωμένη Αρχή, χωρίς εργαζόμενους,
χωρίς στήριξη».
Αναφερθείς στα όσα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στη διάρκεια της διακυβέρνησής του στο πεδίο της
στήριξης της εργασίας, ανεφερε «την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την
αύξηση του κατώτατου μισθού, την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση της επιθεώρησης εργασίας, τη ρύθμιση για την αιτιολογημένη απόλυση». «Δεν είναι τυχαίο ότι ήμασταν η πρώτη
κυβέρνηση που ανάγκασε μεγάλο τραπεζικό
ίδρυμα να πληρώσει 1,6 εκατ. ευρώ πρόστιμο
για απλήρωτες υπερωρίες» συμπλήρωσε.
Για τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος υποστήριξε: «Αυτή τη
στιγμή υπάρχει μείζον ζήτημα κοινοβουλευτικής λειτουργίας στη χώρα...Ενώ οι οικονομικές
και κοινωνικές δραστηριότητες ανοίγουν, τα
μόνα πράγματα που παραμένουν «κλειστά» είναι το πανεπιστήμιο και το κοινοβούλιο...Σε
ό,τι αφορά τη Βουλή, η κυβέρνηση την κρατά
σε υπολειτουργία γιατί θέλει να αποφύγει τις
μεγάλες αντιπαραθέσεις με επίκεντρο την πολιτική της αλλά και γιατί οι διαδικασίες του
κοινοβουλίου φέρνουν στην επιφάνεια το πρόβλημα συνοχής που έχει η κοινοβουλευτική
ομάδα της ΝΔ».
Τέλος, όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, ο
γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εκτίμησε ότι «δεν μπορούν να γίνουν βέβαιες εκτιμήσεις για το αν ο κ. Μητσοτάκης
σχεδιάζει πρόωρες εκλογές» και πρόσθεσε: «Σε
οποιοδήποτε ενδεχόμενο εκλογικής μάχης, ο
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι έτοιμος
να διεκδικήσει μία νέα κοινωνική και πολιτική
πλειοψηφία, διότι είναι αναγκαία ούτως ή άλλως μια μεγάλη πολιτική στροφή στη χώρα».
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Ο Χαρδαλιάς στο mega εμβολιαστικό κέντρο Ρόδου
Ρόδος.- Του Λ. Μαστή/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σ

ε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το νέο
mega εμβολιαστικό κέντρο της Πολιτικής Προστασίας στη Ρόδο, που στεγάζεται
στις εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου Καλλιθέας στο Φαληράκι, για την εξυπηρέτηση των πολιτών με 24 εμβολιαστικές
γραμμές από Δευτέρα, 24 Μαΐου, στο πλαίσιο
της επιχείρησης «Ελευθερία». Στο κέντρο μετέβη σήμερα το πρωί ο υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος
Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από τον γενικό
γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
Μάριο Θεμιστοκλέους, καθώς και κλιμάκιο
στελεχών της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας.
Ο υφυπουργός πραγματοποίησε αυτοψία στο
εμβολιαστικό κέντρο μαζί με τον περιφερειάρχη
Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, καθώς
και τον δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη
και συνομίλησε με το υγειονομικό προσωπικό
και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που
το στελεχώνουν.
Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε σε συνέχεια της
επίσκεψης: «Πραγματοποιήσαμε σήμερα αυτοψία, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλα θα ξεκινήσουν όπως πρέπει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το νέο mega εμβολιαστικό κέντρο γιατί αναδεικνύει πέρα από την αναγκαιότητα του εμβολιασμού και την αγωνία μας και για το ζήτημα
του τουρισμού. Θέλουμε να είναι ασφαλείς και
όλοι όσοι θα υποδεχθούν τους ταξιδιώτες, αλλά
και οι ταξιδιώτες που θα μας επισκεφθούν να είναι εξίσου ασφαλείς.
Έχει γίνει μια πρότυπη δουλειά σε πολύ μικρό
χρονικό διάστημα. Θέλω να ευχαριστήσω για
άλλη μια φορά τις υπηρεσίες της Πολιτικής
Προστασία, αλλά ιδιαίτερα των Ενόπλων Δυνάμεων για την άριστη συνεργασία. Είναι ένα
στοίχημα, καθώς οι Ένοπλες Δυνάμεις μας
έχουν αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του
εγχειρήματος, πάντα σε αγαστή συνεργασία με

τους υγειονομικούς μας - οι οποίοι έχουν καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια σε όλη την Ελλάδα.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη, καθώς και τον
Δήμαρχο του νησιού, γιατί αποτελούν άλλον
ένα κρίκο μιας αλυσίδας εξαιρετικής συνεργασίας. Η προσπάθεια αυτή γίνεται για τους πολίτες, ώστε να παραμείνουμε ασφαλείς, να ξεπεράσουμε αυτή την δύσκολη συγκυρία και σταδιακά να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Κι
ας θυμόμαστε κάτι - ότι για να ξεπεράσουμε
όλη αυτή την κατάσταση πρέπει να παραμείνουμε πολύ πειθαρχημένοι και να τηρούμε απαρέγκλιτα τα μέτρα. Το ότι έχουμε εμβολιαστεί ή
ότι προτιθέμεθα να εμβολιαστούμε, δεν σημαί-

νει ότι μπορούμε να αμελούμε τα μέτρα. Τα μέτρα πρέπει να τηρούνται, να φοράμε τις μάσκες, να αποφεύγουμε τις μεγάλες συναθροίσεις, έτσι ώστε μέσα στο επόμενο δίμηνο σταδιακά να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας.
Καλή δύναμη. Καλή αρχή».
Από πλευράς του, ο γενικός γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σημείωσε: «Η
«Γαλάζια Ελευθερία» έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου μία εβδομάδα. Είμαστε στην αρχή της.
Θα κορυφωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ήδη έχουν γίνει αρκετές χιλιάδες εμβολιασμοί
στα 19 νησιά [με πληθυσμό από 1.000 έως 3.500
κατοίκους] και βλέπουμε τις πρώτες βελτιώσεις
στα επιδημιολογικά στοιχεία. Στόχος μας είναι
στα μέσα με τέλη Ιουνίου στα νησιά αυτά να

1.505 νέα κρούσματα, 586 διασωληνωμένοι, 37 θάνατοι
Αθήνα.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.505, εκ των οποίων 6 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός
αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 388.929 (ημερήσια μεταβολή
+0,4%), εκ των οποίων 51,2% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 33
θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.328 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 37, ενώ από την έναρξη
της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 11.734 θάνατοι. Το 95,2% είχε
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 586
(61,9% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 83,6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.342 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 267 (ημερήσια μεταβολή +2,69%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του
επταημέρου είναι 295 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).

ΑΡΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

Αίρονται τα ειδικά περιοριστικά μέτρα στην Κάλυμνο από τη Δευτέρα
24 Μαΐου στις 6 το πρωί. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα βελτιωμένα επιδημιολογικά δεδομένα στη νήσο Κάλυμνο της Π.Ε. Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αποφασίστηκε η άρση των ειδικών περιοριστικών
μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού που ίσχυαν στο νησί
από 5 Μαΐου.
«Η Κάλυμνος πέρασε μια δύσκολη δοκιμασία. Από τη Δευτέρα επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα, μετά από μεγάλη προσπάθεια που

κατέβαλαν όλο αυτό το διάστημα οι κάτοικοί της - τους ευχαριστούμε
για την υπομονή και την επιμονή τους, όπως ευχαριστούμε και όλους
τους τοπικούς φορείς για τη συνεργασία και την προσήλωσή τους στην
πιστή τήρηση των μέτρων. Απευθύνω για άλλη μια φορά έκκληση σε
όλους - από τη Δευτέρα ας παραμείνουμε δυο φορές πιο προσεκτικοί κι
ας αποφύγουμε κάθε συνάθροιση που μπορεί να προκαλέσει και πάλι
πρόβλημα στο νησί. Ας προστατέψουμε την τουριστική περίοδο που ξεκινάει, την τοπική οικονομία, προπαντός όμως την υγεία μας και τους
συνανθρώπους μας», σημείωσε σχετικά ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΥΛΑΚΗ

Τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα έκρουσε ο γιατρός και ερευνητής στις ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης. “Δεν υπάρχει περίπτωση ο ιός να μην εκμεταλλευτεί τις καινούργιες δυνατότητες που του δίνουμε σαν κοινωνία. Δεν πρέπει να τα πετάξουμε όλα στον κάλαθο των αχρήστων. Τα εμβόλια δεν δρουν αμέσως,
δρουν δύο εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση”, ανέφερε ο κ. Παυλάκης μιλώντας στον ΑΝΤ1.
Αναφερόμενος στα τεστ αντισωμάτων είπε “τα εμπορικά τεστ δεν είναι τα πιο κατάλληλα για να δείξουν τον ακριβή αριθμό αντισωμάτων...
Οι ανοσοκατεσταλμένοι και οι ηλικιωμένοι ιδίως εκείνοι που δεν έχουν
καλή υγεία μπορεί να μην κάνουν ανοσία και με τις δύο δόσεις του εμβολίου ή να μην κάνουν καλή ανοσία. Αυτοί θα είναι καλό να κοιτάξουν τον
αριθμό των αντισωμάτων, αλλά πρέπει να γίνει από κάποιο κέντρο που
να ξέρει πώς να το κάνει σωστά”.
“Με την πανδημία του κορονοϊού δεν έχουμε τελειώσει. Δυστυχώς θα
υπάρξει τέταρτο κύμα. Η Ελλάδα είναι επικίνδυνη γιατί δεν έχει ξεκληριστεί ο ιός... Κανένας δεν είναι ασφαλής αυτή τη στιγμή σε κανένα μέρος του κόσμου. Αν η Ελλάδα αποκοιμηθεί θα έχει μεγάλο πρόβλημα...
Δεν θα υπάρξει αυτό το καλοκαίρι με τα εμβόλια που υπάρχουν ανοσία
της αγέλης. Κατά τη γνώμη μου δεν θα υπάρξει ούτε το χειμώνα. Δεν
έχουμε τελειώσει με τον ιό”, σημείωσε ο κ. Παυλάκης.

έχει ολοκληρωθεί ο καθολικός εμβολιασμός
του πληθυσμού. Όσοι από τους μόνιμους κατοίκους και τους εποχικούς εργαζόμενους το επιθυμούν, να έχουν εμβολιαστεί», συμπληρώνοντας ότι η κάλυψη στα ραντεβού στο νέο mega
εμβολιαστικό κέντρο ανέρχεται στο 100% κι ευχαριστώντας όλους τους φορείς που συνδράμουν στη λειτουργία του.
Την ικανοποίηση τους εξέφρασαν επίσης με
δηλώσεις τους ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, και ο δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης καθώς και η βουλευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ Μίκα Ιατρίδη που
παρέστη στην ενημερωτική επίσκεψη.
Θα είναι ένα εμβολιαστικό κέντρο με τη δυνατότητα χιλιάδων εμβολιασμών ημερησίως,
που μπαίνει σε λειτουργία από την Δευτέρα, τόνισε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου επισημαίνοντας ότι σε χρόνο ρεκόρ, διαμορφώθηκαν
οι χώροι ενός αθλητικού γηπέδου σε ένα σύγχρονο και φιλόξενο κέντρο εμβολιασμού.
«Αυτή η μάχη μας αφορά όλους και οφείλουμε να μπαίνουμε σε αυτή κάθε μέρα με τη δύναμη που μας δίνει η γνώση οτι θα την κερδίσουμε βήμα-βήμα. Με επιμονή και αφοσίωση. Σε
αυτό τον νέο υπέροχο χώρο, όπως και σε όλα τα
εμβολιαστικά κέντρα των νησιών μας, πηγαίνουμε για να κερδίσουμε πίσω την ζωή μας. Πηγαίνουμε για να νικήσουμε την αγωνία, την
αβεβαιότητα, την ακινησία. Είμαστε όρθιοι και
θα βγούμε νικητές» επισήμανε μεταξύ άλλων ο
κ. Χατζημάρκος.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:
«Τα κενά ασφαλείας
στο gov.gr μαρτυρούν
κυβερνητική
προχειρότητα
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Τα κενά ασφαλείας στο gov.gr μαρτυρούν κυβερνητική προχειρότητα και προκαλούν ανασφάλεια στους πολίτες», τονίζει σε
δήλωσή του ο τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μάριο Κάτσης.
Στη δήλωσή του αναφέρει ότι «νέα υπόθεση με σοβαρό κενό ασφαλείας στο gov.gr
που θέτει σε κίνδυνο τους πολίτες που το
χρησιμοποιούν εντόπισε η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ)», και εξηγεί ότι
«οποιοσδήποτε μπορεί να βρει με απλή αναζήτηση στο Google, υπερσύνδεσμο (URL)
που εμφανίζει την υπεύθυνη δήλωση πολίτη
που έχει εκδοθεί μέσω της πλατφόρμας, με
όλα τα στοιχεία του, αρκεί να έχει βρει από
κάποια πηγή ή εντελώς τυχαία τον κωδικό
(hash key) που χρησιμοποιείται για την επικύρωση (validation) τέτοιων εγγράφων».
Ο κ. Κάτσης επιρρίπτει ευθύνες στο
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υποστηρίζοντας ότι «είναι εκτεθειμένο, καθώς
στην προσπάθειά του να παρουσιάσει έργο,
νομοθετεί και ενεργεί με προχειρότητα που
αφήνει έκθετους τους πολίτες στις ορέξεις
κάθε κακόβουλου». Κλείνοντας υποστηρίζει: «Το υπουργείο οφείλει να κλείσει τώρα
την υπηρεσία επικύρωσης στα έγγραφα του
gov.gr μέχρι να διορθώσει το σύστημα με
ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε πλέον να γίνεται μόνο με απαίτηση login από συγκεκριμένο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο
θα ήταν και ο μόνος που θα είχε τους κωδικούς (hash key), καθώς και με τη δημιουργία
οργανωμένου προσωπικού αρχείου με ψηφιακά έγγραφα του πολίτη στα οποία θα μπορεί να δίνει επιλεκτικά πρόσβαση σε συγκεκριμένα τρίτα πρόσωπα ή φορείς μετά από
σχετική (αυτόματη) αίτησή τους στην πλατφόρμα».
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“X…” έχει τον πρωθυπουργό ο εφοπλιστής Λασκαρίδης
Αθήνα.- (GreekNewsOnline)

Ό

ταν ένας μεγαλοεφοπλιστής, βραβευμένος από την ελληνική πολιτεία με τη
διάκριση του επίτιμου υποναύαρχου για υποτιθέμενες ευεργεσίες του στην πατρίδα, δηλώνει πως έχει «χεσμένο» τον Έλληνα πρωθυπουργό και η κυβέρνηση απλά παρακολουθεί
αμήχανη, ένα είναι βέβαιο: Η χώρα έχει σοβαρό πρόβλημα.
Ο υπουργός Nαυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης,
σε συνέντευξη του στο ντοκιμαντέρ Black Trail
του
δικτύου
European
Investigative
Collaborations - με τη συμμετοχή του ελληνικού
ερευνητικού δικτύου δημοσιογράφων Reporters
United - για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
ναυτιλιακής βιομηχανίας, βρέθηκε σε εξαιρετικά
δύσκολη θέση και δεν απάντησε τίποτα όταν η
ελληνική κυβέρνηση παρουσιάστηκε ως υποχείριο των εφοπλιστών και μάλιστα με φοβερά απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον πρωθυπουργό
της χώρας («τον έχω χ...) από τον εφοπλιστή Πάνο Λασκαρίδη.
«Αυτό πρέπει να το καταλάβετε καλά. Οι πλοιοκτήτες δεν χρειάζονται την ελληνική κυβέρνηση. Δεν χρειάζονται το υπουργείο. Δεν χρειάζονται την ΙΜΟ, δεν χρειάζονται τον πρωθυπουργό. Μπορούν να χέσουν πάνω στον πρωθυπουργό. Ο πρωθυπουργός για αυτούς δεν έχει καμία
χρησιμότητα. Γιατί; Γιατί η ναυτιλία δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Δεν υπάρχει τίποτα
που θα κερδίσει ένας πλοιοκτήτης από την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν φορτία για την Ελλάδα, δεν
υπάρχουν ναυλοσύμφωνα από την Ελλάδα, τίποτα στην Ελλάδα. Μόνο τα γραφεία τους είναι
στην Ελλάδα. Το 80% των πλοίων τους είναι με
ξένη σημαία. Δεν τους νοιάζει η ελληνική σημαία» ανέφερε, μεταξύ άλλων, με τον υπουργό
Ναυτιλίας, Γιάννη Πλακιωτάκη να τις ακούει στο
πλαίσιο συνέντευξης, αδυνατώντας να τις διαχειριστεί.
Νωρίτερα, ο κ. Πλακιωτάκης είχε δηλώσει
στους δημοσιογράφους πως είναι «ο πιο σημαντικός υπουργός παγκοσμίως, με όρους ναυτιλίας»,
«τουλάχιστον με όρους Ευρωπαϊκής Ένωσης».
«Η ελληνική κυβέρνηση έχει διαμορφώσει το
σταθερό θεσμικό πλαίσιο για την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία» προσπάθησε να αρθρώσει
με εμφανή την αμηχανία του ο υπουργός, έπειτα

από την παρακολούθηση των παραπάνω δηλώσεων, συμπληρώνοντας πως «Το ελληνικό θαύμα
υπήρχε, και εξακολουθεί να υπάρχει, μια μεγάλη
συνέργεια μεταξύ της κυβέρνησης, των πλοιοκτητών και των ναυτικών». Αξίζει να σημειωθεί
πως μετά το πέρας των παραπάνω ερωτήσεων
και την ολοκλήρωση της συνέντευξης, οι δημοσιογράφοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την μήνιν
συνεργάτη του υπουργού, που διαμαρτυρήθηκε
επειδή «δεν αρνηθήκαμε να απαντήσουμε σε καμία από τις ερωτήσεις που μας στείλατε», κατηγορώντας τους πως επιχείρησαν να ντροπιάσουν
τον υπουργό, «βγαίνοντας εκτός σεναρίου».

ΠΑΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Για συκοφαντίες κάνει λόγο ο εφοπλιστής Λασκαρίδης μετά τον σάλο που ξεσήκωσαν οι δηλώσεις του. Η δήλωση του κ. Πάνου Λασκαρίδη,
σύμφωνα με τα naftikachronika.gr, έχει ως ακολούθως:
«Τις τελευταίες δύο ημέρες δημοσιεύθηκαν σε
διάφορα social media δηλώσεις μου, παρμένες
από άσχετες συζητήσεις που δεν αφορούσαν σε
καμία περίπτωση τη σημερινή κατάσταση της
ναυτιλίας μας και φυσικά ούτε τον Πρωθυπουργό, ούτε τον Υπουργό Ναυτιλίας, δηλώσεις που
έγιναν σε δίκτυο ανεκδιήγητων Πορτογάλων δημοσιογράφων, που τις χρησιμοποίησαν βάναυσα
εκτός θέματος και ειρμού.
Οι δηλώσεις αυτές διέρρευσαν από διάφορους

παραναυτιλιακούς κύκλους και ο μόνος σκοπός
τους είναι να αμαυρώσουν τόσο τη δική μου εικόνα, όσο και να θολώσουν τα νερά στις ενδοναυτιλιακές σχέσεις των παραγόντων της Εμπορικής
μας Ναυτιλίας.
Σε ότι αφορά τις δικές μου απόψεις για την
ναυτιλία μας και τους θεσμούς της, παραπέμπω
σε εκατοντάδες δηλώσεις και ομιλίες μου περί
της Ελληνικής Ναυτιλίας που έχουν δημοσιευθεί
σε αναρίθμητες συνεντεύξεις μου στον ελληνικό
και τον διεθνή τύπο τις τελευταίες δεκαετίες που
είχα την τιμή να αντιπροσωπεύσω τα συμφέροντα της Ναυτιλίας μας. Αυτοί που άκριτα και συκοφαντικά χρησιμοποίησαν αυτές τις συρραφές
θα υποστούν φυσικά τα επίχειρα των πράξεων
τους.
Σε ότι τέλος αφορά την εκτίμηση και τον σεβασμό μου και προς τον Πρωθυπουργό και προς
τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και στους θεσμούς που αντιπροσωπεύουν, έχουν όλοι στερεά
γνώση για το ποιες απόψεις τρέφω για αυτούς,
την Ναυτιλία και την Πατρίδα μας».

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Ο τομεάρχης Ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ν.
Σαντορινιός, δήλωσε με αφορμή τη παραπάνω
συνέντευξη του κ. Πλακιωτάκη:
«Η ντροπιαστική, για τη χώρα, αμηχανία του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
όταν κατά τη διάρκεια συνέντευξη που παραχωρούσε στο ξένο ειδησεογραφικό Δίκτυο EIC
(European Investigative Collaboration), κλήθηκε
από τους δημοσιογράφους να σχολιάσει τις προσβλητικές δηλώσεις του εφοπλιστή, κ. Λασκαρίδη, για την Ελληνική Κυβέρνηση και τον ίδιο τον
Πρωθυπουργό, προκαλεί το κοινό αίσθημα.
Απορίας άξιο όμως είναι, πώς σε ό,τι αφορά
την προστασία της ελληνικής ναυτεργασίας, η
Κυβέρνηση δεν επέδειξε την ίδια «αμηχανία»,
αφού μέχρι τώρα έχει φέρει πλήθος τροπολογιών
που απορυθμίζουν το εργασιακό περιβάλλον των
ναυτικών και καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις.
Το σημερινό βίντεο του «εμβρόντητου» και
«άλαλου» Υπουργού Ναυτιλίας αποδεικνύει με
τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την παντελή
απουσία συγκροτημένης πολιτικής της ΝΔ για
τον κλάδο της Ελληνικής Ναυτιλίας, για την ενίσχυση του ελληνόκτητου στόλου και για τους
Έλληνες ναυτικούς. Για μια ακόμα φορά αποδει-

κνύεται ότι η αυτή η Κυβέρνηση λειτουργεί ως
υπηρέτης συμφερόντων».
«Οι δηλώσεις του εφοπλιστή Λασκαρίδη και
η αμηχανία του υπουργού της ΝΔ, κ. Πλακιωτάκη, είναι σοκαριστικές μεν, αναμενόμενες δε, από
τη στιγμή που οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι
όντως το πολιτικό προσωπικό των εφοπλιστών
και των άλλων μερίδων του κεφαλαίου» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του, προσθέτοντας «η εθελοντική φορολογία, οι φοροαπαλλαγές, τα δεκάδες προνόμια και φυσικά η επίθεση στα δικαιώματα των ναυτεργατών επιβεβαιώνουν του λόγου
το αληθές».
«Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα του πανίσχυρου θεσμικού πλαισίου, που έχουν διαμορφώσει
διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί για την προστασία των συμφερόντων των εφοπλιστών. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο έχει μάλιστα και συνταγματική κατοχύρωση,
άρθρο 107, το οποίο τα άλλα κόμματα, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, έχουν σαν «εικόνισμα», για αυτό
κι αρνήθηκαν την πρόταση του ΚΚΕ για κατάργησή του» καταλήγει το σχόλιο του κόμματος.
Το ΜέΡΑ 25 σε ανακοίνωσή του θεωρεί ότι
ήταν «ντροπιαστική και εξευτελιστική η εικόνα
του υπουργού Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκη σε ντοκιμαντέρ για τα «μαύρα φουγάρα» των εφοπλιστών, μεταξύ των οποίων οι αδερφοί Λασκαρίδη,
που τα πλοία τους ελέγχονται για βρόμικο αποτύπωμα στην Ανταρκτική».
Το ΜέΡΑ 25 τονίζει ότι «η εικόνα αυτή του
υπουργού της κυβέρνησης τού κ. Μητσοτάκη,
αλλά και ο «τρόπος» απάντησης του εφοπλιστή
Πάνου Λασκαρίδη, είναι χαρακτηριστικά της
χρεοδουλοπαροικίας η Ελλάς, όπου η ντόπια και
ξένη παρασιτική ολιγαρχία ανθεί, μεταξύ της
οποίας και οι Έλληνες εφοπλιστές με σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές, στις πλάτες βεβαίως του
ελληνικού λαού». Προσθέτει ότι «πρόκειται για
τους ίδιους ολιγάρχες που δώρισαν τα μίνι παγουρίνο για τα σχολεία στην κυρία Κεραμέως,
αλλά και στους οποίους ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ φροντίζουν
να μεταφέρουν το καζίνο από την Πάρνηθα στο
Μαρούσι».
Καταλήγοντας, το ΜέΡΑ25 αναφέρει ότι «δεν
μας προκαλεί λοιπόν καμία εντύπωση ο άλαλος
υπουργός Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκης, αφού αυτή
είναι η εικόνα των λούμπεν yesmen που μας κυβερνούν, όταν αυτοί δεν βγαίνουν σε κάποιο μέσο της λίστας Πέτσα».

Τεράστια η καταστροφή απ’ τη φωτιά στα Γεράνεια Όρη
Αθήνα.- (ΑΠΕ-ΜΠΕ)
Μετά από μάχη ημερών με τις φλόγες, οι πυροσβέστες σβήνουν τις τελευταίες μικροεστίες
φωτιάς στα Γεράνεια όρη, σε Κορινθία και Δυτική Αττική. Η εικόνα στην ανατολική Κορινθία
είναι αποκαρδιωτική… Ένας τεράστιος πνεύμονας πρασίνου έγινε κάρβουνο, σπίτια και αγροικίες κάηκαν, περιουσίες χάθηκαν και η καταστροφή σε χλωρίδα και πανίδα είναι ανυπολόγιστη. Από την πυρκαγιά κάηκαν 55 χιλιάδες
στρέμματα τις πρώτες 48 ώρες. Απανθρακώθηκε μια κυρίως δασική έκταση, μεγαλύτερη από
την Ύδρα ή τη Λέρο.
Η καταστροφική πυρκαγιά ξέσπασε στον
Σχίνο το βράδυ της περασμένης Τετάρτης και
έλαβε πολύ γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Επεκτάθηκε αστραπιαία, λόγω των ισχυρών
ανέμων, στις Βαμβακές, στη Μαυρολίμνη, στα
Γεράνεια Όρη, στο Χάνι Δερβένι, ενώ την Παρασκευή έφτασε μέχρι τον οικισμό του Κάτω
Πευκενέα.
Αυτή τα στιγμή πάντως δεν υπάρχει ενεργό
μέτωπο, με τις πυροσβεστικές μονάδες να βρίσκονται σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις. Μηχανήματα του στρατού συνδράμουν στο δύσκολο έργο της Πυροσβεστικής. Στις πυρόπληκτες
περιοχές βρίσκονται αστυνομικοί για να αποτρέψουν πλιάτσικο
Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυρο-

τήσει η συνδρομή από αέρος.Αρωγή παρέχουν
εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους πυρόπληκτους, ο ΟΑΕΔ αποφάσισε την αυτόματη
ανανέωση όλων των δελτίων ανεργίας στους
Δήμους Μεγαρέων και Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, που έληξαν ή λήγουν
από 19 έως και 31 Μαΐου.
Την Κυριακή το πρωί πρόκειται να μεταβεί
στο Αλεποχώρι κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να γίνει μία πρώτη αποτίμηση των καταστροφών από την πυρκαγιά και αξιολόγηση για
τα απαιτούμενα μέτρα αποκατάστασης.

σβεστικής είχε εμφανιστεί αισιόδοξος. «Η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στα Γεράνεια Όρη
συνεχώς βελτιώνεται», είχε εκτιμήσει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
Βασίλης Βαθρακογιάννης.
Το έργο των δυνάμεων που δίνουν σκληρή
μάχη με τις φλόγες για τέταρτη νύχτα, βοηθά
αποφασιστικά το γεγονός ότι κόπασαν οι άνε-

μοι, οι οποίοι έχουν πλέον ένταση 2 με 3 μποφόρ.
Στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, στα
Γεράνεια Όρη, παραμένουν και επιχειρούν 278
πυροσβέστες με 89 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, το ειδικό μηχανοκίνητο της Πυροσβεστικής, το κινητό επιχειρησιακό κέντρο
«Όλυμπος», ενώ, λόγω της νύχτα, έχει σταμα-

Το κυβερνητικό κλιμάκιο θα αποτελείται από
τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για Θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιο Πέτσα,
τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
αρμόδιο για Θέματα Χωροταξίας και Αστικού
Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Γιώργο
Καραγιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
Κωνσταντίνο Μπαγινέτα και τον Πρόεδρο του
ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο.
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Δένδιας: Η Ελλάδα γέφυρα συνεργασίας Ευρώπης - Μέσης Ανατολής
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
ιλοδοξία της Ελλάδα είναι να λειτουργήσει σαν γέφυρα συνεργασίας, αφενός μεταξύ των Βαλκανίων και της υπόλοιπης
Ευρώπης και, αφετέρου μεταξύ της Μέσης
Ανατολής και του Κόλπου, σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στην Ειδική
Έκδοση για το 2021 του Επενδυτικού Οδηγού
για την Ελλάδα (2021 Special Edition of
Greece Investor Guide).

πανδημίας από την Ελλάδα, σημειώνει πως η
ελληνική κυβέρνηση ακολούθησε μια αποφασιστική και καλά σχεδιασμένη πολιτική που απέφερε καρπούς, ενώ άλλαξε τον τρόπο με τον
οποίο οι πολίτες αλληλεπιδρούν με δημόσιους
και ιδιωτικούς οργανισμούς, με την ψηφιοποίηση πολλών χρονοβόρων διαδικασιών
«Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί ιστορία επιτυχίας παγκοσμίως», αναφέρει.

Ο κ. Δένδιας υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να ενισχύσει τη συνεργασία με όλες τις χώρες εταίρους και συμμάχους,
με στόχο την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ανάπτυξης στην ευρύτερη
περιοχή, καθώς και την ανάγκη εντατικοποίησης και της πολυμερούς διπλωματίας για την
αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων
και σημειώνει χαρακτηριστικά πως «η εποχή
των αυτοκρατοριών έχει τελειώσει».
«Στόχος μας είναι να προωθήσουμε τη συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η οικονομία, η ενέργεια, ο τουρισμός, ο πολιτισμός,
ακόμη και η πολιτική προστασία σε μια γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται από την Ευρώπη έως τον Κόλπο», αναφέρει και τονίζει πως η
Ελλάδα δεν χτίζει συμμαχίες ενάντια σε κανέναν και δεν αποκλείει κανέναν υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και
του δικαίου της θάλασσας.
«Η στρατηγική μας δεν είναι απάντηση στην
κλιμάκωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, που προκαλείται από τις νεο-οθωμανικές φιλοδοξίες της Τουρκίας και τις προσπάθειές της να οικοδομήσει μια σφαίρα επιρροής
στην περιοχή, που προσπαθούν να προσομοιώσουν, αν και ανεπιτυχώς, την πολιτική εξουσίας
του 19ου αιώνα».
Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρει ότι η πρόσφατη πανδημία ανέδειξε ότι οι χώρες δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίσουν μόνοι τους παγκόσμιες προκλήσεις και προσθέτει πως η Ελλάδα υποστηρίζει την πολυμερή συνεργασία
«Ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, ή πιο
πρόσφατα όπως ανακαλύψαμε, παγκόσμιες
πανδημίες, είναι παγκόσμιες προκλήσεις που
απαιτούν παγκόσμιες λύσεις. Επομένως, η πολυμέρεια δεν είναι μόνο η προτιμώμενη λύση.
Είναι η μόνη λύση».
«Η επιστροφή σε παλιούς τρόπους αντιμετώπισης της διεθνούς πολιτικής, όπως ορισμένοι
εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να
κάνουν σήμερα, δεν είναι πλέον εφικτή. Η εποχή των αυτοκρατοριών έχει τελειώσει, όπως και
η εποχή των αποκλειστικών σφαιρών επιρρο-

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ

Φ

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας (Α) συνομιλεί με τον Ιορδανό ομόλογό του Αϊμάν
Σαφαντί (Δ) κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, στο Αμμάν, την Τρίτη 18 Μαΐου 2021.
ής». Προσθέτει βέβαια ότι αυτό δε σημαίνει
απαραίτητα και το τέλος των διμερών σχέσεων
και αναφέρει την ιδιαίτερη έμφαση που δίνει το
υπουργείο Εξωτερικών στην οικοδόμηση διμερών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας τόσο με τους
εταίρους της στην ΕΕ και στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, όσο και στη Μέση Ανατολή και τον
Κόλπο. «Επιπλέον, στόχος μου είναι να ενισχύσω τους υφιστάμενους ισχυρούς δεσμούς με
τους παραδοσιακούς συμμάχους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ, αλλά και να προσεγγίσω χώρες που έχουν αυξημένο αποτύπωμα σε παγκόσμιες υποθέσεις, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς , και την
Αυστραλία», επισημαίνει. «Θέλουμε να οικοδομήσει σχέσεις με άλλα μέρη του κόσμου που δεν
θεωρούνταν παραδοσιακά ως προτεραιότητα
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στα γαλλόφωνα μέρη της
Αφρικής, τα οποία αποτελούν πολιτική επιλογή
για την Ελλάδα, καθώς θέλουμε να επενδύσουμε περισσότερο στις σχέσεις μας με τον γαλλόφωνο κόσμο γενικά».
Αναφορικά με τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο κ.
Δένδιας αναφέρεται στην αναθεωρημένη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας η
οποία ιδανικά θα έχει υπογραφεί μέχρι το τέλος
του καλοκαιριού, αλλά και στη στρατηγική
εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ σε πολλούς άλλους
τομείς, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου,
της οικονομίας, της μετανάστευσης και της
ασφάλειας.
Πιστεύουμε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της
ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη

περιοχή. Υποστηρίζουμε μια ισχυρότερη και πιο
ορατή παρουσία των ΗΠΑ στην Ανατολική
Μεσόγειο, όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά και πολιτικά», υπογραμμίζει, ενώ χαρακτηρίζει «θετική εξέλιξη» τη συμμετοχή των ΗΠΑ στο East
Med Gas Forum.
Αναφερόμενος στον αγωγό φυσικού αερίου
EastMed, ο κ. Δένδιας σημειώνει ότι «γεωπολιτικά, θα αποτελούσε μια στρατηγική γέφυρα
μεταξύ της περιοχής και της Ευρώπης» και σημειώνει πως η οικονομική βιωσιμότητά του,
όπως και το αν είναι τεχνικά εφικτό έχουν αποδειχθεί από διεθνείς ανεξάρτητες μελέτες από
εξειδικευμένες εταιρείες, συγχρηματοδοτούμενες από την ΕΕ.
Ο κ. Δένδιας σημειώνει πως συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Κίνας για τις επενδύσεις (CAI) είναι
μια ευκαιρία για την ΕΕ και την Ελλάδα να εξισορροπήσουν τις επενδυτικές ροές και να διασφαλίσουν τη θέση των οικονομικών φορέων
στην Κίνα. Επιπλέον, περιλαμβάνει δεσμεύσεις
για τη δημιουργία ενός δίκαιου και διαφανούς
εμπορικού περιβάλλοντος.
«Η Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν υπέρμαχος μιας
ισορροπημένης επενδυτικής συμφωνίας για τη
δημιουργία ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος», αναφέρει. Στο πλαίσιο του έτους
πολιτισμού και τουρισμού μεταξύ της Ελλάδας
και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, οι δύο
χώρες επιδιώκουν να εμβαθύνουν τις παραδοσιακές φιλικές σχέσεις τους, να επιβεβαιώσουν
τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των λαών τους,
καθώς και να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τη
συνεργασία τους στον τουρισμό.
Τέλος, αναφερόμενος στη διαχείριση της

Τις ευχαριστίες τους προς την ελληνική
πλευρά, και ιδιαίτερα προς τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, για την συνεισφορά του
στην επίτευξη της εκεχειρίας εξέφρασαν ο Ισραηλινός και ο Παλαιστίνιος πρέσβης, όπως τόνισαν διπλωματικές πηγές.
Ειδικότερα, ο Ισραηλινός πρέσβης στην Αθήνα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπογράμμισε την στήριξη και αλληλεγγύη που εκφράστηκε δημόσια προς το Ισραήλ από διάφορες χώρες τις τελευταίες ημέρες.
Από την πλευρά του, Παλαιστίνιος πρέσβης
απέστειλε επιστολή με την οποία εξέφρασε την
ευγνωμοσύνη του για τη δήλωση του υπουργού
Εξωτερικών, στην οποία προέβη μετά την συνάντηση του με τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό
την περασμένη Τρίτη, και κατά την οποία τόνισε, εκ νέου, την προσήλωση της Ελλάδας στη
λύση των δύο κρατών στα σύνορα του 1967, με
τα Ιεροσόλυμα πρωτεύουσα των δύο κρατών,
καθώς και την προσωπική του συμβολή στην
επίτευξη της εκεχειρίας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙA

Στο Σότσι της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα μεταβεί ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας το
πρωί της Δευτέρας 24 Μαΐου, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι
Λαβρόφ. Οι συνομιλίες αναμένεται να εστιάσουν σε θέματα διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας, καθώς και στις περιφερειακές εξελίξεις, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του
υπουργείου Εξωτερικών.
Μετά το τέλος των επαφών θα υπάρξουν κοινές δηλώσεις γύρω στις 13:20. Μετά την ολοκλήρωση των διμερών επαφών, ο υπουργός
προβλέπεται να ξεναγηθεί στο εκπαιδευτικό
κέντρο Sirius στο Σότσι. Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών θα αναχωρήσει για το δεύτερο
σκέλος της επίσκεψής του, σε Ανάπα και Γκελεντζίκ, πόλεις στα παράλια του βορείου Ευξείνου Πόντου με μακραίωνη ελληνική παρουσία.

Tο Σ.Α. του ΟΗΕ ζητά την πλήρη τήρηση της εκκεχειρίας
Ηνωμένα Έθνη.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησε το
Σάββατο να τηρηθεί πλήρως η εκεχειρία μεταξύ του
Ισραήλ και της Χαμάς, στην πρώτη ομόφωνη ανακοίνωσή του αφότου ξεκίνησαν οι συγκρούσεις στη
Λωρίδα της Γάζας, στις 10 Μαΐου.
Οι 15 χώρες μέλη του Συμβουλίου «χαιρετίζουν
την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός» και
«αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η Αίγυπτος» καθώς και άλλες χώρες της περιοχής, αναφέρει το κείμενο αυτό που εγκρίθηκε και
από τις ΗΠΑ, αφού διαγράφηκε μία παράγραφος
σχετικά με την καταδίκη των βιαιοτήτων.
Η Ουάσινγκτον είχε μέχρι τώρα απορρίψει τρία
ψηφίσματα καθώς και ένα σχέδιο απόφασης που
υπέβαλε η Γαλλία και το οποίο απαιτούσε «τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών» και την παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Γάζα.
«Το Συμβούλιο Ασφαλείας ζητά την πλήρη τήρηση της κατάπαυσης του πυρός», αναφέρει αυτό το
κείμενο που προτάθηκε από την Κίνα, τη Νορβηγία
και την Τυνησία, προσθέτοντας μόνο ότι οι χώρες
μέλη εκφράζουν τη λύπη τους για τις απώλειες αμά-

χων λόγω των συγκρούσεων.
Οι Αιγύπτιοι διαμεσολαβητές καταβάλλουν προσπάθειες και σήμερα για να ισχυροποιήσουν την
κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και των
Παλαιστινίων στη Γάζα, ενώ οι υπηρεσίες αρωγής
κάνουν έκκληση να επικρατήσει ηρεμία ώστε να
αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση στον παλαιστινιακό θύλακα, έπειτα από 11 ημέρες συγκρούσεων.
Η κατάπαυση του πυρός, που ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, δεν είχε παραβιαστεί μέχρι αργά το απόγευμα Σήμερα, επιτρέποντας έτσι στις αρχές και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να αρχίσουν τη διαδικασία εκτίμησης των ζημιών. Παρά την αντιπαράθεση μεταξύ Ισραηλινών
αστυνομικών και Παλαιστίνιων διαδηλωτών στην
Ιερουσαλήμ, την Παρασκευή, δεν υπάρχουν αναφορές για εκτόξευση ρουκετών από τη Γάζα ή για ισραηλινά πλήγματα στον θύλακα.
Οι ρουκέτες που εκτόξευε η Χαμάς και άλλες
ισλαμιστικές οργανώσεις παρέλυσαν τις πόλεις στο
νότιο Ισραήλ κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών
και προκάλεσαν πανικό, όχι όμως και τόσο εκτεταμένες ζημιές όσο εκείνες στη Γάζα. Οι Παλαιστίνιοι

αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το κόστος της ανοικοδόμησης θα ανέλθει σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.
Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του ΟΗΕ που περιηγήθηκε στον πυκνοκατοικημένο θύλακα σήμερα,
προειδοποίησε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για
την υγεία αφού σπίτια, δρόμοι και υποδομές ζωτικής σημασίας, όπως νοσοκομεία, έχουν καταστραφεί ή υποστεί μεγάλες ζημιές. «Όλοι θα πρέπει
απλώς να υποχωρήσουν και να μην κάνουν προκλητικές ενέργειες», είπε η Λιν Χέιστινγκς, η συντονίστρια του ΟΗΕ για ανθρωπιστικές υποθέσεις στα
παλαιστινιακά εδάφη, αφού μίλησε με επιζώντες σε
μια ισοπεδωμένη γειτονιά της πόλης της Γάζας.
Αφού μεσολάβησε για την εκεχειρία, με τη στήριξη των ΗΠΑ, η Αίγυπτος έστειλε χθες μια αντιπροσωπεία στο Ισραήλ για συζητήσει τρόπους για την
εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός και την παροχή βοήθειας στους Παλαιστίνιους στη Γάζα, είπαν
αξιωματούχοι της Χαμάς στο πρακτορείο Reuters.
Οι διαμεσολαβητές πηγαινοέρχονται από το Ισραήλ
στη Γάζα και σήμερα συναντήθηκαν με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα της
Δυτικής Όχθης, όπως ανέφερε ένας σύμβουλός του.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι
Μπλίνκεν αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ και
τη Δυτική Όχθη την Τετάρτη και την Πέμπτη.
Ωστόσο, η επιρροή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γάζα
είναι μικρή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν
είπε την Πέμπτη ότι η Ουάσινγκτον θα συνεργαστεί
με τα Ηνωμένα Έθνη για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα, λαμβάνοντας ωστόσο
μέτρα ώστε οι πόροι να μην χρησιμοποιηθούν από
τη Χαμάς, την οποία η Δύση θεωρεί τρομοκρατική
οργάνωση.
Αφού περιηγήθηκε στη Γάζα, η Χέιστινγκς εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι υπάρχοντες μηχανισμοί
παροχής βοήθειας θα διασφαλίσουν ότι «η βοήθεια
δεν θα πέσει σε χέρια στα οποία δεν κατευθύνεται».
Εξέφρασε ωστόσο την ανησυχία της επειδή πολλοί
άνθρωποι ζουν πολλοί μαζί σε ήδη υπερπλήρη καταλύματα, επειδή καταστράφηκαν πολλά κτίρια κατοικιών. «Κατά τη διάρκεια της πανδημίας της
Covid-19 ήταν άσκηση η κατάσταση εδώ, υπήρξε
μια κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων ακριβώς
πριν από την κλιμάκωση (των συγκρούσεων). Τώρα
οι άνθρωποι ζουν όλοι μαζί», εξήγησε.
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Από το Παρίσι
το πρώτο αεροπλάνο
της σεζόν στο Βόλο
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Χάρης Θεοχάρης: Αισιόδοξα μηνύματα από

Βόλος.- Του Ηλία Παπαδημητρίου/ΑΠΕ
Έναρξη για την νέα τουριστική σεζόν στο αεροδρόμιο του Βόλου, το Σάββατο, με την πρώτη
πτήση να έρχεται από τη Γαλλία και το αεροδρόμιο Σαρλ Ντε Γκωλ του Παρισιού.
Πρόκειται για πτήση της Transavia France με
189 επιβάτες. Το αεροσκάφος θα προσγειωθεί λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στον κρατικό αερολιμένα του Βόλου, στην Νέα Αγχίαλο, και θα πραγματοποιηθεί υποδοχή με δημιουργία αψίδας ύδατος από πυροσβεστικά οχήματα στο τέλος του
αεροδιαδρόμου λίγο πριν το terminal του αεροσταθμού. Οι πρώτοι Γάλλοι τουρίστες θα κατευθυνθούν κυρίως προς το Club Méditerranée που
λειτουργεί στην περιοχή της Λιχάδας.
Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Κώστα Ευσταθίου εντός του Ιουνίου θα οριστικοποιηθεί
και το πρόγραμμα των αφίξεων από Γερμανία,
Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία και Ισραήλ, ενώ πιθανολογείται ότι ίσως προκύψουν επιπλέον δρομολόγια και από νέους προορισμούς της Ευρώπης, αλλά αυτά θα γίνουν γνωστά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.
Προς το παρόν η γερμανική Condor έχει ανακοινώσει από τις 5 Ιουνίου διπλές εβδομαδιαίες
πτήσεις προς Βόλο από Ντίσελντορφ και Φρανκφούρτη, η EasyJet από 12 Ιουνίου επίσης διπλές
εβδομαδιαίες πτήσεις από το Γκάτγουικ του Λονδίνου και από το τέλος του μήνα αρχίζουν και οι
πτήσεις Βόλος-Τελ Αβιβ.
Παράλληλα εντός του Ιουνίου το αεροδρόμιο
του Βόλου θα είναι ένα από εκείνα που θα έχουν
την αεροπορική στήριξη σε άγονες γραμμές-πτήσεις του εσωτερικού και σε πρώτη φάση ελληνική
αεροπορική εταιρεία Sky Express προσθέτει στα
δρομολόγιά της και τη γραμμή Βόλος- Ηράκλειο.
Πρόκειται για νέα τακτική αεροπορική γραμμή,
με δύο δρομολόγια την εβδομάδα, που θα ξεκινήσει από τα μέσα Ιουνίου, συνδέοντας αεροπορικώς το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του
Ηρακλείου με το αεροδρόμιο του Βόλου στη Νέα
Αγχίαλο.
Με την νέα τακτική αεροπορική σύνδεση θα
έρθουν πλέον πολύ κοντά η Θεσσαλία και η Κεντρική Ελλάδα με την Κρήτη, διαμορφώνοντας
διαύλους ανάπτυξης τουριστικής κινητικότητας
και οικονομικής δραστηριότητας των δύο περιοχών.

Γκερέκου: Τάση επιμήκυνσης
της τουριστικής περιόδου
Μία τάση επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο προβλέπει η
πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
(ΕΟΤ) Άντζελα Γκερέκου, μιλώντας στο Πρώτο
Πρόγραμμα και στην εκπομπή «Καθρέφτης» με
τον Χρήστο Μιχαηλίδη, η οποία ανέφερε ότι «θα
πάμε καλύτερα από πέρσι» και χαρακτήρισε την
πανδημία «απρόβλεπτο παράγοντα».«Είπαμε ότι
ανοίγουμε και είμαστε έτοιμοι και ανοίξαμε, αλλά
εξαρτάται και από τη ροή των τουριστών, το τι
λένε οι ίδιες οι χώρες» τόνισε η κ. Γκερέκου και
επισήμανε: «Ευελπιστούμε σε ένα καλύτερο καλοκαίρι από πέρσι, το ποιο θα είναι το ποσοστό
δεν μπορεί να το πει κανείς, γιατί εξαρτάται από
απρόβλεπτο παράγοντα της πανδημίας, πιστεύουμε όμως ότι θα πάμε καλύτερα από πέρσι. Είναι
ρεαλιστικό ένα ποσοστό 20% παραπάνω από
πέρσι. Βλέπουμε μία τάση επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και μία τάση προκρατήσεων
για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο».
Η κ. Γκερέκου τόνισε ότι στόχος του ΕΟΤ είναι
«η σύνδεση της τοπικής οικονομίας με τον τουρισμό», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι αδιανόητο τα εστιατόρια και οι επιχειρήσεις να προμηθεύονται εισαγόμενα προϊόντα. Κάνουμε μία μεγάλη προσπάθεια προβολής των ελληνικών προϊόντων».

Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

Α

ισιόδοξα μηνύματα για τις προοπτικές
αύξησης της τουριστικής κίνησης από
τη Γαλλία προς την Ελλάδα το 2021 αποτυπώθηκαν στις συνομιλίες που είχε ο υπουργός
Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, κατά την επίσκεψή του στο Παρίσι. Η καθοριστική θέση της
Ελλάδας στο διεθνές άνοιγμα του τουρισμού
επιβεβαιώθηκε, τόσο από τη συνάντηση του
Έλληνα υπουργού με τον Γάλλο ομόλογό του,
όσο και με κορυφαία στελέχη των μεγαλύτερων τουριστικών Οργανισμών και tour
operators της Γαλλίας.
ιο αναλυτικά, κατά τη συνάντησή του με τον
κ. Jean-Baptiste Lemoyne, υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και αρμόδιο για θέματα Τουρισμού, ο Χάρης Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να
αναλύσει τη στρατηγική επανεκκίνησης του ελληνικού τουρισμού. Οι δύο υπουργοί αναφέρθηκαν στη σημασία της άμεσης διακρατικής συνεργασίας στην Ευρώπη και ειδικά για το Πράσινο
Ψηφιακό Πιστοποιητικό. Επιπλέον, οι κ.κ. Θεοχάρης και Lemoyne συζήτησαν ζητήματα σχετικά με την επικείμενη Σύσκεψη της Περιφερειακής Επιτροπής Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί
στην Αθήνα, από τις 2 μέχρι τις 4 Ιουνίου.
Όπως δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού, «με τον
Γάλλο ομόλογό μου Jean-Baptiste Lemoyne είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση. Του παρουσίασα
το ολοκληρωμένο σχέδιο ανοίγματος του Ελληνικού τουρισμού και συμφωνήσαμε για την ανάγκη συντονισμού των ενεργειών μας και κοινής
πορείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ταχύτερη ανάκαμψη του τουρισμού. Είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε ένα δυναμικό ρεύμα τουριστών από τη Γαλλία φέτος, καθώς η χώρα μας
έχει καταφέρει να διατηρήσει πολύ ψηλά το
‘brand’ της ως ασφαλούς προορισμού, προσφέροντας ταυτόχρονα όλα εκείνα τα ‘ιδιαίτερα’
στοιχεία που αναζητά η Γαλλική τουριστική αγορά».
Ακολούθησαν συναντήσεις του κ. Θεοχάρη με
εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς. Ανώτατα
στελέχη της αεροπορικής εταιρείας Transavia
ενημέρωσαν τον υπουργό ότι η Ελλάδα αυτή τη
στιγμή είναι πρώτη σε κρατήσεις και όλα δείχνουν ότι θα είναι ο πρώτος προορισμός σε πωλήσεις για την Transavia φέτος, υπερβαίνοντας
τη ζήτηση για την Ισπανία και την Πορτογαλία.
Γι› αυτό ακριβώς, η Transavia προχώρησε σε αύξηση του προβλεπόμενου αριθμού επιβατών
προς τη χώρα μας για το 2021, φτάνοντας τις
1.100.000 θέσεις. Η Transavia συνδέει 4 γαλλικές πόλεις με 12 προορισμούς στην Ελλάδα, ενώ
στη λίστα των δρομολογίων της για το 2021

προστέθηκαν οι νέες πτήσεις Παρίσι - Πρέβεζα,
Νάντη - Κέρκυρα και Μονπελιέ - Σαντορίνη.
Σε ό,τι αφορά στις επαφές του κ. Θεοχάρη με
τους tour operators, οι εκπρόσωποί τους, βασιζόμενοι στα τελευταία δεδομένα από τις κρατήσεις και στο άμεσο ενδιαφέρον της αγοράς, εξέφρασαν στον υπουργό Τουρισμού την πεποίθηση ότι η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα φέτος
θα παρουσιάσει μεγάλη αύξηση. Τις τελευταίες
δύο εβδομάδες η ζήτηση επανακάμπτει σταθερά,
φέρνοντας τη χώρα μας στην πρώτη θέση των
προτιμήσεων για το γαλλικό κοινό.
Χαρακτηριστικά, ο γενικός διευθυντής του
tour operator «Hèliades» κ. Jean Brajon τόνισε
ότι «καθοριστικό στοιχείο για την αύξηση της
ζήτησης ήταν η έγκαιρη και αναλυτική ανακοίνωση του ανοίγματος του Ελληνικού Τουρισμού
στις 14 Μαΐου. Την άποψη αυτή επιβεβαίωσε και
η Chef de Produit (Διευθύντρια Προϊόντος) του
tour operator «Karavel-Fram» κυρία Nadège
Canu. H κυρία Canu επισήμανε ότι «αυτή τη
στιγμή, οι κρατήσεις για την Ελλάδα ξεπερνούν
κατά πολύ τις αντίστοιχες για τους ανταγωνιστικούς προορισμούς».
O Chef de Produit (διευθυντής προϊόντος)
του tour operator «Thalasso Νο1 & Ôvoyages» κ.
Sami Guenaoui υπογράμμισε επίσης την πολύ
δυναμική πορεία των κρατήσεων και σημείωσε
ότι «πλέον οι πελάτες αναζητούν περισσότερη
ευελιξία, ενώ η μέση διάρκεια του ταξιδιού στην
Ελλάδα αυξάνει».
Παράλληλα με τις συναντήσεις που είχε στο
Παρίσι, ο υπουργός Τουρισμού παραχώρησε σειρά συνεντεύξεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά
ΜΜΕ. Ο κ. Χάρης Θεοχάρης παρουσίασε το
ολοκληρωμένο σχέδιο της Ελληνικής κυβέρνησης για το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού και
προανήγγειλε την περαιτέρω άρση των περιορισμών στο αμέσως προσεχές διάστημα.
Ενδεικτικά, μιλώντας στο Τourmag.com, ο κ.
Θεοχάρης δήλωσε ότι «είμαστε βέβαιοι ότι η ζήτηση για τον τουρισμό στην Ελλάδα θα είναι μέγιστη. Ωστόσο, θα πρέπει να πω ότι ακόμη και
στα πιο αισιόδοξα σενάρια δεν θα επιστρέψουμε
στα επίπεδα του 2019 και θα είναι, αντικειμενικά, πολύ δύσκολο να αντισταθμίσουμε όλες τις
απώλειες. Αλλά το 2021 θα είναι μια χρονιά αισιοδοξίας για τον τουρισμό. Η Ελλάδα συνεχίζει
να ανοίγει και σταδιακά θα μειώσει τους περιορισμούς. Από τις 14 Μαΐου, οι Γάλλοι φίλοι μας
μπορούν ήδη να έρθουν, με ένα τεστ PCR, με πιστοποιητικό εμβολίου ή ανοσίας. Το υγειονομικό σύστημά μας, ήδη πεπειραμένο και αναγνωρισμένο διεθνώς από πέρυσι, είναι πλήρως λειτουργικό. Περιλαμβάνει την ανάληψη της ευθύνης του ξενοδοχείου σε περίπτωση θετικού τεστ,
τη μάσκα, τα μέτρα αποστασιοποίησης. Αλλά,
καθώς η Ελλάδα εμβολιάζει το 1% του πληθυσμού της κάθε μέρα, όλα αυτά πρέπει να μετρια-

στούν. Αυτό θα δούμε να συμβαίνει όλο και πιο
έντονα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού -ίσως
και στις επόμενες μέρες!».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ
ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Η Ελλάδα, η οποία έχει υποστηρίξει από την
πρώτη στιγμή το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό που
θα επιτρέψει τα ταξίδια, τονίζει πως θέτει ως
προτεραιότητα την υγειονομική ασφάλεια των
τουριστών, οι οποίοι πριν από την πανδημία της
Covid-19 εξασφάλιζαν το ένα πέμπτο του ΑΕΠ
της χώρας.
Η Αθήνα επικεντρώνεται αυτό το καλοκαίρι
στην ποιότητα του προορισμού, «όχι στον αριθμό» τον επισκεπτών, εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, υπερασπιζόμενος την επιλογή να εμβολιασθεί κατά προτεραιότητα ο πληθυσμός των νησιών και μια προσέγγιση βασισμένη στη «διαχείριση των κινδύνων» ώστε να αποφευχθούν τα
εισαγόμενα κρούσματα, η οποία όμως δεν αποκλείει την προσφυγή σε νέα lockdown, αν η κατάσταση το απαιτήσει.
Ερώτηση: Ποιές είναι οι φιλοδοξίες σας για
το καλοκαίρι όσον αφορά τον αριθμό των
τουριστών;
Χάρης Θεοχάρης: Το σημαντικό για μας πέρυσι δεν ήταν ο αριθμός των επισκεπτών και δεν
είναι και φέτος. Το σημαντικό είναι η ποιότητα
του εμπορικού σήματος της Ελλάδας, να ενεργήσουμε με τρόπο ώστε όλοι να καταλάβουν
πως παίρνουμε στα σοβαρά την υγειονομική
ασφάλεια, πως νοιαζόμαστε για την ευημερία
των ανθρώπων και πως δεν ανοίγουμε τα σύνορά μας χωρίς πρωτόκολλα. Πέρυσι ο αριθμός
των τουριστών μειώθηκε κατά 75% σε σχέση με
το 2019, φέτος θα πάει καλύτερα, όμως ξέρουμε
προφανώς πως το 2021 δεν θα είναι παρά ένα
στάδιο στα χρόνια που θα είναι απαραίτητα για
να ξαναφτάσουμε στο επίπεδο του 2019.
Εγκαθιδρύσαμε ένα σύστημα (αφίξεων στα
σύνορα) πολύ ψηφιοποιημένο για να αποφύγουμε κάθε πρόβλημα. Πέρυσι ήμασταν η πρώτη
χώρα που έθεσε σε εφαρμογή ψηφιακά έντυπα
εντοπισμού ταξιδιωτών, φέτος καταφέραμε να
λειάνουμε και να αριστοποιήσουμε αυτό το σύστημα, πιστεύουμε πως η διαδικασία θα έχει
ακόμη καλύτερη ροή.
Ερώτηση: Επικεντρώσατε στους εμβολιασμούς στα νησιά, όμως σε μερικά χρειάσθηκε
να επιβληθούν περιορισμοί έπειτα από εξάρσεις κρουσμάτων. Μπορείτε να καθησυχάσετε τους τουρίστες που προέβλεπαν να μεταβούν εκεί φέτος το καλοκαίρι και τι θα είχαν
να φοβηθούν από τους τοπικούς περιορισμούς;
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τη γαλλική αγορά για τον ελληνικό τουρισμό
μπατριώτες μας. Όμως κάνουμε επίσης τα πάντα
για να μην χρειαστεί να καταφύγουμε σ› αυτά τα
μέτρα.
Τον περασμένο Αύγουστο, η Κρήτη, η οποία
δέχθηκε ένα εκατομμύριο τουρίστες, είχε ποσοστό θετικότητας στα δύο τρίτα του εθνικού μέσου όρου. Λαμβανομένων όλων υπόψη, πιστεύουμε πως ο κίνδυνος είναι διαχειρίσιμος.

Χάρης Θεοχάρης: Σε περισσότερα από το ένα
τρίτο των νησιών, δηλαδή σε 40, ολόκληρος ο
πληθυσμός έχει ήδη εμβολιασθεί. Στα άλλα νησιά, τα πιο μεγάλα, όλοι θα έχουν εμβολιασθεί
μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ως τότε, τους προστατεύουμε: πριν αναχωρήσει κάποιος από την ηπειρω-

τική χώρα για τα νησιά, πρέπει είτε να είναι πλήρως εμβολιασμένος είτε να έχει κάνει τεστ. Παίρνουμε πολύ στα σοβαρά την υγειονομική ασφάλεια. Και δεν θα διστάσουμε να λάβομε κάθε
απαραίτητο μέτρο για να προστατεύσουμε τους
φίλους μας του εξωτερικού και ασφαλώς τους συ-

Ερώτηση: Επιδιώκετε να πείσετε τους Βρετανούς να σας βγάλουν από τον κατάλογο των
επικίνδυνων χωρών. Επίσης αποφασίσατε να
δεχθείτε τους εμβολιασμένους με το ρωσικό
Sputnik, ενώ το εμβόλιο αυτό δεν έχει εγκριθεί για τον δικό σας πληθυσμό...
Χάρης Θεοχάρης: Συζητούμε ενεργά [με το
Ηνωμένο Βασίλειο] για να εξηγήσουμε το σύστημά μας, την κατάσταση στις διάφορες περιφέρειες.
Δεν λέω πως θα πάρουν την απόφαση [να αφαιρέσουν την Ελλάδα από τον κατάλογο αυτό], κάθε
χώρα έχει το δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις
σύμφωνα με τα δικά της κριτήρια, όμως είμαστε
έτοιμοι να τους παράσχουμε όλα τα απαραίτητα
δεδομένα. Οι αριθμοί μας είναι διαφανείς.
[Αναφορικά με το Sputnik], άλλο είναι να
έχεις το πράσινο φως για ένα εμβόλιο που προορίζεται για τους συμπατριώτες σου και άλλο να
αξιολογείς τον κίνδυνο που δημιουργούν οι άνθρωποι που έχουν εμβολιασθεί με το Sputnik, για
το οποίο πολλοί γιατροί στην Ελλάδα πιστεύουν
πως είναι πολύ αποτελεσματικό. Η προσέγγιση
που υιοθετούμε είναι βασισμένη στη διαχείριση
των κινδύνων: ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
μας συνιστά να θεωρούμε τους τουρίστες πρόσωπα χαμηλού κινδύνου. Όμως ακόμη κι αν είναι
κάποιος εμβολιασμένος, μπορεί να κάνει τεστ κατά την άφιξη. Το σύστημά μας στόχευσης στα σύνορα είναι πολύ εξελιγμένο. Αν δούμε περισσότερα θετικά τεστ μεταξύ των ανθρώπων που είναι
εμβολιασμένοι με το Sputnik, θα ενισχύσουμε τα
τεστ κατά την άφιξη. Το ίδιο αν παρατηρήσουμε
κάτι τέτοιο στους ανθρώπους που είναι εμβολιασμένοι με το εμβόλιο της Pfizer.

Πόλεμος Ισπανίας – Ελλάδας για τους Βρετανούς τουρίστες
Από τη Δευτέρα, οι Βρετανοί τουρίστες θα
μπορούν να εισέλθουν στην Ισπανία χωρίς καν
να δείξουν αρνητικό τεστ κορωνοϊού. Όπως
ισχύει και στην Ελλάδα, έτσι και στην Ισπανία,
οι Βρετανοί ταξιδιώτες είναι εκείνοι που θα
κρίνουν σε μεγάλο βαθμό εάν η φετινή τουριστική σεζόν θα χαθεί ή θα σωθεί. Όμως στην
προσπάθεια της Μαδρίτης να στρώσει το κόκκινο χαλί στους Βρετανούς, η Ντάουνινγκ
Στριτ απαντά με πορτοκαλί κάρτα.
«Μπορώ να ανακοινώσω ότι από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου, θα είμαστε ενθουσιασμένοι να
καλωσορίσουμε όλους τους Βρετανούς τουρίστες. Είναι ευπρόσδεκτοι να μπουν στη χώρα
μας χωρίς περιορισμούς και χωρίς προϋποθέσεις υγείας», είπε την Παρασκευή ο Ισπανός
πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, μιλώντας
στην διεθνή έκθεση Fitur.
Η προνομιακή μεταχείριση των Βρετανών
είναι εμφανής: Τα σύνορα της Ισπανίας για
τους τουρίστες από όλο τον υπόλοιπο κόσμο
θα ανοίξουν από τις 7 Ιουνίου, αλλά μόνο για
τους εμβολιασμένους.
Η Ισπανία είναι παραδοσιακά ο πρώτος σε
προτίμηση προορισμός διακοπών για τους
Βρετανούς, για αυτό και η Μαδρίτη εύλογα
βιάζεται να ακολουθήσει το παράδειγμα της
Ελλάδας και της Πορτογαλίας, που έχουν ήδη
ανοίξει τα σύνορά τους για αυτή την πολύ σημαντική αγορά.
Όμως, όπως και η Ελλάδα, έτσι και η Ισπανία βρίσκεται στην «πορτοκαλί λίστα» της
Βρετανίας. Αυτό σημαίνει ότι όσοι επιθυμούν
να ταξιδέψουν στη χώρα θα πρέπει εκτός από

το να υποβληθούν σε τεστ κορωνοϊού πριν και
μετά τις διακοπές τους, να μπουν και σε 10ήμερη καραντίνα στο σπίτι τους, μετά την επιστροφή τους. Πρακτικά, ο μοναδικός «πράσινος» προορισμός της Μεσογείου αυτή τη στιγμή για τους Βρετανούς είναι η Πορτογαλία.
Και ενώ χιλιάδες Βρετανοί είναι έτοιμοι να
μπουν σε αεροπλάνα για να «δραπετεύσουν»
στην Ισπανία, η Ντάουνινγκ Στριτ επανέλαβε
την ίδια αυστηρή προειδοποίηση που εδώ και
μέρες απευθύνει προς εκείνους που ονειρεύονται διακοπές σε πορτοκαλί προορισμούς.
«Η σύστασή μας σε σχέση με τις χώρες της
πορτοκαλί λίστας δεν έχει αλλάξει. Έχουμε
υπάρξει ξεκάθαροι ότι ο κόσμος δεν θα πρέπει
να ταξιδεύει στις χώρες της πορτοκαλί λίστας
για διακοπές», είπε ο εκπρόσωπος του Μπόρις
Τζόνσον, ουσιαστικά επαναλαμβάνοντας όσα
προ ημερών είχε πει ο Βρετανός πρωθυπουργός, προκαλώντας σοκ στον ελληνικό τουρισμό. Αυτή τη φορά, είναι ξεκάθαρο ότι απευθυνόταν συγκεκριμένα στην Ισπανία.
Όπως και η Ελλάδα, η Ισπανία ελπίζει ότι θα
μπορέσει σύντομα να μπει στην «πράσινη λίστα», για να σώσει την τουριστική της σεζόν.
Όμως, η στρατηγική της σε αυτό το μέτωπο είναι διαφορετική. Οι ισπανικές αρχές πιέζουν
έντονα το Λονδίνο να σταματήσει να αντιμετωπίζει τη χώρα με ενιαίο τρόπο, αλλά να εξετάσει την επιδημιολογική κατάσταση των νησιών μεμονωμένα.
Ουσιαστικά, η Ισπανία ελπίζει ότι οι Βαλεαρίδες Νήσοι -Μαγιόρκα, Μινόρκα, Ίμπιζα κ.α.,
που αποτελούν και το «βαρύ πυροβολικό» του

τουρισμού της χώρας- θα μπορέσουν να μπουν
στην πράσινη λίστα, με την αναθεώρησή της
τον επόμενο μήνα.
Πραγματικά, τα νησιά αυτά, που σε μία καλή
χρονιά προσελκύουν 14 εκατομμύρια τουρίστες, έχουν περίπου το ένα τρίτο των κρουσμάτων σε σχέση με την Ισπανία συνολικά, αλλά
και λιγότερα κρούσματα σε σχέση με τη Βρετανία. Στις Βαλεαρίδες ισχύουν αυστηροί κανόνες για τις μετακινήσεις από και προς την ηπειρωτική χώρα, αφού οι ντόπιοι θέλουν με κάθε
τρόπο να διασώσουν την τουριστική σεζόν.
Βέβαια, κάποιοι Γερμανοί τουρίστες έχουν
επιστρέψει ήδη, όμως οι επιχειρηματίες του
τουρισμού γνωρίζουν καλά ότι οι Βρετανοί είναι εκείνοι που θα κάνουν τη διαφορά. Για αυτό και λίγο πριν μπει ο Ιούνιος, μόνο το ένα πέμπτο από τα περίπου 1.000 ξενοδοχεία της περιοχής έχει ανοίξει.
Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Βρετανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να φανεί ότι η
αναθεωρημένη λίστα με τους πράσινους προορισμούς που θα ανακοινωθεί στις αρχές του
επόμενου μήνα, θα εξετάζει μεμονωμένα νησιά, όπου είναι δυνατό.
Αυτό σημαίνει ότι τόσο οι Βαλεαρίδες Νήσοι
όσο και τα Κανάρια θα μπορούσαν να μπουν
στην πράσινη λίστα νωρίτερα από την υπόλοιπη Ισπανία. Και κάτι τέτοιο, θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην Ελλάδα, σύμφωνα με
τους Financial Times, καθώς οι ρυθμοί των
κρουσμάτων στη χώρα είναι κατά 80% υψηλότεροι σε σχέση με την Ισπανία.
moneyreview.gr

Σχεδόν διπλασιάστηκε
ο εθισμός των εφήβων
στο διαδίκτυο λόγω
των λοκ ντάουν
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σχεδόν διπλασιάστηκε ο εθισμός των εφήβων στο διαδίκτυο λόγω των λοκ ντάουν, με τις
διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου
να αγγίζουν το 50%. Την ίδια στιγμή αυξήθηκε
κατά 10% ο αυτοτραυματισμός στα κορίτσια,
ενώ παρατηρήθηκε διπλασιασμός του καταθλιπτικού συναισθήματος και στα δύο φύλλα. Τα
συμπεράσματα ανήκουν σε ποσοτική και ποιοτική έρευνα που έγινε στη Μονάδα Εφηβικής
Υγείας (Μ.Ε.Υ.) ΕΚΠΑ αλλά και από τη γραμμή
«Υποστηρίζω» που λειτουργεί στο Νοσοκομείο
Παίδων «Παν. & Αγλ. Κυριακού». Για τα σημαντικά προβλήματα στην ψυχοκοινωνική υγεία
παιδιών και εφήβων, μίλησε στο Πρακτορείο
Fm και στην εκπομπή της Τάνιας Η. Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» η αναπλ.
καθ. Παιδιατρικής - Εφηβικής Ιατρικής, Επιστημονική Υπεύθυνη της Μονάδας Εφηβικής Υγείας κ Άρτεμις Τσίτσικα. Κατά τη διάρκεια του
πρώτου λοκ ντάουν, όπου σημειώθηκε μία αιφνίδια και απότομη μεταβολή της καθημερινότητας , αλλά δεν υπήρχε γνώση για το τι ακριβώς
συμβαίνει, είδαμε πολλές αλλαγές στη συμπεριφορά των εφήβων, οι οποίες εντάθηκαν στο
δεύτερο λοκ ντάουν, αναφέρει η παιδίατρος.
«Παρατηρήθηκε ένα υπερβολικό άγχος, κάποιες φοβίες, καταθλιπτικό συναίσθημα που
σχεδόν διπλασιάστηκε, και το κυριότερο, ένα
αίσθημα παραίτησης και έλλειμμα προοπτικής.
Στα κορίτσια είδαμε μία εσωτερίκευση, σε κάποιες περιπτώσεις είδαμε αυτοκαταστροφικές
συμπεριφορές, όπως ο αυτοτραυματισμός, που
έφτασε το 10% σύμφωνα με τις παρατηρήσεις
μας, αλλά και από τη διεθνή βιβλιογραφία. Ενώ
τα αγόρια είχαν μία επιθετικού τύπου εξωστρεφή συμπεριφορά, και υπήρξαν και επεισόδια ενδοοικογενειακά, αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον τους».
Τα μικρότερα παιδιά σύμφωνα με την κ. Τσίτσικα, αντιδρούν περισσότερο με άτυπες συμπεριφορές, πχ αντιδρούν υπερβολικά σε μία
άσχετη στιγμή, ή δεν συνεργάζονται, ειδικά
όταν κάποιος δεν τους εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει και ακούν πχ ψιθύρους στο σπίτι. Έτσι
νιώθουν ανασφάλεια και γεμίζουν άγχος που
εκδηλώνεται σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, γιατί καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν
πάει καλά. «Όσον αφορά την «ψηφιακή ζωή»
των εφήβων, προ πανδημίας σε έρευνα που είχαμε κάνει στην επικράτεια ήδη ήταν πολύ ψηλά τα ποσοστά εθισμού, έφταναν στο 30-40%
του εφηβικού πληθυσμού, με τη σοβαρή συμπεριφορά εξάρτησης να αγγίζει το 8%. Τώρα πλέον φτάνουν στο 50-60% και η σοβαρή συμπεριφορά εξάρτησης αγγίζει έως και το 15%. Επίσης
παρατηρείται μία αύξηση διαδικτυακών συμπεριφορών υψηλού κινδύνου, όπως ο εκφοβισμός
που έφτασε το 50%, ρητορική του μίσους, επιθετικότητα δηλαδή ψηφιακά. Είδαμε μία υπερβολή στη χρήση του διαδικτύου. Η τηλεκπαίδευση που ήταν μία αναγκαία συνθήκη και προσέφερε πολλά, σίγουρα κούρασε και είχε μία μεγάλη επίπτωση στη σχολική τους ζωή, καθώς
παρατηρήθηκε σχολική άρνηση, έλλειμμα κινήτρου να βγαίνουν από το σπίτι κλπ». Σχετικά με
το πώς θα εξελιχθούν και πότε θα εξαλειφθούν
όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν
στην ψυχοκοινωνική υγεία παιδιών και εφήβων
η κ Τσίτσικα αναφέρει ότι πρόκειται για μία κατάσταση που θα μας ακολουθήσει για μήνες,
ίσως ένα ή δύο χρόνια. «Γιατί για να γυρίσουν
τα παιδιά στην κανονικότητα χρειάζονται υποστήριξη και από την οικογένεια, αλλά και από
προγράμματα που θα εφαρμόσουμε για να τα
ενισχύσουμε μέσα στο σχολείο».
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Σκοτώθηκε 6χρονος
στο αυτοκίνητο
της μητέρας του από
πυρά άλλου οδηγού
Λος Άντζελες.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP
Ένα 6χρονο αγόρι σκοτώθηκε από
σφαίρες την Παρασκευή σε έναν αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνιας, όταν η μητέρα του ήρθε σε αντιπαράθεση με έναν άλλον οδηγό, μεταδίδουν τα τοπικά μέσα
ενημέρωσης.
Η μητέρα του μικρού Άινταν Λίος πήγαινε να αφήσει το παιδί στο σχολείο του
στο Όραντζ, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Λος Άντζελες, όταν ένα αυτοκίνητο την προσπέρασε κάνοντας έναν
επικίνδυνο ελιγμό. Η γυναίκα και ο άλλος
οδηγός αντάλλαξαν άσεμνες χειρονομίες,
μέχρι που το ένα από τα δύο άτομα που
βρίσκονταν στο δεύτερο αυτοκίνητο πυροβόλησε προς το μέρος της και χτύπησε
το αγόρι που καθόταν στο ειδικό καθισματάκι του. «Είπε: μαμά, πονάει η κοιλιά
μου» αφηγήθηκε η αδελφή του Άινταν, η
Αλέξις Κλούναν, στο τοπικό τηλεοπτικό
κανάλι Fox 11. Πανικόβλητη, η μητέρα
σταμάτησε στην άκρη του δρόμου, πήρε
το παιδί αγκαλιά και διαπίστωσε ότι αιμορραγούσε.
Ο Άινταν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο
όπου υπέκυψε στα τραύματά του.
«Πρόκειται για μια μεμονωμένη ενέργεια οδηγικής βίας» σχολίασε ο Φλορεντίνο Ολιβέρα, αξιωματικός της Τροχαίας
της Καλιφόνριας, στην εφημερίδα Los
Angeles Times.
Τα δύο άτομα που βρίσκονταν στο όχημα από το οποίο προήλθαν τα πυρά δεν
έχουν εντοπιστεί ακόμη.
Την περασμένη Τρίτη στην Ουάσινγκτον μια γυναίκα και ο 5χρονος γιος της
τραυματίστηκαν από σφαίρες, αφού η μητέρα ζήτησε από έναν άνδρα που κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό πατίνι να κόψει ταχύτητα.
Από τις αρχές του έτους 119 παιδιά ηλικίας κάτω των 11 ετών έχουν σκοτωθεί
από σφαίρες στις ΗΠΑ και 274 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο Gun
Violence Archive.

Ο Μπλίνκεν σε
Ισραήλ και Δ. Όχθη
Ιερουσαλήμ
Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών
Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη το Ισραήλ και την
Παλαιστινιακή Αρχή στην κατεχόμενη
Δυτική Όχθη, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσινγκτον για την εμπέδωση
της εκεχειρίας στη Γάζα, δήλωσε σήμερα
πηγή που έχει ενημερωθεί για το σχεδιασμό αυτό.
Αμερικανοί, ισραηλινοί και παλαιστίνιοι
αξιωματούχοι δεν έδωσαν στη δημοσιότητα το πλήρες δρομολόγιο του Μπλίνκεν.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την
Πέμπτη την επίσκεψη του αμερικανού
υπουργού Εξωτερικών, λέγοντας πως «θα
συζητήσει προσπάθειες αποκατάστασης
και τη συνεργασία για την οικοδόμηση
καλύτερου μέλλοντος για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους».
Το ταξίδι του Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή θα περιλάβει επίσκεψη στην Αίγυπτο, η οποία μεσολάβησε για να επιτευχθεί η εκεχειρία στη Γάζα ανάμεσα στο Ισραήλ και τους παλαιστίνιους μαχητές της
Χαμάς, καθώς και στην Ιορδανία, δήλωσε
η πηγή.

HΠΑΚόσμος
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Ποιες χώρες της Ευρώπης επανέρχονται σταδιακά

Στιγμιότυπο από την παραλία της Νάπολης.
Λονδίνο.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σ

την Πολωνία, τα εστιατόρια και τα
μπαρ άνοιξαν ξανά το περασμένο σαββατοκύριακο έπειτα από μήνες. Στη Βρετανία
οι εσωτερικοί χώροι των εστιατορίων υποδέχονται και πάλι από την Δευτέρα πελάτες, ενώ
20.000 φίλαθλοι παρακολούθησαν έναν αγώνα ποδοσφαίρου το περασμένο σαββατοκύριακο. Στη Γαλλία, οι εξωτερικοί χώροι των
καφέ άνοιξαν την Τετάρτη μαζί με τους κινηματογράφους και τα θέατρα, ενώ στην Ιταλία
η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας
από τις 10μμ μετατέθηκε για τις 11μμ.
Μια μερική αίσθηση κανονικότητας επιστρέφει στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα καθώς οι
κυβερνήσεις αίρουν κάποιους από τους περιορισμούς που ίσχυαν για την ανάσχεση της πανδημίας δεδομένου ότι τα κρούσματα του κορωνοϊού μειώνονται και η παγκόσμια εμβολιαστική εκστρατεία κατά της COVID-19 επιταχύνεται.
Περίπου το 30% των πολιτών στην Ιταλία, τη
Γαλλία, την Ισπανία, την Πολωνία και τη Δημοκρατία της Τσεχίας έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον με μια δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, ενώ στη Γερμανία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 37% και στη Βρετανία 55%.
Η Ευρώπη έχει καταγράψει μείωση της τάξης
του 60% στον αριθμό των μολύνσεων τον τελευταίο μήνα, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρότι, όπως
προειδοποίησε ένας ανώτερος αξιωματούχος
συνιστώντας προσοχή, «αυτή η πρόοδος είναι
εύθραυστη».
Στις αρχές της εβδομάδας τα μέλη της ΕΕ
συμφώνησαν να ανοίξουν εκ νέου τα σύνορά
τους για τους τουρίστες από χώρες που θεωρούνται χαμηλού κινδύνου καθώς και για εκείνους που έχουν πλήρως εμβολιαστεί με ένα
εγκεκριμένο εμβόλιο.
Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων που αναφέρονταν εβδομαδιαία στην Ευρώπη μειώθηκε
από 1,7 εκατομμύριο που ήταν στα μέσα Απριλίου σε σχεδόν 685.000 την περασμένη εβδομάδα.
Οι ανησυχητικές παραλλαγές του ιού που
φαινόταν να εξαπλώνονται στο μπλοκ παραμένουν ανησυχητικές ειδικά καθώς η χαλάρωση
των περιορισμών έφερε μεγαλύτερο συγχρωτισμό.
Οι κυβερνήσεις έχουν τώρα στραμμένο το
βλέμμα τους στον Ιούνιο, όταν σκοπεύουν να
ανοίξουν και πάλι ακόμη μεγαλύτερα τμήματα
της οικονομίας τους, και γενικότερα στο καλοκαίρι, καθώς οι πολίτες προσπαθούν να προγραμματίσουν τις διακοπές τους παρά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και την υποχρεωτική
καραντίνα που εξακολουθούν να ισχύουν σε
ορισμένες περιοχές.

Επαναλαμβάνονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Γαλλία

Ωστόσο το παράδειγμα της Βρετανίας θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μια προειδοποίηση για την Ευρώπη. Η τελευταία χαλάρωση των περιορισμών τη Δευτέρα έγινε εν μέσω
αυξανόμενων φόβων ότι η παραλλαγή B.1.617
του ιού, η οποία ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ινδία, κινδυνεύει να καθυστερήσει την
πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα καθώς οι
αρχές έχουν ήδη καταγράψει 2.323 κρούσματα
της παραλλαγής αυτής.
Ακολουθεί ο οδικός χάρτης ευρωπαϊκών χωρών για την επιστροφή στην ομαλότητα:

ΑΥΣΤΡΙΑ

Έπειτα από λίγο περισσότερο από έξι μήνες
ήρθη μία σειρά περιοριστικών μέτρων για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού
και από την Τετάρτη ξεκίνησαν να επαναλειτουργούν σε όλη τη χώρα οι τομείς της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού και του
αθλητισμού. Οι τομείς αυτοί είχαν διακόψει την
λειτουργία τους στις 3 Νοεμβρίου 2020.
Με βάση τους νέους κανονισμούς, μόνο τα
νυχτερινά κέντρα παραμένουν κλειστά, μεγάλες εκδηλώσεις με περισσότερα από 1.500 άτομα σε εσωτερικούς χώρους και 3.000 άτομα σε
εξωτερικούς χώρους απαγορεύονται, σε όλους
τους δημόσιους χώρους ισχύει η προϋπόθεση
ότι κάποιος θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί, να
έχει αναρρώσει από τη νόσο ή να έχει να επιδείξει πρόσφατο αρνητικό τεστ.

ΒΕΛΓΙΟ

Το Βέλγιο σχεδιάζει να χαλαρώσει σχεδόν
όλα τα μέτρα του lockdown από τις 9 Ιουνίου,
υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί η δυναμική της εμβολιαστικής του εκστρατείας και ο
αριθμός των νοσηλευόμενων σε μονάδες εντατικής θεραπείας θα παραμείνει κάτω από τους
500. Στις αρχές του μήνα η χώρα είχε ανοίξει
τους εξωτερικούς χώρους των εστιατορίων.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Τα μη απαραίτητα καταστήματα λιανικής
στην Αγγλία ξανάνοιξαν στις 12 Απριλίου μαζί
με τους εξωτερικούς χώρους των παμπ και των
εστιατορίων. Οι εσωτερικοί χώροι στον κλάδο
φιλοξενίας, σε κινηματογράφους, θέατρα και
αθλητικές εγκαταστάσεις άνοιξαν και πάλι στις
17 Μαΐου. Η Βρετανία επέτρεψε και πάλι τα διεθνή ταξίδια, αλλά αυτοί που φθάνουν στη χώρα από τους περισσότερους προορισμούς του
εξωτερικού θα πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα.
Ο κανόνας της απόστασης ενός και πλέον
μέτρου για τις κοινωνικές επαφές σε εστιατόρια
και παμπ ίσως καταργηθεί στις 21 Ιουνίου.
Οι περισσότεροι πολίτες δεν φορούν μάσκα
σε εξωτερικούς χώρους, αλλά σε εσωτερικούς
είναι υποχρεωμένοι.
Η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία

ακολουθούν διαφορετικά, αλλά παρεμφερή
χρονοδιαγράμματα.

ΓΑΛΛΙΑ

Η Γαλλία άρχισε να χαλαρώνει τη νυχτερινή
απαγόρευση της κυκλοφορίας και άνοιξε και
πάλι τους εξωτερικούς χώρους των καφέ, των
μπαρ και των εστιατορίων της στις 19 Μαΐου
αλλά με το 50% των δυνατοτήτων υποδοχής
τους, με 6 άτομα το πολύ ανά τραπέζι και μόνο
μέχρι τις 21:00.
Οι εσωτερικές αίθουσες των εστιατορίων δεν
πρόκειται να επαναλειτουργήσουν παρά στις 9
Ιουνίου στο 50% της χωρητικότητάς τους, αλλά
πάντα με 6 άτομα το πολύ σε κάθε τραπέζι, ενώ
η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα αρχίζει στις
23:00. Τα εστιατόρια και τα καφέ θα μπορέσουν
να επαναλειτουργήσουν στο 100% της χωρητικότητάς τους στις 30 Ιουνίου.
Όλα τα καταστήματα, τα μουσεία, οι κινηματογράφοι και τα θέατρα επαναλειτουργούν από
τις 19 Μαΐου, αλλά με περιορισμένη δυναμικότητα, με χρήση μάσκας και μέγιστα όρια χωρητικότητας.
Ανοίγουν επίσης με μέτρα τα καταστήματα
παιγνιδιών και ρούχων, που δοκιμάσθηκαν
σκληρά από την υγειονομική κρίση.
Οι ξένοι τουρίστες με «πάσο υγείας» θα μπορούν να επισκέπτονται τη Γαλλία από τις 9 Ιουνίου.
Η Disneyland στο Παρίσι θα ξανανοίξει στις
17 Ιουνίου.
Εξάλλου, ο Πύργος του Άιφελ, που είχε κλείσει από τις 30 Οκτωβρίου, θα ξανανοίξει στις 16
Ιουλίου για το κοινό με χωρητικότητα 50%
στους ανελκυστήρες του.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η Γερμανία χαλάρωσε τους περιορισμούς για
όσους είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή έχουν
αναρρώσει από τον ιό από τις 9 Μαΐου, αίροντας την απαγόρευση κυκλοφορίας και τους
κανόνες καραντίνας καθώς και την υποχρέωση
επίδειξης αρνητικού τεστ κορωνοϊού για τα
κομμωτήρια, τους ζωολογικούς κήπους και τις
αγορές στα καταστήματα.
Από τις 12 Μαΐου, οι επισκέπτες μπαίνουν
στη χώρα χωρίς την ανάγκη να τίθενται σε καραντίνα, εκτός από αυτούς που φθάνουν από
χώρες που θεωρούνται περιοχές κινδύνου.
Τις πισίνες, τους κινηματογράφους και τους
εξωτερικούς χώρους εστιατορίων και μπαρ θα
μπορούν πλέον να επισκέπτονται οι κάτοικοι
του Βερολίνου, αλλά με αυστηρούς υγειονομικούς περιορισμούς, δηλαδή παρουσιάζοντας είτε αρνητικό self-test ή απόδειξη εμβολιασμού.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας ήρθησαν στο
μεγαλύτερο μέρος της χώρας στις 9 Μαΐου.
Έκτοτε, η ευθύνη για έκτακτα μέτρα κατά της
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στην κανονικότητα, αίροντας μέτρα της πανδημίας

Ήρθησαν τα μέτρα στη Βεστφαλία της Γερμανίας.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στη Μαδρίτη.

COVID εναπόκειται στις αρχές κάθε περιφέρειας.
Η χώρα ήρε στις 20 Μαΐου την υποχρέωση
για τους Βρετανούς να επιδεικνύουν αρνητικό
μοριακό τεστ για κορωνοϊό κατά την άφιξή
τους.
Από τις 7 Ιουνίου θα επιτρέπεται η είσοδος
στη χώρα σε εμβολιασμένους ταξιδιώτες που
προέρχονται από χώρες που δεν είναι μέλη της
ΕΕ.

και η γύρω περιοχή εξακολουθούν να απαγορεύουν εντελώς την πώληση αλκοόλ.
Οι Νορβηγοί θα μπορούν να δέχονται στα
σπίτια τους και πάλι μέχρι 10 προσκεκλημένους, διπλάσιος αριθμός σε σχέση με εκείνον
που επιτρεπόταν από τα μέσα Απριλίου, ενώ
200 άτομα θα μπορούν να παρακολουθούν εκδηλώσεις σε κλειστούς χώρους με κράτηση θέσεων, από 100 που ίσχυε μέχρι σήμερα.

ΙΤΑΛΙΑ

Η Ολλανδία ήρε την απαγόρευση κυκλοφορίας που ίσχυε σε εθνικό επίπεδο στις 28 Απριλίου.

Τα καφέ, τα μπαρ, τα εστιατόρια, οι κινηματογράφοι και τα θέατρα έχουν ανοίξει μερικώς
στις περισσότερες περιοχές στις 26 Απριλίου,
ενώ η λειτουργία των εσωτερικών χώρων των
εστιατορίων θα επιτραπεί από την 1η Ιουνίου.
Οι εξωτερικές πισίνες επαναλειτουργούν από
τις 15 Μαΐου ενώ κάποιες αθλητικές δραστηριότητες θα ξεκινήσουν την 1η Ιουνίου.
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για
όλους τους πολίτες τόσο σε εξωτερικούς όσο
και σε εσωτερικούς χώρους, ενώ τα θεματικά
πάρκα θα ανοίξουν τον Ιούνιο.
Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινά τα
μεσάνυκτα από τις 7 Ιουνίου και θα καταργηθεί
στις 21 Ιουνίου. Τα γυμναστήρια θα ξανανοίξουν στις 24 Μαΐου και τα οι εσωτερικοί χώροι
των εστιατορίων θα λειτουργήσουν από την 1η
Ιουνίου.

ΚΡΟΑΤΙΑ

Τα μπαρ και τα εστιατόρια επαναλειτουργούν, αλλά οι πελάτες πρέπει να κάθονται σε
εξωτερικούς χώρους. Μόνο στα ξενοδοχεία επιτρέπεται η λειτουργία των εστιατορίων και καφέ σε εσωτερικούς χώρους.
Τα καταστήματα, τα εστιατόρια και άλλες
επιχειρήσεις θα κλείνουν υποχρεωτικά στις 10
μμ, ενώ οι παραλίες, οι ιαματικές πηγές, τα πάρκα, οι ζωολογικοί κήποι και τα περισσότερα
μουσεία είναι ανοιχτά. Τα νυχτερινά κλαμπ
ωστόσο παραμένουν κλειστά.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Η Νορβηγία θα πραγματοποιήσει το επόμενο
μεγάλο βήμα της άρσης των περιορισμών για
την πανδημία στις 27 Μάϊου επιτρέποντας τις
δημόσιες συναθροίσεις περισσότερων ατόμων
και την κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ και εστιατόρια μέχρι τα μεσάνυχτα.
Τον περασμένο μήνα η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το δεύτερο στάδιο ενός σχεδίου τεσσάρων φάσεων για την άρση του λοκντάουν πιθανόν να ξεκινήσει στα τέλη Μάϊου.
Οι τοπικοί περιορισμοί ωστόσο σε ορισμένα
μέρη θα παραμείνουν αυστηρότεροι σε σχέση
με εκείνους που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο
ώστε να αποφευχθούν τοπικές αναζωπυρώσεις
του ιού.
Στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας αλκοόλ θα
σερβίρεται μόνο μέχρι τις 10μμ παρότι το Όσλο

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Πάρκα, ζωολογικοί κήποι, θεματικά πάρκα,
γυμναστήρια και εξωτερικές πισίνες άνοιξαν
και πάλι στις 19 Μαΐου αλλά με μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, ενώ η λειτουργία των
εξωτερικών χώρων σε μπαρ και εστιατόρια θα
παραταθεί για δύο ώρες έως τις 8 μ.μ.. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες άνοιξαν στις 20 Μαΐου, με τα
μουσεία και τους εσωτερικούς χώρους εστιατορίων να αναμένεται να ακολουθήσουν τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Η χώρα θα άρει τους περισσότερους από
τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν για την ανάσχεση της πανδημίας της
covid-19 μόλις ο αριθμός των εμβολιασμένων
στη χώρα φτάσει τα 5 εκατομμύρια, κάτι που
αναμένεται να συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Η χρήση μάσκας δεν θα είναι πλέον απαραίτητη στους δημόσιους χώρους, θα αρθεί η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας και θα επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις έως 500 ατόμων σε
ανοικτούς χώρους. Παράλληλα θα επιτρέπονται έως και 200 καλεσμένοι στους γάμους, ενώ
σε εκδηλώσεις στους εσωτερικούς χώρους θα
μπορούν να συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν
εμβολιαστεί.
Ήδη οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ουγγαρία έχουν επαναλειτουργήσει, περιλαμβανομένων των ξενοδοχείων, των εστιατορίων, των
θεάτρων, των κινηματογράφων, των γυμναστηρίων και των σπα.

ΠΟΛΩΝΙΑ

Η Πολωνία ξανάνοιξε τα εμπορικά κέντρα
στις 4 Μαΐου, τα ξενοδοχεία από τις 8 Μαΐου
ενώ τα εστιατόρια μπορούν να σερβίρουν πελάτες σε εξωτερικούς χώρους από τις 15 Μαΐου.
Έως τα τέλη Μαΐου, όλα τα παιδιά θα έχουν επιστρέψει στο σχολείο, ενώ θα επιτραπούν εκδηλώσεις όπως γάμοι με έως 50 καλεσμένους.
Η χώρα άνοιξε και πάλι στις 21 Μαΐου κινηματογράφους, θέατρα, συναυλιακούς χώρους
και πολιτιστικά ιδρύματα.
Οι εσωτερικοί χώροι των εστιατορίων, οι

εσωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις και πισίνες μπορούν να ξανανοίξουν με περιορισμούς
στη δυναμικότητα στις 28 Μαΐου.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Η κατάσταση συναγερμού έληξε στις 3 Μάϊου και το λοκντάουν αίρεται σταδιακά. Οι μαθητές έχουν επιστρέψει στα σχολεία τους και τα
χερσαία σύνορα με την Ισπανία έχει ανοίξει εκ
νέου.
Επίσης έχουν ανοίξει τα μουσεία, τα κομμωτήρια, τα εστιατόρια και οι εξωτερικοί χώροι
των καφέ.
Οι περιορισμοί στον επιτρεπόμενο αριθμό
των φιλάθλων στις διοργανώσεις έχουν αρθεί
και επιτρέπεται πλέον μεγαλύτερος αριθμός
προσκεκλημένων σε γάμους και βαφτίσεις.
Η χώρα είναι μια από τις λίγες που βρίσκεται
στην «πράσινη λίστα» της Βρετανίας και έτσι
αναμένει πλήθος βρετανών τουριστών αυτό το
καλοκαίρι. Επιπλέον, το Πόρτο πρόκειται να
φιλοξενήσει τον τελικό του Champions League
στις 29 Μάϊου, όπου αναμένεται να συρρεύσουν 12.000 φίλαθλοι από τη Βρετανία.

ΤΟΥΡΚΙΑ

Η Τουρκία άρχισε να χαλαρώνει το lockdown
στις 17 Μαΐου επιτρέποντας τις μετακινήσεις
κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ διατηρεί σε
ισχύ την απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα
και τα σαββατοκύριακα έως την 1η Ιουνίου.
Ο αριθμός των κρουσμάτων και των θανάτων από την Covid στη χώρα μειώνεται σταθερά έπειτα από ένα εθνικό λοκντάουν τριών
εβδομάδων, το οποίο αναμένεται να αρθεί σταδιακά εντός του μήνα.
Οι τουρίστες μπορούν να επισκέπτονται τα
μουσεία, τις παραλίες, ενώ τα ξενοδοχεία και τα
θέρετρα λειτουργούν με περιορισμούς στην δυναμικότητά τους.
Τα εστιατόρια και τα καφέ επιτρέπεται να
λειτουργούν μόνο για γεύματα σε πακέτο, ενώ
το λιανεμπόριο και τα εμπορικά κέντρα είναι
ανοιχτά μόνο στη διάρκεια της εβδομάδας. Θέατρα, γυμναστήρια και πισίνες παραμένουν
κλειστά.
Όλα τα περιοριστικά μέτρα αναμένεται να
αρθούν με την έναρξη της τουριστικής περιόδου τον Ιούνιο.
Η χώρα που κατέγραψε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά θανάτων από την Covid στις αρχές του χρόνου, άνοιξε και πάλι τους εξωτερικούς χώρους των εστιατορίων την Δευτέρα,
ενώ οι συναυλίες και οι θεατρικές παραστάσεις
θα ξεκινήσουν και αυτές, αλλά μόνο σε εξωτερικούς χώρους.
ΠΗΓΗ: Reuters, AFP,
The New York Times, BBC, ΑΠΕ- ΜΠΕ

Ο Μπάιντεν
δεν θα επιτρέψει
στο υπουργείο
Δικαιοσύνης να
κατάσχει αρχεία
δημοσιογράφων
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν
δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν θα επιτρέψει στο υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του να κατάσχει αρχεία τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή αρχεία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δημοσιογράφων, λέγοντας ότι μια οποιαδήποτε τέτοια κίνηση
θα ήταν «απλά λάθος».
Τα σχόλια του Μπάιντεν έγιναν μια
ημέρα μετά αφότου το CNN αποκάλυψε
ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης ενημέρωσε
την δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου, Μπάρμπαρα Σταρ ότι η τέως κυβέρνηση Τραμπ είχε κρυφά αποκτήσει το
2017 αρχεία τηλεφωνικών συνδιαλέξεων
της και αρχεία email της διαστήματος δύο
μηνών. Η Washington Post νωρίτερα αυτό
το μήνα ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ
απέκτησε επίσης το 2017 μυστικά τα αρχεία των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων τριών δημοσιογράφων της εφημερίδας οι
οποίοι έγραφαν σχετικά με τις κατηγορίες
για ρωσική ανάμιξη στις προεδρικές εκλογές του 2016.
«Απολύτως, κατηγορηματικά, είναι λάθος», δήλωσε ο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους μετά από μια κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Μουν
Τζέι-ιν. «Είναι απλά λάθος. Δεν θα το
αφήσω να συμβεί».
Ο παρουσιαστής του CNN, Βολφ Μπλίτζερ χαιρέτισε τα σχόλια του Αμερικανού
προέδρου ως «πραγματικά ενθαρρυντικό
νέο». Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου,
Τζεν Ψάκι τόνισε σε δημοσιογράφους νωρίτερα χθες Παρασκευή ότι το υπουργείο
Δικαιοσύνης σκοπεύει να συναντηθεί με
εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης μετά τις αποκαλύψεις του CNN.
«Αυτός ο πρόεδρος έχει κατηγορηματική δέσμευση στα δικαιώματα της ελευθερίας του Τύπου, όπως έχετε δει εδώ και δεκαετίες, και ότι υπερασπίζεται τα δικαιώματα των δημοσιογράφων», είπε.
Πρόσθεσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Μπάιντεν σκοπεύει
να χρησιμοποιήσει το «μοντέλο Χόλντερ»,
όχι αυτό της κυβέρνησης Τραμπ, σχετικά
με τις πρακτικές του, σε μια αναφορά στον
Ερικ Χόλντερ, τον υπουργό Δικαιοσύνης
της κυβέρνησης του Μπαράκ Ομπάμα.
Ο Χόλντερ είχε αναθεωρήσει τους κανονισμούς του υπουργείου Δικαιοσύνης
το 2013 για να περιορίσει την δυνατότητα
της κυβέρνησης να κλητεύει αρχεία δημοσιογράφων χωρίς ρητή συγκατάθεση της ηγεσίας του υπουργείου, αν και αργότερα ο
ίδιος αντιμετώπισε κριτική εγκρίνοντας την
κατάσχεση αρχείων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων δημοσιογράφων του Associated
Press και του Fox News. Ο πρώην πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ είχε μια εριστική στάση
απέναντι στον Τύπο, με διαρκείς επιθέσεις
εναντίον δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, κατηγορώντας τα συχνά ότι μεταδίδουν «ψευδείς ειδήσεις». Η εθνική ένωση
Τύπου νωρίτερα αυτό το μήνα ανέφερε ότι
οι κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ για κατάσχεση αρχείων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων
δημοσιογράφων σηματοδότησαν «ένα ακόμη ιδιαίτερα ανησυχητικό παράδειγμα σε
μια σειρά παραβιάσεων από την κυβέρνηση
Τραμπ της εμπιστοσύνης της Αμερικής στην
κυβέρνηση και μια άμεση επίθεση κατά του
Τύπου και της Πρώτης Τροπολογίας».
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Γερμανία (34η αγωνιστική)
Μπάγερν Μονάχου-Άουγκσμπουργκ
Ντόρτμουντ-Λεβερκούζεν
Χοφενχάιμ-Χέρτα Βερολίνου
Βόλφσμπουργκ-Μάιντς
Αϊντραχτ Φραν.-Φράιμπουργκ
Ουνιόν Βερολίνου-Λειψία
Κολωνία-Σάλκε
Βέρντερ Βρέμης-Γκλάντμπαχ
Στουτγκάρδη-Αρμίνια Μπίλε.

5-2
3-1
2-1
2-3
3-1
2-1
1-0
2-4
0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μπάγερν Μονάχου --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ 78
Champions League-Λειψία
65
Ντόρτμουντ
64
Βόλφσμπουργκ
61
--Europa League—
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης
60
Λεβερκούζεν
52 –
Ουνιόν Βερολίνου
50
-------------------------Γκλάντμπαχ
49
Στουτγκάρδη
45
Φράιμπουργκ
45
Χοφενχάιμ
43
Μάιντς
39
Άουγκσμπουργκ
36
Χέρτα Βερολίνου
35
Αρμίνια Μπίλεφελντ
35
--Μπαράζ παραμονής—
Κολωνία
33
-Υποβιβάστηκε
Βέρντερ Βρέμης
31 - -Σάλκε
16

Ισπανία (38η αγωνιστική)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ατλέτικο Μαδρίτης
Πρωταθλήτρια
Champions LeagueΡεάλ Μαδρίτης
Μπαρτσελόνα
Σεβίλλη
Europa LeagueΣοσιεδάδ
Μπέτις
Conference League
Βιγιαρεάλ
------------------------------Θέλτα
Αθλέτικ Μπιλμπάο
Γρανάδα
Οσασούνα
Κάντιθ
Βαλένθια
Λεβάντε
Αλαβές
Χετάφε
Έλτσε
ΥποβιβάστηκεΟυέσκα
Βαγιαδολίδ
Εϊμπαρ

86
84
79
74 -37αγ. –
62

61

58

-

53
46
45 -37αγ.
44
44
43
41
38 -37αγ.
37 -37αγ.
36
34

31
30

Ιταλία (38η αγωνιστική)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ίντερ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ,
Champions League—
Αταλάντα
Μίλαν
Νάπολι
---------------Γιουβέντους
Europa League—
Λάτσιο
Ρόμα
---------------Σασουόλο
Σαμπντόρια
Βερόνα
Μπολόνια
Ουντινέζε
Φιορεντίνα
Τζένοα
Σπέτσια

88 –
78 –
76
76
75
68 -–
61
59
52 -38αγ.
44
41
40
40 -38αγ.
42 -38αγ.
38

Κάλιαρι
37 -38αγ.
Τορίνο
36
---------------Υποβιβάστηκε—
Μπενεβέντο 32
-–
Κροτόνε
		
23 -38αγ.
Πάρμα
20 -38αγ.

Σπορ
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Ο ΠΑΟΚ κυπελλούχος Ελλάδας
Τ

ο κύπελλο ξανά στον Πύργο το Λευκό!
Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το όγδοο τρόπαιο
της ιστορίας του και τέταρτο τα τελευταία πέντε χρόνια, επικρατώντας 2-1 του Ολυμπιακού στον τελικό του ΟΑΚΑ. Ο Κρμέντσικ στο
90΄ πέτυχε το χρυσό γκολ του «Δικέφαλου
του Βορρά» που προηγήθηκε με πέναλτι του
Βιεϊρίνια στο 36΄, ενώ είχε ισοφαρίσει για
τους πρωταθλητές ο Εμβιλά στο 50΄.
Η καλύτερη στιγμή του Ολυμπιακού στο α΄
ημίχρονο ήταν μια ταχύτατη αντεπίθεση με τον
Μασούρα να περνάει τη μπάλα στον Μπρούμα
και τον Πασχαλάκη να νικάει τον Πορτογάλο
σε τετ-α-τετ στο 13΄. Γενικά ο ΠΑΟΚ ήταν
ανώτερος στα πρώτα 45 λεπτά, πλησίασε το
γκολ με κεφαλιά του Σβιντέρσκι στο δοκάρι
στο 26΄ και δέκα λεπτά αργότερα άνοιξε το
σκορ. Πολύ έξυπνα ο Σβαμπ βγήκε πρώτος στη
μπάλα μέσα στην περιοχή, ο Εμβιλά «πέτυχε»
το πόδι του Αυστριακού και ο διαιτητής έδειξε
την άσπρη βούλα. Ο Σα έπεσε σωστά, όμως ο
Βιεϊρίνια εκτέλεσε το τέλειο πέναλτι: δοκάρι
και μέσα, ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-0 στο ημίχρονο. Όμως το προβάδισμα αυτό «έσβησε» πολύ
γρήγορα... Στο 50΄ ο Φορτούνης εκτέλεσε κόρνερ και ο Γιαν Εμβιλά βρέθηκε εντελώς μόνος
στη μικρή περιοχή. Με ένα πλασέ... προπόνησης «τιμώρησε» την... κοιμώμενη άμυνα του
ΠΑΟΚ και ισοφάρισε.
Το γρήγορο γκολ σε συνδυασμό με την είσοδο του Φορτούνη, ανέβασαν τον Ολυμπιακό
και αποσυντόνισαν τους Θεσσαλονικείς που
κινδύνευσαν με ολική ανατροπή, όταν στο 55΄
ο Πασχαλάκης πραγματοποίησε σπουδαία
επέμβαση σε κεφαλιά «ψαράκι» του Μασούρα.
Η κυριαρχία των πρωταθλητών συνεχίστηκε,
χωρίς όμως την «ορμή» που επέδειξαν στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου. Όσο κυλούσε ο χρόνος
και ωρίμαζε στο σκεπτικό των παικτών η ιδέα
της παράτασης, τα ρίσκα γίνονταν όλο και λιγότερα.
Όμως από δύο κόντρες ο ΠΑΟΚ «άγγιξε» το
τρόπαιο με τον Κρμέντσικ να χάνει δύο πολύ
μεγάλες ευκαιρίες λίγο πριν από το τέλος! Στο
84΄ βιάστηκε να «κρεμάσει» τον Σα και έστειλε
τη μπάλα άουτ, ενώ στο 85΄ έφυγε μόνος του
και πλάσαρε για να αποκρούσει με την άκρη
του ποδιού του ο Πορτογάλος γκολκίπερ. Τόσο, όσο χρειαζόταν για να περάσει η μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη και ο Κρμέντσικ αναδείχθηκε σε ήρωας του τελικού. Από
φοβερή ασίστ του Ζίβκοβιτς έφυγε ξανά στην
«πλάτη» της άμυνας και αυτή τη φορά δεν
αστόχησε. Πλάσαρε ψύχραιμα τον Σα και χάρισε στον ΠΑΟΚ το τρόπαιο στο 90΄!
Διαιτητής: Ντάνι Μάκελι (Ολλανδία)
Κίτρινες: Αουγκούστο
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Παπασταθόπουλος (25΄λ.τρ. Ρέαμπτσουκ), Σεμέδο, Εμβιλά, Ανδρούτσος, Καμαρά (90΄+1΄ Βαλ-
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μπουενά), Χολέμπας, Μπουχαλάκης, Μπρούμα
(46΄ Φορτούνης), Ελ Αραμπί, Μασούρας (86΄
Χασάν)
ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης, Ροντρίγκο, Βιεϊρίνια, Βαρέλα, Κρέσπο, Μπάμπα
(90+5΄ Μιχάι), Αουγκούστο, Σβαμπ, Ουάρντα
(80΄ Τσιγγάρας), Ζίβκοβιτς, Σβιντέρσκι (80΄
Κρμέντσικ

** Πάμπλο Γκαρσία

«Αυτό είναι για τη Λάουρα, τη γυναίκα μου,
την οικογένεια μου, για όλον τον κόσμο που
πάντα μας στήριζε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι,
γιατί κάναμε χαρούμενο τον κόσμο. Αυτό είναι
και για το Νάσο, για πολλά παιδιά που δεν είναι μαζί μας. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά, έκαναν
πολύ καλό παιχνίδι. Θα συνεχίσουμε», ήταν το
αρχικό σχόλιό του.
Όσο για τα σημεία στα οποία εστίασε στη διάρκεια του τελικού; «Ξέραμε πολύ καλά ότι
ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος. Παίξαμε πολλές φορές με αυτήν την ομάδα, αλλά όλο αυτό

είναι ο καρπός της προσπάθειας των ποδοσφαιριστών. Πρωταθλητής είναι όποιος πέφτει και
ξανασηκώνεται. Έχει κόσμο που δουλεύει έως
και 12 ώρες τη μέρα για να φέρει ψωμί στο σπίτι του, γιατί αυτοί είναι οι πρωταθλητές, ο κόσμος του ΠΑΟΚ».

*** Πέδρο Μαρτίνς

«Ο τελικός κρίθηκε στο γεγονός ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε
να είχαμε σκοράρει. Στο τέλος δεχθήκαμε το
γκολ, που έδωσε τη νίκη στον ΠΑΟΚ, θέλαμε
να φύγουμε με το τρόπαιο, δεν το καταφέραμε,
ξεκινάμε την προετοιμασία της νέας χρονιάς»
τόνισε ο Πορτογάλος τεχνικός και πρόσθεσε
για την αλλαγή του Σωκράτη Παπασταθόπουλου στο πρώτο ημίχρονο, λόγω του τραυματισμού του:
«Δεν νομίζω ότι η αλλαγή του μας επηρέασε,
παίξαμε καλά, είχαμε κυριαρχία, αλλά δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ περίμενε
το λάθος του Ολυμπιακού κι αυτό έκανε».

Μία... ανάσα από τους τελικούς ο Προμηθέας
Μία νίκη μακριά από την πρόκρισή του
στους τελικούς της Α1 Ανδρών/Basket League,
βρίσκεται ο Προμηθέας Πατρών, μετά το αγχωτικό 2-0 που έγραψε στην ημιτελική σειρά. Οι
Αχαιοί επικράτησαν 68-66 του Λαυρίου στο «Δ.
Τόφαλος», με το αντιαθλητικό του Ντιαλό στον
Κλαβέλ στα 0.9΄΄ για τη λήξη να «χαρίζει» τη
νίκη στον Προμηθέα στο Game 2. Η ομάδα του
Μάκη Γιατρά έχει πλέον την ευκαιρία την προσεχή Δευτέρα να «καθαρίσει» τη σειρά στο
κλειστό του Λαυρίου (24/5, 20:00).
Με τον Γιαννόπουλο να έχει πάρει... φωτιά
από τα 6.75 στο πρώτο ημίχρονο (5/7 τρίποντα), ο Προμηθέας Πατρών είχε τον πρώτο λό-

γο, ελέγχοντας το ματς από τη β’ περίοδο και
παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο
+6 (38-32).
Ωστόσο, με το Λαύριο να «δένει» την άμυνά
του και να βρίσκει ρυθμό στην επίθεση η ανατροπή δεν άργησε να έρθει, με τους φιλοξενούμενους να τρέχουν επιμέρους σκορ 11-20 στην
τρίτη περίοδο, προσπερνώντας με 49-52 στο
30΄. Με τον Γιαννόπουλο να «συνδέεται» και
στο τέταρτο δεκάλεπτο από τα 6.75, ο Προμηθέας επέστρεψε στη διεκδίκηση της νίκη, με
τον Κλαβέλ να γράφει με τρίποντο στο 1:26
πριν το φινάλε το 66-62.
Το Λαύριο, δια χειρός Κάρτερ, πέτυχε γρήγο-

ρα την ισοφάριση (66-66 στα 38΄΄), δίνοντας
παράταση στα όνειρα του «διπλού», αλλά το
αντιαθλητικό του Ντιαλό στον Τζιάν Κλαβέλ
στα 0.9΄΄ για τη λήξη του το στέρησε, με τον
Προμηθέα να παίρνει την πολύτιμη νίκη από τη
γραμμή των βολών.
Τα δεκάλεπτα: 14-16, 38-32, 49-52, 68-66
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιατράς) : Αγκμπελέσε 10,
Κλαβέλ 5 (1), Λούντζης 11, Αγραβάνης Δ. 7 (1),
Τζέριαν Γκραντ 10 (1), Αγραβάνης Γ., Φορντ 3
(1), Χριστοδούλου, Γιαννόπουλος 22 (7).
ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Κάρτερ 29 (2), Μουράτος 9, Ντιαλό 11 (2), Ντέιβις 7 (1), Γερομιχαλός
4, Κόζι, Σάβατζ, Περσίδης, Ανοσίκε 6.

Οικονομία
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΠΑΛΙ ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΣΙΝΕΜΑ

Χρηματιστήριο
Κύπρου

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε
με άνοδο 123,69 μονάδων (+0,36%), στις 34.207,84
μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας,
έκλεισε με πτώση 64,75 μονάδων (-0,48%), στις
13.470,99 μονάδες. Ο δείκτης S&P 500, που θεωρείται ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με
πτώση 3,26 μονάδων (-0,08%), στις 4.155,86 μονάδες.

Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Ισχυρές πτωτικές τάσεις επικράτησαν την
Παρασκευή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, οδηγώντας την αγορά σε εβδομαδιαίες ζημιές της τάξης του 2,24%. Ο Γενικός
Δείκτης έκλεισε στην τελευταία συνάντηση
της εβδομάδας στις 62,85 μονάδες, σημειώνοντας σημαντική πτώση κατά 2,13%.

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Πτώση σε ποσοστό 2,19% παρουσίασε ο
Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις
37,54 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα €210.561.

Λονδίνο FTSE 100 7.018,05 -1,74 -0,02%
Παρίσι
CAC 40
6.386,41 +42,83 +0,68%
Ζυρίχη
SMI
11.225,58 +73,50 +0,66%
Φραγκφ. DAX30
15.437,51 +67,25 +0,44%
Φραγκφ. EuroStoxx50 4.025,78 +25,87 +0,65%

Το ευρώ στα $1,2212
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι
του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,12%
και διαμορφώνεται στα 1,2212 δολάρια. Το ευρώ
βρίσκεται στα 132,770 γεν, στο 0,8592 με τη στερλίνα και στο 1,0954 με το ελβετικό φράγκο. Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,06%
έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 108,710
γεν. Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει
άνοδο 0,17% και διαμορφώνεται στα 1,4214 δολάρια.

Σε υψηλό 3 και πλέον
ετών ο προκαταρκτικός
σύνθετος δείκτης PMI
Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη
αναπτύχθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών και πλέον ετών αυτό τον μήνα, καθώς η
ισχυρή ανάκαμψη στον κυρίαρχο τομέα των υπηρεσιών ήρθε να προστεθεί στην ώθηση του μεταποιητικού τομέα, σύμφωνα με έρευνα.
Ύστερα από ένα αργό ξεκίνημα των εμβολιαστικών προγραμμάτων σε όλη την περιοχή, η εκστρατεία ανοσοποίησης ανεβάζει ταχύτητα επιτρέποντας την άρση κάποιων περιορισμών που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της πανδημίας
Με περισσότερες επιχειρήσεις να ξανανοίγουν
--ή τουλάχιστον να προσαρμόζονται στα περιοριστικά μέτρα-- ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης
υπευθύνων προμηθειών (PMI) της Markit, που θεωρείται καλός δείκτης της κατάστασης της οικονομίας, σκαρφάλωσε στις 56,9 μονάδες από τις 53,8 του
Απριλίου.
Ο PMI που καλύπτει τον τομέα υπηρεσιών ανέκαμψε στις 55,1 μονάδες από τις 50,5 του Απριλίου,
αρκετά υψηλότερα από τις 52,3 που προέβλεπαν
αναλυτές σε έρευνα του Reuters και η υψηλότερη τιμή του από τον Ιούνιο του 2018.
Η μεταποιητική βιομηχανία άντεξε την πανδημία
πολύ καλύτερα από τις υπηρεσίες καθώς τα εργοστάσια παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ανοικτά. Ο
PMI για τον τομέα της μεταποίησης υποχώρησε
από το επίπεδο ρεκόρ του Απριλίου των 62,9 μονάδων στις 62,8 αλλά ξεπέρασε τις 62,5 που ήταν η
εκτίμηση σε έρευνα του Reuters.

Μείωση 4,9%
του κύκλου εργασιών
στο λιανικό εμπόριο
Μείωση 4,9% ή 600 εκατ. ευρώ σημείωσε ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο της χώρας το α›
τρίμηνο εφέτος, όταν και ανήλθε σε 10,9 δισ. ευρώ
από 11,5 δισ. ευρώ το α› τρίμηνο του 2020.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι δραστηριότητες
που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση είναι:
*Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου (43,2%).
*Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,
περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα (30%).
Αντίθετα, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν
τη μεγαλύτερη μείωση είναι:
*Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα (41,1%).
*Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων
ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα (33,2%).

Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Κινηματογραφόφιλοι παρακολουθούν ταινία στο θερινό σινεμά της γειτονιάς τους, Αθήνα
Παρασκευή 21 Μαΐου 2021. Τα θερινά σινεμά άνοιξαν για το κοινό για τη θερινή σαιζόν,
τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κοινού από την επιδημία.

Εβδομαδιαία ανασκόπηση
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Μ

ε ισχυρή πτώση 4,36% έκλεισε η
χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με τις τράπεζες να αναδεικνύονται σε αρνητικούς πρωταγωνιστές.
Η είδηση ότι μετά την Πειραιώς και η Alpha
Bank σχεδιάζει να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου, περίπου 800 εκατ. ευρώ, επιδείνωσε το επενδυτικό κλίμα.
Αναταράξεις υπήρξαν στις διεθνείς αγορές, καθώς επανήλθε η ανησυχία από την αύξηση του πληθωρισμού.
Την ίδια ώρα για μεγάλους χρηματοπιστωτικούς
κινδύνους προειδοποιεί τις χώρες της ευρωζώνης, η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και προειδοποίησε
για τους κινδύνους από την άνοδο των τιμών στα
χρηματιστήρια, η οποία ευθυγραμμίζεται με αντίστοιχη προειδοποίηση από την Fed, στο πλαίσιο
της πρόσφατης έκθεσής της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα
στις 867,56 μονάδες, έναντι 907,08 μονάδων της
προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 4,36%. Από τις αρχές Μαΐου σημειώνει
πτώση σε ποσοστό 4,70%, ενώ από τις αρχές του
2021 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 7,24%.
Τεχνικά η διάσπαση της στήριξης των 870 μονάδων μπορεί να οδηγήσει την αγορά προς τη επόμενη στήριξη των 850 μονάδων. Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 900 μονάδες και ακολουθούν οι

920 και υψηλότερα οι 950 μονάδες.
Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/
ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 5,18%, ενώ
ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με απώλειες
2,00%. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα
με πτώση 12,95%, από τις αρχές Μαΐου υποχωρεί σε
ποσοστό 17,77%, ενώ από τις αρχές του 2021 και
καταγράφει πτώση 2,60%.
Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 517,128
εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 103,426 εκατ. ευρώ, από 89,761 εκατ.
ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την
βδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 1,9 δισ. και διαμορφώθηκε στα 61,166 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές
του έτους είναι αυξημένη κατά 7,301 δισ. ευρώ.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank
Eurobank διακινώντας 81.170.140 και 34.414.989
μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η
Alpha Bank με 75,831 εκατ. ευρώ και η Εθνική με
29,609 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 34 μετοχές, 86 πτωτικά και
14 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δομική Κρήτης +9,84% και Ιντεάλ (κ) +9,42%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
Alpha Bank -27,21% και Νίκας -18,86%.

Συνεδρίαση των υπουργών του Eurogroup
Βρυξέλλες.Του Αθανάσιου Αθανασίoυ/ΚΥΠΕ

Οι Υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης
συμφώνησαν την Παρασκευή στη Λισαβόνα ότι
η διατήρηση της δημοσιονομικής στήριξης της
οικονομίας πρέπει να διατηρηθεί και το 2022 και
να μην αποσυρθεί πρόωρα, καθώς η ανάκαμψη
είναι εύθραυστη και θα αφήσει βαθιά σημάδια
τόσο σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς, όσο
και σε σειρά κρατών μελών.
Τόσο ο Πρόεδρος του σώματος, Πάσκαλ Ντόνοχου, όσο και ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο
Τζεντιλόνι, η Επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ και ο Επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, επεσήμαναν την κοινή ανάγνωση των
Υπουργών, ειδικά μετά την δημοσίευση των εαρινών οικονομικών προβλέψεων της Κομισιόν
που δημοσιεύθηκαν την περασμένη Τετάρτη.
Παρομοίως οι 19 Υπουργοί συμφωνούν στην
ανάγκη ενίσχυσης της τραπεζικής ένωσης και
την αναγκαιότητα της έγκαιρης ολοκλήρωσης
των προγραμμάτων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ώστε να αρχίσουν να ρέουν τα κεφάλαια
του ΠΔΠ και του Next Generation EU.
Η Πρόεδρος της ΕΚΤ επεσήμανε την ανάγκη

στήριξης της εργασίας και επέστησε την προσοχή των Υπουργών στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που δημιουργήθηκαν από
την πανδημία, ενώ ο κ. Ρέγκλιγκ τόνισε την ανάγκη για τη διεύρυνση των υπό συζήτηση εργαλείων για την κοινή διαχείριση κινδύνων στο
επίπεδο της ευρωζώνης, μεταξύ άλλων με την
ολοκλήρωση του backstop για το ταμείο εκκαθάρισης τραπεζών και της ένωσης κεφαλαιαγορών.
Η Κριστίν Λαγκάρντ ξεκαθάρισε ότι η ΕΚΤ
θα διατηρήσει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων
(PEPP) τουλάχιστον μέχρι το Μάρτιο του 2022.
Ζήτησε όμως και από τους Υπουργούς να παράσχουν την απαραίτητη συνεισφορά από πλευράς
δημοσιονομικής πολιτικής.
Σε σχέση με τα ανοικτά ζητήματα της τραπεζικής ένωσης, ο Πρόεδρος Ντόνοχιου επεσήμανε τα ανοικτά ζητήματα όπως το EDIS (εγγύηση
καταθέσεων), τη διασυνοριακή διαχείριση κεφαλαίων, το πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων, ζητήματα
για τα οποία το eurogroup θα εργαστεί για μια
συμφωνία επί ενός οδικού χάρτη που θα είναι
έτοιμος πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών των Ιούνιο.

Πτωτικά κινήθηκαν όλοι οι επιμέρους
χρηματιστηριακοί δείκτες. Μεγάλες ζημιές
σημείωσαν οι δείκτες της Κύριας Αγοράς σε
ποσοστό 2,53%, των Επενδυτικών κατά
2,94% και της Εναλλακτικής Αγοράς κατά
1,29%, ενώ μικρότερες απώλειες σε ποσοστό
0,65% κατέγραψε ο δείκτης των Ξενοδοχείων.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €80.671 (πτώση 3,43% – τιμή κλεισίματος €0,956). Ακολούθησαν οι μετοχές
της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €33.518
(πτώση 3,01% - τιμή κλεισίματος €2,58), της
Logicom με €29.518 (χωρίς μεταβολή – τιμή
κλεισίματος €1,44), της ACTIBOND
GROWTH FUND με €12.248 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €0,024) και της Ελληνικής Τράπεζας με €9.983 (πτώση 1,87% τιμή κλεισίματος €0,736).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 12 κινήθηκαν πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 253.

Μειώθηκε
το έλλειμμα
του εμπορικού
ισοζυγίου
Μειώθηκε στα €999,8 εκατομμύρια το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του 2021, σε
σύγκριση με €1.014,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σύμφωνα με την Στατιστική
Υπηρεσία, με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές
να μειώνονται κατά 8,3% και κατά 24,2%,
αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, οι συνολικές εισαγωγές
αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από
τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2021 ήταν €1.332,7 εκ. σε σύγκριση με €1.453,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020, σημειώνοντας μείωση 8,3%.
Επίσης, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών
(σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες)
για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου
2021 ήταν €332,9 εκ. σε σύγκριση με €438,9
εκ. για την ίδια περίοδο του 2020, σημειώνοντας μείωση 24,2%.
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, η
Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο
€745,4 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών,
ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €93,9 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €493,4 εκ.
Επιπλέον, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €120,6 εκ., ενώ οι
εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
χώρες ήταν €51,9 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021. Οι εξαγωγές
προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν
€160,4 εκ.
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Δημοσκόπηση «Καθημερινή» - Συρρίκνωση των
μεγάλων, αδυναμία κεφαλαιοποίησης των μικρών

*Του Μιχάλη Βρυωνίδη

που προέρχονται από τον ΔΗΣΥ, την ΕΔΕΚ και
την αποχή.
Η ΔΗΠΑ αύξησε το μερίδιό της από 2,8%
τον Απρίλιο σε 3,6%, εισπράττοντας σημαντικές μετακινήσεις από το ΔΗΚΟ, τον ΔΗΣΥ αλλά και από ψηφοφόρους που απείχαν στις εκλογές του 2016. Η Αλλαγή Γενιάς καταγράφει
2,6%, η Αλληλεγγύη 1,7% όσο και το κίνημα
Αμμόχωστος για την Κύπρο.

Τ

ο εκλογικό περιβάλλον, δέκα μέρες
πριν τις εκλογές, παραμένει ρευστό και
απρόβλεπτο. Οι πολίτες λόγω της πανδημίας
έχουν βιώσει πρωτόγνωρες εμπειρίες άγχους,
φόβου, κοινωνικής απομόνωσης, αβεβαιότητας καθώς επίσης και συρρίκνωση των εισοδημάτων τους. Ταυτόχρονα, τα σκάνδαλα και
η διαφθορά πυροδότησαν την αγανάκτηση
και απαξίωση των πολιτών με αποτέλεσμα την
επιδείνωση του τοξικού κλίματος.
Όλα αυτά τα αρνητικά βιώματα, συμπυκνωμένα σε ένα διάστημα λίγων μηνών, επέφεραν
την κόπωση στους πολίτες και επηρέασαν σφοδρά την εκλογική τους συμπεριφορά. Βέβαια,
εκτός από τις πρωτοφανείς συνθήκες, τα κόμματα και οι πολιτικοί προσπάθησαν όσο χειρότερα μπορούσαν να εξαφανίσουν κάθε ελπίδα
και προοπτική για τους πολίτες. Συνεχίζουν τον
ίδιο δρόμο που χάραξαν εδώ και χρόνια, τις αλληλοκατηγορίες, την ανούσια αντιπαράθεση
και την αδυναμία τους να προτείνουν και να
εφαρμόσουν λύσεις. Η κόπωση χρειάζεται άμεση θεραπεία και όχι αδράνεια και μετακύληση
ευθυνών.

Τα κρίσιμα ζητήματα

Πολλά τα κρίσιμα ζητήματα των εκλογών, με
πρώτο και κύριο το εύρος της αποχής που θα
κρίνει αποφασιστικά το τελικό αποτέλεσμα. Η
αποχή αναμένεται να ξεπεράσει το 33% των
προηγούμενων εκλογών και να κυμανθεί γύρω
στο 37%. Με βάση το δημοσκοπικό εύρημα, η
αποχή δεν είναι ένα παροδικό φαινόμενο αλλά
αποτελεί μια συνειδητή άρνηση συμμετοχής
στην εκλογική διαδικασία, μια πράξη αντίδρασης ενός σημαντικού αριθμού πολιτών απέναντι στον ξύλινο πολιτικό λόγο. Σήμερα η επαπειλούμενη αποχή επηρεάζει όλους ανεξαιρέτως και θα έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τελικών αποτελεσμάτων.
Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα είναι η κατάταξη
των δύο μεγάλων κομμάτων. Η διαφορά τους
σήμερα είναι κάτω από τις δύο μονάδες και
οποιαδήποτε πρόβλεψη για το τελικό αποτέλεσμα είναι επισφαλής. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο, έχουν προσθέσει αμφότερα από μια μονάδα
στο ενεργητικό τους, όμως δεν μπορούν να
υπερηφανεύονται για τις συσπειρώσεις τους
ούτε και για τις εκροές σε μικρότερα κόμματα.
Ο ΔΗΣΥ έχει ένα μικρό προβάδισμα αλλά υπό
προϋποθέσεις μπορεί να ανατραπεί στην κάλπη. Εάν συνεχίσουν οι εκροές του ΔΗΣΥ προς
την ακροδεξιά παράταξη του ΕΛΑΜ και ταυτόχρονα αυξήσει την συσπείρωση το ΑΚΕΛ και
τις εισροές κυρίως από πρώην ψηφοφόρους του

Εκτίμηση ψήφου

που απείχαν στις εκλογές του 2016, τότε θα
προκύψει αλλαγή στην πρώτη θέση. Σε κάθε
περίπτωση, ανεξαρτήτως τού ποιος θα είναι
πρώτος ή δεύτερος, αυτό που τεκμηριώνεται
από τη δημοσκόπηση είναι η συρρίκνωση της
αθροιστικής επιρροής των δύο πόλων στο όριο
του 50%-52% σε σύγκριση με 56% το 2016.
Παρόμοια απρόβλεπτη είναι και η κατάταξη
για την τέταρτη θέση, που διεκδικούν με ίσες
πιθανότητες το ΕΛΑΜ, οι Οικολόγοι και η
ΕΔΕΚ με το πρώτο να καταγράφει τις περισσότερες πιθανότητες κατάκτησης της τέταρτης
θέσης. Συγκριτικά με τον Απρίλιο, το ΕΛΑΜ
αύξησε την επιρροή του κατά μία μονάδα, η
ΕΔΕΚ κατά μισή μονάδα, ενώ αντιθέτως οι Οικολόγοι έχουν υποστεί μείωση 0,4.
Ακόμα μια σημαντική πτυχή των εκλογών είναι η αθρόα μετακίνηση των ψηφοφόρων που
ανέρχεται στο 30%. Το ένα τρίτο του εκλογικού
σώματος εγκαταλείπει τα κομματικά στεγανά
και αναζητεί νέους χώρους μεταστέγασης. Η
μετανάστευση δεν αφορά μόνο τα μικρά κόμματα αλλά επηρεάζει ουσιαστικά και τα δύο μεγάλα κόμματα και περισσότερο τον ΔΗΣΥ, που
χορηγεί, χωρίς εξαιρέσεις, όλα τα κόμματα που
συμμετέχουν στις εκλογές.

Εκλογική επιρροή

Η εκλογική επιρροή του ΔΗΣΥ κυμαίνεται
στο 18,7%, αυξημένη κατά 0,9 σε σύγκριση με
τη δημοσκόπηση του Απριλίου. Η συσπείρωση
αυξήθηκε κατά έντεκα μονάδες από 53,3% στο
64%, που για τα δεδομένα του κόμματος και
της χρονικής περιόδου, μόλις δέκα μέρες πριν
τις εκλογές, είναι απογοητευτική. Κυρίαρχο ρόλο για τη χαμηλή συσπείρωση διαδραματίζουν
οι συνολικές μετακινήσεις προς άλλα κόμματα
και δευτερευόντως οι αναποφάσιστοι και η
αποχή. Συγκεκριμένα, 21% των ψηφοφόρων
του ΔΗΣΥ μετακινούνται προς άλλους κομμα-

τικούς χώρους, 9% είναι αναποφάσιστοι και 6%
επιλέγουν την αποχή. Η σημαντικότερη διαρροή ψήφων είναι προς το ΕΛΑΜ και ανέρχεται
στο 5,3%. Το ατύχημα για τον ΔΗΣΥ είναι ότι
οι εισροές από άλλους χώρους δεν αντισταθμίζουν τις εκροές, αφού στο σύνολο του εκλογικού σώματος δίνει 5,2% σε άλλα κόμματα και
εισπράττει μόνο 2,9%.
Το ΑΚΕΛ αύξησε τη δύναμή του κατά μία μονάδα, από 16,1% τον Απρίλιο σε 17,1%. Ωστόσο, η διαφορά με τον ΔΗΣΥ κυμαίνεται στο ίδιο
επίπεδο όπως και τον προηγούμενο μήνα. Η
αύξηση του ΑΚΕΛ οφείλεται κυρίως στη βελτίωση της συσπείρωσης, που ανέβηκε στο 75% σε
σύγκριση με 71% τον Απρίλιο, ενώ 10% μετακινούνται σε άλλα κόμματα και ισόποσο ποσοστό
δηλώνουν αναποφάσιστοι και 4% αποχή. Το
ΑΚΕΛ εισπράττει μεγαλύτερο όγκο εισροών
της τάξης του 4,1% στο σύνολο του εκλογικού
σώματος σε σύγκριση με τις εκροές που κυμαίνονται στο 1,5%. Με αυτά τα δεδομένα μπορεί
τις τελευταίες δέκα μέρες να βελτιώσει σημαντικά την εκλογική του επιρροή.
Η εκλογική επιρροή του ΔΗΚΟ μειώθηκε κατά 0,4 από 9,8% σε 9,4%. Η συσπείρωση αυξήθηκε μόνο 2 μονάδες από 60% σε 62%, ενώ έχει
σημαντικές απώλειες προς τη ΔΗΠΑ της τάξης
του 16%. Σε σχέση με τις συνολικές μετακινήσεις το ΔΗΚΟ κερδίζει ποσοστό 2,1% και δίνει
1,4%.
Για την τέταρτη θέση, παρατηρείται ένας
πρωτοφανής συνωστισμός κομμάτων, με περίπου ισοδύναμα ποσοστά, που καθιστούν απίθανη την όποια πρόβλεψη. Το ΕΛΑΜ είναι οριακά μπροστά με 4,9% και έπονται οι Οικολόγοι
με 4,6% και η ΕΔΕΚ με 4,4%. Το ΕΛΑΜ αντλεί
σημαντικές εισροές από τον ΔΗΣΥ και όσους
δεν μετείχαν στις εκλογές του 2016. Η ΕΔΕΚ
κερδίζει σημαντικό μερίδιο από τη Συμμαχία
και οι Οικολόγοι επωφελούνται από εισροές

Η εκτίμηση ψήφου γίνεται με βάση τα αποτελέσματα της διευκρινισμένης ψήφου, δηλαδή
αφαιρώντας από την πρόθεση ψήφου όσους
δήλωσαν ότι θα απέχουν από τις εκλογές και με
κατανομή των αναποφάσιστων. Ασφαλώς, η
εκτίμηση δεν αποτελεί πρόγνωση του τελικού
αποτελέσματος, αλλά αφορά τις τάσεις του
εκλογικού σώματος όπως καταγράφονται τη
συγκεκριμένη περίοδο διεξαγωγής της δημοσκόπησης. Με βάση την εκτίμηση, το ποσοστό
του ΔΗΣΥ κινείται στο διάστημα 23,8%-28,8%
με μέση τιμή το 26,3% και του ΑΚΕΛ μεταξύ
22,4% και 27,4% και μέση τιμή 24,9%. Ο ΔΗΣΥ
διατηρεί ένα οριακό προβάδισμα, ωστόσο
υπάρχει επικάλυψη στο εύρος εκτίμησης για τα
δύο κόμματα και όλα τα σενάρια είναι πιθανά.
Το ΔΗΚΟ θα κινηθεί μεταξύ 10,4%-14,4% με
μέση τιμή το 12,4%. Για το ΕΛΑΜ, την ΕΔΕΚ
και τους Οικολόγους, λόγω των οριακών διαφορών στην εκλογική επιρροή, το διάστημα
εκτίμησης είναι περίπου το ίδιο, 6,7% μέση τιμή
για το ΕΛΑΜ και εύρος 5,2%-8,2% και 6,2% για
την ΕΔΕΚ και Οικολόγους και διάστημα 4,7%7,7%. Οι μικρές διαφορές δεν επιτρέπουν ασφαλείς προβλέψεις, όμως φαίνεται το ΕΛΑΜ να
έχει περισσότερες πιθανότητες για την τέταρτη
θέση. Το εύρος εκτίμησης για τη ΔΗΠΑ είναι
από 3,5%-6,3% και μέση τιμή το 4,9% ενώ για
την Αλλαγή Γενιάς η εκτίμηση κυμαίνεται στο
2,1%-4,3%.Ανάθεση: Καθημερινή Κυπριακή
Πολιτική & Οικονομική Εφημερίδα ΛΤΔ
Γραφείο: Symmetron Market Research, μέλος
ESOMAR
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 14-20 Μαΐου 2021
Κάλυψη: Παγκύπρια αστικές και αγροτικές
περιοχές, άνδρες και γυναίκες 18 ετών και άνω
με δικαίωμα ψήφου στις εκλογές
Μέγεθος Δείγματος: 1000 άτομα
Μέθοδος Δειγματοληψίας: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία
υλλογή Δεδομένων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου
Τυπικό Περιθώριο Απόκλισης: 95% βαθμός
εμπιστοσύνης, περιθώριο απόκλισης +/- 3,1
*Ο Μιχάλης Βρυωνίδης είναι Διευθύνων
Σύμβουλος της Symmetron Market Research
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Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επικρίνει τον Πρόεδρο Αναστασιάδη
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ

Ο

Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος
Κυπριανού επέκρινε το Σάββατο τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι συμπεριφέρεται ως «κομματάρχης», προσθέτοντας ότι είναι λυπηρό γιατί δεν παρεμβαίνει απλώς στην
αντιπαράθεση των Βουλευτικών Εκλογών,
αλλά γίνεται μέρος της αντιπαράθεσης.
Σε δηλώσεις στα γραφεία του κόμματος ο κ.
Κυπριανού αναφέρθηκε σε χθεσινές τοποθετήσεις του ΠτΔ για το Κυπριακό λέγοντας ότι
«οφείλουμε να του θυμίσουμε ότι παρέλαβε το
Κυπριακό με κοινά ανακοινωθέντα που εξασφάλιζαν βασικές διαχρονικές θέσεις της πλευράς μας, με πολλά θέματα συμφωνημένα και
καταγεγραμμένα ως συγκλίσεις, με το κεφάλαιο της ενέργειας με τεράστια προοπτική και
τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας διασφαλισμένα και με τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίζει ότι η πλευρά μας ήταν
ένα βήμα μπροστά στην προσπάθεια για λύση
του προβλήματος. Ότι εμπόδιο για λύση ήταν η
Τουρκία».
Διερωτήθηκε τι έκανε ο ίδιος ο Πρόεδρος και
πού οδήγησε το Κυπριακό, σημειώνοντας πως
δυστυχώς η Τουρκία έγινε πολύ πιο προκλητική
και πιο επιθετική, έβαλε στο τραπέζι την απαράδεκτη αξίωση της για λύση δύο κρατών και
προχωρεί με νέα τετελεσμένα στο Βαρώσι.
«Δεν απαλλάσσουμε την Τουρκία από τις ευθύνες της. Θα πρέπει όμως ο κ. Αναστασιάδης
να διερωτηθεί που μας έφεραν οι συνεχείς αντι-

φάσεις και παλινδρομήσεις του. Που μας οδηγεί
η σημερινή του προσέγγιση που απλώς διευκολύνει την Τουρκία να επιμένει στις απαράδεχτες
αξιώσεις της», ανέφερε.
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ τον κάλεσε εκ νέου να αναλάβει πρωτοβουλίες που από τη μια θα ξεσκεπάζουν την Τουρκική προκλητικότητα και από
την άλλη θα την σπρώξουν να επιστρέψει στο
συμφωνημένο πλαίσιο. Διαφορετικά, είπε, θα

οδηγηθούμε σιγά-σιγά στη διχοτόμηση «και η
ιστορία θα τον καταγράψει ως τον ηγέτη της διχοτόμησης».
Ανέφερε επίσης πως συμμετέχοντας κανονικά στην προεκλογική εκστρατεία, ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ότι αγωνιά για τις μελλοντικές
γενιές που θα επωφεληθούν από τα κονδύλια
που μας αναλογούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Σύμφωνα με τον κ. Κυπριανού «μόνο ότι από το
2014 μέχρι το 2020 μας αναλογούσαν από τα δι-

Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή: Γιατί θα ψηφίσω ΑΚΕΛ
Οι επερχόμενες Βουλευτικές εκλογές
είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Βασικοί τομείς
του κοινωνικού κράτους, όπως η υγεία, η
παιδεία, η φροντίδα των παιδιών, των
ηλικιωμένων και άλλων ευάλωτων ομάδων, έχουν πληγεί από εξοντωτικές πολιτικές λιτότητας. Το κέρδος και η εκμετάλλευση, όχι ο άνθρωπος, βρίσκονται
στο επίκεντρο πολιτικών, ενώ οι πλούσιοι γίνονται συνεχώς πλουσιότεροι και οι
φτωχοί φτωχότεροι. Η διαφθορά κυριαρχεί και το αξιακό σύστημα καταρρακώνεται. Η νεανική ανεργία καλπάζει και οι
νέοι μας μεταναστεύουν στο εξωτερικό,
με τη διαρροή επιστημόνων να έχει δυνητικά δραματικές συνέπειες για τον τόπο.
Οι γυναίκες είναι απούσες από τη διαπραγματευτική διαδικασία, ενώ τα κέντρα λήψεως αποφάσεων παραμένουν
ανδροκρατούμενα. Ο Πολιτισμός παραπαίει, ενώ τίποτα ουσιαστικό δεν έχει γίνει για προστασία του περιβάλλοντος.
Για να υπάρξουν ανατροπές και να δούμε
επιτέλους ριζικές και ποιοτικές αλλαγές
σε όλους αυτούς τους τομείς, απαιτείται
μια ενισχυμένη παρουσία προοδευτικών
δυνάμεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για να αποτελέσουν το αντίβαρο
των συντηρητικών και άδικων πολιτικών
που ακολουθούνται. Το ΑΚΕΛ είναι αυτή η Δύναμη.
Επιβάλλεται να εκπροσωπηθούν στην
Βουλή πολιτικές δυνάμεις με βαθιά δημοκρατικές ρίζες, για να αποτρέψουμε
την ενίσχυση λαϊκίστικών και ακροδεξιών τάσεων που παρατηρούνται σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο και που
εκτρέφονται, δυστυχώς, και στον τόπο
μας. Θα πρέπει τα μηνύματα που θα σταλούν, μέσω των εκλογών αυτών, να εκπέμπουν ένα ηχηρά δημοκρατικό εκτόπι-

σμα στήριξης πολιτικών δυνάμεων με
ιστορία αγώνων διασφάλισης της ειρήνης, της συμφιλίωσης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Το
ΑΚΕΛ είναι αυτή η Δύναμη.
Επιτρέψετε μου όμως να επικεντρωθώ
στο Κυπριακό που αποτελεί την πηγή της
μεγαλύτερης μου ανησυχίας, γιατί βρισκόμαστε, χωρίς αμφιβολία, στη χειρότερη κατάσταση από το 1974, με την Τουρκία και την ΤΚ ηγεσία να αποκηρύττουν,
για πρώτη φορά επίσημα, την ομοσπονδιακή λύση και να προωθούν τη λύση
δύο κρατών. Ουδέποτε στο παρελθόν
δεν είχαμε φτάσει σε τόσο επικίνδυνη κατάσταση. Παρόλο ότι την κύρια ευθύνη
αυτής της αδιάλλακτης στάσης την φέρει
η Τουρκία, δυστυχώς η δική μας ηγεσία,
συνεπικουρούμενη από τις πολιτικές δυνάμεις που τη στηρίζουν, έχει επίσης ένα
τεράστιο μερίδιο ευθύνης, για συγκεκριμένες ενέργειες, αλλά κυρίως για την
απραξία που επέδειξε μετά το ναυάγιο
της Διάσκεψης στο Κραν Μοντανά. Οι
επικίνδυνες περιπλανήσεις σε νέες ιδέες,
το φλερτ με την λύση δύο κρατών, η άρνηση συνεργασίας με τον προοδευτικό
ΤΚ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, που οδήγησε στην υπόσκαψη του και στην επικράτηση, μετά από παρεμβάσεις της
Τουρκίας, ακραίων πολιτικών στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα και στην εκλογή
του εθνικιστή Ερσίν Τατάρ, αποτελούν
την αρνητική συμβολή της δικής μας
πλευράς στο τείχος της Τουρκικής αδιαλλαξίας που ορθώνεται σήμερα μπροστά μας.
Αν στο Κραν Μοντανά βρισκόμαστε
ένα μίλι από τη λύση, δυστυχώς σήμερα
βρισκόμαστε ένα μίλι από τη διχοτόμηση, με τις προοπτικές για ανατροπή αυ-

τής της κατάστασης να μειώνονται δραματικά και τους κινδύνους επιδείνωσης
να αυξάνονται απειλητικά. Το ΑΚΕΛ με
την συνεπή και ορθή στάση του όλα αυτά τα χρόνια, αποτελεί την μόνη Δύναμη
που μπορεί να αποτελέσει το αντίβαρο
αυτών των επικίνδυνων πολιτικών και
τακτικισμών.
Το ΑΚΕΛ θα πρέπει να βγει ενισχυμένο από τις εκλογές, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι προοδευτικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τον αγώνα για την απελευθέρωση, την επανένωση, τη συμφιλίωση, την
ειρήνη και την προκοπή όλων των Κυπρίων, στα πλαίσια λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, απαλλαγμένο από εγγυήσεις και
στρατεύματα κατοχής. Ένα ενισχυμένο
ΑΚΕΛ, θα μπορέσει να ηγηθεί των απαραίτητων προσπαθειών, μαζί ΤΚ προοδευτικές δυνάμεις, για να αποτρέψουμε
τις διχοτομικές και εθνικιστικές τάσεις,
που δυστυχώς εκτρέφονται και στην
πλευρά μας. Με το ΑΚΕΛ θα συνεχίσουμε να χτίζουμε γέφυρες συνεργασίας με
τους ΤΚ συμπατριώτες μας, με τους
οποίους θα μοιραστούμε το κοινό μας
μέλλον, στην κοινή πατρίδα που οραματιζόμαστε και που έχουμε υποχρέωση να
διασφαλίσουμε ενωμένη για τις επόμενες
γενιές.
Είναι για όλα αυτά, που στις 30 Μαΐου
θα ψηφίσω ΑΚΕΛ και προτρέπω όλους
όσους αγαπούν ολόκληρη την πατρίδα
μας και προσβλέπουν σε μια Ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού, να ψηφίσουν
ΑΚΕΛ, να ψηφίσουν την μόνη προοδευτική Δύναμη που μπορεί να φέρει την ελπίδα για επανένωση και συμφιλίωση και
για μια ποιοτική αλλαγή της κοινωνίας
και της οικονομίας του τόπου μας.

αρθρωτικά ταμεία της ΕΕ 1,1 δισεκατομμύρια
ευρώ και η κυβέρνηση του κ. Αναστασιάδη κατάφερε να απορροφήσει μόνο τα μισά».
Πρόσθεσε πως όλα αυτά τα χρόνια η έγνοια
τους για την ανάπτυξη «ήταν μόνο να ξεχειλώσουν το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων για να
πλουτίσουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις των
κυβερνώντων» και έτσι καταλήξαμε και στα
πρωτοφανή, κατά την έκφρασή του, επίπεδα διαφθοράς που καταγράφονται επί των ημερών
του κ. Αναστασιάδη και του Δημοκρατικού Συναγερμού.
Ο κ. Κυπριανού ανέφερε πως οι βουλευτικές
εκλογές πρέπει να στείλουν στον κ. Αναστασιάδη και στο ΔΗΣΥ ένα πολύ δυνατό μήνυμα, ότι
άρχισε η αντίστροφη μέτρηση και ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας «δεν αντέχει άλλο τις
αντιλαϊκές πολιτικές, τη διαφθορά, τον αυταρχισμό, την αλαζονεία και θέλει αλλαγή, θέλει
μια άλλη Κύπρο αυτήν που μας αξίζει».
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ κάλεσε τον κόσμο να πάει
στην κάλπη και να στηρίξει ΑΚΕΛ λέγοντας
πως είναι μια σοβαρή, συνεπής και αξιόπιστη
πολιτική δύναμη, με με πολιτική πρόταση για τα
συμφέροντα και τις ανάγκες των πολλών και με
προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει και την επόμενη μέρα της πανδημίας, για τα εργασιακά και
κοινωνικά ζητήματα. Είναι η δύναμη, είπε, που
υπερασπίζεται τη δημόσια υγεία, τη δημόσια
παιδεία, το περιβάλλον, παλεύει για ενίσχυση
του κοινωνικού κράτους, για κοινωνική προστασία σε όσους έχουν ανάγκη και αγωνίζεται
για τη λύση του Κυπριακού και την επανένωση
του τόπου.

Απάντηση
Κούσιου
στο ΑΚΕΛ
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Το ΑΚΕΛ θέτει τα συμφέροντα του κόμματος πάνω από
όλα, αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος
Κούσιος, σε γραπτή απάντησή του στον ΓΓ του ΑΚΕΛ.
«Θυμίζω στον κ. Άντρο Κυπριανού ότι για το ΑΚΕΛ κάποτε λέχθηκε η ρήση ‘το κόμμα τζιαι τα μμάθκια σας’ την
οποία ο κ. Κυπριανού ακολουθεί πιστά» λέει ο κ. Κούσιος.
Προσθέτει ότι εδώ και τέσσερα χρόνια, επιρρίπτει την ευθύνη για την αδιαλλαξία της Τουρκίας στο Κυπριακό και
το αδιέξοδο στον Πρόεδρο Αναστασιάδη.
«Αγνοώντας την πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή
εναντίον όλων των χωρών, ο κ. Κυπριανού καταλόγισε
ακόμα και την επιθετικότητα της Τουρκίας κατά της Κύπρου στον Πρόεδρο Αναστασιάδη» συμπληρώνει.
Το ΑΚΕΛ, συνεχίζει ο Εκπρόσωπος, παραγνωρίζει ακόμα ότι απέναντι στην τουρκική αδιαλλαξία και βουλιμία
βρίσκονται ΕΕ, ΗΠΑ και χώρες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. «Και όλα αυτά για μικροκομματικούς σκοπούς και οφέλη. Μπροστά. Φτάνει να πληγεί ο Νίκος Αναστασιάδης» λέει.
Ακολουθεί, συνεχίζει ο κ. Κούσιος, τον ίδιο δρόμο με
εκείνο που οδήγησε το ΑΚΕΛ να ψηφίσει «όχι» για να τσιμεντώσει το «ναι», ή να απορρίπτει αμερικανο-καναδικό
σχέδιο με το οποίο επιστρεφόταν η Αμμόχωστος, αρκεί μόνο να παρακαθόμασταν σε συνομιλίες.
«Και διερωτόμαστε πραγματικά, γιατί δεν εφάρμοσε επί
διακυβέρνησης του το ΑΚΕΛ όλα όσα ζητεί σήμερα από
τον Πρόεδρ στο συμφέρον του κόμματός του, όπως ο ίδιος
το αντιλαμβάνεται, δεν υπολογίζει ακόμα ούτε και τη ζημιά που προκαλείται στην εθνική μας υπόθεση ο Αναστασιάδη, για να επιλύσει το κυπριακό πρόβλημα» συμπληρώνει.
Ο Εκπρόσωπος λέει ακόμη ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μίλησε και μιλά για το αύριο της Κύπρου και απάντησε στον μηδενισμό και την άρνηση, ενώ καταλήγει, λέγοντας πως «το ΑΚΕΛ, δυστυχώς, αδυνατεί να παρακολουθήσει τη σημερινή συγκυρία, θέτοντας τα συμφέροντα του
κόμματος πάνω από όλα».
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Διαπραγματεύσεις μεταξύ δύο κρατών ζητά ο Ερντογάν
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Η ΛΟΥΤ ΣΕ
ΕΛΛΑΔΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ

τδβκ θα αποκτήσει μια νέα δυναμική”. “Στόχος
μας είναι να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί η τδβκ”, ανέφερε.
Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι το ψευδοκράτος “αντιμετωπίζει πρόβλημα έλλειψης νερού.
Το θαλασσινό νερό αναμιγνύεται με τα υπόγεια
ύδατα. Προκειμένου να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα η μεταφορά νερού από την Τουρκία στη
βόρεια Κύπρο για σκοπούς ύδρευσης και άρδευσης ήταν πάντα στην ημερήσια διάταξη και
αυτό το έργο έγινε πραγματικότητα”.
“Παρέχουμε πόσιμο νερό σε ολόκληρη τη
βόρεια Κύπρο με τη σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού. Σήμερα
εγκαινιάζουμε τούνελ μεταφοράς αρδευτικού
νερού. Θα δούμε φως στη σήραγγα μεταφοράς”, ανέφερε.
Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Τούρκος
Πρόεδρος είπε ότι οι Τ/κ γνωρίζουν καλά τι είναι αδικία και τι «δύο μέτρα και δυο σταθμά”
“Κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης που
διήρκεσε μισό αιώνα, οι Τ/κ υπήρξαν τα μεγαλύτερα θύματα του αδιεξόδου. Εκείνοι που παρέδωσαν τα δικαιώματα των Τ/κ πίσω από τις
κλειστές πόρτες, όταν φτάσει η ώρα της δράσης
δυστυχώς παίζουν πάντοτε το παιχνίδι των τριών πιθήκων. Αντί για μια δίκαιη λύση που σέβεται τα δικαιώματα όλων, ήθελαν να καταδικάσουν τους Τ/κ αδελφούς μας σε καθεστώς μειονότητας.
Η νοοτροπία η οποία δεν βλέπει την Τ/κ κοινότητα ίση, και μάλιστα την αγνοεί, έχει μετατρέψει το Κυπριακό σε γάγγραινα. Οι διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό δεν έφεραν αποτέλεσμα λόγω της αδιάλλακτης και κακομαθημένης
στάσης της ε/κ πλευράς. Εκείνοι που δολοφό-

Οι δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν περιορίζουν και τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις για
επιτυχή διεξαγωγή της νέας άτυπης συνάντησης 5+1 για την Κύπρο, που προανήγγειλε ο ΓΓ
του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στη Γενεύη, στις
29 Απριλίου.

νησαν τον τ/κ λαό μεταξύ 1963-1974 το έσκασαν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων με
παράλογες δικαιολογίες μόλις πλησίασε η στιγμή για λύση. Οι Ε/κ είναι που απέρριψαν το
σχέδιο Ανάν. Ενώ επιβραβεύτηκαν από την ΕΕ,
η τ/κ πλευρά που είπε ‘ναι’ τιμωρήθηκε”, είπε ο
Τούρκος Πρόεδρος.
Για τη Γενεύη ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι
“υποστηρίξαμε πλήρως τις ενέργειες της τ/κ
πλευράς. Θέλω να συγχαρώ τον κ. Τατάρ. Πλέον κανείς δεν μπορεί να κάνει την τουρκική
πλευρά να πληρώσει το τίμημα του αδιεξόδου
στην Κύπρο. Εάν αναζητηθεί λύση στην Κύπρο,
πρέπει να βασίζεται στις πραγματικότητες και
όχι σε φρούδα όνειρα. Αντί να σπαταλάμε χρόνο με προτάσεις που έχουν ολοκληρώσει τη διάρκεια ζωή τους, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό
ότι δύο ξεχωριστοί λαοί είναι δύο ξεχωριστά
κράτη. Το κυρίαρχο καθεστώς και η ισότητα
των Τ/κ πρέπει να αναγνωριστούν. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να καταπατηθούν τα δικαιώματά τους. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα
στους Τ/κ. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε την εθνική μας υπόθεση, την Κύπρο.
Εάν πρόκειται να υπάρξει μια νέα διαδικασία
διαπραγματεύσεων, δεν θα πρέπει να είναι πλέ-

ον μεταξύ δύο κοινοτήτων αλλά μεταξύ δύο
κρατών. Ποτέ δεν είδαμε τη δική μας μοίρα και
δεν την βλέπουμε ξεχωριστά από εκείνη των
Τ/κ. Δεν αφήσαμε ποτέ τους Τ/κ στη μοίρα
τους”, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.
Η τελετή ξεκίνησε στις 14.45 περίπου με έξι
ομιλητές, τον «υπουργό γεωργίας» Ναζίμ Τσαβούσογλου, τον Υπουργό Γεωργίας και Δασών
της Τουρκίας, Μπεκίρ Πακντεμιρλί, τον «πρωθυπουργό», Εράν Σανέρ, τον Τούρκο Αντιπρόεδρο, Φουάτ Οκτάι, τον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ
και τον Τούρκο Πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν.
Ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι δεν υπάρχει
παρόμοιο έργο στον κόσμο και δήλωσε ότι
πρόκειται για επένδυση 3 δις ΤΛ, που θα καλύψει τις ανάγκες των Τ/κ για 50 χρόνια, τόσο σε
πόσιμο νερό όσο και σε αρδευτικό. Πρόκειται
για τούνελ 5700 μέτρων μήκος το οποίο ολοκληρώνεται σε λίγα εκατοστά. Το αρδευτικό νερό θα καλύψει μια έκταση 250.000 γηπέδων ποδοσφαίρου.
Βλέπουμε ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ και
ευχαρίστησε από καρδίας για το νερό από την
Ανατολία.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν στη Greek
News ότι η απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για
τις διαπραγματεύσεις, Τζέιν Χολ Λουτ, θα ταξιδέψει αυτή την εβδομάδα σε Αθήνα και Άγκυρα, για διαβουλεύσεις σχετικά την σύγκληση
της νέας άτυπης διάσκεψης. Η επίσκεψή της
στην Κύπρο, για επαφές με τον πρόεδρο Νίκο
Αναστασιάδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, θα πραγματοποιηθεί μετά τις βουλευτικές εκλογές της 30ής Μαΐου.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα υποβάλλει στις αρχές Ιουλίου δύο εκθέσεις για την Κύπρο, προς το Συμβούλιο Ασφαλείας. Μία για τις
καλές του υπηρεσίες και μία για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, η ανανέωση της θητείας της οποίας θα
λάβει χώρα προ της 31ης Ιουλίου.
Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποίησε το
Σάββατο ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο
Χριστοδουλίδη και συζήτησαν τις πρόσφατες
εξελίξεις στην περιοχή, αλλά και την επίσκεψη
του κ. Δένδια στο Σόσι, όπου τη Δευτέρα θα
συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι
Λαβροφ, με το κυπριακό να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας.
Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Έλληνας
Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως «σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ της Κύπρου
Νίκο Χριστοδουλίδη συζητήσαμε για τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή».

Πρόδρομος Προδρόμου: Ορόσημο για σύγχρονο Ελληνισμό το 1821
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Η μνήμη και η ανάγκη απελευθέρωσης της
κατεχόμενης Κύπρου υπογραμμίσθηκε μέσα
από τον Διαγωνισμό «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821: Αναδιφώ το παρελθόν, ενατενίζω το μέλλον» και την τελετή
βράβευσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, όπως
ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόδρομος Προδρόμου, σε χαιρετισμό του κατά την τελετή.
Πρόσθεσε πως έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες εμπνεύστηκαν από τις ακατάλυτες αξίες και αρχές που
αναβλύζουν μέσα από τη μεγάλη φετινή επέτειο
των 200 χρόνων και ανέδειξαν μέσα από δικές
τους δημιουργίες το πνεύμα της Εθνικής Επανάστασης του 1821 και της Παλιγγενεσίας του
ελληνικού έθνους.
Είπε ακόμα πως η ελληνική Επανάσταση του
1821 δεν είναι μόνο το μεγάλο ορόσημο για τον
σύγχρονο Ελληνισμό, αλλά υπήρξε το σημαντικότερο ιστορικό γεγονός της εποχής της, καθώς ήταν η πρώτη επανάσταση μετά τη λαμπρή
Γαλλική Επανάσταση, που εμπνεόμενη από τις
ίδιες εκείνες αρχές και αξίες του φιλελευθερισμού και των δικαιωμάτων του σύγχρονου ανθρώπου, της δικαιοσύνης και της ισότητας, της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του σεβασμού της
εθνικής υπόστασης, ταυτότητας και συνείδησης, οδήγησε μετά από αιώνες στην απελευθέρωση ενός έθνους και του λαού και στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κράτους.
Σημείωσε δε πως ως προϋπόθεση της Επα-

νάστασης λειτούργησε ο Ελληνικός Διαφωτισμός που αναπτύχθηκε στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, με μορφές όπως ο Αδαμάντιος Κοραής και ο Ρήγας Φεραίος.
Ο κ. Προδρόμου είπε ακόμα πως οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία
και η συλλογική προσπάθειά για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της, έχουν διαταράξει τον
προγραμματισμό και των εκδηλώσεων με τις
οποίες επρόκειτο η Κύπρος να τιμήσει την Ελληνική Επανάσταση.
Πρόσθεσε πως ορισμένες αναβλήθηκαν και
άλλες δεν κατέστη δυνατό να διεξαχθούν, αλλά
ανέφερε ότι έγινε αναπρογραμματισμός και
εξέφρασε την ελπίδα ότι το ερχόμενο Φθινόπωρο και το Χειμώνα θα πραγματοποιηθούν κάποιες αξιόλογες εκδηλώσεις που θα μας κάνουν
να νιώσουμε πραγματικά ότι διανύουμε το 2021
ως επέτειο 200 χρόνων από τη μεγάλη Επανάσταση του Ελληνισμού.
«Αρχή θα γίνει μέσα στο Καλοκαίρι, τον Ιούλιο, όταν και σε συνεργασία με τη γενέθλια πόλη του εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, τον δήμο Στροβόλου, προγραμματίζουμε
εκδηλώσεις για να θυμίσουμε και να τιμήσουμε
το μερτικό της Κύπρου στην πορεία της αναγέννησης του Ελληνισμού», ανέφερε.
Σημείωσε ταυτόχρονα πως μεταξύ όλων των
εκδηλώσεων ο ίδιος ξεχωρίζει τη σεμνή τελετή
απονομής των βραβείων για τους μαθητικούς
διαγωνισμούς, η οποία είχε εξέχουσα λάμψη
από τα ποιήματα και τα γραπτά, όπως και τις εικαστικές ή οπτικοακουστικές δημιουργίες των
παιδιών.
Επεσήμανε επίσης πως η Κύπρος μπορεί να

μην ευτύχησε τότε να επαναστατήσει και να
συμμετάσχει στο μεγάλο εκείνο κίνημα που ξαπλώθηκε από τις παραδουνάβιες χώρες μέχρι
τα νησιά του Αιγαίου, ωστόσο είχε το δικό της
μερτικό στην τιμημένη ιστορία της Εθνικής
Επανάστασης, με Κύπριους αγωνιστές στον ίδιο
τον απελευθερωτικό αγώνα και με το μαρτύριο
των Ιουλιανών εδώ στην Κύπρο.
Ο Υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι μάρτυρας της συμμετοχής είναι το λάβαρο των Κυπρίων Αγωνιστών με την επιγραφή «ΣΗΜΕΑ
ΕΛΗΝΗΚΙ ΠΑΤΡΗΣ ΚΥΠΡΟΥ», που φυλάσσεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσεία, αντίγραφο
της οποίας παρέδωσε ο πρέσβης της Ελλάδας
Θεοχάρης Λαλάκος και διανεμήθηκε για να κυματίσει φέτος στα σχολεία.
Τη συνεισφορά των Ελλήνων της Κύπρου
μαρτυρούν επίσης το μνημείο των Κυπρίων που
έπεσαν στο Μεσολόγγι, όπως και οι συγκινητικές αναφορές στα Απομνημονεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη για τον αγωνιστή Μιχάλη
Κυπραίο, αλλά ακόμα και η «Πραγματεία» με
τις περιγραφές σημαντικού αγωνιστή Ιωάννη
Σταυριανού από τη Λόφου και τόσα άλλα, συμπλήρωσε.
Στο μερτικό όμως της Κύπρου στις θυσίες
για την ελευθερία μπαίνει και η εκατόμβη θυμάτων που προκάλεσε ο Οθωμανός Τούρκος κατακτητής τον Ιούλιο 1821, αρχής γενομένης
από τη θρυλική μορφή του απαγχονισθέντος
εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και
των τριών άλλων μητροπολιτών που καρατομήθηκαν από τους Τούρκους στις 9 Ιουλίου 1821.
Αλλά και με αρκετές εκατοντάδες άλλους πρό-

κριτους, ιερωμένους, αλλά και απλούς ανθρώπους που δολοφονήθηκαν από τον ξένο δυνάστη, συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας επιβάλλεται και οι στιγμές προσφέρονται για να σκεφτούμε τι έγινε μέσα σε αυτά τα 200 χρόνια, την
πρόοδο που κατέγραψε ο Ελληνισμός και όλα
τα περιστατικά μιας πορείας δυο αιώνων που
μας φέρνει στη σημερινή κατάσταση σε Ελλάδα
και Κύπρο και να στοχαστούμε τι θα μπορούσε
να είχε γίνει διαφορετικά, όπως πάθη, λάθη και
παθήματα που θα μπορούσε να αποφευχθούν.
Ανέφερε ακόμα πως ιδιαίτερη ικανοποίηση
προκαλεί το γεγονός ότι πολλά σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, από όλες τις επαρχίες, συμμετείχαν στον διαγωνισμό, ο οποίος πραγματοποιήθηκε μέσα στις πρωτόγνωρες και δύσκολες
συνθήκες, λόγω της πανδημίας, στις οποίες οι
μαθήτριες και οι μαθητές μπόρεσαν να ανταποκριθούν και έδωσαν αξιοθαύμαστα δείγματα
σκέψης, λόγου και τέχνης, αναδιφώντας με σεβασμό στο παρελθόν και ενατενίζοντας με αισιοδοξία το μέλλον.
Τέλος συνεχάρη όλους τους μαθητές και τις
μαθήτριες που έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό
και τους μαθητές και τις μαθήτριες που διακρίθηκαν, στους εκπαιδευτικούς τους, που ενθάρρυναν, καθοδήγησαν και στήριξαν την όλη προσπάθεια και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής για την άρτια διοργάνωση και για τη συμβολή τους στην υλοποίηση της επετειακής εκδήλωσης.
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Στήριξη για Κυπριακό εξέφρασε ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Σίσι
Κάιρο.- Του Νίκου Κάτσικα/ΚΥΠΕ

Τ

η στήριξη του Καΐρου στο εθνικό θέμα
της Κύπρου εξέφρασε ο Αιγύπτιος
Πρόεδρος Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, κατά τη
συνάντηση που είχε το Σάββατο με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη, στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα. Από την πλευρά του, ο
κ. Χριστοδουλίδης συνεχάρη τον Αιγύπτιο
Πρόεδρο για τον καταλυτικό ρόλο που διαδραμάτισε η Αίγυπτος στην επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.
Σαράντα λεπτά διήρκησε η συνάντηση του κ.
Χριστοδουλίδη με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, ο
οποίος του επεφύλαξε θερμή υποδοχή στο προεδρικό Μέγαρο στο Κάιρο. Στα θέματα της συζήτησης τους, κυριάρχησε η κατάσταση στη
Μέση Ανατολή, οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τα θέματα ενέργειας και περιφερειακής συνεργασίας.
Σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις, επαναβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών, ιδιαίτερα
στους τομείς εμπορίου, εκπαίδευσης και τουρισμού.
Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος εξέφρασε τη στήριξη
της χώρας του στο εθνικό θέμα της Κύπρου και
τάχθηκε υπέρ της περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς με την Κυπριακή Δημοκρατία.
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου συνεχάρη τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ Σίσι για τον καταλυτικό ρόλο που διαδραμάτισε η Αίγυπτος στην επίτευξη εκεχειρίας
στη Γάζα, γεγονός που καταδεικνύει, όπως είπε,
το σημαντικό, θετικό ρόλο που η Αίγυπτος διαδραματίζει για τη σταθερότητα της ευρύτερης
περιοχής.
Επίσης, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο, σε θέματα όπως είναι η αντιμετώπιση
της τρομοκρατίας και η ενίσχυση της ασφάλειας, μεταξύ άλλων, ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε τη στήριξη της Κύπρου προς την Αίγυπτο
σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Υπουργός Εξωτερικών μετέφερε τέλος
τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΣΟΥΚΡΙ

Διμερή θέματα συνεργασίας, καθώς και περιφερειακά ζητήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο
της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Αιγύπτιο ομόλογό
του, Σάμεχ Σούκρι. Οι δύο υπουργοί πραγματοποίησαν κατ’ ιδίαν συνάντηση που διήρκησε
μία περίπου ώρα.
«Η συνεργασία Κύπρου και Αιγύπτου γίνεται όλο και πιο δυνατή, βασισμένη στο σεβασμό
του διεθνούς δικαίου και μίας θετικής ατζέντας
για την περιοχή», έγραψε σε Twitter ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Δημήτρης

Σαμουήλ.
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του αιγυπτιακού ΥΠΕΞ, Άχμεντ Χάφεζ, ανέφερε στο
Twitter ότι «οι κ.κ. Χριστοδουλίδης και Σούκρι
συζητούν διμερή θέματα συνεργασίας και περιφερειακά ζητήματα που αποτελούν προτεραιότητα και για τις δύο χώρες».
Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι διευρυμένες
διαβουλεύσεις των δύο ΥΠΕΞ, με επικεφαλής
τους κ.κ. Χριστοδουλίδη και Σούκρι, παρουσία
και του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ομήρου Μαυρομάτη, ενώ θα πραγματοποιηθεί
και γεύμα εργασίας των δύο αντιπροσωπειών.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ

Την απόφαση της Λευκωσίας και του Καΐρου
να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό
κοινή συνάντηση των Υπουργικών Συμβουλίων
των δύο χωρών ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το πέρας
των συναντήσεων του στο Κάιρο. Προανήγγειλε παράλληλα συνάντηση των Υπουργών
Εξωτερικών Κύπρου, Αιγύπτου, Ελλάδας και
Γαλλίας, στις αρχές Ιουνίου στην Ελλάδα. Είπε
επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβάλλει
αίτημα στο ενεργειακού φόρουμ του Καΐρου,
για να συμμετάσχει στις εργασίες του.
«Να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίησή μου
για τις συζητήσεις με τον ομόλογό μου, τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών αλλά και τον
Πρόεδρο της χώρας, σε μία πλειάδα θεμάτων»
δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης.
Αναφέρθηκε στις διμερείς σχέσεις «και την
επιθυμία και την απόφαση για να εργαστούμε
σε συγκεκριμένους τομείς για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών μας, ειδικότερα και σε τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, των επενδύσεων και της εκπαίδευσης και μέσα σε αυτό το
πλαίσιο το συντομότερο δυνατό να πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση των Υπουργικών Συμβουλίων των δύο χωρών».
Σε τριμερές επίπεδο, συνέχισε ο ΥΠΕΞ, η συνεργασία μας είναι σε εξαίρετο στάδιο. «Μόλις
πρόσφατα έγινε στη Λευκωσία η συνάντηση
των Υπουργών Άμυνας. Εκείνο που αποφασίστηκε είναι η ενίσχυση της τριμερούς μας συ-

νεργασίας με τη συμμετοχή και άλλων κρατών
και πιο συγκεκριμένα της Γαλλίας. Και ευελπιστούμε ότι στις αρχές Ιουνίου θα καταστεί δυνατό να γίνει κοινή συνάντηση των τεσσάρων
Υπουργών Εξωτερικών στην Ελλάδα» είπε.
Παράλληλα, ανέφερε ότι η συνεργασία σε
πολλά των θεμάτων, είτε στην ενεργειακή συνεργασία είτε σε θέματα ηλεκτρικής διασύνδεσης, συνεχίζεται. «Η ίδρυση, σύσταση του ενεργειακού φόρουμ του Καΐρου είναι απτή απόδειξη της συνεργασίας μας και είναι θετικό ότι και
η Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις πρόσφατα έχει ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες και υπάρχει
κοινή απόφαση για να υποβάλλει αίτημα στον
εν λόγω Οργανισμό για να συμμετάσχει στις
εργασίες του» σημείωσε ο κ. Χριστοδουλίδης.
Ανέφερε ακόμη ότι μετέφερε εκ μέρους του
Προέδρου της Δημοκρατίας, εκ μέρους της Κυβέρνησης, τα θερμά συγχαρητήρια της Κύπρου
για τον καθοριστικό ρόλο της Αιγύπτου στην
αποκλιμάκωση που επιτεύχθηκε στην κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στο Ισραήλ και στη
Γάζα. «Είναι μία απτή απόδειξη του καθοριστικού ρόλου της Αιγύπτου στην ευρύτερη περιοχή» κατέληξε ο Υπουργός Εξωτερικών.

ΥΠΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Την επιθυμία της Αιγύπτου για περαιτέρω
ενίσχυση της συνεργασίας με την Κύπρο σε
όλους τους τομείς, επεσήμανε το Σάββατο ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη, που κράτησε πάνω από σαράντα λεπτά.
Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπός της αιγυπτιακής προεδρίας, Πρέσβης Μπάσαμ Ράντι, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Αλ Σίσι εξέφρασε την επιθυμία της χώρας του για την ενίσχυση των μηχανισμών κοινής συνεργασίας με την Κύπρο, σε
πολιτικό, στρατιωτικό, εμπορικό και ενεργειακό
επίπεδο καθώς και την αναβάθμιση της συνεργασίας τους στο πλαίσιο του τριμερούς μηχανισμού με την Ελλάδα, με τρόπο που να επιτυγχάνονται κοινά συμφέροντα και στόχοι για την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και

να καταστεί δυνατό να αντιμετωπιστούν οι διάφορες προκλήσεις στην περιοχή.
Να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος Αλ Σίσι ζήτησε
από τον κ. Χριστοδουλίδη να μεταφέρει τους
θερμούς χαιρετισμούς του στον Πρόεδρο Νίκο
Αναστασιάδη.
Όπως συνεχίζει στην ανακοίνωσή της η αιγυπτιακή προεδρία, από την πλευρά του ο κ. Χριστοδουλίδης διαβίβασε και εκείνος τους χαιρετισμούς του Προέδρου Αναστασιάδη στον Αιγύπτιο ομόλογό του, εκφράζοντας τη μεγάλη
σημασία που αποδίδει η Κύπρος στους στενούς
δεσμούς συνεργασίας με την Αίγυπτο, σχέσεις
που αντιπροσωπεύουν ένα μοντέλο εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των μεσογειακών
κρατών, ιδίως με δεδομένη την προνομιακή θέση της Αιγύπτου, με το ιδιαίτερο περιφερειακό
βάρος και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή υπό την ηγεσία του Προέδρου Αλ Σίσι.
Ανέφερε ακόμη ότι η Κύπρος θα παραμείνει
υποστηρικτής της Αιγύπτου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τόνισε το αμοιβαίο ενδιαφέρον
της Κύπρου για την ενίσχυση της κοινής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και για
την περαιτέρω ανάπτυξη του μηχανισμού τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Αιγύπτου, Ελλάδας
και Κύπρου, ο οποίος, είπε, είναι ένας επιτυχημένος και αποτελεσματικός μηχανισμός συντονισμού και τακτικής θεσμικής συνεργασίας για
την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης των τριών χωρών.
Ο Εκπρόσωπος της αιγυπτιακής προεδρίας
πρόσθεσε επίσης ότι στη συνάντηση έγινε
ανταλλαγή απόψεων για περιφερειακά θέματα
κοινού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου, με έμφαση στο Φόρουμ της Ανατολικής Μεσογείου για το Φυσικό
Αέριο το οποίο αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο
σημαντικά εργαλεία σε αυτό το πλαίσιο, το
οποίο μπορεί να ανοίξει ορίζοντες για συνεργασία και επενδύσεις μεταξύ των χωρών της περιοχής στον τομέα της ενέργειας και του φυσικού
αερίου.
Επίσης, οι κ.κ. Αλ Σίσι και Χριστοδουλίδης
συζήτησαν τις εξελίξεις στο παλαιστινιακό ζήτημα υπό το φως πρόσφατων γεγονότων.
Όπως αναφέρει η αιγυπτιακή προεδρία, ο
Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου εξέφρασε
την ειλικρινή εκτίμηση της χώρας του για τις αιγυπτιακές προσπάθειες κάτω από την ηγεσία
του Προέδρου Αλ Σίσι, προσπάθειες που οδήγησαν στην κατάπαυση του πυρός μεταξύ των
παλαιστινιακών και των ισραηλινών πλευρών
και στην ηρεμία της κατάστασης στη Λωρίδα
της Γάζας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος Αλ Σίσι τόνισε τη σημασία του να υπάρξουν έντονες προσπάθειες για την αναβίωση των ειρηνευτικών
διαπραγματεύσεων μεταξύ της παλαιστινιακής
και ισραηλινής πλευράς στη βάση της λύσης
των δύο κρατών, των ψηφισμάτων, της διεθνούς νομιμότητας και των κανόνων του διεθνούς δικαίου.

Αδιανόητο να αναμένει η Τουρκία λύση έξω από ψηφίσματα ΗΕ, διαμηνύει ο Αναστασιάδης
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Είναι αδιανόητο να αναμένει η Τουρκία ότι
μπορεί να επιτύχει λύση πέραν, μακριά και έξω
από τα ψηφίσματα των ΗΕ ή τους όρους εντολής του ΓΓ των ΗΕ, είπε το Σάββατο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της
Δημοκρατίας, σε δηλώσεις του προσερχόμενος
στην κεντρική συγκέντρωση του ΔΗΣΥ στο
Σκαλί Αγλαντζιάς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου το Σάββατο είπε ότι «για άλλη
μια φορά αποδεικνύεται η αδιαλλαξία, αλλά και
οι στόχοι που πάντοτε έθετε η Άγκυρα».

«Εκείνο που θέλω να διαμηνύσω εξίσου, είναι
ότι είναι αδύνατο ή αδιανόητο να αναμένουν ότι
μπορεί να επιτύχουν λύση πέραν, μακριά, έξω
από τα ψηφίσματα των ΗΕ ή τους όρους εντολής του ΓΓ. Χωρίς αμφιβολία προκαλείται για
άλλη μια φορά μια νέα κρίση, μια κρίση που
αφορά και ενδιαφέρει όχι μόνο εμάς στην Κύπρο, αλλά και τους Ευρωπαίους εταίρους και τα
ΗΕ και, βεβαίως τον ΓΓ των ΗΕ. Από τον ίδιο
(τον ΓΓ των ΗΕ) εξαρτάται, από την προετοιμασία και την προεργασία που θα γίνει, κατά πόσο
είναι δυνατόν να τεθεί ή ακόμα και η σκέψη να
υπάρξει, ότι μπορεί να ικανοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο η Τουρκία» είπε ο Πρόεδρος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΕΛ

Αντί να καταθέτουν προτάσεις ασκούν κριτική στην Κυβέρνηση, δήλωσε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, απαντώντας στο ΑΚΕΛ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της
Δημοκρατίας, προσερχόμενος στην κεντρική
συγκέντρωση του ΔΗΣΥ στο Σκαλί Αγλαντζιάς
και κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του ΓΓ
του ΑΚΕΛ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε
ότι «από το πρωί μέχρι το βράδυ, αντί να καταθέτουν προτάσεις ή, το σημαντικότερο, να
ασκούν την όποια πολιτική θέλουν, εν τη ουσία
ασκούν κριτική στην Κυβέρνηση».

«Τι αναμένουν, ότι η Κυβέρνηση θα μείνει
αδιάφορη; Είμαστε Κυβέρνηση του ΑΚΕΛ; Είμαστε Κυβέρνηση που προέρχεται από τον ΔΗΣΥ και δεν μπορεί παρά να στηρίξω το κόμμα
που στηρίζει τις πολιτικές της Κυβέρνησης και
του οποίου βεβαίως υπήρξα και ιδρυτικό στέλεχος, αλλά και ηγέτης» πρόσθεσε.
«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η όλη πορεία
μας κατέδειξε ότι πέραν και μακριά από την ιδεολογική μας καταγωγή και ταυτότητα πολιτευτήκαμε για όλους ανεξαίρετα τους Κυπρίους
αδιακρίτως, σεβόμενοι τον κάθε πολίτη ανεξάρτητα της κάθε ταυτότητας» κατέληξε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
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Χρειαζόμαστε μια λειτουργική Βουλή, λέει ο Αβέρωφ
ου αλλά και μεταρρυθμίσεις τις οποίες χρειάζεται
ο τόπος, χρειάζεται η μελλοντική γενιά».

Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
ο «διακύβευμα» των εκλογών και η απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ για την
ανάκαμψη από την πανδημία του κορωνοϊού,
ήταν στο επίκεντρο των δηλώσεων του Προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου και μελών
του Υπουργικού Συμβουλίου, έπειτα από προγραμματισμένη συνάντησή τους σε καφετέρια
στη Λευκωσία.

Τ

Εξάλλου, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου είπε πως το
Υπουργείο του οποίου προϊσταται έχει στη διάθεσή του περίπου €550 εκατομμύρια μέσω του κοινοτικού ταμείου συνοχής και του ταμείου ανάκαμψης, εκ των οποίων πέραν του ήμισυ κατανέμονται
στην πράσινη ανάπτυξη.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Νεοφύτου είπε πως «η Κύπρος έχει πάλι μια χρυσή ευκαιρία να φτιάξει ένα καλύτερο αύριο για την νέα
γενιά, μέσα από €4,5 δισεκατομμύρια από την ΕΕ,
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουμε την ευκαιρία να φτιάξουμε την Κύπρο του αύριο».
«Το διακύβευμα όμως είναι εκεί, χρειαζόμαστε
για να εφαρμόσουμε αυτό το πλάνο να έχουμε μια
λειτουργική Βουλή, χωρίς κομματικά παιγνίδια,
χωρίς πειράματα στην οικονομία, να κάνουμε τις
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος», είπε και κατέληξε: «Ας μην διακινδυνέψουμε
€4,5 δις για να αλλάξουμε την Κύπρο μας μέσα
από άγονα κομματικά παιγνίδια».
Στις δικές της δηλώσεις η Υπουργός Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλινίδου αναφέρθηκε στην παρουσίαση του προγράμματος του Υπουργείου στο πλαίσιο του σχεδίου η Κύπρος το αύριο. «Είναι πολύ σημαντικό
ότι αρχίζουμε όλες τις ενέργειες για υλοποίησης
όλων αυτών των θεμάτων που πραγματικά επηρεάζουν τον πολίτη. Είναι πολύ σημαντική η κοινωνική πολιτική, είναι πολύ σημαντικά τα θέματα τα
οποία εμπεριέχονται μέσα σε αυτό το σχέδιο γιατί
πραγματικά φαίνεται η πραγματική αλλαγή για
τον πολίτη», είπε.
Συμπλήρωσε πως «θα συνεχίσουμε με όλες μας
τις δυνάμεις, να στηρίζουμε τις ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού, τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά
γιατί είναι το μέλλον μας, για να μπορέσουμε να
φτάσουμε στην Κύπρο του αύριο, όπως πιστεύουμε ότι μας αξίζει». Σε παρατήρηση ότι η αντιπολί-

Μήνυμα Νίκης
και ανατροπής
από τον Κάρογιαν
Λευκωσία

Στην παρουσία εκατοντάδων φίλων και υποστηρικτών, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19
Μαΐου στο αμφιθέατρο Σκαλί Αγλαντζιάς, η τελική Προεκλογική Εκδήλωση της Δημοκρατικής
Παράταξης – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 30ής
Μάϊου, και η οποία μεταδόθηκε ψες ολόκληρη
από την κρατική τηλεόραση (https://www.
depanews.cy/archives/1466).
Ο Πρόεδρος της Παράταξης, κ. Μάριος Καρογιάν, έστειλε μήνυμα Νίκης και Ανατροπής και κάλεσε όλους σε εγρήγορση και σκληρή δουλειά μέχρι την ώρα που θα κλείσουν οι κάλπες για να επιτευχθεί ο στόχος, που δεν είναι άλλος από την είσοδο στην τρίτη κατανομή και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση
του κόμματος στη νέα Βουλή.
Αναφερόμενος στο διακύβευμα των Βουλευτικών Εκλογών, ο κ. Καρογιάν είπε ότι η Κύπρος
μας βρίσκεται μπροστά σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι: «Ο ένας δρόμος οδηγεί στο μέλλον, στην
παραγωγή ενός νέου πλούτου, στην δίκαιη και
παραγωγική ανακατανομή του. Στην Πολιτική
Σταθερότητα. Ο άλλος οδηγεί πίσω στο παρελθόν, στις στρεβλώσεις και στα αδιέξοδά του. Είναι
ο δρόμος της αδράνειας και της περιθωριοποίησης. Ή θα έρθουμε σε ρήξη με το παλιό και τις νοοτροπίες του χθες για να κερδίσουμε ένα καλύτερο αύριο. Ή θα αφήσουμε αυτούς που θέλουν να
μας γυρίσουν πίσω να μας οδηγήσουν σε νέες περιπέτειες και ασταθείς καταστάσεις. Στην πολιτική του διχασμού, του λαϊκισμού και της πόλωσης,
εμείς αντιπροτείνουμε την ανάγκη της Εθνικής
Ενότητας, της κοινωνικής συναίνεσης, του δημοκρατικού και ποιοτικού διαλόγου» σημείωσε ο κ.
Καρογιάν.

Όπως είπε, από τα €550 εκατ. ήδη τα €121 έχουν
εξαγγελθεί και αντιπροσωπεύουν σχέδια τα οποία
τρέχουν, όπως το Σχέδιο για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην μεταποίηση και το Σχέδιο για την νεανική επιχειρηματικότητα, το οποίο
χαρακτήρισε ως από πλέον δημοφιλή και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα τα αγκαλιάσει ο κόσμος ούτως ώστε να βοηθηθεί και η βιομηχανία μας αλλά
και ο νέος κόσμος και οι γυναίκες που θέλουν να
ξεκινήσουν κάτι δικό τους.

τευση βλέπεις τις συγκεκριμένες εξαγγελίες ως
παροχές με προεκλογικές σκοπιμότητες, η κ. Αιμλιανίδου ανέφερε ότι οι οποιεσδήποτε παροχές
είναι κοστολογημένες και τροχοδρομούνται εδώ
και πάρα πολύ καιρό.
Όπως είπε, δεν γίνεται καμία παροχή χωρίς να
κοστολογηθεί, χωρίς να γίνει αναλογιστική μελέτη, είναι ένα έργο που συνεχίζεται εδώ και οκτώ
χρόνια, δεν είναι ένα έργο το οποίο παρουσιάστηκε χθες ή είναι κάποιες παροχές οι οποίες εξαγγέλλονται για πρώτη φορά, είναι μία συνέχιση του έργου και αυτό έχει σημασία. «Η σημασία είναι τα
έργα για τον πολίτη», κατέληξε.
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών
Κωνσταντίνος Πετρίδης είπε πως 15 μήνες μετά
την έναρξη της πανδημίας, «έχουμε καταφέρει να
διαχειριστούμε υγειονομικά και οικονομικά με τον
καλύτερο τρόπο με μια χαμηλότερη ύφεση από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με τα ποσοστά της ανερ-

γίας να περιορίζονται στο 7,5% παρά το πρωτοφανές φαινόμενο αυτής της κρίσης».
«Τώρα όμως», πρόσθεσε, «περνούμε στην δεύτερη φάση και η δεύτερη φάση είναι η περίοδος
της αντεπίθεσης, της οικονομικής αντεπίθεσης, η
περίοδος της ανάκαμψης η περίοδος που θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια της ανάπτυξης τα
οποία μας δίνει ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός
του κράτους».
Όπως είπε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα ένα μεγάλο στοίχημα ως χώρα, ένα
μεγάλο στοίχημα για να ολοκληρώσουμε και διαμορφώσουμε αυτό το νέο μοντέλο ανάπτυξης για
το οποίο εργαζόμαστε εδώ και καιρό, να απορροφήσουμε πλήρως τα ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω
του Ταμείου Ανάκαμψης για την Κύπρο του αύριο,
το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο προνοεί 76 μεγάλες επενδύσεις αξίας πέραν του €1 δισεκατομμυρί-

Πρόσθεσε ότι η πράσινη μετάβαση είναι πολύ
σημαντική έχουμε, σημειώνοντας ότι στον προγραμματισμό περιλαμβάνονται σχέδια για την
ενεργειακή αναβάθμιση, για τις επιχειρήσεις αλλά
και για την αποθήκευση ενέργειας «που θα μας
επιτρέψει πραγματικά να αυξήσουμε το ποσοστό
των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας μείγμα».

Περί τα τέλη του χρόνου
οι γεωτρήσεις

Σε ερώτηση αν υπάρχει κάτι νεότερο από τις
κοινοπραξίες σε σχέση με τις γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, η κ. Πηλείδου είπε πως οι εξελίξεις
είναι θετικές, προσθέτοντας ότι προχωρούμε πολύ
καλά με τον σχεδιασμό μας σε συνεννόηση με τις
εταιρείες. «Επομένως, εκείνα που είχαμε ανακοινώσει ότι προχωρούμε περί τα τέλη του χρόνου με
γεωτρήσεις πλέον βλέπουμε ότι αρχίζουν να παίρνουν μια θετική πορεία και πιστεύω ότι θα είμαστε
εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουμε θέσει
επομένως έπονται θετικές εξελίξεις», κατέληξε.

Ένα θάνατο από COVID-19, 91 νέα περιστατικά
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Τον θάνατο ενός ατόμου που έχει αποβιώσει από
τη νόσο COVID-19, ανακοίνωσε το Σάββατο το
Υπουργείο Υγείας. Επίσης, εντοπίστηκαν 91 νέα περιστατικά της νόσου COVID-19, με το ποσοστό
θετικότητας να ανέρχεται σε 0,15%. Συνολικά, 115
ασθενείς COVID-19 νοσηλεύονται, εκ των οποίων
οι 44 σε σοβαρή κατάσταση.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 61.609 τεστ ανίχνευσης της
νόσου με τη μοριακή μέθοδο (PCR) και τη μέθοδο
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test).
Τα 91 νέα περιστατικά εντοπίστηκαν από τα μοριακά τεστ (PCR) και τα τεστ ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου (antigen rapid test), ανεβάζοντας τον
συνολικό αριθμό κρουσμάτων σε 71.836.
Το ένα άτομο που απεβίωσε με την τελική αιτία
θανάτου να αποδίδεται στη νόσο COVID-19, αφορά σε γυναίκα, ηλικίας 95 ετών, που κατέληξε στο
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των θανάτων με τελική αιτία τη νόσο
COVID-19 ανέρχεται σε 353, εκ των οποίων 234
άντρες (66%), και 119 γυναίκες (34%). Ο μέσος
όρος ηλικίας των θανόντων από την ασθένεια είναι
τα 77,5 έτη.
Συνολικά, στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ νοσηλεύονται 115 ασθενείς της νόσου COVID-19, εκ
των οποίων οι 44 σε σοβαρή κατάσταση ή σε συνθήκες ΜΑΦ.
Από τους 44 ασθενείς που είναι σε σοβαρή κατάσταση, οι 28 είναι διασωληνωμένοι, οι δύο νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εκτός
αναπνευστήρα και οι 14 σε Μονάδα Αυξημένης
Φροντίδας.
Στο ΓΝ Αμμοχώστου νοσηλεύονται 18 ασθε-

νείς, εκ των οποίων ένας σε Μονάδα Αυξημένης
Φροντίδας, στο ΓΝ Λευκωσίας 49 ασθενείς, εκ των
οποίων 4 σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και 30
σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (2 εκτός αναπνευστήρα), στο ΓΝ Λεμεσού 35 ασθενείς, εκ των
οποίων 8 σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, στο
Λάρνακας 7 ασθενείς, εκ των οποίων ένας στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, στο ΓΝ Πάφου 3
ασθενείς και στο Μακάρειο 3 ασθενείς.
Από τις 61.609 διαγνώσεις που διενεργήθηκαν
σήμερα οι 5.051 έγιναν με τη μοριακή μέθοδο
(PCR) και οι 56.558 με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test). Εντοπίστηκαν
91 περιστατικά της νόσου COVID-19, που προέκυψαν ως εξής:
18 κρούσματα από 280 δείγματα που λήφθηκαν
μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
3 κρούσματα από 2,699 δείγματα που λήφθηκαν
στο πλαίσιο ελέγχου επιβατών στα Αεροδρόμια
Λάρνακας και Πάφου.
7 κρούσματα από 1.829 δείγματα που λήφθηκαν
μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
5 κρούσματα από 1.238 δείγματα που εξετάστηκαν με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
(antigen rapid test) σε ιδιωτικά κλινικά εργαστήρια
και σε φαρμακεία.
58 κρούσματα από 55.320 δείγματα που εξετάστηκαν με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test).
Επιπρόσθετα, διεκπεραιώθηκαν οι ακόλουθες
εξετάσεις, χωρίς τον εντοπισμό κρούσματος:
68 δείγματα που λήφθηκαν από τα Μικροβιολο-

γικά Εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομείων.
162 δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του
προγράμματος παραπομπών από Προσωπικούς Ιατρούς και ελέγχου ειδικών ομάδων μέσω των Ιατρείων Δημόσιας Υγείας.
13 δείγματα που λήφθηκαν από τους κατοίκους
του Κάτω Πύργου Τυλληρίας.
Όσον αφορά τις εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου στη Λευκωσία έγιναν 21.176 τεστ και
εντοπίστηκαν 14 θετικά με ποσοστό θετικότητας
0,07%, στη Λεμεσό έγιναν 12.757 τεστ και εντοπίστηκαν 12 θετικά με ποσοστό θετικότητας 0,09%,
στη Λάρνακα έγινα 8.505 τεστ και εντοπίστηκαν 9
θετικά με ποσοστό θετικότητας 0,11%, στην Πάφο
έγιναν 6.488 τεστ και εντοπίστηκαν 3 θετικά με ποσοστό θετικότητας 0,05% και στην Αμμόχωστο έγιναν 4.539 τεστ και εντοπίστηκαν 7 θετικά με ποσοστό θετικότητας 0,15%.
Σε οίκους ευγηρίας στη Λευκωσία δεν εντοπίστηκαν θετικά περιστατικά ενώ σε κλειστές δομές
έγιναν 1.785 τεστ και προέκυψαν 13 θετικά.

ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Σε 25 ανέρχονται τα νέα περιστατικά κορωνοϊού
που διαγνώστηκαν στα κατεχόμενα κατά το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με το «υπουργείο υγείας»
του ψευδοκράτους έγιναν συνολικά 6.070 τεστ.
Τέσσερα από τα άτομα που εντοπίστηκαν να είναι θετικά είναι επαφές ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και 21 αφορούν λοιμώξεις εντός της κοινότητας. 10 είναι από τη Λευκωσία, 2 από την Αμμόχωστο, 8 από την Κερύνεια και 1 από τη Μόρφου.
Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στα κατεχόμενα είναι 7059, ενώ οι θάνατοι
ασθενών με κορωνοϊό ανέρχονται σε 33.

ΜικρέςΑγγελίες Classifieds
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Grillmen and Servers for Vernon Grille
Restaurant in Long Island City. For Information
call Markos (718) 489-3142) or (929) 332-9809.

Mason Needed. 10 years experience required. Car
a must. OSHA cards a plus. Call 845-353-0348.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
Άνδρας 50 ετών, ελεύθερος, κάτοικος Νέας Υόρκης, αναζητεί κυρία έως 50 ετών για σοβαρή σχέση. Επικοινωνήστε με τον κ. Μανώλη manolismast1968@gmail.com

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Short Order Cook με πολυετή εμπειρία. Για πληροφορίες (718) 278-6874.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ. Αγία Παρασκευή Βόλου, 495
τμ, οικοδομήσιμο και εντός σχεδίου πόλεως. Τιμή
100.000 ευρώ. Για πληροφορίες +1-516-437-7485.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ Διαμέρισμα 200
τ.μ. απέναντι από το Μέγαρο Μουσικής. Καθαρό, 2ος
όροφος, υπερπολυτελούς κατασκευής. Επιπλωμένο,
με κλιματισμό και ατομική θέρμανση αερίου. Θέα στο
Θερμαϊκό. Τιμή 500.000 ευρώ. Πληροφορίες: 306974-596992 & 6978-657110
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ Οικόπεδο 539
τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο, εντός πόλεως, με συντελεστή δόμησης 0,8. 300 μέτρα από τη στάση του ΜΕΤΡΟ. Τιμή 450.000 ευρώ. Πληροφορίες: 30-6974596992 & 6978-657110.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ. ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ ΧΙΟΥ. Περίπου
2,5 στρέμματα, εντός σχεδίου, 130 μέτρα από τη θάλασσα. ΤΙΜΗ 285.000 ευρώ. Για πληροφορίες +30697-6156-448.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ. Στο μαγευτικό ΓΑΛΑΞΙΔΙ, πάνω
στη θάλασσα, μικρό διώροφο, 53 τ.μ. με ένα επιπλέον κτήριο 15 τμ. Το σπίτι χτίστηκε το 1927. Από το παράθυρο η θέα σε κάνει να νομίζεις ότι είσαι σε βάρκα
– Θέα και στους Δελφούς. Τιμή 115.00 ευρώ. Για πληροφορίες +30-6944-504702.
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MARYLAND: PAINTER
& GENERAL MANAGER NEEDED

Absolutely Must speak Greek & English. Must have
Painting & Manager Experience and know how to
read contracts and blueprints. Email resume to
Kelly@jnapainting.com or call 410-285-7350.

WORK FOR AGENCY
PCA/HHA needed to work with client in Astoria, New York. Good pay! Immediate placement if qualified. Please call: 347-240-2026.
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Ελληνίδα με μεγάλη πείρα ως αποκλειστική νοσοκόμα
στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνα, ζητά εργασία, να φροντίζει ηλικιωμένους ή άτομα με ειδικές ανάγκες, όπου έχει πολυετή εμπειρία. Ευχάριστο, ευαίσθητο και έμπιστο άτομο, δεν καπνίζει. Για πληροφορίες,
Κυρία Ρούλα Καντερέ στο τηλέφωνο (267) 938-1719.

Έλληνας μάγειρας με πολυετή πείρα στην παραδοσιακή μαγειρική και ζαχαροπλαστική, την Μεσογειακή
μοντέρνα κουζίνα και την αμερικανική, ζητά σοβαρή
συνεργασία με εστιατόρια, ταβέρνες ή Diners.
Τηλέφωνο (912) 444-0968

ZHTEITAI: Γυναίκα-Νταντά να ζει με Ελληνική οικογένεια και να φροντίζει ένα αγοράκι πέντε χρονών
και ένα βρέφος, στο Holmdel στο Νew Jersey. Πρέπει
να γνωρίζει Αγγλικά και να μπορεί να οδηγεί. Μισθός
ικανοποιητικός. Τηλεφωνήστε στο 917-246-3649
ΚΥΡΙΑ Υπεύθυνη, με εμπειρία, από την Ελλόόα, με
πολύ καλές συστάσεις αναλαμβάνει να προσέχει
ηλικιωμένη γυναίκα ή παιδιά. Ζητήστε την κ. Ελλη.
Τηλ. (3471168-9450 ή (917) 494-7474.

HOUSEKEEPER: Ελληνίδα κυρία με χρόνια
εμπειρίας ως babysitter ψάχνει να εργαστεί ως
εσωτερική. Άνετη με τα παιδάκια. Ζητείστε την
κυρία Αργυρώ, τηλέφωνα (929) 442-7253, ή
(917) 889-4828.
ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα, σοβαρή και υπεύθυνη ζητά
εργασία ως οικιακή βοηθός, babysitter ή για τη
φροντίδα ηλικιωμένου ατόμου. Διαθέτει εμπειρία
και συστάσεις. Περιοχές Μανχάταν, Αστόρια,
Flushing / Bayside. τηλ. (929) 225-4747

HELP WANTED
HELP WANTED
Ζητείται HOUSEKEEPER εσωτερική, για να
βοηθά στις εργασίες του σπιτιού ηλικιωμένη κυρία.
Στην περιοχή Eaglewood Cliffs New Jersey. Για
πληροφορίες (201) 567-6389.

LICENSED INSURANCE AGENT/BROKER
In the states of NY, NJ, CT, PA, FL
Insurance specialists
σε όλους τους τύπους ασφαλειών

Προσφέρουμε σε ανταγωνιστικές τιμές: Contractors Surety Bonds, ασφάλειες ακινήτων
(building insurance), ασφάλειες επιχειρήσεων (business Insurance), Ασφάλειες για εργολάβους
(contractors insurance), Ασφάλειες για κατοικ ίες (Homeowners insurance),
Αυτοκινήτων (car insurance), Ασφάλειες Ζωής και Υγίας (Life & Health)

Licensed NYS Mortgage Broker
Specializing in Residential & Commercial loans
695 Hempstead Tpke., Franklin Square, NY 11010
(516) 505-7700, Fax: (516) 483-5821 • info@negrp.com

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενδιαφερόμενος για αγορά ακινήτων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος τοις μετρητοίς.
Επίσης διαθέτω και ακίνητα προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 8:00 - 4:00 +1-718 880 8097

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συγκάτοικος για επιπλωμένο
διαμέρισμα (με δικό του τεράστιο
δωμάτιο). Μονοκατοικία 243 street καί
Hillside Ave,( Cross island Parkway)
Bellerose Queens. $750 /μήνα.
Τηλ. 347-447-1833

EXPERIENCED CARETAKER

Mature and experienced lady, with good
references, takes care of old people.
Looking to work as a companion, living
in-house or outside. Please call and ask for
JENNY at (347) 421-8901

FOR RENT
FOR RENT. Astoria - 3 1/2 Room Apt. Large
Bedroom, Livingroom, Dinette, Kitchen, and
Bathroom $1,700. AvailableNow. 917-680-6989.
PALLINI, ATHENS GREECE

APARTMENT FOR RENT: New building, 1st
Floor, 5 Rooms, 2 bdrms. Wall to Wall carpet. 5 Ceiling fans, 3 air conditioners. Alarm, Storage Space.
Private Parking. Call George (973) 835-5225.
ENOIKIAZETAI Πλήρως εξοπλισμένο εστιατόριο στο
Upstate NY, 3 ώρες από τη Νέα Υόρκη. Ενοίκιο $1.500/
μήνα χαμηλά έξοδα-Μεγάλη λίστα, Ευκαιρία για οικογένεια που θέλει να μετακομίσει κι έχει γνώσεις εστιατορίου. Υπάρχουν διαμερίσματα. Επίσης πωλούνται 6 new
Deli/Bakery cases. Πληροφορίες: 516-949-6298.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - LEGAL SERVICES
ΣΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ

HELP WANTED New trendy restaurant on
Long Island is looking to employ full time culinary staff. Please call 516-775-7482.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Για οποιαδήποτε υπόθεση που σας αφορά στην
Θεσσαλία και στην Ελλάδα. Κληρονομικά
καταπατήσεις μεταβιβάσεις πωλήσεις ακινήτων
αντιπροσώπευση σε δημόσιες υπηρεσίες και
οργανισμούς.

HELP WANTED for NJ or from your NY or NJ
home. Looking for Greek Lady who knows Greek
and English to help make a movie on Greek Words.
Must speak Greek Well. Pay would be $10.00 per-

hour. Call Don at 973-789-6408.

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε όλη την Ελλάδα.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ.
+306944580309, Fax: +302421031440, email:
kokkinissakis@gmail.com

WANTED
Looking for full time nanny for 2 happy and active toddlers in the Upper East Side. Need for nanny to read and

speak English. Pls call 516.410.9941.

Accounting and bookkeeping
services for businesses

GEORGE

Painter – Designer Specialist In all types
Of Faux Finishes
Wall Paper – Taping and Skimcoat
Venetian Plaster
Free Estimates Call: (347) 818-5875

Personal finance counseling
Corporate and personal taxes
Bookkeeping and bookkeeping training with
QuickBooks for business owners and employees.
Dynamic team with over 30 years experience. Very
reasonable fees.
Contact nina.a.steinberg@gmail.com
or call 646-334-0364

ROOFING - INTERIOR & EXTERIOR PAINTING

For Immediate Help And Advice
On All Matters Of Life
Call Gia (856) 870-6266

For Your Free 2 Minute Reading
My Work Is Guaranteed To Help You.
I Am Able To Help You Through Love.
Family Matters. & Struggling Addiction.
Call For A 24hour Availability For Help & Advice

Θέλετε να φτιάξετε τη σκεπή (roof) του σπιτιού σας και της πολυκατοικίας σας;
Με όμορφους σχεδιασμούς χρωμάτων Εσωτερικά - Εξωτερικά σοβατίσματα
Οτι χρειάζεται ένα σπίτι, όπου κι αν είστε, κοντά ή μακριά, σε τιμές ευκαιρίας
ΕΝΤΟΣ ΚΙ ΕΚΤΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Τηλεφωνήστε και ζητήστε τον ΑΝΤΩΝΗ
Tel: (718) 445-4417 Fax: (718) 229-2581
Indian Spiritual Healer
and Advisor

REV. YANNI

SHE HAS THE GOD GIVEN POWER TO HEAL BY PRAYER. THERE IS NO PROBLEM ON WHICH SHE CANNOT
ADVISE YOU, SUCH AS LOVE, MARRIAGE, BUSINESS AND DIVORCE. ARE YOU TROUBLED? ARE YOU
UNHAPPY? SHE CAN CHANGE YOUR BAD LUCK INTO GOOD LUCK. SHE CAN KEEP YOU LOVED ONE FROM
BEING UNFAITHFUL AND CAN ADVISE YOU HOW! SHE CAN CALL YOUR FRIENDS AND ENEMIES BY NAME
AND TELL YOU IF THE ONE YOU LOVE IS FAITHFUL AND HONEST. SHE CAN WARN YOU AGAINST
TROUBLE, SUGGEST ALTERNATE PATHS AND ADVISE YOU CONFIDENTIALLY, SEE THIS DIVINE SPRITUAL
HEALER TODAY AND BE HAPPY TOMORROW.

$10.00 READING WITH THIS AD

(212) 867–4236
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Sunday of the Paralytic
By John Athanasatos

T

oday is the 4th Sunday of Pascha,
Sunday of the Paralytic. We heard in
the Gospel of John this morning: there was a
feast of the Jews, and Jesus went up to
Jerusalem (5:1). Although it is unclear what
feast it was, many sources claim it to be the
Feast of Tabernacles.Also known as Sukkot,
the Feast of Tabernacles is celebrated in the
Jewish month of Tishri.
It starts on the 15th of that month and lasts for
eight days. Sukkot ranges from September to
October in the Gregorian Calendar. It
commemorates the forty years the Jews lived in
tabernacles or tents in the wilderness and ate
manna. There are other biblical accounts
referencing Jesus observing Sukkot. One we will
hear this upcoming Wednesday for Mid-Pentecost
and the other is the Feast of Transfiguration.
This is not the first time we hear of Jesus
healing a paralytic. Several weeks back on the 2nd
Sunday of Great Lent, we heard a very similar
narrative (Mk 2: 1-12):four men lowered a
paralytic from the roof into a crowded room
where Jesus was, hoping that He may heal him. In
this account, Jesus admired the great effort and
immediately forgave the man for his sins. It was
the Scribes who he conversed with over their
disbelief: “Why do you reason about these things
in your hearts? Which is easier, to say to the
paralytic, ‘Your sins are forgiven you,’ or to say,
‘Arise, take up your bed and walk’?But that you
may know that the Son of Man haspower on earth
to forgive sins”—He said to the paralytic, “I say to
you, arise, take up your bed, and go to your
house.”
Yet, in today’s Gospel reading, Jesus conversed
with the paralytic before He actually healed him.
In turn, it was the paralytic who conversed with
the Scribes, not Jesus.When Jesus saw him and
knew that he had been lying there a long time, he
said to him, «Do you want to be healed?» The sick
man answered him, «Sir, I have no man to put me

into the pool when the water is troubled, and
while I am going,another steps down before me.»
Jesus said to him, «Rise, take up your pallet, and
walk.» And at once the man was healed, and he
took up his pallet and walked(Jn 5:6-8).
The healing of the paralytic on the Sabbath
confirms that Jesus desires mercy not sacrifice
since the Sabbath was made for man, not man for
the Sabbath (Mk 2:27). This was not the only time
Jesus rebuked the Jews for their lack of mercy.
Healing on the Sabbath seemed to have been a
contentious issue between Jesus and the Jews.
Jesus rebuked them not only for their lack of
mercy towards their fellow man, but for not truly
understanding the Scriptures. The Scribes and
Pharisees were supposed to be the most educated
and observant in Judaism.
As we heard this morning at matins: I am
grievously paralyzed in a multitude of sins and
wrongful deeds. As You raised up the paralytic of
old, also raise up my soul by Your divine guidance,
that I may cry out, «Glory to Your Power O
Compassionate Christ(Festal Kontakion).»The
healing of the paralytic has both a physical and
spiritual dimension to it. Indeed, Christ healed
the man of his paralysis but also forgave his sins.

The man now is able to walk a new life in Christ.
Before he met Jesus, the man was both physically
and spiritually paralyzed.
The Festal Kontakion reminds us that we too
can be paralyzed by our sins. St John Chrysostom
in his homily for this particular Sunday, says: for
his paralysis is sufficient to choke the paralysis of
our souls. It is by confession and repentance,
seeking and living a life in Christ that we are
restored. The Jews were stranded in the wilderness
for forty years. However, God had mercy on
them, providing them sustenance: manna. This
was a prefiguration of the Body and Blood of
Christ that He would offer us, in the sacrament of
Holy Communion. The reference to the Jewish
Feasts, such as Sukkot is not coincidental. It
underscores that Christ is the fulfillment of the
Law and the Prophets.
In today’s Epistle reading, we hear of the
Apostle Peter healing a paralyzed man as well.
There he found a man named Aeneas, who had
been bedridden for eight years and was paralyzed.
And Peter said to him, «Aeneas, Jesus Christ heals
you; rise and make your bed.» And immediately
he rose.It is what we heard right after this that
resonates with the Gospel lesson: And all the

residents of Lydda and Sharon saw him, and they
turned to the Lord.The residents were spiritually
paralyzed but now are able to walk with Christ.
Peter was just the means by which Aeneas was
healed. Ultimately, it is Christ who heals. The
purpose of the miracle was not only for the man
to walk again but that others may believe. Now,
both he who was healed and those who witnessed
the healing may walk withfeet fitted with the
readiness that comes from the gospel of
peace(Ephesians 6:15).
In Luke 24, on the Road to Emmaus, Jesussaid
to Cleopas and Luke: “O foolish ones, and slow of
heart to believe in all that the prophets have
spoken! Ought not the Christ to have suffered
these things and to enter into His glory?” And
beginning at Moses and all the Prophets He
expounded to them in all the Scriptures the
things concerning Himself (13-27)…Now it came
to pass, as He sat at the table with them, that He
took bread, blessed and broke it, and gave it to
them. Then their eyes were opened and they
knew Him; and He vanished from their sight.And
they said to one another, “Did not our heart burn
within us while He talked with us on the road,
and while He opened the Scriptures to us(3032)?” Jesus concealed His identity at first to test
the faith of others.
Unfortunately, Cleopas and Luke were
spiritually blind, not able to identify Jesus at first.
Yet, Jesus revealed Himself to them just like He
does to us. They were both initially spiritually
blind and paralyzed but they soon realized their
error. The paralysis is the inability to walk in the
road toward Christ, to His Kingdom. For thirtyeight years the paralytic patiently waited to be
healed. Others jumped ahead of him in line and
were healed before him, yet, he had the
opportunity for Christ Himself to heal him.
Patience and longsuffering certainly are virtues
and help us to have faith in Christ. For it is not us,
but He who decides the time and place of our
healing.
Christ is Risen!
Glory to Your Holy Three-Day Resurrection!

Beyond the 5+1 informal meeting on Cyprus
By Kalliope Agapiou Josephides

of their country. This has been the case for decades of previous negotiations, and unfortunately in 2021 at the Geneva 5+1 informal
meeting. This absolutely needs to change for
upcoming negotiations.

Conceptual unity and diversity in actuality
(Unité de concept et diversité de fait) as acknowledged by Fernand Braudel in attempting
to conceptualise the complex realities of the
Mediterranean, fully applies to Cyprus. Its conceptual unity as an island-state contrasts with its
own complex realities, protracted conflict, and
anachronistic divides in a united Europe.
Last month’s 5+1 informal meeting was convened by the United Nations Secretary General
(UNSG) in Geneva “to determine whether
common ground exists for the parties to negotiate a lasting solution to the Cyprus problem
within a foreseeable horizon”. As ‘not enough
common ground’ was found to allow for the resumption of formal negotiations, the UNSG declared not giving up, and that he would convene
a second meeting in two-three months.
The Mediterranean Women Mediators Network/Cyprus called upon all parties to the 5+1
meeting to ensure a positive result for the way
ahead. It highlighted the importance of mediation, the equal and meaningful participation of
women and inclusion of the gender perspective
as essential elements that will increase the
chance of success not only for the 5+1 Geneva
meeting, but also for ensuing negotiations.
This needs to be an integral part from the
very beginning if the peace process is to be suc-

cessful. It requested the full implementation of
the Women, Peace and Security Agenda adopted on the basis of UN Security Council resolution 1325 as is deserved by the women and the
entire civil society of Cyprus, calling on all the
parties to act in a collaborative and team spirit
in order to fulfil the responsibility they carry.
The letter delivered in Geneva was addressed
to the UN secretary-general, the foreign ministers of the three guarantor powers – Greece,
Turkey, UK – and the Greek and Turkish Cypriot leaders. The regional Mediterranean Women
Mediators Network issued a statement stressing
the need to include women from both commu-

nities in the negotiations for a more inclusive
and resilient peace process.
Women Mediators Networks across the globe
mobilise glocally in favour of durable peace.
The Global Study Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing Peace (2015) offers an
in-depth analysis of pathways to sustainable
peace, illustrating how UN Security Council
resolutions and international law in general, offer to parties in conflict a sound and trustful
framework for negotiations towards durable
peace.
Cypriot women do not have the place they
deserve in the peace negotiations for the future

A feminist approach to peace and security, by
considering and building on the intersectionality between gender and social hierarchies at
play such as nationality, ethnicity, religious affiliation, marital status, disability and age offers a
dynamic and deeper understanding of social
phenomena and women lived experiences of
conflict, to the benefit of durable peace.
A compound set of mutually reinforcing
pathways and gender sensitive mediation can
help parties to navigate the complex relationships between peace, security, democracy and
social justice. Peace and democracy is not an
unrealistic dream, but a noble, inspiring and
mobilising concept that can and will be achieved
with hard work and commitment. And to quote
Eleanor Roosevelt: For it isn’t enough to talk
about peace. One must believe in it.
And it isn’t enough to believe in it. One must
work at it.
*** Dr Kalliope Agapiou Josephides is a
founding member of the Mediterranean Women Mediators Network/CYPRUS ANTENNA,
Jean Monnet Chair Holder (2001), University of
Cyprus
agapiouj@ucy.ac.cy
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The Greek Education Department of the Archdiocese
Announces Collaboration with “Ellinopoula.com”
New York.s part of its campaign to support Greek
schools, the Department of Greek Education of theGreek Orthodox Archdiocese of
America is pleased to announce its collaboration with Ellinopoula.com, the award-winning Greek languagee-learning platform.
Ellinopoula.com is designed to make Greek for
kids exciting by integrating games, videos, and
thousands of interactive educational activities
with Greek history and culture. The platform won
the Award for Best Online and Distance Learning
platform for teaching Greek to Diaspora kids, at
the 5th Annual Education Leaders Awards in Athens, Greece.
Dr. Anastasios Koularmanis, Director of the
Archdiocese’s Department of Greek Education,
stated: “In these trying times, the support of the
entire Greek community is necessary for Greek
schools to carry out theirvirtuous function of
teaching the Greek language and Hellenism to the
children of the Diaspora. Only if we work together will we be able to renew and enhance Greek education in America.”
Utilizing a generous grant by the Stavros Niarchos Foundation, the Department of Greek Education will subsidize the cost of the Ellinopoula
platform for any of the Archdiocese District
Greek schools wishing to purchase the platform
for their students.
Ellinopoula.com has proven its effectiveness
and popularity with Greek schools, teachers, and
parents worldwide. According to Dr. Katerina Lagos, Director of the Hellenic Studies Program at
California State University, “Ellinopoula has taken
Greek language instruction into the new millennium and the platform has proven to be highly effective through its different approaches to learning needed by students today.”
Ellinopoula.com helps students learn effectively through breakthrough proprietary software and
entertaining content. The platform’s core
smart-teaching function - the “Learning Path” -

A

adapts to each student’s progress, and the breadth
of the content spans more than 300 structured lessons, 800 educational videos, and 7,000 fun
games, educational and interactive exercises.
The platform’s objective is twofold: to teach the
Greek language and pass on Hellenic heritage,
with many original videos and themed collections
such as “Heroes of 1821,” «March 25th,» «Greek
Easter,» «Hagia Sophia,» «Easter at the Village,”
and «Summer in Greece.»
Ellinopoula.com helps schools and teachers by
offering a very wide range of Hellenic and other
educative content, teaching aids, fun gamification
methods to motivate kids, homework building
tools, as well as monitoring & assessment functions. The educational content ranges from preschool (Pre-K) level all the way through to “Ellinomatheia” prep courses. Tools such as the
“Grammar Collection” allow teachers to create
homework based on specific grammatical phenomena, while the “Themed Collections” allow
them to focus a lesson on a particular theme such
as weather, or seasons, or sports for example.
The platform provides a variety of easy-to-use
reports for each student or class, enabling teachers
to make data-driven adjustments to address individual student needs. Ellinopoula.com also helps
schools motivate students to complete their home-

work by recognizing a “Student of the Month”
who receives a congratulatory diploma-award.
Mrs. Anna Sakkis, Director of Ellinopoula.com,
stated: “We are honored by the Department of
Greek Education for selecting Ellinopoula.com
for this collaboration. It is up to all of us to provide Greek schools with all the support they can
get to cultivate our youth for a bright future,
equipped with the legacy of our wonderful Greek
tradition. We remain committed to passing on the
Greek language and Hellenism to the next generation.”

Department
of Greek Education

The Department of Greek Education provides
competent leadership and effective resources for
the elementary, secondary, and afternoon school
programs of the Greek Orthodox Archdiocese of
America. The Department of Greek Education assists parishes in establishing and sustaining a
Greek studies program that includes the teaching
of the Modern Greek language, Greek history,
Greek culture, as well as Greek Orthodox faith.
This office works directly with principals and/or
clergy to strengthen Greek Orthodox identity,
curriculum and assessment, accreditation, personnel, and administrative/ teacher professional

development in their schools.
The Office of the Director of Greek Education
is committed to the promotion, preservation, and
growth of all Greek Schools in the Archdiocese. It
strives for the development of programs of educational excellence that preserve and promote the
Faith, language, and culture.
Contact Information
8 East 79th Street, New York, NY 10075-0106
Tel.: (212) 774-0524 • Fax: (212) 774-0497
e-mail: akoularmanis@goarch.org
web: greekeducation.goarch.org

AHI President Nick Larigakis Briefed by Government and Military Leaders in Greece

Washington, DC
American Hellenic Institute (AHI) President
Nick Larigakis completed a series of meetings in
Athens, Greece, May 6 to 8, 2021, prior to his return
to the United States from Easter in Greece. The
timely meetings provided President Larigakis with
firsthand and detailed accounts of the current situation in the eastern Mediterranean. The U.S.-Greece
bilateral relationship also topped the agenda.
“Thank you to the key government officials who
took the time to meet with me and to Greece’s top
military leaders,” Larigakis said. “They provided
their in-depth perspectives about the current situ-

ation in the region. We also discussed the latest developments and the excellent state of relations between Greece and the United States.”
President Larigakis met with: President of the
Hellenic Republic H.E. Katerina Sakellaropoulou
at the Presidential Mansion; Chief of the Hellenic
National Defense General Staff General Konstantinos Floros at the Greek Ministry of National Defense; U.S. Ambassador Geoffrey Pyatt at the Ambassador’s Residence; Diplomatic Adviser to Main
Opposition Leader of SYRIZA Alexis Tsipras,
Evangelos Kalpadakis; Director for the A7 Directorate for North America Minister Plenipotentiary

Ellinopoula.com

Ellinopoula.com is an e-learning platform designed to make Greek for kids exciting by integrating games, videos, and thousands of interactive educational activities with Greek history and
culture. Ellinopoula.com won the Award for Best
Online and Distance Learning platform for teaching Greek to Diaspora kids, at the 5th Annual Education Leaders Awards in Athens, Greece.
Contact Information
4400 Keller Ave, Suite #140, Oakland CA 94605
Tel: +1-510-375-1954
e-mail: anna@ellinopoula.com
web: www.ellinopoula.com

Nafsika Vraila at the Greek Ministry of Foreign Affairs; Deputy Foreign Minister for Greeks Abroad
Konstantinos Vlasis at the Greek Ministry of Foreign Affairs; and Senior Advisor to the Prime Minister of Greece for EU and U.S. Affairs Thanasis
Bakolas at Megaro Maximou.
Additionally, President Larigakis had a working
breakfast with Secretary General for Greeks
Abroad and Public Diplomacy and head of “Greece
2021” Program John Chrysoulakis. Chief of the
Hellenic Navy General Staff Vice Admiral Stylianos Petrakis hosted President Larigakis for dinner
at the Chief ’s official residence.

Elpidophoros on
the significance
of the closure of
the Halki Seminary
New York
Archbishop Elpidophoros of
America discussed the importance
of the Halki Seminary and the impact of its closure in an interview
with the Dwight Bashir of the United States Commission on International Freedom (USCIRF). The interview was given on the fiftieth
anniversary of the seminary’s closure in 1971.
“We lost two generations of
priests and clergy and bishops of
the Church, who are not educated
in the only school that the Ecumenical Patriarchate has in Istanbul,” Elpidophoros stated.
The Archbishop discussed Turkish attitudes towards the seminary,
including Turkish official explanations for closing the school as well
as an insistence by the Turkish government of a reciprocal gesture by
Greece as a pre-condition for its
re-opening. He also revealed other
difficulties faced by the Ecumenical Patriarchate, including the fact
that the Patriarchate has no legal
identity under Turkish law.
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Leadership 100, AHEPA, Join Ecumenical Patriarch
Bartholomew Foundation as Founding Members
New York.- (GreekNewsOnline)

C

hairman Argyris Vassiliou has announced, that in response to an appeal
by His Eminence Archbishop Elpidophoros of
America, Leadership 100 is becoming an Institutional Founding Member of the Ecumenical Patriarch Bartholomew Foundation. The
unanimous decision was made by the Executive Committee on May 21, 2021. While
Founding Members of the Ecumenical Patriarch Bartholomew Foundation have committed to ensuring the financial foundation of
the Mother Church, the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, by pledging
$100,000 over 10 years, the Executive Committee decided to make a one-time gift of
$100,000.
In a letter to the Chairman of Leadership 100,
His Eminence stated: “I am asking that the
Archbishop Iakovos Leadership 100 Fund become an institutional Founding Member of the
Ecumenical Patriarch Bartholomew Foundation. So many of your members are already Archons, and they will also receive requests to join
as Founders, as well as the rest of the fulfilled
members of Leadership 100. Nevertheless, set-

Saint Photios National
Shrine Commemorates
The Fall of
Constantinople
With artist Glykeria
Saint Augustine, FL: On Saturday, May 29,
2021, at 8PM EST the Saint Photios Greek Orthodox National Shrine will livestream its second annual Commemoration of the Fall of Constantinople, “The City Lives,” online at St. Photios National Shrine Facebook page https://
www.facebook.com/SaintPhotios. The event
will feature musical performances by the famous
Greek recording artist Glykeria.
The online version of this event is presented
for all the faithful in place of an event at the
Saint Photios Shrine in light of the current pandemic. The broadcast will by simulcast at the
channels of the Greek Orthodox Archdiocese of
America and The Pappas Post.
The program will be hosted by Bishop Demetrios of Mokissos, the Hierarchal Proistamenos
of the Shrine, and is entitled The City Lives (Η
ΠΟΛΗ ΖΕΙ). In addition to the musical performance of folk and contemporary songs about
Constantinople, the submissions and award of
the first drawing contest for children of the
Greek Orthodox Archdiocese of America will be
featured, focusing on the historic Church of the
Holy Wisdom (Haghia Sophia).
The annual commemoration of the Fall of
Constantinople is not only a remembrance of
the fall of the capital of the Roman Empire on
May 29, 1453 by the Ottomans who finally took
the “Queen of Cities” established by Saint Constantine the Great some eleven centuries earlier.
It is also a celebration of Byzantine culture and
the modern Hellenic culture that sprang from
this pivotal event in world history.
Bishop Demetrios of Mokissos was appointed
Hierarch Proistamenos of the Saint Photios
Shrine in 2019. The live event and segments
were produced in conjunction with Archon
Nicholas Furris of Spectrum Films, The Pappas
Post, and the generosity of Archon Carl Hollester and his wife Cynthia.

ting this example as the L100 Fund, may inspire
others to band together and multiply your faithful stewardship, as the Lord has said, ‘and bear
fruit: thirtyfold and sixtyfold, and a hundredfold’ (Mark 4:20). This is an opportunity for the
kind of leadership that has been the hallmark of
Leadership 100 for its entire history and will be
a defining moment in the Church for the next
one hundred years.”
An initiative of the Order of Saint Andrew
the Apostle, Archons of the Ecumenical Patriarchate, the Ecumenical Patriarch Bar-

tholomew Foundation is dedicated to achieving
economic independence for the Ecumenical Patriarchate, so that it may fulfill its apostolic mission in perpetuity.

THE ORDER OF AHEPA
The American Hellenic Educational Progressive Association (Order of AHEPA) has also announced its decision to become a Founding
Member of the Ecumenical Patriarch Bartholomew Foundation. The announcement was

made by the organization’s Supreme President
George G. Horiates.
A watershed initiative of the Order of Saint
Andrew the Apostle, Archons of the Ecumenical Patriarchate, the Ecumenical Patriarch Bartholomew Foundation is dedicated to achieving
economic independence for the Ecumenical Patriarchate, so that it may fulfill its apostolic mission in perpetuity.
“We are delighted to have AHEPA designated
as a Founding Member of the Ecumenical Patriarch Bartholomew Foundation,” Supreme President Horiates said. “The AHEPA and the
Greek Orthodox Archdiocese of America share
the same 100 years of service, it is no wonder
that we are identified as the Twin Pillars of Hellenism.
The AHEPA since 1922 has donated millions
of dollars to churches across America and the
globe. Our community outreach and assistance
are legendary. Our hope and belief are that with
this new foundation, the light of the Phanar can
continue to shine bright on our world and that
the leader of the Orthodox faithful can live in
peace and safety.”

Archimandrite Athenagoras Ziliaskopoulos elected Bishop
New York.- On Wednesday, May
19, the Holy and Sacred Synod of the
Ecumenical Patriarchate elected The
V. Rev. Archimandrite of the Ecumenical Throne Athenagoras Ziliaskopoulos, Chief Secretary of the
Holy Eparchial Synod and Chaplain
of the Holy Cross Theological School,
as the Bishop of Nazianzos, assistant
Bishop of His All-Holiness the Ecumenical Patriarch, who placed him at
the disposal of His Eminence Archbishop Elpidophoros of America in
order that he may continue his current service in the Holy Archdiocese.
The communique of the Holy Synod is as follows:
ECUMENICAL

PATRIARCHATE
COMMUNIQUÉ
With thanksgiving it is announced
that during its gathering today, the
Holy and Sacred Synod, at the suggestion of His All-Holiness, elected
unanimously:

1) His Grace Bishop Andreas of
Krateia as the provincial Bishop of
Toronto of the Ukrainian presence in
Canada under the Ecumenical Patriarchate.
2) The V. Rev. Archimandrite of
the Ecumenical Throne Ambrosios
Koutsourides, Chancellor of the Holy
Metropolis of Germany, as Bishop of
Argyroupolis, serving in the future
the very numerous expatriates in Bavaria as an assistant Bishop of the
Metropolitan.
3) The V. Rev. Archimandrite of
the Ecumenical Throne Athenagoras
Ziliaskopoulos to the high title of Nazianzos, as assistant Bishop of His
All-Holiness the Ecumenical Patriarch who placed him at the disposal

$100,000 Matching Challenge from John G. Rangos
Charitable Foundation Supports IOCC in Greece
Baltimore, Md.

International Orthodox Christian
Charities (IOCC) announced today
that the John G. Rangos Sr. Charitable
Foundation, based in Pittsburgh, has
awarded IOCC $100,000 in funds as a
matching challenge for ongoing work
in Greece.
For the next month, this gift will
double all donations supporting
IOCC’s Greece program, up to another
$100,000.
Mr. John G. Rangos Sr., a co-founder of IOCC, initiated the foundation’s
generous gift in order to catalyze donations for IOCC’s Greece initiatives.
Through his foundation over the years,
Mr. Rangos has given upwards of $3
million in monetary and in-kind support to IOCC’s global work.
This additional $100,000 matching
challenge is meant to encourage others
to support the organization’s emergency and long-term development pro-

gramming in the country of Mr. Rangos’s heritage, which still faces fallout
from a decade-long economic recession, compounded by the pandemic.
IOCC, the humanitarian and development agency of the Assembly of Canonical Orthodox Bishops, has an operational presence in many places
around the world—not only in Greece
but also across the Middle East, including the Holy Land. IOCC programs
aim to help people improve their lives,
strengthening communities and foster-

ing resilience amid hardship. As new
needs arise, IOCC conducts assessments and works with local partners
and stakeholders, including the Orthodox Church, to identify and offer the
most impactful assistance. Every gift,
large or small, is carefully stewarded to
create lasting change for the people
IOCC serves.
“Whether it’s equipment, a hot meal,
or medical care, the forward-looking
help IOCC provides is a way you can
make a lasting impact,” said Mr. Ran-

of His Eminence Archbishop Elpidophoros of America in order that he
may continue his current service as
the Chief Secretary of the Holy Eparchial Synod and in the Holy Cross
Theological School of Boston.
Their Graces the Bishops-Elect of
Argyroupolis and Nazianzos performed on the same day the Small
and Great Minyma and received the
congratulations of His All-Holiness,
the Holy Hierarchs, and the members
of the Patriarchal Court who wished
them to have a faithful hierarchical
diakonia.
At the Patriarchate, on the 19th of
May 2021
From the Chief Secretary of the
Holy and Sacred Synod
gos. “IOCC gives Orthodox Christians
a way to do Christ’s work in the world....
Especially in precarious times when so
many people are suffering, whether it’s
Greece’s economic crisis or the tumult
we see now in the Holy Land, IOCC is
there to help us answer Christ’s calling
in Matthew 25 to feed the hungry, care
for the sick, and clothe those who have
nothing.” To have your gift for Greece
matched as part of this campaign, visit
iocc.org/greecematch21 before June 20,
2021.
###
International Orthodox Christian
Charities (IOCC) is the humanitarian
relief and development agency of the
Assembly of Canonical Bishops of the
United States of America. Since its inception in 1992, IOCC has provided
more than $715 million in humanitarian relief and sustainable development
programs in over 60 countries worldwide. Today, IOCC applies its expertise
in humanitarian response to natural
and manmade crises in Africa, Europe,
the Middle East, and the United States,
offering assistance based solely on
need. Learn more at iocc.org and follow
us @IOCCRelief on Twitter, Instagram,
and Facebook.
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HALC concluded Bicentennial Celebration Series

From last page
Democratic Fervor in the Age of Revolutions (The United States in the
World).
The series examined the development of Philhellenism from antiquity
to the Revolution, with the last conversation about the perseverance of
Greek cultural ideas and ideals in the
United States, as well as how popular
support for the Revolution conflicted
with the political and economic goals
of the United States government.
Philhellenism in America also contributed to other movements, including abolition and the struggle for
women’s rights. Professor Kim referred to points made in Professor
Santelli’s book in his questions.
While a student of the classics with
a focus on Latin, Professor Santelli
took “a life-changing trip to Greece”
that led her to combine her love for
both Greece and Rome, culminating
in her interest in the Greek Revolution. “For a lot of us, Philhellenism is
that first time we come to Greece, to
Athens,” said Kim, “The first time I
saw the Parthenon on the Acropolis
with my own eyes was a breathtaking
moment.”
“You write that Americans were
quite enthusiastic about Greek independence. Was this because of a
sense of shared political and civic ideals? To what extent were these ideas

rooted in elite education and culture?
What did common Americans think
when hearing about the Greek revolution?” The literacy rate in the United States was on a greater scale than
some places in Europe, replied Santelli, citing a couple of newspaper
statements showing that the Greek
cause resonate with common Americans, as well as the elite: A barber
pledges that he “will donate all of his
earnings on Friday to the Greek
cause,” and ‘the firehose brigade of
Washington City is going to donate
all their money from this function to
the Greek cause.”
In the early 19 century there
weren’t any sizable--if any--populations of Greeks in the United States,
so where were these ideas were coming from, asked Kim, “Were they a
romanticized European notion of ancient Greece or did something contemporary inspire their interest in
Greece?” Almost exclusively, their
perceptions of the Greeks came from
an understanding of the ancients,
said Santelli. they developed a cultural, religious and racial understanding
of the modern Greek. By the 1820’s
in America, there was a greater feeling toward democracy,
“The assumption that the United
States is politically and culturally to
some extent linked with the ancients.
There was also the religious element,
Greeks are Christians as are we, and
the Turks are Muslims. And race was
considered somewhat differently in

the 1820’s, so there was a racial element as well. the Turks were considered to be almost a separate race. The
Greeks were white and on the same
level as us in terms of being superior,
that we come from this ancient tradition.”
Lord Byron’s poem “Childe Harold’s Pilgrimage” was very popular in
the United States, and Lord Byron became a figure of fascination for
Americans. His movements and contributions captivated the attention of
the American populace, not as a great

representative of the British Philhellenic movement but as a great separate Philhellene from the end of the
world.
Regarding the sense of connection
between the Americans and the
Greeks because of their shared religious heritage of Christianity, Kim
asked whether American Christians
and Philhellenes understood the
Greek Christians to be really of the
same sort or was there a sense that
Greek Orthodoxy was something
that ultimately needed to be addressed as an issue. “Generally, in the
newspapers, speeches to drive up
support for the Greeks almost always
were in terms of ‘the Greeks are
Christians like us and we should support them on those grounds,’” she replied. Organizationally, though, missionaries were being sent to the Mediterranean, to Greece in particular.
“Americans saw the Turks as the
ultimate example of despotism, so
there was also the conversation about
the Greeks, living under the so-called
slavery of the Ottoman Empire for so
long, having culturally and religiously been kind of degraded as a people.
So, we need to go and establish missions in that region with an eye for
uplifting the Greeks to the level that
we think that they should be at so
they’re both saying their Christian

but not quite the right kind of Christian so let’s go help them embrace the
correct form of Christianity as they
establish a new nation state, hopefully.”
This extensive conversation will be
continued in our next issue.
«Philhellenism Through The Ages» was presented by the Classics and
Mediterranean Studies Department
at the University of Illinois Chicago,
the Embassy of Greece in the USA,
HALC, the Metropolis of Chicago,
the Foundation for Hellenic Studies,
Illinois, and the Consulate General of
Greece in Chicago.
Professor Kim is head of Classics
and Mediterranean Studies at the
University of Illinois, Chicago, with
an additional appointment in the Department of History. He is a scholar
and teacher of the ancient Mediterranean world, with wide interests and
specific expertise in Late Antiquity,
Late Ancient Christianity, and Early Byzantine Studies. He is the author
of Epiphanius of Cyprus: Imagining an
Orthodox World, winner of the 2016
North American Patristics Society
Best First Book Prize, and the editor
of the Cambridge Companion to the
Council of Nicaea. Dr. Kim’s current
research project is on Cyprus in Late
Antiquity.
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In Memory of a Beloved Educator: Spyros Koutsoupakis

Spiros Koutsoupakis, international educator
New York.- By Catherine Tsounis
“Those who educate children well are more
to be honored than they who produce
them; for these only gave them life, those the
art of living well.”1 Aristotle
Prof. Spiros Koutsoupakis, a former adjunct
instructor at the leading Catholic University of
New York City and veteran educator of the
Greek American parochial school system,
passed away. He was a member of the Board of
Directors of the Greek Teachers Association
“Prometheus”. Prof. Koutsoupakis with his wife
Cathy, a Greek educator, worked behind the
scenes to make every Prometheus event a success. He inspired Katerina in her community
service, as well as others indirectly to perpetuate
the Greek language, culture, and Greek Orthodoxy.
I became acquainted with Prof. Koutsoupakis
through his students in 1996 at a local Catholic
university. I was asked to save the three modern
Greek classes he taught. He was offered a fulltime position at a Greek American High School
and left suddenly. I walked into three hostile

Prof. Koutsoupakis (1st row. 7th person) at December 18, 2018 historic meeting of Prometheus Retirement Fund.

Cathy Koutsoupakis (2st row, 4th) and Prof. Koutsoupakis (2nd row, 7th) at Hellenic
News of America, Hellenic American National Council, Prometheus Greek Teachers
Association, The Heritage Museum of Epirus and Hellenic Paideia Association of
America luncheon, September 24, 2017 at the Heritage Museum of Epirus, Astoria, NY.
classes of 18+ students, who were demanding
Prof. Koutsoupakis back as their instructor. A
student literally went hysterical wanting him
back. Another student was openly hostile to me
for the whole semester, giving me the lowest rat-

ing, because I was not Prof. Koutsoupakis. The
President of the Greek Club came down to voice
her hostile concerns that I must continue to
teach like Prof. Koutsoupakis. I had taught in
schools with a murder and demonstrations in

Queens, New York City. Nothing prepared me
for the outcry of college students for this popular instructor. He was beloved by all. Through
the years, I met his students that praised and
showed respect for him.
His community service at the Greek Teachers
Association “Prometheus” was low key and behind the scenes. He was from the island of Crete
that respects educators, as more important than
parents. He was involved helping his wife Cathy
in every event, making it a success. Prof. Koutsoupakis never injected his political correctness. Language, culture, Greek Orthodoxy was
part of his life, always sticking to the facts. A serious person, he had a quiet, European composure, showing strength. He was an educator of
an era that has vanished forever. Prof. Koutsoupakis will be remembered by his family, students, fellow educators and community of Astoria, New York.
References:
1. https://www.azquotes.com/author/524-Aristotle/tag/teacher

General William Henry Harrison advocated Military Aid to 1821 Greek Revolution
New York.- By Catherine Tsounis
Sympathy and fundraising are not enough for
political change. General William Henry Harrison, a victor of the Indian and English 1812 War
said, “Not Enough”. Scholar Eva Catafygiotu-Topping brought alive this Phil-Hellene in a
Pilgrimage magazine publication. General Harrison became the 9th USA president in 1840.
He was an aristocratic Virginian, like George
Washington, born in 1773. His father, Benjamin
Harrison, was a signer of the Declaration of Independence. In 1824, he was Cincinnati, Ohio’s
most famous citizen. On Friday, January 23,
1824, he delivered an astonishing speech on
Greek Independence to 600 persons in Cincinnati’s First Presbyterian Church.
His speech expressed the American people’s
devotion to freedom, idealizing modern Greeks
as descendants of demigods of the past. “Agrapha was lately the scene of an action which Athens or Sparta might have been proud to claim in
the zenith of their glory- the fame of the brave
Marco Bozzaris (Botsaris) will descend with that
of Leonidas to the latest ages… the Turks are
guilty of murder, rapine and violation of every
description.”
General Harrison was an experienced
military man, knowing prayers alone do not win
battles or revolutions. Private aid from Philhellenes was not enough to secure victory. The major point that made him UNIQUE among the
American Philhellenes was this: “It is from the
government of the United States alone that effectual assistance can be obtained.” In plain
words, the United States should provide the

General William Henry Harrison.4
Greek rebels with financial and
MILITARY ASSISTANCE ON A
LARGE SCALE. General Harrison
recommended that everything that
could be spared from American arsenals should be sent at once to
Greece.1 General Harrison belittled
the dangers of the USA intervention causing a war with Turkey. “A
few ships from our Mediterranean
would put the Turks in their place,”
he said. “If war should ensure, its
effects would be felt only on the enemy.”
He justified this military aid
Greek policy on two points. First,

Panagiotis Kefalas at capture
of Tripolis.

the United States borrowed from
Ancient Greece its Republican system, owing the Greeks a debt of
gratitude. Secondly, General Harrison insisted the security of the
United States depended on the success of Greek Revolution battles
against Greeks.
General Harrison said, “But in
supporting the cause of the Greeks,
we are supporting our own..Should
the Tyrants of the Holy Alliance
(Russia, Austria and Prussia) stamp
on freedom in Europe, America the
“seedbed” of revolutions would be
next”.

His speech concluded with IMMEDIATE ACTION by the United
States on the side of Greek revolutionaries. In his words, he explained
“What motive then can be wanting
to induce us to support the cause of
Liberty and Greece? Humanity,
policy, religion all demand it. We
must send our free will offering.
The Star Spangled banner must
wave in the Aegean…a messenger
of fraternity and friendship to
Greece. It will be to her the harbinger (forerunner) of victory and success and to her enemy the signal of
defeat and ruin.”2 He drafted a res-

The Battle of Vasilika
olution on his “Greek Policy” that
was sent to congress. It was rejected. Congress followed the Monroe
Doctrine of non-intervention in
European affairs.
Reference:
Eva Catafygiotu-Topping. “General William Henry Harrison, Philhellene.”. Pilgrimage, March 1976,
pp. 8-11.
Catafygiotu-Topping.
Peter Von Hess. 1821 Revolution
of the Nation: 40 Lithographs, Delta, Athens, 1996. All photos.
https://en.wikipedia.org/wiki/
William_Henry_Harrison
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INFORMAL ECOFIN MEETING IN LISBON

Portuguese Minister of State for Finance Joao Leao (L), European Central Bank Presient,
Christine Lagarde (2-L), European Commissioner for Economy Paolo Gentiloni (2-R) and
France minister for the Economy, Finance and the Recovery Bruno le Mairepose during a
family photo before an informal meeting of Economic and Financial Affairs Council
(ECOFIN) under the Portuguese Presidency of the Council in Lisbon, Portugal, 21 May
2021. The talks take place against the backdrop of the common policies for the post-crisis
period and for a green and inclusive future. Reinforcing the joint impact of monetary and
fiscal policies. Photo: EPA/ANTONIO COTRIM

Athens Exchange Weekly Review
G

reek stocks ended sharply lower in
the Athens Stock Exchange on Friday,
hit by a wave of selling in bank shares after
the news that Alpha Bank was considering
an 800-million-euros share capital increase
plan. The general index of the market
dropped 2.35% to end at 867.56 points, off
the day’s lows of 852.54 points. The Large
Cap index dropped 3.06% and the Mid Cap
index fell 1.06%. The general index fell 4.36%
in the week, losing 4.70% in May but gaining
7.24% so far this year.
Turnover was a heavy 220.25 million euros
in volume of 155,092,220 shares. Aegean Airlines (4.35%), TITAN (2.53%) and Coca Cola
HBC (1.72%) scored big gains among blue
chip stocks, while Alpha Bank (27.21%), Piraeus Bank (5.70%) and Eurobank (4.13%) suffered heavy losses. Among market sectors,
Food (1.69%) and Constructions (0.89%)
moved up, while Banks (10.93%) and Health
(2.31%) moved down.
Alpha Bank and Eurobank were the most
heavily traded securities of the day. Broadly,
decliners led advancers by 86 to 34 with another 14 issues unchanged. Domiki Crete (9.84%)
and Ideal (9.42%) were top gainers, while Alpha Bank (27.21%) and Nikas (18.86%) were
top losers.

FINANCIAL NEWS

**** Retail sales turnover fell 4.9 pct in the
first quarter of 2021 totaling 10.9 billion euros,
from 11.5 billion in the corresponding period
last year, Hellenic Statistical Authority said on

Friday. More specifically, the activities which
recorded the biggest percentage increase in
turnover were: postal/internet sales (43.2 pct),
computer/software (30 pct), while the categories with the biggest percentage decline were:
cosmetics (41.1 pct), leather/footwear (38.2
pct), used items (33.2 pct).
**** Registered unemployment totaled
1,099,013 persons in April, down 2.85% compared with March and down 7.26% compared
with April last year, the Manpower Employment Authority (OAED) said in a report on
Thursday.
OAED said the number of unemployed persons seeking jobs totaled 1,055,454 in April, of
which 570,636 (54.07%) were long-term unemployed. Men accounted for 36.21% of total
unemployed and women the remaining
63.79%.
The number of unemployed persons not
seeking jobs totaled 43,559 in April. The number of unemployed persons receiving unemployment benefit was 217,604 in April.
**** In January-April 2021, the central government cash balance recorded a deficit of
9,378 million euros, compared to a deficit of
6,014 million in the same period of 2020, the
Bank of Greece said on Wednesday.
The central bank, in a report, said that
during this period, ordinary budget revenue
amounted to 13,746 million euros, compared
to 13,062 million in the corresponding period
of last year. Ordinary budget expenditure
amounted to 22,176 million euros, from 18,139

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

TRADED VALUE  :  212.061,59 €

INDEX
VALUE %DIFF.
VALUE
FTSE/CySE 20
37.540 -2.190 197,653.520
MAIN MARKET INDEX
39.240 -2.530 130,957.900
INVESTMENT COMPANIES MARKET INDEX 846.760 -2.940 19,206.540
CSE GENERAL INDEX
62.850 -2.130 209,933.730
HOTELS INDEX
754.680 -0.650
70.000
ALTERNATIVE MARKET INDEX
930.570 -1.290 79,045.830
FTSE Med100 (20/05/2021)
5,053.410 1.790
FTSE/XA – XAK BANK INTEX
382.570 -10.930
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million in January-April 2020.
**** Greek merchant shipping fleet fell both
in numbers and in volume in March. Hellenic
Statistical Authority, in a report released on
Wednesday, said that the Greek shipping fleet
fell 0.9 pct in March compared with the same
period in 2020, after an 1.0 pct decline recorded in the same period in 2020/2019. The Greek
fleet was down 3.8 pct in capacity in March
compared with March 2020, after a 3.2 pct decline recorded in 2020/2019.
**** Greek enterprises showed resilience
during the lockdown in the first quarter of
2021, recording a 5.4 pct decline in turnover,
Hellenic Statistical Authority said on Tuesday.
More specifically, the statistics service said that
accumulated turnover was 63.5 billion euros in
the January-March period, down 5.4 pct compared with the corresponding period in 2020
(67.1 billion euros). Enterprises in the art, entertainment sector recorded the biggest percentage decline (70.4 pct), while construction
recorded the smallest decline (1.6 pct). On the
other hand, enterprises in the agriculture, forestry and fishery sector recorded a 12.5 pct increase in turnover.
The statistics service said that for a total of
210,217 enterprises for which there was a
mandatory suspension of operations in March
2020, their turnover in the first quarter of 2021
totaled 2.7 billion euros, down 39.1 pct from
the same period in 2020 (4.5 billion euros).
**** Greece on Monday reported a positive
balance in the wage employment flows in
April. A report by ERGANI IT system said that
new hiring reports totaled 126,362 in April,
while dismissals or voluntary exits totaled
93,162 in the month, leaving a positive balance
of 33,210 job positions.
In the January-April period, new hiring reports totaled 425,960 and dismissals/exits totaled 344,018, leaving a positive balance of
81,942 job positions.
**** The European Union on Monday approved a subsidised 793-million-euro loan to
Greece for the support of micro, small and medium-sized enterprises that have been hard hit
by the pandemic.
Eligibility for support is open to SMEs in all
sectors of the economy, except the financial
sector, which have been affected by the novel
coronavirus outbreak.
The companies that meet the requirements
will get support to boost their liquidity for a
period of eight months.
**** The Greek unemployment rate eased to
16 pct of the workforce in January this year,
from 16.4 pct in January 2020, but up from
15.6 pct in December 2020, Hellenic Statistical
Authority said on Monday. More specifically,
the number of unemployed people totaled
714,809 in the first month of 2021, down 7.4
pct from January 2020, while the number of
employed people totaled 3,760,313, down 4.1
pct on a year-on-year basis and down 3.1 pct
compared with December 2020.
People not seeking jobs totaled 3,401,682,
up 188,842 compared with January 2020 and
up 3.6 pct from December 2020. The unemployment rate among women was 19.8 pct,
while among men it was 13.1 pct. Among the
age groups, the 15-24 age group recorded the
highest unemployment rate (43.4 pct in January from 31.9 pct in January 2020) and the 2574 age group recorded an unemployment rate
of 14.5 pct, down from 15.5 pct in January last
year.

Theoharis : Tourism
bookings for Greece
‘a positive message’
From last page
the Greek government.

IN SPAIN

Tourism Minister Harry Theoharis held a
series of meetings with state officials and
tourism industry executives in the context of
his visit to Spain for the FITUR International Tourism Trade Fair, held in Madrid on
May 19-23. As part of a campaign to promote Greek tourism, Theoharis met with
World Tourism Organization Secretary-General Zurab Pololikashvili, and Albanian Tourism Minister Blendi Klosi.
He also met with Croatian Deputy Minister for Tourism Tonci Glavina, and with Gabriel Escarrer Jaume, president of the Alliance for Excellency in Tourism (EXCELTUR), a Spanish non-profit group formed by
the chairmen of 33 leading Spanish tourist
groups. Summarizing his meetings, Theoharis noted that «it is particularly gratifying
that only a few days after the opening of
Greek tourism on May 15, the message of
safety and security has come across to the international community.» With solid health
safety protocols and procedures in place, he
added, «we are seeing the first positive feedback by the number of bookings from tourism markets that are of interest to Greece.»
«We will continue this effort,» he underlined, «as we owe it to all the workers in the
Greek tourism industry.»

Lufthansa adds seven
new Greek
destinations
The German air carrier Lufthansa added
seven new Greek destinations during the
summer of 2021. Greece is one of the large
growing markets of the German airline for
this summer.
According to a company announcement,
Lufthansa’s schedule of flights to Greece is
more than doubling with the addition of seven brand new destinations. As of May 21,
Aktio, Chania, Corfu, Kavala, Kos, Mykonos
and Zakynthos will welcome the arrival of
the German air carrier in their airports for
the first time .»This summer all the companies of Lufthansa Group will offer flights to
Greece, with 470 routes from 17 destinations,» the announcement said.

International passenger
traffic at Greek airports
increased in April
April showed an upward trend in international passenger traffic at Greek airports,
compared to April 2020.
According to the passenger traffic statistics released by the Civil Aviation Authority
(CAA), the upward trend in arrivals is starting to show an upward trend compared with
the corresponding month last year, as Greece
started accepting travelers from some countries without a quarantine, provided that
they have completed their vaccinatation or
display a negative test. In terms of passenger
arrivals from abroad, this year Greece received 101,521 passengers, while in April
2020 only 5,484 passengers had arrived, an
increase of 1,751.2 percent. The total number of flights (domestic and international)
amounted to 12,569, also recording an increase of 126.1 percent compared to the corresponding period of 2020, when 5,559
flights had landed.
In terms of the overall statistics for the
first four months of 2021, from all airports, a
drop of 69.4 percent is recorded, reflecting
the negative effects of the Covid-19 pandemic.
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Anastasiades: Peace
does not prevail
through arbitrariness
Nicosia.- CNA

Cyprus President, Nicos Anastasiades, sent on
Friday the message to Turkey that peace does not
prevail through arbitrariness and violation of the
international law, underlining that Turkey needs to
realise that by acting in the way it does, it does not
achieve a positive agenda as regards its interests in
Europe. In statements to the media, Anastasiades
noted that the Turkish side has submitted before the
UN Secretary General unacceptable an proposal for a
two-state solution in Cyprus, while it has been acting
in an illegal way in Cyprus’ EEZ and as regards the city
of Famagusta that it wants to open for settlement.
He wondered what he will negotiate if he accepts
the positive vote, co-exploitation of the natural gas
and the natural gas pipeline to pass through Turkey.
Invited to comment on statements by the Turkish
President, Recep Tayyip Erdogan, and asked what is
the message he sends to Turkey, Anastasiades said that
the message is the “peace does not prevail through
arbitrariness and the violation of the international
law.” According to President Anastasiades what
Turkey needs to realise is that “it does not achieve
through its actions a positive agenda as regards its
interests in Europe and what Mr. Erdogan has been
imagining will not happen by getting into conflict
with a lot of countries.”

Photiou and Diaspora
Leaders with CING
Nicosia.- CNA
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El Sisi conveys Egypt’s support over a Cyprus settlement
Cairo.- By Nikos Katsikas/CNA
gypt’s President Abdel Fattah el Sisi
expressed his country support over a
settlement of the Cyprus problem, during a
meeting he had on Saturday with Cyprus’
Foreign Minister, Nikos Christodoulides, in
Cairo. On his part Christodoulides congratulated El Sisi over Egypt’s instrumental role
in brokering a cease fire deal between the
Palestinians and Israel.

E

Christodoulides received a warm welcome
by the Egyptian President with whom he discussed the state of play in the Middle East, the
latest developments to the Cyprus problem
and issues concerning energy and regional cooperation.
The meeting reaffirmed the two countries’
will to further strengthen their bilateral relations, especially in the fields of trade, education and tourism.
The Egyptian President expressed his country’s support for a settlement to the Cyprus
problem and said he supported the further
strengthening of bilateral ties between the two
countries.
On his part, Christodoulides congratulated
El Sisi over Egypt’s instrumental role in the efforts to broker a cease-fire between Israel and

the Palestinians, a fact, that, according to
Christodoulides, shows Egypt’s positive role in
securing stability in the wider region.
Highlighting the cooperation between the
EU and Egypt in issues such as combating terrorism and strengthening security, Christodoulides stressed Cyprus’ support to Egypt in
its ties with the EU.
After his meeting with the Egyptian head of
state, Christodoulides held a separate meeting
with his Egyptian counterpart, Sameh
Shoukry, during which they discussed issues
of bilateral cooperation and regional issues.
Christodoulides was welcomed at the Foreign Ministry by Shoukry and they then held a
tete-a-tete meeting which lasted an hour.

Cyprus MFA Spokesperson Demetris Samuel wrote on his twitter account that partnership between Cyprus and Egypt is «going from
strength to strength, founded on respect for
international law and positive agenda for [the]
region».
The Spokesperson of the Egyptian Ministry
posted that the two FMs are discussing bilateral cooperation and regional issues of priority
for both countries.
The Ministers later held consultations with
delegations from their ministries, in the presence of the Ambassador of Cyprus to Cairo
Omiros Mavromatis. A working lunch will follow.

Presidential Commissioner Photis Photiou, heads
of the Cyprus Institute of Neurology and Genetics and
diaspora leaders held a virtual meeting on Thursday,
in the framework of a cooperation agreement they
signed recently, which provides for the collaboration
in various matters.
Commissioner described the Institute as a «gem»
for Cyprus and the region and referred to its important
work in all sectors and its contribution to the missing
persons` issue.
Chief Executive/Medical Director of CING
Leonidas Phylactou presented the work of the
Institute, the post-graduate programs and all research
and academic activities and expressed his confidence
that the cooperation with the Commissioner and the
diaspora will be further enhanced.
The Commissioner pointed out that the diaspora
youth could make use of the programs the CING
offers and to further support it.
Heads of POMAK, PSEKA and NEPOMAK made
interventions during the videoconference and
expressed their will to further cooperate with the
Institute. CING Board of Directors Head Ioannis
Matsis said that the cooperation and support by the
diaspora is important.

State must prepare now the smooth return
to normal in Autumn, Prof. Makris tells CNA

Technical Committee
on Health discusses
conditions for
checkpoint crossings

Turkish president Erdogan insists on a two state solution

Nicosia

The bicommunal Technical Committee for Health
discussed on Friday in detail the proposals for the
resumption of crossings through the checkpoints
across the divide in Cyprus which have been
suspended for 15 months due to the pandemic of
Covid-19.
The Greek Cypriot side had presented its proposal
a month ago and the Turkish Cypriot side presented
its own today.
In statements to CNA the Greek Cypriot head of
the Committee, Leonidas Fylaktou said that they
submitted several questions to the Turkish Cypriot
side about their proposal, because it was quite
complicated and the Turkish Cypriots promised that
they would return soon with clarifications.
Asked if the proposal of the Turkish Cypriot side
concerns the opening of all checkpoints, Fylaktou said
that there was no such element within the proposal
and explained that the purpose of the Technical
Committee for Health is to discuss the measures that
will apply to the crossings. The next meeting of the
Committee will be determined after the clarifications
of the T/c side, he added.

Nicosia.- By Emily Lambrou/CNA
The state must begin preparing now the
ground for the smooth return to normal in
Autumn with a series of measures, Konstantinos Makris, Associate Professor at the Cyprus
International Institute for Environmental and
Public Health of the Cyprus University of
Technology, has said.
In an interview with the Cyprus News Agency, Makris noted that a plan must be prepared
by the state and civil society for the coming
Autumn, in order to avoid the repercussions
following the restrictive measures of the previous period.
Public health, he said, is not only the coro-

navirus, but all other diseases as well, adding
that as vaccinations proceed, we must upgrade
the health system, upgrade and strengthen
ICUs, but also the health care services offered
to patients, and a plan must be prepared by the
state and civil society, so that we can move
from the uncertainty of the previous period to
an optimistic and realistic normality.
He said that SARS-CoV-2 should be included in the wider context of epidemiological surveillance along with other diseases, without
being given exclusive and privileged monitoring against other viruses and diseases.
We now know, he pointed out, a lot more
about the pandemic and how to address it,

From last page

confidently on its own feet, Oktay said.

Underlining that the equal status and sovereign equality of Turkish Cypriots must be confirmed before fresh negotiations could begin,
Erdogan said the latest Cyprus talks held informally in Geneva last month had been inconclusive due to the «intransigent attitude of the
Greek side, detached from the facts on island.»
Noting that Turkey has delivered an annual
75 million cubic meters of water to the pseudostate via undersea pipeline, he said Ankara was
determined «not to leave Turkish Cyprus in
need of others,» with its projects to eliminate
the risk of water shortage.
«Our aim is for the “TRNC” to develop and
strengthen for the Turkish Cypriot people to
have a more prosperous future,» he added.
Speaking during the opening ceremony,
Turkish Vice President Fuat Oktay said the
TRNC’s territory, which have long been in
need of water, would become fertile with the
new sprinkler system and trickle irrigation.
Economic and development cooperation between the two countries will contribute to the
rise of the sovereign “TRNC” that can stand

U.N. Secretary General’s advisor on the Cyprus talks Jane Hall Lute is expected to travel
later this week to Greece and Turkey, diplomatic sources told the Greek News. She will explore the possibilities of successfully convening
a new informal 5+1 conference on Cyprus, as
Antonio Guterres has announced in Geneva,
on April 29. She is expected to visit Cyprus for
meetings with the two leaders after the May 30
parliamentary elections in the Republic of Cyprus.
A diplomatic source told the Greek new that
the expressed positions of President Erdogan
and the Turkish Cypriot puppet leadership
don’t allow much optimism. The Secretary
General is expected to submit two reports on
Cyprus in the beginning of July, on UNFICYP
and the other on his good offices mission.
Greek Foreign Minister Nikos Dendias and
his Cypriot counterpart Nikos Christodoulides
held a phone conversation on Saturday, during
which they discussed recent developments in
the region.

LUTE IN GREECE, TURKEY

how it spreads, the problems on the health systems, the efficacy of the restrictive measures,
its impact on the society etc.
He stressed that we need to further strengthen the health system, increase the number of
beds, the options for medical treatment, and
an increased number of staff.
Furthermore, he emphasised on the need to
continue informing citizens about individual
health protection measures, saying that even
after vaccinations, self-protection measures
must continue both by vaccinated and
non-vaccinated people.
Asked when the pandemic will end and if
measures will still be in place next year, he said
that «unfortunately, many scientists are under
pressure to make predictions. We have a natural phenomenon, a pandemic, which is unpredictable. Making predictions is not easy. I
think it is too early to say for sure when the
pandemic will end.»

In a tweet, the Greek Foreign Minister noted: “I spoke by phone to Cyprus Foreign Minister Nikos Christodoulides. Latest developments in the region were discussed”.
The Cyprus problem will be among the issues which the Foreign Ministers of Greece
and Russia, Nikos Dendias and Sergey Lavrov,
will discuss during a meeting they will have in
Sochi on Monday, May 24.
According to Russian Foreign Ministry
Spokeswoman Maria Zakharova on May 24,
Sergey Lavrov will meet in Sochi with Foreign
Minister of the Hellenic Republic Nikos Dendias, who will be in Russia on a working visit
and the two Ministers will discuss the further
development of political dialogue, economic
cooperation amid the coronavirus restrictions,
as well as cultural and humanitarian ties in the
context of the joint initiative to hold the Russian-Greek Year of History in 2021.
«The Ministers will exchange views on a
broad range of international and regional topics of mutual interest, including the Cyprus
settlement and the developments in the Eastern Mediterranean and the Balkans,» Zakharova noted.
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1,505 new infections on Saturday, 37 deaths; 586 in ICUs
lias on Saturday. Speaking on site, the minister
noted that the new center features 24 vaccination lines and can perform thousands of vaccinations on a daily basis.
«We want to ensure that all the people on the
island are safe to welcome travelers, and we want
these travelers to be just as safe,» Hardalias underlined.
The minister also thanked the Armed Forces
for the administrative support they provide for
the center. Hardalias was accompanied by
Health Secretary General Marios Themistocleous, several civil protection officials, South
Aegean Governor Giorgos Chatzimarkou and
Rhodes Mayor Antonis Kambourakis.

Athens.- ANA-MPA
reece registered 1,505 new coronavirus
infections in the last 24 hours, with 6 of
these identified at entry points to the country,
the National Public Health Organization (EODY) reported on Saturday.

G

Greece has confirmed 388,929 infections
from the start of the pandemic (daily change:
+0.4 pct). In the confirmed cases of the last 7
days, 33 infections are related to travel from
abroad and 2,328 to other confirmed cases.
There are also 37 deaths recorded in the last
24 hours, bringing the total of pandemic victims
to 11,734. Of these, 95.2 pct had an underlying
condition and/or were 70 years old.
A total of 586 patients are on ventilators in
hospitals. Their median age is 67 years and 83.6

pct have an underlying condition and/or are
aged 70 or more. Another 2,324 have been discharged from ICUs since the pandemic began.
In addition, 267 Covid-19 patients were admitted to hospital in the last 24 hours (daily
change of a +2.69 pct). The average admission of
patients with Covid-19 to hospitals over the last
7 days was 295.
The median age of new infections is 44 years,
while the median age of the deceased is 78.

New vaccination mega-center
in Rhodes ready to
launch on Monday

A new vaccination mega-center at the island
of Rhodes is ready to begin its operation on
Monday May 24, said Deputy Minister for Civil
Protection & Crisis Management Nikos Harda-

Digital Covid-19 vaccination
certificates available
to Greeks as of June 1

The ‘green pass’ digital vaccination certificate
will be available to Greek citizens as of June 1,
the E-Governance Ministry said on Saturday.
The announcement comes after the European
Union’s Thursday decision to adopt a Covid-19
vaccination certificate, following the agreement
of the European Parliament and the European
Council to adopt the European Commission’s
proposal for the certificate that will simplify
travel among EU member states, after Greece’s
initiative. Inoculated citizens can log into gov.gr
and be issued with said certificate using their
taxis.net codes or their social security number.
The vaccination passes are protected against
forgery by a digital signature and a QR code, it
was also reported, and are valid across the EU
bloc.

Bulgaria upholds veto on North Macedonia EU accession talks
Sofia.- AP

Bulgaria on Friday ruled out a possible reversal of its
veto of the European Union starting long-delayed
membership talks with North Macedonia because of
disputes over history and language.
Following a meeting with visiting EU officials, Bulgarian caretaker Foreign Minister Svetlan Stoev said
that no change can be expected in his country’s position regarding North Macedonia.
Bulgaria’s stance was adopted by all parties in parliament, and the current interim government has no authority to change it, Stoev told European Commissioner for Neighborhood and Enlargement Oliver Varhelyi
and Portuguese Foreign Minister Augusto Santos Silva,
whose country holds the EU’s rotating presidency. The
stalemate further reduces the chances for a solution of
the dispute ahead of the EU accession talks, which are
scheduled for June.
Bulgaria is set to hold an early parliamentary election on July 11, and any new developments before that
date seem unlikely.

Bulgaria wants North Macedonia to formally recognize that its language has Bulgarian roots and to stamp
out allegedly anti-Bulgarian rhetoric. Skopje says its
identity and language are not open to discussion. A
commission of historians from both countries has been
set up to resolve the standoff, but so far it has failed to
reach common ground. “Our goal is to create the necessary conditions for restoring dialogue between Sofia
and Skopje via concrete positive steps, including at the
highest level, which can serve as a foundation for a future regular government to work on returning the relations between Bulgaria and the Republic of North
Macedonia to the appropriate level,” Stoev said.
Bulgaria, which joined the EU in 2007, has been an
active supporter of letting the six Western Balkan
countries into the 27-nation bloc, which could help improve living standards and insulate the region from the
influence of Russia and China.
The EU officials also visited North Macedonia after
their talks in Bulgaria.
North Macedonia’s prime minister, Zoran Zaev said

they presented a proposal which he said provided a
“good basis” for resolving the dispute and paving the
way for the country to start accession negotiations. “It
is especially important for us that this draft solution
does not touch or encroach our Macedonian identity
issues, which satisfies our crucial position,” Zaev said,
without revealing any details of the proposal.
North Macedonia applied for EU membership in
2004 and received a positive assessment from the European Commission a year later. EU leaders agreed to
formal accession talks with Albania and North Macedonia after Skopje settled a nearly three decade-long
dispute with neighboring Greece over the country’s
name, which saw it renamed North Macedonia.
Western Balkan countries are at different stages of
EU membership talks. Serbia and Montenegro have already started negotiating some chapters of their membership agreements. Kosovo and Bosnia have signed a
Stabilization and Association Agreement, the first step
to membership. [AP]
North Macedonia EU Politics

Fire at Gerania mountains receding, Fire Brigade commander tells ANA
Athens.- ANA-MPA
The fire at Gerania mountains is receding, while some scattered fire
pockets still exist within its perimeter,
Fire Brigade Commander Lieutenant
General Stefanos Kolokouris told
Athens-Macedonian News Agency
(ANA-MPA) on Saturday.
With winds in the region having
subsided considerably, he estimated
that the fire, which started in Schinos,
in the Loutraki area of Corinth prefecture on Wednesday night, will have
been contained by tomorrow. The fire

crossed prefectures to reach the Papagianneika community west of Megara
in Attica over the last 48 hours.
Meanwhile, battling the fire around
the Gerania mountains are a total of
278 firefighters, with 89 firetrucks, 10
rough terrain groups from the army,
and 16 dowsing planes with 4 helicopters, in addition to water trucks and
other auxiliary vehicles and the help
of volunteers. The operation is being
coordinated by the mobile operations
center ‘Olympos’ which is in the vicinity.

Greek Parliament
approves bill on
production and sale
of medicinal cannabis
Athens.- ANA-MPA

Parties voted for a draft law allowing the cultivation and sale of pharmaceutical cannabis in
Parliament’s plenary session on Friday night.
A roll-call vote, requested by main opposition SYRIZA, registered 158 votes for and 33
against. The bill was rejected by MPs of the
Communist Party of Greece, Greek Solution
and MeRA 25. Syriza itself abstained from the
vote to protest the fact the roll-call vote was not
carried out in person.
Movement for Change (KINAL), which initially said they would support the bill, abstained also, charging that holding roll-call
votes requested by Syriza when that party does
not participate in them undermines parliamentary procedures. The bill, submitted by the Development & Investments Ministry, is labelled
«Production, extraction and distribution of final products of pharmaceutical cannabis of the
species Cannabis Sativa L, containing over
0.2% of tetrahydrocannabinol (THC).»

SYRIZA’s Tsipras
slams government
about Acropolis
concrete pathway
Athens

SYRIZA-Progressive Alliance leader Alexis
Tsipras blamed the government for what he
called its «authoritarianism and ownership
mentality even in matters of culture,» during a
tour of the Acropolis on World Day for Cultural Diversity for Dialogue & Development on
Friday. The main opposition party leader was
referring to the newly cemented pathway on
the Acropolis, which was built to facilitate access to the Parthenon.
In a video Tsipras posted in social media, he
said his visit allowed him to see for himself «the
extent of the concrete intervention, which alters the landscape of a World Heritage site, and
has provoked criticism by many scientists, a
strong reaction by the public regardless of political orientation, and condemning articles in
international press.» Any intervention at
Acropolis, he continued, should be carried out
after consensus with both the domestic and the
international scientific community.

Israeli, Palestinian
ambassadors
thank Greece
Athens

Both the Israeli and the Palestinian Ambassadors in Athens thanked Greece and especially Foreign Affairs Minister Nikos Dendias for
his contribution in achieving the ceasefire, diplomatic sources said on Saturday.
In social media on Friday, they noted, Israel’s
ambassador underlined the support and solidarity expressed publicly for his country by
several other countries, sources added. In this
context, he noted Greece’s friendly stance and
Dendias’ visit to Jerusalem where he met with
his Israeli counterpart, saying it was the first
visit of a foreign minister to Israel after Hamas’
attacks against it, calling it an important contribution. In a letter, the Palestinian ambassador
expressed his gratitude for Dendias’ statement
after his meeting with the Palestinian Prime
Minister on Tuesday, in which Dendias highlighted Greece’s focus on the 1967 borders
agreement with Jerusalem as the capital of two
states. The Palestinian ambassador also
thanked the Greek foreign ministry for its Friday statement, in which it referred to Prime
Minister Kyriakos Mitsotakis’ initiative for
helping Egypt treat injured Gaza residents.
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THEOHARIS

Tourism bookings
for Greece
«a positive message»
Athens.- ANA-MPA
Tourism Minister Harry Theoharis met with
his French counterpart Jean-Baptiste Lemoyne
and with French tourism industry executives in
Paris, where he visited to promote Greek tourism,
the ministry said on Saturday.
Theoharis briefed Lemoyne on Greece’s thorough plan behind its recent reopening of tourism,
while they discussed the particulars of an immediate bilateral collaboration pertaining to the use
of the EU’s ‘green’ digital vaccination certificate.
«I am optimistic that we will have a dynamic
flow of tourists from France this year, as our
country has managed to sustain its brand name as
a safe destination, while offering all those special
elements that the French tourist market is looking
for,» the Greek minister pointed out.
In meeting with executives of air carrier Transavia, Theoharis was told that Greece is currently
the top destination in bookings, surpassing demand for destinations in Spain and Portugal.
Transavia has therefore increased its 2021 capacity to Greece to 1,100,000 passenger seats. Transavia currently connects 4 French cities to 12
Greek destinations, while on Saturday the company announced three additional direct flights from
Paris-Preveza, Nantes-Corfu and Montpelier-Santorini.
The Greek minister also mentioned that the
66th Meeting of the World Tourism Organization’s (UNWTO) Commission for Europe will be
held in Athens on June 2-4, under the auspices of
Continues on page 37

NYC – LI: $1.00 • Outside $1.25

Erdogan insists on
a two state solution
ITALY WINS 65th EUROVISION CONTEXT

“New Cyprus talks should begin
with 2 states, not communities”,
Turkish president said;
Lute is visiting Greece and Turkey

Italy’s punk-rock rock band Måneskin with the song Zitti E Buoni beat France and
Switzerland and won the 65th Eurovision Song Contest held at the Rotterdam Ahoy
arena, in Netherlands. Stefania from Greece with the song ‘Last Dance’ (shown)
finished 10th, while Elena Tsagrinou’s controversial Cypriot entry, El Diablo, finished 16th. Photo: EPA/Sander Koning

New York.- (GreekNewsOnline, Anadolu,
CNA)
Turkey’s president Tayyip Erdogan said on
Saturday that new Cyprus talks should begin
with 2 states, not communities. President Erdogan was speaking virtually at the opening ceremony of an irrigation tunnel to the pseudostate
at the occupied territories of the Republic of Cyp;rus. “If there are to be new talks on Cyprus,
these should no longer be between the two communities, but between the two states,» Recep
Tayyip Erdogan said via live video link to the site
of the event, according to the Turkish official
news ageny “Anadolu”

HALC CONCLUDED BECENTENNIAL CELEBRATION SERIES

New York.- By Vicki James Yiannias
Professor Young Richard Kim, University of Illinois, Chicago, spoke with Maureen Connors Santelli, Associate Professor of History, Northern Vir-

ginia Community College on May 16 in the fourth
- and last - of his excellent live interviews in
HALC’s (Hellenic American Leadership Committee) virtual conversation series celebrating the bi-

centennial of the Greek Revolution, “Philhellenism
Through The Ages” Professor Santelli is the author
of The Greek Fire: American-Ottoman Relations and
Continues on page 35
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