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Ελληνισμό

Οι θάνατοι από Covid-19 ξεπέρασαν τα 3 εκατ.

ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ. («ΑΡ»). Ο
παγκόσμιος αριθμός θανάτων
από τον κορωνοϊό ξεπέρασε τα
3 εκατομμύρια άτομα το Σάββα-
το εν μέσω επαναλαμβανόμενων
κωλυμάτων στην παγκόσμια εκ-
στρατεία εμβολιασμού και μιας
εντεινόμενης κρίσης σε μέρη
όπως η Βραζιλία, η Ινδία και η
Γαλλία.

Ο αριθμός των ζωών που χά-
θηκαν, όπως το συνέταξε το Πα-
νεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, είναι
περίπου ίσος με τον πληθυσμό
του Κιέβου της Ουκρανίας, ή του
Καράκας στη Βενεζουέλα, ή της
μητροπολιτικής Λισσαβώνας
στην Πορτογαλία. Είναι μεγαλύ-
τερος από το Σικάγο με τα 2,7
εκατομμύρια κατοίκους και ισο-
δυναμεί με τη Φιλαδέλφεια και
το Ντάλας μαζί.

Και ο πραγματικός αριθμός
πιστεύεται ότι είναι σημαντικά
υψηλότερος λόγω των πιθανών
κυβερνητικών αποκρύψεων και
των πολλών κρουσμάτων που
παραβλέπονται στα αρχικά στά-
δια της επιδημίας, η οποία ξεκί-
νησε στο Γουχάν της Κίνας, στα
τέλη του 2019.

Όταν ο κόσμος τον Ιανουά-
ριο πέρασε το θλιβερό όριο των

Εν μέσω των
εμποδίων στους
εμβολιασμούς
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Η Ελλάδα υπέγραψε με
το Ισραήλ την μεγαλύτερη έως
σήμερα συμφωνία για την προ-
μήθεια αμυντικού εξοπλισμού,
όπως ανακοίνωσε το υπουργείο
Αμυνας του Ισραήλ και μετέδωσε
το ειδησεογραφικό πρακτορείο
«Reuters», αλλά και η ισραηλινή
εφημερίδα «Jerusalem Post».

Οπως αναφέρει το ισραηλινό
Μέσο στη σχετική είδηση, η
οποία μάλιστα βρίσκεται ψηλά
στην κεντρική σελίδα του, οι δύο
χώρες, λόγω των αυξανόμενων
εντάσεων στη Μεσόγειο, υπέγρα-
ψαν τη μεγαλύτερη ώς τώρα
αμυντική συμφωνία τεχνογνω-
σίας και υλικοτεχνικού εξοπλι-
σμού-υποστήριξης.

Στο πλαίσιο της εν λόγω συμ-
φωνίας, το ισραηλινό υπουργείο
Αμυνας και η Elbit Systems θα
ηγηθούν της ίδρυσης ενός Διε-
θνούς Κέντρου Εκπαίδευσης Πτή-
σεων για την Ελληνική Πολεμική
Αεροπορία. Ακολουθώντας το
μοντέλο της Ακαδημίας Πτήσεων
της Πολεμικής Αεροπορίας του
Ισραήλ (IAF), το Ελληνικό Διε-
θνές Κέντρο Εκπαίδευσης Πτή-
σεων θα διαθέτει 10 αεροσκάφη
εκπαίδευσης M-346 που κατα-
σκευάζονται από την ιταλική
εταιρεία Leonardo.

Επίσης, η Elbit θα παρέχει υλι-
κά για την αναβάθμιση και τη λει-
τουργία των μαχητικών αεροσκα-
φών T-6 της Ελληνικής Πολεμικής
Αεροπορίας, καθώς και εκπαίδευ-

ση, προσομοιωτές και υλικοτεχνι-
κή υποστήριξη. Στο μέλλον, τα
δύο μέρη θα εξετάσουν επιπλέον
τομείς συνεργασίας μεταξύ της
ισραηλινής ακαδημίας πτήσεων
και της Σχολής Ικάρων.

Η διακυβερνητική συμφωνία
ανέρχεται σε περίπου 1,68 δισε-
κατομμύρια δολάρια και θα έχει
διάρκεια πλέον των 22 χρόνων.

«Είμαι βέβαιος ότι (αυτό το
πρόγραμμα) θα αναβαθμίσει τις
δυνατότητες και θα ενισχύσει τις
Οικονομίες του Ισραήλ και της
Ελλάδας και έτσι η συνεργασία
μεταξύ των δύο χωρών μας θα εμ-
βαθύνει σε αμυντικό, οικονομικό
και πολιτικό επίπεδο», δήλωσε
χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός
υπουργός Αμυνας, Μπένι Γκαντς. 

Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν αμυντική συμφωνία

Του Χριστόδουλου 
Αθανασάτου

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Μια ιδιαίτερα ση-
μαντική όσο και πολύτιμη δω-
ρεά προσέφεραν στον φιλαν-
θρωπικό οργανισμό «Κέντρο
Προσέγγισης Αναξιοπαθούντων
Τιμίου Σταυρού» (Holy Cross
Brooklyn Outreach Center) τα
αδέλφια Σαράντης και Βενετία
Βάλλα (Sandy and Veneta Val-
las), σε μια ιδιαίτερα συμβολική
εκδήλωση, που πραγματοποι-
ήθηκε το μεσημέρι του Σαββά-
του, στις εγκαταστάσεις του Ορ-
γανισμού, στο Μπρούκλιν.

Ειδικότερα, οι Σαράντης και
Βενετία Βάλλα δώρισαν ένα πο-
σό το οποίο θα καλύψει τα έξο-
δα του ενοικίου του Κέντρου για
τον επόμενο χρόνο, αφαιρώντας
μια πολύ σημαντική λειτουργική
δαπάνη από τις οικονομικές
υποχρεώσεις του, με τους πό-
ρους που διασφαλίζονται να
μπορούν να διατεθούν για την
ανακούφιση των αναξιοπαθούν-
των.

Πρόκειται για μια προσφορά
η οποία έγινε εις μνήμη του πα-
τέρα τους, του αείμνηστου κτη-
ματομεσίτη και φιλάνθρωπου
Θεόδωρου Βάλλα, ο οποίος έφυ-
γε από την ζωή τον περασμένο
Ιανουάριο.

«Εμείς απλώς προσπαθούμε
να βοηθήσουμε τον Οργανισμό,
προκειμένου να είναι το έργο
του λίγο πιο εύκολο, καθώς προ-
σπαθούμε να βοηθάμε τον κό-
σμο όσο μπορούμε. Θέλαμε τα
χρήματα που μπαίνουν εδώ να
πηγαίνουν κατευθείαν στον κό-
σμο που έχει ανάγκη. Άλλωστε,
ο πατέρας μου αυτό ήθελε πάν-
τα: να βοηθάει», δήλωσε στον
«Εθνικό Κήρυκα» («Ε.Κ.») ο Σα-
ράντης Βάλλας, ενώ στο ίδιο μή-

Σημαντική
δωρεά από 
τα αδέλφια 

Βάλλα

Οσοι περίμεναν ότι η επί-
σκεψη του Νίκου Δένδια
στην Τουρκία και οι συ-

ναντήσεις του με Ερντογάν και
Τσαβούσογλου, θα έφερναν θε-
τικά αποτελέσματα,απογοητεύ-
θηκαν. Η Τουρκία επιβεβαίωσε
με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο
ότι παραμένει αμετακίνητη στις
αδιάλλακτες θέσεις της τόσο στα
ελλαδοτουρκικά όσο και στο Κυ-
πριακό. Αρπαξε, ταυτόχρονα,
την ευκαιρία, εκμεταλλευόμενη
τον δημόσιο καβγά των δύο
Υπουργών Εξωτερικών, για να
προάγει τον εθνικισμό, επιστρέ-
φοντας στην πολιτική των προ-
κλήσεων που τη δεδομένη στιγ-
μή βολεύει εξαιρετικά τον Τούρ-
κο Πρόεδρο για αναστήλωση
της εικόνας του που έχει καταρ-
ρακωθεί στο εσωτερικό λόγω της
μεγάλης οικονομικής κρίσης που
ταλανίζει αυτή την περίοδο την
Τουρκία.

Είναι, πάντως, εκπληκτικό το
γεγονός ότι η δημόσια κόντρα
Δένδια - Τσαβούσογλου προκά-
λεσε… ρίγη εθνικού ενθουσια-
σμού όχι μόνο στην τουρκική,
αλλά και στην ελληνική κοινή
γνώμη. Οι απλοί πολίτες, υπο-
κινούμενοι και από τα ανάλογα
ρεπορτάζ των ελλαδικών και
τουρκικών Μέσων Μαζικής Ενη-

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η κατάσταση
έγινε, δυστυχώς,

χειρότερη
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Eλληνικό χρώμα στο «ύστατο χαίρε» στον πρίγκιπα Φίλιππο 
Το τελευταίο «αντίο» στον Πρίγκιπα Φίλιππο είπαν το μεσημέρι
του Σαββάτου οι Βρετανοί με την κηδεία του, που έγινε στο Κά-
στρο του Ουίνδσορ να έχει και χρώμα Ελλάδας, αφού η προσωπική

του σημαία που τύλιξε το φέρετρό του έφερε και λευκό σταυρό
σε μπλε φόντο, παρμένο από τον ελληνική σημαία, δεδομένης
και της ελληνικής καταγωγής του (πληροφορίες στη σελ. 9).

Διακρίνονται οι Βενετία Βάλλα, Νικήτας Ζαβολος, Ζωή Κουτσουπάκη, π. Γεράσιμος Μακρής,
Σαράντης Βάλλας και Μαρία Βασάκα. Τα αδέρφια Βάλλα κάλυψαν τα ενοίκια ενός χρόνου του
Κέντρου Προσέγγισης Αναξιοπαθούντων Τιμίου Σταυρού, εις μνήμην του πατέρα τους.

Του ανταποκριτή μας
Θεοδώρου Καλμούκου

ΒΟΣΤΩΝΗ. Ο Μητροπολίτης
Βοστώνης Μεθόδιος έστειλε επι-
στολή μέσω e-mail προς τους ιε-
ρείς της Μητρόπολης με την
οποία τους πληροφορεί ότι ήρθη
από την Επαρχιακή Σύνοδο της
Αρχιεπισκοπής η αργία του π.
Νικολάου Καστανά.

Ο Μητροπολίτης Μεθόδιος
στην επιστολή του της 8ης Απρι-
λίου 2021 προς τους ιερείς έγρα-
ψε τα εξής: «Την περασμένη
Δευτέρα η Ιερά Επαρχιακή Σύ-
νοδος ήρε την αργία η οποία εί-
χε επιβληθεί επί του αιδεσιμό-
τατου Νικολάου Καστανά και
τον συμπεριέλαβε ανάμεσα στις
τάξεις των συνταξιούχων κληρι-
κών. Συμμορφούμενος με αυτή
την απόφαση, ο προαναφερθείς

επιτρέπεται να συμμετάσχει στις
Λειτουργικές Ακολουθίες αφού
ζητά και λαμβάνει κανονική
άδεια.

Είθε το υπόλοιπο της Μεγά-
λης Τεσσαρακοστής να είναι γι’
αυτόν (τον π. Καστανά) μια ευ-
καιρία αυτομεμψίας και πλή-
ρους ανυπόκριτης μετάνοιας.

Με αρχιερατική αγάπη
Ο Μητροπολίτης 

Βοστώνης Μεθόδιος».

Υπενθυμίζεται ότι στις 6
Απριλίου ο «Ε.Κ.» είχε γράψει
για την αποκατάσταση του π.
Καστανά.

Το όλο ζήτημα ξεκίνησε την
Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017 όταν ο
πρωτοσυγκελεύων της Μητρό-
πολης Βοστώνης, π. Θεόδωρος

Αποκαταστάθηκε ο π. Ν. Καστανάς

Συνέχεια στη σελίδα 5

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Τη δυνατότητα να
προσέλθουν για εμβολιασμό,
χωρίς να έχουν περάσει από την
χρονοβόρα διαδικασία των ηλε-
κτρονικών ραντεβού, έχουν ήδη
από το Σάββατο 17 Απριλίου
όλοι οι πολίτες της Νέας Υόρκης
από 50 ετών και άνω, εφόσον
επιλέγουν να εξυπηρετηθούν
από συγκεκριμένα εμβολιαστικά
κέντρα της πόλης της Νέας Υόρ-
κης, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρ-
χος, Μπιλ ντε Μπλάζιο (Bill de
Blasio).

Πρόκειται για ένα ακόμη βή-
μα διεύρυνσης του εμβολια-
σμού, με την Πολιτεία να έχει
ήδη ανοίξει τις πλατφόρμες εμ-
βολιασμού για όλους τους πολί-
τες από 16 ετών και άνω, με
τους μεγαλύτερους, πλέον, εξ
αυτών, να έχουν πρόσβαση στα
εμβόλια χωρίς ραντεβού.

«Η προτεραιότητά μας για
τους επόμενους λίγους μήνες εί-
ναι ξεκάθαρη: πρέπει να εμβο-
λιάσουμε όσο περισσότερους
πολίτες της Νέας Υόρκης μπο-
ρούμε. Κάνοντας ευκολότερο
για τους Νεοϋορκέζους από 50
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Διευκόλυνση 
για τους 

εμβολιασμούς

Του Ηρακλή 
Α. Διαματάρη*

ΑΘΗΝΑ. Το τελευταίο διάστημα
η πανδημία του κορωνοϊού έδινε
την απαιτούμενη κάλυψη στους
Ελληνες πολιτικούς να συνεχί-
ζουν να «σφυρίζουν αδιάφορα»
κάθε φορά που το θέμα της άρ-
σης των περιορισμών στην ψήφο
των Αποδήμων έπεφτε στο τρα-
πέζι. Ωστόσο, με αφορμή την
συνέντευξη της βουλευτού του
ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρας Τζάκρη στον
«Εθνικό Κήρυκα» και τον δημο-
σιογράφο Βασίλη Κουτσίλα, το
συγκεκριμένο ζήτημα πήρε μιαν
άλλη τροπή.

Οι περιορισμοί που είχαν τε-
θεί για τους Απόδημους θα μπο-
ρούσαν να χαρακτηριστούν έως
και προσβλητικοί, μιας και κα-
μία δυτική δημοκρατία δεν θα
μπορούσε να τους υποστηρίξει.
Μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο
η Ελλάδα προσπάθησε να πε-
ριορίσει το δικαίωμα της ψήφου
των Αποδήμων, θυμίζει έντονα
τον τρόπο με τον οποίο το Ρε-
πουμπλικανικό Κόμμα προσπά-
θησε κατά καιρούς να εκπαρα-
θυρώσει τους μειονοτικούς ψη-
φοφόρους στις ΗΠΑ.

Τόσο η προσπάθεια περιορι-
σμού του εκλογικού σώματος
στις ΗΠΑ, όσο και οι περιορι-
σμοί στην ψήφο των Αποδήμων
δεν είναι κάτι καινούριο. Με τον
διορισμό όμως του Αντώνη Δια-
ματάρη στη θέση του υφυπουρ-
γού Εξωτερικών, αρμόδιου για
τα θέματα του Απόδημου Ελλη-
νισμού, το μείζον ζήτημα της
ψήφου των Αποδήμων πήρε
σάρκα και οστά, φτάνοντας το
2019 για ψήφιση στην Βουλή,
γεγονός το οποίο ήταν αποτέλε-
σμα της 40χρονης ενασχόλησης
του πρώην Υφυπουργού με τα
κοινά της Ομογένειας, από την
θέση του Εκδότη και Διευθυντή
του «Εθνικού Κήρυκα».

Μόλις ένα μήνα πριν, σε κλί-
μα εθνικής ενότητας, γιορτάζαμε
μαζί τα 200 χρόνια από την Ελ-
ληνική Επανάσταση. Μια Επα-

Οι Απόδημοι
αποκτούν
επιτέλους

φωνή
Είμαστε κι εμείς

Ελληνες
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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Συνέντευξη, την πρώτη
μετά το «θερμό επεισόδιο» που
είχε την Πέμπτη στην Αγκυρα
με τον Τούρκο ομόλογό του, Με-
βλούτ Τσαβούσογλου, παραχώ-
ρησε ο Ελληνας υπουργός Εξω-
τερικών, Νίκος Δένδιας στην
εφημερίδα «Καθημερινή» λέγον-
τας, μεταξύ άλλων, ότι «δεν πρέ-
πει να κρύψουμε τις διαφορές
μας με την Τουρκία κάτω από
το χαλί».

Ο κ. Δένδιας επισημαίνει ότι
η επίσκεψή του αυτή στόχευε
στη βελτίωση των σχέσεων με
την Τουρκία και ότι η επίλυση
των διαφορών στο Αιγαίο είναι
δύσκολη και έχει ως προϋπόθε-
ση η Αγκυρα να αρχίσει να σέ-
βεται τη διεθνή νομιμότητα.

Ωστόσο, παρά την αντιπαρά-
θεση, όπως είπε, μπορεί να απο-
τελέσει μια πρώτη πράξη στα-
διακής βελτίωσης των σχέσεων

Ο Δένδιας
για το ταξίδι 
στην Τουρκία
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Συννεφιά 45-62
ΑΥΡΙo: Συννεφιά 48-64
ΑΘΗΝΑ: 52-68
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 65-96

Παρασκευή 16 Απριλίου 2021

€ 1                              $1.20
$ Καναδά                     $0.80

ΚΑΙΡΟΣ

1-888-547-9527
1-718-784-5255
ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛηΡΟφΟΡIΕΣ             
info@ekirikas.com

Ο Μπένι Γκαντς.

DomInIc LIpInskI/ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ

O π. Νικόλαος Καστανάς.

WR/ΖΑφΕIΡηΣ ΧΑΪτIΔηΣ

ΘΕΟΔωΡΟΣ ΚΑΛΜΟΥΚΟΣ/ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

ΑΣΟΣΙΕΪTΕΝT ΠΡΕΣ



Μπάρμπας επέδωσε στον π. Νι-
κόλαο Καστανά επιστολή του
Μητροπολίτη Βοστώνης Μεθο-
δίου, με την οποία τον απέλυε
από την κοινότητα στην οποία
ιεράτευσε με ευδοκίμηση επί 28
έτη. Η απόλυση του π. Καστανά
ετέθη σε ισχύ από την Κυριακή
30 Ιουλίου 2017 κατά την οποία
τέλεσε και την τελευταία Λει-
τουργία του, στην οποία παρευ-
ρέθησαν δύο και πλέον χιλιάδες
πιστοί. Εν τω μεταξύ, ο κ. Με-
θόδιος αναχώρησε για διακοπές
στη Θεσσαλονίκη και συγκεκρι-
μένα πλησίον του Μητροπολίτη
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
Βαρνάβα με τον οποίο διατηρεί
στενούς φιλικούς δεσμούς πα-
λαιόθεν.

Προκλήθηκε μεγάλη αναστά-
τωση με ομαδική έξοδο εκατο-
ντάδων οικογενειών και υποστη-
ρικτών της κοινότητας, ενώ πε-
νήντα και πλέον οικογένειες
έβγαλαν τα παιδιά τους από το
Ελληνικό Σχολείο και ίδρυσαν
δικό τους σε ενοικιαζόμενη αί-
θουσα σε πόλη της Μασαχουσέ-
της.

Σκηνογραφίες θρήνου και
οδυρμού, δακρύων, θυμού και
οργής εκτυλίχθηκαν το πρωί της
Κυριακής 30 Ιουλίου 2017 στον
ναό του Αγίου Αθανασίου.

Περί τις δύο χιλιάδες πιστοί
όλων των γενεών και ηλικιών εί-
χαν κατακλύσει τον ναό από νω-
ρίς το πρωί, ενώ αστυνομικές

δυνάμεις τόσο με κανονικά
αστυνομικά οχήματα, όσο και
με συμβατικά, είχαν σταθμεύσει
έξω από τον ναό. Επίσης, δεκά-
δες δημοσιογράφοι από τα πλέ-
ον κορυφαία αμερικανικά Μέσα,
Εντυπα και Ηλεκτρονικά (του-
λάχιστον πέντε τηλεοπτικοί
σταθμοί) της Βοστώνης, αλλά
και τοπικά της πόλης του Αρλιν-
γκτον έδωσαν πλατειά κάλυψη

στα γεγονότα.
Εν τω μεταξύ, κατόπιν εντο-

λής της Μητροπόλεως Βοστώνης
μεταφέρθηκε ο ηλεκτρονικός
υπολογιστής του π. Καστανά
από το γραφείο του, στα γρα-
φεία της Μητρόπολης. Εγινε αλ-
λαγή των κλειδαριών και του
απαγορεύθηκε η είσοδός του
στο Ναό και γενικότερα στο κτι-
ριακό συγκρότημα για να μην

μπορεί να πάρει τα προσωπικά
του είδη, βιβλία, έγγραφα, άμ-
φια, επιστήθιους σταυρούς κ.λπ.
Οι υπεύθυνοι της κοινότητας
τού τα έστειλαν μέσα σε κουτιά
στην οικία του.

Ο π. Καστανάς κατέθεσε στο
Δικαστήριο ασφαλιστικά μέτρα
ζητώντας την επιστροφή του
ηλεκτρονικού υπολογιστή, εγ-
γράφων και προσωπικών ειδών.

Η Μητρόπολη κατέθεσε απά-
ντηση στο Δικαστήριο, καθώς
και κατηγορίες για κακοδιαχεί-
ριση λογαριασμού φιλανθρω-
πίας. Ο π. Καστανάς με αίτημά
του στο Δικαστήριο ζήτησε την
απόρριψη των αιτιάσεων της
Μητρόπολης και έπειτα από
δυόμισι χρόνια διαρκών παρα-
στάσεων, αναβολών και άκαρ-
πων προσπαθειών, τελικά ο δι-
καστής Peter B. Krupp του Ανώ-
τατου Δικαστηρίου της Μασα-
χουσέτης με απόφασή του με
αριθμό 17-2312-L2, στις 16 Δε-
κεμβρίου 2019, απέρριψε τις εν-
στάσεις της Μητρόπολης Βοστώ-

νης και της κοινότητας του Αγί-
ου Αθανασίου στα ασφαλιστικά
μέτρα που έχει ασκήσει ο π. Νι-
κόλαος Καστανάς. Επίσης, το δι-
καστήριο απέρριψε τις αιτιάσεις
και ισχυρισμούς της Μητρόπο-
λης και της κοινότητας για κα-
κοδιαχείριση λογαριασμού φι-
λανθρωπικών δράσεων από μέ-
ρους του π. Καστανά.

Οταν ο π. Καστανάς κατέθε-

σε τα ασφαλιστικά μέτρα στο Δι-
καστήριο, ο Μητροπολίτης Με-
θόδιος τον έθεσε σε αργία από
κάθε ιεροπραξία, η οποία και
συνεχίσθηκε από το 2017 μέχρι
τις 5 Απριλίου 2021, γεγονός το
οποίο αντίκειται στο Κανονικό
Δίκαιο της Εκκλησίας για τόσο
μακρό χρονικό διάστημα άνευ
τελεσίδικης εκκλησιαστικής
απόφασης.

Ο π. Καστανάς υπέβαλλε «έκ-
κλητο» στον Αρχιεπίσκοπο Αμε-
ρικής Ελπιδοφόρο ως την ανω-
τέρα Αρχή τής εν Αμερική Εκ-
κλησίας, κατά το πρότυπο του
Οικουμενικού Πατριάρχη για

τους ιεράρχες, ο οποίος αποφαί-
νεται τελεσίδικα για κάποιο εκ-
κλησιαστικής φύσεως θέμα.

Όταν ο Αρχιεπίσκοπος Ελπι-
δοφόρος στη συνεδρίαση της
Επαρχιακής Συνόδου τον Οκτώ-
βριο του 2020 ανακοίνωσε την
υποβολή του «εκκλήτου» από
τον π. Καστανά, ο Μητροπολί-
της Μεθόδιος οργίσθηκε και
ενοχλημένος είπε ότι προτίθεται
να παραπέμψει τον π. Νικόλαο
Καστανά σε Πνευματικό Δικα-
στήριο, πράγμα το οποίο έκανε
τον Μάρτιο του 2020 εν μέσω
πανδημίας μεθοδεύοντας την
καθαίρεσή του.

Όρισε ως αρχιδικαστή τον ιε-
ρέα Παναγιώτη Γιαννακόπουλο
από το Κέιπ-Κοτ και δικαστές
τους ιερείς Δημήτριο Τόνια του
Καθεδρικού Ναού Βοστώνης,
Χριστόφορο Φουστούκο του
Αγίου Βασιλείου Πίμποντι, Αθα-
νάσιο ή Τομ Τσινίνη της Μετα-
μόρφωσης του Λόουελ και τον
Βασίλειο Μπέμπη του Αγίου Νε-
κταρίου τότε. Εν τω μεταξύ ο
Μητροπολίτης Μεθόδιος κρα-
τούσε την απόφαση του πνευ-
ματικού δικαστηρίου επί πολ-
λούς μήνες χωρίς να την στέλνει
στην Αρχιεπισκοπή, ώσπου ο
Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος
του είπε ότι έπρεπε κάποτε να
τελειώνει αυτό το θέμα. Όταν
έλαβε τελικά ο Αρχιεπίσκοπος
Ελπιδοφόρος τα χαρτιά για τον
π. Καστανά από τον Μητροπο-
λίτη Μεθόδιο, θεώρησε ότι οι
αιτιάσεις εναντίον του π. Καστα-
νά δεν επέσυραν την ποινή της
καθαίρεσης και εισηγήθηκε την
αποκατάστασή του στην ιερο-
σύνη αίροντας την αργία του,
όπως ανακοινώθηκε από την
Σύνοδο τη Δευτέρα 5 Απριλίου
2021.

και άνω να εμβολιαστούν, μπαί-
νουμε στην τελική ευθεία για να
έχουμε εμβολιάσει πάνω από 5
εκατομμύρια κατοίκους της πό-
λης έως τον Ιούνιο», δήλωσε ο κ.
Ντε Μπλάζιο.

Τη δυνατότητα να εμβολια-
στούν χωρίς ραντεβού θα έχουν
και οι συνοδοί των δικαιούχων
αυτών.

Τα εμβολιαστικά κέντρα για
τα οποία ισχύει η απαλλαγή από
το ραντεβού για τους πολίτες από
50 ετών και άνω είναι τα εξής:

ΜΠΡΟΝΞ
Bronx Co-Op City Dreiser Com-
munity Center
Northeast Bronx YMCA (Eden-
wald)
South Bronx Educational Cam-
pus
West Bronx Gymnasium 
Lehman College - Apex Center
Bathgate Contract Postal Station

ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ
Coney Island YMCA
Teachers Prep High School
Starrett City
Flatbush YMCA
Bushwick Educational Campus
Event Space at City Point 
Brooklyn Army Terminal

ΜΑΝΧΑΤΑΝ 
Ford Foundation

NFL Experience Times Square
Yeshiva University
City College 
Essex Crossing
Abyssinian Baptist Church
Fulton Senior Community Cen-
ter / Hudson Guild

QUEENS/ΚΟΥΙΝΣ
Modell's - Queens Center Mall
Korean Community Services
Beach Channel Educational
Campus

Long Island City Vaccine Site
(Plaxall)
Queens Public Library - Flushing
Library
Queens Public Library - Ozone 
CitiField

ΣΤΑΤΕΝ ΑΪΛΑΝΤ
Former Babies R Us - Staten Is-
land Mall
Ocean Breeze Athletic Complex
Empire Outlets
St. Thomas St. Joseph's School
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TICKETS 2 GREECE ON SALE
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με επιστροφή

Aπό $299.00
+ FUEL+TAXES EXTRA

Call Toll Free: 1-800-GREECE-8 (1-800-473-3238)
1-908 213-1251 • 1-908 213-6826

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ & ΜIΝΑ ΑΓΓΕΛΗ

www.hellastickets.com

Sterling Travel

Cheap Tickets, Great Service

sterlingtravel@hotmail.com
P.O. Box 800306 
Miami, FL 33280

✆1-800-473-3238

®

Ανοιξη - Καλοκαίρι. Eνημερωθείτε για τις νέες τιμές.

WR
Συνδρομές με το ταχυδρομείο

ΕΝΤΟΣ Η.Π.Α
q 1 ΧΡΟΝΟ   $208.00
q 6 ΜηΝΕΣ   $120.00
q 3 ΜηΝΕΣ   $  83.00

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
q ΕΚΔΟΣη ΣΑΒ/ΚΟΥ 1 ΧΡΟΝΟ $ 77.00

ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Η.Π.Α
q 1 ΧΡΟΝΟ $322.00
q 6 ΜηΝΕΣ $189.00
q 3 ΜηΝΕΣ $125.00

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
q ΕΚΔΟΣη ΣΑΒ/ΚΟΥ 1 ΧΡΟΝΟ $274.00
q ΕΚΔΟΣη ΣΑΒ/ΚΟΥ 6 ΜηΝΕΣ $165.00
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Του Μιχάλη Κακιά

ΠΕΡΘ ΑΜΠΟΪ. ΝΕΑ ΙΕΡΣΕΗ.
Μέσα σε κατανυκτικά πνευματική
ατμόσφαιρα τελέσθηκε την Πα-
ρασκευή 16 Απριλίου η Ακολου-
θία του Ακαθίστου Υμνου στον ιε-
ρό ναό του Αγ. Δημητρίου στην
πόλη Περθ Αμποϊ της Νέας Ιερ-
σέης.

Ο ιερατικός προϊστάμενος του
ναού, π. Γεώργιος Παρσένιος, μι-
λώντας στον «Εθνικό Κήρυκα»,
αναφέρθηκε στο νόημα και ση-
μασία του Ακαθίστου Υμνου, τον
οποίο χαρακτήρισε ως ένα ποίημα
αριστούργημα της ελληνορθόδο-
ξης χριστιανικής παράδοσης και
φιλολογικό μνημείο άφταστης τε-
λειότητας και ευχήθηκε Καλό Πά-
σχα στην Ομογένεια.

«Ενας ύμνος», όπως τόνισε,
«προς την Παναγία, που, όταν
ψάλλεται στις εκκλησίες κατά τη
διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστής, προκαλεί ρίγη αληθινής
συγκίνησης και πνευματικής ανά-
τασης στους πιστούς.

Ψάλλεται τμηματικά το βράδυ
της Παρασκευής των τεσσάρων
πρώτων εβδομάδων των Νηστει-
ών και ολόκληρο το βράδυ της
Παρασκευής της πέμπτης εβδο-

μάδας των Νηστειών, κατά τη
διάρκεια της Ακολουθίας του Ακα-
θίστου Υμνου.

Αναφέρεται γενικότερα στην
ενανθρώπιση του Ιησού και τη
σωτηρία των ανθρώπων, ενώ εξαί-
ρεται η συμβολή της Παναγίας».

Η πρόεδρος του εκκλησιαστι-
κού συμβουλίου, Ελένη Κούτρου
- Horan, εξέφρασε τη λύπη της
που φέτος, όπως και πέρυσι, το
«Χριστός Ανέστη» θα ψαλεί σε μι-
σοάδειους ναούς, λόγω των πε-

ριοριστικών μέτρων και ευχήθηκε
η Ανάσταση του Χριστού να φέρει
το τέλος της πανδημίας, που τόσο
πολύ έχει ταλαιπωρήσει την αν-
θρωπότητα και να μπορέσει να
επιστρέψει ο κόσμος πίσω στην
κανονική του ζωή.

Ενημέρωσε δε όλους τους πι-
στούς που θέλουν να συμμετέ-
χουν στους εορτασμούς της Με-
γάλης Εβδομάδας και του Πάσχα,
ότι η εκκλησία του Αγ. Δημητρίου
τηρεί όλα τα μέτρα όπως υποδει-

κνύονται από τις υγειονομικές
υπηρεσίες.

Η ταμίας της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας, Αννα Κυριακάτου,
ευχήθηκε σε όλο τον Ελληνισμό
και όλους τους χριστιανούς, καλό
Πάσχα με υγεία, δύναμη και αγά-
πη. «Η Φιλόπτωχος εργάζεται όλο
το χρόνο, ανελλιπώς, για να βοη-
θάει τους ανθρώπους σε ανάγκη
γι αυτό στέλνω θερμή παράκληση
να στηρίζεται από όλους» πρό-
σθεσε.

Σημαντική διευκόλυνση 
στη διαδικασία εμβολιασμού

Ο Ακάθιστος Υμνος στον Αγιο Δημήτριο

Ο ιερατικός προϊστάμενος του ναού, π. Γεώργιος Παρσένιος,
στο ψαλτήρι μαζί με τον Δημήτρη Τσιβίλα, μέλος του εκκλη-
σιαστικού συμβουλίου και τον ιεροψάλτη, Ευάγγελο Κατσα-

κάλη. Δεξιά: Η πρόεδρος του εκκλησιαστικού συμβουλίου,
Ελένη Κούτρου - Horan ανάβει ένα κερί στον ιερό ναό του Αγ.
Δημητρίου. 

Η Ακολουθία του Ακαθίστου Υμνου στον ιερό ναό του Αγ. Δημητρίου στην πόλη Περθ Αμποϊ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WR/MIXAΛηΣ ΚΑΚΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Ο Οι-
κουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρ-
θολομαίος χοροστάτησε κατά
την Ακολουθία του Ακαθίστου
Ύμνου στον Πάνσεπτο Πατριαρ-
χικό Ναό. Με τον Παναγιώτατο
συγχοροστάτησαν οι Μητροπο-
λίτες Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμ-
μανουήλ, Φιλαδελφείας κ. Με-
λίτων, Μυριοφύτου και Περιστά-
σεως κ. Ειρηναίος, Μύρων κ.
Χρυσόστομος, Σαράντα Εκκλη-
σιών κ. Ανδρέας και Προύσης κ.
Ιωακείμ.

Ο Πατριάρχης ανέγνωσε την
Α' Στάση των Χαιρετισμών προς
την Υπεραγία Θεοτόκο και τις
επόμενες τρεις ανέγνωσαν δια-
δοχικά οι Σεβασμιώτατοι Μη-
τροπολίτες Γέρων Χαλκηδόνος,
Φιλαδελφείας και Μυριοφύτου
και Περιστάσεως.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Πα-
νοσιολογιότατος Τριτεύων των
Διακόνων κ. Αλέξανδρος.

Μετά την απόλυση ο Πανα-
γιώτατος χειροθέτησε στο οφί-
κιο του Μέγα Αρχιδιακόνου της
Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκ-
κλησίας τον Πανοσιολογιώτατο

κ. Παΐσιο, μέχρι πρότινος Διευ-
θυντή του Ιδιαιτέρου Πατριαρ-
χικού Γραφείου.

Η Ακολουθία του Ακαθίστου
Υμνου στο Πατριαρχείο

Ελπιδοφόρος και Σύνοδος αποκατέστησαν τον π. Ν. Καστανά
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Ο Μητροπολίτης Βοστώνης Μεθόδιος με τον ιερέα Παναγιώτη
Γιαννακόπουλο, πρώην προϊστάμενο της κοινότητας Αγίου Γε-
ωργίου στο Κέιπ Κοτ, τον οποίον χρησιμοποιεί σε πνευματικά
δικαστήρια ως αρχιδικαστή. Δεξιά: Ο κατάμεστος ναός του Αγίου
Αθανασίου στο Αρλιγκτον Μασαχουσέτης κατά την τελευταία
Λειτουργία του π. Νικολάου Καστανά στις 30 Ιουλίου 2017.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ψάλλει τον Ακάθι-
στο Υμνο μπροστά στην εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος
προχειρίζει στο οφίκιο του Μέ-
γα Αρχιδιακόνου τον π. Παϊ-
σιο, ο οποίος ήταν μέχρι προ
τινος Διευθυντής του Ιδιαιτέ-
ρου Πατριαρχικού Γραφείου.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜηΤΡΟΠΟΛηΣ ΒΟΣΤΩΝηΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙEΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»/ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΜΟΥΚΟΣ


