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στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος, στη 
Χαλκηδόνα, και να λάβει μέρος στη Θεία 
Λειτουργία για τον εορτασμό της Κυρια-
κής της Ορθοδοξίας.
Μάλιστα, με ανάρτησή του την Κ. Δευτέρα  
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχή-
θηκε σε όλες και σε όλους «Ευλογημένη 
Τεσσαρακοστή», ενώ σημείωσε ότι «Ευρι-
σκόμενος στο Φανάρι με τον πνευματικό 
πατέρα όλων μας, τον Οικουμενικό Πα-
τριάρχη Βαρθολομαίο, αναλογίζομαι ότι 
το ταξίδι της Μεγάλης Τεσσαρακοστής εί-
ναι γεμάτο πνευματική χαρά και ολοκλη-
ρώνεται με την επιστροφή στην οικία του 
πατρός».
Σε άλλο μήνυμά του στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπι-

δοφόρος, ο οποίος δηλώνει αισιόδοξος 
ότι το εξωτερικό του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου 
στο Σημείο Μηδέν θα έχει ολοκληρωθεί 
εγκαίρως ενόψει της θλιβερής 20ής επε-
τείου της 11ης Σεπτεμβρίου 2021, τονίζει 
ότι «Ο ιερός ναός αναδεικνύεται ως ένα 
κενοτάφιο για όσους έχασαν τη ζωή τους 
κατά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης 
Σεπτεμβρίου 2001. Τα γεγονότα εκείνης 
της ημέρας και η οδυνηρή απώλεια ζωών, 
μαζί με τα λιγοστά λείψανα εκείνων που 
έχασαν τη ζωή τους, αποδίδουν στον ιερό 
ναό έναν ακόμη σκοπό. Ο ιερός ναός, 
υπογραμμίζει, αποτελεί καταφύγιο μνή-
μης και τόπο ιερού προσκυνήματος και 
αυτό αποτελεί μεγάλη ευθύνη για την ελ-
ληνική ορθόδοξη κοινότητα». 

Μ
ε τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
Βαρθολομαίο συναντήθηκε την 
Δευτέρα ο Αρχιεπίσκοπος Αμε-
ρικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος 

τον ενημέρωσε για διάφορα θέματα της 
μεγάλης Επαρχίας του, όπως η πορεία 
των εργασιών αποπεράτωσης του Ιερού 
Ναού Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν 
-εθνικού προσκυνήματος των Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής-, η διατήρηση αλώ-
βητης της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής 
ταυτότητας του Ελληνικού Κολεγίου και 
της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυ-
ρού, στη Βοστώνη, και τα σχετικά ζητήμα-
τα με το Ταμείο Σύνταξης των κληρικών 
στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής.
Ο Παναγιώτατος συνεχάρη τον Αρχιεπί-
σκοπο Ελπιδοφόρο για την αίσια έκβαση 
της περιπέτειας του Ελληνικού Κολεγίου 
και της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου 
Σταυρού, και μάλιστα εξέφρασε τη συγκί-
νησή του για την επαναβεβαίωση, από 
την αρμόδια επιτροπή για την ανώτατη 
εκπαίδευση στις πολιτείες της Νέας Αγ-
γλίας, της πλήρους ακαδημαϊκής αναγνώ-
ρισης των δύο ιδρυμάτων.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής έφτασε στην 
Κωνσταντινούπολη την προηγούμενη Κυ-
ριακή προκειμένου να παραστεί στην εν-
θρόνιση του νεοεκλεγέντος Μητροπολίτη 
Γέροντος Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, που 
έχει οριστεί για το Σάββατο 20 Μαρτίου 
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Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής με τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη

Προτού πηδήξει από το παράθυρο, ο 
μαθητής έγραψε ένα γράμμα συγγνώμης 
προς τον μαθητή του που είχε πέσει θύμα 
του εκφοβισμού, δήλωσε η εισαγγελία σε 
επικοινωνία με το AFP.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 
11χρονος είχε μόλις τιμωρηθεί από τη 
μητέρα του για περίπτωση εκφοβισμού. 
Νωρίτερα, είχε κληθεί από το σχολείο 
του, μαζί με τη μητέρα του, σχετικά με 
γεγονότα εκφοβισμού σε βάρος άλλου 
μαθητή, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 
σχολικός επιθεωρητής του Κρετέιγ.

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας 
για τα περιστατικά θρομβώσεων που 
παρουσιάστηκαν, υπογραμμίζοντας ότι 
«η ΕΕ βασίζεται στις συστάσεις του Ευ-
ρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων».
«Η ασφάλεια δεν είναι διαπραγματεύσι-
μη» επισήμανε η Ευρωπαία επίτροπος, 
σημειώνοντας ότι θα υπάρξει αύξηση 
στις παραδόσεις εμβολίων το δεύτερο 
τρίμηνο, ενώ όσον αφορά στο ψηφια-
κό πιστοποιητικό, τόνισε ότι «πρέπει να 
λάβουμε γρήγορα απόφαση».

Έ
να εντεκάχρονο παιδί, που πήγαι-
νε σε σχολείο στα περίχωρα του 
Παρισιού, αυτοκτόνησε λίγο αφό-
του είχε κληθεί από το σχολείο 

του για ένα «περιστατικό εκφοβισμού» σε 
βάρος άλλου μαθητή.
Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, 
επικαλούμενο συγκλίνουσες πηγές, η Δι-
καιοσύνη έχει ξεκινήσει έρευνα για την 
«αναζήτηση των αιτιών του θανάτου του», 
την οποία ανέλαβε η αστυνομία στο Βιτρί 
συρ Σεν (κοινότητα κοντά στο Παρίσι), 
όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.
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Γαλλία: Έντεκάχρονος αυτοκτόνησε μετά από μπούλινγκ σε άλλο μαθητή

Έκκληση της Έπιτρόπου Κυριακίδου να χρησιμοποιηθεί κάθε δόση εμβολίου

Κ
αλούμε τα κράτη-μέλη να χρη-
σιμοποιήσουν όλες τις διαθέσι-
μες δόσεις εμβολίων» τόνισε η 
επίτροπος Υγείας της ΕΕ Στέλλα 

Κυριακίδου κατά τη συνέντευξη τύπου 
μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκε-
ψης των υπουργών Υγείας.
«Κάθε δόση μετρά και κάθε δόση προ-
σφέρει μια ασπίδα προστασίας» σημεί-
ωσε η Στέλλα Κυριακίδου, τονίζοντας 
ότι «η ασφάλεια είναι το κλειδί».
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην έρευνα 


