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O π. Αλέξανδρος
Καρλούτσος
ένωσε τους
ιεράρχες της
Αρχιεπισκοπής

Αποφοίτηση
της 6ης τάξης του
ελληνικού σχολείου
της Αγίας Τριάδας
Χίκσβιλ
Σελίδες 6 - 7

Σελίδα 9

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Χάρης Θεοχάρης:
Θα μπορούσε
να ανοίξει
η αγορά των ΗΠΑ
τον Αύγουστο
Νέα Υόρκη.Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Αν και δεν είναι σε θέση επί του παρόντος να προβεί σε εκτίμηση ως προς το
χρονικό σημείο που θα αρθούν οι περιορισμοί στον εισερχόμενο τουρισμό από τις
Η.Π.Α, ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στη Greek News, δεν θεωρεί πολύ ρεαλιστικό να περιμένουμε την
απελευθέρωση της εισόδου Αμερικανών
στην Ελλάδα μέσα στον Ιούλιο.
«Από την άλλη, προσθέτει, ο Αύγουστος είναι ένας μήνας κατά τον οποίον θα
Συνέχεια στη σελίδα 13

Με ομόφωνη
καταδίκη απαντά
η Ελλάδα
στην τουρκική
προσβολή
Σελίδα 17

NYC – LI: $1.00 • Outside $1.25

Αφιέρωμα στην
46η επέτειο του
πραξικοπήματος
και της τουρκικής
εισβολής
Σελίδες 20 - 26

STOP στα ταξίδια στην Τουρκία
και στις Τουρκικές Αερογραμμές
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Καιρός οι Ελληνοαμερικανοί να δείξουν
εμπράκτως στην Ουάσιγκτον ότι πρέπει
να πληρώσει η Τουρκία για την μετατροπή
της Αγίας Σοφίας σε τζαμί
Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος μιλά στην τελετή αποφοίτησης της 12ης τάξης του Αγίου
Δημητρίου Αστόριας. Η ομιλία του περιείχε αναφοράς στην πρόσφατη μετατροπή της
Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί. Φωτογραφία: Δημήτρης Πανάγος (Σελίδες 10-11)

Λόγω των θερινών διακοπών η Greek News δεν θα εκδοθεί στις 20 & 27
Ιουλίου, και τον Αύγουστο. Θα είμαστε ξανά μαζί σας τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnline)
Την οργή της Ομογένειας προκάλεσε η απόφαση των
τουρκικών αρχών να προχωρήσουν στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής και Ομογενειακές οργανώσεις εξέδωσαν ανακοινώσεις καταδίκης,
ενώ χλιαρές ήταν οι αντιδράσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και
του δημοκρατικού προεδρικού υποψηφίου, Τζο Μπάιντεν,
μέσω αντιπροσώπου.
Καταδικαστική ανακοίνωση κι από την οργάνωση των
Συνέχεια στη σελίδα 8

ΑΓΑΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ
Απόλαυσε την ομορφιά
Μείνε Ασφαλής

11η Εκστρατεία της Greek News για τον ελληνικό Τουρισμό
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Της Β. Χατζηβασιλείου /ΑΠΕ-ΜΠΕ
Νόνα Φερνάντες (Nona Fernάndez
Silanes) είναι μια από τις διασημότερες προσωπικότητες της Χιλής τόσο ως συγγραφέας όσο και ως πολιτικό πρόσωπο. Το
μυθιστόρημά της «Space Invaders», που κυκλοφόρησε πρόσφατα στα ελληνικά, σε μετάφραση Κώστα Αθανασίου, από τις εκδόσεις
Gutenberg, εκτυλίσσεται στη Χιλή της δεκαετίας του 1980, όπου η δεκάχρονη Εστρέγια
Γκονσάλες εμφανίζεται ξαφνικά σε ένα σχολείο του Σαντιάγο, συνοδευόμενη από τον
πατέρα της, που είναι στέλεχος της δικτατορικής κυβέρνησης Πινοτσέτ, για να εξαφανιστεί
μυστηριωδώς λίγο αργότερα. Εικοσιπέντε
χρόνια μετά, όνειρα και αναμνήσεις στοιχειώνουν τους συμμαθητές της και ζωντανεύουν
όχι μόνο τη δική της ιστορία, αλλά και τη
ιστορία μιας ολόκληρης γενιάς που μεγάλωσε
βυθισμένη στον τρόμο.
Η Φερνάντες μιλάει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ γι› αυτή τη γενιά, όπως και για το βάρος της μνήμης
που φέρει μέχρι και τις ημέρες μας.

Η

ΕΡ: Τι σήμαινε η εποχή Πινοτσέτ για ένα παιδί και έναν έφηβο της γενιάς σας;
ΑΠ: Ανήκω σε μια γενιά γουάτσα. Γουάτσο
στη Χιλή είναι ο πεντάρφανος, αυτός που δεν
έχει ούτε πατέρα ούτε μητέρα. Ιστορικά είμαστε
οι γεννημένοι στη διάρκεια της δικτατορίας, σε
εποχές που η γενιά των γονιών μας είχε αλλού
το μυαλό της, κάποιοι ήταν σε σοκ, άλλοι τσακισμένοι από τις απώλειες, κάποιοι άλλοι πολύ
απορροφημένοι από την προσπάθεια να αντισταθούν, άλλοι πάλι απουσίαζαν οριστικά και
αμετάκλητα, τους είχαν σκοτώσει, και οι υπόλοιποι, οι περισσότεροι, λίγο τρελαμένοι από
φόβο, από τύφλωση, από χαζομάρα και βλακεία. Επομένως οι γονείς μας δεν ήταν ποτέ καλοί συνομιλητές την ώρα που ήταν να δώσουν
εξηγήσεις ή να αφηγηθούν τι συνέβαινε. Μεγαλώσαμε λίγο χαμένοι στο διάστημα, σαστισμένοι, χωρίς να καταλαβαίνουμε εντελώς τι συνέβαινε γύρω μας, γεμάτοι ερωτήσεις που τις καταπίναμε και αινίγματα που δεν μπορούσαμε να
λύσουμε. Υπήρχαν επιθέσεις, νεκροί, σφαγές,
εξαφανίσεις, πορείες, διαμαρτυρίες, εκδηλώσεις μνήμης για νεκρούς και όλα αυτά λίγο-λίγο σχημάτιζαν ένα σκοτεινό παζλ που ήταν δύσκολο να συμπληρωθεί. Όταν ήρθε η δημοκρατία πιστέψαμε πως όλα θα ξεκαθαρίζονταν, αλλά αυτό δεν συνέβη. Πολλές ερωτήσεις έμειναν
χωρίς απάντηση και το παζλ συνέχιζε να βρίσκεται εκεί, γεμάτο με κενά. Η αναζήτηση αυτών των απαντήσεων είναι ένας από τους λόγους που με έκαναν να αρχίσω να γράφω. Η
δουλειά μου άρχισε σιγά-σιγά να επικεντρώνεται στην προσπάθεια να συμπληρώσω αυτό το
παζλ, να ερευνώ και να βρίσκω λίγο-λίγο τις
απαντήσεις. Με τον καιρό, οι πληροφορίες
έχουν γίνει πια πιο προσπελάσιμες, δεν είναι
τόσο δύσκολο να τις βρει κανείς όπως ήταν τη
δεκαετία του 1990, ακόμα και κάποιοι από τους
γονείς μας μπορούν ή θέλουν πια, με δυσκολία,
να μιλήσουν, οπότε αυτή η δουλειά μού έχει γίνει σχεδόν εμμονή, να ανασυνθέτω σιγά-σιγά
αυτό το παρελθόν που το έζησα μισό, σαν σε
όνειρο. Πιστεύω ότι στη γενιά μου πέφτει ο
κλήρος να κάνει αυτή τη δουλειά της ανασύνθεσης, να μεταπλάσει τα πραγματικά γεγονότα
σε μυθοπλασία, να οικειοποιηθεί τα γεγονότα,
να τα περάσει μέσα από το δικό μας πρίσμα, να
τα βγάλει από τον επίσημο λόγο και το μουσείο
και να τα εισαγάγει σε εκείνο το συλλογικό
ασυνείδητο όπου τα κομματάκια μετατρέπονται
σε ένα σύνολο πιο περίπλοκο και ισχυρό. Από
εδώ προκύπτει και το ενδιαφέρον μου να δουλεύω πάνω σε πραγματικά γεγονότα.

ΕΡ: Οι οικογένειες των παιδιών που πρωταγωνιστούν στο βιβλίο σας προέρχονται από
όλο το πολιτικό φάσμα. Η δικτατορία του Πινοτσέτ ήταν άραγε ένα δράμα που διαπέρασε
όλα τα επίπεδα της κοινωνίας στη Χιλή;
ΑΠ: Είναι αδύνατον η μεγάλη Ιστορία να
μην παρεισφρήσει με τον ένα ή με τον άλλο
τρόπο στους διαδρόμους της ιδιωτικής ζωής
όλων των ανθρώπων. Αυτό δεν σημαίνει πως
όλοι ήταν θύματα ή πως όλοι υπέστησαν τη θηριωδία της δικτατορίας, ωστόσο ήταν όντως
μια περίοδος πολύ καθοριστική για τη ζωή
όλων, γυναικών και ανδρών, που την έζησαν,
όπως φαντάζομαι πως πρέπει να ήταν και η
εμπειρία της ελληνικής δικτατορίας.
ΕΡ: Με ποια οπτική προσεγγίζετε το θέμα
της πολιτικής και της ιστορικής μνήμης, που
αποτελεί τον κεντρικό άξονα του βιβλίου σας,
και πώς το πολιτικό τραύμα μετατρέπεται σε
πηγή λογοτεχνικής έμπνευσης;
ΑΠ: Γεννήθηκα το 1971, ήμουν δύο ετών
όταν έγινε το στρατιωτικό πραξικόπημα. Μεγάλωσα σε εκείνη τη σκοτεινή και παράξενη
εποχή που ήταν η δικτατορία στη Χιλή, και
βγήκα στον κόσμο ανάμεσα σε πορείες, αγρύπνιες γύρω από νεκρούς, ελικόπτερα και κηδείες. Είμαι κομμάτι μιας γενιάς μισοχαμένης, που
δεν υπήρξε πρωταγωνίστρια σε τίποτα, η οποία
όμως παρατηρούσε με τα εφηβικά της μάτια και
προσπάθησε με τα λίγα της χρόνια να κινητοποιηθεί. Πιστεύω πως είμαστε κάπως καταδικασμένοι να θυμόμαστε. Ίσως γι› αυτό, χωρίς σχέδιο, χωρίς πρόθεση, σαν μια πράξη οργανική,
κάθε βιβλίο μου το έχω γράψει με τη σκέψη σε
εκείνα τα παιδιά που υπήρξαμε. Ξαναζωντανεύω ιστορίες που έχω ζήσει, που έχουν διασταυρωθεί με τον δικό μου δρόμο, που άκουσα,
που μου διηγήθηκαν, ιστορίες που δεν είναι μέρος της επίσημης αφήγησης, και προσπαθώ να
τους δώσω έναν χώρο στο τώρα. Να εστιάσω σ›
αυτές, να τις φωτίσω, γιατί πιστεύω ακράδαντα
στη σκυταλοδρομία της μνήμης. Με ενδιαφέρει
η κατασκευή αυτής της συλλογικής μνήμης.
Όχι της επίσημης, όχι της αγκυλωμένης στα
μουσεία και στα εγχειρίδια. Όχι αυτής με τους
καλούς και τους κακούς. Όχι αυτής που καθησυχάζει και κατευνάζει. Πιστεύω στη ζωντανή
μνήμη, αυτή που δημιουργούμε όλοι μεταξύ
μας, που είναι φτιαγμένη με θραύσματα από τις
αναμνήσεις όλων των ανθρώπων. Πιστεύω σ›
αυτό το τέρας το τρομακτικό και αταξινόμητο,

που διεκδικεί και απαιτεί. Γιατί έτσι είναι οι αναμνήσεις. Ανεξέλεγκτες, ανυπότακτες, απρόβλεπτες. Βγαίνουν από το σενάριο, επιτίθενται από
το παρελθόν και μας κάνουν να καταλάβουμε
πως το παρελθόν δεν υπάρχει, πως είναι απλώς
και μόνο μια ανήσυχη διάσταση του παρόντος.
ΕΡ: Η κατακερματισμένη αφήγηση και ο
ονειρικός λόγος παίζουν σημαντικό ρόλο στο
βιβλίο σας, σε ένα πλαίσιο, πάντως, κατά τα
άλλα ρεαλιστικό. Γιατί επιλέξατε αυτόν τον
τρόπο να χειριστείτε το θέμα σας;
ΑΠ: Γιατί έτσι είναι η συλλογική μνήμη. Κατακερματισμένη, φτιαγμένη από χίλιες εκδοχές,
από πολλές φωνές, σκαρωμένη με νήματα από
αέρα, ακαθόριστα, ελάχιστα σαφή, όπως ακριβώς και τα όνειρα. Τα όνειρα και οι αναμνήσεις
είναι φτιαγμένα από το ίδιο υλικό που φυλάμε
στο ασυνείδητό μας, και με αυτό το υλικό έχει
γραφτεί και τούτο το βιβλίο.
ΕΡ: Ποιος πιστεύετε πως είναι ο πολιτικοκοινωνικός ρόλος της λογοτεχνίας σήμερα; Οι μέρες που ζούμε είναι πολύ κρίσιμες σε ολόκληρο
τον κόσμο, τόσο στο επίπεδο της δημόσιας
υγείας όσο και στο οικονομικό επίπεδο. Πώς
μπορεί ένας συγγραφέας να πραγματευτεί αυτά τα προβλήματα;
ΑΠ: Η γραφή που εμένα με ενδιαφέρει είναι μια γραφή που είναι συνδεμένη με την εποχή της. Γράφω προσπαθώντας να κατανοήσω
την πραγματικότητα που με περιβάλλει, να την
αναλύσω, να την αμφισβητήσω. Η ιστορική
στιγμή που ζούμε είναι περίπλοκη και πολύ δύσκολη, όμως είναι δουλειά της τέχνης γενικά
να δίνει ένα νόημα σε όλη αυτή την εμπειρία
που βιώνουμε ως ανθρωπότητα. Να την παρατηρεί, να την αφηγείται, να την κοιτάζει από
όλες τις πιθανές πλευρές και να καταφέρνει να
βρίσκει την ποίηση που θα μας επιτρέπει να την
καταλαβαίνουμε πέρα από τους αριθμούς και
τα κρούσματα και τις οικονομίες σε κρίση. Να
ερευνά το αίνιγμα όλης αυτής της κατάστασης.
Στην Ελλάδα ξέρετε ήδη πόσο σημαντικό ήταν
για τον κόσμο να αφηγείται κανείς ξανά και ξανά τον πόλεμο της Τροίας. Αν δεν το κάνουμε,
αν δεν αφηγούμαστε όσα έχουν συμβεί, δεν θα
καταφέρουμε να τα καταλάβουμε και ίσως διαπράξουμε το σφάλμα να τα ξεχάσουμε.
ΣΣ: Το ΑΠΕ-ΜΠΕ ευχαριστεί τον Κώστα
Αθανασίου για τη μεταφραστική του μεσολάβηση
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Καλό καλοκαίρι
Μια ακόμη εκστρατεία «Πάμε Ελλάδα» της
Greek News φτάνει στο τέλος, η 11η, κάτω από
εξαιρετικά ειδικά συνθήκες. Εμείς κάναμε το
καθήκον μας δείχνοντας την ασφάλεια που
υπάρχει στην Ελλάδα και τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των επισκεπτών από
την πανδημία, απλά τα πράγματα στις ΗΠΑ δεν
πάνε καλά. Οι αμερικανοί δεν είναι πουθενά ευπρόσδεκτοι στην Ευρώπη κι οι αεροπορικές
εταιρείες έχουν περιορισμένες πτήσεις.
Ευχόμαστε τα πράγματα να πάνε καλύτερα
και να μπορέσουμε έστω και τον Αύγουστο, ή
τον Σεπτέμβριο να απολαύσουμε τη γενέτειρα.
Εξάλλου η Ελλάδα είναι πανέμορφη 365 μέρες
το χρόνο.
Ραντεβού στις 7 Σεπτεμβρίου.
Α.Ζ.

Τελικά βοηθούν;
Υπάρχουν φορές που αναρωτιέμαι με τους φιλάνθρωπους και τις φιλανθρωπίες τους. Θυμάμαι κάποιον που πρόσφερε όπου επρόκειτο να
ακουστεί το όνομά του, αλλά στράγγιζε τους
εργάτες του κι αν κάποιος φτωχός του ζητούσε
ένα εικοσάρι, θα του έκανε ανάκριση τι θα τα
κάνει κι αν τα παίξει στα άλογα.
Παρομοίως σκέφτομαι την δωρεά των 25 εκατομμυρίων του Ιδρύματος Νιάρχου σε μία επιτροπή που θα αναλάμβανε στο εξής το σχολείο
του Αγίου Δημητρίου Αστόριας (κι όχι στην κοινότητα). Ποια η σκοπιμότητα αυτής της δωρεάς
που έκανε άνω – κάτω την κοινότητα; Που προωθούσε συγκεκριμένους παράγοντες της Ομογένειας και συγκεκριμένους επιχειρηματίες; Καλώς απέρριψε η κοινότητα τη δωρεά και κάτω
τα χέρια από τον ιερέα που έδειξε ότι είναι παλικάρι. Αν το ίδρυμα αγαπά τόσο πολύ την ελληνική εκπαίδευση των ελληνοπαίδων της Ομογένειας, έχει πολλά εκατομμύρια κι ας ξεκινήσει
το καλύτερο πρότυπο ελληνικό σχολείο.
Το ίδρυμα Νιάρχος έχει βοηθήσει διάφορες
πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά στα κοινοτικά εστίασε την προσοχή του στον Καθεδρικό
(κι εκεί όχι χωρίς τριβές), μια δωρεά στον Αγιο
Νικόλαο (κι αυτή με τριβές) και στον χώρο του
Ομογενειακού Τύπου αποκλειστικά στον «Εθνικό Κήρυκα». Κάποια χρήματα όπως αυτά για τη
διάσωση του αρχείου του είναι μεγάλης σημασίας, τα υπόλοιπα είναι απλή προνομιακή σχέση,
που στην πράξη ενισχύει έναν σε βάρος των
υπολοίπων. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Πάρτε παράδειγμα το πρόγραμμα staellinika για τα κοινοτικά μας σχολεία. Όλα τα ομογενειακά μέσα
το προωθούν, μόνο ο «Κήρυκας» παίρνει τις καλοπληρωμένες διαφημίσεις του ιδρύματος
Νιάρχος. Αποκαλύπτοντας τα κίνητρα των
υπευθύνων του Ιδρύματος και εκθέτοντας την
Αρχιεπισκοπή και τον κ. Ελπιδοφόρο. Ο οποίος,
αφού το πρόγραμμα διαφημίζεται, καλό είναι να
εξασφαλίσει χρήματα για τη διαφήμιση των
υπολοίπων.
Τα ίδια έκανε και πέρυσι με τις εκδηλώσεις του
καλοκαιριού, όπου το Ίδρυμα τις διαφήμιζε στη
Νέα Υόρκη, για να πάρουμε το αεροπλάνο να
κατεβούμε στο Φάληρο. Να, τα λέω με πίκρα,
αλλά είναι αλήθεια. Φοβού του Δαναούς και
δώρα φέροντες. Α.Ζ.

Οι επιμένοντες νίκησαν
Η Χιλιανή κυβέρνηση ενέδωσε τελικά στη έμμονη πίεση των λογοτεχνών, ακαδημαϊκών,
καλλιτεχνών,καθηγητών, κ.λπ., να μην κλείσει η
πρεσβεία της χώρας στην Αθήνα καιανακάλεσε
την απόφασή της! Έμμεσα είναι και μία νίκη της
Ελλάδας, δηλαδή της ιστορίας και του πολιτισμού της, που αυτοί διδάχτηκαν ως μέρος της
εγκύκλιας παιδείας τους και πρόβαλαν ως αιτιολογία αποκοπής τους από «τον πλούτο μιας
αστείρευτης παρακαταθήκης ανώτερων αγαθών» του νου και της παιδείας. Οι θησαυροί αυτοί ανήκουν στην Ελλάδα και «θα παραμένουν
αμετάθετοι» για να συνεχίσει να τους διαθέτει
σε όσους τους επιθυμούν. Γι΄ αυτό δεν θέλησαν

Καλοκαιρινό στιγμιότυπα από την παραλία της Καραθώνας στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου
2020. Όπου κι αν πάμε στην Ελλάδα, είναι όμορφα. Καλό καλοκαίρι.
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
να αποκοπούν οι δεσμοί της χώρας τους μετην
Ελλάδα. Έτσι μίλησαν σε μία από τις επιστολές
τους. Συγχαρητήρια για την επιτυχία τους σε
μια απόφαση που, πραγματικά, έμοιαζε αμετάκλητη, μαζί με ένα μεγάλο εύγε για την πίστη
και προβολή αυτών των ανεκτίμητων αγαθών
της Ελλάδας. Αγαθά που τόσο λίγο μετράνε για
τους πολλούς στη «ρεαλπολιτίκ» του καιρού
μας. Ρ.Κ.

του ίδιου κόμματος (με άλλο όνομα) ο Αλαβάνος, ήταν κι εκείνος ιδιοκτήτης 27(;) σπιτιών είχα ακούσει. Όταν, όμως, λόγω σοσιαλιστικής
αλληλεγγύης έφερε στην Αθήνα ένα τσούρμο
Αράβων από την Κρήτη, δεν τους πήγε σ’ ένα
από τα σπίτια του αλλά τους άφησε στη Νομική
σχολή ή κάπου εκεί, είδαμε στα νέα! Ρ.Κ.

Αγορά 28 σπιτιών

Μεγαλοαγοραπωλησίας
συνέχεια

Η αγορά μονοκοπανιά 28 σπιτιών από βουλευτή του αριστερού, σοσιαλιστικού κόμματος
στους Αγίους Αναργύρους, είχε συνειρμούς για
διάφορες καταστάσεις, εποχές και γεγονότα για
μένα. Η γειτονιά σιγά-σιγά παύει να κατοικείται από Έλληνες. Όσοι υπάρχουν ακόμα θα πρέπει μάλλον να αποτελούν μειοψηφία. Αυτό παρατήρησα πριν κιόλας περίπου δεκαπέντε χρόνια, που βρέθηκα εκεί για τελευταία φορά. Η
γειτονιά ήταν ήδη αλλαγμένη: ξένες γλώσσες
που δεν καταλάβαινα, ειδική ενδυμασία από καλυμμένες γυναίκες, οι δρόμοι χωρίς κόσμο, χωρίς παιδιά να παίζουν, χωρίς μαγαζιά,κ.λπ. Τα
«παλιά» χρόνια η γειτονιά αυτή έσφυζε από
ζωή. Εκεί έμενε το μέλος της παρέας μας, ο Κασιώτης ποιητής καπετάν Δημήτρης Αντωνίου με
τη μητέρα του, και κάποιες φορές πηγαίναμε να
τον πάρουμε για μια συνάντηση με το Νίκο
Καββαδία και τον καπετάν Σπύρο Βανδώρο.
Αυτός ήταν ο μόνος από την παρέα που διέθετε
αυτοκίνητο. Όταν πέθανε η μητέρα του καπετάν Δημήτρη και δεν καπετάνεψε πια, μετά το
ναυάγιο του «Αγαμέμνονα» για το οποίο δεν
έφταιγε εκείνος,μεταφέρθηκε στην οδό Φυλής
204. Ήταν διαμέρισμα και τα έπιπλα από το σπίτι περίσσευαν και το έκαναν να μοιάζει λίγο με
αποθήκη.Εκεί τον επισκεπτόμουν μετά από τα
ταξίδια μου και πίναμε ένα ουΐσκυ σε μια γωνιά
του σαλονιού. Για δείπνο πηγαίναμε στο εστιατόριο «Ο σβίγκος», στην Κυψέλη, όπου κάποιες
φορές ερχόταν και ο φίλος του, Κωνσταντινουπολίτης ποιητής Αλέξανδρος Μπάρας. Δεν μας
άφηνε ποτέ να πληρώσουμε ή να συνεισφέρουμε: εκείνος ήταν ο αμφιτρύων όπως όταν ήταν ο
πλοίαρχος στο καράβι!Ρ.Κ.

Τουλάχιστο ο τωρινός αγοραστής είπε ότι τις
εισπράξεις των ενοικίων θα τις χορηγεί σε αναξιοπαθούντες. Αυτό είναι αξιέπαινο και εκτιμάται, επειδή οι μεγαλοϊδιοκτήτες ή τσιφλικάδες
ενός ολόκληρου χωριού συνήθως δεν χαρίζουν
τίποτα.Και πρόκειται για αρκετά μεγάλο χωριό,
π.χ. το χωριό της μάνας μου, τα Λεκατσάτα της
Πυλάρου, στην Κεφαλλονιά, είχε λιγότερα από
τα μισά σπίτια του βουλευτή και η κάθε οικογένεια είχε ένα και γκρεμίστηκαν όλα με το σεισμό
του 1953. Όσο για την αγοραστική τιμή των
σπιτιών στους Αγίους Αναργύρους, θα πρέπει
να ήταν πολύ χαμηλή. Έτσι συμβαίνει όταν πεθαίνουν οι γειτονιές ή οι πόλεις για να ξαναγεννηθούν αλλιώς. Η αγοραπωλησία μού θύμισε
συνειρμικά και τον πρώην υπουργό εξωτερικών,
τον κύριο Πάγκαλο, με τα είκοσι(;) μόνο σπίτια
εκείνος. Αλλά, χιουμοριστικά, μου θύμισε και
τον νομπελίστα Χιλιανό ποιητή Πάμπλο Νερούδα, γερουσιαστή του ΚΚΧ, που όταν αγόραζε ένα καινούριο σπίτι (είχε τέσσερα και τα
τρία είναι τώρα μουσεία με το όνομά του) έλεγε
στους συντρόφους του στο κόμμα: «πήραμε
ακόμα ένα σπίτι των καπιταλιστών!».Σήμερα θα
έλεγε ότι το πήρε από τους «ιμπεριαλιστές!».
Ξανάγινε της μόδας, ή όχι; Μου θύμισε ακόμα
τον μακαρίτη και πρώην υποψήφιο Πρόεδρο
της Αμερικής, Τζων Μακ-Κάιν ή Κέιν (λόγω
προφοράς του α) όταν τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι πόσα σπίτια έχει, δεν θυμόταν και τους
παράπεμψε στην σύζυγό του: ήταν (25;) και με
είχε πραγματικά εντυπωσιάσει. Ούτως ή άλως,
όμως, δεν είναι εύκολο να πείσεις για σοσιαλιστικά ήπρολεταριακά αισθήματα ως ιδιοκτήτης
μιας τόσο τεράστιας αγοράς σπιτιών. Ρ.Κ.

Αγίων Αναργύρων
συνέχεια

Ο σοσιαλισμός
…πουλάει

Επίσης στους Αγίους Αναργύρους έμενε ο συχωριανός μου ΛεονάρδοςΚουνάδης με την σύζυγό του, Ελένη, γονείς του επιστήθιου φίλου
μου, δημοσιογράφου Γιάννη Κουνάδη. Εκεί ο
Λεονάρδος και η Ελένη μας είχαν κάνει ένα μοναδικό τραπέζι με μία τεράστια, ολόκληρη, γουρουνοκεφαλή που έψησε εκείνος στο φούρνο!
Εκεί πέθανε η Ελένη και την ξενυχτήσαμε στο
σπίτι, όπως γινόταν τότε, ένα φθινόπωρο που
ήμουν ξέμπαρκος. Η αγορά των 28 σπιτιών του
βουλευτή μου θύμισε ότι όταν ήταν αρχηγός

Αυτό άκουσα σε μία εκπομπή ειδημόνων στην
οποία αναφέρθηκαν διασημότητες που εμείς
γνωρίζαμε ως άλλων προσανατολισμών, όπως ο
Μουσσολίνι, π.χ., ο οποίος ξεκίνησε ως σοσιαλιστής, αλλά ακόμα και ο Χίτλερ, είπαν, ξεκίνησε κι αυτός ως σοσιαλιστής! Στις μέρες μας μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι με σοσιαλιστικό πρόγραμμα κατέβηκε δύο φορές να διεκδικήσει το χρίσμα για την προεδρία ο Αμερικανός Μπέρνυ Σάντερς, ο οποίος τράβηξε στα νερά του πολύ κόσμο και κυρίως τη νεολαία, τό-

σοπου λίγο έλειψε να είναι εκείνος ο επόμενος
υποψήφιος του δημοκρατικού κόμματος. Απέκτησε συμπάθειες ακόμα και στο εξωτερικό,
στην Ελλάδα φίλος μου δήλωσε ενθουσιασμένος με το πρόγραμμά του και την ιδέα μιας σοσιαλιστικής Αμερικής.
Το γιατί ‘’πουλάει’’ ο σοσιαλισμός έχει διττή
ερμηνεία. Όλοι οι σοσιαλιστές προτείνουν αλλαγές και προγράμματα που συμφέρουν και
αρέσουν στους ψηφοφόρους. Μερικοί, όπως ο
Σάντερς, το κάνουν γιατί πράγματι πιστεύουν
ότι αυτό είναι εφικτό, άλλοι, οι περισσότεροι,
λένε ψέματα για να αναρριχηθούν στην αρχή,
π.χ., ο Μπενίτο Μουσσολίνι. Προσωπικά πιστεύω ότι η δημοκρατία είναι το καλύτερο σύστημα διακυβέρνησης όταν γίνονται σεβαστοί
και εφαρμόζονται οι νόμοιή, αλλιώς, όταν η
ελευθερία που παρέχειστον κάθε πολίτη δεν παραβιάζει την ελευθερία των άλλων. Αν αυτό
συμβεί τότε την προστατεύει ο νόμος. Αυτά,
όμως, έχουν ως θεμέλιο λίθο μία σωστή παιδεία.
Όλα ξεκινάνε από εκεί. Ρ.Κ.
				

Μαζί με τα ξερά

Στην Αμερική των εξεγέρσεων ενάντια στις
διακρίσεις, αυτές προεκτάθηκαν και εναντίον
του παρελθόντος! Έτσι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Εννοώ ότι ρίχνουν τα αγάλματα των δουλεμπόρων, όπως εκείνος ο διαβόητος Εγγλέζος ναύαρχος Tζων Χώκινς (John
Hawkins) που το όνομα του πλοίου του ήταν
Jesus (δηλαδή Ιησούς) και έριχνε του τραυματίες, γέρους ή ασθενείς δούλους στους καρχαρίες
(έχει γραφτεί) και πλάι σε αυτόν πάει, ως αποικιοκράτης, καιτο άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμπου! Αλλά, με το συμπάθιο, φίλοι, αυτός
δεν ήταν δουλέμπορος ούτε αποικιοκράτης:
ήταν, απλώς, εξερευνητής. Ένας τολμηρός εξερευνητής που τράβηξε προς το άγνωστο με τέσσερα «καϊκια», στην κυριολεξία, χωρίς να γνωρίζει τι θα βρει ή αν θα επέστρεφε ποτέ στη βάση του.Δηλαδή αυτός είναι το κατ’ εξοχήν ιστορικό πρόσωπο της Αμερικανικής ηπείρου. Το τι
έγινε μετά με τους Ευρωπαίους βασιλείς αφορά
αυτούς, όχι εκείνον. Γι’ αυτό αισθάνθηκα περίεργα όταν είδα να γκρεμίζεται το άγαλμά του.
Πρέπει να γίνεται διάκριση, διαφορετικά θα πάμε και στους αρχαίους, των οποίων οι δούλοι
δεν ήταν μαύροι αλλά οι ίδιοι οι ομοεθνείς τους.
Ας μην ξεχνάμε του Μηλιούς στο κεφάλαιο 5
του Θουκυδίδη ή τους Σπαρτιάτες με τους Μεσσήνιους είλωτες. Αυτά έγιναν στο παρελθόν. Το
παρόν δεν υποφέρει από αυτά. Ρ.Κ.

Διακρίσεων
συνέχεια…
Φαντασθείτε, λοιπόν, οι αναρχικοίνα γκρεμίζουν το άγαλμα του Περικλή, του Αριστοτέλη,
του Πλάτωνα, κ.λπ., επειδή είχαν δούλους ή
επειδή δίδασκαν την αρετή. Έτσι ήταν τότε και
οι καιροί δεν είναι ίδιοι είναι αιώνια καλά. «Ουδένα η φύσις δούλον πεποίηκε» νομίζω ανήκει
στον Πλάτωνα;Επίσης να μην ξεχνάμε ότι το
Άουσβιτς είναι μνημείο θύμησης και παραμένει
ως μουσείο για μην ξεχνάμε, αν καεί ή γκρεμιστεί θα ξεχάσουμε. Όσο για τους Αφρικανούς,
ας θυμόμαστε αυτό που αναφέρει ο Ηρόδοτος ή
ο Ησίοδος για τους ελληνικούς θεούς: ότι το
χειμώνα έφευγαν από τον Όλυμπο και διαχείμαζαν στους Αιθίοπες, που προφανώς ήταν φιλικοί σε αυτούς.
Ο δε Έπαφος, γιος του Δία και της Ιούς, γεννήθηκε στην Αίγυπτο και ο πατέρας του τον
έκανε πρώτο βασιλιά της Αιγύπτου. Τα «Αιθιοπικά του Ηλιοδώρου, 4ο αιώνας μ.Χ.» που σε αυτά βασίστηκε για να γραφτεί ο «Δον Κιχώτης»
του Θερβάντες και ήταν το πρώτο περιπετειώδες μυθιστόρημα στην ιστορία, δεν αναφέρεται
καν το χρώμα των εμπλεκομένων Αφρικανών
και Ελλήνων.
Όλα αυτά είναι ιστορίες και οι ιστορίες έχουν
μια δόση αλήθειας, κατά την θεωρία του Ευήμερουτου Μεσσήνιου (4ος αι. π.Χ.) στο βιβλίο του
«Ιερά αναγραφή»σχετικά με τους θεούς που αρχικά ήταν άνθρωποι.Ρ.Κ.
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Διεθνής Τύπος: Ο Ερντογάν «αψηφά την Ευρώπη»
Μ

ε τις αποφάσεις του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου της Τουρκίας και
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που προβλέπουν
τη μετατροπή του μουσείου της Αγίας Σοφίας
σε τζαμί, ο πρόεδρος της Τουρκίας «αψηφά εκ
νέου την Ευρώπη», σχολίασε στον τίτλο του
ρεπορτάζ της η γαλλική καθημερινή εφημερίδα Le Figaro.
«Μάθαμε λοιπόν το όνομα του 3.272ου τζαμιού της Κωνσταντινούπολης: το ‘τζαμί Αγία
Σοφία’», σημειώνεται στο κείμενο και προστίθεται ότι ο τούρκος πρόεδρος μπορεί χάρη
στην απόφαση του τουρκικού Συμβουλίου της
Επικρατείας να «εκπληρώσει το όνειρο» των
ισλαμιστών και των εθνικιστών στη χώρα του,
που ήταν «η κατάκτηση εκ νέου, θρησκευτικά
και πολιτικά, αυτού του συμβόλου της Κωνσταντινούπολης».
Την 24η Νοεμβρίου 1934 ο Μουσταφά Κεμάλ, ο ιδρυτής της πολύ νεαρής Τουρκικής Δημοκρατίας, μετέτρεπε την πρώην βασιλική,
ακόμη ισλαμικό τέμενος, σε μουσείο, όμως «86
χρόνια αργότερα, τη 10η Ιουλίου 2020, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε το κόσμημα της Κωνσταντινούπολης μουσουλμανικό
χώρο λατρείας, προς μέγιστη ικανοποίηση της
πιο συντηρητικής θρησκευτικής μερίδας του
εκλογικού του ακροατηρίου και των συμμάχων
στην άκρα δεξιά» της Τουρκίας, σχολίασε στο
δικό της ρεπορτάζ η εφημερίδα Le Monde.
Για τη βρετανική εφημερίδα The Times, η κίνηση που έκανε ο πρόεδρος της Τουρκίας, ενδυναμωμένος από την απόφαση του ανώτατου
διοικητικού δικαστηρίου της χώρας, σηματοδοτεί «το τέλος του οράματος» του Μουσταφά
Κεμάλ για τον κοσμικό χαρακτήρα του τουρκικού κράτους. Οι Τάιμς χαρακτηρίζουν το διάγγελμα του αρχηγού του τουρκικού κράτους, λίγα λεπτά μετά το κάλεσμα στην απογευματινή
προσευχή, μια από «τις πιο δραματικές στιγμές
στην ιστορία των 1.500 ετών» του εμβληματικού βυζαντινού κτιρίου.
«Αγία Σοφία: Η Τουρκία μετατρέπει το εμβληματικό μουσείο της Κωνσταντινούπολης σε
τζαμί», είναι ο τίτλος δημοσιεύματος του BBC
για την απόφαση που έλαβαν χθες οι αρχές της
Τουρκίας να μετατραπεί σε τζαμί αυτό το Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
Οι αλλαγές στην Αγία Σοφία είναι βαθειά
συμβολικές. Ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής του
σύγχρονου τουρκικού κράτους, ήταν αυτός που
αποφάσισε ότι πρέπει να γίνει μουσείο. Ο πρόεδρος Ερντογάν --ο οποίος παρουσιάζει τον
εαυτό του ως κατακτητή της σύγχρονης εποχής-- κάνει τώρα άλλο ένα βήμα για να διαλύσει την κληρονομιά του κοσμικού χαρακτήρα
του τουρκικού κράτους και να αλλάξει την
Τουρκία σύμφωνα με το όραμά του. Ο Τούρκος
ηγέτης δεν δίνει λόγο σε κανέναν για την αλλαγή. Δηλώνει πως όταν κάποιος λέει πως η απόφαση δεν του αρέσει --και σε πολλούς στο εξωτερικό δεν αρέσει-- αυτό σημαίνει ότι επιτίθεται
στην εθνική κυριαρχία της Τουρκίας, συμπληρώνει το βρετανικό δίκτυο BBC.
Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας ικανοποιεί
την κομματική του βάση --ισλαμοσυντηρητικούς-- και τους Τούρκους εθνικιστές. Οι επικριτές του επισημαίνουν ότι χρησιμοποιεί το θέμα
για να αποσπάσει την προσοχή από την οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει στην χώρα η
πανδημία της Covid-19.
Ωστόσο πολλοί στη διεθνή κοινότητα επιχειρηματολογούν ότι το μνημείο ανήκει στην ανθρωπότητα, όχι στην Τουρκία, και ότι έπρεπε
να παραμείνει άθικτο. Λένε ότι είναι γέφυρα
ανάμεσα σε δύο θρησκείες και σύμβολο συνύπαρξης, συνεχίζει το βρετανικό δίκτυο.
Αν και η κίνηση είναι δημοφιλής στις τάξεις
των ισλαμοσυντηρητικών υποστηρικτών του
προέδρου Ερντογάν, ο πιο διάσημος συγγραφέας της Τουρκίας, ο Ορχάν Παμούκ, δηλώνει στο
BBC ότι η απόφαση θα στερήσει από κάποιους

Τούρκους την «υπερηφάνεια» τους που ανήκουν σε ένα κοσμικού χαρακτήρα μουσουλμανικό έθνος.
«Υπάρχουν εκατομμύρια Τούρκοι προσηλωμένοι στον κοσμικό χαρακτήρα του τουρκικού
κράτους, όπως εγώ, που υψώνουν τη φωνή
τους ενάντια σε αυτό, αλλά οι φωνές τους δεν
εισακούονται», σημείωσε σε δήλωσή του στο
BBC. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν μετέτρεψε επισήμως το κορυφαίο
αρχιτεκτονικό κόσμημα της Κωνσταντινούπολης, την Αγία Σοφία, από μουσείο σε τζαμί,
αναφέρει η βρετανική εφημερίδα The Guardian
σε εκτενές της δημοσίευμα.
Ο Ερντογάν υπέγραψε προεδρικό διάταγμα
με το οποίο μετατρέπεται το μνημείο αυτό με
τον βαρύ συμβολισμό σε μουσουλμανικό χώρο
λατρείας σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωση
της απόφασης του κορυφαίου διοικητικού δικαστηρίου της Τουρκίας, υπογραμμίζει η βρετανική εφημερίδα.
Το καθεστώς της Αγίας Σοφίας που έχει περιληφθεί από την UNESCO στον κατάλογο των
Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί για δεκαετίες το αντικείμενο διαλόγου χριστιανών, μουσουλμάνων και αυτών
που πιστεύουν στην διατήρηση του κοσμικού
χαρακτήρα του τουρκικού κράτους, συνεχίζει η
Guardian.
Ο Ερντογάν, ο οποίος έχει υπερασπιστεί τις
ισλαμικές αξίες κατά τη διάρκεια της 17ετούς
παραμονής του στην εξουσία, έθεσε δημοσίως
το θέμα πέρυσι σε μια προσπάθεια να αυξήσει
την φθίνουσα υποστήριξη στον κυβερνητικό
του συνασπισμό, επισημαίνει η Guardian.
Δημοσκόπηση που διενεργήθηκε πρόσφατα
από φιλοκυβερνητική εφημερίδα έδειξε ότι το
73% των Τούρκων τάσσεται υπέρ της μετατροπής του μουσείου σε χώρο λατρείας. Ωστόσο
άλλη έρευνα που έγινε από το Metropoll έδειξε
ότι το 44% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η
μοίρα της Αγίας Σοφίας μπήκε στην ημερήσια
διάταξη για να αποσπάσει την προσοχή των

ψηφοφόρων από τις οικονομικές πληγές της
Τουρκίας, προσθέτει τέλος η βρετανική εφημερίδα.
Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa)
αναφέρεται επίσης στην τελευταία δημοσκόπηση, για να επισημάνει ότι ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού
Λαϊκού Κόμματος (CHP), Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κατηγόρησε αυτόν τον μήνα τον Ερντογάν ότι «χρησιμοποιεί ως πολιτικό εργαλείο»
το θέμα της Αγίας Σοφίας.
Το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι ανατρέποντας ένα από τα πιο συμβολικά βήματα του
Ατατούρκ, το οποίο υπογράμμιζε τη δέσμευσή
του στον κοσμικό χαρακτήρα του τουρκικού
κράτους, ο Ερντογάν ολοκληρώνει το δικό του
σχέδιο για την επαναφορά του Ισλάμ σε κεντρική θέση στη δημόσια ζωή, επικαλούμενο τον
Σονέρ Τσαγαπτάι, διευθυντή του Turkish
Research Program στο Washington Institute for
Near East Policy.
«Η Αγία Σοφία είναι το επιστέγασμα της
θρησκευτικής επανάστασης του Ερντογάν, η
οποία εκτυλίσσεται στην Τουρκία για πάνω από
μια δεκαετία», έκρινε ο ίδιος σε δηλώσεις του
στο Ρόιτερς.
Ο Ερντογάν, νοσταλγός της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας που επιδιώκει σήμερα να συσπειρώσει την συντηρητική του βάση με φόντο
την οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει η
πανδημία του νέου κορονοϊού και το δύσκολο
περιφερειακό πλαίσιο, είχε ταχθεί πολλές φορές
υπέρ της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, μετέδωσε παράλληλα το AFP.
«Η Αγία Σοφία είναι πιθανόν το πιο ορατό
σύμβολο του οθωμανικού παρελθόντος της
Τουρκίας και ο Ερντογάν το εργαλειοποιεί για
να συσπειρώσει τη βάση του και να δείξει το
ανάστημά του στους αντιπάλους του τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό», επισήμανε
στο AFP ο Άντονι Σκίνερ, στέλεχος της εταιρείας συμβούλων Verisk Maplecroft.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δύο σύντομα
σχόλια
Ο δημοσιογράφος του ΑΠΕ Νίκος Λιονάκης ανάρτησε το ακόλουθο σχόλιο στον λογαριασμό του στο Facebook.
«Ο Ερντογάν μέσα στην παραληρηματική
φαντασίωση του με την οποία βαφτίζει εξωτερική πολιτική το σύνδρομο του εθνικιστικού μεγαλείου που τον κατατρύχει, έκανε
πράξη τη θλιβερή απειλή του. Έβαλε το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Τουρκίας
-έτσι που όλα λειτουργούν δημοκρατικά- και
έκρινε ότι το προεδρικό διάταγμα του Κεμάλ
Ατατούρκ το 1934 δεν έχει ισχύ. Και από
μνημείο έκανε τζαμί την Αγιά Σοφιά.
Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης ορθώς
στηλίτευσε την προσβλητική κίνηση και
προειδοποίησε ότι δημιουργεί πρόβλημα
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Που μέχρι
τώρα πήγαιναν περίφημα αφού τουλάχιστον
το Καστελόριζο λογίζεται ακόμα εντός ελληνικής επικράτειας.
Ξέχασε όμως ότι ο υπουργός του, Γεωργιάδης, πριν αρχίσει τα γκρεμίσματα πέντε
κτιρίων στο Ελληνικό, είχε αρχίσει να χτίζει
ενεργητική πολυδιάστατη λαογραφικοθρησκευτική διπλωματία. Είχε προνοήσει κι απ’
τις 8 Ιουνίου έκανε τα αποκαλυπτήρια του
αγάλματος του «μαρμαρωμένου βασιλιά»
στην Αγία Τριάδα στον Πειραιά. Ο τελευταίος βασιλεύων Βυζαντινός Αυτοκράτορας
Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Δραγάσης Παλαιολόγος
θα επιληφθεί.
Κι αν τελικά ξύπνησε λάθος βασιλιά και
επιβεβαιωθεί ο άλλος λαϊκός θρύλος κατά
τον οποίο ο «μαρμαρωμένος» δεν είναι ο
Κωνσταντίνος αλλά ο Άγιος Ιωάννης Δούκας Βατάτζης ο Ελεήμων, μην λιποψυχάμε.
Άμα μπλέκεις την ιστορία με τα θρησκευτικά
και την αρχαιοελληνική γραμματεία και τη
δωδεκαθεϊστική μυθολογία, ε όλο και κάποιο λαθάκι μπορεί να κάνεις. Αλλά... σωπάτε και ένα μικρό εμπόδιο μόνο είναι.
Γιατί ο Σαμαράς που δεν είναι της τεθλασμένης, άστραψε και βρόντηξε και μήνυσε
ότι «η Δύση αυτοκτονεί και η Ευρώπη κοιμάται». Είναι δυτικός άνθρωπος ο Σαμαράς,
της αντρικής σχολής και θα τηνε ξυπνήσει
τη μαρμαρωμένη Ευρώπη.
Και άμα δεν την ξυπνήσει ούτ’ αυτός, σώπασε, «σώπασε κυρά Δέσποινα και μη πολυδακρύζεις πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι
δικά μας θα ‹ναι».
Καληνύχτα Κεμάλ, μαρμαρωμένοι θα
σταθούν κι οι ρήτορες κι οι λωποδύτες».

Η απάντηση στους βέβηλους

Ο βετεράνος δημοσιογράφος Τάσος Παπαδόπουλος καλεί τους Έλληνες επιχειρηματίες να αντιδράσουν:
«Πέρα από τις όποιες διπλωματικές κινήσεις που θα κάνει η Αθήνα και ο πολιτικός
κόσμος γενικότερα, για την βαρβαρότητα
Ερντογάν με την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, οι πολίτες και οι επιχειρηματίες
οφείλουν κι αυτοί να αντιδράσουν.
-Θα πρέπει να πάψουν να αγοράζουν προϊόντα που παράγονται στην Τουρκία.
-Να μην βλέπουν οι πολίτες και να μην
βάζουν οι εταιρίες διαφημίσεις σε τουρκικά
σίριαλ. Παράλληλα καλούνται τα κανάλια
να διακόψουν την μετάδοσή τους.
-Οι Έλληνες να πάψουν να ταξιδεύουν
στην Τουρκία.
-Οι εφοπλιστές να μην στέλνουν τα καράβια τους για επισκευές ή για ελλιμενισμό
στην Τουρκία.
Οι επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας σε
Ελλάδα και Κύπρο και η επιχείρηση εισβολής στον Έβρο τον περασμένο Μάρτιο, με
αιχμή του δόρατος τις οργανωμένες και κατευθυνόμενες ροές μεταναστών δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία για το που το πάει ο
σουλτάνος της Άγκυρας… Τ.Παπ.»
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Τελετή αποφοίτησης της 6 τάξης του ελληνικού
ης

Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Μ

έσα σε ατμόσφαιρα χαράς
και συγκίνησης, αν και με
τους περιορισμούς της πανδημίας,
έγινε την Κυριακή 28 Ιουνίου, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, η τελετή αποφοίτησης της 6ης τάξης του
Ελληνικού Απογευματινού Σχολείου
της Αγίας Τριάδας στο Χίκσβιλ του
Λονγκ Αϊλαντ.
Δεκαεννέα μαθητές έλαβαν τα απο-

λυτήριά τους και τις αναμνηστικές
πλακέτες -από τον Σύλλογο Γονέων
και Κηδεμόνων- και αποχαιρέτησαν με
τις καλύτερες αναμνήσεις το Σχολείο
τους, όχι όμως και την κοινότητά τους.
Οι απόφοιτοι της φετινής χρονιάς
είναι οι: Νικόλαος Αναστασόπουλος,
Δέσποινα Ανδριοπούλου, Χρήστος
Βαγγελάτος, Αλέξα Βρυωνίδη, Κατερίνα Βρυωνίδη, Χριστίνα Δαβίλλα, Γεώργιος Θωμάτος, Αργύρης Κεφαλάς,
Νικόλαος Μακρέσιας, Ιζαμπέλα Ποζαπαλίδη, Κωνσταντίνος Ποζαπαλίδης,
Αλέξανδρος Πρόταν, Γιώργος Σακα-

λής, Νίκος Σοφιανός, Ευγενία Σπανού,
Μαριάνα Σπάθη, Σάρα Νικόλ Σπάθη,
Γιάννης Τσιάκος και Χλόη Τσιάρτα.
Την τελετή ευλόγησε ο π. Θεοφάνης
Παπαντώνη, ιερατικώς προϊστάμενος
της Αγίας Τριάδας, ο οποίος συνεχάρη
τους μαθητές που κατάφεραν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της φετινής χρονιάς και να φτάσουν στην ημέρα της
αποφοίτησης και ευχαρίστησε ιδιαίτερα τη διευθύντρια Αντωνία Νικητοπούλου και τις δασκάλες του σχολείου
για την άριστη δουλειά που έκαναν
προκειμένου να μην χαθούν οι τελευ-

ταίοι μήνες της σχολικής χρονιάς.
Ο π. Θεοφάνης εξήγησε στα παιδιά
το σημαντικό ρόλο της Εκκλησίας στη
ζωή τους και τους προέτρεψε να μην
ξεχάσουν την κοινότητά τους και να
επιστρέψουν κανονικά στα προγράμματά της όταν η επώδυνη κατάσταση
που ζούμε αυτές τις μέρες συν Θεώ περάσει, ενώ τόνισε και πόσο σημαντικό
είναι να μάθουν Ελληνικά.
«Το μήνυμα είναι πάντα το ίδιο», είπε στη Greek News, «αν και βρισκόμαστε εδώ, σ’ αυτή τη χώρα, αν και δεν
είμαστε γεννημένοι στην Ελλάδα,

όπως και εγώ που είμαι σαν αυτά τα
παιδιά, δεν υπάρχει δικαιολογία να
μην γνωρίζουμε και να μην καλλιεργούμε την Ελληνική γλώσσα. Καταλαβαίνω ότι πολλά παιδιά δεν έχουν αυτή την έλξη να μάθουν τα Ελληνικά,
είτε είναι δύσκολα, είτε έχουν άλλες
υποχρεώσεις. Και εγώ είχα αυτή τη νοοτροπία μεγαλώνοντας, αλλά μετά κατάλαβα, επειδή μπήκα μέσα στους
κόλπους της Εκκλησίας, τι μεγάλη ευλογία είναι να γνωρίζεις την Ελληνική
γλώσσα και να μπορείς να εκφράζεσαι
στα Ελληνικά και να συνεχίζεις αυτή
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απογευματινού σχολείου της Αγίας Τριάδας Χίκσβιλ
την ταυτότητα. Αυτή η γλώσσα είναι
πάρα πολύ σημαντική. Εδώ στο Ελληνικό Σχολείο της Αγίας Τριάδας στο
Χίκσβιλ δεν καλλιεργούμε μόνο τη
γλώσσα αλλά ολόκληρη την ταυτότητα του Ελληνορθοδόξου Αμερικανού
πολίτη».
Υπερήφανος που αποφοιτά από το
Ελληνικό Σχολείο της Αγίας Τριάδας,
δήλωσε ο μαθητής Αλέξανδρος Πρόταν, κάνοντας υπερήφανους με τα
άψογα Ελληνικά του δασκάλους και
γονείς με τους οποίους μοιράστηκε, σε
έναν συγκινητικό αποχαιρετιστήριο
λόγο, τις πιο έντονες αναμνήσεις του
από τα μαθητικά χρόνια. «Η πιο αξέχαστη στιγμή για μένα», είπε, «ήταν
όταν ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος επισκέφθηκε την Αγία Τριάδα και απήγγειλα το «Πιστεύω». Μετά, με πλησίασε και μου έκανε κομπλιμέντο που μίλησα τόσο καλά».
Ευχαρίστησε δε ιδιαίτερα τον π. Θεοφάνη, τη διευθύντρια Αντωνία Νικητοπούλου, την επιστάτρια κ. Μαριάνα
και ονομαστικά όλες τις δασκάλες του.
Και συνέχισε: «Στο Ελληνικό Σχολείο έμαθα πολλά πράγματα. Έμαθα

την Ελληνική γλώσσα. Έμαθα πώς να
μιλάω μπροστά σε πολλούς ανθρώπους. Έμαθα επίσης ότι δεν είναι εύκολο να κάνεις κάτι μεγαλύτερο από τον
εαυτό σου. Ήταν δύσκολο να πηγαίνω
στο Ελληνικό Σχολείο κάθε εβδομάδα
μετά από ολόκληρη μέρα στο σχολείο,
αλλά δεν θα άλλαζα τίποτα! Τα καλύτερα πράγματα στη ζωή δεν έρχονται
ποτέ εύκολα».
«Η Αγία Τριάδα μου έχει δώσει τόσα
πολλά, και εμπλούτισε τη ζωή μου. Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον μου ως
Ελληνοαμερικανός. Λόγω της Αγίας
Τριάδας, έχω ισχυρή υπερηφάνεια και
αγάπη για την εθνικότητά μου, τον πολιτισμό μου, τις παραδόσεις μου, τη
γλώσσα μου, και κυρίως, την κοινότητά μου», κατέληξε λέγοντας ο Αλέξανδρος Πρόταν.
Στην αναστάτωση που προκλήθηκε
από το ξέσπασμα της πανδημίας, αναγκάζοντας τα σχολεία να στραφούν
στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, από
τον Μάρτιο μέχρι το τέλος της χρονιάς, αναφέρθηκε στο καλωσόρισμά
της η διευθύντρια Αντωνία Νικητοπούλου. Συνεχάρη δε τους μαθητές για
την επιτυχία τους, τους γονείς για την

κατανόηση και την υπομονή τους και
τις δασκάλες για τις προσπάθειές τους
να ανταποκριθούν στις ανάγκες που
απαιτούσαν οι νέες συνθήκες, λέγοντας πως «με υπομονή και επιμονή τα
καταφέραμε».
Μιλώντας στη Greek News η κ. Νικητοπούλου υπογράμμισε και τη σημαντική συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση και των διαδικτυακών σεμιναρίων που διοργάνωσε το Γραφείο
Ελληνικής Παιδείας υπό την διευθύνση του δρ. Αναστασίου Κουλαρμάνη.
Ευχαριστίες εξέφρασε επίσης προς

τον π. Θεοφάνη, τον πρόεδρο της κοινότητας, Βασίλη Προύσαλη και τις
προέδρους της Σχολικής Επιτροπής,
Τζοάνα Κεφαλά και του Συλλόγου Γονέων, Αντζελα Παπαδάτου για την διαρκή υποστήριξη τους.
Το Ελληνικό Σχολείο της Αγίας Τριάδας ετοιμάζεται για τη νέα σχολική
χρονιά, με όποιον τρόπο και αν χρειαστεί να διεξαχθούν τα μαθήματα, ευελπιστώντας ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί και οι μαθητές θα μπορέσουν να
γυρίσουν στα θρανία τους.
«Ασφαλώς και θέλουμε όλοι να γυ-

ρίσουμε στο σχολείο μας, μαθητές και
δάσκαλοι. Με την διαδικτυακή διδασκαλία χάνεται η αμεσότητα της επαφής με το παιδί», μας είπε η κ. Νικητοπούλου ενώ ο π. Θεοφάνης εξέφρασε
την ελπίδα να είναι καλύτερη η κατάσταση το Σεπτέμβριο. «Ελπίζουμε με
τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας να μπορούμε να ανοίξουμε τις τάξεις μας και βέβαια θα ακολουθήσουμε
όλες τις συστάσεις και τις οδηγίες της
Πολιτείας και της Αρχιεπισκοπής για
να έχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον
για τα παιδιά μας, τους μαθητές μας».
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STOP στα ταξίδια στην Τουρκία και στις Τουρκικές Αερογραμμές
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
ΗΠΑ για την προάσπιση των θρησκευτικών ελευθεριών, της ηγεσίας της επιτριπής Εξωτερικών
Σχέσεων της Γερουσίας και μελών του Κογκρέσου.
Την απογοήτευση των ΗΠΑ για την απόφαση
της τουρκικής κυβέρνησης να μετατρέψει την
Αγία Σοφία σε τζαμί εξέφρασε την Παρασκευή η
εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μόργκαν
Ορτέιγκους, ωστόσο αντί προειδοποιήσεων και
πιέσεων για ανάκληση της απόφασης, περιορίστηκε στο να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα
στο χώρο, κάτι που οι τουρκικές αρχές δεν έχουν
κανένα πρόβλημα να διασφαλίσουν, όπως κάνουν
στο ακριβώς απέναντι από την Αγία Σοφία Σουλεϊμαν Τζαμί. «Κατανοούμε ότι η τουρκική κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της
πρόσβασης στην Αγία Σοφία για όλους τους επισκέπτες και ανυπομονούμε να ακούσουμε τα σχέδιά της για να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει προσβάσιμη χωρίς εμπόδια σε όλους», τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος του
Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Αγία Σοφία είναι ένα σημαντικό μέρος από τις «ιστορικές τοποθεσίες της
Κωνσταντινούπολης» που συμπεριλαμβάνονται
στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO, σε αναγνώριση της πλούσιας πολυπολιτισμικής της ιστορίας.

ΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ

Ο πρόεδρος και ο επικεφαλής μειοψηφίας της
Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της αμερικανικής
Γερουσίας, Τζίμ Ρίς και Ρόμπερτ Μενέντεζ, με
ανακοίνωση που συνυπογράφουν καταδικάζουν
ΤΗΝ ΑΠΌΦΑΣΗ.
«Η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας είναι ένας τόπος βαθιάς πνευματικής
σημασίας για ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα από όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από
τρία τέταρτα του αιώνα, η τουρκική πολιτική διατήρησε αυτό το σεβαστό κτίριο ως μουσείο, αλλά
ο Πρόεδρος Ερντογάν υπέγραψε σήμερα ένα διάταγμα που καταργεί αυτό το καθεστώς του μουσείου και το μετατρέπει σε τέμενος», αναφέρει η
ανακοίνωση των ηγετών της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων, καταδικάζοντας έντονα την απόφαση του Προέδρου Ερντογάν να μετατρέψει την
Αγία Σοφία από μουσείο σε τζαμί.
«Σε σημεία της ιστορίας της», συνεχίζουν οι
επικεφαλής των δύο κομμάτων στην επιτροπή
Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, «η Αγία Σοφία χρησίμευσε ως τόπος λατρείας για μουσουλμάνους και χριστιανούς, και για δεκαετίες υπήρξε
ένα εξαιρετικό και φιλόξενο κέντρο για ανθρώπους όλων των θρησκειών. Η κίνηση του Ερντογάν σήμερα είναι μια βαθιά προσβολή για τους
χριστιανούς σε όλο τον κόσμο που βλέπουν στην
Αγία Σοφία ως λαμπερό φως και σεβαστό ιερό χώρο. Αυτή η μετατροπή του καθεστώτος της είναι
άσκοπα διχαστική σε μια εποχή που χρειαζόμαστε
περισσότερες κι όχι λιγότερες, προσπάθειες για

την οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ Ισλάμ και Χριστιανισμού. Προτρέπουμε σθεναρά τον Ερντογάν
να αντιστρέψει αυτήν την απόφαση και να διατηρήσει την αξιοσημείωτη κληρονομιά της Αγίας
Σοφίας και να διατηρήσει το καθεστώς της ως
θρησκευτικά ουδέτερου μουσείο για ανθρώπους
όλων των θρησκειών και πολιτισμών να το επισκέπτονται και να γιορτάζουν την κοινή μας παγκόσμια κληρονομιά», καταλήγει η ανακοίνωση
των γερουσιαστών Ρις και Μενέντες..
Ο Δημοκρατικός βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής
Βουλής Ντέιβιντ Σιτσελίνι τόνισε ότι η Τουρκία θα
πρέπει να αντιμετωπίσει συνέπειες γι› αυτή την
απόφαση.
«Ο κόσμος πρέπει να εξοργιστεί με την απόφαση του Ερντογάν να πάρει την Αγία Σοφία- μέρος
της κοινής μας παγκόσμιας κληρονομιάς - και να
τη χρησιμοποιήσει ως πολιτικό εργαλείο που διαιρεί. Θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες για την παραβίαση του καθεστώτος της Αγίας Σοφίας ως
μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO», σημείωσε χαρακτηριστικά.

ΤΖΟ ΜΠΑΪΝΤΕΝ

Να αναιρέσει την απόφασή του για τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί καλεί τον Πρόεδρο
της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Δημοκρατικός υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ
Τζο Μπάιντεν.
Σε ανακοίνωση – μέσω του υπευθύνου της εκστρατείας του για Εξωτερικά Θέματα, Τόνι
Μπλίνκεν - ο Δημοκρατικός υποψήφιος εκφράζει
τη λύπη του, τονίζοντας ότι το μουσειακό καθεστώς του μνημείου εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση σε όλους.
«Η Αγιά Σοφιά είναι ένα αρχιτεκτονικό θαύμα
και μια πολύτιμη ιερή τοποθεσία για ανθρώπους
πολλών θρησκειών. Τα τελευταία 85 χρόνια, η
Αγιά Σοφιά υπήρξε ένα μουσείο, που επέτρεπε σε
ανθρώπους από όλο τον κόσμο να το επισκεφτούν, να το θαυμάσουν και να προσευχηθούν σε

αυτόν τον ιερό χώρο που από το 1985 αποτελεί
επίσης μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Λυπάμαι για την απόφαση
της τουρκικής κυβέρνησης να μετατρέψει την
Αγιά Σοφία σε τζαμί και καλώ τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αναιρέσει την
απόφασή του και να διατηρήσει αυτόν τον ιερό
χώρο υπό το σημερινό καθεστώς του μουσείου διασφαλίζοντας ίση πρόσβαση σε όλους», σημείωσε
ο Τζο Μπάιντεν.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

«Το καλόπιασμα των ΗΠΑ και της διεθνούς
κοινότητας προς την Τουρκία πρέπει να σταματήσει», αναφέρει σε ανακοίνωση ο πρόεδρος του
Αμερικανο-ελληνικού Ινστιτούτου (ΑΗΙ) Νίκος
Λαρυγγάκης. «Διαφορετικά, συνέχισε, η Τουρκία
θα συνεχίσει τις προκλητικές ενέργειές της, όπως
η σημερινή μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί,
το οποίο είναι τρομερό και χωρίς φόβο επιπτώσεων».
Καταδικαστική ανακοίνωση εξέδωσε η ΑΧΕΠΑ, στην οποία δηλώσεις κάνει ο ύπατος πρόεδρος Γιώργος Χωριάτης.
«Είναι ατυχές και απογοητευτικό το γεγονός
ότι η Αγία Σοφία πέφτει θύμα της εσωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Η σημερινή πράξη είναι επίσης ένα κατηγορητήριο για το δικαστικό σύστημα
της Τουρκίας μετά τις εκκαθαρίσεις του Ερντογάν
και τον μειωμένο ρόλο και επιρροή της κοσμικής
κοινότητας της Τουρκίας στην τουρκική κοινωνία
υπό την τυραννία του καθεστώτος Ερντογάν»,
αναφέρει ο πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ.
«Το χειρότερο παράδειγμα θρησκευτικού φανατισμού» χαρακτηρίζει τη μετατροπή της Αγίας
Σοφίας σε τζαμί, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος σε ανάρτηση του στο facebook και το
twitter. Επισημαίνει, μάλιστα, ότι «Καταργώντας
την Αγία Σοφία ως μνημείο, η Τουρκία κλείνει το
παράθυρο που ο Ατατούρκ άνοιξε στον κόσμο».
Σε άλλη ανάρτησή του, σημειώνει ότι «Τα συνταρακτικά νέα σχετικά με την Αγία Σοφία ελπί-

ζουμε να μη σηματοδοτούν την επιδείνωση της
πολιτικής της τουρκικής κυβέρνησης έναντι του
Οικουμενικού Πατριαρχείου και των άλλων χριστιανικών μειονοτήτων της Τουρκίας, δηλαδή την
προσβολή της θρησκευτικής ελευθερίας».
Την ίδια ώρα, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος, που
συγκλήθηκε εκτάκτως από τον Αρχιεπίσκοπο
Αμερικής, τονίζει σε ανακοινωθέν που εξέδωσε
ότι «Για τους ορθοδόξους όλου του κόσμου, αλλά
και για όλο τον χριστιανικό κόσμο, η Αγία Σοφία,
η Κωνσταντινούπολη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελούν ιερά πνευματικά κέντρα και παρακαταθήκη της πίστεως και της παραδόσεώς
μας» και καλεί την τουρκική κυβέρνηση «να επιδείξει σεβασμό στην πανορθόδοξη και παγχριστιανική συνείδηση, η οποία σήμερα πληγώθηκε
με την ατυχή αυτή απόφασή της».
Εν συνεχεία, εκφράζει την ελπίδα «αυτό να μη
σημάνει και υπαναχώρηση και επιδείνωση της
στάσης της τουρκικής κυβερνήσεως έναντι του
Οικουμενικού Πατριαρχείου και των λοιπών χριστιανικών μειονοτήτων της Τουρκίας και μια αρνητική στροφή στον σεβασμό των θρησκευτικών
ελευθεριών».
Καταληκτικά, τονίζει ότι «Η ιεραρχία, ο ιερός
κλήρος, οι μοναχοί και ο πιστός λαός της Αρχιεπισκοπής μας είναι ανήσυχοι και προσεύχονται θερμά για την επικράτηση της ειρήνης, της αγάπης
και της ευημερίας στην περιοχή, αλλά και για την
αναθεώρηση της θλιβερής αυτής απόφασης».

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ

Ο εκδότης/διευθυντής της Greek News Αποστόλης Ζουπανιώτης τόνισε πως είναι καιρός οι
οργανισμοί της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας
μας να δείξουν το δρόμο στην Ουάσιγκτον για τα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της Τουρκίας.
«Είναι παράδοξο να ζητάμε από την κυβέρνηση
των ΗΠΑ να είναι σκληρή απέναντι στην Τουρκία, όταν οι οργανώσεις μας χρηματοδοτούν την
Τουρκία με εκατομμύρια δολάρια, πραγματοποιώντας συχνά επισκέψεις πολυμελών αντιπροσωπειών στην χώρα χώρα για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οι
Άρχοντες, η ΑΧΕΠΑ, πολλές ελληνικές οργανώσεις Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και σύλλογοι,
ξοδεύουν εκατομμύρια όταν επισκέπτονται την
Κωνσταντινούπολη, ή την Παναγία Σουμελά. Η
Turkish Airlines χρησιμοποιείται από πολλούς
ομογενείς για τα ταξίδια στην Ελλάδα χρυσώνοντας επιχειρηματίες με διαφημίσεις. Μετά από αυτά, περιμένουμε να να μας λάβει σοβαρά υπόψη η
Ουάσιγκτον»; Ο εκδότης της «Greek News» πρότεινε να σταματήσει αμέσως η χρήση της Turkish
Airlines για ταξίδια στην Ελλάδα και όλες οι επισκέψεις των οργανισμών μας, εκκλησιαστικών και
λαϊκών, στην Τουρκία.
«Αν θέλουμε να υποστηρίξουμε το Οικουμενικό
Πατριαρχείο, ας μιλήσουμε με τον παναγιότατο
μέσω τηλεδιάσκεψης και να στέλνουμε όλα τα
χρήματα που θα εξοικονομήσουμε στο Φανάρι».

Σοφία, Ορθοί: Εγκύκλιος της Επαρχιακής Ιεράς Συνόδου
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές,
Εμείς, τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου, με
τη χάρη του Αγίου Πνεύματος απευθυνόμαστε
προς εσάς τούτες τις ώρες της ανησυχίας, κατά
τις οποίες η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, ο
Πατριαρχικός Καθεδρικός Ναός της του Θεού
Σοφίας, ο οποίος λειτούργησε τα τελευταία 90
σχεδόν έτη ως μουσείο και ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, έχει μετατραπεί σε τζαμί. Αυτή η περιττή και σκανδαλώδης
ενέργεια έχει πληγώσει βαθύτατα όλους τους
Ορθοδόξους Χριστιανούς, αλλά και όλους τους
Χριστιανούς ανά τον κόσμο και κάθε πιστό άνθρωπο καλής θελήσεως.
Ως Ποιμένες σας και ως θεματοφύλακες της
πίστης μας πενθούμε μαζί σας. Ωστόσο, όλοι

γνωρίζουμε την αλήθεια: Η Αγία Σοφία οικοδομήθηκε ως Χριστιανικός Ναός, ο μεγαλύτερος
Χριστιανικός Ναός για χίλια έτη, μέχρι τη στιγμή που κατέστη λάφυρο πολέμου και μετατράπηκε σε τζαμί. Υπήρξε η δόξα του πολιτισμένου
χριστιανικού κόσμου για αιώνες, ένα αρχιτεκτονικό θαύμα της μεταμόρφωσης των επιγείων και της παρουσίας των επουρανίων. Από τον
κεντρικό της τρούλο που μοιάζει να αιωρείται
πολύ ψηλά μέσα σε σύννεφα φωτός, η Μεγάλη
Εκκλησία αποτελούσε μία ζωντανή εικόνα του
ουρανού επί γης, ενώ και η Λειτουργία που ετελείτο εκεί, ήταν η πιο συγκλονιστική που έχει
δει ποτέ ο κόσμος. Έχοντας παρακολουθήσει τη
Θεία Λειτουργία μέσα στην Αγία Σοφία, η πρεσβεία του Αγίου Βλαδιμήρου, Πρίγκηπα του Κιέβου και όλων των Ρως, σημείωσε: “Δεν γνωρίζαμε, αν βρισκόμασταν στη γη ή στον ουρανό!”.
Τέτοια είναι η πνευματική ένταση κάθε πτυχής

της Μεγάλης Εκκλησίας. Η εικονογραφία της
διαθέτει μία ανυπέρβλητη πνευματική αισθητική, η οποία επιτυγχάνει τη θεωρία και καθιστά
το Θεό παρόντα ανάμεσα στους ανθρώπους.
Όλοι όσοι δια μέσου των αιώνων πλησίαζαν την
Κωνσταντινούπολη από τη θάλασσα ή την ξηρά, έβλεπαν το μεγαλείο της Αγίας Σοφίας να
υψώνεται πάνω από τα επιβλητικά τείχη που
περιέβαλαν τη Βασιλίδα των Πόλεων. Αποτελούσε μία διαρκή υπενθύμιση του θριάμβου της
Ανάστασης επί της αμαρτίας και του θανάτου,
αλλά και μία εγγύηση της αγάπης και της φροντίδας του Θεού για το λαό Του. Ήταν και παραμένει η καρδιά της Ορθοδοξίας, διότι ακόμη
και τώρα καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο
γινόμαστε, μαζί με το Δημιουργό των πάντων,
συν-δημιουργοί μιας γνήσιας χριστιανικής παράδοσης και ενός πραγματικού χριστιανικού
πολιτισμού.

Ακόμη και κατά τη διάρκεια της οθωμανικής
περιόδου, η δύναμη της Αγίας Σοφίας ήταν
αναμφισβήτητη και ολοφάνερα χριστιανική,
παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιείτο πλέον ως
ισλαμικό τέμενος. Σε ολόκληρο τον ορθόδοξο
κόσμο, η Μεγάλη Εκκλησία παρέμενε ένα σύμβολο της Ορθόδοξης Πίστης των Οικουμενικών Συνόδων, που ένωνε τους ορθόδοξους λαούς. Ακόμη και η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική
του Ναού υιοθετήθηκε σε κάθε μεγάλη και μικρή πόλη του ισλαμικού κόσμου, καθώς η απαράμιλλη ομορφιά της ενέπνευσε όσους οικοδόμησαν τεμένη σε όλο το γεωγραφικό χώρο που
σήμερα ονομάζουμε Μέση Ανατολή.
Θα πρέπει, ωστόσο, να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό υπάρχει μόνο μία
Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Χτίστηκαν και
άλλοι πολλοί Ναοί ανά τον κόσμο με το όνομα
της Αγίας Σοφίας και ιδίως στο Κίεβο για το
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Ο π. Καρλούτσος ένωσε την ιεραρχία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής
Νέα Υόρκη.- Σχόλιο του
Αποστόλη Ζουπανιώτη

Ό

σοι ανησυχούσαν για διαφορές απόψεων και «κόντρες»
μεταξύ του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου και των μελών της Ιεράς
Επαρχιακής Συνόδου της Ελληνικής
Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι,
γιατί η Ιεραρχία μας είναι ενωμένη
σαν γροθιά, χάρη στον π. Αλέξανδρο Καρλούτσο. Ο ισχυρός ανήρ
της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και εκ
των απορρήτων του Οικουμενικού
Πατριάρχη Βαρθολομαίου κατάφερε να ενώσει την Ιερά Επαρχιακή
Σύνοδο, η οποία πραγματοποίησε
έκτακτη συνάντηση την Τετάρτη το
απόγευμα και απέρριψε την πρότασή του να οριστεί όριο συνταξιοδότησης για τους κληρικούς τα 75
χρόνια.
Η πρόταση του Καρλούτσου περιλήφθηκε σε επιστολή που εστάλη
στις 7 Ιουλίου 2020, προς τον Κωνσταντίνο Κάρα, πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης του Αρχιεπισκοπικού
Συμβουλίου, ενόψει του προγραμματισμένου να πραγματοποιηθεί τον
Σεπτέμβριο μέσω τηλεδιάσκεψης
Κληρικολαϊκού Συμβουλίου, με κοινοποίηση στον Αρχιεπίσκοπο και τα
μέλη της συνόδου, τους προέδρους
των κληρικών, πρεσβυτερών και συνταξιούχων κληρικών.
Την επιστολή του π. Καρλούτσου
και τις προτάσεις του αποκάλυψε το
«Pappas Post».
Η συνεδρίαση της συνόδου πληροφορούμαστε ήταν αρκετά έντονη
και ακούστηκαν επικρίσεις για ασέβεια του π. Καρλούτσου προς ποιμενάρχες με δεκαετίες αρχιεροσύνης
στους ώμους του. Μεταξύ αυτών και
τον Αρχιεπίσκοπο πρώην Αμερικής
Δημήτριο, για τον οποίο μάλιστα
αναφέρει ότι δεν παραιτείτο και άλλα
συναφή, παρά το γεγονός ότι ουδέποτε έχει ανακοινωθεί κάτι σχετικό
από το Φανάρι.
H σύνοδος συνεκλήθη με αίτημα
των Μητροπολιτών, καθώς απόψεις
περί απομάκρυνσης ιεραρχών έχουν
ακουστεί, από άτομα που δηλώνουν
ότι διατηρούν καλές σχέσεις με το

Πατριαρχείο αλλά και τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο. Παράλληλα,
έχουν γραφεί τουλάχιστον δύο άρθρα
σε ομογενειακή εφημερίδα περί ανάγκης απομακρύνσεως μητροπολιτών,
για να επιστρέψει η Αρχιεπισκοπή
Αμερικής στην προτέρα κατάσταση
με έναν αρχιεπίσκοπο και επισκόπους. Τα άρθρα περιείχαν εγκώμια
προς τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο
και μειωτικά σχόλια για τους μητροπολίτες.
Τελικά, παρά το γεγονός ότι δεν
υπήρχε κάν λόγος γιατί η πρόταση
Καρλούτσου δεν πληρούσε τους
όρους για να συζητηθεί στην Κληρικολαϊκή (πρέπει να παρουσιαστεί
πρώτα σε κληρικολαϊκή Μητροπόλεως και να εγκριθεί), η Σύνοδος ψήφισε και την απέρριψε, εκφράζοντας
μάλιστα και την άποψη ότι παραβιάζει κανόνες της Εκκλησίας.
Μητροπολίτης με τον οποίο συνομιλήσαμε δεν ήταν σε θέση να κρίνει
αυτές οι ενέργειες έχουν την ενθάρρυνση του Αρχιεπισκόπου, ή αντίθετα εντάσσονται στις γνωστές συνωμοσίες των κέντρων που δημιουργούν τις εκκλησιαστικές κρίσεις.
Το ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου έχει ως εξής:
8 Ιουλίου 2020
Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος συνῆλθε σήμερον εἰς ἔκτακτον τηλεδιάσκεψιν κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ.
Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἐλπιδοφόρου μὲ
ἀποκλειστικὸν ἀντικείμενον τὴν
προκληθεῖσαν προσφάτως δημοσίαν
συζήτησιν ἐκ τῆς γενομένης ἐπισήμου προτάσεως πρὸς τροποποίησιν
τοῦ συνταξιοδοτικοῦ προγράμματος
τῶν ἀρχιερέων.

Κατόπιν γενομένης συζητήσεως,
δηλοῦται ὅτι συμφώνως πρὸς τοὺ Ἱεροὺς Κανόνας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δὲν ὑφίσταται ὅριον ἡλικίας
εἰς τὴν ἄσκησιν τῶν καθηκόντων τῶν
ἱεραρχῶν. Ἡ παραίτησις ἢ μὴ ἱεράρχου τινὸς ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας
ἐπαφίεται ἀποκλειστικῶς εἰς τὴν
προσωπικὴν ἐπιλογὴν καὶ κρίσιν ἑκάστου ἀρχιερέως. Περαιτέρω, σημειοῦται ὅτι ἐντὸς τοῦ κλίματος τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου οὐδαμοῦ ἐφαρμόζεται τὸ μέτρον τοῦτο
τοῦ ὁρίου ἡλικίας.
Συμπερασματικῶς, ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος ἀπορρίπτει τὴν γενομένην πρότασιν ὑπὸ τὴν μορφὴν σχεδίου ἀποφάσεως τῆς προσεχοῦς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τοῦ τρέχοντος ἔτους 2020, διὰ τὸν ἐπιπλέον
λόγον ὅτι τοιαῦται ἀποφάσεις ἐκφεύγουν τῆς ἁρμοδιότητος οἱασδήτινος
Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως, μὴ δυναμένης νὰ ἀποφαίνεται ἐπὶ δογματικῶν καὶ κανονικῶν ζητημάτων.
Οἱ ἱεράρχαι τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς διακονοῦν τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ μὲ
πνεῦμα αὐτοθυσίας, ἀγάπης καὶ ἀφοσιώσεως, ἀφιερώνοντας ὅλην τους
τὴν ζωὴν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῆς Ἐκκλησίας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΡΛΟΥΤΣΟΥ

Στην επιστολή του ο π. Καρλούτσος υπενθυμίζει στον πρόεδρος της
επιτροπής
Ότι του μίλησε πριν από δύο χρόνια μιλήσαμε για τα ψηφίσματα, τα
οποία γράφει ότι ο κ. Καράς παρουσίασε στον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο ο
οποίος τα απέρριψε, χαρακτηρίζοντας «προφανή το λόγο». Κι ο π.

Καρλούτσος θεωρεί ως προφανή λόγο την ηλικία του Δημητρίου, τον
οποίο πολεμούσε να διώξει, κι όχι ότι
και τότε έφερε με αντικαταστατικό
τρόπο την πρόταση.
«Παρ ‹όλα αυτά, η Αρχιεπισκοπή
μας πέρασε τον κάβο πέρυσι με την
εκλογή του Αρχιεπίσκοπου Ελπιδόφορου και υπάρχει τώρα μια άλλη ευκαιρία να κάνουμε ό, τι είναι σωστό
για την Εκκλησία, αντί για τις προσωπικές ατζέντες.
«Όλοι μας θυμόμαστε τον πόνο σε
όλη την Εκκλησία καθώς ο πρώην
Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος αρνήθηκε
να αποσυρθεί, ακόμη και μετά από
πολλά αιτήματα του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, μπροστά σε μια καταρρέουσα Αρχιεπισκοπή, και όταν
είχε ήδη ξεπεράσει τα ενενήντα γενέθλιά του!
Μέχρι σήμερα η διαίρεση παραμένει στην Αρχιεπισκοπή, μεταξύ εκείνων που ικέτευαν για τον τερματισμό
μιας εκφυλισμένης Αρχιεπισκοπής
και εκείνων που υποστήριξαν τον τότε αρχιεπίσκοπο, ανεξάρτητα από την
προχωρημένη ηλικία του και την
προφανή κακοδιαχείριση στις εκκλησιαστικές υποθέσεις», αναφέρει μεταξύ άλλων.
Εκείνο που μας προξένησε ιδιαίτερη είναι το πρώτο άρθρο της πρότασης Καρλούτσου για το όριο συνταξιοδότησης, που είναι ο Ψαλμός 89:
10, γνωστός κι ως προσευχή του Μωϋσή.
«.. αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν ἡμῶν ἐν
αὐτοῖς ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐὰν δὲ ἐν
δυναστείαις, ὀγδοήκοντα ἔτη, καὶ τὸ
πλεῖον αὐτῶν κόπος καὶ πόνος·». Ο
ψαλμός συνεχίζει με τη φράση «ὅτι

ἐπῆλθε πρᾳότης ἐφ᾿ ἡμᾶς, καὶ παιδευθησόμεθα».
Σε νεοελληνική μετάφραση γράφει
ο Μωυσής (που πέθανε σε ηλικία 120
ετών) ότι «Ολαι αι ημέραι των ετών
της ζωής μας ανέρχονται περίπου εις
εβδομήκοντα έτη. Εάν δε κανείς έχη
ισχυράν κράσιν ημπορεί να φθάση εις
τα ογδοήκοντα έτη. Τα πέραν τούτων
είναι κόπος και ταλαιπωρία. Διότι λόγω του γήρατος επέρχεται σιγά σιγά
η κατάπτωσις των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και ταλαιπωρούμεθα».
Ψάξαμε πολλές αναλύσεις μελετητών της Βίβλου για τη συγκεκριμένη
παράγραφο (οι περισσότεροι εβραίοι) αλλά ούτε ένας δεν είχε κατά νου
το όριο αφυπηρέτησης. Κάτι ανάλογο είχε κάνει ο π. Αλέξανδρος και για
τον Άγιο Νικόλαο, ερμηνεύοντας αυθαίρετα ένα τσιτάτο και χωρίς καν να
μπει σε κόπο να διαβάσει το υπόλοιπο.
Στον Ψαλμό 89:11 γράφει « τίς γινώσκει τὸ κράτος τῆς ὀργῆς σου καὶ
ἀπὸ τοῦ φόβου σου τὸν θυμόν σου
ἐξαριθμήσασθαι;»
Και στον 89:12 «τὴν δεξιάν σου
οὕτω γνώρισόν μοι καὶ τοὺς πεπαιδευμένους τῇ καρδίᾳ ἐν σοφίᾳ.» Και
σε ελεύθερη μετάφραση «δίδαξέ μας,
λοιπόν, ότι οι μέρες μας είναι μετρημένες· έτσι βαθιά μας θ’ αποκτήσουμε
επίγνωση».
Κι αυτό το οι μέρες μας είναι μετρημένες και το ότι θα πάρουμε δυό
μέτρα γης ισχύει και για τους 30άρηδες και τους 50άρηδες και τους
60άρηδες όπως ο υπογράφων και
τους 70άρηδες όπως ο π. Καρλούτσος.

για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί
λαό των Ρως, αλλά καμία δεν τόλμησε να μιμηθεί την πρωτότυπη Αγία Σοφία. Η ίδια στεκόταν μόνη της στο κέντρο του κύκλου του ορθόδοξου κόσμου, έτσι ώστε όλοι να σχετίζονται
μαζί της, όπως οι ακτίνες ενός τροχού. Είμαστε
όλοι συνδεδεμένοι με τη Μεγάλη Εκκλησία είτε το γνωρίζουμε και το αναγνωρίζουμε είτε
όχι. Έτσι, λοιπόν, ως απάντηση σε ό,τι συνέβη,
διατυπώνουμε κι εμείς την ερώτηση που τέθηκε
στους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής: “Τί ποιήσομεν, ἄνδρεςἀδελφοί” (Πράξ. 2,
37). Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να γονατίσουμε
προ της Αγίας του Θεού Σοφίας, του Κυρίου
μας Ιησού Χριστού, και να τον παρακαλέσουμε
δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου να
προστατεύσει τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, η οποία ζει στο πρόσωπο του Οικουμενικού μας Πατριάρχη και του Σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Πρέ-

πει να προσευχηθούμε ο Θεός να αποδιώξει κάθε κακή πρόθεση που μπορεί να εκδηλωθεί εναντίον της ορθόδοξης κοινότητάς μας και όλων
των θρησκευτικών μειονοτήτων στην Τουρκία.
Και πρέπει να υψώσουμε το ανάστημά μας,
αγαπητοί Χριστιανοί. Πρέπει να υψώσουμε το
ανάστημά μας και να μιλήσουμε ανοιχτά στο
όνομα και για λογαριασμό της σιωπηλής Αγίας
Σοφίας. Πρέπει να πλησιάσουμε τους Χριστιανούς γείτονες και φίλους μας εδώ στην ελεύθερη γη της Αμερικής και να ζητήσουμε την προσευχή και τη βοήθειά τους. Πρέπει να υψώσουμε το ανάστημά μας και να απευθυνθούμε
στους εκλεγμένους ηγέτες μας και να απαιτήσουμε να ενεργήσουν κατά συνείδηση και με
αίσθημα δικαιοσύνης και να διαμαρτυρηθούν
με κάθε τρόπο γι’ αυτή την περιφρόνηση της
ευαισθησίας των καιρών μας, η οποία σέβεται
όχι μόνο την πολυπολιτισμικότητα, αλλά και το

status quo που εξασφαλίζει την ειρηνική και αρμονική συμβίωση των εθνών, των θρησκειών,
των φυλών και των εθνοτήτων.
Πρέπει να υψώσουμε το ανάστημά μας και
να ακουστεί η φωνή μας ως λαού του Θεού από
την Πολιτεία της Ουάσινγκτον έως την πρωτεύουσα της χώρας μας και να μην χάσουμε την
καρδιά μας, την πίστη μας ή το κουράγιο μας,
διότι, παρά το γεγονός ότι ο αγώνας μας μπορεί να διαρκέσει πολύ, δεν μας λείπει η ελπίδα.
Θυμηθείτε ότι δεν υπάρχει κανένας εν ζωή σήμερα που να φέρει στη μνήμη του την Αγία Σοφία είτε ως Ναό είτε ως τζαμί. Όλοι την γνωρίζουν σαν έναν Ναό, που τιμήθηκε ως διεθνές
μνημείο, ισάξιο του Παρθενώνα και των πυραμίδων της Αιγύπτου. Θα πρέπει να επιτραπεί η
διατήρηση του μέχρι σήμερα status quo, δηλαδή η Αγία Σοφία ως τόπος συνάντησης Χριστιανών και Μουσουλμάνων, αλλά και όλων

των ανθρώπων που επιθυμούν να διαπιστώσουν πώς η πίστη στο Θεό μπορεί να μεταμορφώσει τον κόσμο.
Ας υψώσουμε, λοιπόν, το ανάστημά μας ως
Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ως άνθρωποι με συνείδηση και ως εκφραστές ενός δίκαιου αιτήματος. Ας κάνουμε αισθητή την παρουσία και τη
φωνή μας. Κάθε ανάσα σας θα προστεθεί στον
ήχο “ἐκτοῦοὐρανοῦὥσπερφερομένηςπνοῆςβιαίας” (Πράξ. 2, 2), ο οποίος θα σαρώσει όλο τον
κόσμο μεταφέροντας το μήνυμά μας. Ένα μήνυμα όχι μίσους, αλλά αγάπης, αξιοπρέπειας, κατανόησης και αμοιβαίου σεβασμού.
Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την ελπίδα μας,
την πίστη μας και την αγάπη μας.
Σοφία, Ὀρθοί!
Με πατρική εν Χριστώ αγάπη
† ο Αμερικής Ελπιδοφόρος
και τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου
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Αναφορές στην Αγία Σοφία στην τελετή αποφοίτησης
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Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Σ

ε μια λιτή αλλά πανηγυρική τελετή, τηρουμένων των περιορισμών για τον κορωνοϊό, και παρουσία του Αρχιεπισκόπου
Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου -για πρώτη φορά και του Γενικού Προξένου της Ελλάδος, δρ
Κωνσταντίνου Κούτρα, έγινε το βράδυ του
Σαββάτου 11 Ιουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο
«Πέτρος Γ. Πατρίδης» στην Αστόρια η αποφοίτηση των 31 μαθητών του Λυκείου του
Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια, του μοναδικού Ελληνο-Αμερικανικού Λυκείου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ολοι οι απόφοιτοι έγιναν δεκτοί σε κολλέγια
και πανεπιστήμια της που οι ίδιοι επιθυμούσαν
και μάλιστα με πολύ καλές υποτροφίες.
Στο καλωσόρισμά της η διευθύντρια του Λυκείου, Ελένη Καραγιώργου, συγχαίροντας την
Τάξη του 2020, είπε ότι συνεχίζει την παράδοση
αριστείας που ξεκίνησε με την πρώτη τάξη που
αποφοίτησε από το Λύκειο του Αγίου Δημητρίου ακριβώς πριν από 40 χρόνια.
Ο ιερατικώς προϊστάμενος της κοινότητας
Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
κάλεσε τους αποφοίτους να μην ξεχνούν τι είναι πιο σημαντικό στη ζωή τους, η πίστη τους
και η ελληνική τους κληρονομιά, να κρατήσουν
τις αξίες που έλαβαν από το σχολείο τους και να
μείνουν πάντα σταθεροί στα πιστεύω τους, λέγοντας πως η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου
τους θα βρίσκεται στο πλευρό τους.
Οι αριστεύσαντες
Ο Valedictorian Αθανάσιος Καραγιώργος
ανέφερε -μεταξύ άλλων- ότι «κουβαλάμε την
ελληνική κληρονομιά μέσα μας και πάντα θα
αγαπάμε την μητέρα πατρίδα. Σεβόμαστε την
Ελληνορθόδοξη Εκκλησία που στηρίζει την
Παιδεία εδώ στην Αμερική», ενώ ο Salutatorian
Γιώργος Τσίρος ευχαρίστησε τους γονείς του
και ιδιαίτερα τον παππού του για τις θυσίες
τους ώστε να φοιτήσει στον Αγιο Δημήτριο, το
σχολείο που άνοιξε την πόρτα στον ίδιο και
τους συμμαθητές του για να επιδιώξουν την

αριστεία. Την ομιλία της έτερης Salutatorian,
Θεοδώρας Μητσάκη, η οποία απουσίαζε, ανέγνωσε η κ. Καραγιώργου.
Ο Αρχιεπίσκοπος
«Σήμερα είναι μεγάλη η χαρά μου που είμαι
μαζί σας διότι κλείνει μια σελίδα στη ζωή αυτών
των παιδιών και ανοίγει μια μεγάλη πύλη για το
μέλλον», επισήμανε ο Σεβασμιώτατος, λέγοντας στα παιδιά πως αποτελεί τιμή να είναι
απόφοιτοι του Σχολείου του Αγίου Δημητρίου
το οποίο τους έδωσε όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να περπατήσουν με σιγουριά στο
μέλλον. Και συνέχισε: «Τα έχετε όλα. Εχετε τη
γνώση που σας δίδαξαν με τόση υπομονή και
αγάπη οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και οι καθηγήτριές σας. Εχετε το ήθος, το παράδειγμα το
καλό, το οποίο δεν μπορείτε να το μάθετε μέσα
από τα βιβλία. Εχετε την Ορθόδοξη πίστη σας.
Εχετε τον Ελληνικό θησαυρό, έναν θησαυρός
που δεν τελειώνει ποτέ.... Πάρτε τα όλα αυτά τα
εφόδια μαζί και θα δείτε ότι αυτά που έχετε πάρει από αυτό το σχολείο, δε θα είναι βάρος στη
ζωή σας. Το αντίθετο, θα είναι το φως που θα
φωτίζει το δρόμο σας. Θα είναι ο ήλιος που θα
ζεσταίνει την ψυχή σας. Και θα είναι ο οδηγός
σας στα δύσκολα μονοπάτια, όταν θα βρίσκετε

δυσκολίες, αυτά που έχετε πάρει από εδώ, αυτά
θα σας βοηθήσουν να βγείτε στον ίσιο το δρόμο και να νικήσετε όλες τις δυσκολίες».
Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε και σε όσα
δύσκολα συνέβησαν αυτή την τελευταία χρόνια, την πρώτη της αρχιεπισκοπείας του. «Δε
νομίζω ότι κανείς μπορούσε να φανταστεί χειρότερα πράγματα», τόνισε, λέγοντας στα παιδιά ότι θα βλέπουν τις φωτογραφίες τους με τις
μάσκες και θα λένε αύριο στα δικά τους παιδιά
ότι «εμείς ξεκινήσαμε με τα πιο μεγάλα προβλήματα στη ζωή αλλά τα καταφέραμε». «Και είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρετε», πρόσθεσε,
αναφερόμενος όχι μόνο στις γνώσεις που μπορεί αύριο να τις ξεχάσουν αλλά κυρίως στη συμπεριφορά, την αγάπη, το σεβασμό και την ανθρωπιά που με υπομονή και αγάπη τους δίδαξαν οι δάσκαλοί τους, αξίες τις οποίες θα χρειαστούν, όπως είπε, τόσο πολύ και πολλές φορές
περισσότερο και από τις γνώσεις που πήραν.
«Ολα να σας πάνε καλά. Εχετε την ευχή των
δασκάλων σας, έχετε την ευχή των γονέων σας,
των παππούδων σας, έχετε την ευχή της Εκκλησίας, έχετε την ευχή του Θεού. Εχετε τις εικόνες, έχετε τα παραδείγματα, έχετε και τις γνώσεις. Ο Θεός μαζί σας», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος

και ευχήθηκε σε όλους καλή σταδιοδρομία.
Ο Γενικός Πρόξενος
Τον «επεισοδιακό» τρόπο με τον οποίο έφτασε στο τέλος της η φετινή σχολική χρονιά υπογράμμισε στο χαιρετισμό του και ο Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, δρ
Κωνσταντίνος Κούτρας. «Είναι σίγουρα μια τρικυμία την οποία θα δαμάσετε με εφόδιο την
παιδεία σας», τόνισε, καλώντας τα παιδιά να
αξιοποιήσουν τα εφόδια που έχουν λάβει από
το σχολείο τους. «Οι αυριανές κοινωνίες δεν
έχουν ανάγκη από σπουδαγμένους, έχουν ανάγκη από καλλιεργημένους», είπε και τους προέτρεψε να εξετάσουν και τη σχέση τους με την
Ελλάδα, διατυπώνοντας ακόμη και τις προτάσεις τους στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021» για το
πώς ονειρεύονται την Ελλάδα του μέλλοντος.
«Το τι σημαίνει Ελλάδα είναι πλέον μια νέα
εμπειρία για εσάς τους νέους. Δεν υπάρχει απόσταση, ούτε γεωγραφική, ούτε συναισθηματική.
Στο μέλλον, μπορεί και να δουλεύετε για κάποια αμερικανική εταιρεία από ένα ελληνικό
νησί. Μπορείτε να γίνετε οι αυριανοί σύμβουλοι κυβερνήσεων. Η πρόκληση για τη γενιά σας
δεν είναι εάν θα μπορέσετε να έρθετε πιο κοντά
στην Ελλάδα, αλλά το αν θα θελήσετε..», ανέφερε ο κ. Κούτρας.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ακόμα ο πρόεδρος
της Σχολικής Επιτροπής, Φώτης Παπαμιχαήλ
και ο πρόεδρος της κοινότητας, Κυριάκος Σιδέρης. Την ανακήρυξη των αποφοίτων έκανε η
πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Ελληνικής Παιδείας, Αθηνά Κρομμύδα, ενώ η μαθήτρια Μελίνα Τσιροπούλου με την υπέροχη φωνή της έδωσε μια ευχάριστη νότα στη γιορτή.

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Με την επιβλητική τοιχογραφία της Αγίας
Σοφιάς να κοσμεί το Πολιτιστικό Κέντρο «Πέτρος Γ. Πατρίδης», η αναφορά στο θέμα μετατροπής του ιστορικού ναού και μνημείου σε
τζαμί ήταν αναπόφευκτη.
Ο Σεβασμιώτατος θυμήθηκε την πρώτη του
επίσκεψη στο Σχολείο του Αγίου Δημητρίου τον
περασμένο Σεπτέμβριο όταν είπε στους μαθητές ότι πρέπει να έχουν στην καρδιά τους την
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της 12 τάξης του Λυκείου Αγίου Δημητρίου Αστόριας
η

Ακρόπολη, τον Ελληνικό μας πολιτισμό δηλαδή και την Αγία
Σοφία, την Ορθόδοξή μας πίστη.
«Σήμερα όμως βλέποντας την Αγία Σοφία δεν μπορούμε
παρά η καρδιά μας να σκοτεινιάζει και να πονάει γιατί χθες η
τουρκική κυβέρνηση δυστυχώς, δυστυχέστατα, αποφάσισε
να μετατρέψει την Αγία μας Σοφία σε τζαμί. Είναι ένα πισωγύρισμα στην ιστορία της ανθρωπότητας, ένα πισωγύρισμα
σε χρόνια σκοτεινά, σε χρόνια μαύρα, σε χρόνια μεσαιωνικά,
τα οποία πιστεύαμε ότι έχει ξεπεράσει πια η ανθρωπότητα.
Οχι μόνο η ανθρωπότητα, αλλά πιστεύαμε ότι έχει ξεπεράσει
και η Τουρκία, και το τουρκικό Εθνος, ότι δεν αισθάνεται
ακόμα ως αιμοδιψής κατακτητής με το σπαθί στο χέρι και θέλει να επιβεβαιώσει ότι η Αγία Σοφία είναι δική του, κάνοντάς την τζαμί», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος.
«Πιστεύαμε όλοι στα εκατό περίπου χρόνια της Τουρκικής
Δημοκρατίας ότι είχε γυρίσει η σελίδα, ότι δεν αισθάνονταν
πλέον ως κατακτητές της χώρας τους, αλλά ως πολίτες μιας
σύγχρονης, κοσμικής και δημοκρατικής χώρας. Φαίνεται
όμως ότι τα πράγματα αλλάζουν στην Τουρκία και αυτό είναι
που μας ανησυχεί πάρα πολύ», πρόσθεσε.
Και συνέχισε: «Και μας ανησυχεί διότι εκεί είναι η μητέρα
μας, η Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο.
Εκεί, είναι ο πατέρας μας, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης.
Εκεί είναι όλα τα ιερά και τα όσια του Εθνους μας και του Γένους μας. Είναι οι τάφοι των πατέρων μας. Είναι οι εκκλησίες μας. Είναι όλα εκείνα τα ιερά προσκυνήματα του Γένους
μας. Γι› αυτό μας πονά. Είναι η καρδιά μας στην Κωνσταντινούπολη. Οχι μόνο επειδή είμαστε Ελληνες, όχι μόνο επειδή
είμαστε Ορθόδοξοι, αλλά και ως απλοί μας Χριστιανοί. Η
καρδιά ενός Χριστιανού είναι στην Κωνσταντινούπολη γιατί
η Κωνσταντινούπολη εκχριστιάνισε τον σύγχρονο και πολιτισμένο κόσμο και χάρισε στον παγκόσμιο πολιτισμό πράγματα τα οποία δεν μπορούν ούτε να ξεχαστούν ούτε να αγνοηθούν».
Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Γενικός Πρόξενος δρ Κούτρας
λέγοντας πως αποτελεί μια βάναυση συμβολική πρόκληση
από την πλευρά της τουρκικής κυβέρνησης.
«Μιλάμε για μία βεβήλωση, μιλάμε για μία ιεροσυλία του
παγκοσμίου συμβόλου της Ορθοδοξίας. Μιλάμε για προσβολή στον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Μιλάμε για προβολή
στον Οικουμενικό πολιτισμό, στον πολιτισμένο κόσμο. Μιλάμε για προσβολή στη Δύση, στην Ευρώη, στη Χριστιανοσύνη, στις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται ο πολιτισμός
μας. Φοβάμαι ότι ήταν στρατηγική επιλογή του Ερντογάν να
θέσει την Τουρκία εκτός των ορίων της Δύσης, εκτός των
ορίων του πολιτισμένου κόσμου. Και νομίζω ότι αυτή η απόφαση είναι και άδικη για τον τουρκικό λαό γιατί είμαι βέβαιος ότι ό,τι έχουν κάνει θα το πληρώσουν ακριβά».
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Επίσκεψη Αρχιεπισκόπου σε Πουκίπσι και Νιούμπεργκ

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος

Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Τ

ην πρώτη του ποιμαντορική επίσκεψη
στην ιστορική κοινότητα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Poughkeepsie της Νέας
Υόρκης - τη δεύτερη χρονολογικά πρωτεύουσα της Πολιτείας - πραγματοποίησε την Κυριακή 5 Ιουλίου ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.
Ελπιδοφόρος.
O Σεβασμιώτατος προέστη της Θείας Λειτουργίας βοηθούμενος από τον π. Ιάσονα
Dickey, ο οποίος ανέλαβε την προϊσταμενία
της κοινότητας μόλις τον περασμένο Μάρτιο,
τον Πατριαρχικό Διάκονο Καλλίνικο Χασάπη
και τον διάκονο Μιχαήλ Γιαβρή.
Στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στο παράδειγμα πίστης του εκατόνταρχου της ευαγγελικής
περικοπής που έτρεξε στο Χριστό για να τον
παρακαλέσει για το δούλο του, λέγοντας πως
μόνο με την ταπείνωση, την πίστη στο Θεό και
την αγάπη για το συνάνθρωπο, θα μπορέσουμε
να δεχθούμε μέσα μας τον Κύριο για να μας ευλογήσει και να μας αγιάσει.
«Είστε μια κοινότητα ευλογημένη», τόνισε ο
Αρχιεπίσκοπος στους ενορίτες που βρίσκονταν

στο ναό και σε όσους παρακολουθούσαν τη
Θεία Λειτουργία από το διαδίκτυο, υποσχόμενος να τους επισκεφθεί και πάλι όταν ξεπεραστεί η πανδημία σε έναν ναό γεμάτο πιστούς.
«Ευχαριστούμε το Θεό για σας, Σεβασμιώτατε», ανέφερε -μεταξύ άλλων- στο καλωσόρισμά
του ο π. Ιάσων, τονίζοντας πως η παρουσία του
Αρχιεπισκόπου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευλογία για την κοινότητα.
Αμέσως μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας η κοινότητα τίμησε τον πρώην πρόεδρο
Γιάννη Γιωγκάκη και την πρώην κοινοτική σύμβουλο Χρυσούλα Παπαδοπούλου για την πολύχρονη προσφορά τους.
Τον Αρχιεπίσκοπο υποδέχθηκαν στην είσοδο
του ναού μπροστά από ένα πανό όπου αναγραφόταν «η Κοίμηση καλωσορίζει τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο», ο πρόεδρος Μάικ Μπακατσιάς και μέλη του κοινοτικού Συμβουλίου
και της Φιλοπτώχου.

UPSTATE

Με την επίσκεψη στην Κοίμηση της Θεοτόκου στο Poughkeepsie ολοκληρώθηκαν οι ποιμαντορικές επισκέψεις του Αρχιεπισκόπου στις
οκτώ κοινότητες της Αμέσου Αρχιεπισκοπικής
Περιφέρειας στο βόρειο τμήμα (Upstate) της

Πολιτείας της Νέας Υόρκης.
Ηδη ο Σεβασμιώτατος -στον ένα χρόνο από
την ενθρόνισή του- έχει επισκεφθεί το σύνολο
σχεδόν των κοινοτήτων της Αμέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας -συνολικά 62 - συμπεριλαμβανομένης και της κοινότητας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις Μπαχάμες.
Σε κάθε επίσκεψη του -η οποία χαρακτηρίστηκε ιστορική ξεχωριστά από κάθε κοινότητα,
καθώς είναι η πρώτη- ο Σεβασμιώτατος έγινε
δεκτός με ενθουσιασμό και αγάπη από τους ιερείς, τα κοινοτικά συμβούλια και τους πιστούς
των κοινοτήτων, παρά τα όποια περιοριστικά
μέτρα.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος επισκέφθηκε
στις 10 Μαϊου την κοινότητα του Αγίου Γεωργίου στο Κίνγκστον όπου προέστη στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής του Παραλυτικού. Μαζί
του συλλειτούργησε ο π. Γεώργιος Κορδάρης.
Τρεις ημέρες αργότερα, στις 13 Μαϊου, μετέβη
στην Αγία Σοφία στο Ολμπανυ -που θα γιορτάσει σε δύο χρόνια έναν αιώνα ζωής- όπου συλλειτούργησε με τον π. Πασχάλιο - Πάτρικ Λεγκάτο για τη δεσποτική εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Και οι δύο λειτουργίες έγιναν σε
άδειους ναούς, χωρίς την παρουσία πιστών.
Το Ψυχοσάββατο 6 Ιουνίου ο Σεβασμιώτατος

βρέθηκε στην κοινότητα του Αγίου Βασιλείου
στο Troy όπου τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και
επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα του κορωνοϊού μαζί με τον π. Εμμανουήλ Μαντζούρη,
ενώ το βράδυ της ίδιας μέρας χοροστάτησε κατά τον Εσπερινό της Πεντηκοστής στον Ιερό
Ναό του Αγίου Γεωργίου στην πόλη
Schenectady, όπου τον καλωσόρισε ο π. Νεόφυτος Σαρηγιάννης. Πρόκειται για την πρώτη
Ελληνορθόδοξη κοινότητα που ιδρύθηκε στην
ευρύτερη περιοχή, το 1914.
Το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου, Πεντηκοστής, προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό της Παναγίας στο Windham στα
Catskills, συλλειτουργούντων του Επισκόπου
Μηδείας κ. Αποστόλου και του π. Ιακώβου Φιτζπάτρικ.
Την Κυριακή 21 Ιουνίου, παραμονή της πρώτης επετείου της ενθρονίσεώς του, ο Αρχιεπίσκοπος μετέβη στη σχετικά νεότερη κοινότητα
του Τιμίου Σταυρού στο Middletown όπου τέλεσε τη Θεία Λειτουργία μαζί με τον π. Χριστοφόρο Ταλλέο και, τέλος, την Κυριακή 28 Ιουνίου επισκέφθηκε την μικρή αλλά επίσης ιστορική κοινότητα του Αγίου Νικολάου στο
Newburgh όπου συλλειτούργησε με τον π. Ιωάννη Angel.
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Θεοχάρης: Θα μπορούσε να ανοίξει η αγορά των ΗΠΑ τον Αύγουστο
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πότε βλέπετε
να ανοίγει η Ελλάδα για Αμερικανούς; Τι πληροφορίες έχετε για τις απευθείας πτήσεις;
Και πάλι, λυπάμαι ειλικρινά που το λέω, αλλά
επί του παρόντος δεν μπορώ να κάνω την παραμικρή εκτίμηση ως προς το χρονικό σημείο
που θα αρθούν οι περιορισμοί στον εισερχόμενο τουρισμό από τις Η.Π.Α. Όπως είπαμε, δεν
είναι πολύ ρεαλιστικό να περιμένουμε την απελευθέρωση της εισόδου Αμερικανών στην Ελλάδα μέσα στον Ιούλιο. Από την άλλη, ο Αύγουστος είναι ένας μήνας κατά τον οποίον θα
μπορούσε να συμβεί αυτό το άνοιγμα. Βεβαίως,
πάντα με την προϋπόθεση ότι η υγειονομική
κατάσταση θα έχει βελτιωθεί.

μπορούσε να συμβεί αυτό το άνοιγμα. Βεβαίως,
πάντα με την προϋπόθεση ότι η υγειονομική κατάσταση θα έχει βελτιωθεί».
Στην αποκλειστική συνέντευξη προς την εφημερίδα μας ο κ. Θεοχάρης τονίζει ότι από την
πρώτη στιγμή της πανδημίας η Ελλάδα απέδειξε
ότι βάζει ως προτεραιότητα την ασφάλεια των
πολιτών, καθώς επίσης και την ασφάλεια των φιλοξενούμενων στη χώρα μας, έχοντας τον τουρισμό ανοιχτό. Κι ότι οι πρόσφατες αποφάσεις δεν
ελήφθησαν ελαφρά τη καρδία.
Καθώς Ελληνοαμερικανοί που επισκέφθηκαν
πρόσφατα την Ελλάδα προκάλεσαν προβλήματα
όταν βρέθηκαν θετικοί στον ιό η σύσταση του κ.
Θεοχάρη είναι η .. «αυτονόητη».
«Εξυπακούεται ότι όλοι είναι καλοδεχούμενοι
στην Ελλάδα -και ίσως ακόμη περισσότερο οι
ομογενείς, τα αδέλφια μας. Όμως, η φυσική απόσταση, η τήρηση των κανόνων υγιεινής και η εν
γένει συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τα πρωτόκολλα κ.λπ. στις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις και οπουδήποτε βρεθεί κάποιος, αποτελούν
όλα απαραίτητα συστατικά για τη διασφάλιση
της δικής μας υγείας, των φίλων και των συγγενών μας».
Η η συνέντευξη δόθηκε με την ευκαιρία του
κλεισίματος της 11ης Εκστρατείας «Πάμε Ελλάδα» της Greek News κι ο υπουργός Τουρισμού
χαρακτηρίζει «συγκινητική» την πρωτοβουλία κι
αξιέπαινες της προσπάθειες της εφημερίδας μας.
«Τίποτα δεν θα πάει χαμένο. Αντιθέτως, πιστεύω ακράδαντα ότι η ομοψυχία και η αλληλεγγύη που δείχνουμε ως λαός, μαζί με τους Έλληνες
της διασποράς, είναι μια πολύτιμη παρακαταθήκη
για το μέλλον. Το μήνυμά μας είναι το μήνυμα
μιας ανοιχτής αγκαλιάς, είναι το μήνυμα της προσμονής να ξαναδούμε τους φίλους και τα αγαπημένα μας πρόσωπα από την ομογένεια. Η Ελλάδα
είναι ασφαλής, είναι φιλόξενη, όπως ήταν πάντα.
Ανυπομονούμε να δούμε τους ομογενείς να επιστρέφουν στην πατρίδα, την κοινή μας αγάπη.
Δεν πρέπει να απελπιζόμαστε».

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αναρωτιέμαι, αν μετά τον αποκλεισμό των
ΗΠΑ από τις χώρες που άνοιξαν στην 1η Ιουλί-

ου, υπάρχουν ακόμη περιθώρια για μη ελληνικής καταγωγής Αμερικανούς να έρθουν το καλοκαίρι στην Ελλάδα;
Κατ› αρχάς, σε εντελώς ανθρώπινο και σε
προσωπικό, αν θέλετε, επίπεδο, συμμεριζόμαστε την απογοήτευση και τη θλίψη όλων όσοι
αναγκάστηκαν να αναβάλουν το φετινό τους
ταξίδι στην Ελλάδα. Όμως, δεν παύουμε να ελπίζουμε σε μια θετική ανατροπή, σε μια ύφεση
της επιδημίας, η οποία θα μας επιτρέψει να υποδεχτούμε ξανά τους φίλους Αμερικανούς στη
χώρα μας. Παρόλ› αυτά, οφείλω να τονίσω ότι
η Ελλάδα έχει αποφασίσει να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις σε
σχέση με το άνοιγμα του τουρισμού σε τρίτες
χώρες. Αυτό είναι κάτι υποχρεωτικό και δεσμευτικό, λόγω των υποχρεώσεών μας ως χώρας της ζώνης του Σένγκεν. Δυστυχώς, η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προσωρινά
αποκλείσει τις Η.Π.Α. Ελπίζουμε, όμως, τα επιδημιολογικά στοιχεία να είναι τέτοια που να
επιτρέψουν αυτό το άνοιγμα τουλάχιστον κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο. Ας μην ξεχνάμε ότι η συμφωνία της ΕΕ για το άνοιγμα
του ευρωπαϊκού τουρισμού αναθεωρείται κάθε
15 ημέρες.

Η Ελλάδα και στο προηγούμενο διάστημα, αλλά και πρόσφατα με την απαγόρευση στους
Σέρβους, έδειξε ότι θέτει την ασφάλεια ως βασική προτεραιότητα. Πιστεύετε ότι αυτό είναι
αρκετό για να προστατεύσει από επιστροφή
της επιδημίας και, δεύτερον, να χτίσει η χώρα
ένα προφίλ ασφαλούς προορισμού;
Φυσικά. Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας αποδείξαμε ότι βάζουμε ως προτεραιότητα
την ασφάλεια των πολιτών, καθώς επίσης και
την ασφάλεια των φιλοξενούμενων στη χώρα
μας, έχοντας τον τουρισμό ανοιχτό. Οι πρόσφατες αποφάσεις δεν ελήφθησαν ελαφρά τη καρδία. Ελήφθησαν ακριβώς με τον γνώμονα ότι
όλοι όσοι εμπλέκονται στον ελληνικό τουρισμό,
υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, θα είναι απολύτως
ασφαλείς. Και αν χρειαστεί να πάρουμε επιπλέον δύσκολες αποφάσεις, να είστε σίγουροι πως
είμαστε αποφασισμένοι να το πράξουμε. Η επιθυμία μας παραμένει να υποδεχτούμε όσο το
δυνατόν περισσότερους τουρίστες, αυτό δεν θα
αλλάξει ποτέ. Η φιλοξενία για την Ελλάδα είναι
μέρος του εθνικού DNA, είναι κάτι ιερό και
σύμφυτο με την ιστορία μας ως λαού. Όμως, θα
επιτρέψουμε στον εαυτό μας να δεχτεί τουρίστες από το εξωτερικό, μόνο έχοντας αποκλείσει κάθε κίνδυνο για την ασφάλεια όλων. Τόσο
για λόγους υγείας, όσο και για τη διεθνή φήμη
της χώρας μας.
Καθώς ήδη είχαμε ένα φαινόμενο ζεύγους Ελ-

ληνοαμερικανών που έθεσαν πολλούς σε κίνδυνο στην Κάρπαθο, ποια είναι η σύσταση που δίνετε σε όσους συμπατριώτες μας είναι έτοιμοι
να ταξιδέψουν;
Η σύσταση που απευθύνουμε προς όλους είναι η αυτονόητη: Όλοι πρέπει να είναι, να είμαστε, προσεκτικοί. Εξυπακούεται ότι όλοι είναι
καλοδεχούμενοι στην Ελλάδα -και ίσως ακόμη
περισσότερο οι ομογενείς, τα αδέλφια μας.
Όμως, η φυσική απόσταση, η τήρηση των κανόνων υγιεινής και η εν γένει συμμόρφωση με τη
νομοθεσία, τα πρωτόκολλα κ.λπ. στις διάφορες
κοινωνικές εκδηλώσεις και οπουδήποτε βρεθεί
κάποιος, αποτελούν όλα απαραίτητα συστατικά
για τη διασφάλιση της δικής μας υγείας, των φίλων και των συγγενών μας.
Φέτος, η Greek News πραγματοποίησε την 11η
εκστρατεία της. Το σύνθημά μας ήταν «We are
going back to Greece; Enjoy the beauty, stay
safe». Αναρωτιόμαστε αν η φετινή μας προσπάθεια πάει χαμένη. Καθώς κλείνει η δίμηνη
εκστρατεία, ποιο είναι το μήνυμά σας;
Η πρωτοβουλία σας είναι συγκινητική και οι
προσπάθειές σας αξιέπαινες. Τίποτα δεν θα πάει χαμένο. Αντιθέτως, πιστεύω ακράδαντα ότι η
ομοψυχία και η αλληλεγγύη που δείχνουμε ως
λαός, μαζί με τους Έλληνες της διασποράς, είναι
μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον. Το
μήνυμά μας είναι το μήνυμα μιας ανοιχτής
αγκαλιάς, είναι το μήνυμα της προσμονής να
ξαναδούμε τους φίλους και τα αγαπημένα μας
πρόσωπα από την ομογένεια. Η Ελλάδα είναι
ασφαλής, είναι φιλόξενη, όπως ήταν πάντα.
Ανυπομονούμε να δούμε τους ομογενείς να επιστρέφουν στην πατρίδα, την κοινή μας αγάπη.
Δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Είμαστε σίγουροι
ότι και οι απευθείας πτήσεις θα ανοίξουν το συντομότερο δυνατό. Αλλά δεν είναι και όλες οι
παράμετροι στα χέρια μας. Το αν υπάρχουν εμβόλια, το αν η νόσος είναι σε έξαρση ή αν υπάρχουν άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις
αποφάσεις και υπαγορεύουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όλα αυτά τα παρακολουθούμε
στενά. Έτσι ώστε όταν το άνοιγμα των ελληνικών συνόρων στους Αμερικανούς τουρίστες
συμβεί, να συντελεστεί με τη μέγιστη δυνατή
ασφάλεια.

Συνέντευξη του Υπουργού Τουρισμού στο Sky News
Είναι οι βρετανοί τουρίστες ευπρόσδεκτοι στην
Ελλάδα;
Φυσικά και είναι ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα.
Είναι ευπρόσδεκτοι κάθε χρόνο. Το Ηνωμένο
Βασίλειο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα
προέλευσης για την ελληνική τουριστική βιομηχανία και χαιρόμαστε πολύ να τους υποδεχόμαστε και να τους έχουμε κοντά μας. Σίγουρα
είναι ευπρόσδεκτοι, οι απευθείας πτήσεις, όπως
είπατε, θα είναι διαθέσιμες από τις 15 Ιουλίου
και ελπίζουμε ότι αυτή η αρχή θα οδηγήσει σε
μια επιτυχή, ευχάριστη και κυρίως ασφαλή τουριστική σεζόν φέτος.
Πριν την Τετάρτη, αν είναι κανείς βρετανός
τουρίστας και φτάσει στην Ελλάδα τι θα συμβεί;
Θα είναι σίγουρα ευπρόσδεκτος. Δεν υπάρχει
απαγόρευση για ανθρώπους που φτάνουν στην
Ελλάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει μόνο απαγόρευση στις απευθείας πτήσεις. Οπότε,
αν έρθει κανείς μέσω ενδιάμεσου προορισμού,
μέσω ενός άλλου αεροδρομίου, είναι σίγουρα
ευπρόσδεκτος. Χρειάζεται να θυμίσω σε όλους
ότι έχουμε μια φόρμα εντοπισμού επιβατών που
οι ταξιδιώτες πρέπει να συμπληρώσουν ως και
μία μέρα πριν την άφιξή τους, και η οποία βρίσκεται στο travel.gov.gr. Εκεί μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, λαμβάνουν άμεσα επιβεβαίωση ότι την έχουν υποβάλει και
τους αποστέλλεται ένα QR Code τα μεσάνυχτα
της ημέρας που φτάνουν στην Ελλάδα.

Θα ισχύει αυτό και μετά την Τετάρτη, όταν θα
αρχίσουν και πάλι οι απευθείας πτήσεις;
Ναι, σωστά. Ισχύει και μετά την Τετάρτη. Η
διαδικασία είναι εύκολη. Τις πρώτες ημέρες διορθώσαμε κάποια προβλήματα. Αλλά τώρα όλα
είναι εντάξει, είναι απλή διαδικασία. Προτρέπουμε το κοινό απλά να συμπληρώσει τη φόρμα. Αυτό είναι μέρος του πακέτου, της διασφάλισης από την πλευρά μας ότι κάθε τουρίστας
που φτάνει στην Ελλάδα θα είναι ασφαλής.
Άρα, όσον αφορά στις αρχές, ο Stanley
Johnson, πατέρας του βρετανού Πρωθυπουργού, έκανε κάτι λάθος ερχόμενος μέσω Βουλγαρίας στο σπίτι του στην Ιθάκη (sic);
Όχι, δεν παραβιάστηκε κάποιος κανόνας.
Υπάρχει η δυνατότητα να έρθει κανείς μέσω ενδιάμεσου σταθμού και από την Τετάρτη θα διατίθενται επίσης απευθείας πτήσεις και έχουν
σχεδιαστεί πολλές.
Ποια είναι η στάση της Ελλάδας έναντι των
κρουαζιερόπλοιων; Οι κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά είναι πολύ δημοφιλείς. Η βρετανική
κυβέρνηση συνιστά να μην πηγαίνει κανείς σε
κρουαζιέρες προς το παρόν. Εσείς υποδέχεστε
κρουαζιερόπλοια;
Ναι, πράγματι. Ήμασταν πολύ δραστήριοι
για να διασφαλίσουμε τη δημιουργία πρωτοκόλλων σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο.
Τώρα που αυτό τελείωσε, αυτή είναι μία διαδι-

κασία που ξεκαθάρισε τη διεθνή κατάσταση
όσον αφορά στα κρουαζιερόπλοια. Και με τη
βοήθεια των Ελλήνων επιστημόνων στη δημιουργία των πρωτοκόλλων. Τώρα είμαστε στη
διαδικασία μεταγραφής των πρωτοκόλλων στο
ελληνικό νομικό σύστημα κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές για τη χώρα μας. Μόλις αυτό τελειώσει -και πρέπει να τελειώσει μέχρι την επόμενη Παρασκευή- θα είμαστε ελεύθεροι να υποδεχτούμε και κρουαζιερόπλοια. Τρεις εταιρείες
έχουν εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία τους να
ξεκινήσουν τις κρουαζιέρες και εμείς το καλωσορίζουμε αυτό.
Ποια υπήρξε η επίδραση στην ελληνική οικονομία από αυτήν την πανδημία;
Λοιπόν, όπως μπορείτε να φανταστείτε, μπήκαμε πολύ νωρίς σε lockdown, όπως έκαναν και
άλλες χώρες και αυτό είχε σημαντική επίπτωση
με όρους οικονομικούς. Το πρώτο τρίμηνο είχαμε μία μέτρια ύφεση σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μόνο 0,9% σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο του 3,2%. Αυτό είναι καλό
σημάδι, εάν θέλετε, ωστόσο, το δεύτερο τρίμηνο είναι το πιο δύσκολο και οι αριθμοί από τις
στατιστικές υπηρεσίες δεν έχουν βγει ακόμη.
Αλλά ελπίζουμε και είμαστε αισιόδοξοι, με την
έννοια ότι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις
απαραίτητες προετοιμασίες για να είμαστε σε
θέση να δεχτούμε τουρίστες. Επομένως, αυτό
είναι ένα καλό σημάδι για εμάς, υποδεχόμαστε
τουρίστες από την 1η Ιουλίου και μετά και στα-

διακά ελπίζουμε ότι θα ανοίξουμε σε πολύ περισσότερες αγορές. Το Ηνωμένο Βασίλειο,
όπως ξέρετε και αναφέρθηκε ήδη, ξεκινάει από
την επόμενη Τετάρτη, 15 Ιουλίου.
Εάν κάποιοι τουρίστες αρρωστήσουν με κορωνοϊό ενώ βρίσκονται στην Ελλάδα, τί θα γίνει
με αυτούς;
Έχουμε εξηγήσει το υγειονομικό μας πλάνο
για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των επισκεπτών μας και των πολιτών μας, βεβαίως. Το
σχέδιο υγείας του “Destination Greece Health
First” («Προορισμός Ελλάδα - Πρώτα η Υγεία»)
έχει τέσσερις πυλώνες: -την προσεκτική επιλογή των χωρών-, το έχουμε ήδη περιγράψει αυτό,
-τη διαδικασία των τεστ-, -το Passenger Locator
Form (PLF)- και -την επιλογή κάποιων ατόμων
που θα εξεταστούν- Ο τρίτος πυλώνας είναι τα
υγειονομικά πρωτόκολλα, για να διασφαλίσουμε ότι η πιθανή διασπορά του ιού επιβραδύνεται. Έτσι, υπάρχει περισσότερη κοινωνική αποστασιοποίηση και υγειονομικοί κανόνες που
μπορείτε να περιμένετε και φαντάζεστε και, τέλος, έρχομαι στην ερώτησή σας, εάν κάποιος
βρεθεί θετικός ή χρειάζεται νοσηλεία, θα το
αναλάβουμε δωρεάν και χωρίς να υπάρχει καμία ανάγκη ασφάλισης. Βεβαίως, εάν κάποιοι
έχουν ιδιωτική ασφάλιση και επιθυμούν να τη
χρησιμοποιήσουν, είναι ευπρόσδεκτοι να το κάνουν.
Δείτε τη συνέντευξη στο link:
https://youtu.be/_XhYGQXRTkA
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Επίσκεψη Ελπιδοφόρου στο 19ο Αστυνομικό Τμήμα

Θεσσαλονίκη

Το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, που βρέθηκε στην «πρώτη γραμμή» εν
μέσω της πανδημίας του νέου κορονοϊού,
επισκέφθηκε την Παρασκευή το πρωί ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ.
Σε ανάρτησή του στο twitter, ο Αμερικανός πρέσβης δηλώνει περήφανος που επισκέφθηκε το νοσοκομείο και συναντήθηκε
με τον διοικητή του νοσοκομείου Παναγιώτη Παντελιάδη και τον αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας και
υπεύθυνο του Κέντρου Αναφοράς για την
Covid-19 του ΑΧΕΠΑ, Συμεών Μεταλλίδη
και εκφράζει τις ευχαριστίες του στο ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας.
«Ευχαριστώ πολύ όλους τους εργαζόμενους
στον τομέα της υγείας για τις άοκνες προσπάθειές τους ώστε να μας κρατήσουν υγιείς και ασφαλείς», αναφέρει ο Αμερικανός
πρέσβης.

Ενδιαφέρον για λιμάνια

Το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο «Black
Summit Financial Group» φέρεται έτοιμο
να δηλώσει «παρών» στον επικείμενο διαγωνισμό αξιοποίησης των λιμανιών της
Αλεξανδρουπολης και της Καβάλας, σύμφωνα με αμερικανικές διπλωματικές πηγές,
γεγονός που υπογραμμίζει το γεωπολιτικό
ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την ευρύτερη περιοχή. Ειδικότερα για την Αλεξανδρούπολη,
βασικός γνώμονας είναι -σύμφωνα με τις
ίδιες πηγές- να μην καταλήξει το λιμάνι και
τα στρατηγικής σημασίας περιουσιακά του
στοιχεία «σε λάθος χέρια», ενώ αναφορικά
με τη διπλή στόχευση για Αλεξανδρούπολη
και Καβάλα χαρακτηριστική είναι η φράση
ανώτατου Αμερικανού διπλωμάτη ότι «δεν
μπορείς να μπαίνεις σ› ένα κατάστημα παπουτσιών και να αγοράζεις μόνο το αριστερό παπούτσι».

Νέα Υόρκη.ε μια επίσκεψη με υψηλούς
συμβολισμούς και πολλαπλά μηνύματα προχώρησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος επισκέφθηκε, όπως ο
ίδιος ήθελε εδώ και πολύ καιρό, το
19ο Αστυνομικό Τμήμα του Μανχάταν, στη δικαιοδοσία του οποίου
υπάγεται και η περιοχή όπου η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής έχει

Σ

την έδρα της.
Ο Αρχιεπίσκοπος συναντήθηκε
με την επικεφαλής του Α.Τ., Κάθλιν
Γουόλς και πολλούς αστυνομικούς,
ανάμεσα στους οποίους και τρεις
Ελληνοαμερικανοί, οι Στέφανος
Κουτσουμπάρδης, Ειρήνη Πρέντζα
και Παναγιώτης Κουτσουδηλάκης.
Αυτή η χρονιά, σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος, «της μεγάλης δοκιμασίας της πανδημίας, ήταν εξαιρετικά

δύσκολη για όλους μας και ιδιαίτερα για όλους τους εργαζόμενους
στις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες,
καθώς κλήθηκαν να σηκώσουν ένα
δυσανάλογα μεγάλο βάρος στη διαχείριση της κρίσης».
Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος
επιθυμούσε εδώ και καιρό να πραγματοποιήσει αυτή την επίσκεψη,
καθώς συνδέεται με την Αδελφότητα του Αγίου Παύλου του Α.Τ. της

Νέας Υόρκης, μια αδελφότητα στην
οποία συμμετέχουν Ελληνοαμερικανοί και άλλοι Ορθόδοξοι στο
θρήσκευμα αστυνομικοί από διάφορες τοπικές πολιτειακές και αστυνομικές αρχές.
«Είστε πάντα στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος και θέλω να ξέρετε ότι ως συμπολίτης σας και ως
θρησκευτικός ηγέτης σας έχω πάντα στη σκέψη μου», τους δήλωσε.

Εξοχικό στη Μαγνησία έχουν πλούσιοι και διάσημοι απ' όλο τον κόσμο
Βόλος.- Του Ηλία Παπαδημητρίου/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στη Μαγνησία, ηπειρωτική και νησιωτική, αποφάσισαν να περνούν τις ανέμελες και ξέγνοιαστες
μέρες τους διάσημοι με παγκόσμια εμβέλεια και
αναγνωρισιμότητα, πιστεύοντας ότι έχουν βρει τον
επίγειο παράδεισό τους.
Τις τελευταίες ημέρες, πολύς ντόρος έγινε με την

παρουσία του 79χρονου Stanley Jonhson, πατέρα του Βρετανού πρωθυπουργού Βoris
Jonhson, που δεν έχασε στιγμή από το άνοιγμα
των ελληνικών συνόρων κατ’ επιλογήν, και
έφθασε στη χώρα μας και στον αγαπημένο του
τόπο, το Χόρτο του νοτίου Πηλίου. Διαθέτει
ένα υπέροχο σπίτι, πάνω από μία απομονωμένη
μικρή παραλία, όπου συχνά πυκνά απολαμβάνει το μπάνιο του. Στην βίλλα «Irene» έρχεται
όλη η οικογένεια Jonhson και μεταξύ αυτών και
ο σημερινός πρωθυπουργός της Βρετανίας, είτε όταν ήταν δήμαρχος του Λονδίνου, είτε ως
υπουργός Εξωτερικών, αφού ο Βοris Jonhson
λατρεύει την περιοχή και ειδικά τις πηλιορίτικες λιχουδιές.
Λίγο πιο νότια και σε μικρή απόσταση από
το Χόρτο, είναι ο παραθαλάσσιος οικισμός Κάλαμος, όπου από τις αρχές του ‘80 έχει φτιάξει
σπίτι ο διάσημος μπασίστας και τραγουδιστής
των Pink Floyd, Roger Waters που περνά συχνά πυκνά τα καλοκαίρια του, στον αγαπημένο
του τόπο.
Στη Μαγνησία όμως ανήκει και το νησιωτικό
σύμπλεγμα των Σποράδων, όπου όλα τα νησιά
αποτελούν το καταφύγιο πολλών διάσημων
του κόσμου, με πρώτους και πιο πιστούς, αστέρες του Hollywood, οι οποίοι σαν απλοί τουρί-

στες κυκλοφορούν ανάμεσα στους χιλιάδες
άλλους και απολαμβάνουν τις ομορφιές των
νησιών.
Η Goldie Hawn μαζί με τον σύζυγό της Kurt
Russell εδώ και πολλά χρόνια έχουν βρει τον
επί γης παράδεισό τους, κάπου στην Αγία Παρασκευή της Σκιάθου και έρχονται κάθε καλοκαίρι και αναπνέουν τον σκιαθίτικο αέρα, απολαμβάνουν το ψαράκι τους σε ταβερνάκια του
νησιού και κάνουν τις βουτιές τους στις χρυσές
παραλίες του νησιού του Παπαδιαμάντη.
Ειδικά ο Kurt Russell με το φουσκωτό του
κάνει εξορμήσεις και πίνει τα κοκτέιλ του στην
παραλία της Αγίας Ελένης.
Στη Σκιάθο επίσης έρχεται κάθε καλοκαίρι
στο «οικογενειακό» σπίτι και η διάσημη ηθοποιός Kate Hudson, κόρη της Goldie Hawn,
μαζί με τον διάσημο σύντροφό της κιθαρίστα
Danny Fujikawa.
Ένα υπέροχο σπίτι στη Σκιάθο έχουν και οι
διάσημοι Αμερικανοί Anthea Sylbert, κορυφαία σχεδιάστρια κοστουμιών και ενδυματολόγος του Hollywood και ο σύζυγός της ηθοποιός Richard Domanous, που στάθηκαν η αφορμή να επισκεφθούν κατά καιρούς διάσημοι
καλλιτέχνες τη Σκιάθο και τις Σποράδες.
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11η Εκστρατεία της Greek News
για τον ελληνικό Τουρισμό

ΠΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ

Απόλαυσε την ομορφιά
Μείνε Ασφαλής

Γιατί αγαπούμε την Ελλάδα
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Πονεμένος για
την Αγία Σοφία
δηλώνει ο
Πάπας Φραγκίσκος
Ρώμη.- Του Θ. Ανδρεάδη –
Συγγελάκη/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε
τζαμί μίλησε ο Πάπας Φραγκίσκος, στην
κυριακάτικη ομιλία του στην πλατεία του
Αγίου Πέτρου.
Με σύντομη αλλά μεστή νοήματος αναφορά, επ› ευκαιρία της διεθνούς Ημέρας
για την Προστασία της Θάλασσας, ο Πάπας Φραγκίσκος τόνισε: «H θάλασσα πηγαίνει τη σκέψη μου πολύ μακριά, πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη και την Αγία
Σοφία, και είμαι πολύ πονεμένος».
Η παρέμβαση του Πάπα πραγματοποιήθηκε παρ’ όλο που σχεδόν όλοι οι παρατηρητές προέβλεπαν ότι δεν θα γίνει για να
μη δημιουργηθούν προβλήματα στη μικρή
καθολική κοινότητα που ζει στην Τουρκία.

Αιφνίδια αύξηση
των κρουσμάτων
κορωνοϊού στην
Περιφερειακή Ενότητα
Δυτ. Μακεδονίας
Κοζάνη.Αιφνίδια αύξηση των κρουσμάτων στην
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του συντονιστή ΕΟΔΥ Δυτικής Μακεδονίας,
λοιμωξιολόγου Ιορδάνη Ρωμιόπουλου,
υπάρχουν εννέα νέα θετικά κρούσματα
στην Περιφέρεια. Από αυτά, ένας είναι κάτοικος Καστοριάς, τέσσερις δηλώνουν κάτοικοι της πόλης της Κοζάνης, τρεις είναι
κάτοικοι των χωριών στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ένας ασθενής είναι Σερβικής καταγωγής, ο οποίος κατά την επιστροφή
στην πατρίδα του είχε τροχαίο ατύχημα
και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες
στο νοσοκομείο Κοζάνης, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός τον κορονοϊό. Από
την ιχνηλάτηση που έγινε στον Σέρβο πολίτη διαπιστώθηκε ότι ήταν διερχόμενος
και δεν έμεινε σε κάποιο κατάλυμα της
Δυτικής Μακεδονίας.
Τα θετικά κρούσματα στην Περιφέρεια
της Δυτικής Μακεδονίας, από τις 24 Ιουνίου 2020 μέχρι σήμερα, ανέρχονται συνολικά σε 36, εκ των οποίων τα 25 είναι κάτοικοι του νομού Καστοριάς, 10 κάτοικοι του
νομού Κοζάνης και ένα είναι Σερβικής καταγωγής. Σύμφωνα με τον κ. Ρωμιόπουλο,
όλα τα νέα θετικά κρούσματα του νομού
Κοζάνης χαρακτηρίζονται «συμπωματικά
με ήπια έως μέτρια συμπτωματολογία λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος».
Τρεις ασθενείς εξ αυτών νοσηλεύονται στο
Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας,
ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε κατ› οίκον
περιορισμό και παρακολούθηση. Μεταξύ
των εννέα νέων θετικών κρουσμάτων, τα
δύο είναι εισαγόμενα από τη Σερβία, ενώ
για τα υπόλοιπα επτά δεν αναφέρεται πρόσφατο ταξίδι στο εξωτερικό, ούτε επαφή με
θετικό κρούσμα. «Τα συγκεκριμένα περιστατικά χαρακτηρίζονται ως ορφανά», τόνισε ο κ. Ρωμιόπουλος.
Στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, που
έχει ορισθεί ως νοσοκομείο αναφοράς της
Δυτικής Μακεδονίας, νοσηλεύονται συνολικά επτά περιστατικά covid 19. Ο κ. Ρωμιόπουλος ανέφερε ότι «θα δούμε τις προσεχείς
ημέρες, μέσω των ιχνηλατήσεων που κάνουμε, τι διαστάσεις θα λάβει η στιγμιαία αύξηση των ορφανών κρουσμάτων κορονοϊού».
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ΣΥΡΙΖΑ: Τραγική η ολιγωρία Μητσοτάκη
Αθήνα.- GreekNewsOnline
στω και τώρα, να σοβαρευτεί και να
επανέλθει στην ενεργητική εξωτερική πολιτική», καλεί την κυβέρνηση η αξιωματική αντιπολίτευση χαρακτηρίζοντας «τραγική για τη χώρα» την «ολιγωρία» του κ. Μητσοτάκη.

«Έ

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ
αναφέρει ότι «εδώ και 8 μήνες ζητάμε επιτακτικά από την κυβέρνηση να διεκδικήσει την επέκταση των ευρωπαϊκών κυρώσεων που εξασφάλισε η Ελλάδα με την Κυπριακή Δημοκρατία, τον Ιούνιο του 2019, και να πρωτοστατήσει
στον ευρωτουρκικό διάλογο». Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι το ζητούσε «μετά την υπογραφή του
παράνομου μνημονίου Τουρκίας -Σάρατζ, μετά
την κατάθεση τουρκικού χάρτη συντεταγμένων
στον ΟΗΕ, μετά τις ανακοινώσεις για εξορύξεις
έξω από την Κρήτη τον Σεπτέμβριο και μετά
την κατάφωρη παραβίαση της Δήλωσης
ΕΕ-Τουρκίας, που οδήγησε στην επικίνδυνη εργαλειοποίηση προσφύγων και μεταναστών
στον Έβρο».
Όπως τονίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «η κυβέρνηση όχι μόνο δεν τις διεκδίκησε, όχι μόνο αποδέχθηκε την εξαίρεσή
της από τη Διαδικασία του Βερολίνου για τη
Λιβύη, όχι μόνο αποδέχθηκε να μείνει εκτός της
τηλεδιάσκεψης Γερμανίας-Γαλλίας-Τουρκίας
τον περασμένο Μάρτιο, αλλά κατάργησε και
τους διμερείς διαύλους με τη γείτονα για μήνες». Προσθέτει ότι την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση «όχι μόνο υιοθέτησε το δόγμα του πιστού
και προβλέψιμου συμμάχου, το οποίο απέτυχε
παταγωδώς όπως φάνηκε από τη στάση των
ΗΠΑ, αλλά υπερηφανεύεται και από πάνω ότι
κατάργησε την πολιτική άσκησης και απειλής
βέτο που είχε η Ελλάδα στην ΕΕ».
Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι «η «διπλωματία της
ενημέρωσης και του δεδομένου συμμάχου»,
του κ. Μητσοτάκη, έχει κοστίσει πολλά στη χώρα» και πως «τώρα που θυμήθηκε τις κυρώσεις,

είναι πολύ αργά». «Δυστυχώς, η αλλοπρόσαλλη εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη συνέβαλε στην προκλητική απόφαση του Τούρκου
Προέδρου για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε
τέμενος», επισημαίνει.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΤΣΑ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΗ

«Η Τουρκία φέρει την αποκλειστική ευθύνη
για την βαθύτατη προσβολή καιτην ύβρη της
μετατροπής της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση με όλο τον πολιτισμένο κόσμο, έχει άλλη άποψη» τονίζει σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο οποίος κατηγόρησε την αξιωματική
αντιπολίτευση για μικροπολιτική, με αφορμή
το θέμα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε
τζαμί.
Ο κ. Πέτσας αναφέρει ότι «ο πανικός του

εξαιτίας των συνεχών, ανατριχιαστικών, αποκαλύψεων για τις παρακρατικές μεθοδεύσεις στη
διάρκεια των κυβερνήσεων του κ. Τσίπρα, προσλαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις. Σε βάρος
πλέον της ίδιας της Πατρίδας μας» και καταλήγει:
«Ματαιοπονούν, όμως, όσοι νομίζουν ότι
κάνοντας μικροπολιτική στο θέμα της Αγιάς
Σοφιάς, μπορούν να διαρρήξουν την εθνική
ενότητα που απαιτεί ο Ελληνισμός. Όσο για
την “ενεργητική εξωτερική πολιτική” τους, οι
Έλληνες προτιμούν να την ξεχάσουν».
«Όσους υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά
του ΣΥΡΙΖΑ κι αν επιστρατεύσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει» γιατί δεν έχει θέσει θέμα κυρώσεων κατά
της Τουρκίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη εδώ και
περισσότερους από οκτώ μήνες;», αναφέρει, σε
ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης.

Αντίποινα με το σπίτι του Κεμάλ ζητά ο Βορίδης
Αθήνα.- GreekNewsOnline
Το μουσείο Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη να γίνει
μουσείο μνήμης της Γενοκτονίας του Ελληνισμού, είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Μάκης Βορίδης μιλώντας στην εκπομπή «ΜEGA
Σαββατοκύριακο» . Ο κ. Βορίδης σημείωσε πως η
Τουρκία φερόταν διαφορετικά όσο είχε ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και προσανατολισμό.
Πρόκειται για μια «άθλια απόφαση», καθώς
φαίνεται ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται πλέον
να έχει καλές σχέσεις με οποιοδήποτε δυτικό
κράτος και διεθνές σύστημα. «Χρειάζονται απαντήσεις από την διεθνή κοινότητα και φυσικά
από την Ελλάδα».
Ερωτηθείς μάλιστα για το είδος των απαντήσεων που θα πρέπει να δοθούν από ελληνικής
πλευράς, ο κ. Βορίδης σχολίασε πως ένα από αυτά που μπορούν να γίνουν άμεσα και θα ήταν μια
κίνηση «εξόχως συμβολική», έχει να κάνει με το
μουσείο του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη
και τη μετατροπή του σε μουσείο μνήμης Γενοκτονίας του ελληνισμού.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΙΝΑΛ

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για
τις δηλώσεις Βορίδη, ο Παύλος Χρηστίδης, Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, δήλωσε:
«Οι πρόσφατες δηλώσεις του κ. Βορίδη περί
κλεισίματος του Μουσείου Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη, ως αντίποινα για την Αγία Σοφιά, είναι
εθνικά επικίνδυνες.
Επιχειρεί να μετατρέψει ως θέμα ελληνοτουρκικής διαφοράς, μια πρόκληση του κ. Ερντογάν

που αφορά όλον τον πολιτισμένο κόσμο. Που
πρέπει να αντιμετωπισθεί με συγκεκριμένες διεθνείς και ευρωπαϊκές κυρώσεις εις βάρος της
Τουρκίας.
Ο κ. Μητσοτάκης τι έχει να πει για τις Ακροδεξιάς αντίληψης δηλώσεις του Υπουργού του;»

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

«Ο εκτροχιασμός Ερντογάν φέρνει την Τουρκία αντιμέτωπη με όλον τον κόσμο. Εφόσον θέλει να βαδίσει σε νεοοθωμανικούς δρόμους, να
ξέρει ότι θα βρεθεί πολύ μακριά από την Ευρώπη
και σε διεθνή απομόνωση». Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών,
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε συνέντευξή του
στον τηλεοπτικό σταθμό «Σκάι», σχετικά με την
απόφαση της Τουρκίας να μετατραπεί η Αγία Σοφία σε τζαμί.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης επισήμανε πως η Τουρκία
δεν σέβεται την πολυπολιτισμικότητα και δεν είναι μία χώρα που έχει ρίξει άγκυρα στον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό, άλλα μάλλον έχει σηκώσει πανιά για να πάει σε άλλους δρόμους.
Πρόσθεσε πως με αυτήν την κίνηση ο Ερντογάν
δεν σέβεται το παρελθόν της Κωνσταντινούπολης και δείχνει ότι θέλει να επιστρέψει σε «ένα
νεοοθωμανικό όνειρο».
Επιπλέον, τόνισε ότι η Ελλάδα αντιδρά με
αποφασιστικότητα και ψυχραιμία και πως η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί μάς πληγώνει
ως ορθόδοξους χριστιανούς.
Τέλος, υπογράμμισε πως είναι ένα θέμα που
αφορά την Τουρκία και όλο τον υπόλοιπο κόσμο.

ΑΔΩΝΙΣ

«Η μεγάλη του θεού Αγία Σοφία βρίσκεται πάλι σε καθεστώς αιχμαλωσίας.», είπε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‹Αδωνις Γεωργιάδης
σε συνέντευξή του σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι τονίζοντας ότι πρόκειται όχι
μόνο για διεθνές ζήτημα αλλά και για ελληνοτουρκικό.
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η απόφαση αυτή
του Ερντογάν μας πονάει, μας οργίζει, μας δημιουργεί ψυχική και συναισθηματική φόρτιση και
ασφαλώς είναι διεθνές θέμα, αλλά είναι και ελληνοτουρκικό θέμα.»
Όπως εξήγησε είναι ελληνοτουρκικό θέμα «όχι
μόνο για την Αγία Σοφία αυτή καθαυτή μόνον,
αλλά για το τι αυτό δηλώνει για τις προθέσεις
του Ερντογάν για το μέλλον».
Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι πρέπει «να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις διεθνείς μας συμμαχίες
αλλά να είμαστε και δυνατοί και αποφασισμένοι».
«Έτσι μας δοκίμαζε και στον Έβρο και έφαγε
το χαστούκι του.», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός ενώ ανέφερε ότι η απόφαση αυτή δείχνει ότι
ο Ερντογάν δεν υπολογίζει τη Δύση. «Ακολουθεί
οριστικά τον δρόμο προς την Ανατολή.»
«Είμαστε απολύτως αποφασισμένοι. Αν ο
Ερντογάν νομίζει ότι δεν είμαστε, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Η Ελλάδα είναι δυνατή.», επεσήμανε ο ίδιος.
Τέλος, για το θέμα της κάλυψης των αγιογραφιών είπε: «Είναι αίσχος η απόφαση αυτή. Οι
σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας δε μπορεί να είναι οι
ίδιες με πριν».
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Με ομόφωνη καταδίκη η Ελλάδα απαντά στην τουρκική προσβολή
Αθήνα.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)
ε την ομόφωνη καταδίκη όλων των
πολιτικών δυνάμεων του τόπου απαντά η Ελλάδα στην απόφαση του Τούρκου
προέδρου να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε
τζαμί. Ο έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης από την Κέρκυρα είχε το Σάββατο τηλεφωνική συνομιλία με τον Οικουμενικό
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στον οποίο εξέφρασε τη συμπαράσταση και την υποστήριξή
του.

σμούς, που αξιοποιούνται από τους ισχυρούς
για τη διαίρεση των λαών», δήλωσε ο γγ της ΚΕ
του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για το διάταγμα μετατροπής της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί.
«Εξίσου, όμως, προκλητικές είναι και οι γλυκανάλατες αντιδράσεις για το θέμα, τόσο των
ΗΠΑ όσο και της ΕΕ, που εκθέτουν την κυβέρνηση και όλα τα κόμματα του αμερικανοΝΑΤΟϊκού τόξου που έχουν αναγορεύσει αυτές τις
συμμαχίες σε προστάτες του διεθνούς δικαίου,
ενώ είναι οι ίδιες που ανέχονται -αν δεν ενθαρρύνουν- την τουρκική προκλητικότητα», πρόσθεσε ο κ. Κουτσούμπας.

Μ

Γύρο τηλεφωνικών επικοινωνιών σε διεθνές
επίπεδο ξεκινά -σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη- ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο των αντιδράσεων της χώρας.
Λανθασμένη απόφαση του Ερντογάν που θα
του δημιουργήσει προβλήματα, χαρακτήρισε ο
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, την απόφαση του προέδρου της Τουρκίας, να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί.
«Το θέμα της Αγίας Σοφίας είναι διεθνές ζήτημα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι τέτοια παραβατική συμπεριφορά και μια τόσο μεγάλη προσβολή θα πρέπει να έχει και ανάλογη απάντηση» είπε ο κ. Πέτσας μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάϊ.
Πρόσθεσε επίσης πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα προχωρήσουμε σε κάποια μορφή κυρώσεων» και τόνισε ότι η χώρα μας θα κάνει
ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου να
υπάρξουν συνέπειες για την Τουρκία και πρόσθεσε: «Ο Ερντογάν έκανε ένα ιστορικό λάθος,
ένα λάθος που δημιουργεί ένα χάσμα, ελπίζω
να μην είναι αγεφύρωτο».
Όπως είπε ο κ.Πέτσας «η Ελλάδα καταδικάζει αυτή την ενέργεια και θα κάνει ό,τι περνά
από το χέρι της προκειμένου να υπάρξουν συνέπειες για την Τουρκία. Όλα είναι πάνω στο
τραπέζι και το ενδεχόμενο των κυρώσεων όχι
μόνο από την Ευρώπη αλλά και από διεθνείς
οργανισμούς, όπως η Unesco».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τέλος, κάλεσε
την Τουρκία να καταλάβει πως «όποιος παραβαίνει τη διεθνή νομιμότητα, για αυτή την παραβατική συμπεριφορά υπάρχουν κυρώσεις οι
οποίες πονάνε».
Για κυρώσεις μίλησε κι ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, λέγοντας ότι «πέρα από τη διεθνή καταδίκη της απόφασης, η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να ζητήσει από την ΕΕ να επιβληθούν
κυρώσεις στην Τουρκία».
«Η Αγία Σοφία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO
αλλά και σύμβολο του Χριστιανισμού. Η απόφαση προσβάλλει τον οικουμενικό χαρακτήρα
του μνημείου, παραβιάζει τον καταστατικό χάρτη της UNESCO, που εχει υπογράψει η Τουρκία, προκαλεί διχασμό, αφού θίγει κάθε χριστιανό σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο κ. Ερντογάν
δεν δικαιούται να ακυρώνει 1.483 χρόνια ιστορίας», δήλωσε μιλώντας στον ραδιοφωνικό
σταθμό «Θέμα FM».

ΣΥΡΙΖΑ

Επιστολή προς τον Ύπατο Εκπρόσωπο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ και

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

τους προέδρους των ευρωπαϊκών θεσμών, Νταβίντ Σασόλι, Σαρλ Μισέλ και Ούρσουλα Φον
ντερ Λάιεν, με την οποία τους καλεί να κινητοποιήσουν επειγόντως όλα τα πολιτικά μέσα για
να αποτραπεί η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε
τζαμί, έστειλε ο Δημήτρης Παπαδημούλης.
Στο σχετικό δελτίο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνεται ότι ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με
κατεπείγουσα ερώτηση του στις 22 Ιουνίου ζητούσε την ανάληψη πρωτοβουλιών προστασίας
του ιστορικο-θρησκευτικού χαρακτήρα της
Αγίας Σοφίας, ενόψει της εξέτασης στις 2 Ιουλίου από το τουρκικό ΣτΕ του αιτήματος ακύρωσης του προεδρικού διατάγματος του Μουσταφά Κεμάλ που μετέτρεψε το 1934 την Αγία Σοφία σε μουσείο και με δεδομένο ότι ο πρόεδρος
της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πρωτοστατούσε σε αυτή την προσπάθεια.

ΚΙΝΑΛ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ Παύλος
Χρηστίδης σημείωσε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος,
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «με την κίνησή του να
μετατρέψει σε ισλαμικό τέμενος την Αγία Σοφία
επιλέγει να θέσει την Τουρκία εκτός Δύσης. Αυτή η βάναυση, συμβολική πρόκληση θα κλονίσει συμμαχίες και θα αποτελέσει ορόσημο για
τις σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ ,τις ΗΠΑ
και τη Ρωσία αλλά και ευρύτερα με το εσωτερικό κεμαλικό ακροατήριο της Τουρκίας. Πρέπει
η παγκόσμια κοινότητα να αντιληφθεί ότι εδώ
δεν μιλάμε μόνο για μία απλή επιλογή να μετατραπεί η Αγία Σοφία σε ισλαμικό τέμενος, αλλά
για μία επιλογή που έρχεται ως συνέχεια μίας
σειράς προκλητικών ενεργειών σε όλη την ευρύτερη γειτονιά. «Η απόφαση μετατροπής της
Αγίας Σοφίας από Μουσείο σε τζαμί, θλίβει την
παγκόσμια κοινότητα του Χριστιανισμού και
της Ορθοδοξίας και πλήττει όσους μάχονται
για την ειρηνική συνύπαρξη των διαφορετικών
πολιτισμών» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Γιώργος Παπανδρέου και σημειώνει ότι «οφείλουμε να κινητοποιήσουμε άμεσα όλους τους αρμόδιους
οργανισμούς, όπως και το Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά και την κοινωνία πολιτών, για την

παρακαταθήκη των επόμενων γενεών».
«Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε ισλαμικό
τέμενος συμβολίζει, με τον πιο ακραίο τρόπο,
τη στρατηγική επιλογή του προέδρου Ερντογάν να τοποθετήσει την Τουρκία εκτός των ορίων της Δύσης. Όχι απλώς εκτός των ορίων του
δυτικού νομικού και πολιτικού πολιτισμού, αλλά εκτός των ορίων της Δύσης ως ιστορικής και
στρατηγικής οντότητας», δηλώνει o Ευάγγελος
Βενιζέλος σε ανάρτησή του στο facebook.
Όπως σημειώνει: «Έως τώρα η Τουρκία διεκδικούσε μια επαμφοτερίζουσα θέση, διεκδικούσε τον “εξαιρετισμό” και την ιδιαιτερότητά της
σε σχέση με τη Δύση, ήθελε όμως να τονίζει τη
θέση της ως μέλος του ΝΑΤΟ, να διεκδικεί μια
μορφή σχέσης με την ΕΕ, να δίνει μεγάλη σημασία στη σχέση της με τις ΗΠΑ ιδίως με το στιλ
του κ. Τραμπ.
Τώρα μια βάναυση συμβολική πρόκληση
μπορεί να σηματοδοτήσει τη ρήξη που δεν προκάλεσε η στρατιωτική δράση της Τουρκίας στη
Συρία και τη Λιβύη και η καμπύλη της σχέσης
της με τη Ρωσία».
Ο κ. Βενιζέλος καταλήγει: «Η υπέρβαση των
συνταγματικών ορίων του κεμαλισμού, δηλαδή
των βάσεων της Τουρκικής Δημοκρατίας και οι
ιδεολογικές, πολιτικές και θεσμικές επιπτώσεις
της υπέρβασης αυτής στο εσωτερικό της Τουρκίας είναι προφανείς. Οι εξαιρετικά αρνητικές
επιπτώσεις στο κλίμα των Ελληνοτουρκικών
σχέσεων είναι αυτονόητες. Το κυριότερο είναι
όμως η απόφαση για την Αγία Σοφία ως δήλωση ριζικής ανατοποθέτησης της σχέσης της
Τουρκίας με τη Δύση. Το ζήτημα είναι βεβαίως
και πολιτιστικό και θρησκευτικό και ιστορικό.
Είναι όμως πρωτίστως γεωπολιτικό. Η Ελλάδα
πρέπει να κινηθεί ως αναπόσπαστο τμήμα της
Ευρώπης και της Δύσης προς την οποία απευθύνεται η πρόκληση».

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

«Η απαράδεκτη και προκλητική απόφαση
της κυβέρνησης Ερντογάν να μετατρέψει την
Αγιά Σοφιά, αυτό το Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς Μνημείο, σε τζαμί, αποδεικνύει
πως η προκλητικότητα της Τουρκίας κλιμακώνεται βήμα-βήμα. Την ίδια στιγμή, οξύνει τους
θρησκευτικούς και εθνικιστικούς ανταγωνι-

Η Τουρκία ξεκίνησε προετοιμασίες για το άνοιγμα της Αγίας Σοφίας ως τζαμί
Κωνσταντινούπολη
Οι τουρκικές αρχές άρχισαν επιθεωρήσεις
στην Αγία Σοφία στο πλαίσιο προετοιμασιών,
προκειμένου να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί
για μουσουλμανική προσευχή, μία ημερά μετά
την απόφαση του τουρκικού Συμβουλίου της
Επικρατείας να ανοίξει τον δρόμο για την
μετατροπή της από μουσείο σε τζαμί.
O πρόεδρος της Τουρκίας ανακοίνωσε την

Παρασκευή ότι η Αγία Σοφία θα ανοίξει ως
τζαμί για μουσουλμανική λατρεία την 24η
Ιουλίου, για πρώτη φορά από το 1934 και το
διάταγμα της κυβέρνησης του Κεμάλ Ατατούρκ,
με το οποίο το βυζαντινό μνημείο είχε μετατραπεί σε μουσείο.
Το κτίριο έκλεισε για τους επισκέπτες το
Σάββατο, μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο
ειδήσεων Anadolu, περιγράφοντας πως ομάδες

από το υπουργείο Τουρισμού επιθεώρησαν τον
τρούλο και τέσσερις μιναρέδες, στο πλαίσιο
των προετοιμασιών.
Η Αγία Σοφία τέθηκε υπό την εποπτεία της
Αρχής Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας,
ο επικεφαλής της οποίας Αλί Ερμπάς δήλωσε
ότι η υπηρεσία του έχει ήδη ξεκινήσει
προετοιμασίες προκειμένου να είναι όλα έτοιμα
έως την 24η Ιουλίου.

«Δεν χρειαζόμαστε άλλα δάκρυα κι άλλο
“πόνο καρδιάς”. Διότι μετά από λίγες ημέρες η
κυβέρνηση θα μας λέει ότι “έκανε την καρδιά
της πέτρα” και ανέχθηκε την δεύτερη άλωση»
αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος για την
απόφαση του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία
σε τζαμί.
«Θέλουμε άμεσα αντίποινα κατά της Τουρκίας όπως ακριβώς τα έχει εισηγηθεί η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, υπό όρους αρραγούς εθνικής ενότητας. Ενότητα που προκύπτει μόνο από την
σύγκληση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών
και τον συντονισμό δράσης και αντιποίνων κατά της Τουρκίας» καταλήγει ο κ. Βελόπουλος.

ΜέΡΑ25

Το ΜέΡΑ25, σε ανακοίνωσή του για την απόφαση του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, να μετατρέψει σε τζαμί την Αγία Σοφία, αναφέρει ότι η Αγία Σοφία ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς αποτέλεσε στοιχείο
εμπέδωσης των μέτρων οικοδόμησης αμοιβαίας
εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας (Βενιζέλος-Ινονού).
«Η απόφαση Ερντογάν προσβάλει την παγκόσμια κοινότητα και ροκανίζει τις σχέσεις
εμπιστοσύνης», προσθέτει το ΜέΡΑ25.

Σαράντα ένα νέα
κρούσματα και κανένας
νέος θάνατος
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σαράντα ένα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου covid 19 ανακοίνωσε το Σάββατο ο ΕΟΔΥ, εκ των οποίων
τα 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου τις χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 3.772
(ημερήσια μεταβολή +1.1%), εκ των οποίων
54.6% είναι άνδρες.
Από τα σαράντα ένα νέα κρούσματα, 11
εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας,
Δεκαπέντε είναι εισαγόμενα κρούσματα που
προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο, 9 καταγράφηκαν στην περιφερειακή ενότητα Αττικής, 3 στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, 1 στην περιφερειακή ενότητα Δράμας
και 2 στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης.
Από το σύνολο των 3772 κρουσμάτων, 990
(26.2%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι
από το εξωτερικό, 1969 (52.2%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα και τα υπόλοιπα δεν σχετίζονται ούτε με ταξίδι ούτε με
άλλο γνωστό κρούσμα ή είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος
θάνατος ασθενούς με COVID-19, ενώ από
την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 193 θάνατοι. Η μέση ηλικία των
ασθενών που απεβίωσαν είναι τα 76 έτη. Ο
αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 9 (66.7% άνδρες).
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Επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κέρκυρα
Κέρκυρα.- Της Α. Ταπάσκου/ΑΠΕ-ΜΠΕ
ς μία «σημαντική τουριστική στρατηγική επένδυση», τη δεύτερη που γίνεται μετά το Ελληνικό, χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Kassiopi
Project,π μιλώντας σε το Σάββατο σε εκδήλωση στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Κέρκυρα.

Ω

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημαντικότητα των επενδύσεων ενώ χαρακτήρισε τη σημερινή επένδυση «Πρόκειται για δύο εγχειρήματα, σε ξεχωριστές γωνιές της χώρας, που έχουν τον ίδιο αναπλαστικό χαρακτήρα, δημιουργούν νέες θέσεις
εργασίας και νέο πλούτο, διαφορετικής κλίμακας αλλά κοινής ταυτότητας, καθώς αξιοποιούν
δημόσια γη με τη σύμπραξη ιδιωτικών κεφαλαίων» επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης.
Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν οι υπουργοί
Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Κυριάκος Πιερρακάκης, Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης και ο υφυπουργός αρμόδιος για την Κοινή Αγροτική Πολιτική Κώστας Σκρέκας.
Ευρεία συνάντηση με τους παραγωγικούς
φορείς της Κέρκυρας είχε το μεσημέρι του Σαββάτου πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στη συνάντηση, ο πρωθυπουργός αφού άκουσε
τους εκπροσώπους των επαγγελματιών του νησιού, τους απηύθυνε έκκληση να εκμεταλλευτούν τα «εργαλεία» που τους δόθηκαν από την
κυβέρνηση, να στηρίξουν τους εργαζόμενους
τους, αλλά παράλληλα να τηρήσουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την προφύλαξη από τον
κορονοϊό. .
«Είμαστε σε καλύτερη θέση από άλλες μεγάλες τουριστικές αγορές επειδή πέτυχαμε στην
αντιμετώπιση της πανδημίας στην πρώτη της
φάση. Αυτό το κεκτημένο οφείλουμε να το διαφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού και σήμερα
πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί επειδή
γνωρίζουμε πως όταν ανοίγουμε τη χώρα σε ξένους επισκέπτες θα έχουμε και κάποια εισαγόμενα κρούσματα κορονοϊού. Θα ζητήσω την
συμπαράσταση όλων των επαγγελματιών να
τηρούνται όλα τα μέτρα. Πρέπει να επανέλθουμε σε καθεστώς εγρήγορσης. Το κράτος ως
προς την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας έχει
κάνει αυτό το οποίο πρέπει. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ανταποκριθήκαμε στο αίτημα των
καιρών, να στελεχώσουμε τα νοσοκομεία μας
και την πρωτοβάθμια φροντίδα» είπε μεταξύ

άλλων ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε «γνωρίζουμε ότι αυτή θα είναι μια πολύ δύσκολη χρόνια. Πάμε να κρατήσουμε τον τουρισμό όρθιο
με όσο το δυνατό λιγότερες απώλειες και να
μπορέσουμε να ανακάμψουμε δυναμικά το
2021, αυτός είναι ο στόχος μας».
Κάνοντας μνεία στη στήριξη της κυβέρνησης
προς στους επαγγελματίες, ο πρωθυπουργός
αναφέρθηκε στα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι
σήμερα ενώ μίλησε και για πρόσθετη στήριξη
στους επιχειρηματίες αν χρειαστεί.
«Πρώτο μέλημα μας ήταν να στηρίξουμε τις
επιχειρήσεις και τον κόσμο της εργασίας αναλαμβάνοντας ένα μεγάλο κομμάτι της μισθοδοσίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων και στηρίζοντας τις επιχειρήσεις με μεγάλη αρεστότητα»
είπε.
Όσον αφορά το επικείμενο ταξίδι του στις
Βρυξέλλες το επόμενο Σαββατοκύριακο τόνισε
ότι πρόκειται να γίνει μία δύσκολη διαπραγμάτευση με σκοπό να κλείσει το ταμείο ανάκαμψης αλλά και το επόμενο ΕΣΠΑ. Είναι χρήματα
που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε επενδύσεις
και να εκσυγχρονίσουμε το τουριστικό μας
προϊόν και να κάνουμε επενδύσεις οι οποίες θα
είναι συμβατές με την κεντρική μας φιλοσοφία
που είναι μία φιλοσοφία προστασίας του περιβάλλοντος, επενδύσεις οι οποίες θα μπορέσουν
να χρηματοδοτηθούν από την Ευρώπη και αυτό
είναι μία τεράστια ευκαιρία» επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο Πρωθυπουργός στη σύσκεψη με τους φορείς αναφέρθηκε στα αναπτυξιακά έργα που είναι σε εξέλιξη στο νησί της Κέρκυρας, την
ύδρευση και την άρδευση, ενώ για τα απορρίμ-

ματα, για τα οποία η μεταφορά τους ξεκίνησε
στην Κοζάνη, επισήμανε ότι, «κλείνει η πληγή
της Λευκίμμης και ξεκινά άμεσα η δημοπράτηση του χώρου ενός σύγχρονου χώρου διαχείρισης των απορριμμάτων στο Τεμπλόνι».

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Στην αναγκαιότητα της αλληλεγγύης και της
οικονομικής στήριξης της Ευρώπης, καθώς και
στα αναπτυξιακά έργα του νησιού αναφέρθηκε
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά
τη διάρκεια σύντομης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων παρόντων του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη
και του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκου, του
υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου
Πιερρακάκης, της υπουργού Πολιτισμού Λίνας
Μενδώνη, της περιφερειάρχη Ιονίων νήσων Ρόδης Κράτσα Τσαγκαροπούλου και των αντιπεριφερειαρχών του Ιονίου.
«Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή
η Ευρώπη συνολικά να στείλει ένα μήνυμα αλληλεγγύης και οικονομικής υποστήριξης, ώστε
να βγούμε από την κρίση του κορωνοϊού όσο το
δυνατόν πιο ανώδυνα. Είπαμε ότι πάμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε από τη φετινή τουριστική
περίοδο, βάζοντας πρώτα την ασφάλεια των
επισκεπτών, αλλά και των κατοίκων των τουριστικών περιοχών, σε πρώτη προτεραιότητα και
για αυτό και επιμένουμε πάρα πολύ ότι τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, όπως αυτά έχουν
δοθεί από τους ειδικούς πρέπει να τηρούνται
ακόμη περισσότερο τώρα που αρχίζουμε να

υποδεχόμαστε περισσότερους επισκέπτες. Αυτό
θα γίνει ακόμη πιο έντονο στα Ιόνια νησιά όταν
θα ανοίξουν με τη Μεγάλη Βρετανία από τις 15
Ιουλίου, όπου θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός
των επισκεπτών» είπε ο πρωθυπουργός ενώ μίλησε και για την ενίσχυση των Υγειονομικών
Περιφερειών της Ελλάδας.
«Έχουμε ενισχύσει τις Υγειονομικές Περιφέρειες και το νοσοκομείο της Κέρκυρας και σε
συνεννόηση με τον υπουργό Υγείας θα τοποθετήσουμε ένα καινούργιο μοριακό αναλυτή στην
Κέρκυρα, που θα έχει τη δυνατότητα εξέτασης
500 τεστ την ημέρα» τόνισε.
Απευθυνόμενος στους παραγωγικούς φορείς
με τους οποίος θα έχει συνάντηση έκανε έκκληση να εκμεταλλευτούν τα «εργαλεία» που τους
δόθηκαν από την κυβέρνηση ώστε να στηρίξουν τους εργαζόμενους τους.
«Η στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων ώστε να καταφέρουν να επιβιώσουν αυτή
την περίοδο, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία
για εμάς, όπως και πάρα πολύ μεγάλη σημασία
έχει για εμάς η προστασία του εισοδήματος των
εργαζομένων. Έχουμε δώσει στις επιχειρήσεις
του τουριστικού κλάδου όλες τις δυνατότητες
και τη μέγιστη δυνατή ευελιξία για να μπορέσουν να αναδιατάξουν το προσωπικό τους ,
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες
σχετικά μειωμένου τζίρου. Δεν θέλουμε να απολυθούν άνθρωποι σε τουριστικές περιοχές. Κάνω έκκληση στους ξενοδόχους του νησιού να
εκμεταλλευτούν αυτά τα εργαλεία ώστε να
μπορέσουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να
ξαναμπούν κανονικά στο ταμείο ανεργίας και
να ξαναμπούν στην κανονική δραστηριότητα
του 2021, όταν με το καλό θα έχουμε αφήσει πίσω μας αυτή την περιπέτεια» επεσήμανε ο πρωθυπουργός.
Κλείνοντας τη σύντομη ομιλία του στην Περιφέρεια αναφέρθηκε στα αναπτυξιακά έργα
για τα απορρίμματα, το νερό, αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, ενώ είπε χαρακτηριστικά πως «είναι ντροπή η εικόνα που
αντίκρισε στο Αχίλλειο». «Είναι προσωπική μου
δέσμευση το έργο αυτό που σώσαμε την τελευταία στιγμή της απένταξής του από το κοινοτικό πλαίσιο, θα το “τρέξουμε” και θα τηρήσουμε
τα χρονοδιαγράμματα» κατέληξε ο πρωθυπουργός.
Ο Πρωθυπουργός μετά την Περιφέρεια είχε
συνάντηση με τους δημάρχους του νησιού, στο
Παλιό Δημαρχείο της Κέρκυρας San Giacomo.

Ν. Δένδιας: «Με αυτοπεποίθηση και με πυξίδα τη διεθνή νομιμότητα»
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ

«H θέση της Ελλάδας θα παραμείνει μία και αταλάντευτη: σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, συνεργασία με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και στην ευρύτερη περιοχή και ενίσχυση των συμμαχιών μας και της αποτρεπτικής μας ισχύος», διαμηνύει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε
άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα», με τίτλο «Με
αυτοπεποίθηση και με πυξίδα τη διεθνή νομιμότητα».
«Όσο λοιπόν κι αν η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις και τις παραβατικές της συμπεριφορές εις
βάρος τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου και
άλλων χωρών της περιοχής, όσο κι αν προκαλεί με
άκυρες και ανυπόστατες συμφωνίες, όπως αυτή που
κατ› ουσίαν επέβαλε στον Σάρατζ της Λιβύης εις
βάρος του ίδιου του λιβυκού λαού, όσο κι αν παραβιάζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας
του OHE για το εμπάργκο των όπλων στη χώρα, η
θέση της Ελλάδας θα παραμείνει μία και αταλάντευτη: σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, συνεργασία
με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
στην ευρύτερη περιοχή και ενίσχυση των συμμαχιών μας και της αποτρεπτικής μας ισχύος» τονίζει
ρητά ο υπουργός Εξωτερικών και προσθέτει: εκεί

δηλαδή που η Τουρκία δρα αποσταθεροποιητικά, η
Ελλάδα όπως και η Κύπρος λειτουργούν εποικοδομητικά.
Εξίσου, στέλνει το μήνυμα πως «με νηφαλιότητά
αλλά και πλήρη και εντεινόμενη αποφασιστικότητα, θα συνεχίσουμε να προασπίζουμε την κυριαρχία
και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όπως η διεθνής
έννομη τάξη αλλά και το Σύνταγμά μας ορίζουν»,
και επισημαίνει ότι «δεν παρασυρόμαστε σε φωνασκίες και δηλώσεις εντυπωσιασμού, αλλά έχουμε
πλήρη αντίληψη ότι ο διάλογος διεξάγεται επί τη
βάσει κανόνων του διεθνούς δικαίου και ουδόλως
με τη λογική των τετελεσμένων και την επιβολή του
περιστασιακά φερόμενου ως ισχυρού». Άλλωστε,
υπογραμμίζει, η ορθή αντίληψη ισοζυγίου ισχύος είναι πιο πολύπλοκη άθροιση από ανάγνωση αριθμών.
Σήμερα, αποτυπώνει ο υπουργός Εξωτερικών, η
χώρα μας βρίσκεται σε μια διαδικασία νέου, ελπιδοφόρου, όσο και δύσκολου ξεκινήματος μετά την
άκρως επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας. Ειδικότερα, αναφέρει πως η οικονομία, ο τουρισμός μας
έχουν ήδη επανεκκινήσει δυναμικά, ενώ η εξωτερική μας πολιτική παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια.
Επιβεβαιώνει κι αυτή καθημερινά, μέσα από μια σει-

ρά στοχευμένων κινήσεων, ότι η Ελλάδα αποτελεί
πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας, αναφέρει ρητά.
Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας προσδιορίζει πως με
ένα ευρύ πλέγμα συμμαχιών και συνεργειών που
εκτείνεται από τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική
Μεσόγειο ως τον Κόλπο, η ελληνική διπλωματία
επιχειρεί να αφήσει αποτύπωμα σε όλες τις σημαντικές εξελίξεις στην περιοχή μας.
Μεθοδικά, επεξηγεί, η Ελλάδα καλλιεργεί συνθήκες συνεργασίας και αλληλοκατανόησης με χώρες που διαδραματίζουν ρόλο στο διεθνές προσκήνιο και πως η χώρα μας έχει αυξήσει σημαντικά τα
διεθνή της ερείσματα κάνοντας τη φωνή της να
ακούγεται πιο δυνατά. «Επιδιώκει ενεργό ρόλο και
λόγο στις εξελίξεις της περιοχής μας. Και βέβαια
έχει πλήρη και στενή συνεργασία με την Κυπριακή
Δημοκρατία» επισημαίνει. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει πως απτή απόδειξη αποτελούν, μεταξύ άλλων,
«η εξαιρετικά σημαντική συμφωνία οριοθέτησης
των θαλάσσιων ζωνών (των ΑΟΖ) που υπογράψαμε προσφάτως με την Ιταλία και η αδιάρρηκτη σύμπλευση Ελλάδας Γαλλίας. Η σταθερή υποστήριξη
των ΗΠΑ έχει εκφραστεί επανειλημμένα και ηχηρά

από τα πλέον αρμόδια χείλη. Συμπτωματική δεν είναι, επίσης, η εξαιρετική μας συνεργασία με χώρες
κλειδιά στην περιοχή, όπως είναι η Αίγυπτος, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η πρόσφατη συμμετοχή μου στη συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE για τη Λιβύη, αλλά και η
συμμετοχή μας σε σειρά πρωτοβουλιών για την περιοχή του Σαχέλ, τη Λατινική Αμερική, το Σουδάν
και την Υεμένη. Είναι μία ακόμα προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου μας διεθνώς».
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Δένδιας καθιστά σαφές
πως η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι αποτελεί μια άγκυρα σταθερότητας για την περιοχή μας κι ότι προάγει με συνέπεια την ειρήνη, τη συνεργασία, την
ασφάλεια και τις σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ
των χωρών. Έχει ακόμα αποδείξει, όπως υπογραμμίζει, ότι γνωρίζει πώς να επιλύει προβλήματα, πώς
να συμβάλλει με θετικό τρόπο στην πρόληψη και
επίλυση διενέξεων και στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης πάντα στη βάση του απαρέγκλιτου σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Αυτή είναι η πυξίδα μας
και το πλαίσιο μέσα στο οποίο η χώρα προασπίζει
τα δικαιώματά της και συνομιλεί με γείτονες και
εταίρους, διαμηνύει ξεκάθαρα στο άρθρο του ο
υπουργός Εξωτερικών.
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Διακόπουλος: Κοινοποιήσαμε σ’ όλους την κόκκινη γραμμή μας
Αθήνα.- Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

με φρεγάτες και νομίζω αυτό είναι κάτι που θα γίνει αργά ή γρήγορα.

Η

«καθαρή κόκκινη γραμμή» της Ελλάδας σε ενδεχόμενο απόπειρας παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της έχει
κοινοποιηθεί σε εταίρους και διεθνή κοινότητα, αναφέρει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο
Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Αλέξανδρος
Διακόπουλος. Εκτιμά ότι στην παρούσα φάση,
ένα θερμό επεισόδιο θα είχε αρνητικές επιπτώσεις προς όλες τις κατευθύνσεις. Επίσης,
τονίζει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν
αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει έδαφος είτε για
συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν, είτε για
προσφυγή στη Χάγη. Επισημαίνει ότι οι άριστες σχέσεις Ελλάδας-Γαλλίας έχουν δημιουργήσει το υπόβαθρο για σύναψη κάποιας στρατηγικής συμφωνίας στο μέλλον. Ενώ τονίζει
τη σημασία που έχει για την Ελλάδα η επίκληση του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ για τη συλλογική
άμυνα και την ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής
της Ε.Ε.
Ο κ. Διακόπουλος εκτιμά ότι γρήγορα η Ελλάδα θα αποκτήσει νέες φρεγάτες, ενώ υπογραμμίζει
την σημασία της ανάπτυξης εγχώριας αμυντικής
βιομηχανίας. Ως προς το ζήτημα της στελέχωσης
των μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ. Διακόπουλος υπογραμμίζει ότι είτε θα αυξηθεί η θητεία,
είτε θα προσληφθούν επαγγελματίες οπλίτες.

–Διανύουμε δύσκολη συγκυρία. Η Ελλάδα ζητάει τις διασφαλίσεις που προκύπτουν από την
συμμετοχή σε πολυμερείς οργανισμούς και
συμμαχίες. Έχουμε λόγο ή απλώς παρακολουθούμε τις εξελίξεις;
–Η Ελλάδα ακολουθεί πολιτική αρχών, σταθερά
αγκιστρωμένη στο Διεθνές Δίκαιο. Δεν ζητάμε περισσότερες διασφαλίσεις από αυτές που μας οφείλονται από τη συμμετοχή σε αυτούς τους οργανισμούς και τις συμμαχίες. Αυτοί οι οργανισμοί πρέπει, πρώτον να δείχνουν την αλληλεγγύη που
οφείλουν σε μια χώρα-μέλος (ΝΑΤΟ-Ε.Ε.) και
δεύτερον να λειτουργούν βάσει των αρχών και
αξιών, τις οποίες έχουν φτιαχτεί για να υπηρετήσουν, δηλαδή της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας
αλλά και τις αρχές του Δικαίου και ενός Διεθνούς
συστήματος με κανόνες. Πρέπει, όμως να τονίσω,
πως εάν θέλει μια χώρα να έχει λόγο στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής της,
πρέπει να συμμετέχει ενεργά.
–Ανησυχείτε ότι το φθινόπωρο μπορεί να σημειωθεί κλιμάκωση λόγω της προαναγγελίας
τουρκικών ερευνών στην ελληνική υφαλοκρηπίδα;
–Η Ελλάδα, πέραν των διπλωματικών και άλλων προσπαθειών της, στις οποίες μέσα εντάσσουμε και το ότι είμαστε ανοιχτοί για τη δημιουργία και τη συντήρηση διαύλων επικοινωνίας με
την άλλη πλευρά, έχει καταστήσει σαφές και το
έχει επικοινωνήσει και προς εταίρους αλλά και
προς γενικότερα τη διεθνή κοινότητα δύο πράγματα.
Πρώτον δεν θα γίνει αποδεκτή η παραβίαση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο πλαίσιο ενός παράνομου μνημονίου. Με τίποτα, με καθαρή κόκκινη γραμμή. Και, δεύτερον ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ περνούν μέσα από το φίλτρο των
σχέσεων σεβασμού και καλής γειτονίας της Ελλάδας. Αυτά σε συνδυασμό με την κρίσιμη μάζα αποτρεπτικής ισχύος που διατηρούν οι Ένοπλες Δυνάμεις, παρά τα προβλήματα που άφησε η δεκαετής
κρίση, καθιστούν αδιανόητη την κλιμάκωση. Ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο θα ήταν «lose-loselose». Θα αποσταθεροποιούσε την περιοχή, θα
προξενούσε ανήκεστο βλάβη στη Συμμαχία και τεράστιο πολιτικό πρόβλημα στην Ευρώπη.
–Εκτιμάτε ότι υπάρχει έδαφος για συνάντηση
ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Τουρκίας. Είτε αυτό μπορεί να γίνει είτε όχι θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο για διαπραγματεύσεις με την Άγκυρα;
–Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτή τη

στιγμή - και είναι προσωπική εκτίμηση αυτή – νομίζω ότι μια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας αν δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο
θα ήταν και πρόωρη και ενδεχομένως να έφερνε
αντίθετα αποτελέσματα. Η διαπραγμάτευση είναι
ένα πολύ πιο προχωρημένο στάδιο από αυτό που
βρισκόμαστε τώρα, διότι για να γίνει διαπραγμάτευση πρέπει πρώτα να υπάρχει σαφές πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διαπραγματευτείς, το οποίο κατά
την άποψη μας δεν μπορεί να είναι κανένα άλλο
από αυτό του Διεθνούς Δικαίου και να έχεις σαφώς συμφωνήσει στο αντικείμενο της διαπραγμάτευσης αυτής. Θεωρώ ότι κακώς και με ευθύνη της
Τουρκίας τόσο καιρό δεν υπήρχαν δίαυλοι επικοινωνίας. Πρέπει να δημιουργηθούν δίαυλοι επικοινωνίας οι οποίοι μέσω διερευνητικών επαφών - αν
όλα πάνε καλά και η Τουρκία σεβαστεί τη σχέση
καλής γειτονίας - θα οδηγήσουν κάποια στιγμή
στη διαπραγμάτευση για την οποία μιλάτε. Άρα η
διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή και με την κατάσταση ως έχει τώρα είναι κάτι που δεν βλέπω άμεσα.

–Θεωρείτε ότι η Τουρκία - με τις οξύτατες
εσωτερικές αντιθέσεις της - ενδιαφέρεται για
διάλογο ή θέλει να επιβάλει τετελεσμένα;
–Η Τουρκία όπως κάθε χώρα και κάθε κοινωνία
δεν είναι μονοδιάστατη. Μέσα στην τουρκική κοινωνία αλλά και το πολιτικό της σύστημα υπάρχουν διαφορετικές τάσεις. Στο πρόσφατο παρελθόν είχαν επικρατήσει κάποιες - τελείως τρελές
κατά την άποψη μου - Ευρασιανικές απόψεις οι
οποίες οδηγούσαν τη Τουρκία σε σύγκρουση με τη
Δύση. Μάλλον αυτές παροπλίστηκαν ή τέθηκαν
στο περιθώριο. Υπήρχε επίσης η άποψη ότι το Διεθνές σύστημα επιτρέπει τα πάντα και όλα είναι μια
πολιτική ισχύος όπου ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί,
σαν να γυρνάμε σε ένα Χομπσιανό παρελθόν όπου
όλοι είναι εναντίον όλων. Νομίζω ότι αυτή η άποψη είναι λανθασμένη και έχει όρια τα οποία θέτει
το ίδιο το Διεθνές σύστημα. Πιστεύω λοιπόν ότι
υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι
το συμφέρον της Τουρκίας εξυπηρετείται περισσότερο παίζοντας σύμφωνα με τους κανόνες τους Διεθνούς Δικαίου και του διεθνούς συστήματος, και
ότι έχει πολύ περισσότερα να κερδίσει έτσι από το
να ακολουθεί σχέσεις αντιπαλότητας και αντιπαράθεσης.
Την Τουρκία κανείς δεν θέλει να την αποκλείσει. Κινδυνεύει όμως με τη συμπεριφορά της να
κάνει τον αποκλεισμό αυτοεκπληρούμενη προφητεία μέσα από μια συμπεριφορά η οποία δημιουργεί συνεχώς αντιπαραθέσεις και αντιπαλότητες
και όχι σχέσεις φιλίας και εμπιστοσύνης.
–Υπάρχουν πληροφορίες για σύναψη κάποιας
στρατηγικού χαρακτήρα συμφωνίας με τη Γαλλία. Ισχύουν;
–Αυτού του τύπου οι συμφωνίες ακόμη και αν

βρίσκονται σε φάση διεργασίας για την δημιουργία τους είναι καλό να μην συζητούνται πριν οριστικοποιηθούν. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι
ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κοινή οπτική με τη
Γαλλία τόσο σε ότι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, όσο και το ευρωπαϊκό μέλλον. Αυτή η ταύτιση συμφερόντων και απόψεων δημιουργεί πολιτικά ένα πολύ καλό υπόβαθρο για να προχωρήσουμε στο μέλλον σε κάποιας τέτοιας μορφής συμφωνία.

–Με βάση ποιες ρήτρες μπορούμε να περιμένουμε συνδρομή από κάποια ευρωπαϊκή χώρα
σε περίπτωση απειλής; Υπάρχουν νομικές προβλέψεις που μπορούμε να αξιοποιήσουμε;
–Η Ελλάδα είναι μέλος της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ.
Στο πλαίσιο της Ε.Ε υπάρχει η ρήτρα αμοιβαίας
συνδρομής βάσει του άρθρου 42.7 της Συνθήκης
της Λισαβόνας και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ υπάρχει η συλλογική άμυνα βάσει του άρθρου 5. Θεωρώ όμως αδιανόητο να χρειαστεί να επικαλεστούμε τα άρθρα αυτά έναντι οποιασδήποτε χώρας μέλους της Συμμαχίας που φιλοδοξεί να έχει εταιρική σχέση με την Ε.Ε, γιατί αν γίνει, η χώρα αυτή θα
αποκόψει τις σχέσεις της με την Δύση.
–Τα τελευταία χρόνια οι εξοπλιστικές δαπάνες άγγιξαν το ναδίρ. Έχουν γίνει αρκετές κινήσεις ωστόσο δεν έχουμε κάτι οριστικό. Είναι
πιθανόν το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε ανακοινώσεις;
–Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε
μείνει πίσω όμως ισχύει αυτό που σας είπα πιο πριν
ότι έχουμε διατηρήσει μία κρίσιμη μάζα αποτρεπτικής ισχύος από το παρελθόν. Για τα εξοπλιστικά πρέπει να πω δύο πράγματα. Πρώτον, συντελεστής ισχύος εξίσου σημαντικός με την αμυντική
ισχύ είναι και η οικονομία. Που σημαίνει, όπως
έχει φανεί και από το παρελθόν ότι δεν μπορείς να
ανοιχτείς σε εξοπλισμούς αν αυτό λειτουργήσει
φαλκιδεύοντας την εθνική σου οικονομία στο εγγύς μέλλον. Το είδαμε και το πληρώσαμε τα τελευταία χρόνια αυτό. Άρα τα εξοπλιστικά και η οικονομική ανάπτυξη έρχονται μαζί. Το δεύτερο, ότι η
κυβέρνηση βρήκε και καλώς βρήκε κάποια προγράμματα τα οποία είχαν ήδη μπει μπροστά από
πριν, αρκετά δαπανηρά. Και μιλάω για τα αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, τα P-3B Orion αλλά
και τον εκσυγχρονισμό των αεροσκαφών F16 σε
Viper με κόστος ενάμιση δισεκατομμύριο. Παράλληλα, βρήκε χαμηλή διαθεσιμότητα ειδικά σε αεροσκάφη όπως τα Μιράζ 2000.
Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι τσάμπα. Ακόμη,
βρήκε βαλτωμένο το θέμα των δύο πυραυλακάτων
στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας. Ήδη η μία βρίσκεται στον ναύσταθμο, η έκτη, και περιμένουμε μέσα
σε ένα μήνα να πέσει στο νερό και η έβδομη. Τέλος
βρισκόμαστε σε μία σειρά συζητήσεων για την
αγορά φρεγατών. Το ναυτικό χρειάζεται ενίσχυση

–Σε αυτό το πλαίσιο ποιος είναι ο ρόλος της
εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας;
–Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία είναι για μένα
από τις βασικές παθογένειες. Μπορούμε να την
χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Η μία είναι το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας του ιδιωτικού τομέα. Εκεί υπάρχουν κάποιες εταιρείες εξαιρετικές,
οι οποίες κάνουν μάλιστα Έρευνα και Τεχνολογία
και καταφέρνουν με όλες τις δυσκολίες να κάνουν
και κάποιες εξαγωγές ή να συμμετέχουν σε προγράμματα τα οποία απαιτούν πάρα πολύ υψηλή
τεχνολογία αιχμής. Αυτές οι εταιρίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν και μία θερμοκοιτίδα για την
εισαγωγή ή τη δημιουργία τέτοιων τεχνολογιών
που θα έχουν και μία διάχυση στην ευρύτερη οικονομία. Αυτές οι εταιρείες κατάφεραν να επιζήσουν
παρά το γνωστό εχθρικό δημόσιο περιβάλλον
προς την ιδιωτική οικονομία και το γεγονός ότι
δεν είναι βιομηχανίες αμυντικές μιας πολύ ισχυρής
χώρας (π.χ. ΗΠΑ, Ρωσία, Γαλλία, Βρετανία) ώστε
να έχουν και το ειδικό βάρος και την παράδοση
της χώρας αυτής σε εξαγωγές. Παρόλα αυτά επιβιώνουν. Αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να βοηθηθούν,
όπως θα πρέπει να βοηθηθούν όλες οι εταιρείες
στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης της οικονομίας μας. Οι πιο μεγάλες αμυντικές βιομηχανικές μονάδες όπως η ΕΑΒ, τα
ΕΑΣ, η ΕΛΒΟ αυτές λειτούργησαν με μία λογική
δυστυχώς ΔΕΚΟ.
Όταν ιδρύθηκαν, λειτουργούσαν σε ένα περιβάλλον μη ανταγωνιστικό. Η αμυντική βιομηχανία όμως και με την νομολογία της ΕΕ είναι ένα
περιβάλλον πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Θα πρέπει
λοιπόν να υπάρξει αλλαγή και νομίζω σε ένα βαθμό κάποιες ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες είτε επιχειρούνται είτε θα επιχειρηθούν στο μέλλον τείνουν
προς αυτή τη κατεύθυνση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την άμυνα και την ασφάλειά μας να
υπάρχει μια υγιής αμυντική βιομηχανία διότι κοστίζει πανάκριβα να αγοράζουμε τα υλικά από το
εξωτερικό, κοστίζει ακόμη ακριβότερα να γίνεται
μετάκληση τεχνικών από το εξωτερικό τους οποίους πληρώνουμε πανάκριβα.

Επιτυχία του ΥΠΕΞ
η συμφωνία με Ιταλία

–Πριν από λίγο καιρό Αθήνα και Ρώμη ολοκλήρωσαν τη συμφωνία τους για ΑΟΖ. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί εν
ευθέτω χρόνω και με την Αίγυπτο;
–Η συμφωνία με Ιταλία, αποτελεί μια τεράστια
επιτυχία του ΥΠΕΞ, δεδομένου ότι εκκρεμούσε επί
40 περίπου χρόνια. Τώρα εξ όσων γνωρίζω γίνονται διαπραγματεύσεις με Αίγυπτο οι οποίες είναι
πολύ σύνθετες και δύσκολες. Η επιτυχία της
όποιας Συμφωνίας, εφόσον επιτευχθεί, θα κριθεί
κυρίως από το κατά πόσο θα ακυρώσει στην πράξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο μέσω μιας διεθνούς
διαφοράς, όπου η μια πλευρά θα έχει εφαρμόσει
ευλαβικά το Διεθνές Δίκαιο και η άλλη στην ίδια
επικαλυπτόμενη περιοχή έχει λειτουργήσει αυθαίρετα και παράνομα! Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση
κοιτάει τα δέντρα και χάνει το δάσος…
–Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Αίγυπτο,
υπάρχει περιθώριο προσφυγής στη Χάγη;
–Για μια χώρα που λειτουργεί βάσει του Δ.Δ, η
προσφυγή στη Χάγη αποτελεί πάντα μια δυνητική
επιλογή. Όμως αυτό απαιτεί χρόνο, συναίνεση της
άλλης πλευράς, ξανά διαπραγματεύσεις για συνυποσχετικό και εγκυμονεί και τον κίνδυνο εμπλοκής άλλης χώρας που μπορε (ακόμη και αν δεν έχει
κυρώσει το Δίκαιο της Θάλασσας) να επικαλεστεί
νόμιμο συμφέρον και να παρέμβει στη διαδικασία.
Λαμβανομένων υπόψη όσων σας είπα στη προηγούμενη ερώτηση και της σημασίας του παράγοντα του χρόνου, εκτιμώ πως η επιλογή της Χάγης
δεν ανταποκρίνεται στον αντικειμενικό στόχο.
*Οι απόψεις που εκφράζονται από τον κ. Διακόπουλο στην συνέντευξη είναι προσωπικές.
**Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»
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Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Η

Τουρκική εισβολή στην Κύπρο ξεκίνησε στις 5 το πρωί της 20ής Ιουλίου
1974, όταν οι ναυτικοί σταθμοί επιτήρησης
ΣΕΠ «Α» και ΣΕΠ «Δ» δέχτηκαν τα πρώτα πυρά. Στις 5.15› Τούρκοι αλεξιπτωτιστές έπεσαν
στον τουρκικό τομέα της Λευκωσίας, ενώ η
πόλη δεχόταν αεροπορικό βομβαρδισμό. Στις
6 π.μ. άρχισε η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων στην Κυρήνεια.
Η αντίσταση από την κυπριακή εθνοφρουρά
και τις δυνάμεις της ΕΛΔΥΚ υπήρξε σθεναρή,
αλλά ασυντόνιστη. Ο ρόλος που έπαιζαν οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις στην Κύπρο, αλλά και οι
χουντικοί αξιωματικοί της εθνοφρουράς τόσα
χρόνια, ένας ρόλος συνεχούς υπονόμευσης του
καθεστώτος του Μακαρίου, είχε από τα πράγματα αποπροσανατολίσει και απορυθμίσει το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων όσον αφορά την
πραγματική τους αποστολή που ήταν η υπεράσπιση του νησιού από κάθε ξένο εισβολέα. Επιπλέον, το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου είχε επιφέρει ολική διάλυση όλου του αμυντικού μηχανισμού. Ετσι παρ› όλο που ο ελληνοκυπριακός λαός και οι Ενοπλες Δυνάμεις του νησιού αγωνίστηκαν με σθένος, οι επιτυχίες των Τούρκων, από
την πρώτη μέρα ήταν σημαντικές και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
Η χούντα των Αθηνών, βέβαια, στα ανακοινωθέντα της μιλούσε για θριαμβευτικές νίκες των
Ελλήνων, αλλά τα λόγια ποτέ δε φέρνουν και τα
ποθούμενα αποτελέσματα.
Το βράδυ της 20ής Ιουλίου οι Τούρκοι με αλεξιπτωτιστές και δυνάμεις καταδρομών είχαν ενισχυμένες τις θέσεις τους στον Τουρκοκυπριακό
θύλακα Λευκωσίας- Αγύρτας. Επίσης, είχαν δημιουργήσει μικρό προγεφύρωμα δυτικά της Κυρήνειας και με την αεροπορία τους είχαν εξαρθρώσει την Εθνοφρουρά, σπέρνοντας πανικό σε ολόκληρη τη νήσο. Ας δούμε όμως τι έγινε την ίδια
μέρα στην Αθήνα.

Ιωαννίδης: Μας
εξαπάτησαν οι Αμερικανοί

Το πρωί της 20ής Ιουλίου η στρατιωτική ηγεσία στην Αθήνα συσκεπτόταν με τους Αμερικανούς. Συγκεκριμένα, στο γραφείο του αρχηγού
των Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγού Γρ. Μπονάνου είχαν συγκεντρωθεί, εκτός από τον ίδιο, οι
αρχηγοί των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και
φυσικά ο αόρατος δικτάτορας ταξίαρχος Ιωαννίδης. Σε λίγο κατέφθασε και ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών Τζ. Σίσκο, συνοδευόμενος
από τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα Χ. Τάσκα, τον υφυπουργό Αμυνας Μπομπ Ελσγουορθ
και τον ελληνομαθή Εβερετ Μάρντερ. Η αμερικανική αντιπροσωπεία ήταν απολύτως σαφής
στη συζήτηση που ακολούθησε. Για τις ΗΠΑ
εκείνο που προείχε ήταν να διαφυλαχτεί ανέπαφη
η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, πράγμα
που σήμαινε πως η Ελλάδα όφειλε να μην αναλά-

των ιστορικών ημερών ότι ενώ οι Τούρκοι έκαναν
το δικό τους πόλεμο, έχοντας απέναντί τους μόνο τη σθεναρή αντίσταση του κυπριακού λαού
και των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονταν στο
νησί, στην Αθήνα κυβέρνηση δεν υπήρχε τουλάχιστον από τις 21 Ιουλίου. Οι πάντες είχαν εξαφανιστεί και τις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς για το σταμάτημα των εχθροπραξιών στην
Κύπρο τις είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου ένας άνθρωπός τους, ο αρχηγός του στόλου ναύαρχος
Αραπάκης.

βει στρατιωτική πρωτοβουλία σε βάρος της
Τουρκίας, αλλά να ανεχτεί την τουρκική εισβολή
στην Κύπρο. «Μας εξαπατήσατε. Εμείς θα κηρύξουμε τον πόλεμο» ήταν η απάντηση του Ιωαννίδη, που οργισμένος βγήκε έξω από την αίθουσα
της σύσκεψης, βροντώντας την πόρτα πίσω του.
Είχε άραγε αγανακτήσει τόσο πολύ από τις τόσο
προκλητικές απαιτήσεις των υπερατλαντικών
αφεντικών; Δεν ήταν ο Ιωαννίδης από τους ανθρώπους που μπορούσαν να επιτρέψουν στον
εαυτό τους την αγανάκτηση κατά των Αμερικανών. Λίγα λεπτά μετά την «έκρηξή» του ξαναεπέστρεψε στη θέση του, και με νεύματα προς τους
συναδέλφους του εξήγησε πως προηγουμένως
έπαιζε θέατρο για να... πιέσει, τάχα, τον Σίσκο και
την παρέα του. Ηταν, όμως, φανερό πως με τη
φράση του «μας εξαπατήσατε» εννοούσε πως η
χούντα των Αθηνών προχώρησε στο πραξικόπημα κατά του Μακαρίου έχοντας διαβεβαιώσεις
από τις ΗΠΑ πως δε θα επακολουθούσε τουρκική εισβολή στο νησί. Και μόνο αυτό το γεγονός
είναι αρκετό για να εξηγήσει ποιοι προετοίμασαν
την κυπριακή τραγωδία και ποιοι της έδωσαν
...σάρκα και οστά.
Εν πάση περιπτώσει όταν η αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από το Πεντάγωνο, γύρω
στις 8.30 π.μ. πραγματοποιήθηκε πολεμικό συμβούλιο, όπου αποφασίστηκε να μην κηρυχτεί πόλεμος κατά της Τουρκίας, αλλά να δοθεί διαταγή
γενικής επιστράτευσης προς εκφοβισμό των
Τούρκων και για άσκηση πίεσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πράγματα, πλέον, δεν ήταν μόνο τραγικά, αλλά τα συνόδευε και το κωμικό
στοιχείο. Βέβαια, η επιστράτευση είχε δύο επιπλέον χαρακτηριστικά που αξίζει να σημειωθούν.
Το ένα ήταν πως ο λαός ανακατευόταν με τις
Ενοπλες Δυνάμεις κι ως ένα βαθμό εξοπλιζόταν.
Αρα έφευγε από τα χέρια της χούντας το βασικό
όπλο που την κρατούσε στην εξουσία. Το δεύτε-

ρο ήταν πως ο επιστρατευμένος λαός μαντρώθηκε στα στρατόπεδα. Το ίδιο συνέβη και με τις πιο
ζωντανές του δυνάμεις. Ετσι, όχι η χούντα, αλλά
το αστικό καθεστώς απαλλασσόταν σε μεγάλο
βαθμό - αν όχι εντελώς- από τον κίνδυνο να δει
από τη μια στιγμή στην άλλη τις λαϊκές μάζες ξεσηκωμένες και στους δρόμους. Υπό αυτές τις
προϋποθέσεις μπορούσε να προετοιμάσει την
αλλαγή φρουράς, δηλαδή την επιστροφή στον
κοινοβουλευτισμό.

Από τον «Αττίλα 1»
στον «Αττίλα 2»

Η τούρκικη εισβολή στην Κύπρο έγινε αμέσως
θέμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που
ύστερα από πιέσεις της Σοβιετικής Ενωσης, αργά
το βράδυ της 20ής Ιουλίου, κατέληξε ομόφωνα
στο γνωστό ψήφισμα 353. Το ψήφισμα αυτό ζητούσε παύση των εχθροπραξιών και των ξένων
στρατιωτικών επεμβάσεων στην Κύπρο, σεβασμό
στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα, άμεση αποχώρηση από το
νησί κάθε ξένου στρατιωτικού δυναμικού που
υπήρχε εκεί και έναρξη διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία για αποκατάσταση της ειρήνης και της συνταγματικής
κυπριακής κυβέρνησης. Επρόκειτο για ένα ψήφισμα πολύ σημαντικό γιατί αντιμετώπιζε την Κύπρο ως ενιαία και ανεξάρτητη κρατική οντότητα,
ζητούσε το σταμάτημα του πολέμου και την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης που είχε καταλύσει το πραξικόπημα της 15ής Ιούλη. Ομως, η
τραγωδία του κυπριακού λαού βρισκόταν ακόμη
στην αρχή κι όχι στο τέλος της.
Τα χαράματα της 22ας Ιουλίου καταλήχτηκε η
συμφωνία ανακωχής και πρώτοι την ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί, οι οποίοι άλλωστε είχαν χωρίς
αμφιβολία τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο
στις εξελίξεις. Κι είναι χαρακτηριστικό εκείνων

Βέβαια, οι Τούρκοι δε συμμορφώθηκαν αμέσως με την ανακωχή. Λίγο μετά το μεσημέρι της
22ας Ιουλίου περικύκλωσαν την Κυρήνεια, ενώ η
αεροπορία τους βομβάρδιζε συνεχώς την πόλη.
Πριν την καθορισμένη ώρα κατάπαυσης του πυρός η Κυρήνεια είχε πέσει στα χέρια τους πλην
του φρουρίου και ορισμένων εστιών αντίστασης.
Με επόμενες κινήσεις τους οι τουρκικές δυνάμεις
παραβίαζαν συνεχώς την ανακωχή, έχοντας ως
στόχο να επεκτείνουν τις θέσεις τους και να καταλάβουν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, για να
δημιουργήσουν αερογέφυρα με την Τουρκία.
Στις 4.30 π.μ. της 14ης Αυγούστου 1974 ξεκίνησε η δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής
που έχει μείνει στην ιστορία με την επωνυμία
«ΑΤΤΙΛΑΣ 2». Με την ολοκλήρωση αυτής της
επιχείρησης στα χέρια των Τούρκων πέρασε το
36,3% του κυπριακού εδάφους, το νησί διχοτομήθηκε και η κατάσταση αυτή παραμένει μέχρι σήμερα η ίδια. Η τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που είχε προέλθει από την πολιτική μεταβολή της 24ης Ιουλίου 1974 υποχρεώθηκε να προχωρήσει στο μέτρο της αποχώρησης
της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του
ΝΑΤΟ. «Κατόπιν της αποδείξεως της ανικανότητας της Ατλαντικής Συμμαχίας- έλεγε η σχετική
κυβερνητική ανακοίνωση- όπως αναχαιτίση την
Τουρκίαν από του να δημιουργήσει κατάσταση
συρράξεως μεταξύ δύο Συμμάχων, ο πρόεδρος
της Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλής έδωσεν
εντολήν όπως αι ελληνικαί Ενοπλοι Δυνάμεις
αποσυρθούν από της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ». Η
ανακοίνωση αυτή αν μη τι άλλο φανερώνει ότι το
πρόβλημα του κινδύνου εξ Ανατολών δεν είναι
πρόβλημα, κυρίως ελληνοτουρκικών σχέσεων
αλλά πρωτίστως πρόβλημα των σχέσεων της Ελλάδας με την Ατλαντική Συμμαχία διότι αυτή είναι που ενθαρρύνει τον τουρκικό επεκτατισμό
και υπονομεύει την εδαφική ακεραιότητα και
ανεξαρτησία της χώρας μας.
Η επισήμανση αυτή, που απορρέει αβίαστα
από τα ιστορικά γεγονότα, έχει σήμερα ιδιαίτερη
σημασία και σπουδαιότητα δεδομένου ότι η κυπριακή τραγωδία διαρκεί ακόμη, το ΝΑΤΟ συνεχίζει το εγκληματικό του έργο σε διάφορες περιοχές του πλανήτη και ειδικότερα στα Βαλκάνια
και η Ελλάδα επανήλθε στις τάξεις του μη χάνοντας ευκαιρία να πειθαρχεί απολύτως σε κάθε
απόφασή του.
Πηγή: Ριζοσπάστης
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Η Γενεύη και η Κύπρος, 1974 – 2017

Του Πέτρου Παπαπολυβίου

Σ

την εφημερίδα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, στο φύλλο της 22ας Ιανουαρίου 2017, με επιμέλεια του δημοσιογράφου Στέλιου Κούκου, δημοσιεύθηκε ένα τετρασέλιδο
αφιέρωμα με τίτλο “Η τύχη της Κύπρου στη Γενεύη”. Το αφιέρωμα περιελάμβανε μια εισαγωγή του Στ. Κούκου και άρθρα των Π. Παπαπολυβίου, Νίκου Ορφανίδη και Σενέρ Λεβέντ.
Αναδημοσιεύω, εδώ, το δικό μου άρθρο
Η Ελβετία και οι πόλεις της έχουν συνδεθεί
με την ιστορία του Κυπριακού από το 1923,
όταν η Τουρκία, με τη συνθήκη της Λωζάνης,
παραιτήθηκε από κάθε απαίτηση στα εδάφη
που βρίσκονταν έξω από τα σύνορα που καθόριζε η συνθήκη και αναγνώρισε την προσάρτηση της Κύπρου στη Βρετανία. Στη Ζυρίχη, 36
χρόνια αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1959, οι
συνομιλίες των Κ. Καραμανλή – Α. Μεντερές
έθεσαν τα θεμέλια για τη συμφωνία της ανεξαρτησίας της Κύπρου, που επιβεβαιώθηκε στο
Λονδίνο, λίγες μέρες αργότερα, από τη Μεγάλη
Βρετανία, την Ελλάδα, την Τουρκία και τις ηγεσίες των Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου.
Η Γενεύη, ευρωπαϊκή έδρα του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, έχει συνδεθεί με δραματικές
ώρες της διπλωματικής ιστορίας του Κυπριακού. Στις 25 Ιουλίου 1974, ύστερα από την πρώτη φάση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο,
την απόβαση τουρκικών στρατευμάτων στο
Πέντε Μίλι, και την κατάληψη της Κερύνειας
(22 Ιουλίου 1974), άρχισαν στη Γενεύη συνομιλίες για το Κυπριακό. Στην τριμερή διάσκεψη,
που φιλοξενήθηκε στο «Μέγαρο (ή Παλάτι)
των Εθνών» μετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών
Βρετανίας, Ελλάδας και Τουρκίας, Τζ. Κάλλαχαν, Γ. Μαύρος και Τ. Γκιουνές. Είχε μεσολαβήσει, στις 24 Ιουλίου, στον απόηχο της τουρκικής
εισβολής και του προηγηθέντος στρατιωτικού
πραξικοπήματος εναντίον της κυβέρνησης Μακαρίου (15 Ιουλίου), εκπορευθέντος από το ελληνικό Πεντάγωνο, η πτώση της δικτατορίας
και η άφιξη στην Αθήνα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που ορκίστηκε πρωθυπουργός και
σχημάτισε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Στις
30 Ιουλίου οι συνομιλίες της Γενεύης κατέληξαν
σε συμφωνία που επιβεβαίωνε την αρχική κατάπαυση του πυρός (22 Ιουλίου), όριζε τη μη επέκταση των ζωνών που κατείχαν οι δύο αντίπαλοι και την αποφυγή κάθε νεότερης στρατιωτικής ενέργειας, και τη δημιουργία «ζώνης ασφαλείας» υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών.
Τέλος, συμφωνήθηκε η έναρξη νέου γύρου συνομιλιών, στις 8 Αυγούστου, και πάλι στη Γενεύη, με τη συμμετοχή και των Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων, για την αποκατάσταση της
ειρήνης, και «την επανεγκαθίδρυσιν συνταγματικής κυβερνήσεως εις την Κύπρον».
Στην πράξη, υπογραμμίζοντας εμφαντικά την
αδυναμία, τόσο του ΟΗΕ όσο και των δύο άλλων «εγγυητριών δυνάμεων» (Βρετανίας και

Ελλάδας), να επιβάλουν τα συμφωνηθέντα στη
Γενεύη και παρά την κατάπαυση του πυρός, ο
τουρκικός στρατός συνέχισε την προέλασή του,
με αποκορύφωμα την κατάληψη, ύστερα από
φονικές μάχες, των μεγάλων κωμοπόλεων της
επαρχίας Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά.
Παρά την κραυγαλέα τουρκική παρασπονδία, στις 8 – 14 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε
η δεύτερη φάση της Διάσκεψης της Γενεύης,
την ίδια ώρα (9 Αυγούστου) που στις Ηνωμένες
Πολιτείες ο πρόεδρος Νίξον υπέβαλλε την παραίτησή του εξαιτίας του σκανδάλου Γουότεργκεητ. Της ελληνοκυπριακής αντιπροσωπείας
ηγούνταν ο προεδρεύων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλαύκος Κληρίδης (ανέλαβε τη διακυβέρνηση μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης
Σαμψών που επέβαλε το πραξικόπημα της 15ης
Ιουλίου) και της τουρκοκυπριακής ο Ραούφ
Ντενκτάς. Οι συνομιλίες τελικά οδηγήθηκαν σε
αδιέξοδο εξαιτίας της τουρκικής προκλητικής
αδιαλλαξίας. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών,
Γκιουνές, απαίτησε να δοθεί στους Τουρκοκύπριους και στον έλεγχο των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων, ποσοστό 34% του κυπριακού εδάφους, με τη μορφή καντονίων. Μάλιστα, ζήτησε να δοθεί απάντηση στην εξωφρενική του απαίτηση μέσα σε 36 ώρες. Το τουρκικό
τελεσίγραφο αρνήθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, η Ελλάδα και η Κύπρος, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η τουρκική στάση εξόργισε και τον
Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Τζ. Κάλλαχαν, ο
οποίος, σε μια πρωτοφανή για τη βρετανική
στάση στο Κυπριακό αντίδραση, προέβη σε
σκληρές δηλώσεις εναντίον της Τουρκίας.
Όπως τόνισε, «Μια συμφωνία με την δύναμιν
των όπλων είναι απλώς ένα κομμάτι χαρτί. Τώρα η νήσος είναι αιχμάλωτος των τουρκικών
στρατευμάτων. Προσέξατε, όμως, μήπως τα
τουρκικά στρατεύματα μεταβληθούν εις αιχμαλώτους της νήσου.» Στην Κύπρο, τις επόμενες

ώρες και ενώ είχε αρχίσει η δεύτερη φάση της
τουρκικής εισβολής, μεγαλύτερη αίσθηση στον
άμαχο πληθυσμό προκάλεσαν, όπως και στιγμιαία αισιοδοξία για την ελλαδική συμπαράσταση, που έμελλε να διαψευστεί άμεσα και τραγικά, οι δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Γεώργιου Μαύρου ο οποίος χαρακτήρισε
ατιμωτικές τις τουρκικές προτάσεις, σπεύδοντας να προσθέσει ότι «η Ελλάς προτιμά τον
πόλεμον από την ατίμωσιν»… Υπερβολικές δηλώσεις, που αποδείχθηκαν κούφια λόγια.
Η τουρκική μαξιμαλιστική στάση ήταν προσχεδιασμένη, αφού αμέσως μετά την κατάρρευση των συνομιλιών της Γενεύης, οι τουρκικές
στρατιωτικές δυνάμεις, ενισχυμένες στο μεταξύ
σε άνδρες, οπλισμό και πολεμικά μέσα, εξαπέλυσαν τον δεύτερο γύρο της τουρκικής εισβολής (14 – 16 Αυγούστου). Τα τουρκικά στρατεύματα ολοκλήρωσαν την κατάληψη της οροσειράς του Πενταδακτύλου και προέλασαν με
τεθωρακισμένα στην πεδιάδα της Μεσαορίας,
εγκλωβίζοντας χιλιάδες Έλληνες στην περιοχή
της Καρπασίας. Κατάφεραν εύκολα, παρά την
απεγνωσμένη άμυνα μεμονωμένων ελληνικών
τμημάτων, να φτάσουν και να εισέλθουν στην
Αμμόχωστο, που είχε εγκαταλειφθεί μέσα σε
συνθήκες πανικού τόσο από την Εθνική Φρουρά όσο και από τους κατοίκους της. Στα δυτικά
κατελήφθη η Μόρφου και χωριά της περιοχής
Ανατολικής Τηλλυρίας. Στη Λευκωσία, η ηρωική άμυνα της ΕΛΔΥΚ και μονάδων της Εθνικής
Φρουράς έσωσε την τιμή των ελληνικών όπλων
αλλά και την κυπριακή πρωτεύουσα. Το πέρας
της τουρκικής εισβολής είχε ως αποτέλεσμα την
κατάληψη και την κατοχή, από τότε, του 37%
του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ήταν, από στρατιωτική άποψη, η κορύφωση
των εγκληματικών λαθών και παραλείψεων
που προκάλεσε το πραξικόπημα μιας ομάδας
επίορκων Ελλήνων αξιωματικών που ηγούνταν
της ελληνικής δικτατορίας, οι οποίοι αποδείχθηκαν ανίκανοι να προστατεύσουν την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η
Ελλάδα, στη μεταβατική περίοδο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, δεν μπόρεσε και
πάλι να συμπαρασταθεί στην αμυνόμενη Κύπρο, ούτε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της
«εγγυήτριας δύναμης». Μόνη αντίδραση, για
την τιμή των όπλων και τις εντυπώσεις, ήταν η
ανακοίνωση της αποχώρησης από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ (14 Αυγούστου). Αντίστοιχα, ούτε η άλλη «εγγυήτρια δύναμη», η
Βρετανία, παρά τις σκληρές δηλώσεις του Κάλλαχαν στη Γενεύη, είχε τη διάθεση να αναλάβει
στρατιωτική δράση για να ανακόψει την τουρκική προέλαση στην Κύπρο.
Πιο σημαντική πρώιμη εξέλιξη ύστερα από
την τουρκική εισβολή, στις διπλωματικές διεργασίες για το Κυπριακό, ήταν οι δύο συναντήσεις του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με τον
Τουρκοκύπριο ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς, που κατέληξαν στη «συμφωνία κορυφής» ή «υψηλού
επιπέδου» (Βιέννη, 12 Φεβρουαρίου 1977),

όπου καταγράφηκαν οι τέσσερις βασικοί άξονες
επίλυσης του προβλήματος, με πιο σημαντικό
την οδυνηρή αποδοχή από την ελληνοκυπριακή πλευρά του ομοσπονδιακού συστήματος διακυβέρνησης. Ήταν το αποτέλεσμα της έντονης αμερικανικής ανάμειξης στο Κυπριακό, που
προέκυπτε και από την ανάγκη να προβληθεί
μια εικόνα «διαλλακτικότητας» της Τουρκίας,
ώστε να πειστεί το Κογκρέσο των ΗΠΑ να άρει
το εμπάργκο πώλησης όπλων προς την κατοχική δύναμη, που είχε επιβληθεί τον Οκτώβριο
του 1974, ύστερα από την τουρκική εισβολή
στην Κύπρο. Ακολούθησαν πολλές άλλες παρεμβάσεις και σχέδια, με πρώτο το «Αμερικανοβρετανοκαναδικό σχέδιο» του 1978 και μια νέα
μακρά σειρά «διακοινοτικών συνομιλιών»
(έχουν αρχίσει από το 1968). Τον Νοέμβριο του
1983, ο Ντενκτάς ανακήρυξε τα κατεχόμενα ως
«Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου»,
ενέργεια που έσπευσε, παρά τη διεθνή κατακραυγή, να επιβραβεύσει η Τουρκία με την άμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους.
Στα χρόνια που μεσολάβησαν από τότε, και
παρά τη διάθεση για «εξεύρεση μιας δίκαιης και
βιώσιμης λύσης» στο Κυπριακό, όπως επιβάλλει
και σειρά ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αυτή δεν έχει βρεθεί. Αντίθετα,
η μετριοπαθής στάση και οι συνεχείς υποχωρήσεις των περισσότερων κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτέλεσμα πολλές φορές αφόρητων πιέσεων του αμερικανικού παράγοντα στον αδύναμο των συνομιλιών και του
ζητήματος, αντιμετωπίζουν τις διαρκείς και αυξανόμενες τουρκικές απαιτήσεις: Με πρώτη την
απαίτηση του Ντενκτάς για «ισοτιμία των δύο
κοινοτήτων» ή «πολιτική ισότητα», όπως εξελίχθηκε στο μεταξύ, σειρά υπερβολικών τουρκικών αξιώσεων τίθενται συνεχώς στο τραπέζι με
πιο πρόσφατες την «εκ περιτροπής προεδρία»,
την παραμονή μεγάλου αριθμού παρανόμων
εποίκων και, εσχάτως, την παραμονή των τουρκικών στρατευμάτων και των «εγγυήσεων».
Παράλληλα, κύριος στόχος της τουρκικής
στρατηγικής παραμένει, ειδικά επί Ερντογάν
και ύστερα από την ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, η υποβάθμιση και η υπόσκαψη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Με αυτή την προϊστορία, με τη σημερινή κατάσταση στην Τουρκία, την ακατάσχετη επιθετική εθνικιστική ρητορική του Ερντογάν σε συνάρτηση με την αδυναμία του Μουσταφά Ακιντζί να αρθρώσει δικό του πολιτικό λόγο, την
πληθώρα των εκκρεμούντων ζωτικών πτυχών
που μετατέθηκαν άλυτες, διά της «εποικοδομητικής ασάφειας» στο μέλλον, δεν βλέπω τον λόγο γιατί οι πολίτες στην Κύπρο, οι πρώτοι και
πιο ειλικρινείς υποστηρικτές της λύσης του Κυπριακού, να είναι αισιόδοξοι, με τη «νέα Γενεύη». Αντίθετα, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να
είμαστε ανήσυχοι…
https://papapolyviou.
com/2017/01/23/i-genevi-kai-ikipros-1974-2017/
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Η επέλαση του Αττίλα όπως την έζησαν δύο 20χρονοι στρατιώτες

Μ

ετά και την επιχείρηση Αττίλας ΙΙ που
ξεκίνησε στις 14 Αυγούστου, η Τουρκία κατέλαβε το 36,2% της Κύπρου, εκτοπίζοντας 150.000 Ελληνοκυπρίους και προκαλώντας απώλειες της τάξεως των 4.500-6.000 σε
στρατιώτες και άμαχους (νεκροί και τραυματίες) αλλά και πάνω από 2.000 αγνοούμενους.
Λίγο μετά τις έξι το απόγευμα και μετά από
περιπλάνηση περίπου μιας εβδομάδας στη θάλασσα μεταξύ Ρόδου και Κύπρου το αρματαγωγό που μεταφέρει την 107 σειρά της ΕΛΔΥΚ, φτάνει στο λιμάνι της Αμμοχώστου και
αποβιβάζει τους περίπου 1.200 στρατιώτες.
Είναι 19 Ιουλίου του 1974. Ανάμεσά τους ο
Γιώργος Χουλιαράς και ο Γιώργος Βουρλιόγκας δύο γειτονόπουλα 20 χρόνων από τη συνοικία του Αγίου Δημητρίου στην Πάτρα, που
η προηγούμενη ζωή τους δεν τους είχε κάνει
φίλους, αλλά οι επόμενες ώρες, ημέρες και
χρόνια τους έκαναν συμπολεμιστές.

Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ

«Φτάσαμε μετά από μεγάλο ταξίδι, επιτέλους
στην Κύπρο. Είχαμε φύγει από το λιμάνι των
Κεχριών στις 14 του μήνα» αφηγείται ο Γιώργος
Χουλιαράς «και ενώ το ταξίδι ήταν περίπου
τρεις μέρες, εμείς το κάναμε έξι. Στο πλοίο πάνω μάθαμε για το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Αλλά κάτι οι καθησυχαστικές δηλώσεις
των αξιωματικών κάτι το ανέμελο της ηλικίας,
που να φανταστούμε το μετά...» Μετά την αποβίβαση οδηγήθηκαν στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ και χωρίστηκαν σε διαφορετικούς λόχους
και μετά στους θαλάμους. Μια ήρεμη νύχτα
πριν ξημερώσει η τραγωδία.
«Την ώρα που είχαμε πάει για το πρωινό ρόφημα, λίγο πριν τις έξι, ακούσαμε αεροπλάνα να
πετούν πάνω από το στρατόπεδο και πριν προλάβουμε καλά-καλά να καταλάβουμε τι συμβαίνει άρχισαν να πέφτουν οι βόμβες», θυμάται
ο κ. Χουλιαράς.
«Πρώτα οι βόμβες έπεσαν στο γήπεδο και μετά στα κτήρια. Στις 10:30 μας μάζεψαν για να
κάνουμε επίθεση κατά του τουρκικού στρατο-

πέδου, στο Κιόνελι. Ξεκινήσαμε, προχωρήσαμε
αλλά ήταν αδύνατο να συνεχίσουμε και μας είπαν να γυρίσουμε πίσω. Τα αεροπλάνα συνέχιζαν τον βομβαρδισμό ενώ είχαν αρχίσει να πέφτουν και οι αλεξιπτωτιστές. Το βράδυ μας μέτρησαν, δηλαδή φωνάζανε τα ονόματά μας και
τότε κατάλαβα ότι τουλάχιστον 7 ή 8 δεν ήσαν
πια μαζί μας...»
Οι μάχες συνεχίζονται γύρω από το στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ και την επομένη νύχτα ο
στρατιώτης Χουλιαράς λαμβάνει εντολή να τοποθετηθεί σε ακροαστικό φυλάκιο. Στην ουσία
δηλαδή να βγει εκτός των συρματοπλεγμάτων
του στρατοπέδου και να προσπαθήσει να ακούσει ή να δει εάν πλησιάζουν οι Τούρκοι.
«Φοβήθηκα γιατί εκεί θα ήμουν μόνος μου
απέναντι σε Τούρκους λοκατζήδες. Αλλά τι να
κάνω, πήγα. Έπιασα θέση σε ένα μικρό ύψωμα
και κάποια στιγμή άρχισα να ακούω κάτι θορύβους. Με προσοχή επέστρεψα στο στρατόπεδο
και ενημέρωσα τον αρχιλοχία μου, που δεν με
πίστεψε. Άντε ρε φοβητσιάρη μου είπε. Φεύγω
τότε και πάω και το λέω και στον λοχαγό. Και
πριν προλάβει να ειδοποιήσει ότι έρχονται, βλέπει κάποιους και τους φωνάζει «Αλτ, τις ει». Και
του απαντά μια φωνή. «Τι φωνάζεις βρε βλάκα;
Έλληνες είμαστε».
Το άκουσα καθαρότατα, ελληνικά. Του ζητά
το παρασύνθημα χωρίς να πάρει απάντηση. Και
δίνει εντολή για πυρ. Εκεί πρέπει να χάσανε
πολλούς, άκουγες σκουσμάρια... Όταν ξαναβγήκα μαζί με άλλους σε ακροαστικά φυλάκια,
είδα νεκρούς, όπλα και πυρομαχικά που είχαν
εγκαταλείψει..»
Μόλις 20 χρόνων πέφτουν στη φωτιά της μάχης και πυροβολούν για πρώτη φορά. Ανθρώπινους στόχους. Το θυμούνται το συναίσθημα.
Εάν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι η μάχη
και ο πόλεμος έχουν τέτοια συναισθήματα.
«Εγώ έριχνα στο ψαχνό γιατί πόλεμος ήταν, εάν
δεν σκοτώσω θα με σκοτώσουν», θυμάται ο κ.
Χουλιαράς αν και παραδέχεται πως το πρωί της
πρώτης ημέρας «με έπιασε ταραχή. Σκέφτηκα
την μάνα μου και τον πατέρα μου γιατί είχαμε

χάσει και τον αδελφό μου 17 χρόνων... Σας το
λέω και ανατριχιάζω, σοκαρίστηκα. Αλλά όταν
άρχισε το μπαμ δεν σκεφτόμουν τίποτα. Μόνο
πώς θα γλιτώσω και πόσους θα μπορέσω να
....».
Η μάχη του στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ είναι
βαθιά χαραγμένη στη μνήμη αλλά και την ψυχή
του Γιώργου Βουρλιόγκα. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά, αφού ήταν
εκεί μέχρι την ύστατη στιγμή, όταν δόθηκε η
εντολή για την απαγκίστρωση. «Ήμουν στον 2ο
λόχο, τον λόχο Προμαχώνα» αφηγείται στο
ΑΠΕ ΜΠΕ. «Φύγαμε τελευταίοι από τις θέσεις
μας. Πολεμήσαμε με την ψυχή μας. Αλλά δεν
έφτανε μόνο αυτή.
Οι Τούρκοι είχαν μέσα που εμείς δεν διαθέταμε όπως βαρέα όπλα και άρματά μάχης. Ωστόσο πολεμήσαμε μέχρι το τέλος. Είμαστε από
τους τυχερούς που αν και βρεθήκαμε στη δίνη
της μάχης δεν τραυματιστήκαμε. Όμως πολλά
παιδιά που κατάφεραν να γυρίσουν στην Ελλάδα ήσαν τραυματίες και πολλοί είχαν ψυχολογικά τραύματα που τους ακολούθησαν στη ζωή
τους...»
Ξεχνιούνται άραγε αυτές οι εμπειρίες; Τα
χρόνια που περνούν, 45 σήμερα, είναι αρκετά
να διαγράψουν μνήμες και σκιές ρωτάμε τον κ.
Βουρλιόγκα; «Όχι δεν ξεχνιούνται, αλλά και
δεν έρχονται μόλις τις αναζητήσεις. Το μυαλό
μας επιστρέφει σε κείνες τις μέρες όταν βρεθούμε πάλι οι συμπολεμιστές. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην θυμηθούμε τα γεγονότα. Αλλά
γενικά υπάρχουν στιγμές που ακόμη και εάν

προκληθούμε από κάποιους που θέλουν να μάθουν τι έγινε τότε, δεν σου έρχεται η διάθεση να
το κουβεντιάσεις. Δεν είναι μνήμες τεχνητές,
αλλά βιωματικές».
Δεκαεπτά μήνες μετά, τον Νοέμβριο του
1975 επιστρέφουν στην Ελλάδα, πάλι στο λιμάνι των Κεχριών. «Δεκαεπτά μήνες στην πρώτη
γραμμή» όπως λένε και οι δύο χαρακτηριστικά.
Και η ζωή συνεχίστηκε. Οι τότε 20χρονοι, σήμερα σε ηλικία 65 ετών έφτιαξαν τη ζωή τους, αλλά ένα κομμάτι τους έχει παραμείνει σε εκείνο
το τραγικό καλοκαίρι της νεότητάς τους, στις
μνήμες που ακόμη και σήμερα ανακαλούνται
κάθε φορά που πλησιάζει η επέτειος της 20ης
Ιουλίου του 1974. Το ότι δεν έχουν ξεχάσει και
δεν πρόκειται να ξεχάσουν αποτελεί το γεγονός
ότι παραμένουν δραστήρια μέλη του συλλόγου
Αγωνιστών Κύπρου Ν. Αχαϊας, ο κ. Χουλιαράς
από την θέση του προέδρου και ο κ. Βουρλιόγκας από τη θέση του αντιπροέδρου.
«Όλα αυτά τα χρόνια, μιλώντας με δεκάδες
συμπολεμιστές μου από όλη την Ελλάδα έχουμε ένα παράπονο. Ότι δεν αναγνωρίστηκε η
συμμετοχή μας και η όποια προσφορά μας εκείνο το τραγικό καλοκαίρι του 1974. Θα ήταν η
ηθική μας ανταμοιβή. Και είναι θετικό το γεγονός ότι πρόσφατα έστω ένα τμήμα από αυτό
που αποκαλείται «Φάκελος της Κύπρου» δόθηκε στη δημοσιότητα», προσθέτει ο κ. Βουρλιόγκας.
Πηγή: www.lifo.gr
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Οι ΗΠΑ θεωρούσαν το πραξικόπημα ως… πάσα για Τουρκία να εισβάλει

Γ

ια τους Αμερικανούς, που γνώριζαν εκ
των προτέρων τα διαδραματιζόμενα
στην Κύπρο, η κατάσταση μετά το πραξικόπημα της χούντας και της ΕΟΚΑ Β’ παρουσίαζε
τρία προβλήματα: (Department of State,
Action Memorandum του Άρθρουρ Χάρτμαν
στον Χένρι Κίσινγκερ, 15 Ιουλίου 1974)
Πρώτον: Την εσωτερική κατάσταση: Η Εθνική
Φρουρά της οποίας ηγούνται Ελλαδίτες αξιωματικοί φαίνεται να έχει πάρει τον στρατιωτικό
έλεγχο της Κύπρου. Αμφιβάλλουμε αν αυτό θα
συνεχίσει χωρίς καμία πρόκληση. Η μεγάλη και
καλά οργανωμένη κομμουνιστική μειονότητα
(ίσως 30%) απειλείται ξεκάθαρα και θα αντισταθεί πιθανότατα σε μια απολύτως ελληνική κυριαρχία. Η μη-κομμουνιστική αριστερά ιδιαίτερα ο
Δρ Λυσσαρίδης και η παραστρατιωτική του ομάδα θα αντισταθούν ενεργά στην Εθνική Φρουρά
που ηγείται από Έλληνες. Το μακαριακό κέντρο
θα απομονωθεί στο ελάχιστο. Η κατάσταση είναι

ώριμη για τη συνέχιση της εσωτερικής διαμάχης.
Αυτό είναι σημαντικό επειδή αυτά τα αντι-χουντικά στοιχεία μπορούν να αποφασίσουν ότι ο
σκοπός τους εξυπηρετείται καλύτερα με την επίθεση σε Τουρκοκύπριους ως μέσο διεθνοποίησης της παρούσας κατάστασης στην Κύπρο και
προώθησης της Κύπρου στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Δεύτερον: Τη σοβιετική διάσταση: Οι Σοβιετικοί είναι σίγουρο ότι βλέπουν το πραξικόπημα
του ελληνικού στρατού στην Κύπρο με μεγάλη
εχθρότητα. Περιμένουμε μια δυναμική διπλωματική αντίδραση από τους Σοβιετικούς ενάντια
στη βίαιη αλλαγή στο επίσημα ανεξάρτητο και
αδέσμευτο στάτους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως μπορεί να θυμάστε όταν βγήκαν στην
επιφάνεια οι πρώτες φήμες για το ελληνικό πραξικόπημα τον Μάρτιο οι Σοβιετικοί έκαναν διάβημα προς εμάς, πληροφορώντας μας ότι είχαν
προειδοποιήσει τους Έλληνες για την αντίθεσή
τους σε μια επέμβαση στην Κύπρο και καλώντας

την αμερικανική κυβέρνηση στο πνεύμα ύφεσης
να παρακαλέσουν τους Έλληνες να αποφύγουν
ανεύθυνες ενέργειες στην Κύπρο. Σε εκείνη την
περίπτωση αποτρέψαμε τους Σοβιετικούς αλλά
αναμένω ότι θα κάνουν ένα δυνατό διάβημα
προς το μέρος μας καλώντας μας να συνεργαστούμε μαζί τους διμερώς και στο Συμβούλιο
Ασφαλείας για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην Κύπρο, και
Τρίτον: Την τουρκική άποψη: Δεν πιστεύουμε
ότι ο στρατηγός Ιωαννίδης έχει συζητήσει το
πραξικόπημα αυτό με την κυβέρνηση της Τουρκίας πριν από την πραγματοποίησή του. Παρά
τις δηλώσεις ότι το θέμα είναι ζήτημα της Ελλάδας και ότι η νέα κυβέρνηση θα συνεχίσει τις διακοινοτικές συνομιλίες, αναμένουμε ότι η τουρκική κυβέρνηση θα δει τις τελευταίες εξελίξεις με
μεγάλη καχυποψία. Τουλάχιστον στην αρχή περιμένουμε ότι οι Τουρκοκύπριοι θα πάρουν θέσεις άμυνας μέσα στις περιοχές τους και ότι η
τουρκική κυβέρνηση θα κινητοποιήσει την 29

Μεραρχία στην περιοχή Ισκεντερούν απ’ όπου
θα παρακολουθούν τις εξελίξεις. Οποιαδήποτε
ενέργεια από πλευράς του Ιωαννίδη και της κυβέρνησης της Ελλάδας που να δείχνει ότι το
πραξικόπημα στην Κύπρο είναι το πρώτο βήμα
στον δρόμο της Ένωσης της Ελλάδας με την Κύπρο θα προκαλέσει άμεση και δυνατή αντίδραση
από την κυβέρνηση της Τουρκίας που πιθανότατα να συμπεριλαμβάνει τη στρατιωτική εισβολή
στην Κύπρο.
…Ο Κίσινγκερ επέμεινε σ’ όλες τις επαφές του
ότι το πραξικόπημα ήταν ενέργεια προς την κατεύθυνση της ένωσης, γνωρίζοντας ότι για την
Τουρκία αυτό ήταν αιτία για να προχωρήσει στα
σχέδιά της. Έλεγε συνεχώς ο πολιτικός προϊστάμενος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι η Τουρκία δεν
μπορούσε να προχωρήσει εάν δεν προκηρύσσετο η ένωση ενώ την ίδια ώρα χαρακτήριζε ως τέτοια την πραξικοπηματική ενέργεια. (Τα μυστικά
αρχεία του Κίσινγκερ, η απόφαση για τη διχοτόμηση, Μ. Ιγνατίου, Κ. Βενιζέλος).

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Η 46η επέτειος από την Τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974 είναι πραγματικότητα.
Ακόμα ένα έτος βρίσκει την μισή Κύπρο κάτω από την μπότα του Τούρκου κατακτητή.

Η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο
και τα Μέλη Σωματεία αναγνωρίζουν την πολύχρονη μαχητική πορεία μίας χώρας
και ενός λαού που δεν σταμάτησε να αγωνίζεται για να κατοχυρώσει
την εδαφική ακεραιότητα και εθνική ανεξαρτησία της πατρίδας του.

Ομογένεια
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Μ

εγάλο πλεονέκτημα για την έξοδό
του στην Ευρώπη απέκτησε ο Άρης με
την αποφασιστική νίκη που σημείωσε στο
«Θεόδωρος Βαρδινογιάννης του Ηρακλείου
επί του ΟΦΗ με 1-0 για την 8η αγωνιστική
των πλέι οφ της Super League.

Super League - Πλέι οφ
8η αγωνιστική,
πλέι άουτ/6η αγωνιστική

ΠΛΕΙ ΟΦ

ΟΦΗ-Αρης
Κυριακή 12 Ιουλίου
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ολυμπιακός
--ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ-2. ΠΑΟΚ
3. ΑΕΚ
4. Παναθηναϊκός
5. Άρης
6. ΟΦΗ

85

68-14

68		 57-29
65
56-28
52		 38-27
41 -34αγ. 47-50
36 -34αγ. 40-49

ΠΛΕΙ ΑΟΥΤ

Πανιώνιος-Παναιτωλικός
Ξάνθη-Αστέρας Τρίπολης
Λαμία-ΑΕΛ
Βόλος-Ατρόμητος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

7. Αστέρας Τρίπολης
8. Ατρόμητος
9. ΑΕΛ
10. Λαμία
11. ΝΠΣ Βόλος
12. Παναιτωλικός
13. Ξάνθη
14. Πανιώνιος

0-2
1-2
0-0
2-3
42		
41
35
34
31
26
23
22

43-41
41-43
32-42
22-35
27-53
29-48
25-38
20-48

*** Ο Πανιώνιος άρχισε τη σεζόν με -6
βαθμούς. Η Ξάνθη έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση 12 (7+5) βαθμών.

Αγγλία (35η αγωνιστική)
Νόριτς-Γουέστ Χαμ
Γουότφορντ-Νιούκαστλ
Λίβερπουλ-Μπέρνλι
Σέφιλντ Γ.-Τσέλσι
Μπράιτον-Μάντσεστερ Σ.
Γουλβς-Εβερτον
Αστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Λίβερπουλ
--ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ-Μάντσεστερ Σίτι
Τσέλσι
Λέστερ
Μάντσεστερ Γ.
Σέφιλντ Γιουν.
Γουλβς
Άρσεναλ
Μπέρνλι
Τότεναμ
Έβερτον
Σαουθάμπτον
Νιούκαστλ
Κρίσταλ Πάλας
Μπράιτον
Γουέστ Χαμ
Γουότφορντ
Μπόρνμουθ
Άστον Βίλα
Νόριτς
--ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ--

Σπορ

0-5
2-1
1-1
3-0
0-5
12/7
12/7
93 -35αγ.
72 -35αγ.
60 -35αγ.
59
58
54 -35αγ.
52
50
50 -35αγ.
49
45
44
43 -35αγ.
42
36 -35αγ.
34 -35αγ.
34 -35αγ.
28
27
21 -35αγ.

Ο Τσιτσιπάς εύκολα
4-0 τον Γκοφάν
Εκπληκτικός ήταν για μία ακόμη φορά ο
Στέφανος Τσιτσιπάς που ολοκλήρωσε τη φάση
των ομίλων της διοργάνωσης του Ultimate
Tennis Showdown με νίκη 4-0 (18-12, 16-13, 1411, 22-11) επί του Βέλγου Νταβίντ Γκοφάν. Ο
Έλληνας πρωταθλητής, που ήταν ανώτερος από
τον αντίπαλό του, τερμάτισε φυσικά πρώτος στη
συγκεκριμένη φάση του UTS, κάνοντας μόνο
μία ήττα κόντρα στον Ντομινίκ Τιμ, που αποχώρησε από τη διοργάνωση για να παίξει στο
Thiem’s 7 του Κίτσμπουελ.
Ο Γκοφάν θα είναι μάλιστα ο αντίπαλος του
Τσιτσιπά στον ημιτελικό της Κυριακής καθώς
τερμάτισε 4ος στη φάση των ομίλων, ενώ το
δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών είναι αυτό
μεταξύ των Μπερετίνι-Γκασκέ.

Το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Φετφατζίδης στο 14, ενώ οι γηπεδούχοι
έχασαν πέναλτι στο 52΄ με τον Φιγκεϊρέδο, ο
οποίος στο 77΄ είχε και ένα σουτ στο δοκάρι,
ενώ στις καθυστερήσεις (90΄+3)΄ αποβλήθηκε
με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Ο Άρης κατάφερε να βρει νωρίς το δρόμο
προς τα δίχτυα, αφού στο 14΄ προηγήθηκε με
πλασέ του Φετφατζίδη, έπειτα από όμορφη συνεργασία των Κόρχουτ και Μαντσίνι.
Ο Φιγκεϊρέδο έχασε μια καλή ευκαιρία στο
19› είχε για να ισοφαρίσει, αλλά γενικά στο
πρώτο ημίχρονο οι Θεσσαλονικείς ήταν πιο
απειλητικοί στις αντεπιθέσεις τους (35΄ κεφαλιά Ρόζ άουτ, σουτ 45΄+2΄Γκάμα κόντραρε σε
αμυντικό και έφυγε κόρνερ), και θα μπορούσαν
να έχουν σημειώσει και άλλο τέρμα.
Ο ΟΦΗ μπήκε πιο δυνατά στο 2ο 45λεπτο
και στο 50΄ κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του
Φιγκεϊρέδο μέσα στην περιοχή από τον Μπαγκαλιάνη. Το εκτέλεσε ο Φιγκεϊρέδο αλλά ο
Κουέστα κατάφερε να το αποκρούσει διατηρώντας την εστία του ανέπαφη. Στο 58΄ ο Φιγκεϊρέδο έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία, όταν πάλι βρέθηκε μόνος απέναντι στον τερματοφύλσακα
του Άρη αλλά το πλασέ που έκανε πέρασε άουτ,
ενώ στο 77΄ ο Βραζιλιάνος είχε σουτ στο δοκάρι του Κουέστα. Νωρίτερα, στο 62΄, σουτ του
Ναμπί πρόλαβε και έδιωξε την μπάλα ο Κουέ-
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Πέρασε με νίκη από το Ηράκλειο
ΟΦΗ – ΑΡΗΣ 0-1

στα. Ο Άρης απάντησε στο 81΄ με τον Μαντσίνι, ο οποίος έφυγε στην κόντρα, αλλά πιεζόμενος αστόχησε από καλή θέση να σκοράρει.
Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)
Κίτρινες κάρτες: Μεγιάδο, Γιαννούλης, Νέιρα, Κουτρουμπής - Κόρχουτ, Μπαγκαλιάνης,
Μαντσίνι, Κουέστα
Κόκκινες κάρτες: Φιγκεϊρέδο (2 κίτρινες)
ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Γουάλι, Μαρινάκης

Νίκη (3-2) του Ατρόμητου στο Βόλο

(87΄ Ζοάο Βίκτορ), Κουτρουμπής, Γιαννούλης,
Κοροβέσης, Μεγιάδο, Ναμπί (78΄ Νοικοκυράκης), Στάικος (65΄ Σεμέντο), Βαζ, Νέιρα, Φιγκεϊρέδο.
Άρης (Μίχαελ Ένινγκ): Κουέστα, Ροζ, Μπαγκαλιάνης, Δεληζήσης, Κόρχουτ (71΄ Σόουζα),
Ματίγια, Σάσα, Μαρτίνες (80΄ Μπακουτσής),
Μπρούνο Γκάμα, Φετφατζίδης (85΄ Διαμαντόπουλος), Μαντσίνι.
συνέχεια με τη βοήθεια του VAR άλλαξε απόφαση) και οι Περιστεριώτες έμειναν με 10 παίκτες.
Διαιτητής: Γιώργιος Τάσσης (Ηπείρου)
Κίτρινες κάρτες: Τσοκάνης, Γκουαροτσένα Μανούσος, Κατράνης
Κόκκινες κάρτες: Ντε Πο (2 κίτρινες)
Βόλος: Καραγκιόζης (12΄ Γκαραβέλης), Φεράρι,
Μήτογλου, Διαμαντής, Λύρατζης Τσοκάνης, Μαξ,
Γκουαροτσένα, Μουνίθ, Γέντρισεκ, Κυζιρίδης (53΄
Ζοάο).
Ατρόμητος: Μέγερι, Γκάλο (60΄ Κιβρακίδης),
Ρισβάνης, Γούτας, Κατράνης, Νάτσος, Μπουσούλατζιτς, Ντε Πο, Ραμπέγιο (71΄ Γιακουμάκης), Ανδρούτσος (88΄ Στρούγγης), Μανούσος (71΄ Ούμπιδες).

Με «χατ-τρικ» του Γιώργου Μανούσου ο Ατρόμητος έφυγε με τη νίκη από την πρωτεύουσα της
Μαγνησίας, όπου επικράτησε 3-2 του Βόλου για
την 6η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super
League. Η ομάδα του Περιστερίου έκανε εκπληκτική εμφάνιση στο πρώτο 45λεπτο όταν και προηγήθηκε 3-0 με ισάριθμα τέρματα του Μανούσου
στο 8΄ (άστοχη έξοδος του Καραγκιόζη και πλασέ
στην κενή εστία), στο 38΄ (με κεφαλιά σε σέντρα
του Ντε Πο) και στο 44΄(μετά από εκπληκτική μεταβίβαση του Ραμπέγιο).
Στο 2ο 45λεπτο ο Βόλος μείωσε σε 3-1 με τον

Κυζερίδη (πλασέ από μεταβίβαση του Μουνίθ)
και στο 68΄ σε 3-2 με σουτ του Τσοκάνη που νίκησε τον Μέγερι.
Ο Μανούσος με το «χατ-τρικ» έφθασε τα 14
τέρματα στο πρωτάθλημα, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι στο 12΄ τραυματίστηκε ο τερματοφύλακας
του Βόλου Καραγκιόζης και αντικαταστάθηκε
από τον Γκαραβέλη, ενώ στο 58’ αποβλήθηκε ο
προπονητής των γηπεδούχων Στέφανος Ξηροφώτος. Στο 88΄ ο Ντε Πο του Ατρομήτου πήρε δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο με στόχο να κερδίσει
πέναλτι (αρχικά το υπέδειξε ο διαιτητής, αλλά στη

Στον αγώνα που ήταν «ζωής και θανάτου» για
την παραμονή του έκανε το χειρότερο παιχνίδι
του και γνώρισε την πρώτη ήττα στα πλέι άουτ ο
Πανιώνιος, που έχασε 0-2 στη Νέα Σμύρνη από
τον Παναιτωλικό. Στάθηκε όμως τυχερός, γιατί
την ίδια ώρα ο Αστέρας Τρίπολης περνούσε νικηφόρα από την Ξάνθη, με αποτέλεσμα το -1 (22
έναντι 23 βαθμών)που χωρίζει τις δύο ομάδες να
παραμείνει κι έτσι όλα θα κριθούν την τελευταία
ημέρα των πλέι άουτ (7η), όπου ο Πανιώνιος θα
φιλοξενηθεί από τον Ατρόμητο.
Αγωνιστικά και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο,
στο γήπεδο υπήρχαν μόνο οι φιλοξενούμενοι
που έκαναν ό,τι ήθελαν, έχασαν σημαντικές ευκαιρίες κι εν τέλει πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με το γκολ του Μπαΐροβιτς από τα 11
βήματα, στο 40ό λεπτό. Στο 38΄ καταλογίστηκε
παράβαση για χέρι του Ευαγγέλου σε κεφαλιά
του Ντίας και ο άσος του Παναιτωλικού νίκησε
τον Κότνικ, που έπεσε σωστά, δίνοντας στους
Αγρινιώτες το προβάδισμα που δικαιούνταν.
Οι «κυανέρυθροι» συνέχισαν να είναι κακοί
στον «τελικό» και τέσσερα λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους δέχθηκαν τη δεύτερη
«ψυχρολουσία», όταν ο Τζανακάκης έδωσε στον
Ρόσα, αυτός του επέστρεψε την μπάλα και ο Έλληνας αμυντικός, από το ύψος της περιοχής, νίκησε τον Κότνικ και διπλασίασε.
Η εξέλιξη της αναμέτρησης έκανε νευρικούς
τους γηπεδούχους, που είχαν δύο μεγάλες ευκαιρίες αλλά δεν τις αξιοποίησαν: στο 55΄ από σχεδόν μοιραίο λάθος στην άμυνα του Παναιτωλικού ο Λυμπεράκης βρήκε τον αμαρκάριστο Κόρμπο που σούταρε τραγικά άστοχα και στο 68΄
από κεφαλιά του Σταυρόπουλου ο Αραμπούλι

«Αυτοκτονία» για Πανιώνιο
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0-2

έκανε την προβολή αλλά δεν κατάφερε να νικήσει (εξ επαφής) τον Φερνάντες και κάπου εκεί
«ξεθύμανε» η επιθετικότητα των παικτών του
Βόκολου.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Άγγελος Ευαγγέλου
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ευαγγέλου - Ντάλσιο, Λιάβας,
Ντουάρτε, Ταχάρ, Ντίας
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Κότνικ,
Ρέντζας (46΄ Παπαγεωργίου), Σταυρόπουλος,

Ευαγγέλου, Σαραμαντάς, Λυμπεράκης (71΄ Μιλόγεβιτς), Κόρμπος, Μαξίμοβιτς (83΄ Γρίβας), Οικονομίδης (46΄ Άρτσε), Παπανικολάου (52΄ Αραμπούλι), Τσιλούλης.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Μάκης Χάβος): Φερνάντες, Πάρρας, Κωνσταντόπουλος, Τζανακάκης
(73΄ Μιμίτο), Λιάβας, Ταχάρ, Ντάλσιο (82΄ Αριγίμπι), Μπαΐροβιτς (64΄ Τσιγγάρας), Ντουάρτε
(81΄ Λουσέρο), Ρόσα, Ντίας.
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Καταγγέλλει τη λάσπη σε βάρος του ο Παππάς
Αθήνα.-

«Τ

ο μπαράζ δημοσιευμάτων λάσπης
αποκαλύπτει το παρακρατικό σύστημα παρακολούθησης. Δεν μας κάμπτουν
οι πρακτόρικες πρακτικές», αναφέρει δήλωση
του τομεάρχη Οικονομίας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή Νότιου Τομέα Β› Αθηνών,
Νίκου Παππά. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
“Το μπαράζ δημοσιευμάτων λάσπης των τελευταίων ημερών σε φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ,
το μόνο που αποκαλύπτει είναι το παρακρατικό
σύστημα παρακολούθησης, που είχε στηθεί και
λειτουργούσε εις βάρος υπουργών της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Από την Κύπρο τον Μάιο του 2016 ως τη
Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς με
τις «περούκες», αλλά και αργότερα εντός Ελλάδας σε οικογενειακές-προσωπικές στιγμές.
Πρόκειται για μια πρωτοφανή εξέλιξη στη
μεταπολιτευτική ιστορία.
Και αυτό το καλοστημένο παρακράτος που
λειτουργούσε εις βάρος της εκλεγμένης κυβέρνησης είναι που μετατρέπει τη χώρα σε «λατινοαμερικανική μπανανία» και όχι τα ευφάνταστα σενάρια που εξυφαίνονται.
Για την αποκατάσταση της αλήθειας αναφέρω ότι η επίσκεψή μου στην Κύπρο, από όπου
και δημοσιεύεται σήμερα φωτογραφία, προϊόν
πρακτόρικης παρακολούθησης, έγινε την 21η
Μαΐου 2016, όταν και είχα μεταβεί στην Κύπρο
για προσωπικό λόγο και πιο συγκεκριμένα για
τη βάφτιση του παιδιού στενού μου φίλου και
συντρόφου.
Η επίσκεψή μου στην Κύπρο, όπως και ο καφές στην καφετέρια, ονόματι Company, δεν
έχει προφανώς κάτι μεμπτό.
Το μεμπτό είναι η φυσική μου παρακολούθηση από αγνώστους και η παράνομη ηχογράφησή μου από τον κ. Μιωνή στο ίδιο μέρος.
Όπως αποδείχθηκε, ο κ. Μιωνής είχε στήσει
ολόκληρο σύστημα παγίδευσης και παρακολούθησης.
Κοριοί, λοιπόν, και τηλεφακοί συνέλεγαν
υλικό που θα συνέβαλε κάποια στιγμή αργότερα στη δημιουργία μιας βολικής ιστορίας για
τους εμπνευστές και εκτελεστές των παράνομων παρακολουθήσεών μου.

Ηχητικά και φωτογραφίες παρέμεναν για
χρόνια στα συρτάρια για να αξιοποιηθούν την
κατάλληλη στιγμή και με τον κατάλληλο -για
τους ίδιους- τρόπο.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι για ποιον τελικά
δούλευαν όσοι είχαν στήσει τον παρακρατικό
μηχανισμό.
Για λογαριασμό κάποιας υπηρεσίας ή για τη
ΝΔ του κ. Μητσοτάκη;
Τα δε κρίσιμα πολιτικά ερωτήματα που προκύπτουν και ζητούν άμεσα απαντήσεις είναι τα
εξής:
- Θα ελεγχθεί από την ελληνική Πολιτεία
ποια κέντρα είχαν οργανώσει και εκτελούσαν
τις εν λόγω παρακολουθήσεις και με ποιο στόχο;
- Μπορεί η Δημοκρατία μας να ανεχθεί την
παρακολούθηση ενός εν ενεργεία υπουργού;
Οι μέθοδοι αυτές δεν μας κάμπτουν. Όπως
δεν μας έκαμψαν όταν αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε το Σύνταγμα ενώ τα συμφέροντα ήταν
απέναντι. Η καλοστημένη σκευωρία, η οποία
στηρίζεται σε πρακτόρικες μεθόδους και χαλκεία, θα καταρρεύσει με κρότο.

Η αλήθεια θα λάμψει και οι επικοινωνιακές
φούσκες θα σκάσουν στα πρόσωπα των
εμπνευστών τους.

ΝΔ: «Περιμένουμε απαντήσεις
από τον κ. Τσίπρα»

«Περιμένουμε τις απαντήσεις του κ. Τσίπρα»
αναφέρει σε σχόλιο της η Νέα Δημοκρατία και
ζητά από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να εξηγήσει
στους πολίτες «τι δουλειά είχε ο Υπουργός Επικρατείας της κυβέρνησής του και «δεξί του χέρι», στην Κύπρο μαζί με τον κ. Αρτεμίου;»
Συγκεκριμένα η ΝΔ αναφέρει στο σχόλιό
της: «Παππάς στη Βενεζουέλα, Παππάς και
στην Κύπρο. Παρέα πάντα με τον «βασιλιά των
offshore» κ. Αρτεμίου. Στη Βενεζουέλα για να
διαπραγματευθεί την... εξαγωγή ζαρζαβατικών,
στην Κύπρο μάλλον για την επένδυση του ηθικού πλεονεκτήματος του ΣΥΡΙΖΑ σε κερδοφόρες επιχειρήσεις για το «μαγαζί». Ο κ. Τσίπρας
θα εξηγήσει επιτέλους στους πολίτες τι δουλειά
είχε ο Υπουργός Επικρατείας της κυβέρνησής
του και «δεξί του χέρι», στην Κύπρο μαζί με τον
κ. Αρτεμίου; Περιμένουμε τις απαντήσεις του.»

Για ακόμη μία άθλια σκευωρία, μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ
Αθήνα
Παρά τις μαρτυρίες και το οπτικό υλικό, η Εισαγγελέας άσκησε το μεσημέρι του Σαββάτου
11/7 ποινική δίωξη για ελευθέρωση κρατουμένου σε βάρος του Πέτρου Γαλατσάτου, αποσπασμένου στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ αστυνομικού που κατηγορείται ψευδώς ότι δήθεν
εμπόδισε τη σύλληψη διαδηλωτή την περασμένη Πέμπτη στο κέντρο της Αθήνας.
Ο αστυνομικός που αρνείται την πράξη που
του αποδίδεται υποστηρίζοντας ότι τα πραγματικά γεγονότα είναι εντελώς αντίθετα από αυτά που περιγράφει ο συνάδελφος του από την
ομάδα «Δράση», παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο όπου θα δικαστεί στις 3 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αποσπασμένος
στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ αστυνομικός, βρισκόταν στην πορεία στο πλαίσιο των καθηκόντων του προκειμένου να προστατεύσει στελέχη του κόμματος από ενδεχόμενη επίθεση.
Σύμφωνα με τον Π. Γαλατσάτο, δεν υπήρξε καν
πρόθεση σύλληψης διαδηλωτή από τον συνάδελφο του της ομάδας «Δράση», συνεπώς ούτε
και παρεμπόδιση του.
Στα δικαστήρια πραγματοποιήθηκε το Σάββατο συγκέντρωση συμπαράστασης στον
αστυνομικό - θύμα μίας πρωτοφανούς σκευωρίας.
Στο μεταξύ, δύο ακόμη βίντεο που είδαν το

φως της δημοσιότητας από την ιστοσελίδα
«Law & Order» αποδομούν τους (κραυγαλέα
ψευδείς) ισχυρισμούς του ΣΕΦΕΕΑ (Σωματείο
Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής) και του αστυνομικού της «Δράση» και δικαιώνουν απόλυτα τον Π. Γαλατσάτο.
Από τα βίντεο δεν προκύπτει ουδεμία χειροδικία σε βάρος των συναδέλφων του -αντιθέτως εκείνος επιτελώντας το καθήκον του (αφού
βρισκόταν εκεί εν υπηρεσία -κι όχι εκτός αυτής,
όπως ανέφερε στην ανάρτησή της η ΣΕΦΕΕΑως φρουρός στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ) δέχθηκε
χτύπημα από αστυνομικό της ΔΡΑΣΗΣ όταν
επιχείρησε να επιτεθεί στα μέλη και τα στελέχη
του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
μεταξύ αυτών και τον 67χρονο συνταξιούχο
έμπορο, ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς Άγγελο Γκόγκογλου.
Αυτός ήταν, όπως φαίνεται, ο υποτιθέμενος
«κουκουλοφόρος» που γλίτωσε τον σοβαρό
τραυματισμό χάρη στην παρέμβαση του αστυνομικού Πέτρου Γαλατσάτου.

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

«Δύο απίστευτα σκανδαλώδεις τροπολογίες,
ωδή στην αναξιοκρατία, τη μηδενική διαφάνεια, το ρουσφέτι, τη ρεμούλα και την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος κατέθεσε η
κυβέρνηση». Αυτό καταγγέλλεται σε δήλωση

του τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο.
του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή Β’ Πειραιά, Γιάννη
Ραγκούση.
Η δήλωση έχει ως εξής:
Με την πρώτη, θεσμοθετούν για την Πολιτική Προστασία 28 νέες θέσεις μετακλητών
υπαλλήλων με ετήσιο κόστος για τον έλληνα
φορολογούμενο -φυσικά πρόσωπα κι επιχειρήσεις- ένα (1) εκατομμύριο ευρώ. Με τη δεύτερη
τροπολογία, μετατρέπουν την Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών ΕΥΠ -συρρικνώνοντάς την-, και
επίσημα πλέον, σε Υπηρεσία Πολιτικών Πληροφοριών, αποκλειστικά για τον πρωθυπουργό κ.
Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων,
αφαιρούν από την ΕΥΠ τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Πληροφοριών και τη μεταφέρουν
στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ καταφεύγουν σε ένα όργιο ύποπτης αδιαφάνειας και
αναξιοκρατίας. Συστήνουν Ειδικό Λογαριασμό,
Ειδικό Κανονισμό Δημοσίων Συμβάσεων, που
θα λειτουργήσουν με προσωπική απόφαση του
κ. Μητσοτάκη, η οποία δεν θα δημοσιευτεί
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Πρόκειται
για πρωτοφανείς κι ανήκουστες σκανδαλώδεις
ρυθμίσεις.
Το απολυταρχικό μοντέλο διακυβέρνησης
του κ. Μητσοτάκη διαρκώς εξελίσσεται σε ένα
επικίνδυνο για τη δημοκρατία, τους θεσμούς
και τους πολίτες, καθεστώς.

Διχογνωμία των
αντεισαγγελέων
για την Ελένη
Τουλουπάκη
Αθήνα.- Του Παν. Τσιμπούκη/ΑΠΕ-ΜΠΑ
Οι δύο αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου
Ευάγγελος Ζαχαρής και Λάμπρος Σοφουλάκης οι οποίοι ερευνούσαν τους χειρισμούς που
έγιναν στην υπόθεση της Novartis από την εισαγγελία Διαφθοράς, έχουν αντίθετες πορισματικές αναφορές για την ποινική εμπλοκή
της επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς
Ελένης Τουλουπάκη, με αποτέλεσμα τον τελικό λόγο να έχει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Ευάγγελος Ιωαννίδης.
Αναλυτικότερα, πριν από λίγες μέρες οι κ.κ.
Ζαχαρής και Σοφουλάκης διαβίβαζαν την δικογραφία που έχουν σχηματίσει για την
Novartis στον κ. Ιωαννίδη.
Οι δύο αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου
έχουν εκ διαμέτρου αντίθετο «δια ταύτα» στις
πορισματικές αναφορές τους ως προς το πρόσωπο της Ελένης Τουλουπάκη.
Συγκεκριμένα, ο κ. Ζαχαρής φέρεται να καταλήγει στην αναφορά του ότι πρέπει να
υπάρξει παραγγελία άσκησης ποινικών διώξεων, σε βάρος της κυρίας Τουλουπάκη, υποστηρίζοντας ότι στους χειρισμούς της στην υπόθεσης της Novartis υπάρχουν ενδείξεις διάπραξης ποινικών αδικημάτων.
Από την πλευρά του ο κ. Σοφουλάκης, φέρεται να καταλήγει στην αναφορά του ότι δεν
προέκυψε ποινικά κάτι αξιολογήσιμο σε βάρος
της κυρίας Τουλουπάκη και κατά συνέπεια η
υπόθεση πρέπει να τεθεί στο αρχείο.
Όπως είναι γνωστό, τα αδικήματα για τα
οποία είχε δώσει εξηγήσεις η κυρία Τουλουπάκη ήταν κατάχρηση εξουσίας (κακούργημα)
παράβαση καθήκοντος, παράβαση υπηρεσιακού απορρήτου, σύσταση συμμορίας (πλημμελήματα) που είχαν περιγραφεί και στις μηνύσεις των πολιτικών, οι οποίοι είχαν στραφεί
εναντίον των Εισαγγελέως Διαφθοράς για την
ενοχοποίησή τους χωρίς στοιχεία.
Παράλληλα, οι δύο αντεισαγγελείς του
Αρείου Πάγου καταλήγουν στις αναφορές
τους ότι δεν έχει προκύψει κάτι ποινικά κολάσιμο για τους δύο επίκουρους εισαγγελείς διαφθοράς Χρήστο Ντζούρα και Στέλιο Μανώλη
και ως προς αυτούς πρέπει η δικογραφία να
τεθεί στο αρχείο.
Κατόπιν αυτών, ο κ. Ιωαννίδης θα έχει τον
τελικό λόγο μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Η υπουργός Παιδείας
Μπέτσι Ντεβός θέλει
την επαναλειτουργία
των σχολείων από
το φθινόπωρο
Ουάσιγκτον.
Η υπουργός Παιδείας των ΗΠΑ, Μπέτσι
Ντεβός διατήρησε ενεργή την κινητικότητα
της κυβέρνησης Τραμπ για την επαναλειτουργία των σχολείων το φθινόπωρο. Ωστόσο, η
ίδια απέτυχε να υποστηρίξει κάποιο πλαίσιο
οδηγιών -συμπεριλαμβανομένων και των ομοσπονδιακών οδηγιών υγείας- αναφορικά με το
πως μια τέτοια κίνηση μπορεί να υλοποιηθεί
με ασφάλεια. “Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά μολύνονται από τον ιό σε σημαντικά χαμηλότερα
ποσοστά από οποιοδήποτε άλλο τμήμα του
πληθυσμού. Δεν υπάρχει κάτι στα στοιχεία που
να συστήνει ότι η επιστροφή των παιδιών στα
σχολεία είναι επικίνδυνη για τα ίδια,” δήλωσε
η Ντεβός στην εκπομπή του CNN “State of the
Union.» Η υπουργός Παιδείας δεν αναφέρθηκε σε κάποιες λεπτομέρειες για το πως το
υπουργείο της θα συμβουλεύσει ή θα βοηθήσει τις σχολικές περιφέρειες και τις πολιτείες
με την επαναλειτουργία των σχολείων, με δεδομένη την αναζωπύρωση της έξαρσης των
περιστατικών μόλυνσης από τον κορονοϊό, σε
παναμερικανικό επίπεδο.
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Εφτασαν 135 χιλιάδες οι νεκροί για να φορέσει μάσκα ο Τραμπ
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP
Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ θεάθηκε για πρώτη
φορά το Σάββατο να φοράει προστατευτική
μάσκα δημόσια, κατά τη διάρκεια επίσκεψής
του στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ,
όπου συναντήθηκε με τραυματισμένους στρατιώτες και μέλη του υγειονομικού προσωπικού.
Ο Τραμπ πιεζόταν εδώ κι εβδομάδες να δώσει
το καλό παράδειγμα την ώρα που σημειώνεται
εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης
από τον κορωνοϊό σε δεκάδες πολιτείες των
ΗΠΑ. Μέχρι σήμερα, απέφευγε συστηματικά να
εμφανιστεί με μάσκα δημόσια.
Ο ένοικος του Λευκού Οίκου και συνεργάτες
του που τον συνόδευαν φόραγαν μαύρες μάσκες
προσερχόμενοι στο Ουόλτερ Ριντ, κατέγραψαν οι
κάμερες του τηλεοπτικού δικτύου CNN.
Πλέον τα δύο τρίτα των Αμερικανών αποδοκιμάζουν τη διαχείριση της κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία από τον Τραμπ, σύμφωνα με
δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό
του ABC και μεταδόθηκε προχθές Παρασκευή.
Τον Απρίλιο, το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνούσε
το 50%.
Οι δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών
εκλογών της 3ης Νοεμβρίου δίνουν το τρέχον διάστημα κατά μέσον όρο προβάδισμα εννέα μονάδων στον Δημοκρατικό αντίπαλο του Τραμπ
στην αναμέτρηση, τον πρώην αντιπρόεδρο Τζο
Μπάιντεν.
Η πανδημία του νέου κορωνοϊού έχει προκαλέσει τουλάχιστον 561.551 θανάτους παγκοσμίως, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού
Πρακτορείου. Περισσότερα από 12.580.980
κρούσματα της Covid-19 έχουν καταγραφεί επισήμως σε 196 χώρες και εδάφη από την έναρξη
της πανδημίας, ενώ τουλάχιστον 6.706.700 άνθρωποι θεωρείται ότι έχουν αποθεραπευτεί.Οι
χώρες που μετρούν τους περισσότερους νέους
θανάτους είναι η Βραζιλία με 1.214 νεκρούς, οι
ΗΠΑ (888) και το Μεξικό (665).
Οι ΗΠΑ είναι η πλέον πληγείσα χώρα τόσο
σε αριθμό νεκρών όσο και κρουσμάτων, με
134.430 θανάτους και και 3.215.861 κρούσματα.

Ο

Στην 7η προσπάθεια,
το Συμβούλιο
Ασφαλείας
του ΟΗΕ ενέκρινε
ψήφισμα για τη Συρία
Ηνωμένα Έθνη
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εξουσιοδότησε το
Σάββατο την επανέναρξη των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας σε Σύρους
μέσω μιας συνοριακής διέλευσης στα
τουρκοσυριακά σύνορα, μία ημέρα αφού
εξέπνευσε η εντολή της επιχείρησης η
οποία διεξαγόταν τα προηγούμενα έξι
χρόνια, αφήνοντας στον αέρα εκατομμύρια ανθρώπους που σύμφωνα με τον Οργανισμό εξαρτώνταν απόλυτα από αυτή.
Έπειτα από μια εβδομάδα διαξιφισμών
και διχασμού και επτά ψηφοφορίες, το
κείμενο της απόφασης το οποίο συνέταξαν η Γερμανία και το Βέλγιο και προβλέπει τη χρησιμοποίηση για έναν χρόνο της
συνοριακής διέλευσης Μπαμπ αλ Χάουα
— ως την Παρασκευή χρησιμοποιούνταν
δύο διελεύσεις — εγκρίθηκε με 12 ψήφους από τις 15 του ΣΑ. Η Ρωσία, ο βασικός σύμμαχος της Συρίας, η Κίνα και η
Δομινικανή Δημοκρατία απείχαν.
Η Ρωσία, η οποία είχε ασκήσει βέτο μαζί με την Κίνα σε προηγούμενες εκδοχές
του κειμένου, πρακτικά επέβαλε τη μείωση των διελεύσεων μέσω των οποίων παραδίδεται η βοήθεια σε μία.

Μετά τις ΗΠΑ, οι πλέον πληγείσες χώρες είναι
η Βραζιλία με 70.398 νεκρούς και 1.800.827 κρούσματα, η Βρετανία με 44.798 νεκρούς (288.953
κρούσματα), η Ιταλία με 34.945 νεκρούς (242.827
κρούσματα) και το Μεξικό με 34.191 νεκρούς
(289.174 κρούσματα).
Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο)
μετρά 83.587 κρούσματα, 4.634 νεκρούς.
Η Ευρώπη έχει καταγράψει 202.231 θανάτους
και 2.819.148 κρούσματα, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς
143.239 νεκρούς (3.323.207 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 141.015 θανάτους
(3.262.842 κρούσματα), η Ασία 42.161 νεκρούς
(1.697.054 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 19.993
θανάτους (905.810 κρούσματα), η Αφρική 12.776
νεκρούς (561.797 κρούσματα) και η Ωκεανία 136

νεκρούς (11.126 κρούσματα).
Τα κρούσματα μόλυνσης σε ημερήσια βάση ξεπέρασαν τα 60.000 για πέμπτο συνεχόμενο
24ωρο στις ΗΠΑ καθώς, κατά την άποψη των
ίδιων των αμερικανικών υγειονομικών αρχών, η
εξάπλωση του κορωνοϊού έχει τεθεί εκτός ελέγχου σε πολλές πολιτείες.
Οι στρατιώτες του Πολέμου των Άστρων επέβαλλαν τη χρήση της μάσκας και ο Μίκυ Μάους
χαιρετούσε τους επισκέπτες από απόσταση, καθώς το Walt Disney World στη Φλόριντα άνοιξε
τις πύλες του για το κοινό, για πρώτη φορά εδώ
και 4 μήνες, κι ενώ καταγράφεται έξαρση κρουσμάτων νέου κορονοϊού στην πολιτεία.
Η Walt Disney Co υποδέχθηκε περιορισμένο
αριθμό επισκεπτών σε συγκεκριμένα τμήματα

Κλιμακώνεται η πολιτική κρίση στη Βουλγαρία
ο πρόεδρος απαιτεί την παραίτηση της
Σόφια.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-dpa-Reuters
Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ
απαίτησε το Σάββατο την παραίτηση της κυβέρνησης και του γενικού εισαγγελέα της χώρας της Βαλκανικής, καταγγέλλοντας τον «μαφιόζικο χαρακτήρα» της, κάτι που ο πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ απέρριψε ξερά, καθώς η πολιτική σύγκρουση μοιάζει να βαθαίνει
όλο και περισσότερο, εν μέσω διαδηλώσεων
υποστηρικτών και των δύο πλευρών και επεισοδίων για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.
Ο Ράντεφ, προσκείμενος στο αντιπολιτευόμενο Σοσιαλιστικό Κόμμα, τόνισε ότι οι πολίτες
διαδηλώνουν εναντίον της διαφθοράς, της καλλιέργειας κλίματος φόβου και των πιέσεων σε
βάρος του από τον γενικό εισαγγελέα.
Σύμφωνα με το κυβερνών κόμμα GERB, υποστηρικτές του προέδρου προκάλεσαν επεισόδια
στις διαδηλώσεις της Παρασκευής, πετώντας
μπουκάλια εναντίον αστυνομικών και τραυματίζοντας τρεις. Έγιναν 18 συλλήψεις. Από την
άλλη, διαδηλωτές που τάσσονται υπέρ του αρχηγού του βουλγαρικού κράτους κατήγγειλαν
την αστυνομική βία, καθώς δύο νεαροί που
τραυματίστηκαν σοβαρά σε επεισόδια συνεχίζουν να νοσηλεύονται.
Αρκετοί από τους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις διαμαρτύρονται για τους τοξικούς δεσμούς ανάμεσα στην κυβερνώσα ελίτ και την
ολιγαρχία.
Έναυσμα της κλιμάκωσης της πολιτικής στη
Βουλγαρία ήταν οι — άνευ προηγουμένου —
έρευνες στην έδρα της βουλγαρικής προεδρίας
την Πέμπτη, κατ’ εντολή της εισαγγελίας, η
οποία έχει εργαλειοποιηθεί, κατά τον πρόεδρο
Ράντεφ, από τον πρωθυπουργό Μπορίσοφ.
«Υπάρχει μόνο ένας δρόμος για να βγούμε
από αυτή την κατάσταση: η κυβέρνηση και ο γενικός εισαγγελέας να παραιτηθούν», έκρινε ο

Ράντεφ κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού του διαγγέλματος. «Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς αυτούς δεν μπορεί να αποκατασταθεί έπειτα από
όλη αυτή τη βία και τη χειραγώγηση».
Δύο σύμβουλοι της προεδρίας συνελήφθησαν
την Πέμπτη στα σπίτια τους και ερευνήθηκαν τα
γραφεία τους στο κτίριο της προεδρίας. Σε βάρος του ενός ασκήθηκε δίωξη για «αθέμιτη χρήση επιρροής έναντι ανταλλάγματος» καθώς φέρεται να λειτούργησε ως ενδιάμεσος ανάμεσα
στον πρόεδρο κι έναν τοξικό επιχειρηματία, ενώ
ο δεύτερος κατηγορείται πως είχε παράνομα
στην κατοχή του έγγραφα της υπηρεσίας πληροφοριών.
Τα γεγονότα έβγαλαν στους δρόμους της Σόφιας χιλιάδες διαδηλωτές, που καταγγέλλουν
τη δικαιοσύνη και την κυβέρνηση ότι επιτίθενται στο περιβάλλον του προέδρου για λογαριασμό της ολιγαρχίας. Η αντιπολίτευση και
προσωπικά ο πρόεδρος Ράντεφ εξέλαβαν τις
έρευνες και τις συλλήψεις ως κήρυξη πολέμου.
«Ο μαφιόζικος χαρακτήρας της κυβέρνησης»
των συντηρητικών του Μπόικο Μπορίσοφ
«ώθησε Βούλγαρους όλων των ηλικιών και πολιτικών τάσεων να απαιτήσουν την τήρηση του
νόμου», είπε ο Ράντεφ.
Ο γενικός εισαγγελέας Ιβάν Γκέσεφ κατηγόρησε από την πλευρά του τον Ράντεφ για αντισυνταγματική συμπεριφορά, επισημαίνοντας
μέσω Twitter ότι παραβιάζει την ανεξαρτησία
της δικαιοσύνης ασκώντας πίεση στην εισαγγελία.
Ο Ράντεφ κάλεσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τους διαδηλωτές να διώξουν τους «μαφιόζους» από την κυβέρνηση και την εισαγγελία,
καταγγέλλοντας «εκβίαση» αλλά και καταπάτηση «του τεκμηρίου της αθωότητας».
«Έχει δημιουργηθεί εθνική συναίνεση εναντίον της μαφίας. Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα

των τεραστίων εγκαταστάσεων στο Ορλάντο,
στο δημοφιλέστερο θεματικό πάρκο παγκοσμίως, όπου εφαρμόζεται σειρά μέτρων ασφαλείας
με στόχο να καθησυχάσουν τους επισκέπτες και
να μειώσουν το ενδεχόμενο διασποράς του ιού.
Η διοίκηση της εταιρείας εκφράζει την αυτοπεποίθησή της ότι ανέπτυξε ένα υπεύθυνο σχέδιο
για την επαναλειτουργία του θεματικού πάρκου
σε στάδια, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δήλωσε ο Τζος Ντ΄ Αμάρο, ο πρόεδρος των πάρκων
της Disney.
«Είναι ένας καινούργιος κόσμος στον οποίο
λειτουργούμε και δεν προβλέπω ότι αυτό θα αλλάξει σύντομα», επισήμανε ο ίδιος, σε συνέντευξη που παραχώρησε, αφού χαιρέτισε τους επισκέπτες και τους εργαζόμενους του πάρκου.
Στο Magic Kingdom και το Animal Kingdom,
τα δύο πάρκα που άνοιξαν το Σάββατο, οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι φορούσαν μάσκες, τους
θερμομετρούσαν και τους δόθηκαν συστάσεις να
τηρούν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης
παντού, από τους δρόμους έως τα τρενάκια. Οι
θέσεις χωρίζονται με πλέξιγκλας και στο έδαφος
έχουν τοποθετηθεί σημάνσεις που υποδεικνύουν
στον κόσμο πού πρέπει να στέκεται.
Το θέρετρο ανέστειλε εκδηλώσεις, όπως παρελάσεις και άλλες δραστηριότητες που μπορεί να
προκαλέσουν συγχρωτισμό, όπως και τη συνάντηση από κοντά με τον Μίκυ, τη Σταχτοπούτα
και άλλους διάσημους χαρακτήρες.
Εντούτοις, σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν
στο Twitter διακρίνονται άνθρωποι κοντά ο ένας
στον άλλο ενώ περιμένουν να μπουν. Εργαζόμενοι της Ντίσνεϊ επέβαλαν μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης έπειτα από 30 λεπτά.

να αποστρέφει το βλέμμα της από τη Βουλγαρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη μια δημοκρατική Βουλγαρία», σύμφωνα με τον Ράντεφ.
Και την Παρασκευή χιλιάδες διαδηλωτές
βγήκαν στους δρόμους, για τρίτη συναπτή ημέρα παραλύοντας την κυκλοφορία των αυτοκινήτων σε μείζονες οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Φώναζαν συνθήματα όπως «μαφία»,
«δολοφόνοι» και «παραιτηθείτε», απευθυνόμενοι στην κυβέρνηση.
Ο Μπορίσοφ, η εντολή του οποίου εκπνέει
τον Μάρτιο, απέρριψε το ενδεχόμενο να παραιτηθεί. «Θα παραμείνουμε στην εξουσία, διότι οι
ζημιές θα είναι πολύ μεγαλύτερες εάν την καταλάμβαναν αυτοί», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, προφανώς αναφερόμενος στους Σοσιαλιστές, προειδοποιώντας εναντίον του κινδύνου
«αιματοχυσίας».
«Έχουμε φρικτούς μήνες μπροστά μας: εξαιτίας του κορωνοϊού, αναμένεται πτώση του ΑΕΠ
κατά 10%, τα εισοδήματα θα μειωθούν δραματικά», συνέχισε, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζεται
ενότητα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων
που περιμένουν τη φτωχότερη χώρα-μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Μπορίσοφ, η τρίτη κυβέρνηση του οποίου
ανέλαβε την εξουσία το 2017, επαίρεται για την
κατασκευή νέων δρόμων, την αύξηση των εισοδημάτων, διότι οδήγησε τη χώρα του στην «αίθουσα αναμονής» της ευρωζώνης.
«Έχουμε ήδη κάνει πάρα πολλά, έχουμε κάνει
τεράστιες προσπάθειες, τίποτε δεν μας κρατάει
στην εξουσία παρά η συναίσθηση της ευθύνης
μας», τόνισε ο βούλγαρος πρωθυπουργός.
Το GERB, που παραμένει το ισχυρότερο κόμμα στη χώρα κατά δημοσκοπήσεις, κατηγορεί
τον πρόεδρο Ράντεφ πως επιδίωκε εξαρχής να
προκαλέσει πολιτική κρίση.
Η Βουλγαρία, η οποία έγινε μέλος της ΕΕ το
2007, ανακαλείται συχνά στην τάξη από τις
Βρυξέλλες για την αναποτελεσματικότητά της
στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Το κράτος
των 7 εκατομμυρίων κατοίκων κατατάσσεται
τελευταίο μεταξύ των 27 στον δείκτη αντίληψης της διαφθοράς, η οποία χαρακτηρίζεται ενδημική από πολλούς στη χώρα.
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Λευκωσία.- ΚΥΠΕ

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με
άνοδο 369,21 μονάδων (+1.44%), στις 26.075,3 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι
εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε ενισχυμένος κατά 69,69 μονάδες (+0,66%), στις 10.617,44
μονάδες.
Ο δείκτης S&P 500, ο οποίος θεωρείται ο πιο ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 32,99 μονάδων (+1,05%), στις 3.185,04 μονάδες.

Ευρωπαϊκά
Χρηματιστήρια
Λονδίνο FTSE 100
6.095,41 +45,79 +0,76%
Παρίσι
CAC 40
4.970,48 +49,47 +1,01%
Ζυρίχη
SMI
10.229,97 +86,59 +0,85%
Φραγκφούρτη DAX30 12.633,71 +144,25 +1,15%
EuroStoxx50 3.296,22 +35,05 +1,07%

Το ευρώ στα $1,1285
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του
δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,02%
και διαμορφώνεται στα 1,1285 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 120,569 γεν, στο 0,8959 με τη στερλίνα και
στο 1,0629 με το ελβετικό φράγκο. Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,32% έναντι του γεν
και διαμορφώνεται στα 106,848 γεν. Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,2594 δολάρια.

Οικονομικές Ειδήσεις
**** Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή του για τη ζήτηση
πετρελαίου για το 2020, αλλά προειδοποίησε ότι η
εξάπλωση της COVID-19 δημιουργεί κινδύνους για
τις προοπτικές αυτές.
Ο IEA αναθεώρησε την πρόβλεψή του στα 92,1
εκατ. βαρέλια την ημέρα, κατά 400.000 βαρέλια την
ημέρα περισσότερα σε σχέση με τις προβλέψεις του
προηγούμενου μήνα, επικαλούμενος μια μικρότερη
της αναμενόμενης μείωση στο δεύτερο τρίμηνο.
**** Την υπουργική απόφαση με την οποία προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις για τις οποίες
θα ισχύσει η μείωση ενοικίου 40% και για τους μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο, υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.
Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού, των Μεταφορών, της
Εστίασης, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.
Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Οικονομικών τονίζει, «η Κυβέρνηση έχει πλήρη αντίληψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι κλάδοι και
επιχειρήσεις, καθώς και συνολικά της δυναμικής της
οικονομίας. Όπως είχαμε προαναγγείλει, το μέτρο της
απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής 40% του
συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020 θα ισχύσει για αυτές τις επιχειρήσεις,
προσθέτοντας τον κλάδο της εστίασης. Θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις όπου και όταν χρειάζεται, με
σκοπό να στηρίξουμε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και
εργαζόμενους».
**** Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
(ΕΕΑ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης διοργανώνουν με τη συνεργασία της Boussias Communications το 7ο Στρατηγικό Συνέδριο: «Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική - 2020» την Τρίτη, 14 Ιουλίου
2020, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΕΕΑ, στην Αθήνα.
Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών
της περιφέρειας Αττικής και της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, εντός του πλαισίου των
ήδη διαμορφωθέντων αλλά και των νέων δεδομένων
της αγοράς, το συνέδριο πραγματεύεται τον τρόπο με
τον οποίο η έρευνα, η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες και οι σχεδιαζόμενες υποδομές θα πλαισιώσουν
ενισχυτικά το νέο μοντέλο ανάπτυξης, με ανάδειξη
των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, των δυνατοτήτων αναβάθμισης των αναπτυξιακών υποδομών,
έχοντας ως κύριο σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Χρηματιστήριο
Κύπρου

Διευρυμένη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε για το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης στη Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020, στην οποία συμμετείχαν οι περιφερειάρχες Κεντρικής
Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και το σύνολο των
δημάρχων της Βόρειας Ελλάδας. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

Εβδομαδιαία ανασκόπηση
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Μ

ε απώλειες 3,88%, έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την περασμένη
εβδομάδα, ενώ σε χαμηλά επίπεδα διατηρήθηκε και η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών.

Οι ανησυχίες για αύξηση των κρουσμάτων του
κορονοιού συνεχίζουν να απασχολούν τις αγορές
καθώς επιστρέφουν οι ανησυχίες για τις προοπτικές ανάπτυξης. Οι συνεχείς χαμηλοί όγκοι στην εγχώρια αγορά σε συνδυασμό με την αποφυγή ρίσκου
από τους επενδυτές επηρεάζουν την αγορά την τελευταία εβδομάδα. Επιπλέον η εικόνα των διεθνών
αγορών αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες για δεύτερο
κύμα πανδημίας κάνοντας τους επενδυτές απρόθυμους για αγορές μετοχών.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 632,97 μονάδες , έναντι 658,55 μονάδων
της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 3,88%, από τις αρχές Ιουλίου καταγράφε πτώση σε ποσοστό 0,93%, ενώ από τις αρχές
του έτους σημειώνει πτώση 30,95%.
Τεχνικά, τα επίπεδα των 630 μονάδων αποτελούν την πρώτη στήριξη της αγοράς με την επομένη να βρίσκεται στις 600 μονάδες, ενώ αντιστάσεις
υπάρχουν στις 650 μονάδες και υψηλότερα στις 680
μονάδες.
Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/

ASE 25 έκλεισε με πτώση 4,17%, ενώ ο δείκτης
FTSE MID CAP έκλεισε με απώλειες 2,88%.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με
πτώση σε ποσοστό 8,76%, ενώ από τις αρχές του
έτους καταγράφει απώλειες σε ποσοστό 61,19%.
Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 252,918
εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50,584 εκατ. ευρώ, από 41,590 εκατ.
ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την
βδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 1,226 δισ. ευρώ, ενώ
από τις αρχές του έτους έχει μειωθεί κατά 17,134
δισ. ευρώ.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής το μεγαλύτερο
όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και
η Eurobank διακινώντας 10.316.767 και 7.755.508
μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο
ΟΤΕ με 8,202 εκατ. ευρώ και της Alpha Bank με
6,394 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 29 μετοχές,
70 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:
Τρία Άλφα(πο) +19,74% και Τρία Άλφα(κο)
+19,38%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
Minerva -27,22% και Ιντραλότ -19,72%.

Η κρίση του κορονοϊού θα οδηγήσει
σε μετασχηματισμό των οικονομιών
Η κρίση του κορονοϊού θα μετασχηματίσει τις
οικονομίες και οι υπεύθυνοι για την άσκηση της
πολιτικής πρέπει να προετοιμαστούν γι› αυτό, αναφέρουν κορυφαία στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) σε άρθρο τους με τίτλο: «Δημοσιονομικές πολιτικές για έναν μετασχηματισμένο κόσμο».
Η επικεφαλής οικονομολόγος Γκίτα Γκόπινατ
και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Δημοσιονομικών
Υποθέσεων του Ταμείου Βίτορ Γκασπάρ, που είναι
οι συντάκτες του άρθρου, σημειώνουν ότι «πολλές
από τις θέσεις εργασίας που θα καταστραφούν από
την κρίση πιθανόν δεν θα επανέλθουν» και για τον
λόγο αυτό «θα είναι αναγκαίο να διευκολυνθεί η
μεταφορά πόρων από τομείς που είναι πιθανόν να
συρρικνωθούν μόνιμα, όπως των αερομεταφορών,
σε τομείς που θα αναπτυχθούν, όπως των ψηφιακών υπηρεσιών».
Τα στελέχη του ΔΝΤ σημειώνουν ακόμη ότι θα
πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των εταιρειών που
δεν έχουν ρευστότητα αλλά είναι αξιόχρεες και αυτών που δεν είναι αξιόχρεες. «Οι κυβερνήσεις θα
πρέπει να λάβουν περαιτέρω μέτρα, όπως να χρησιμοποιήσουν μετατρέψιμα ομόλογα και να χορηγήσουν μετοχικό κεφάλαιο (ή ακόμη και να εθνικοποιήσουν προσωρινά) στρατηγικές και συστημικές
εταιρείες. Πολλές χώρες θα χρειαστεί, επίσης, να

λάβουν γρήγορες και αποφασιστικές δράσεις για
να βελτιώσουν τους νομοθετημένους μηχανισμούς
για την επίλυση του υπερβάλλοντος χρέους και την
αποτροπή μακροπρόθεσμων οικονομικών πληγών», αναφέρουν.
Κορυφαία προτεραιότητα της δημοσιονομικής
πολιτικής, σύμφωνα με το ΔΝΤ, παραμένει η δημόσια υγεία, καθώς οι πολιτικές που περιορίζουν τους
κινδύνους για την υγεία συμβάλλουν σημαντικά
στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, βοηθώντας
έτσι την οικονομική δραστηριότητα και απασχόληση και μειώνοντας τις πιέσεις στα δημόσια οικονομικά. Στο μέλλον, οι έγκαιρες και στοχευμένες διαδικασίες για τον περιορισμό του ιού «θα έχουν πολύ μικρότερο οικονομικό και δημοσιονομικό κόστος σε σύγκριση με μία γενική καραντίνα», σημειώνει το άρθρο.
Το ΔΝΤ τονίζει ότι η δημοσιονομική πολιτική
πρέπει να παραμείνει υποστηρικτική και ευέλικτη
έως ότου υπάρξει μία ασφαλής και μόνιμη έξοδος
από την κρίση. «Αν και το δημόσιο χρέος θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω σε ένα δυσμενές σενάριο, μία νωρίτερα από ό,τι δικαιολογείται δημοσιονομική υποχώρηση αποτελεί έναν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο εκτροχιασμού της ανάκαμψης, με υψηλότερο μελλοντικό δημοσιονομικό κόστος», σημειώνει.

Συνέχεια στις απώλειες που κατέγραψε
το Χρηματιστήριο την προηγούμενη εβδομάδα έδωσε το πενθήμερο 6-10 Ιουλίου. Η
πτώση της τάξης του 1% που κατέγραψε
την Παρασκευή η χρηματιστηριακή αγορά,
κλείνοντας στις 47,60 μονάδες, οδήγησε το
ΧΑΚ σε εβδομαδιαία πτώση της τάξης του
2,24%.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 υποχώρησε
στις 28,27 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές
σε ποσοστό 1,05%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €38.654.
Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη σημείωσε μόνο
ο δείκτης των Ξενοδοχείων τα οποία ανήλθαν σε ποσοστό 0,31%.
Πτώση κατέγραψαν ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 1,28%, ο δείκτης
της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,10% και
ο δείκτης των Επενδυτικών σε ποσοστό
0,98%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €17.237 (τιμή κλεισίματος €0,58 –
πτώση 3.33%), της Louis με €5.082 (τιμή
κλεισίματος €0,079 – πτώση 0,63%), της
Logicom με €4.848 (τιμή κλεισίματος €1,03
– άνοδος 0,98%), των Τσιμεντοποιίων Βασιλικού με €4.210 (τιμή κλεισίματος €1.90 –
χωρίς μεταβολή) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €2.196 (τιμή κλεισίματος €0,29 – πτώση 1,36%).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 2 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά,
ενώ 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός
των συναλλαγών ανήλθε στις 72.

Στα €1,72 δις
το έλλειμμα του
εξωτερικού
εμπορίου
Στα €1,72 δισεκατομμύρια ανήλθε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου του 2020, παρουσιάζοντας μείωση 7,6% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Σύμφωνα με προκαταρτικά στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ
και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2020 ήταν €2.985,9 εκ.
σε σύγκριση με €3.345,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019, σημειώνοντας μείωση 10,7%.
Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε
Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες)
για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2020
ήταν €1.259,3 εκ. σε σύγκριση με €1.479,2
εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου
2019, σημειώνοντας μείωση 14,9%.
Τον μήνα Μάιο οι συνολικές εισαγωγές
αγαθών ήταν €462,3 εκ. σε σύγκριση με
€726,8 εκ. τον Μάιο 2019, καταγράφοντας
μείωση 36,4%. Οι εισαγωγές από άλλα
Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Μάιο 2020 ήταν
€298,3 εκ. και από τρίτες χώρες €164,0 εκ.
σε σύγκριση με €416,3 εκ. και €310,5 εκ.
αντίστοιχα τον Μάιο 2019. Οι εισαγωγές
τον Μάιο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής
αξίας €9,7 εκ. έναντι €95,2 εκ. τον Μάιο
2019. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον
Μάιο 2020 ήταν €273,9 εκ. σε σύγκριση με
€294,3 εκ. τον Μάιο 2019, σημειώνοντας
μείωση 6,9%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Μάιο 2020 ήταν €66,3
εκ. και προς τρίτες χώρες €207,6 εκ., σε σύγκριση με €86,1 εκ. και €208,2 εκ. αντίστοιχα τον Μάιο 2019. Οι εξαγωγές τον Μάιο
2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €110,2
εκ. έναντι €62,7 εκ. τον Μάιο 2019.

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 • Monday, July 13, 2020

Κύπρος

32
GreekNews

Δηλώσεις Μάθιου Πάλμερ για East Med, κυπριακό, τουρκικές προκλήσεις
Νέα Υόρκη.Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

πρόοδος που σημειώθηκε στις προηγούμενες
διαπραγματεύσεις, ο κ. Πάλμερ διευκρίνισε ότι
στη φάση αυτή η προσπάθεια από μέρος της
αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ εστιάζεται
στην εκτίμηση του που βρίσκονται τα μέρη, να
δουν που βρίσκεται η πολιτική κατάσταση επί
του εδάφους και αν υπάρχει επαρκής κοινότητα
(απόψεων) για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ελπίζω ότι η προσπάθεια αυτή θα επιτύχει».

«Α

νησυχούμε απολύτως για τις εξελίξεις τόσο στα ανοικτά της Κύπρου
όσο και ενδεχομένως στο Αιγαίο. Έχουμε καταστήσει πολύ σαφές στην Άγκυρα ότι θεωρούμε αυτά που έκανε η Τουρκία – τις επιχειρήσεις γεώτρησης, το μνημόνιο συναντίληψης με τις αρχές της Λιβύης – πως θεωρούμε
ότι αυτές οι ενέργειες είναι μη υποβοηθητικές
και αντιπαραγωγικές και δεν συμβάλλουν στη
σταθερότητα και την ασφάλεια».
Αυτό ανέφερε ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών Μάθιου Πάλμερ, απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με
έλληνες ανταποκριτές, με την ευκαιρία της
απόφασης της αμερικανικής Κυβέρνησης να
παράσχει Διεθνή Στρατιωτική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση (IMET) στην Κυπριακή Δημοκρατία.
«Δεσμευόμαστε στη σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και η Κυπριακή
Δημοκρατία είναι υποστηρικτικός εταίρος σε
αυτήν την προσπάθεια. Η νέα μεσογειακή
στρατηγική των ΗΠΑ απαιτεί την ενίσχυση
των σχέσεων με βασικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας,
για την προώθηση της σταθερότητας και της
ευημερίας», είπε ο Μάθιου Πάλμερ.
Διευκρίνισε ως ωστόσο ότι αυτή η απόφαση
δεν σηματοδοτεί αλλαγή της θέσης των ΗΠΑ
σχετικά με τη διευθέτηση του κυπριακού κι οι
δραστηριότητες στο πλαίσιο του ΙΜΕΤ δεν θα
επηρεάσουν τα θέματα της διευθέτησης.
«Παραμένουμε δεσμευμένοι στην επανένωση
της νήσου ως διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι
προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία για τον λαό
της Κύπρου να έχει ένα πιο ειρηνικό και ευημερούν μέλλον», είπε ο αξιωματούχος του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ είναι
υπερήφανες για το επιτυχημένο πρόγραμμα
ΙΜΕΤ σ’ όλο τον κόσμο, αλλά και με χώρες της
περιοχής, συμπεριλαμβανομένων της Τουρκίας
και της Ελλάδας.
Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά του
υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο ότι στους
στόχους του ΙΜΕΤ είναι η αντιμετώπιση της
κακόβουλης ρωσικής και κινεζικής επιρροής, ο
Μάθιου Πάλμερ είπε πως ο κ. Πομπέο μιλούσε
για το ευρύτερο περιφερειακό φάσμα.
«Ναι, για ολόκληρη τη Μεσόγειο, αλλά εστιαζόμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο ως περιο-

Στο ερώτημα του ΚΥΠΕ για τις τουρκικές
προκλήσεις, αφού εξέφρασε ανησυχία για τις
εξελίξεις και είπε ότι οι ΗΠΑ ξεκαθάρισαν στην
Αγκυρα τις διαφωνίες τους και για τις γεωτρήσεις και τη συμφωνία με τη Λιβύη, που τις χαρακτήρισε μη υποβοηθητικές και αντιπαραγωγικές και «μη συμβάλλουσες στη σταθερότητα
και την ασφάλεια», πρόσθεσε:

χή αυξημένης στρατηγικής σημασίας και στρατηγικού ανταγωνισμού».
Στο ερώτημα αν θα πρέπει να αναμένεται κάτι περισσότερο συγκεκριμένο, όπως για τα ζητήματα πώλησης όπλων, στο αμέσως επόμενο
διάστημα, ο κ. Πάλμερ αφού υπενθύμισε ότι ο
πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει με προεδρικό
διάταγμα υπεύθυνο για τους χειρισμούς τον
υπουργό Εξωτερικών, είπε:
“Προς το παρόν, συνεχίζουμε να εξετάζουμε
όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τους ισχύοντες περιορισμούς ITAR, που θα βοηθήσουν
στην εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα
της ασφάλειας με την Κυπριακή Δημοκρατία.
Εξετάζουμε λοιπόν τα εργαλεία. Και βλέπουμε
πράγματα, αλλά δεν έχω τίποτα να ανακοινώσω σήμερα».
Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει απόψεις
που θέλουν τις ΗΠΑ να δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον για την Ανατολική Μεσόγειο, μέχρι
του σημείο να αναθέτουν μέρος του ρόλου τους
στην Τουρκία, ο Μάθιου Πάλμερ είπε πως διαφωνεί απόλυτα.
«Παραμένουμε βαθιά αφοσιωμένοι στην περιοχή και στις συνεργασίες μας στην περιοχή.
Αυτή είναι μια παγκόσμια στρατηγικά σημαντική περιοχή για τις ΗΠΑ. Δεσμευόμαστε να εμβαθύνουμε και να ενισχύουμε τις εταιρικές σχέσεις ασφαλείας και τις ευρείες σχέσεις που
έχουμε σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς
και με τους συμμάχους μας Τουρκία, Ελλάδα,
Ισραήλ και άλλα κράτη στην περιοχή. Έτσι,
εστιάζουμε σθεναρά στις εξελίξεις στην Ανατο-

λική Μεσόγειο. Ασφαλώς, ο γραμματέας Πομπέο έχει επισκεφθεί την περιοχή πολλές φορές
και μιλάει τακτικά για αυτήν. Θα έβλεπα τη σημερινή εξέλιξη όχι ως το τέλος της ιστορίας, αλλά ένα βήμα σε ένα ευρύτερο ταξίδι».
Ερωτηθείς σχετικά, ο βοηθός υφυπουργός
Εξωτερικών είπε πως δεν έχει κάτι να ανακοινώσει σχετικά με πιθανή πρόσκληση του προέδρου Αναστασιάδη για να επισκεφθεί το Λευκό
Οίκο, ενώ για το κυπριακό είπε πως δεν υπάρχει
αλλαγή στη θέση των ΗΠΑ.
«Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τον υπό τη
διευκόλυνση των Ηνωμένων Εθνών διάλογο
που στοχεύει στο να φέρει τα μέρη μαζί για να
φτάσουν σε συμφωνία για μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία».
Είπε – απαντώντας σε άλλη ερώτηση για το
ποιος φταίει για την έλλειψη προόδου – ότι δεν
τον ενδιαφέρει σ’ αυτό το σημείο να δακτυλοδείξει κάποιον.
«Αυτό που μάλλον κάνουμε είναι να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες του ΓΓ του ΟΗΕ και
του αντιπροσώπου του για να δουν που είμαστε, τον εντοπισμό κοινών σημείων και για την
σύνταξη των όρων αναφοράς που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βάση για έναν ανανεωμένο διάλογο. Θα επικεντρωθώ στη θετική
φύση της αμερικανικής επιρροής σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή να υποστηρίξουμε τα Ηνωμένα
Έθνη, να υποστηρίξουμε τον Γενικό Γραμματέα,
να εργαστούμε για να ενθαρρύνουμε την πρόοδο που θα έφερνε τα μέρη στο τραπέζι».
Ερωτηθείς αν το σημείο έναρξης θα είναι η

«Υποστηρίζουμε πλήρως τα δικαιώματα της
Κυπριακής Δημοκρατίας να αναπτύξει εξερεύνηση υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της. Πιστεύουμε ότι το διεθνές δίκαιο είναι σαφές πως
νησιά όπως η Κρήτη, γενικά διαθέτουν ΑΟΖ με
τον ίδιο τρόπο που κάνουν οι ηπειρωτικές χερσαίες μάζες. Ήμασταν σαφείς για τις προσδοκίες μας στα ιδιωτικά μας μηνύματα και δημόσια,
για το πώς θα περιμέναμε όλοι στην Ανατολική
Μεσόγειο να συμπεριφέρονται και να υποστηρίζουν το διεθνές δίκαιο και να ενεργούν με
τρόπο που να ευνοεί την ασφάλεια. Είμαστε αρκετά σαφείς στις συζητήσεις μας με τους Τούρκους εταίρους μας για τις ανησυχίες μας».
Πάντως, όταν ρωτήθηκε για τις απαντήσεις
που παίρνουν από την Αγκυρα, αφού διευκρίνισε πως δεν θα μιλήσει εκ μέρους των Τούρκων,
υπενθύμισε ότι η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας και ερμηνεύουν διαφορετικά το Δίκαιο
της Θάλασσας και τα δικαιώματα των νησιωτικών κρατών.
«Είχαμε συνομιλίες με τους Τούρκους εταίρους μας για αυτό. Γνωρίζω όμως ότι η άποψη
της Τουρκίας, η αντίληψη της Τουρκίας για το
νομικό πλαίσιο είναι διαφορετική από τη δική
μας. είναι διαφορετική από της Κύπρου, διαφορετική από της Ελλάδας και διαφορετική από
τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Αυτή είναι
μια από τις θεμελιώδεις υποκείμενες προκλήσεις και είναι κάτι που πρέπει να εργαστούμε
για να αντιμετωπίσουμε με τους φίλους, εταίρους και συμμάχους μας, προσπαθώντας να διαχειριστούμε τις τριβές και τις εντάσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο», κατέληξε ο αμερικανός
επίσημος.

Συμμετοχή του επιτρόπου Προεδρίας Φώτη Φωτίου σε τηλεδιάσκεψη του ΑΗΙ για τους αγνοούμενους
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
H οργάνωση American Hellenic
Institute (AHI) οργάνωσε τηλεδιάσκεψη για το πρόβλημα των αγνοουμένων,
στην οποία συμμετείχαν προσωπικότητες της ομογένειας καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές μέλη της οργάνωσης.
Μετά από πρόσκληση του Προέδρου
της οργάνωσης Νικ Λαρυγγάκη στη τηλεδιάσκεψη έλαβε μέρος και ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου καθώς
και ο Σύμβουλος του Ξενοφών Καλλής.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο κ. Φωτίου αναφέρθηκε στο ρόλο του απόδημου Ελληνισμού, ιδιαίτερα
στις ΗΠΑ, στην προώθηση και στήριξη
των θέσεων μας, ειδικά την περίοδο αυτή που Κύπρος και Ελλάδα, όπως επεσήμανε, αντιμετωπίζουν την έξαρση του

τουρκικού επεκτατισμού και της αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Σε ότι αφορά το θέμα των αγνοουμένων ο Επίτροπος είπε ότι η απαράδεκτη
συμπεριφορά της Τουρκίας προκαλεί
ανείπωτο πόνο και δυστυχία στις οικογένειες των αγνοουμένων που αναμένουν σχεδόν μισό αιώνα για να πληροφορηθούν για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων.
Η κατάσταση, πρόσθεσε, είναι οριακή
και επιβάλλεται η λήψη μέτρων από αυτούς που είναι σε θέση να ασκήσουν
αποτελεσματικές πιέσεις προς την κατοχική δύναμη, ώστε επιτέλους η Τουρκία
να συνεργαστεί για επίλυση του τραγικού αυτού ανθρωπιστικού προβλήμα-

τος. Πρόσθεσε ότι δυστυχώς, δεν μπορεί
να υπάρξει αποτελεσματική πρόοδος
στο θέμα χωρίς την ουσιαστική και ειλικρινή συνεργασία της κατοχικής δύναμης.
Εκτενή αναφορά έγινε από τον Επίτροπο Προεδρίας και στο θέμα των
αγνοουμένων Αμερικανών υπηκόων κυπριακής καταγωγής, όπως και στον αμερικανικό νόμο που ψηφίστηκε το 1994
από το Κογκρέσο για τις υποθέσεις αυτές, ως αποτέλεσμα και των συντονισμένων ενεργειών και πρωτοβουλιών της
ομογένειας στις ΗΠΑ.
Ο νόμος αυτός, τόνισε ο Επίτροπος,
αποτελεί ένα από τα πολλά παραδείγματα έμπρακτης και ουσιαστικής στήριξης
και αλληλεγγύης προς την Κύπρο από
την ομογένεια στις ΗΠΑ.
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Τι αναφέρουν οι εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ για την
ΟΥΝΦΙΚΥΠ και τις καλές του υπηρεσίες στο Κυπριακό
ση το συντομότερο δυνατό».

Ηνωμένα Έθνη.Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Ό

λο και πιο πολύ μη βιώσιμη θεωρεί την
απουσία επίλυσης του Κυπριακού, ο
ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην έκθεσή
του για την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ). Ανεπίσημα αντίγραφα των εκθέσεων για την
ΟΥΝΦΙΚΥΠ και τις καλές υπηρεσίες δόθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στα μέλη
του Συμβουλίου Ασφαλείας.
« Η έλλειψη διαπραγματεύσεων από τον Ιούλιο του 2017 δεν σημαίνει ότι η κατάσταση στο
νησί παραμένει αμετάβλητη, είτε σε πολιτικό
επίπεδο είτε στην ουδέτερη ζώνη», γράφει στα
συμπεράσματα της έκθεσης για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
« Όπως περιγράφεται στις αρχές της πρωτοβουλίας μου Action for Peacekeeping, υπάρχει
άμεση σύνδεση μεταξύ της ειρηνευτικής επιχείρησης και της επιβολής της ειρήνης και επομένως, μεταξύ των δραστηριοτήτων της ειρηνευτικής αποστολής και της αποστολής καλών
υπηρεσιών στην Κύπρο. Σημειώνω με ανησυχία,
τονίζει ο κ. Γκουτέρες, ότι μετά το κλείσιμο της
Διάσκεψης για την Κύπρο στο Crans-Montana,
οι εντάσεις στο νησί αυξήθηκαν προοδευτικά
με την πάροδο του χρόνου, συμπεριλαμβανομένης και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
στην πρωτεύουσα Λευκωσία».
Ο ΓΓ του ΟΗΕ σημειώνει ότι «υπό το φως της
συνεχιζόμενης συμβολής της στην ειρήνη και
τη σταθερότητα και τη δημιουργία συνθηκών
που ευνοούν μια πολιτική διευθέτηση, προτείνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας να παρατείνει
την εντολή της UNFICYP για έξι μήνες, έως τις
31 Ιανουαρίου 2021. Κοιτώντας μπροστά, η
ΟΥΝΦΙΚΥΠ θα συνεχίσει να παρακολουθεί
την εξελισσόμενη κατάσταση και να προσαρμόζει τις δραστηριότητές της για την αποτελεσματική εκτέλεση της εντολής της».
Στην έκθεση των καλών υπηρεσιών – που καλύπτει το διάστημα από τις 31 Οκτωβρίου 2010
μέχρι τις 18 Ιουνίου 2020 – σημειώνει ότι έχουν
περάσει τρία χρόνια από τις εντατικές συνομιλίες στο Crans-Montana, καθιστώντας πιο δύσκολη την επανάληψη των διαπραγματεύσεων.
«Όπως ανέφερα μετά τη συνάντησή μας στο
Βερολίνο, θα συνεχίσω να επεκτείνω τις προσπάθειές μου για την επίτευξη όρων αναφοράς
για να χρησιμεύσουν ως συναινετικό σημείο εκκίνησης για σταδιακές, ουσιαστικές και προσανατολισμένες προς αποτελέσματα διαπραγματεύσεις, το συντομότερο δυνατό. Σε αυτό το
πλαίσιο, δεσμεύτηκα να διερευνήσω με τον
Τουρκοκύπριο ηγέτη και τον Ελληνοκύπριο
ηγέτη και με τις εγγυήτριες δυνάμεις τη δυνατότητα να συγκαλέσω μια άτυπη συνάντηση
πέντε + του ΟΗΕ, στο κατάλληλο στάδιο. Υπογραμμίζω το σημείο ότι αυτή τη φορά πρέπει να
είναι διαφορετική».
Παρόλο που – όπως αναφέρει – συνεχίζει να
ελπίζει ότι είναι δυνατή μια ολοκληρωμένη διευθέτηση στην Κύπρο, η αύξηση παγκοσμίως
του COVID-19, δυστυχώς, έχει επιβαρύνει μια
ήδη περίπλοκη κατάσταση εντός και γύρω από
το νησί.
«Οι αυξανόμενες εντάσεις εντός και κατά μήκος της ουδέτερης ζώνης, ανησυχίες για παράνομη μετανάστευση και ροή προσφύγων τόσο
στο νησί όσο και στην περιοχή, η τριβή σε σχέση με το πιθανό άνοιγμα των Βαρωσίων, την
εξερεύνηση των υδρογονανθράκων και όλο και
περισσότερο, την οριοθέτηση των θαλάσσιων
ζωνών, έχουν καταστήσει τεταμένες τις σχέσεις

Secretary-General António Guterres briefs Security Council members during an
open video conference in connection with United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA). UN Photo/Eskinder Debebe
ανάμεσα στα μέρη του Κυπριακού ζητήματος.
Θα συνεχίσω να παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις και να παροτρύνω όλα τα σχετικά μέρη να
επιδείξουν συγκράτηση και να αποφύγουν την
κλιμάκωση».
Σε σχέση με τα Βαρώσια, ο ΓΓ του ΟΗΕ επαναλαμβάνει ότι η θέση των Ηνωμένων Εθνών
παραμένει αμετάβλητη.
«Τα Ηνωμένα Έθνη εξακολουθούν να καθοδηγούνται από τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και είναι διαθέσιμα για να
βοηθήσουν στην εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων που είναι σύμφωνα με αυτά τα ψηφίσματα. Εξακολουθώ επίσης να τονίζω ότι οι φυσικοί
πόροι που βρίσκονται εντός και γύρω από την
Κύπρο, θα πρέπει να αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο για την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής διευθέτησης του Κυπριακού, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Προτρέπω όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη να ανανεώσουν τον διάλογο και να διερευνήσουν τις δυνατότητες περιφερειακής συνεργασίας και καλώ να καταβληθούν σοβαρές
προσπάθειες για την εξάλειψη των εντάσεων».
Ελαφρώς διαφορετική η διατύπωση του ιδίου
ζητήματος στην έκθεση για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ,
όπου σημειώνεται ότι οι εντάσεις στην περιοχή
και ιδίως σε σχέση με τους υδρογονάνθρακες,
ήταν αισθητές για άλλη μια φορά σε αυτήν την
περίοδο αναφοράς.
«Έχω τονίσει επανειλημμένα ότι οι φυσικοί
πόροι που βρίσκονται μέσα και γύρω από την
Κύπρο θα πρέπει να ωφελούν και τις δύο κοινότητες και να αποτελούν ισχυρό κίνητρο για όλα
τα μέρη να βρουν μια αμοιβαία αποδεκτή και
διαρκή λύση στο Κυπριακό. Έχοντας υπόψη ότι
όλα τα μέρη έχουν εκφράσει τη δέσμευσή τους
για αυτόν τον στόχο, επαναλαμβάνω το κάλεσμά μου για σοβαρές προσπάθειες για την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης και για την εξάλειψη των εντάσεων».
Αναφορές για τα θέματα που προέκυψαν με
την πανδημία, υπάρχουν και στις δύο εκθέσεις.
Στην έκθεση των καλών υπηρεσιών, ο ΓΓ χαιρετίζει το γεγονός ότι καταργούνται περιοριστικά
μέτρα στο νησί λόγω της ενθαρρυντικής επιδημιολογικής κατάστασης, με τον αριθμό των συνολικών κρουσμάτων να παραμένει μέχρι στιγμής μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρώπη και
τη δημόσια υγεία να συνεχίζει να βελτιώνεται.
«Η λήψη αποφάσεων σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας και τη συνολική ανταπόκριση στη δημόσια υγεία θεωρήθηκε γενικά θετικά και στις δύο κοινότητες και συγχαίρω και
τις δύο πλευρές για τις προσπάθειές και την

επιμέλεια τους».
Τονίζει ωστόσο πως παρά τις προσπάθειες
αυτές, χάθηκαν ευκαιρίες για πιο απτές δικοινοτικές προσεγγίσεις και πρωτοβουλίες.
«Έχοντας επίγνωση της έκκλησής μου για
παγκόσμια κατάπαυση του πυρός και έκκληση
για ενότητα και αλληλεγγύη σε τόσο δύσκολες
στιγμές, προτρέπω τις δύο κοινότητες να
εμπλακούν σε πρόσθετο και αμοιβαία επωφελή
συντονισμό και συνεργασία, μεταξύ άλλων μέσω ισχυρής πολιτικής και τεχνικής υποστήριξης
στις δικοινοτικές τεχνικές επιτροπές, όπως αυτές που εργάζονται σε θέματα υγείας, οικονομικής, κρίσης και ανθρωπιστικών θεμάτων.
Καθώς καταργούνται περιοριστικά μέτρα,
συμπεριλαμβανομένων των λιμένων εισόδου
στο νησί, είναι σημαντικό να επιτρέπεται η κυκλοφορία εντός του νησιού μαζί με τα εισερχόμενα ταξίδια. Ενθαρρύνω τους ηγέτες, με την
υποστήριξη της Τεχνικής Επιτροπής Υγείας και
τη συνεργασία από τις αρμόδιες αρχές και των
δύο πλευρών, να συνεργαστούν και να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την πλήρη
επανέναρξη όλων των σημείων διέλευσης».
Να σημειωθεί ότι στην έκθεση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, παρότι ο ΓΓ του ΟΗΕ αναγνωρίζει «τις
εξαιρετικές περιστάσεις», σημειώνει ότι η απόφαση και των δύο πλευρών να περιορίσουν τη
διέλευση στα οδοφράγματα λήφθηκε χωρίς διαβούλευση με την άλλη κοινότητα.
«Ωστόσο, προσθέτει, με ενθαρρύνει η κοινή
απόφαση των ηγετών τον Μάιο να εργαστούν
για το άνοιγμα των σημείων διέλευσης για ορισμένες κατηγορίες ατόμων, παρά την αναβολή
της εφαρμογής της συμφωνίας από τις αρχές
στο βορρά. Προχωρώντας προς τα εμπρός,
προτρέπω τους ηγέτες να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την πλήρη επανέναρξη
των διελεύσεων».
Πάντως, στην έκθεση των καλών υπηρεσιών
επισημαίνεται ότι παρά την κρίσιμη σημασία
των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και άλλων μορφών συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μια βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαπραγματευτική διαδικασία για την επίτευξη ειρηνικής διευθέτησης
στην Κύπρο.
«Επαναλαμβάνω την έκκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας προς τις πλευρές και όλους τους
εμπλεκόμενους συμμετέχοντες να ανανεώσουν
την πολιτική τους βούληση και τη δέσμευσή
τους για διευθέτηση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Προσβλέπω σε έναν ανανεωμένο
διάλογο για το Κυπριακό και προτρέπω τα μέρη
να βρουν το δρόμο για μια συνολική διευθέτη-

Στην έκθεση για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ , με αφορμή τα όσα συγκεκριμένα επιτεύχθηκαν πέρυσι
σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που είχαν ήδη
συμφωνηθεί για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης,
ο Γενικός Γραμματέας ενθαρρύνει τις πλευρές
«να υποβάλουν προτάσεις και ιδέες με καλή πίστη σχετικά με πιθανά νέα μέτρα, ή να επανεξετάσουν προηγούμενες προτάσεις, ώστε να μπορέσουν να συνεχιστούν οι συζητήσεις και η
πρόοδος. Δεδομένου του τεταμένου περιφερειακού κλίματος και των επιπτώσεών του στην
Κύπρο, καλώ επιπλέον τους σχετικούς περιφερειακούς παράγοντες να επιδιώξουν συγκράτηση, να εξερευνήσουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και να ακολουθήσουν εποικοδομητικές
προσεγγίσεις στο Κυπριακό. Είναι σημαντικό
τα μέρη να συνεχίσουν να επιδεικνύουν την καλή θέλησή τους και να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη δημιουργία συνθηκών
που ευνοούν την επιτυχή διαπραγματευτική διαδικασία».
Στην έκθεση για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ο ΓΓ επαναλαμβάνει τις αναφορές στην συνεργασία των
δύο κοινοτήτων και στα εμπόδια που συνδέονται με το θέμα της «αναγνώρισης».
«Στις προσπάθειές τους να προωθήσουν τη
στενότερη συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων,
τοπικοί και διεθνείς παράγοντες συνεχίζουν να
αντιμετωπίζουν προκλήσεις και εμπόδια που
συνδέονται με το στάτους του βορρά και ανησυχίες σχετιζόμενες με την «αναγνώριση», ακόμη και σε αυτήν την εξαιρετική περίοδο. Ενώ διατηρείται η πολιτική των Ηνωμένων Εθνών για
την Κύπρο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας επί του θέματος ισχύουν, οι ανησυχίες σχετικά με την αναγνώριση δεν πρέπει από
μόνες τους να αποτελούν ανυπέρβλητο εμπόδιο
στην αυξημένη συνεργασία. Καθώς οι πλευρές
διερευνούν περαιτέρω ευκαιρίες για οικοδόμηση εμπιστοσύνης και συνεργασίας, τις παροτρύνω να επινοήσουν δημιουργικούς τρόπους για
να ξεπεράσουν τα εμπόδια με σκοπό την επίτευξη ουσιαστικής προόδου και την παροχή
απτών οφελών στις κοινότητές τους. Τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν πλήρως δεσμευμένα να
τους παρέχουν την απαραίτητη διευκόλυνση
και υποστήριξη».
Ειδικά για το θέμα του στρατιωτικού μηχανισμού επαφής, ο ΓΓ χαιρετίζει τη δηλωμένη δέσμευση των μερών για την καθιέρωσή του.
« Ελπίζω ειλικρινά ότι πέρα από τις γενικές
δηλώσεις, μπορεί να αναληφθεί συγκεκριμένη
δράση, μετά την κατάθεση από την Ειδική Αντιπρόσωπό μου μιας πρότασης την 1η Μαΐου. Παραμένω πεπεισμένος ότι η πρόοδος σε αυτό το
ζήτημα θα επιτρέψει στα μέρη να μειώσουν
αποτελεσματικά τις καθημερινές εντάσεις και
θα ήταν ένα σημαντικό στρατιωτικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Προτρέπω τα μέρη
να συνεργαστούν με την Ειδική Αντιπρόσωπό
μου για τη δημιουργία αυτού του μηχανισμού,
ικανοποιώντας έτσι τις προσδοκίες του Συμβουλίου Ασφαλείας».

ΤΟ Σ.Α. ΤΟΥ ΟΗΕ

Για την Τετάρτη, 29 Ιουλίου είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ανανέωση της θητείας της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην
Κύπρο. Βάσει του προγράμματος της γερμανικής προεδρίας, στις 16 Ιουλίου πρόκειται να γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης η ενημέρωση των χωρών που συνεισφέρουν με προσωπικό στη δύναμη, και στις 20 η ενημέρωση των μελών του
Σ.Α. από την ειδική αντιπρόσωπο του ΟΗΕ
στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, μέσω τηλεδιάσκεψης.
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Προοπτική συνεργασίας ΑΚΕΛ – ΔΗΚΟ στη σκιά της ανάγκης
Λευκωσία.Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Κυπριακό.
Ενδεικτική η πρόσφατη πρόταση
του γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού
ότι αντί για έναν γενικό ελεγκτή να
προχωρήσουμε στη δημιουργία Ελεγκτικού Συνεδρίου. Θέση με την οποία
αντιδρά σφόδρα το ΔΗΚΟ και δη ο
ΔΗΚΟϊκός πρόεδρος, ο οποίος έχει
πλέον στενές σχέσεις με τον κ. Μιχαηλίδη. Αν και ο κ. Παπαδόπουλος απέφυγε την όποια ευθεία αντιπαράθεση
με το ΑΚΕΛ, εκφράζοντας γενικά την
αντίθεσή του, κάτι τέτοιο δεν απέφυγε
ο στενός συνεργάτης του Χρύσης Παντελίδης, ο οποίος μέσω ανάρτησής
του χαρακτήρισε πολιτικά άστοχη, συνταγματικά ανέφικτη και θεσμικά ζημιογόνα την πρόταση Άντρου Κυπριανού. Δεν παρέλειψε να ταυτίσει ΔΗΣΥ
και ΑΚΕΛ επί του ζητήματος, αναμοχλεύοντας θύμησες του προεκλογικού
του 2018, όπου το ΔΗΚΟ χτυπούσε
ταυτόχρονα τα δύο μεγάλα κόμματα.

Ό

ταν την περασμένη Πέμπτη
ο Νικόλας Παπαδόπουλος
έδινε το παρών του στην κηδεία του
Παπαλάζαρου στα Χολέτρια της
Πφου, της εμβληματικής φιγούρας
της Αριστεράς, πολλοί ήταν εκείνοι
που είδαν πως το φλερτ ΑΚΕΛ- ΔΗΚΟ είναι σε πολύ πιο προχωρημένο
επίπεδο από ό,τι βγαίνει προς τα
έξω. Άλλοι είδαν πως ο ΔΗΚΟϊκός
πρόεδρος θέλει να ξανασυστηθεί με
το ΑΚΕΛικό ακροατήριο, το οποίο,
σύμφωνα με τον Στέφανο Στεφάνου, νιώθει «πικραμένο» από τη
στάση του Νικόλα Παπαδόπουλου
την τελευταία δεκαετία.
Υπήρξαν και οι κύκλοι βεβαίως που
χαμήλωσαν τις όποιες προσδοκίες, σημειώνοντας πως η παρουσία του Νικόλα Παπαδόπουλου στην κηδεία του
Παπαλάζαρου, όπως και η παρουσία
του στην κηδεία του πρώην επαρχιακού γραμματέα Φανή Χριστοδουλίδη,
ήταν η οφειλόμενη ένδειξη σεβασμού
και εκτίμησης στα δύο πρόσωπα. Άλλωστε και ο Παπαλάζαρος αλλά και ο
Φανής Χριστοδουλίδης είχαν στηρίξει
και δουλέψει για την υποψηφιότητα
του Τάσσου Παπαδόπουλου το 2003.
Το σίγουρο είναι πως κι από την
πλευρά του ΔΗΚΟ αλλά και από την
πλευρά του ΑΚΕΛ υπάρχει πλέον προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορών με
επαφές τόσο σε επίπεδο ηγεσίας όσο
και σε επίπεδο στελεχών, με τις σχέσεις
τους να είναι σίγουρα πολύ πιο θερμές
από ό,τι στο παρελθόν. Ο δρόμος,
όμως, είναι δύσκολος, όχι μόνο εξαιτίας των όσων προηγήθηκαν την τελευταία δεκαετία μεταξύ των δύο μερών,
αλλά και εξαιτίας των αγεφύρωτων
πολλές φορές θέσεων που έχουν τα
δύο κόμματα, είτε στην οικονομία είτε
στο Κυπριακό. Υπάρχει εντός και των
δύο κομμάτων έντονη αντίδραση σε
έναν τέτοιο αρραβώνα, καθώς και αμφότερα τα κόμματα έχουν δύο σχολές
σκέψης. Κοινό σημείο και εν πολλοίς
απάντηση στις αντιδράσεις ένθεν και
ένθεν αποτελεί η αποτροπή μιας τρίτης
θητείας του ΔΗΣΥ στην εξουσία. Και
οι δύο γνωρίζουν πως η μόνη λύση είναι η συνεργασία και βάσει αυτού ψάχνουν τα βασικότερα κοινά που θα
τους οδηγήσουν στον κοινό βηματισμό
τους.

Αρχή με δημαρχιακές

Πρώτο βήμα στην όλη προσπάθεια συνεργασίας αποτελούν οι δημαρχιακές
εκλογές. Την περασμένη εβδομάδα ο
υποψήφιος για τη δημαρχία Αγλαντζιάς
Κώστας Κόρτας και το οργανωτικό του
ΔΗΚΟ, εισέρχονταν στα γραφεία της
Εζεκία Παπαϊωάννου για τον προεκλογικό συντονισμό, στέλνοντας εν πολλοίς
το μήνυμα πως αποτελεί τον προκριματικό για τη συνέχεια. Το πόσο επιτυχής θα
είναι όμως αυτή η προσπάθεια θα παίξει
σίγουρα ρόλο στα επόμενα βήματα.
Ο Νικόλας Παπαδόπουλος είχε μιλήσει τηλεφωνικώς με τον Άντρο Κυπριανού, αμέσως μετά την κένωση της
θέσης της δημαρχίας, προτείνοντάς
του για συνυποψήφιο, τον πρώην δήμαρχο της Αγλαντζιάς και δηκοϊκό στέλεχος Κώστα Κόρτα. Κάτι που έπραξε
το ΑΚΕΛ, εγκρίνοντάς τον την περασμένη Τρίτη από τα συλλογικά σώματα
του κόμματος. Ήταν λίγο πολύ δεδομένη βεβαίως η στήριξη ΑΚΕΛ σε Κόρτα.

Η ΔΗΠΑ

Βιομηχανικές περιοχές της Επαρχίας Λεμεσού επισκέφθηκε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, την 1η Ιουλίου, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία του κόμματος.
Μία ηθική υποχρέωση, όχι μόνο επειδή
τον είχαν στηρίξει και στις εκλογές του
2016, αλλά και γιατί το ΔΗΚΟ είχε
στηρίξει τον προηγούμενο χρόνο τον
εκλεκτό του ΑΚΕΛ Σίμο Ιωάννου στις
αναπληρωματικές δημαρχιακές εκλογές της Αμμοχώστου. Εκείνη η συνεργασία είχε και τα σκαμπανεβάσματά
της, δεδομένου ότι ενώ υπήρξε αρχικώς συνεννόηση μεταξύ των δύο αρχηγών να δοθεί η αντιδημαρχία στον ΔΗΚΟϊκό δημοτικό σύμβουλο Ανδρέα Σιόπαχα, κάτι τέτοιο δεν πέρασε από το
Δημοτικό Συμβούλιο, αφήνοντας το
ΑΚΕΛ εν μέρει εκτεθειμένο απέναντι
στο ΔΗΚΟ. Ο γ.γ. του ΑΚΕΛ ήθελε
μεταξύ άλλων να επανορθώσει για τότε. Οι δημαρχιακές αποτελούν συνεπώς το πρώτο βήμα στην αναθέρμανση
και αποκατάσταση των σχέσεων των
δύο κόμματων. Το επόμενο βήμα αναμένεται να είναι οι μεταρρυθμίσεις.
Ήδη οι δύο αρχηγοί βρίσκονται σε επαφή και συνεννόηση, ενώ δεν αποκλείεται συνάντηση των δύο ενόψει της μεταρρύθμισης για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Τους χώριζε χάος

Πώς όμως δύο κόμματα που όπως
έλεγε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ σε συνεντεύξεις
του πριν από δύο χρόνια τους χώριζε
το χάος, σήμερα συζητούν συνεργασίες
με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές;
«Όλοι νοιάζονται για το γεγονός ότι το
ΑΚΕΛ διαφωνεί με το ΔΗΚΟ στο Κυπριακό αλλά κανείς δεν ενδιαφέρθηκε
όταν ο κ. Αναστασιάδης έκανε μια μεγάλη κωλοτούμπα στις προεδρικές
εκλογές του 2013 και του 2018 για να
κερδίσει τη στήριξη του ΔΗΚΟ» ήταν
η απάντηση του κ. Κυπριανού στην
ερώτηση κατά τη συνέντευξη Τύπου
που παρέθεσε την περασμένη Πέμπτη.
Βεβαίως με δεδομένο ότι το ΑΚΕΛ επιμένει ότι είναι κόμμα αρχών και όχι πολυφωνίας όπως ο ΔΗΣΥ, σίγουρα τίθεται ζήτημα για το πώς μπορεί να περάσει μία αναίμακτα μία τέτοια θέση. Επί
του παρόντος πάντως απέρριψε ότι
έχει ληφθεί κάποια απόφαση επισήμως
και παρέπεμψε στο έκτακτο συνέδριο
του κόμματος.

Ο Τουμάζος, ο Νεοκλής
και οι άλλοι…

Όμως τα περί συνεργασίας, δεν συ-

ζητούνται μόνο στους διαδρόμους της
Εζεκίας Παπαϊωάννου αλλά και σε επίπεδο ηγεσίας, έχει γίνει πλέον αντιληπτό έστω και σιωπηρά ότι για να μπορέσουν να απομακρύνουν τον ΔΗΣΥ
από την εξουσία, τότε θα πρέπει να συνεργαστούν με άλλες πολιτικές δυνάμεις, βρίσκοντας κοινή συνισταμένη.
Όλες αυτές οι επαφές βεβαίως δεν περνούν απαρατήρητες ούτε προκαλούν
ευφορία σε στελέχη που θεωρούν προτεραιότητα τη λύση του Κυπριακού
αλλά και σε κύκλους εντός της Εζεκία
Παπαϊωάννου, οι οποίοι θεωρούν πως
το ΑΚΕΛ μπορεί να κυβερνήσει συγκεντρώνοντας τις φιλελεύθερες προοδευτικές τάσεις του ΔΗΣΥ και την κοινωνία των πολιτών. Ενδιαφέρον για
παράδειγμα είναι το πώς βλέπει έναν
τέτοιο αρραβώνα ο επικεφαλής του
Κυπριακού Τουμάζος Τσελεπή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης, ο οποίος
συχνά επικαλείται το δίδυμο Αβέρωφ-Νικόλα στη Βουλή, η Ελένη Μαύρου, η Σκεύη Κουκουμά και ο Νεοκλής
Συλικιώτης, οι οποίοι διαφωνούσαν με
τη στήριξη Τάσσου Παπαδόπουλου το
2003 και των οποίων οι θέσεις στο Κυπριακό δεν μπορούν εύκολα να γεφυρωθούν με αυτές του ΔΗΚΟ.
Δεν περνούν άλλωστε και απαρατήρητες αναρτήσεις του ΔΗΚΟϊκού προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
όπως η γελοιογραφία που έψεγε το έργο της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά.
Μάλλον πυροδοτούν το κλίμα. Η επικρατούσα τάση του κόμματος, ωστόσο, δεν βλέπει άλλη επιλογή από τη
συναίνεση μεταξύ των δύο κομμάτων
βρίσκοντας ελάχιστο κοινό παρονομαστή σε θέμα αρχών και βεβαίως με έναν
υποψήφιο που δεν θα είναι ο Νικόλας
Παπαδόπουλος. Το εγχείρημα της μοναχικής πορείας είχε πραγματοποιηθεί
και στο παρελθόν άλλωστε χωρίς μεγάλη επιτυχία και δεν παίρνει το κόμμα
της Αριστεράς να μείνει εκτός εξουσίας
για ακόμα μία πενταετία.

Από το 2018…

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας
Παπαδόπουλος είχε επαναλάβει σε αρκετές συνεντεύξεις του τον τελευταίο
χρόνο, τη βεβαιότητα πως το κόμμα
του θα βρίσκεται στην εξουσία την

επόμενη πενταετία. Από τη νύχτα της
πρώτης Κυριακής των προεδρικών
εκλογών, όταν ο κ. Παπαδόπουλος
έμεινε εκτός της κούρσας, είχε γίνει
αντιληπτό στον στενό του περίγυρο
πως ο μόνος τρόπος ανάληψης της
εξουσίας είναι μέσω της συνεργασίας
με ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα και
όχι με τον ενδιάμεσο χώρο. Ιδιαίτερα
σήμερα, που τα κόμματα του χώρου,
βάσει και της δημοσκόπησης της
Symmetron Market Research που παρουσίασε η «Καθημερινή», αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας στις
επικείμενες εκλογές.

Μίνιμουμ πρόγραμμα

Η κοινή συνισταμένη έχει λεχθεί στο
παρελθόν κατά τη συνάντηση των δύο
πολιτικών αρχηγών και ευσχήμως από
τον γ.γ. του ΔΗΚΟ Άθω Αντωνιάδη
προσφάτως. Ότι δηλαδή, σε ό,τι αφορά
το Κυπριακό τα δύο κόμματα συμφωνούν στο πλαίσιο λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και πως και τα
δύο μέρη θα εργαστούν για να αποτρέψουν τη διχοτόμηση και ένα σχέδιο λύσης δύο κρατών, το οποίο συζητείτο
εντόνως πριν από έναν χρόνο. Θα είναι
εν πολλοίς ένα «μίνιμουμ πρόγραμμα»
που θα αφορά τα βασικά σημεία. Το αν
αυτό είναι αρκετό, είναι βεβαίως ανοικτό και θα εξαρτηθεί από το πώς θα κινηθεί ο Νίκος Αναστασιάδης στο Κυπριακό με την επανέναρξη των συνομιλιών. Σίγουρα και στο ΔΗΚΟ δεν βλέπουν όλοι με καλό μάτι μία τέτοια συνεργασία. Πέραν του κ. Αντωνιάδη, ο
οποίος με δηλώσεις και τοποθετήσεις
του έχει στείλει το μήνυμα πως τα δύο
κόμματα πρέπει να βρουν κοινό βηματισμό και κάποιων άλλων στελεχών
που ανέκαθεν έβλεπαν θετικά τη συνεργασία με ένα από τα δύο μεγάλα
κόμματα, όπως οι Βότσης, Μουσιούττας, Τρυφωνίδης, στο κόμμα του Κέντρου υπάρχουν και αρκετές αντιδράσεις. Ήδη το κόμμα του Κέντρου στεγάζει πλέον μία σειρά στελεχών που
προέρχονται από τη δεξιά πτέρυγα της
Συμμαχίας Πολιτών, όπως ο εκπρόσωπος Τύπου Παύλος Μυλωνάς, ο οποίος
σίγουρα δεν βλέπει θετικά κάτι τέτοιο.
Στο ίδιο πλαίσιο ο Ζαχαρίας Κουλίας,
όχι όμως και ο Χρίστος Σενέκκης, που
βλέπει θετικά ένα τέτοιο βήμα. Βεβαίως, οι διαφορές δεν μένουν μόνο στο

Βεβαίως στο ΔΗΚΟ, αντιλαμβάνονται πως μία προοπτική συνεργασίας
με το ΑΚΕΛ και συνεπώς προοπτική
διακυβέρνησης θα μειώσει τις διαρροές
προς τη Δημοκρατική Παράταξη, η
οποία αποτελεί τον μεγάλο κίνδυνο
του ΔΗΚΟ σε αυτή την εκλογική μάχη.
Υπενθυμίζεται πως η καρογιανική σχολή σκέψης ευνοεί τη συνεργασία με
ένα από τα μεγάλα κόμματα και αυτή
υπήρξε η κύρια αντίθεση των δύο τάσεων εντός ΔΗΚΟ. Είναι βεβαίως και η
θέση στελεχών όπως οι Βότσης, Τρυφωνίδης, Προκοπίου. Ονόματα που
σύμφωνα με τα κομματικά πηγαδάκια
φημολογείται πως φλερτάρουν εντόνως με τη ΔΗΠΑ, του Μάριου Καρογιάν, ο οποίος κινείται μεθοδικά και διακριτικά για την πρώτη μεγάλη του
εκλογική μάχη. Μία τέτοια κίνηση θεωρείται πως θα αποτρέψει διαρροές
ψηφοφόρων ή στελεχών από το ΔΗΚΟ
στη ΔΗΠΑ.

Τα ποσοστά και η
εξεύρεση υποψηφίου

Η συνεργασία βεβαίως ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ, θα εξαρτηθεί και από τα ποσοστά
που θα λάβουν τα δύο κόμματα στις
επικείμενες εκλογές. Με τη διατήρηση
των ποσοστών του ΔΗΚΟ αλλά και
την αύξηση των ποσοστών του ΑΚΕΛ
σε σχέση με τις βουλευτικές του 2016,
οι πιθανότητες συνεργασίες αυξάνονται, καθώς και η προοπτική της νίκης
για τις προεδρικές εκλογές θα αυξάνεται. Το ερώτημα είναι με ποια μορφή
θα γίνει η συνεργασία και με ποιον
υποψήφιο. Ήδη το ΑΚΕΛ ξεκαθάρισε
πως δεν πρόκειται να δεχτεί συνεργασία με υποψήφιο πρόεδρο τον Νικόλα
Παπαδόπουλο για μία σειρά λόγων.
Κάτι τέτοιο θεωρείται πως δυσκολεύει
την όποια συνεργασία δεδομένου ότι
και ο ΔΗΚΟϊκός πρόεδρος, αλλά και οι
στενοί συνεργάτες του, δεν φαίνεται
να συζητούν μία εναλλακτική πρόταση. Όπως σημειώνουν κύκλοι του Κέντρου, η υποψηφιότητα του κ. Παπαδόπουλου θεωρείται πως θα γίνει δεκτή τελικά από το ΑΚΕΛ στην απουσία
εναλλακτικής υποψηφιότητας, μπροστά στον «κίνδυνο» μιας υποψηφιότητας Νίκου Χριστοδουλίδη που θεωρείται πως κερδίζει ψηφοφόρους και από
το Κέντρο και κυρίως υπό το αφήγημα,
πως ο Νικόλας Παπαδόπουλος δεν είναι το ίδιο πρόσωπο που ήταν μέχρι
και τις προεδρικές εκλογές του 2018.
**** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»
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Στην Αθήνα προς αναζήτηση κοινής πλεύσης ο Αναστασιάδης
Λευκωσία.- Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

λώσει. Οι ίδιες πηγές θεωρούν πως η Άγκυρα είναι
αυτή που προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγμα ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκωσία το οποίο σε επίπεδο
κυβερνήσεων δεν υπάρχει.

Τ

ο κλίμα έντονης ανησυχίας που εξάγεται από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά
προσφάτως και από τον χώρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αναφορικά με τη πιθανή αποτυχία
αναχαίτισης της συνεχιζόμενης τουρκικής επιθετικότητας στη Μεσόγειο με διπλωματικά
μέσα, είναι ένα στοιχείο που παρακολουθείται
με ιδιαίτερη προσοχή στη Λευκωσία και ένας
λόγος, αν όχι ο βασικός, που ώθησαν τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εξωτερικεύσει
δημοσίως τις ανησυχίες του για το αποτύπωμα μιας ενδεχόμενης κλιμάκωσης της τουρκικής κρίσης, που θα αγγίζει την Κύπρο.
Ένα ζήτημα που φέρνει στην επιφάνεια ευαίσθητες πτυχές, που ενώ δεν αγγίζουν το κοινό στόχο
των δύο χωρών, αναδεικνύουν τη διαφορετική θεώρηση πραγμάτων που φαίνεται να επικρατεί σε κύκλους πλησίον της κυβέρνησης στην Αθήνα. Διαφορετικότητα που δεν είναι τωρινό φαινόμενο και
κατά καιρούς ταλανίζει τον άξονα Αθηνών – Λευκωσίας, καθώς θέτει υπό αμφισβήτηση το κλίμα
που επικρατεί στις σχέσεις των πολιτικών ηγετών.
Στην προκειμένη περίπτωση τα όσα εξέφρασε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και στη συνέντευξή
του στην «Κ», για τις επιλογές που έχει η Κύπρος
απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα αλλά και το
τι «υπαγορεύει, κατά τον Νίκο Αναστασιάδη, ο πατριωτικός ρεαλισμός και ορθολογισμός και όχι μια
ρητορική κενών συνθημάτων», καθιστούν την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην ελληνική πρωτεύουσα άκρως ενδιαφέρουσα, προκειμένου να διαλυθούν οι όποιες σκιές έχουν δημιουργηθεί και να αναζητηθεί μια κοινή συνισταμένη
που να μην επιδέχεται αμφισβητήσεων, απέναντι
στις επιθετικές τουρκικές κινήσεις από το Αιγαίο
έως τη Μεσόγειο και τη Λιβύη.

Η επίσκεψη

Η επίσκεψη Αναστασιάδη στην Αθήνα, στις 14
Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί σε μια περίοδο όπου
εντείνονται οι πληροφορίες αλλά και οι ανησυχίες
που εκφράζονται για ενδεχόμενη αψυχολόγητη
αντίδραση της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή ή
τη Λιβύη, το επόμενο διάστημα. Σε Αθήνα και Λευ-

Τα σενάρια

κωσία καταγράφεται κινητικότητα για την ενδεχόμενη πρόκληση ενός θερμού επεισοδίου, απροσδιορίστου εντάσεως και εύρους το επόμενο διάστημα. Η συνάντηση Μητσοτάκη – Αναστασιάδη θεωρείται καθοριστικής σημασίας και θα πραγματοποιηθεί εν μέσω συνεχιζόμενων δημοσίων επικρίσεων κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, υπό τη μορφή διαρροών στον Τύπο ή μέσω δημοσίων απόψεων προσώπων που κινούνται στις παρυφές των κυβερνητικών δωμάτων στην ελληνική πρωτεύουσα. Όπως
έχει φανεί, οι δημόσιες απόψεις του Νίκου Αναστασιάδη έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια στο πολιτικό
παρασκήνιο των Αθηνών χωρίς την αντίδραση από
κυβερνητικής πλευράς. Εικόνα που δεν περνά απαρατήρητη στη Λευκωσία και που ούτε λίγο ούτε
πολύ έχει προκαλέσει μια ιδιάζουσα κατάσταση, η
οποία χρήζει, όπως λέγεται από έμπειρους πολιτικούς αναλυτές, λεπτών χειρισμών. Επί τούτου χαρακτηριστική ήταν η άποψη που εξέφρασε στην
«Κ» πηγή με γνώση όσων τεκταίνονται πίσω από
τα φώτα για τη μετάβαση Αναστασιάδη στην Αθήνα. Με νόημα λέγεται πως «η 14η Ιουλίου θα είναι
μια ενδιαφέρουσα ημερομηνία για τα δρώμενα σε
Ελλάδα και Κύπρο».
Κυβερνητικές πηγές που θέλησαν να τηρήσουν
την ανωνυμία τους, κληθείσες να σχολιάσουν από
την «Κ» αν υπάρχουν σκιές μεταξύ Αθηνών και
Λευκωσίας, κατηγορηματικά απέρριψαν τα όσα

παρουσιάζονται τονίζοντας πως η Αθήνα σε όλα τα
επίπεδα εξουσίας, δείχνει αποφασιστικότητα απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Στην Αθήνα οι
δύο ηγέτες, πέρα από τα τετριμμένα ενώπιον των
τηλεοπτικών φακών, θα αναζητήσουν συγκλίσεις
σε ζωτικής σημασία θέματα που αφορούν κυρίως
τον χειρισμό ζητημάτων, στο σενάριο που η τουρκική επιθετικότητα μετεξελιχθεί σε κάποιο επεισόδιο και θα επεκταθεί πέραν του Καστελόριζου, ένα
σενάριο το οποίο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα
υπόλοιπα τα οποία τυγχάνουν μελέτης από κυπριακής πλευράς τους τελευταίους μήνες.

Το Καστελόριζο

Το πέρασμα Μπορέλ από την τουρκική πρωτεύουσα, πέρα από το κλίμα δυσφορίας που προκάλεσε, ένεκα των όσων είπε δημόσια ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, άφησε πίσω και πληροφορίες για τα
όσα φέρεται να του μετέφερε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου για το ποια θα είναι η τουρκική αντίδραση
στην περίπτωση που η Ε.Ε προχωρήσει σε νέες κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Ο τούρκος ΥΠΕΞ, σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, απείλησε πως η
χώρα του ως αντίποινα θα πραγματοποιήσει σεισμογραφικές έρευνες στο Καστελόριζο. Πληροφορίες που επιβεβαιώνουν στην «Κ» πηγές και στη
Λευκωσία, οι οποίες ωστόσο εκτιμούν πως η Άγκυρα προσπαθεί να δώσει υπόσταση στην επιθετικότητά της, αναζητώντας προφάσεις για να την εκδη-

Πολύ πριν η τουρκική επιθετικότητα πάρει διαστάσεις, στη Λευκωσία παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τα όσα τεκταίνονται στην περιοχή, μελετώντας και αναλύοντας, όπως μας ειπώθηκε χαρακτηριστικά από αρμόδια πηγή, ουκ ολίγα σενάρια. Οι εκτιμήσεις που εκφράζονται για πιθανή
εκτόνωση της τουρκικής επιθετικότητας προς ανατολάς και στην περιοχή της Κύπρου, δεν φαίνεται
να συγκεντρώνουν ισχυρές πιθανότητες στις αναλύσεις που γίνονται, χωρίς αυτό ωστόσο να προκαλεί εφησυχασμό. Στις αναλύσεις που γίνονται η
προσπάθεια είναι να δοθεί απάντηση σε δυο ερωτήματα:
Πρώτον η Τουρκία μπορεί να ασκήσει πίεση μέσω Κύπρου; Αν εκδηλωθεί μια επιθετική, κίνηση σε
πιο σημείο θα μπορούσε να εμφανιστεί; Στο πρώτο
υποθετικό ερώτημα η απάντηση που δίνεται είναι
υπό τη μορφή ερώτησης. Πως μπορεί να ασκήσει
πίεση σε Ελλάδα και Ε.Ε η Τουρκία, όταν π.χ. εδώ
και πολλά χρόνια οι κατοχικές δυνάμεις προσπαθούν να αλλάξουν το καθεστώς της πράσινης
γραμμής, όπως στην περίπτωση των Στροβιλιών.
Στο δεύτερο ερώτημα η απάντηση που δίνεται είναι
πιο ξεκάθαρη. Ναι, μπορούν. Έχουν 7 με 8 σημεία
που για δεκαετίες τα «καλλιεργούν» για να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Επί της θαλάσσης η
απουσία ικανοποιητικής ναυτικής δύναμης, ουσιαστικά δεν μπορεί να αποτελέσει πεδίο άσκησης μεγαλύτερης πίεσης, από την υφιστάμενη με τα τουρκικά γεωτρύπανα.
Στη Λευκωσία παρατηρώντας και αναλύοντας
γεγονότα και πληροφορίες, θωρούν ότι η μόνη
ένταση που υπάρχει στην περιοχή είναι στην πλευρά της Λιβύης, όπου επίκειται κτύπημα της Τουρκίας ως απάντηση στην επίθεση που δέχθηκε από αέρος. Η επίθεση που θεωρείται θέμα ημερών θα είχε
σημειωθεί, σύμφωνα με στρατιωτικές εκτιμήσεις,
αν η Τουρκία δεν είχε απωλέσει το στοιχείο του
αιφνιδιασμού, στον υπόγειο πόλεμο των πληροφοριών.
*** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»

Eνας «outsider» διεκδικεί την ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας
Λευκωσία.- Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Λίγο πριν από την έναρξη της πανδημίας, οι Τ/κ
αναλυτές χαρακτήριζαν την υποψηφιότητα Τουφάν
Έρχιουρμαν, του νεαρού ηγέτη της κεντροαριστεράς,
ως «χαμένη υπόθεση». Σύμφωνα με την άποψη πολλών T/κ αναλυτών και δημοσιογράφων, λόγω της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό του
Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), της
αμφισβήτησης της ηγεσίας και της συρρίκνωσης των
ποσοστών του κινήματος, ο κ. Έρχιουρμαν δεν είχε
μεγάλες ελπίδες να συμμετάσχει στη δεύτερη Κυριακή των «προεδρικών εκλογών». Ωστόσο, οι τέσσερις
μήνες της πανδημίας και οι αλλαγές στις κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές ισορροπίες της τ/κ κοινότητας άλλαξαν τα δεδομένα υπέρ της υποψηφιότητας
του κ. Έρχιουρμαν, με τα ποσοστά του να ακολουθούν μικρή μεν, αλλά αξιοσημείωτη ανοδική πορεία.
Σύμφωνα με τ/κ πηγές, η άνοδος των ποσοστών
του κ. Έρχιουρμαν δυσχεραίνει το έργο των αναλυτών και επιστημόνων που σπεύδουν να διενεργήσουν
νέες δημοσκοπήσεις και σφυγμομετρήσεις για τις
«προεδρικές». «Με μια διαφορά της τάξεως του 1-3%
είναι πολύ δύσκολο να καταλήξεις σε συμπεράσματα
για τους δύο υποψήφιους που θα συμμετάσχουν στη
δεύτερη αναμέτρηση των προεδρικών», σημειώνουν
χαρακτηριστικά οι πηγές μας. Συνεχίζοντας, προσθέτουν ότι το τελευταίο διάστημα, στο παρασκήνιο
έχουν ήδη κυκλοφορήσει νέες δημοσκοπήσεις που
δείχνουν το δίδυμο Μουσταφά Ακιντζί-Τουφάν Έρχιουρμαν να αναμετράται στο δεύτερο σκέλος των
«προεδρικών», με τον «πρωθυπουργό» Ερσίν Τατάρ
να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής.

Τα προβλήματα του PTK

Στο εσωτερικό του ΡΤΚ επικρατούσε αναβρασμός
με πολλά στελέχη να ζητούν αλλαγή πλεύσης και πολιτικής στρατηγικής ώστε να αναχαιτιστεί η πτώση

των ποσοστών του κόμματος. Την ίδια στιγμή, το
ΡΤΚ δεχόταν πιέσεις από την τ/κ Αριστερά. Η υποψηφιότητα του Μουσταφά Ακιντζί για την ηγεσία της
τ/κ κοινότητας δυσχέραινε για ακόμη μία φορά το έργο του ΡΤΚ στις «προεδρικές». Νέες δημοσκοπήσεις
έδειχναν ότι μερίδα της τ/κ Αριστεράς έτεινε προς το
να ψηφίσει κατά τις επόμενες αναμετρήσεις εναλλακτικές πολιτικές δυνάμεις, όπως λ.χ. το Κόμμα Νέα
Κύπρος ή το Κόμμα του Δρόμου της Ανεξαρτησίας.
Στο επίκεντρο των προβλημάτων του ΡΤΚ εντοπίζεται το παραδοσιακό ιδεολογικό αδιέξοδο της σύγχρονης κεντροαριστεράς και φυσικά οι ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη τ/κ κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. Ως παραδοσιακό κεντροαριστερό κίνημα, το ΡΤΚ, εδώ και χρόνια, αδυνατεί να προβάλει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, η οποία από τη μία θα είναι σε θέση να
«απαντήσει» στην άνοδο των συντηρητικών αντιδραστικών δυνάμεων, και από την άλλη να παρέχει
ένα εναλλακτικό μοντέλο για την αντιμετώπιση των
νέων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.
Την ίδια στιγμή, το ΡΤΚ δυσκολεύεται να τηρήσει
ίσες αποστάσεις τόσο από την ε/κ πλευρά όσο και
από την Άγκυρα, με αποτέλεσμα, οι εθνικιστικές τ/κ
πολιτικές δυνάμεις να το κατηγορούν για «συνεργασία με τον αντίπαλο», και μια μερίδα της τ/κ Αριστεράς να το χαρακτηρίζει ως «ελεγχόμενο κόμμα από
την Τουρκία». Στο μέτωπο του Κυπριακού, η γραμμή
του ΡΤΚ παρουσιάζει εξίσου σημαντικά προβλήματα.
Εκτός από το γεγονός ότι τα ηγετικά στελέχη του κινήματος δεν κατορθώνουν να εκφράσουν μια ενιαία
πολιτική γραμμή, το κόμμα αδυνατεί να ορθώσει το
ανάστημά του απέναντι στην Άγκυρα. Σε διάφορα
σημαντικά ζητήματα, όπως το κεφάλαιο των περίφημων εναλλακτικών λύσεων για το Κυπριακό, το οποίο
επιδιώκει να ανοίξει η Άγκυρα στη νέα περίοδο του
Κυπριακού, η ηγεσία του κινήματος περιορίζεται στο

να αναφέρει επανειλημμένα την τοποθέτηση-ατάκα
«δε αποδεχόμαστε άλλη λύση εκτός της ομοσπονδίας».
Την ίδια στιγμή, αποφεύγει να ασκήσει κριτική
στην τουρκική πλευρά για την προσπάθεια αλλοίωσης και παράφρασης του πλαισίου του ΟΗΕ. Οι ρίζες
της συγκεκριμένης αδυναμίας χάνονται στην περίοδο της ηγεσίας του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, ο οποίος επιχείρησε να στηριχθεί στην υποστήριξη και συνεργασία της συντηρητικής κυβέρνησης της Τουρκίας για
να επιλύσει το Κυπριακό. Η κληρονομιά αυτής της
περιόδου ήταν η ταύτιση των ηγετικών στελεχών του
ΡΤΚ με την επίσημη γραμμή της Άγκυρας.
Βέβαια, σε αντίθεση με το ίδιο του το κόμμα, ο κ.
Έρχιουρμαν συμμετέχει στις «εκλογές» προβάλλοντας το προφίλ ενός σύγχρονου πολιτικού ηγέτη. Ως
νομικός και πρώην στέλεχος της τ/κ διαπραγματευτικής ομάδας, ο κ. Έρχιουρμαν γνωρίζει πολύ καλά τις
εξελίξεις στο Κυπριακό, διαθέτοντας αξιοσημείωτη
εμπειρία στο πολιτικό σκηνικό. Την ίδια στιγμή, διατηρεί οδούς επικοινωνίας τόσο με την ε/κ πλευρά,
όσο και με την Άγκυρα. «Σε αντίθεση με τον κ. Ακιντζί και την τ/κ Δεξιά, είναι ο μοναδικός Τ/κ πολιτικός ηγέτης που μπορεί και συνομιλεί ταυτοχρόνως με
τους ε/κ και τους εκπρόσωπους της Άγκυρας», επισημαίνει στην «Κ» πηγή από τον χώρο της τ/κ Αριστεράς, η οποία σε αντίθεση με το 2015, θα υποστηρίξει
στις επόμενες «προεδρικές» την υποψηφιότητα του κ.
Έρχιουρμαν. Η πηγή μας προσθέτει επίσης ότι οι ψήφοι που φεύγουν από την τ/κ Δεξιά, δεν πάνε στον
Μουσταφά Ακιντζί, αλλά στον κ. Έρχιουρμαν, «οι μερίδες της τ/κ Αριστεράς, τις οποίες δεν ικανοποιούν
οι φρούδες ελπίδες του Ακιντζί, ετοιμάζονται να υποστηρίξουν τη μοναδική ρεαλιστική λύση».

Τέσσερις υποψηφιότητες

Όπως στις αρχές του 2020, έτσι και σήμερα το με-

γαλύτερο κόμμα της τ/κ Αριστεράς βρίσκεται αντιμέτωπο με πληθώρα προβλημάτων. Παρόλα αυτά, ο
αναβρασμός που ξέσπασε στο εσωτερικό της τ/κ Δεξιάς, οι αδυναμίες της «κυβέρνησης» στο πεδίο της
πανδημίας, και το πολιτικά άφθαρτο και φρέσκο προφίλ του κ. Έρχιουρμαν έφεραν το ΡΤΚ ένα βήμα πιο
κοντά στη δεύτερη Κυριακή. Ως γνωστόν, η τ/κ Δεξιά
κατεβαίνει στις «προεδρικές» με τέσσερις ξεχωριστές
υποψηφιότητες. Ο «πρωθυπουργός» κ. Τατάρ διεκδικεί την ηγεσία της τ/κ κοινότητας υπό την ιδιότητα
του αρχηγού της τ/κ Δεξιάς.
Ο αντιπρόεδρος της «κυβέρνησης», Κουντρέτ
Όζερσαϊ προωθεί τις δικές του πολιτικές φιλοδοξίες
μέσα από την κατάθεση ξεχωριστής υποψηφιότητας,
ενώ το Κόμμα Αναγέννηση, το οποίο υποστηρίζουν
κυρίως οι έποικοι, προωθεί επίσης τον δικό του υποψήφιο. Τέλος, και το Κόμμα Εθνικιστικής Δημοκρατίας (Γκρίζοι Λύκοι) κατεβάζει τον δικό του υποψήφιο
στις «προεδρικές».
Η πολυδιάσπαση, λοιπόν, στους κόλπους της τ/κ
Δεξιάς είναι πλέον δεδομένη και η προσπάθεια ορισμένων εκπροσώπων της για την ένωση των δυνάμεων της παράταξης δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής
τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Την ίδια ώρα, η «κυβέρνηση» δέχεται τα πυρά μεγάλων μερίδων της κοινωνίας εξαιτίας των λανθασμένων χειρισμών στο μέτωπο του κορωνοϊού. Ενδεικτικά, υποψηφιότητες
των κ. Τατάρ και κ. Όζερσαϊ δέχθηκαν μεγάλο πλήγμα λόγω του σκανδάλου της παραβίασης των κανόνων προστασίας από ιδιωτικό τουρκικό τζετ. Επίσης,
η αύξηση των κρουσμάτων αμέσως μετά την επανασύνδεση με την Τουρκία αναμένεται να στερήσει πολύτιμες ψήφους από την τ/κ Δεξιά στην πρώτη Κυριακή των «προεδρικών».
*** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»
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Ο Αναστασιάδης
στο μνημόσυνο
για τους νεκρούς
στο Μαρί
Λευκωσία.- Εννέα χρόνια συμπληρώθηκαν από την φονική έκρηξη στη ναυτική βάση στο Μαρί στις 11 Ιουλίου 2011. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι αποτελεί
οφειλόμενο χρέος έναντι στους 13 ήρωες
του Μαρί και σε όλους όσοι θυσιάστηκαν διαχρονικά για την ευνομία, τη δημοκρατία
και την υπεράσπιση της ακεραιότητας της
πατρίδας μας, είναι η επανένωση της Κύπρου και η απαλλαγή από τα τετελεσμένα
που δημιούργησε η τουρκική εισβολή και κατοχή. Σε ομιλία του στην επιμνημόσυνο δέηση για τους πεσόντες στην ναυτική βάση
στο Μαρί, ο πρόεδρος Αναστασιαδης απέτισε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στην υψηλή προσφορά τους.
Αναφέρθηκε στο αίσθημα ευθύνης και την
αυταπάρνηση που επέδειξαν, παραμένοντας
πιστοί στο καθήκον και το χρέος τους, ως
έταξαν να πράττουν μέσα από τον όρκο που
έδωσε ο καθένας στη δική του Υπηρεσία. Ευθύνη, πρόσθεσε που καθιστά υπεύθυνους
του πολιτειακούς άρχοντες, μέσα από τις
αποφάσεις που λαμβάνουν να μην επιτρέψουν ποτέ ξανά να επαναληφθούν ανάλογα
λάθη και παραλείψεις που θα οδηγήσουν σε
παρόμοιες τραγωδίες, με τραγικότερες των
συνεπειών την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Ένα νέο κρούσμα
κορωνοϊού το
Σάββατο, ήλθε
σε επαφή με άτομο
με ταξιδιωτικό
ιστορικό
Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Ένα νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού ανακοίνωσαν οι αρχές το Σάββατο
στην Κύπρο, από σύνολο 1.748 εργαστηριακών διαγνώσεων. Με βάση και τα σημερινά
δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανήλθε στα 1,014.
Το θετικό στον ιό άτομο αποτελεί στενή
επαφή ατόμου με ταξιδιωτικό ιστορικό, που
βρισκόταν στην Κύπρο μέχρι τις 6 Ιουλίου.
Μετά την επιστροφή της στη Ρουμανία, η
γυναίκα ενημερώθηκε ότι η μητέρα της ήταν
επιβεβαιωμένο κρούσμα στη χώρα αυτή. Σημειώνεται ότι όταν είχε έρθει στην Κύπρο είχε προσκομίσει πιστοποιητικό αρνητικού
τεστ κορωνοϊού.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, το θετικό στον ιό άτομο προέκυψε από 43 δείγματα που διεκπεραιώθηκαν
από τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομείων.
Επιπρόσθετα, διεκπεραιώθηκαν οι ακόλουθες εργαστηριακές διαγνώσεις, χωρίς
τον εντοπισμό κρούσματος: Από τον έλεγχο
επιβατών και επαναπατρισθέντων, ολοκληρώθηκαν 545 εργαστηριακές διαγνώσεις,
από δείγματα που λήφθηκαν μέσω ιδιωτικής
πρωτοβουλίας διεκπεραιώθηκαν 403 εργαστηριακές διαγνώσεις, από τη διαδικασία
ιχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων υπήρξαν αποτέλεσμα για 6
δείγματα, από δείγματα που λήφθηκαν στο
πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου 10.000
εργαζομένων που επαναδραστηριοποιήθηκαν κατά τη β’ και γ’ φάση της στρατηγικής
για σταδιακή άρση των περιορισμών διεκπεραιώθηκαν 607 εξετάσεις, και από τα δείγματα που λήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος παραπομπών από Προσωπικούς Ιατρούς και ελέγχου ειδικών ομάδων μέσω των
Ιατρείων Δημόσιας Υγείας διεκπεραιώθηκαν
144 εργαστηριακές εξετάσεις.

Κύπρος
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Αντιδράσεις κομμάτων στις εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ
Λευκωσία.- (GreekNewsOnline)

Σ

ε ανακοίνωσή του για τις δύο Εκθέσεις ΓΓ του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, το ΑΚΕΛ αναφέρει
ότι προς το παρόν σχολιάζει μόνο όσα
έχουν δει το φως της δημοσιότητας και
επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί ολοκληρωμένα όταν θα έχει τα επίσημα κείμενα.
«Όπως ήταν αναμενόμενο, τηρούνται
σχετικά χαμηλοί τόνοι ενόψει της νέας
προσπάθειας που θα καταβληθεί μετά την
εκλογική διαδικασία στα κατεχόμενα. Την
ίδια ώρα, όμως, ο ΓΓ φρόντισε να στείλει
και ορισμένα ισχυρά μηνύματα.
Είναι αναμφίβολα θετικό το γεγονός ότι
ο ΓΓ ζητά ανανέωση της θητείας της
UNFICYP αλλά ταυτόχρονα τονίζει με
έμφαση ότι «η έλλειψη διαπραγματεύσεων
από τον Ιούλιο του 2017 δεν σημαίνει ότι
η κατάσταση στο νησί παραμένει αμετάβλητη, είτε σε πολιτικό επίπεδο, είτε στη
νεκρή ζώνη». Αναφέρει ως συγκεκριμένα
παραδείγματα το Βαρώσι, τους υδρογονάνθρακες, την οριοθέτηση ΑΟΖ, το προσφυγικό, ακόμα και την πανδημία. Για να
προσθέσει ότι «η απόφαση και των δύο
πλευρών να περιορίσουν τη διέλευση στα
οδοφράγματα λήφθηκε χωρίς διαβούλευση της μιας με την άλλη». Υπογραμμίζει
ταυτόχρονα ότι «είναι σημαντικό να επιτρέπεται η κυκλοφορία εντός του νησιού
μαζί με τα εισερχόμενα ταξίδια» και ενθαρρύνει τους δύο ηγέτες να συνεργαστούν για το άνοιγμα όλων των οδοφραγμάτων.
Για το Βαρώσι ο ΓΓ του ΟΗΕ παραπέμπει στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας ενώ για το φυσικό αέριο
αρκείται να πει ότι πρέπει να έχουν οφέλη
και οι δύο κοινότητες και να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο για λύση. Δυστυχώς, για
άλλη μία φορά αποφεύγει να τοποθετηθεί
καταδικαστικά για τις αφόρητες τουρκικές
προκλήσεις.
Ο ΓΓ θεωρεί σημαντικά τα ΜΟΕ αλλά
την ίδια ώρα τονίζει ότι αυτά δεν συνιστούν τη λύση του Κυπριακού. Προβληματίζει η επανάληψη της θέσης για εμπόδια
που προβάλλονται σε σχέση με ΜΟΕ, τα
οποία «συνδέονται με το στάτους του
βορρά και ανησυχίες σχετιζόμενες με
“αναγνώριση”» παρόλο που ο κ. Γκουτέρες διευκρινίζει ότι και σε αυτό το θέμα
ισχύει η πολιτική των Ηνωμένων Εθνών
για την Κύπρο και τα σχετικά ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Το πιο σημαντικό στοιχείο της Έκθεσης
παραμένει η δέσμευση του Γ.Γ. ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια για κατάληξη σε
όρους αναφοράς όπως συμφωνήθηκε στο
Βερολίνο τον περασμένο Νοέμβριο. Επαναλαμβάνει ότι σε πρώτο στάδιο θα επιδιώξει άτυπη συνάντηση 5+ και τονίζει με
νόημα ότι αυτή η φορά πρέπει να είναι διαφορετική. Σχετικά με το ζήτημα του
στρατιωτικού μηχανισμού επαφής, ο ΓΓ
αναφέρεται σε δεδηλωμένη δέσμευση των
μερών για την καθιέρωσή του αναμένουμε
σχετική ενημέρωση από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.
Συμπερασματικά, καθίσταται σαφές ότι
θα καταβληθεί μια νέα προσπάθεια μετά
την εκλογική διαδικασία στα κατεχόμενα.
Το ΑΚΕΛ καλεί τους δύο ηγέτες να αξιολογήσουν ορθά την προειδοποίηση του ΓΓ
ότι η απουσία επίλυσης του Κυπριακού είναι ολοένα και περισσότερο μη βιώσιμη,
να συμβάλουν στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος και να δείξουν έμπρακτη
ετοιμότητα συνέχισης της διαπραγμάτευσης από το σημείο που έμεινε στο Κραν

Μοντανά».

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

Η ουδετερότητα την οποία ο ΓΓ του ΟΗΕ και
κατ’ επέκταση ο διεθνής οργανισμός ακολουθεί
στο θέμα της Κύπρου, θα αποβεί σε βάρος της
παγκόσμιας ειρήνης αλλά και των αρχών για τις
οποίες ο ΟΗΕ έχει συσταθεί και λειτουργεί, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος
Σιζόπουλος.
Σε δηλώσεις στη Λάρνακα και αναφερόμενος στο περιεχόμενο του ανεπίσημου αντίγραφου της έκθεσης του ΓΓ για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ
και για τις καλές του υπηρεσίες για την Κύπρο,
ο κ. Σιζόπουλος είπε πως «δυστυχώς με λύπη,
για ακόμα μια φορά, διαπιστώνουμε μια προσπάθεια ουδετερότητας την οποία ο ΓΓ επιχειρεί μέσα από την έκθεση του. Δεν είναι δυνατόν
η κατοχική Τουρκία να ουδετεροποιείται και να
μπαίνει στην ίδια μοίρα με την κατεχόμενη Κύπρο».
Δεν είναι δυνατόν, συνέχισε, «να υπάρχει
προσπάθεια έμμεσου εκβιασμού για τα ζητήματα που έχουν σχέση με την αξιοποίηση του φυσικού αερίου πριν ακόμα από την επίλυση του
Κυπριακού. Πολύ περισσότερο δε σε μία κρίσιμη για την Ανατολική Μεσόγειο περίοδο, όπου
η συμπεριφορά της Τουρκίας είναι απαράδεκτη
και προκλητική, αυτά όλα να μην καταγράφονται σε μια έκθεση».
Ελπίζουμε είπε ο κ. Σιζόπουλος «ότι η κυπριακή Κυβέρνηση, σε συντονισμό με άλλες δυνάμεις, θα προσπαθήσει όσο το δυνατόν να διαφοροποιήσει προς το θετικό το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης. Διαφορετικά λυπούμαι να παρατηρήσω ότι η ουδετερότητα την οποία ο ΓΓ
του ΟΗΕ και κατ’ επέκταση ο διεθνής οργανισμός ακολουθεί, θα αποβεί σε βάρος της παγκόσμιας ειρήνης αλλά και των αρχών για τις
οποίες ο ΟΗΕ έχει συσταθεί και λειτουργεί».
Όσον αφορά την απόφαση της Τουρκίας για
μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί, ο κ. Σιζόπουλος είπε πως «η προκλητική συμπεριφορά
του ισλαμοφασίστα Προέδρου της Τουρκίας
Ταγίπ Ερντογάν καθώς και των οργάνων της
τουρκικής κυβέρνησης, υποδηλώνουν για ακόμα μια φορά τους επεκτατικούς στόχους της
Τουρκίας σε βάρος του ελληνισμού».

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ ήταν ο κύριος ομιλητής σε εκδήλωση καταδίκης του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 1974, που
πραγματοποίησε σήμερα η Επαρχιακή Επιτροπή
ΕΔΕΚ Λάρνακας, στο χώρο προτομής του ήρωα
της αντίστασης, Κόκου Φωτίου στη Λάρνακα.

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το προσχέδιο της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, «ξεπλένει»
την Τουρκία για την επιθετικότητα και προκλητικότητα που επιδεικνύει, ενώ ενθαρρύνει τον
Ερντογάν να συνεχίσει την επεκτατική του πολιτική, αναφέρει η «Συμμαχία των Πολιτών».
«Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν στη Συμμαχία Πολιτών, οι αναφορές
του ΓΓ ΟΗΕ στο ζήτημα αναγνώρισης του ψευδοκράτους το οποίο αποκαλεί επανειλημμένως
«βορρά». Αναμέναμε από τον κ. Γκουτέρες να
στιγματίσει το κατοχικό καθεστώς το οποίο σε
κάθε ζήτημα επιχειρεί να επιβάλει διαδικασίες
που οδηγούν σ’ αναγνώριση του. Αντ’ αυτού,
έμμεσα αλλά σαφώς, αφήνει αιχμές κατά της
νόμιμης Κυβέρνησης, ότι οι ανησυχίες της για
αναγνώριση του ψευδοκράτους δυσχεραίνουν
την κατάσταση.
Ο ΓΓ οφείλει να σέβεται τα ψηφίσματα του
ΣΑ που κρίνουν το ψευδοκράτος ως αποσχιστικό και παράνομο και καλούν τα κράτη μέλη του
ΟΗΕ να μην το αναγνωρίσουν.
Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι το προσχέδιο της Έκθεσης του ΓΓ, προσφέρει πλήρη κάλυψη των παρανομιών και των προκλήσεων της
Τουρκίας. Με ποντιοπιλατική προσέγγιση αναφέρεται στις προκλήσεις της Τουρκίας στο μεταναστευτικό και στην παραβίαση του διεθνούς
δικαίου στην ΑΟΖ της ΚΔ, εξισώνοντας θύτη
και θύμα. Με τέτοιες προσεγγίσεις από τον ΓΓ
του ΟΗΕ, ο οποίος οφείλει να είναι ο θεματοφύλακας του διεθνούς δικαίου, η Τουρκία όχι
μόνο δεν έχει λόγο να εγκαταλείψει την επιθετική και επεκτατική της πολιτική αλλά αντίθετα
ενθαρρύνεται να την κλιμακώσει.
Τέλος καλούμε την Κυβέρνηση να μας ενημερώσει ποιος είναι ο στρατιωτικός μηχανισμός
συνεργασίας που αναφέρεται στην έκθεση του
ΓΓ ΟΗΕ και τι αρμοδιότητες έχει».

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤO ΜΑΡΙ

O Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης αποτίει φόρο τιμής στους νεκρούς
Που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στο Μαρί της 11ης Ιουλίου 2011.

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

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

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

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.

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

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

hour. Call Don at 973-789-6408.

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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Memories of Hagia Sophia in Constantinople
By Catherine Tsounis

“T

oday we view Hagia Sophia as an architectural achievement withstanding earthquakes. Famous for its dome. It is the
masterpiece of Byzantine architecture,” said
attorney Panagiota Petropoulou. Visiting
Agia Sophia, known as The Church of the Holy Wisdom, in the summer of 2019 with a
middle class Greeks in a Kapogiannis Tripoli
tour was an eye opener. I heard the Greek
point of view . I now appreciate all the Greek
I learned at S.t Demetrios School in Astoria
and my Greek grandmother who only spoke
Greek.
When we crossed the Evros River in Eastern
Thrace, our guide, the late Taki Kapogiannis explained “Hagia Sophia is not a Greek Orthodox
Church. Do not expect to worship icons, or
light candles. We must respect the civilization of
the country we are visiting.” Everyone did and
were ARISTOCRATS. Our guide was Mesout
from Xanthi, Western Thrace. I noticed in his
guided tour he did not spend any time with
icons of Byzantine emperors. Persons can see
virtual tours on online. I am relating what interested me, as a descendant of the “Lost Greek
Communities of Asia Minor, Western Anatolia”.
On my own, I studied the amazing iconography. The Comnenos mosaic, also located on the
eastern wall of the southern gallery, dates from
1122. The Virgin Mary is standing in the middle, depicted, as usual in Byzantine art, in a dark
blue gown. She holds the Child Christ on her
lap. He gives His blessing with His right hand
while holding a scroll in His left hand. On her
right side stands emperor John II Comnenos,
represented in a garb embellished with precious
stones. He holds a purse, symbol of an imperial
donation to the church. Empress Irene stands
on the left side of the Virgin, wearing ceremonial garments and offering a document. Their eldest son Alexius Comnenos is represented on
an adjacent pilaster.1

The Diesis mosaic has John the Baptist on
the right and the Virgin Mary on the left asking
Christ in the Center to intercede for humanity.
The apse is the semi-dome located behind the
altar. The mosaic decorating the apse in Hagia
Sophia was completed during the 9th century. It
is a representation of Virgin Mary sitting on a
backless throne, with young Jesus Christ on her
lap. Set on a golden background, it creates a
strong contrast with the dark color of her
clothes. This mosaic is very important because
it was the very first one created after iconoclasm. It was unveiled on March 29, 867, by Patriarch Photios I and Emperors Michael III and
Basil I.
The Hellenistic marble lustration urn from
Pergamon is enormous. Sultan Murad III (15461595) took it from Pergamon and placed in Hagia Sophia. “My family is from Pergamon, Asia

Minor,” said the late Jimmy Tsoros in the 1980’s.
He was my parents’ patrioti (friends from their
region). “The entire city lies in a German museum. But you must go to Germany to see Greek
heritage.”3
When exiting Hagia Sophia, I saw the mosaic
that made an impression. The 10th century mosaic of the Virgin Mary in the center with two
Byzantine emperors.. To the left is Justinian I
presenting a model of Hagia Sophia and the inscription “Famous Emperor Justinian”. To the
right is Constantine presenting a model of his
city and the inscription “Among the saints is
great Emperor Constantine”.2 Mesout did not
spend adequate time explaining mosaics. I was
inspired to do research in New York City.
I began watching Netflix “The Rise of the Ottoman Empire.” After one episode, I stopped.
Why? As scholar Mardo Anastasian says “The

The Life of Saint Marina
By John Athanasatos
St Marina was born around the mid to late 3rd
Century in Pisidia, Asia Minor. Her father was a
pagan priest and her mother died when she was
very young. Her nursemaid is the one who raised
her in the Christian faith. However, when her
father learned about Marina being a Christian,
he disowned her. When Marina was about fifteen
years of age she was arrested and thrown in
prison for being a Christian. This was during the
reign of the Emperor Diocletian (284-305) who
was very brutal towards Christians. Marina was
held in custody in the district ruled by Governor
Olymbrios. He tried to persuade her to renounce
Christ and become his wife. Marina refused and
was subjected to brutal tortures. These included:
being nailed to a board with her flesh being
lashed at with tridents and being violently
beaten. Yet, miraculously the Lord completely
healed her wounds. Her healed body would,
however, be temporary since shewas soon tied
naked to a tree and burnt alive. As her flesh was
burning, Marina beseeched the Lord to permit
her to be baptized in water. The Governor
overheard her say the word water and so ordered
her to be drowned in a cauldron. Marina
besought the Lord to make this torture acceptable
as her baptism.
As she was forced down into the water, a light
shone upon Marina and a dove descended from
Heaven upon her with a golden crown in its
beak. This is reminiscent of the Lord’s Baptism in
the Jordan River: and immediately, coming up
from the water, He saw the heavens parting and
the Spirit descending upon Him like a dove. (Mk

1:10) As this happened, the fetters on Marina
miraculously broke off and she glorified the Holy
Trinity: Father, Son and Holy Spirit. As she
emerged from the cauldron, once again her body
was completely healed. Those who witnessed
this, glorified God and became Christians. For
Christ Himself said:let your light so shine before
men, that they may see your good works and
glorify your Father in heaven. (Mt 5:16) Those
who do good works are not to be praised and
glorified, rather the works bear witness to God
that He may be glorified. The Governor was
outraged and ordered the execution of all
Christians in that region. A total of 15,000
Christians were martyred for the True Faith that
day. St Marina was among those, she was
beheaded.
The relics of St Marina are deposited in a
church dedicated to the Theotokos in Athens.
Her venerable hand was transferred to the
Vatopedi monastery in Mount Athos. St Marina’s
intercessions are sought especially for deliverance
from demonic possession. There is an icon of St
Marina, depicting her shattering the Evil One
with a hammer. This is similar to that of the icons
of St George and St Demetrios. Both these Saints
are depicted shattering evil with a spear in lieu of
a hammer.
In a time of distress and uncertainty, we look
upon St Marina as an example of resilience and
piety. Her faith in Christ only strengthened the
more she was tortured. Her purpose in life was
simply to serve Christ. All of us have been
affected one way or another from COVID-19.
These past few months certainly have been
challenging and unprecedented. Perhaps the

scariest of all is what is yet to come. Nevertheless,
we need to be vigilant and have faith. St Marina
experienced one torture after the other, not
knowing what was to come next. All she knew
was that she believed in Christ and would contest
her faith in Him, even to the point of death.
All-laudable martyr Marina, neither the fire of
torments nor the enjoyment of pleasure, nor
worldly graces, nor the delight of youth, separated
you from the love of Christ! You desired to reach
the surpassing beauty of your holy Bridegroom:
You were made worthy of this, most divinelyblessed one!(Stichera of Festal Vespers)
Coronavirus pandemic is still upon us, even
worsening in many states. Yet, Christ is in our
midst, He has not forsaken us and will deliver us
from this debacle. When this time will come is
not for us to know but for Him to reveal to us.
Just as the Lord had a plan for St Marina, He
likewise has a plan for each of us. We just need to
have patience and put our trust in Him.
Let us seek the intercessions of St Marina
before the Lord our God, to continue to guide us
and heal us.
From infancy you were consumed with
wholehearted love for Christ the Bridegroom, O
virtuous maiden. So you ran to Him, like a thirsty
gazelle to ever-flowing springs, and you preserved
your-self in the contest, and as a glorious bride you
reached the truly eternal chamber of your Creator,
decorated, adorned, crowned, glowing as a torchbearing victor; and you were given the award, as if
a gold medal, as a winner in the martyric games.
(Festal Oikos)
O Great Martyr, Marina, intercede for us all!

West gave Constantinople as a gift to the Ottoman Empire.” The Series, forgets the West’s lack
of support, concentrates on astrology, and
shows a positive image of the Ottoman conquerors.
Only scholas know the flag of Constantinople was adopted by the Ottomans with the 1453
City Conquest. “When the Ottoman Empire
conquered Constantinople in 1453 they adopted the flag of Byzantium because of the dream
that Osman I had, which he believed to be a
good omen and therefore a good symbol for his
new empire.”4This fact distressed
students reading it in Greek at a university
class I taught in New York City. I never had anyone read this Greek passage again.
“Many may ask What enabled Byzantium to
last for so long? Long answer: Because it had a
healthy foundation on economy, societal order,
religion, army, and administration. The Byzantine Empire got all the vices of the Roman Empire corrected - and the Byzantine Empire was
everything what the Roman Empire should
have been.”5
With the Covid-19 Pandemic, this Hagia Sophia tour from the Greek viewpoint is a sacred
memory. The late Taki Kapogiannis said, “I am
watching over you and making sure you enjoy
your trip.” Special appreciation to Kostoula and
Maria Kapogiannis who worked behind the
scenes in Tripoli and Sofi Goc of Aziz Moderno
Travel and assistant George.
References:
1. https://nomadicniko.com/2013/09/18/byzantine-mosaics/
2. nomadicniko.com
3. https://eu.greekreporter.com/2012/12/26/
greek-treasures-in-berlins-pergamon-museum/
4. https://theculturetrip.com/europe/turkey/
articles/9-cool-facts-about-turkeys-nationalflag/
5. https://www.quora.com/Why-did-theByzantine-Empire-last-for-so-long
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Elpidophoros Visits Local Police Precinct in Manhattan
New York, NY –
n Thursday, July 9, 2020,
His Eminence Archbishop
Elpidophoros of America visited
his local Police station, the 19th
Precinct, which covers the neighborhood of the Archdiocese, where
he met and dialogued with Captain
Kathleen Walsh and members of
the force, including three GreekAmericans, Officers Stephan Koustoubardis, Irene Prentzas and Panagiotis Koutsoudilakis.

O

New York, NY – On Monday, July 6, 2020, His
Eminence Archbishop Elpidophoros of America
reiterated his support of the Archdiocese Benefits
Committee (ABC) as they develop a strategy for
providing retirement benefits to Clergymen and
Lay Employees of the Greek Orthodox Archdiocese of America. The ABC is a separate entity led
by members who are principally elected by the
clergy for the purpose of managing existing benefit plans and adopting new ones. His Eminence
Archbishop Elpidophoros said in his remarks:
“The ABC has a difficult task ahead of them; the
responsibility of finding a solution to the persistent
issue of the Pension Plan. We are confident they
will work diligently and swiftly because our clergy
and their families deserve the utmost attention and
gratitude. Thanks to the legacy of our past Treasurer Michael Psaros, and the ongoing work of Treasurer Elaine Allen, our Archdiocese has achieved
the stability and transparency necessary to move
forward, and now we must find a solution that
works for everyone involved. We fully support the
ABC in this urgent work, knowing that the hard
decisions they face now will ultimately provide a
pension benefit to our clergy and lay employees
that is financially viable.”
The Archdiocese Benefits Committee, under
chairman Fr. James Paris, already reported to the
Archdiocese Council on its recommendation to
explore a transition from the defined benefits plan
to a defined contribution plan. The investigation
and hard work that will take place over the next
months in advance of the Clergy Laity Congress
will lay the groundwork for finding an equitable
approach to transitioning retirement benefits for
all clergy and lay employees.

The Archbishop was looking forward of such an encounter for some
time, especially because of his commitment to the New York Police Department (NYPD) St. Paul’s Society,
whose members are composed of
Greek-American & Eastern Orthodox Law Enforcement officers from
federal, state and local police agencies.
In his remarks at the Station, His
Eminence Archbishop Elpidophoros
said:
“I know that 2020 has been a particularly difficult year for us all, and
especially for you essential public
servants. I want you to know that you
are in my prayers and in my heart, as
you continue to strive to serve the
public good and the good people of
the City of New York with professionalism, compassion, and empathy.
You are often put on the line and I
want you to know that as your fellow-citizen and as a religious leader
in our city, you are not forgotten.”

45th Biennial Virtual
Clergy-Laity Congress

Encyclical of the Holy Eparchial Synod on Hagia Sophia
We, the Members of the Holy Eparchial Synod of
Greek Orthodox Archdiocese of America, under
the presidency of His Eminence Archbishop Elpidophoros of America, write to you in the power of
the Holy Spirt in these anguished days when the
Great Church of Christ, the Patriarchal Cathedral
of Holy Wisdom, Ἁγία Σοφία, institutionalized for
the past ninety years as a museum and world cultural monument, has been re-converted into a
mosque. This egregious and unnecessary action
has gravely wounded all Orthodox Christians, indeed all Christians around the world and all people
of faith and good will.
As your Shepherds and the guardians of the
Faith, we mourn with you. But we all know the
truth:Ἁγία Σοφία was built as a Christian Church,
the greatest Christian Church for a thousand years,
until it became the spoils of war and was converted
into a mosque. It was the glory of the civilized
Christian world for centuries, an architectural marvel of the transfiguration of terrestrial into the
manifestation of the celestial. From its central
dome, borne aloft on clouds of light, the Great
Church comprised a vision of Heaven on earth,
and its Liturgy was the most magnificent the world
has ever seen.
As the embassy of Saint Vladimir, Prince of Kyiv
and All Rus uttered after being present for the Divine Service: “We did not know whether we were
on earth or in heaven!” Such is the spiritual intensity of every aspect of the Great Church. Her iconography is a crowning spiritual aesthetic, achieving the vision, the θεωρία of God among humankind. Through the centuries, all who approached
Constantinople by sea or land beheld her towering
majesty rising above the massive walls that encircled the Queen of Cities. She was a reminder of the
triumph of Resurrection over sin and death, and
the surety of God’s love and care for His People. She
was and indeed still is the very heart of Orthodoxy,

The agenda of the
45th Biennial Virtual
Clergy-Laity Congress
was announced

for she manifests even now the way to be true
co-creators with the Creator of all of a truly Christian culture, civilization, and polity.
Even during the centuries of the Ottoman period, the power of Ἁγία Σοφία, although now used as
an Islamic shrine, was unmistakable, and unmistakably Christian. Throughout the Orthodox world
the Great Church remained a symbol of the Orthodox Faith of the Ecumenical Councils which bound
the far flung Orthodox Peoples together. Even the
stunning design of the Church was repeated across
the Islamic world in every city and town, as the
overwhelming beauty of its presence inspired
builders throughout what we now call the Middles
East.
But let us make it very clear. For the Orthodox
Christian, there is only one Great Church of Christ.
There would be many other “Hagia Sophias” built
around the world; most notably in Kyiv for the People of Rus, but none dared to imitate the original.
She was to stand alone, at the center of the circle of
the Orthodox World for all to relate to as do the
spokes on a wheel. We are all connected to the
Great Church, whether we know and acknowledge
this or not.
Therefore, in response to what has happened, we
also ask the question posed to the Apostles on the
Day of Pentecost: “Τί ποιήσομεν, ἄνδρες ἀδελφοί –
Brethren, what then must we do?” (Acts 2:37). First
and foremost, we must bend our knees before the
Holy Wisdom of God, our Lord Jesus Christ, and
beseech Him through the intercessions of His Holy Mother to protect the Great Church of Christ
that lives on in the person of our Ecumenical Patriarch and the Holy Ecumenical Patriarchate of Constantinople. We must pray that God will arise and
scatter every ill intention that may manifest toward
our community of faith and indeed all the religious
minorities in Turkey.
And we must arise, beloved Christians. We must

arise and speak out for the silent stones of Ἁγία
Σοφία. We must go to our Christian neighbors and
friends here in this free land of America, and ask
for their prayers and their help. We must arise and
speak to our elected leaders and demand that they
act in conscience and righteousness to protest by
every means possible this defiance of the modern
sensibility which respects not only diversity, but the
status quo that allows for the peaceful and harmonious cohabitation of nations, religions, races, and
ethnicities.
We must arise and as the People of God, make
our voices heard from Washington State to Washington, DC, and not lose heart, lose faith, or lose
courage because, though our struggle may be long,
it is not without our ultimate hope. Remember that
there is no one alive today who remembers Ἁγία
Σοφία as either a Church or a mosque. Everyone
knows it as the former of both which was honored
as an international monument, on par with the
Parthenon and the Pyramids of Egypt. It should be
allowed to retain its status quo as a place of encounter for Christians and Muslims, and for all
people who desire to behold how faith in God can
transform the world.
Therefore, let us arise – as Orthodox Christians, as people of conscience with a righteous
cause. Let us make our presence and our voices
known. Your every breath expended will add to “a
sound from Heaven as of a rushing mighty wind”
(Acts 2:2) that will sweep across the world carrying
our message.
Not one of hate but one of love, of decency, of
understanding, and of mutual respect.
We will never give up our hope, never give up
our faith; and we will never give up our love.
Σοφία, Ὀρθοί!
With paternal love in our Lord Jesus Christ,
†ELPIDOPHOROS, Archbishop of America
and the Holy Eparchial Synod

Meanwhile from the Greek Orthodox Archdiocese the agenda of 45th Biennial Virtual Clergy Laity Congress was announced. The Congress will
take place from September 9 & 10, 2020 and its
theme is “…The Greatest of These is Love” (1 Cor.
13:13).
THE AGENDA
Part I - September 9
Beginning at 12:00 p.m. Eastern Time
1. Opening Session
Will include the Keynote Address of Archbishop
Elpidophoros as well as greetings of the Ecumenical Patriarch and other dignitaries.
2. Finance Committee Meeting
3. Administration Committee Meeting
4. Archdiocesan Presbyters Council Meeting
5.
Ministry Webinars “Responding to COVID-19”
a. Parish Software
b. Center for Family Care
c. Youth Safety
d. Youth and Young Adult Ministries
e. Stewardship, Outreach and Evangelism
f.
Internet Ministries
g. Religious Education
h. Greek Education
6. Pension Education Roundtable Webinar
Part II - September 10:
Beginning at 12:00 p.m. Eastern Time
1. Opening Session
Will include the Plenary Address of Archbishop
Elpidophoros as well as standard rules and procedures of the Plenary Session
2. Administration Committee Presentation
3. Finance Committee Presentation
4. Consideration of Pension Plan Discussion
5. New and Old Business
6. Plenary Session Closing Comments
Parishes that have not already responded are
kindly asked to name their delegates to the Congress by visiting https://j.mp/parish2020.
Once a parish form is received and processed, the
delegates indicated will receive registration information in mid-July and a link to enter into the virtual Clergy-Laity Congress.
Questions or assistance can be addressed through
the Chancellor’s Office at (212) 570-3513 or via
email at chancellor@goarch.org.
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How about to call a boycott on visiting Turkey by Greek Americans?
From last page
“With this court ruling, and with the measures we took in line with the decision, Hagia Sophia became a mosque again, after 86 years, in
the way Fatih the conqueror of Istanbul had
wanted it to be,” Erdogan said in a national address, according to “Reuters”.
Erdogan said Turkey could now leave behind
“the curse of Allah, profits and angels” that Fatih
- the Ottoman Sultan Mehmet II - said would be
on anyone who converted it from a mosque.
“Like all our mosques, the doors of Hagia Sophia will be open to all, locals and foreigners,
Muslims and non-Muslims,” said Erdogan, who
earlier on Friday signed off on the Religious Affairs Directorate managing the site.
In a look-warm statement, State Department
Spokesperson Morgan Ortagus expressed the
disappointment of the U.S. administration by the
decision by the Government of Turkey to change
the status of the Hagia Sophia.
“This building is an important part of the
«Historic Sites of Istanbul» UNESCO World
Heritage Site, in recognition of its rich multicultural history.”
She continues saying that “We understand the
Turkish Government remains committed to
maintaining access to the Hagia Sophia for all
visitors, and look forward to hearing its plans for
continued stewardship of the Hagia Sophia to
ensure it remains accessible without impediment
for all.”

STOP TRAVELLING TO TURKEY

Apostolos Zoupaniotis, Publisher/Editor of
the “Greek News” said that it is time for our
Community organizations to show the way on
what measures should be taken against Turkey.[
“We ask the U.S. government to be tough on
Turkey, when our organizations fund Turkey
with millions of dollars, by visiting the country
to express support to the Ecumenical Patriarchate. The Archons, the AHEPA and many Greek
Orthodox Church organizations spend millions
when their delegations visit Constantinople;
Turkish Airlines is used by many Greek Americans in travelling to Greece. Are we expecting to
be taken seriously?”
The publisher of “Greek News” proposed to
immediate stop using Turkish Airlines in traveling to Greece and official visits to Turkey.
“If we want to support the Ecumenical Patriarchate, let’s talk to his All Holiness over video
conference and send all the money we will save
to the Fanar”.

U.S. CONGRESS

U.S. Senators Bob Menendez (D-N.J.) and Jim
Risch (R-Idaho), Ranking Member and Chairman of the Senate Foreign Relations Committee,
issued the following statement in reaction to
Turkish President Recep Tayyip Erdogan’s effort
to convert the Hagia Museum of Istanbul from a
world-famous cultural site into a mosque:
“Hagia Sophia in Istanbul, Turkey is a place of
deep spiritual significance for people of diverse
backgrounds from around the world. For more
than three quarters of a century, Turkish policy
maintained this revered building as a museum,
but President Erdogan today signed a decree that
removes this museum status and converts it into
a mosque.
“We strongly denounce President Erdogan’s
decision to convert Hagia Sophia from a museum into a mosque. At points in its history, Hagia
Sophia served as a place of worship for Muslims
and Christians, and for decades has been an extraordinary and welcoming center to people of
all faiths. Erdogan’s move today is a deep affront
to Christians around the world who look to Hagia Sophia as a shining light and deeply revered
holy site. This conversion of its status is unnecessarily divisive at a time when we need more, not
fewer, efforts to build bridges between Islam and

Christianity. We strongly urge Erdogan to reverse this decision and sustain Hagia Sophia’s remarkable legacy and maintain its status as religiously neutral museum for peoples of all faiths
and cultures to visit and celebrate our common
world heritage.”
Representative Brad Schneider from Illinois
said “Erdogan has today disgraced Turkey and its
rich tradition of multiculturalism with this decision. Hagia Sophia cathedral is a revered holy site
for Christians and Muslims alike, a treasure for
the world—not a political pawn for divisive autocrats.”
Rhode Island CongressmanDavid Cicilline
said “The world should be outraged by Erdogan’s
decision to take #HagiaSophia - part of our common world heritage - and use it as a political tool
that divides. There should be consequences for
this violation of Hagia Sophia’s @UNESCO
World Heritage Site status.”
The U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) decries the decision of
Turkey’s Council of State (Danıştay), the country’s highest administrative court, to permit the
conversion of the historic Hagia Sophia from its
current status as a museum back into a mosque.
USCIRF Vice Chair Tony Perkins said, “USCIRF condemns the unequivocal politicization
of the Hagia Sophia, an architectural wonder that
has for so long stood as a cherished testament to
a complex history and rich diversity. Both Christians and Muslims alike ascribe great cultural
and spiritual importance to the Hagia Sophia,
whose universal value to humankind was reaffirmed with its inclusion in the United Nations
Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) World Heritage List in 1985.”
“It is regrettable that the Turkish government
has proceeded with these steps, and with such
disregard for the feelings of its own religious minority communities,” USCIRF Commissioner
Nury Turkel added. “This decision comes at a
time of increased fear and insecurity due to recent attacks on churches and other threats
against religious and ethnic minorities and will
only add to their sense of marginalization under
President Recep Tayyip Erdoğan’s government.”
In its 2020 Annual Report, USCIRF recommended that the State Department place Turkey
on its Special Watch List for engaging in or tolerating severe religious freedom violations.

HOLY EPARCHIAL SYNOD

On Friday, Archbishop Elpidophoros convened a special session of the Holy Eparchial
Synod, and with great sorrow and heartfelt anguish informed its members of the decision
made by the Turkish government earlier today to
convert Hagia Sophia of Constantinople into a
mosque.
The communiqué issued by the Synod states

that for Orthodox Christians around the globe,
and also for the entire Christendom, Hagia Sophia, Constantinople, and the Ecumenical Patriarchate are sacred spiritual centers and comprise
a repository of our Christian Faith and tradition.
Therefore, we call the Turkish government to respect the pan-Orthodox and pan-Christian consciousness, which today has been deeply wounded by this decision.
“We hope that this decision is not a manifestation of the deterioration in the stance of the
Turkish government toward the Ecumenical Patriarchate and other religious minorities in Turkey. The hierarchy, the clergy, the monastics, and
the faithful people of our Holy Archdiocese are
deeply distressed, and pray fervently that peace,
love, and well-being will prevail in that region
and that the Turkish government annuls this decision.”
A statement was also issued by the Executive
Committee of the Assembly of Canonical Orthodox Bishops of the United States of America.
“We, the Executive Committee of the Assembly of Canonical Orthodox Bishops of the United States of America, protest the decision of the
civil courts in Turkey, as well as the clear direction of their government, to re-convert Hagia Sophia into a mosque. As citizens of the United
States of America, we implore our government to
intervene for the reversal of this decision. Furthermore, we urge the Turkish government to return to the status quo whereby Hagia Sophia remains a museum, respecting both its origins and
history.
By contrast, this unilateral action denies the
universal vocation of this holy and sacred place.
Hagia Sophia belongs to the whole of humanity
as a World Heritage Site. Built in 537 AD during
the reign of Emperor Justinian, it has been, for
more than a millennium, a place of rich cultural
and spiritual inspiration for all.
We are particularly concerned about the negative effects such a change will have on religious
pluralism in Turkey, as well as on the relations
among nations and between faith-based organizations. We call on the international community
to invite the Turkish authorities to revise their
decision, affording all people the opportunity to
continue enjoying the full and rich history and
beauty of this outstanding landmark. This
unique Christian monument should remain
open to all as a sign of co-existence and peace
among all peoples of good will.”

COMMUNITY
ORGANIZATIONS

Supreme President of the AHEPA George G.
Horiates has issued the following statement:
“AHEPA condemns in strongest terms the action taken today by Turkish President Recep

Tayyip Erdogan, who formally changed the status of Hagia Sophia to a mosque following a
Turkish court’s decision that paved the way for
him to do so.
It is unfortunate and a disappointment that
Hagia Sophia has fallen victim to Turkey’s domestic politics. Today’s action also is an indictment of Turkey’s judicial system following Erdogan’s purges and the diminished role and influence of Turkey’s secular community in Turkish
society under the tyranny of the Erdogan regime.
We appreciate the swift response from UNESCO. We call on the international community to
hold Turkey accountable to the international
bodies and conventions to which it is a signatory
that stipulate Turkey’s responsibilities to preserve
its rich cultural and religious heritage.
Hagia Sophia is the fifth instance of a former
Byzantine church named «Hagia Sophia» to have
been converted to a mosque during the past decade in Turkey, according to The Economist.
Hagia Sophia is a gift to all humankind. Its value is universal and it must be preserved as such.”
The American Hellenic Institute (AHI) strongly condemned Turkish President Recep Tayyip
Erdogan’s formal action that changes Hagia Sophia from a museum into a mosque.
“Members of the U.S. Congress, in both chambers, and Administration officials, who profess
to be persons of faith and advocates of religious
freedom must immediately implement every
policy at their disposal to demonstrate that this
act is intolerable,” AHI President Nick Larigakis
said.
Hagia Sophia is a UNESCO World Heritage
Site of “outstanding universal value.” By this deplorable act, Turkey adds to its pattern of rejecting international norms, international institutions, laws, and treaties. Erdogan has exiled
from the political and social life of Turkey any
notion of religious tolerance.
Organizations such as AHI have repeatedly
publicized the fact that Turkey is erasing its religious and cultural heritage by suppressing of the
freedom of its religious minorities to worship as
they see proper. In a February 11, 2020 statement, AHI condemned a Turkish administrative
court’s ruling in which the court that denigrated
Turkey’s Christian heritage. AHI presciently
stated that, “The decision is an ominous precedent for any church that later served as a mosque,
particularly Hagia Sophia.” Today, Erdogan has
made this prediction a reality.
AHI has long maintained that Turkey violates
U.S. principles and law on freedom of religion as
they are set forth in Section 2804 of the FY98
Omnibus Emergency Supplemental Appropriations Act (PL 105-277). This law calls for the
Turkish government to safeguard the Ecumenical Patriarchate, its personnel, and its property,
and to reopen the Halki Patriarchal School of
Theology.
Furthermore, Turkey violates every tenet of
the International Religious Freedom Act (IFRA).
The IRFA mandates that the President hold Turkey accountable for such violations. The President make take one or more of 15 enumerated
actions against a country which so blatantly acts
against religious freedom.
When the United States International Commission on Religious Freedom (USCIRF) issued
its 2020 report on Turkey, AHI contended Turkey should have been designated as a “country of
particular concern.” Today’s action by President
Erdogan further justifies that designation for
Turkey in the Commission’s report next year.
The United States’ and international community’s appeasement of Turkey must end. Otherwise, Turkey will continue with its provocative
acts, such has today’s reconversion of Hagia Sophia into a mosque, which are egregious and
without fear of repercussion, the AHI statement
concludes.
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Father Alex Unites Synod; proposal on mandatory retirement age rejected
From last page
Alex Karloutsos but replies to his proposal to set a
retirement age for the Metropolitan 75 years of age.
“It is stated that in accordance with the Sacred
Canons of the Orthodox Church, there is no age
limit for the exercise of the duties of Hierarchs”, the
Communique of the Holy Eparchial Synod states.
It also rejects the proposal because the Clergy
Laity Congress cannot decide on canonical issues.
It not clear why it was necessary for the Synod to
reject the proposal, since it could not be discussed
in the Clergy Laity Congress, since no local Clergy
Laity had introduced it.
The first article of the resolution sites (Psalm 89:
10,11 LXX) of Moses prayer:
“As for the days of our years, in their span they
are seventy, and if we have strength perhaps eighty;
and what is more than these is toil and travail”.
Coming from Moses who died at 120 years of
age, it’s clear that Fr. Karloutsos explanation to the
Psalm is arbitrary. In addition, the Ecumenical Patriarch Bartholomew is 82 years old, passed the age
of 80 that Fr. Alex sets as maximum.

Communique of the
Holy Eparchial Synod

July 8, 2020
The Holy Eparchial Synod met today in an extraordinary video conference at the invitation of
His Eminence Archbishop Elpidophoros with an
exclusive objective to discuss the recent public debate on an official proposal to change the pension
program of the Hierarchs.
Following a discussion, it is stated that in accordance with the Sacred Canons of the Orthodox
Church, there is no age limit for the exercise of the
duties of Hierarchs. The retirement from active
ministry (or not) of an individual Hierarch is entrusted exclusively to the individual choice and sole
judgment of said Hierarch. Furthermore, it is noted that within the Ecumenical Patriarchate, no
such age limits are applied.
In conclusion, the Holy Eparchial Synod rejects
the current proposal in the form of the draft resolution for the upcoming Clergy-Laity Congress of
2020, inasmuch as such a proposal is beyond the
capacity of the Clergy-Laity Congress, which is unable to decide in matters dogmatic and canonical.
The Hierarchs of the Holy Archdiocese minister
to the People of God in the spirit of self-sacrifice,
love and devotion, dedicating their whole life in
service to the Church.
From the Chief Secretariat of the Holy Eparchial Synod

THE LETTER OF REV.
ALEX KARLOUTSOS

July 6, 2020
Saint Sisoes the Great
Mr. Constantine Caras, Archon Skevophylax
Chairman, Archdiocese Council Administration
Committee
Dear Gus,
I greet you in the name of our Lord Jesus Christ,
with abundant gratitude for your service to our
Church over the decades. I write to you on the
Feast of St. Sisoes, the disciple of Anthony the
Great. Sisoes knew the vanity of clinging to position and power, and wept before the tomb of Alexander the Great saying “O Death, who can escape
thee?” He reminds all of us of our fleeting moment
on this world’s stage. I share his icon with you (below), the very one I keep in my office above my
head as a reminder of our need of humility in the
face of our mortality.
As you may recall, two years ago we spoke about
the resolutions (attached) that I thought would be
salutary for the life of our Archdiocese. At that
time, you did take them to the former Archbishop
who rejected them out of hand, the Resolution
about age limits being the obvious reason. Nevertheless, our Archdiocese turned the corner last year
with the election of His Eminence Archbishop
Elpidophoros, and there is now another opportunity to do what is right for the Church, rather than

for personal agendas.
All of us remember the pain across the Church
as former Archbishop Demetrios refused to retire,
even after numerous requests from the Ecumenical
Patriarchate, in the face of a collapsing Archdiocese, and when he had already surpassed his ninetieth birthday! To this day division remains in the
Archdiocese, between those who were begging for
an end to a degenerating Archdiocese and those
who supported the then archbishop, regardless of
his advanced age and the obvious mismanagement
in Church affairs.
It seemed to me then, and even more to me now,
that having a uniform retirement policy would
have solved the issue without any of the rancor or
divisiveness engendered by his refusal to do what
was clearly best for the Church. A retirement age is
a simple and apolitical solution that is reassuring to
the clergy of every rank. As our esteemed Ecumenical Patriarch often states: “above everything is
Christ and the Church.”
Additionally, should the Resolution on the pension program be adopted, and with the Eleventh
Hour salvation of the Plan underway after literally
decades of neglect, both Resolutions would have a
salubrious effect on the life of all members of the
hierarchy, the presbytery, and the diaconate. I am
convinced that my brother priests are rightfully
pained that their respective spiritual fathers have
little or no concern for the clergy’s financial welfare. The corporate pension plan that was adopted
years ago has undermined the Lord’s commandment that the greatest amongst us will be the greatest servant.
As you will note, I am copying the Archbishop
and all the Metropolitans of the Holy Eparchial
Synod, as well as the Presidents of the Archdiocese
Presbyters Council, the National Sisterhood of
Presvyteres, the Retired Clergy Association and the
Archdiocesan Benefits Committee, because I believe their support for such reasonable and beneficial proposals would be the logical consequence of
their reading of these Resolutions.
Please let me know how I can be of help in advancing these Resolutions, and I thank you in advance for your consideration and that of the Administration Committee of our Holy Archdiocese.
Faithfully yours,
Father Alexander Karloutsos
Protopresyber of the Ecumenical Patriarchate
CC: His Eminence Archbishop Elpidophoros
Primate of the Greek Orthodox Archdiocese of
America
His Eminence Metropolitan Methodios
Metropolitan of the Metropolis of Boston
His Eminence Metropolitan Isaiah
Metropolitan of the Metropolis of Denver
His Eminence Metropolitan Alexios
Metropolitan of the Metropolis of Atlanta
His Eminence Metropolitan Nicholas
Metropolitan of the Metropolis of Detroit
His Eminence Metropolitan Savas
Metropolitan of the Metropolis of Pittsburgh

cil

His Eminence Metropolitan Gerasimos
Metropolitan of the Metropolis of San Francisco
His Eminence Metropolitan Evangelos
Metropolitan of the Metropolis of New Jersey
His Eminence Metropolitan Nathanael
Metropolitan of the Metropolis of Chicago
Father Mark Leondis
President of the Archdiocesan Presbyters Coun-

Presbytera Nicole Keares
President of the National Sisterhood of Presvyteres
Father Eugene Pappas
President of the Retired Clergy Association
Father James Paris
Chairman of the Archdiocesan Benefits Committee
RESOLUTION REGARDING RETIREMENT
OF CLERGY AND TERM LIMITS FOR LAITY
HEREAS, as the Psalmist has declared: “As for
the days of our years, in their span they are seventy, and if we have strength perhaps eighty; and
what is more than these is toil and travail” (Psalm
89: 10,11 LXX);
WHEREAS, the Holy Archdiocese of America
(hereinafter the “Archdiocese”) does not now possess a standard for retirement of its clergy and lay
leadership;
WHEREAS, the pastoral example of the Russian
Orthodox Church (Moscow Patriarchate) is such
that all bishops must submit their retirement to the
Holy Synod at age 75 (Statute of the Russian Orthodox Church, Article XV.1.25);
WHEREAS, the pastoral example of the Roman
Catholic Church is such that all bishops must submit their resignation to the Pope at age 75 (Code of
Canon Law, Article 2, Canon 401 §1), and parish
clergy are required to submit their resignation to
their diocesan bishop at the age 75 (Code of Canon
Law, Chapter VI, Canon 538 §3);
WHEREAS, both of the aforementioned examples allow for archpastoral discretion as to the acceptance of the retirement (except the Roman
Catholic Church where the Pope may only delay
the retirement for two years until the age of 77);
WHEREAS, transparency is the foundation of
any soundly governed organization and term limits
and a prohibition against interlocking directorships foster and promote transparency;
WHEREAS the organizations of the Archdiocese do not currently have a requirement that all it
officers, directors, trustees and committee members serve for a limited term so that transparency
and sound governance may be achieved;
NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED:
A. That the Archdiocese establish the age of 75
as the age that every clergyman must submit their
retirement to the proper ecclesiastical authority.
Proper ecclesiastical authority means: 1) for the
Archbishop, all Metropolitans and all Bishops, the
Holy and sacred Synod of the Most Holy Ecumenical Patriarchate; and 2) all other clergy to their ruling Hierarch.

B. That those serving, whether clergy or laity, as
officers, directors, trustees, committee members,
shall serve for a maximum of five consecutive years
and that this requirement of term limits applies to
all organizations of or associated with the Archdiocese and its Metropolises, including but not limited to the Archdiocesean (sic) Council, Metropolis
Councils, Hellenic College and Holy Cross Seminary Board of Trustees and the National Philoptochos Society; and
C. That current members of the clergy and laity
serving in their respective positions and who have
reached or exceeded the age limit or term limit
would be “grandfathered” in, and be exempt from
this resolution for two years, after which if a member of the clergy they would submit their resignations pursuant to paragraph A above and if laity to
the Archbishop for Archdiocesan/national level organizations and the presiding Metropolitan for
Metropolis/local organizations
RESOLUTION REGARDING CLERGY PENSION
WHEREAS, the High Priesthood of our Lord Jesus Christ is One and shared by grace with the ordained clergy who serve as Bishops, Priests, and
Deacons;
WHEREAS, a pension plan for all clergy in the
Greek Orthodox Archdiocese was created and became effective as of January 1, 1973, hereinafter referred to as the GOA Pension Plan. Pursuant to the
terms of the GOA Pension plan clergy based on
years of service will receive a pension upon retirement of approximately 23.4% of the annual earnings;
WHEREAS, subsequent to the creation the
GOA Pension Plan a supplemental benefit plan was
created for the Hierarchs in the Greek Orthodox
Archdiocese which created an enhancement in addition to the benefit paid out by the GOA Pension
Plan. The Hierarchs supplemental plan is hereinafter referred to as the Bishops’ Plan. The Bishops’
Plan is a general obligation of the Greek Orthodox
Archdiocese. The Bishops’ Plan supplements the
hierarchs’ retirement benefits so that they receive
80% of the annual earning upon retirement (inclusive of the payment of 23.4% of their annual earnings paid out through the GOA Pension Plan);
WHEREAS, the parish clergy of our Holy Archdiocese have the opportunity to participate in a
Clergy pension program, while the Hierarchs receive a supplemental income upon retirement that
is based not on the sacred servant/leader model of
our Lord and Savior, but rather on a secular executive/corporate model, and which is vastly different
from the parish clergy;
WHEREAS, the Holy Archdiocese is setting
aright its past financial and administrative anomalies;
NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED:
A. That effective 30 days after the enactment of
this resolution, the Holy Archdiocese of America
terminate and cancel all obligations under the
Bishops’ Plan and that there be one, singular and
exclusive pension plan for all ranks of the priesthood, without any difference in respect to ratios of
distribution based upon ecclesiastical rank;
B. That Bishops who are retired as of the date of
the enactment of this resolution or who retire within 30 days of the date of the enactment of this resolution by submitting their written resignations to
the Holy and sacred Synod of the Most Holy Ecumenical Patriarchate, will retain their rights, if any,
under the terms of the Bishops’ plan;
C. That said clergy pension plan be fully funded
by a proper and righteous readjustment of Archdiocesan assets to insure the fund’s success; and
D. That we encourage all full-time clergy – be
they Bishop, Priest, or Deacon – to participate fully in the clergy pension plan and thus insure the
health and stability of retirement for all members
of the clergy of our Holy Archdiocese.
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Jim DeMetro on Hellenic Film Society’s Virtual Film Expo

New York.- By Vicki James Yiannias

and tries to reboot his business. He discovers a
family secret that will change the way he looks at
life.

“N

o one has ever tried to present a
Greek film festival online in the
USA until now. It is immensely risky,
challenging, and expensive, but it is also
exciting and energizing. My colleagues and I
couldn’t resist going national and bringing
Greek films to new audiences across the
country. The potential is mindboggling,”
Jimmy DeMetro, founder of The Hellenic
Film Society, USA (HFSUS) said to the GN
just before the opening of the HFSUS Virtual
Film Expo (June 10-20).

FANTASIA, directed by veteran Alexis
Kardaras, recreates the seedy Athens nightclub
life of the 1990s. It stars the lovely Rena Morfi,
lead singer of the popular group Imam Baildi.
This is a musical drama, full of gorgeous songs,
easy to watch.
MELTEM is actually in French though shot
on the island of Lesbos. A young Parisian
woman travels to the island to sell her deceased
mother’s house and put everything that is Greek
behind her. Her chance encounter with a Syrian
refugee searching for his mother radically
changes the course of the trip.

“The on-demand format allows the HFSUS
to bring Greek films to a national audience for
the first time.Until this year, the Hellenic Film
Society USA presented the HFSUS Greek Film
Expo in various area theaters. We knew we
couldn’t disappoint our loyal fans, so we took
the bold step of creating a virtual film festival,”
says DeMetro.
GN: When theaters closed in March due to the
coronavirus pandemic you were particularly
disappointed because the films selected had
collectively earned an unprecedented number
of Hellenic Film Academy Award nominations.
JD: Yes. The current film season is a very
strong one for Greek cinema. There are quite a
few high-quality films among new releases that
deserve to be seen. Our virtual festival offers a
total of ten films; eight of them are brand new.
Five of them are US premieres.
GN: Which of the films in the festival speaks to
these COVID times?
JD: It’s interesting that you ask which film
speaks to these COVID times. In what has to be
a most curious coincidence, one film does just
that. It’s got a very long title “NOT TO BE
UNPLEASANT BUT WE HAVE TO TALK
ABOUT SOMETHING SERIOUS”. It is a
sophisticated black comedy directed by one of
Greece’s most compelling filmmakers, Yiorgos
Georgopoulos. A womanizer is diagnosed with
a sexually transmitted disease that is fatal to
women. In order to help the development of a
vaccine, he has to trace his former partners,
hoping to find the one with the original strain.
How’s that for timing? Uncanny, right?
GN: When did you make the selections for the
2020 HFSUS Expo to be held in theaters in
June?
JD: The films in our online festival are the
ones we were going to show in theaters in June.
We had been working on choosing the films
since last November when we were at the
Thessaloniki International Film Festival.

GN: Was it difficult to get any of them?
JD: Only one production company refused
our request to give us their film for digital
presentation. The company was okay with a
theatrical showing but not with a digital
presentation.
GN: Are Greek filmmakers pleased that you’ve
found a way to keep their work in the public
eye?
JD: Most filmmakers want their films to be
seen by as wide an audience as possible. They
realize that in the current predicament we are
living through, the only real chance of that
happening is through digital platforms.
As I sit for this interview, I have no way of
knowing how large an audience we will be able
to draw. But I do want to add that filmmakers
will receive a substantial screening fee every
time their film is watched. This is absolutely
fair. Filmmakers are the behind the scene
heroes. Without them there would be no film
festival.
GN: How did you choose MADALENA out
of all of Aliki Vouyiouklaki movies?
JD: Throughout the year, people at our
screenings ask us to bring back old classic films.
This is usually very hard to do. Subtitled prints
are not readily available, and often there are
complicated rights issues that make negotiations
difficult. We chose Aliki Vougiouklaki’s
MADALENA for several reasons.
It is
unquestionably one of the most beloved
comedies of Greek cinema. It is an early
Vouyiouklaki film, made while she was still a
fresh and alluring presence in Greek film. In
honor of the movie’s sixtieth anniversary, Finos

Film has issued a beautiful digitally restored
print of the film. Its black and white
cinematography glitters, and the music by
Manos Hadjidakis is terrific. I must add that
Finos Film has been so supportive. They
wanted this to happen for Greek Americans and
they saw to it that it did.
GN: Are any of the films first-time work of
the directors?
JD: Several films are feature film debuts for
their directors. DEFUNCT, by Zacharias
Mavroeidis; THE SIEGE ON LIPERTI STREET,
by Stavros Pamballis from Cyprus; A SIMPLE
MAN by Tassos Gerakinis; and MELTEM, by
Basile Doganis. They may be first films, but
they are so accomplished, so professional, one
would never guess they are the work of firsttime directors.
GN: Which one do you like best?
JD: You’re looking for trouble when you ask
me to talk about the films in the festival and
which one I like best. I can go on and on about
each and every selection. Let me say that we at
the Hellenic Film Society are very selective
when it comes to the films we show. We refuse
to pick up a film simply because it’s available.
We take our responsibility to our audience very
seriously. Nobody is going to like every single
movie. we choose, but at the same time nobody
is going to feel cheated because we’ve thrown a
film at him or her that insultsthe intelligence.
DEFUNCT (Apostratos), winner of the
Audience Award in Thessaloniki, is about a
young man who moves into his grandfather’s
house in an ultra-conservative Athens suburb

THE SIEGE ON LIPERTI STREETswept the
Thessaloniki festival last November, winning
five best picture awards. The director is a
Cypriot who studied film at NYU. He’s made a
terrific Greek movie with American savvy,
about a desperate father who picks up a
gun and decides he’s going to fight to prevent
his family’s home from being repossessed.
A SIMPLE MAN focuses on a father who is
trying to stop his headstrong daughter from
becoming involved with a dangerous fugitive.
The first time I saw the film, I was absolutely
drawn into it. It’s terrific, taut filmmaking, with
one of the best screenplays of any Greek movie
this year. The last of the new films is the
strangely titled ZIZOTEK directed by Vardis
Marinakis. Stunningly photographed, it features
a remarkable performance by a nine-year-old
boy. The plot centers around an abandoned
child who befriends a mute loner. This is the
quintessential festival film. It is unforgettable.
It’s the kind of film that resonates in the viewer’s
mind, and the strange ending is a stunner.
There are two more films.ADULTS IN THE
ROOM, by master filmmaker Costa-Gavras, is a
political drama by a director at the top of his
form. And the modern classic JAMAICA,
directed by Andreas Morfonios, is an
unassuming little drama about two estranged
brothers reuniting. It’s the kind of movie that
stirs the audience, touches people in the heart.
GN: Will you hold a vote on the films?
JD: Online viewers will be asked to cast a
thumbs-up vote for Audience Favorite. There
will also be a juried award given for Best
Performance in a festival film.
All films shown have English subtitles. The
films are available 24/7, July 10 through 20.
Only ADULTS IN THE ROOM is limited to
three scheduled performances.
Full information and tickets available at www.
hellenicfilmusa.org
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cade, ECB purchases are the icing on the cake for
Greek debt, which, boosted by economic recovery,
had already been popular with yield-hungry investors prior to the pandemic.
The ECB had already bought at least 6% of the
Greek bond market, holding 4.7 billion euros ($5.3
billion) at the end of May as part of its Pandemic
Emergency Purchase Program.

Several screens display trading data of Spain’s IBEX 35 index at the end of the trading session
of the Stock Exchange Market in Madrid, Spain, 10 July 2020. Spain’s blue-chip index lost
1,16 percent, to reach 7,300 points at the end of the trading day. Photo: EPA/Ana Bornay

Athens Exchange Weekly Review
T

he main index at Athinon Avenue
suffered losses for the sixth session in a
row on Friday, with traders seeing no reason
to start buying, in accordance with other
European markets that fear a second wave of
the coronavirus pandemic may be coming
this summer.
The Athens Exchange (ATHEX) general index
ended up at 632.97 points, shedding 0.61% from
Thursday’s 636.84 points. On a weekly basis it declined 3.88%.
The large-cap FTSE 25 index contracted 0.73%
to 1,528.83 points and the banks index gave up
0.93%.
Motor Oil dropped 3.52%, Hellenic Petroleum
sank 2.74%, Lamda Development shrank 2.62%,
Viohalco fell 2.55%, Jumbo lost 2.53%, Fourlis conceded 2.44% and Piraeus Bank parted with 1.95%.
Titan Cement added 2.65%, Piraeus Port Authority advanced 1.53% and Athens Water (EYDAP) earned 1.30%.
In total 26 stocks recorded gains, 66 sustained
losses and 15 remained unchanged.
Turnover amounted to 43.4 million euros, down
from Thursday’s €54.5 million.

FINANCIAL NEWS
**** Greek industrial output fell 7.5 percent in
May compared to the same month last year, after an
upwardly revised 10.2 percent drop in April, data
from statistics service ELSTAT showed on Friday.
Looking at index components, manufacturing
production dropped 8.4 percent from the same
month in 2019, while mining output shrank 11.8
percent.
Electricity production decreased 4.8 percent and
water output grew 4.8 percent.
**** Greece’s annual EU-harmonized inflation
stayed negative for a third month in a row June at
-1.9% year-on-year from -0.7% in May, statistics
service ELSTAT data showed on Friday.
The data also showed headline consumer price

inflation at -1.6% from -1.1% in the previous
month. Prices were led lower by transport and
housing, the data showed, as the Covid-19 disease
has hurt the sectors.
Greece went through a deflation phase during its
multi-year debt crisis as wage and pension cuts and
a multi-year recession took a heavy toll on household incomes.
Deflation hit its highest level in November 2013
when consumer prices registered a 2.9% year-onyear decline. The economy emerged from deflation
in June 2016.
Annual inflation in the 19 countries sharing the
euro accelerated to 0.3% in June from a four-year
low of 0.1% in May, beating forecasts for no change.
[Reuters]
**** Greece’s jobless rate rose to 15.5% in April
from an upwardly revised 14.5% reading in the previous month, data from the country’s statistics service ELSTAT showed on Thursday.
It was still the lowest jobless rate since March
2011.
Seasonally adjusted data showed the number of
unemployed at 708,655 people, with those aged up
to 24 bearing the brunt of being out of work.
Among younger persons aged 15 to 24, the jobless rate rose to 33.6% from 32.7% in the same
month in 2019. Greece’s jobless rate, which hit a record high of 27.8% in September 2013, remains the
highest in the euro zone.
Greece’s 2020 budget projects growth picking up
this year, helping to drive joblessness down to
15.6%. But the government-imposed lockdown to
stem the spread of COVID-19 disease and travel restrictions around the world has thrown forecasts
off.
**** Greek government bonds are back in the
spotlight, outshining their peers and returning 26%
since mid-March, when the European Central
Bank announced it would buy Greek debt for the
first time ever – a seal of approval for conservative
investors.
After being bailed out three times in the last de-

Cyprus Stock Exchange
Nicosia, (CNA) - The Cyprus Stock Exchange (CSE) All Share Index closed at
Friday`s stock exchange meeting as follows:
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Ten-year borrowing costs fell to February lows
this week at just above 1%, a fraction of the levels
over 4% they spiked to at the height of the coronavirus-led March sell-off. Borrowing costs are down
so much that Greek bonds yielded up to 60 basis
points lower than Italian equivalents recently despite their junk ratings and a very illiquid market,
just 3% the size of Italy’s, the eurozone’s largest.
“Once you’ve included Greece in QE (quantitative easing), it becomes a normal eurozone country, where the monetary policy doesn’t discriminate against it,” Michael Michaelides, analyst at
Carmignac, a long-term holder of Greek bonds,
said. “Before, you almost needed to have a special
credit approval if you were a very, very safe real
money investor or you needed to have your credit
team go to Greece and assess these fundamental
things.”
Greek debt is poised for more gains as the ECB
could buy at least another 18 billion euros, a Finance Ministry official said, while only 2 billion
euros more of issuance is expected this year.
“There should be sufficient leeway for the ECB
to crowd out the private demand,” said Commerzbank rates strategist Rainer Guntermann. He sees
potential for 10-year yields to hit record lows below
1%.
And the ECB is not the only game in town –
Greece could be the biggest beneficiary of the European Union’s 750-billion-euro recovery fund investors hope the bloc’s 27 members will approve
next week. An allocation key published with the
proposal estimates Greece could receive a net benefit of 22% of GDP.
Still, some investors are sounding a note of caution, citing illiquidity. Mark Dowding, chief investment officer at Bluebay Asset Management, recently sold off his entire Greek bond holdings of 2 billion euros – around 3% of the outstanding market.
After pocketing ECB-led gains, he jumped into
Italian debt as the pandemic dashed hopes of a
near-term rating upgrade to investment-grade for
Greece. [Reuters]
**** Greece’s economy will contract by 7.5 percent this year under a baseline scenario and at a
faster pace of 10.5 percent under an adverse one,
due to the impact of Covid-19, the country’s influential think tank IOBE said on Thursday.
In its quarterly report, the Foundation of Economic and Industrial Research (IOBE) also projects that the unemployment rate could rise to 19.3
percent - 20.5 prcent this year.’’’
**** The enterprises hurt by the economic crisis
stemming from the coronavirus pandemic will receive additional liquidity of 800 million euros
through working capital supplied with a subsidized
interest rate through the second Entrepreneurship
Fund (known in Greek as TEPIX II).
Development Minister Adonis Georgiadis spoke
on Wednesday of the restarting of the program, explaining that the additional resources will be used
to cover the increased demand in the first phase of
the program, and not for any new applications.
Sources reveal that the additional resources have
been drawn through the European Union-subsidized Partnership Agreement for the Development
Framework, known in Greece as ESPA.
The loans to be issued after factoring in the participation of banks, which will account for 60% of
the program’s budget, will add up to €800 million;
this cash will be available within this month and
will in effect be handed out to satisfy part of the demand that remains pending in the credit sector but
has not been covered due to the exhaustion of the
program’s resources.
In the context of the first phase of the program,
which started on April 28, 10,150 applications have
been submitted totaling €1.3 billion. Sources say
that banks have already recorded the entire amount
in loan contracts. Together with the two previous
TEPIX actions that started in March 2019, the Hellenic Development Bank and the commercial
banks will have issued loans of €2 billion.

US firm expresses
interest
in northern Greek
port tenders
US investment fund Black Summit Financial Group has expressed interest in the
upcoming tenders for the ports of Alexandroupoli and Kavala in northern Greece,
the Athens-Macedonian News Agency reported on Friday, citing American diplomatic sources.
Interest is seen as particularly high in
the Alexandroupoli port by virtue of its
“strategic importance,” the diplomat was
quoted as saying, adding in reference to the
Kavala port that “you don’t go into a shoe
store and just buy the left shoe.”
The importance of the small Alexandroupoli port has grown following a defense agreement between Greece and the
United States allowing its use by NATO
forces, but also as a result of its proximity
Egnatia Odos – the highway that runs
across northern Greece – the railway line
to the northern port city of Thessaloniki,
the borders with Turkey and Bulgaria. It is
also near the Trans Adriatic Pipeline (TAP)
and the route of the Interconnector GreeceBulgaria (IGB).

Food service gets
rent discount
The enterprises involved in the sectors
of tourism, transport, food service, culture
and sport will continue to benefit from the
40% discount on their rent for July and August, the government decided on Friday.
The decision signed by Deputy Finance
Minister Apostolos Vesyropoulos shows
that the government decided to incorporate the food service sector among the
companies that have been hurt by the crisis
and which will continue to pay a significantly lower amount of rent for another
couple of months, following a request they
had submitted. However, a similar demand
by retailers has been rejected.
In a statement on Friday, Vesyropoulos
said: “The government is fully aware of the
problems specific sectors and corporations
are facing, and generally of the momentum
of the economy. As we had announced, the
measure of the 40% discount on rental
costs for July and August 2020 will apply to
those enterprises, adding the food service
sector. We shall continue our interventions
where and when necessary so as to support
enterprises, professionals and workers.”
The exemption of retail commerce from
the rent reduction over the summer met
with a strong reaction from the Hellenic
Confederation of Commerce and Entrepreneurship (ESEE).
It stated that “the decision by the Finance Ministry not to include retail commerce [in the sectors affected] as it did
with food service... was a nasty surprise for
the country’s commerce.”
“If the extension concerns the companies hurt, it is not understood why retail
commerce is exempted in a period when
the turnover of commercial stores has collapsed,” ESEE added: “It is necessary for
the government to revise its decision, for
reasons of equal treatment to Greek commerce and of the protection of thousands
of jobs.” Landlords who will continue to
lose revenues from the forced reduction of
rents will have to submit their leasing contracts with tenants on the online platform
of the Independent Authority for Public
Revenue.
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Anastasiades
condemns decision
on Hagia Sophia
Nicosia.- CNA

Τhe conversion of Hagia Sophia to a mosque
is another provocation to the civilised world
and the international bodies that represent it,
Cyprus President, Nicos Anastasiades, has written on Twitter.
«The Turkish move constitutes a historic distortion and a desecration of a world heritage
monument which has a special value for Christians all over the world,” he added.
Furthermore, the Presidency of the Republic
issued a statement condemning the conversion
of the Hagia Sophia cathedral into a mosque,
noting that it will report the new Turkish provocation in all international fora.
“For centuries Hagia Sophia has been a symbol of Christianity where East meets the West,
as well as an integral part of the civilization of
the whole world,” the Presidency said, adding
that the decision to convert it to a mosque “constitutes a provocation against the world’s cultural heritage and a violation of every rule of the
international law, the values and principles of
the UN and UNESCO and a violation of the international treaties for the preservation of such
monuments.”
Cyprus authorities announce one new coronavirus case on Saturday
CNA - CYPRUS/Nicosia 11/07/2020 17:45
Cyprus authorities announced on Saturday
one new confirmed SARS-CoV-2 case out of
1.748 laboratory tests that were carried out.
This brings the total number of positive cases to
1,014.
The individual who tested positive constitutes a close contact of a person who traveled
abroad and was in Cyprus until July 6. After returning to Romania, the woman was informed
that her mother was a confirmed case in Romania. When she had arrived to Cyprus she had
presented a negative coronavirus test.
According to a press release issued by the
Health Ministry, the positive case was detected
among 43 samples tested by the Microbiologial
Labs of the General Hospitals
No positive cases were detected out of 545 lab
tests carried out for passengers and people who
have been repatriated, 403 samples tested at the
private initiative, six tests carried out in the
framework of tracing teh contacts of already
confirmed cases, 607 tests carried out in the
framework of the programme for checking employees who went back to work during the 2nd
and 3rd phase of the relaxation of measures and
out of 144 samples tested after referrals from
personal doctors and special groups screening
through the public health centres.

Cyprus National
Guard Chief criticizes
Turkey
Nicosia.-

The migration flows and their impact on security and stability were discussed during an
EU Military Committee meeting held on Thursday in Brussels at the level of Chiefs of Defence
(CHOD), with Cyprus National Guard Chief,
Lieutenant General Demokritos Zervakis, criticizing Turkey that it uses immigrants, directing
them to the EU borders. The issue of migration
flows was discussed during the meeting, at the
request of Greece and Cyprus, a press release issued by the Cypriot Ministry of Defence, writes.
The EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Josep Borrell addressed the meeting, attended by Lieutenant
General Zervakis. The meeting also took stock
of the developments in the “Strategic Compass”
and registered the need for clear strategic directions for the development of a European culture
on issues of defence and security.
With regard to the “Irini” Operation, in
which Cyprus participates with one National
Guard officer, Zervakis said that the EU’s credibility on issues of crisis management is being
put to the test, pointing out that the provocative
behaviour of states such as Turkey jeopardises
security and stability in the region.

Cyprus

44
GreekNews

The absence of a solution in Cyprus is
increasingly unsustainable, UN chief says
United Nations.By Apostolos Zoupaniotis/CNA
he absence of a solution to the Cyprus
problem is “increasingly unsustainable,” UN Secretary-General Antonio
Guterres has said, stressing that since the collapse of the UN-brokered talks in the Swiss
resort of Crans Montana in July 2017, tensions on the island “have progressively increased over time.”

T

“I continue to believe that the absence of a resolution of the Cyprus problem is increasingly unsustainable. The lack of negotiations since July
2017 does not mean that the situation on the island remains unchanged, either at the political
level or in the buffer zone,” Guterres said in an unofficial copy of his report for the renewal of the
UN Peace Keeping Force in Cyprus mandate,
handed over to the members of the Security
Council.
The UN Chief recommends that the Security
Council extends the mandate of UNFICYP for six
months, until 31 January 2021.
In his remarks for his Good Offices Mission,
Guterres highlighted that “three years have now
passed since the intensive talks at Crans-Montana, making it more challenging to resume negotiations.” He also recalled his remarks following
the Berlin meeting with the Cyprus leaders in November 2019 that he “will continue to extend my
efforts to achieve terms of reference to serve as a
consensus starting point for phased, meaningful,
and results-oriented negotiations at the earliest
feasible opportunity.”
“In this regard, I committed to explore with the
Turkish Cypriot leader and the Greek Cypriot
leader and with the Guarantor powers the possibility to convene an informal five-plus-UN meeting at an appropriate stage. I underscore the point
that this time must be different,” he said.
Stating that he still holds out hope that a comprehensive settlement in Cyprus is possible,
Guterres however added that the global advance
of COVID-19 has, unfortunately, added to an already complex situation on and around the island.
“Rising tensions in and along the buffer zone,
concerns over irregular migration and the flow of
refugees both on the island and in the region, friction in relation to the possible opening of Varosha, hydrocarbons exploration and, increasingly,
maritime boundary delimitation have strained relations among the parties to the Cyprus issue,” he
said. He also reiterated that he continues to stress
“that natural resources located in and around Cyprus should constitute a strong incentive to reach
a mutually acceptable settlement to the Cyprus
problem without any further delay. I urge all relevant parties to renew dialogue and explore possibilities for regional cooperation and call for serious efforts to be taken to defuse tensions.”
He furthermore pointed out that tensions in
the region and in particular in relation to hydrocarbons were palpable once again in this report-

ing period.
Turkey has conducted six illegal drilling operations in areas included in the exclusive economic zone of the Republic of Cyprus and it repeatedly blocked drilling operations by companies licesend by the Cypriot government. Furthermore, it
signed a memorandum of understanding with the
Libyan GNA on maritime zones exacerbating tensions with Greece, which considers the MoU as
invalid.
“I have repeatedly stressed that the natural resources found in and around Cyprus should benefit both communities and constitute a strong incentive for all parties to find a mutually acceptable
and durable solution to the Cyprus problem.
Bearing in mind that all parties have expressed
their commitment to this objective, I reiterate my
call for serious efforts to avoid any further escalation and to defuse tensions,” the UN Chief said.
In his comments in his report on UNFICYP,
Guterres commended both sides for the efforts to
contain the spread of coronavirus outbreak on the
island, Guterres however notes that “opportunities for more tangible bi-communal appeals and
initiatives were missed.”
“As restrictive measures are being lifted, including at the ports of entry to the island, it is essential that movement within the island be allowed along with incoming travel,” he said, encouraging the leaders, with the support of the
Technical Committee on Health and cooperation
from relevant authorities on both sides, to work
together and develop a comprehensive plan for
the full reopening of all points of crossing.
He also noted the decision by both sides to restrict passage at crossing points was made without
consultation with the other community but he
added that he encouraged by the leaders’ joint decision in May to work on the re-opening of crossing points for certain categories of individuals, in
spite of the postponement of the agreement’s implementation by the authorities in the north.
“Moving forward, I encourage the leaders to
develop a comprehensive plan for the full reopening of the crossings,” he said.

Guterres once more reiterated that, “despite the
critical importance of confidence-building measures and other forms of cooperation between the
communities, which I continue to strongly encourage in order to improve the daily lives of Cypriots and create conditions conducive to a comprehensive settlement, these initiatives, including
the work of the technical committees, cannot replace a viable and comprehensive negotiation process to reach a peaceful settlement in Cyprus.”
Moreover, he echoed the Security Council’s call
to the sides and all involved participants to renew
their political will and commitment to a settlement under United Nations auspices. I look forward to renewed dialogue on the Cyprus issue
and urge the parties to find a path back towards a
comprehensive settlement as soon as possible.
Stating that some concrete achievements on the
implementation of previously agreed confidencebuilding measures were made last year, Guterres
added that “given a tense regional climate and its
impact on Cyprus, I further call on relevant regional actors to pursue restraint, explore confidence-building and take constructive approaches
to the Cyprus problem.”
“It is important that the parties continue to
demonstrate their good will and make greater efforts to create conditions conducive to a successful negotiation process,» he noted.
As the UN Chief observed, in their efforts to
promote closer cooperation between the communities, local and international actors continue to
be confronted with challenges and obstacles
linked to the status of the northern Turkish-occupied part of Cyprus and concerns relating to “recognition”, even in this exceptional period.
“While United Nations policy on Cyprus is
maintained and decisions of the Security Council
on the matter are upheld, concerns about recognition should not in themselves constitute an insurmountable obstacle to increased cooperation,” he
said.
Furthermore, Guterres welcomed “the parties’
stated commitment to seeing a military contact
mechanism established,” expressing hope that beyond general statements, concrete action can now
be taken, following the tabling by my Special Representative of a proposal on 1 May.
“During the reporting period, I received letters
from both leaders stating the readiness of their
side and conditions for the establishment of such
a mechanism. Based on this response, my Special
Representative and her team continued to shuttle
between the sides to reach a mutually agreeable
modus operandi.”, Guterres said.
He furthermore stresses that he remains convinced that progress on this issue would allow the
parties to effectively alleviate day-to-day tensions
and would be an important military confidencebuilding measure.
“ I urge the parties to work with my Special
Representative to establish this mechanism, thereby also meeting the expectations of the Security
Council,” Guterres concluded.

Cyprus commemorates the victims of the Mari deadly blast
Nicosia.- CNA
Cyprus commemorated on Saturday the victims of a deadly munitions blast in the naval
base “Evangelos Florakis” in July 11 2011 that
killed 13 people and crippled Cyprus’ main
electricity generation station in nearby Vasiliko.
Addressing a commemoration ceremony
Cyprus President, Nicos Anastasiades, described the incident as one of the most tragic
events in the history of Cyprus.
He noted that the sacrifice of these 13 men

«obliges us to consider our responsibility as a
state towards every citizen. A responsibility
which mandates us through our decisions not
to permit ever again the repetition of similar
mistakes and omissions that could lead in similar tragedies with the loss of life being the most
tragic of all.”
As he added with the sacrifice of these 13
men as a legacy and through unity it is imperative to continue working tirelessly for the reform and modernization of the state, aiming to

create the conditions that would enable the citizens to feel safe and to prosper in a modern
and lawful state.
“At the same time our debt to the 13 heroes
we commemorate today as well as to all those
who sacrificed to defend the rule of law and democracy, as well as the integrity of our state is to
reunite and rid Cyprus of the fait acompli created by the Turkish of invasion and occupation,”
the President added.
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US “absolutely concerned” over developments offshore
Cyprus and the Aegean, State Department official says
New York.- By Apostolos Zoupaniotis/CNA
he US are “absolutely concerned” over
developments, both offshore Cyprus
and in the Aegean, a US State Department senior official has said, adding that Washington
has made it clear to Turkey that illegal drilling operations and the memorandum with
Libya are unhelpful, counterproductive and
contrary to stability and security in the region.

T

Turkey has conducted six illegal drilling operations
in areas included in the exclusive economic zone of
the Republic of Cyprus and it repeatedly blocked
drilling operations by companies licesend by the Cypriot government. Furthermore, it signed a memorandum of understanding with the Libyan GNA on
maritime zones exacerbating tensions with Greece,
which considers the MOU as invalid.
“We are absolutely concerned about the developments both off the Cypriot coast and potentially in
the Aegean,” State Department Assistant Secretary for
European Affairs and Eurasian Affairs Matthew
Palmer told a virtual meeting with Greek correspondents on the occasion of the provision of International Military Education and Training (IMET) assistance
to Cyprus, as part of the Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act of 2019, that passed
recently in the US.
He noted that the US has “made it very clear to Ankara that we consider what Turkey has been doing,
the drilling operations, the MOU reached with the
Libyan authorities, that we consider those actions to
be unhelpful, counterproductive and not contributing to the stability and security.”
Palmer also reiterated that “we fully support the
rights of the Republic of Cyprus to develop hydrocarbon exploration in its EEZ.”
“We believe that the international law is clear that
islands such as Crete generally they carry EEZ the
same way that continental landmasses do,” he said,
adding that the US “have been clear about our expectations in our private messaging and in public about
how we would expect everyone in the Eastern Mediterranean to behave and to support international law
and to act in a manner that is conducive to security;
and we have been quite clear in our conversations
with our Turkish partners about our concerns.”
Palmer also recalled that Turkey is not a signatory
of the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and has “different legal interpretations” compared with the US view on the Law of the Sea about
rights of island states.
“We had conversations with our Turkish partners

about that. But I do know that Turkey’s view, Turkey’s
understanding of the legal frame is different than
ours; it is different from Cyprus’, different from
Greece’s, and different from most countries of the
world. That is one of the fundamental underlying
challenges and it is something that we will have to
work to address with our friends and partners and allies. Trying to manage frictions and tensions in the
Eastern Mediterranean,” he said.
Palmer stated that “we are committed to stability
and security in the Eastern Mediterranean and the
Republic of Cyprus is a supportive partner in this effort,” pointing out that the new US Mediterranean
Strategy calls for enhancing relationship with key
partners, including the Republic of Cyprus, to promote stability and prosperity.
But he made it clear that “this decision does not
signal a change in the US position on a Cyprus settlement and the IMET activities will not affect settlement issues.
“We remain committed to reunify the island as bizonal bicommunal federation, which we continue to
believe offers the best chance for the people of Cyprus
to have a more peaceful and prosperous future,” he
went on to say, pointing out that the US is proud of its
long standing and successful IMET program throughout the region including Turkey and Greece.
The US is excited that Cyprus joins the list of partners, Palmer said.
Responding to a question whether he expects that
expansion of military cooperation with Cyprus covers the provision on defense material, Palmer recalled
that on April 14 President Trump delegated to the
Secretary of State authorities provided in the Eastern

Josep Borrell will seak mandate to negotiate
de-escallation with Turkey, says EU official
Brussels.- By Athanasios Athanasiou/CNA
The issue of Turkey will be discussed in detail by
the EU Foreign Ministers during the Foreign Affairs
Council and the High Representative Josep Borrell
will present ideas on how to de-escalate the situation
and engage in dialogue with Turkey on many of the
open issues with the Member States, an EU official,
who is familiar with the issue, told the Press on Friday
in Brussels.
More specifically, the EU official who briefed the
Press in Brussels by digital means, said that «the High
Representative, after going to Greece, Turkey, Cyprus,
flew over the EEZ on the EU border, will start an indepth discussion and will put all the questions on the
table of the Ministers ”.
He noted that he would «put Turkey`s actions in
Libya, Syria and the Eastern Mediterranean for indepth discussion». «The idea is to present our report
after the visit to the area and we will bring suggestions
on how to unblock the situation.»
He clarified that the High Representative «will
bring ideas to the Ministers on how to proceed with a
dialogue with Turkey, always with the aim of deescalation.»

Answering to a specific question, he said that «we
will be satisfied if the Council reaches an agreement to
give a political mandate to the High Representative to
proceed with direct negotiations with Turkey to deescalate the situation.»
«The purpose of the High Representative is to deescalate» and «to end the illegal drilling».
The EU official clarified that the High
Representative would not raise the issue of sanctions,
but «if a Minister wishes, he can do so».
He clarified that the High Representative «has
prepared some ideas that have to do with the EEZ and
the illegal actions of Turkey».
Asked about this, he said that «at the end of the day
without a solution to the island`s (Cyprus) problem
there is no real and permanent solution, but the start
of negotiations for this is in the hands of the UN and
the Secretary General, not in the hands of the EU.» He
described some ideas as good, such as the distribution
of gas revenues.
Answering another question, the EU official
stressed that «it is clear that the question of whether
revenue should be shared has always been part of the
inter-community dialogue for many years». He noted

Mediterranean Security and Energy Partnership Act
of 2019 and the National Defense Authorization Act
for Fiscal Year 2020.
“At this time, we continue to review all the tools
that are available, including those related to current
ITAR restrictions that will help to deeper security cooperation with the Republic of Cyprus. So, we are reviewing the tools; we are looking at things, but I don’t
have anything to announce today,” he said.
Replying to a question by CNA, Palmer said he disagrees with comments suggesting that the EU has little interests in the Eastern Mediterranean and that it
has transferred its role to Turkey.
“We remain deeply committed to the region. We
remain deeply committed to our partnerships in the
region. This a globally strategically important area for
the U.S. We are committed to deepening and strengthening the security partnerships and the broad relationships that we have across the region, including
with the Republic of Cyprus as well as with our allies
Turkey, Greece, Israel and other states in the region,”
he said.
On the lack of progress in the Cyprus problem,
Palmer said he is not interested “in pointing fingers.”
“What we are doing rather is supporting efforts by
the UN SG and the representative of the UNSG to
take stock of the situation, to identify points of commonality, to the craft terms of reference that could
serve as the basis for a renewed dialogue and I think
I would focus on the positive nature of American influence on this issue, which is to be supportive of the
UN, to be supportive of the Secretary General, to
work to encourage progress that would to bring the
parties to the table.”
that «President Nicos Anastasiadis put it to Mr.
Akinci and vice versa, but so far there has been no
agreement. « « We consider that sharing profits is the
key to improving the situation, «he said.
Greece, Turkey and the UK are guarantors,
everyone has a legitimate interest,» he said, «but
Turkey`s drilling activity is illegal.»
The official said Turkey`s relationship with the EU
is worsening, from the freezing of accession funds to
the cutting of funds and sanctions in November 2019.
«On Monday we want a consensus to talk to
Turkey, to have an agreement on drilling and how to
move forward,» he said. «We are committed to one
goal, if they move the goalpost then this is not our
responsibility,» he said, referring to Turkey`s current
prospects.
Libya will also be discussed separately as an issue,
after Turkey, with the aim of restarting Berlin`s peace
process in the region. In this context, the role of
Operation Irini in imposing the UN arms embargo
will be discussed.
The Community official in charge of informing the
press about the forthcoming Foreign Affairs Council
(FAC) on Monday 13 July in Brussels with the physical
presence of the Foreign Ministers, after four months,
noted that the Council will start at 9:30 a.m. and end
at around 14:00 local time. Turkey is the second issue
to be discussed after reviewing the situation in Latin
America and the Caribbean. The ministers will also
consider the Hong Kong issue in relation to China`s
latest decisions, and the High Representative will brief
on developments in the Pristina-Belgrade dialogue.

EU must be strict
and decisive in its
stance with Turkey,
Anastasiades
tells von der Leyen
Nicosia.- (CNA)
The EU must be strict and decisive in its
stance against Turkey, safeguarding the interests of the EU itself and its member states,
President of Cyprus Nicos Anastasiades told
European Commission’s President Ursula von
der Leyen during a telephone conversation on
Friday.
According to a written statement from
Deputy Government Spokesman Panayiotis
Sentonas, «the President of the Republic
briefed Von der Leyen on Ankara`s continuing illegal actions in Cyprus’ maritime zones
and on the continuing provocations and violations of the sovereign rights of the Republic of
Cyprus, noting that the EU must be strict and
decisive in its stance against Turkey, safeguarding the interests of the EU itself and its
Member States. It is also noted that during
their telephone conversation, they discussed
the EU`s Multiannual Financial Framework
and the EU`s Recovery Plan in view of the upcoming European Council and in the context
of efforts to reach an agreement as soon as
possible on the European Commission`s proposal.
It is added that the President of the Republic, presented to the President of the European
Commission the positions and demands of
Cyprus in detail, pointing out his commitment to reach an agreement.

FMs of Cyprus and
France discuss
Turkish provocations
Nicosia.Minister of Foreign Affairs Nikos Christodoulides has discussed Turkey’s provocations
in the Eastern Mediterranean with his French
counterpart Jean-Yves Le Drian, noting that
the EU should defend its interests and security. “Ahead of Monday`s #FAC, discussed
#Turkey`s provocative actions in #EastMed
that directly challenge #EU`s credibility, in
telephone conversation with my French colleague @JY_LeDrian. EU needs to go on the
front foot to defend #InternationalLaw, as well
as its own interests & security,” Christodoulides says in a tweet.

Cyprus condemns
Turkey’s actions
on Hagia Sophia
Nicosia
Cyprus strongly condemns Turkey’s actions
on Hagia Sophia in its effort to distract domestic opinion, and calls on Turkey to respect
its international obligations, Minister of Foreign Affairs Nikos Christodoulides says on his
Twitter account.
“#Cyprus is poignantly a victim, since the
1974 Turkish invasion and subsequent occupation of part of its territory, of #Turkey’s orchestrated policy of destruction and looting of
religious and cultural heritage monuments,”
Christodoulides says in his tweet.
He adds that “#Turkey’s escalating, flagrant
violation of its international obligations is
manifested in its decision to alter the designation of #HagiaSophia, a world heritage site
that is a universal symbol of the Orthodox
faith.”
“#Cyprus strongly condemns #Turkey’s actions on #HagiaSophia in its effort to distract
domestic opinion, and calls on #Turkey to respect its international obligations,” Christodoulides points out.
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Greeks unite over Erdogan’s Hagia Sophia insult
Athens.- (GreekNewsOnline)
he decision of President Tayyip Erdogan to have Hagia Sophia reconverted
to a mosque has united Greeks across the political spectrum. All Greek political leaders
condemned the decision and the government
explores the possibility of sanctions.

T

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis is launching
a series of international contacts. The Greek Premier, currently on an official visit to the island of
Corfu, on Saturday spoke with Ecumenical Patriarch
Bartholomew, to whom he expressed his undivided
solidarity and support. In a statement on Friday,
Kyriakos Mitsotakis noted that the ecumenical character of the insult. In a statement, the premier said,
«This decision - coming 85 years after it was declared a museum - is an insult to its ecumenical
character. It also constitutes a choice that similarly
insults all those who recognize the monument as
part of world culture.»
The decision, Mitsotakis underlined, «affects not
only Turkey’s relations with Greece, but those with
the European Union, UNESCO, and the global community as a whole.»
«It is regrettable that the Turkish leadership,
which in 2005 worked for the Alliance of Cultures,
now chooses to move in the entirely opposite direction,» he said. International community must deal
with Turkey’s unilateral pronouncement of Hagia
Sophia as a mosque ‘decisively,’ said SYRIZA leader
Alexis Tsipras on Saturday pointing up that the
Greek government must swiftly raise the Hagia Sophia issue at global level and that the international
community must then deal with Turkey’s unilateral
pronouncement of it as a mosque «decisively.»
On Facebook, the main opposition party leader
added that «the Turkish President’s decision to turn
to a mosque a unique monument of world heritage,
and of great historical and spiritual significance for
Christianity, is a serious challenge that undermines
inter-religious dialogue and blatantly violates universal values that are today needed more than ever.»
Tsipras was the first Greek prime Minister to visit the monument, in 2019.
President of the Hellenic Republic Katerina Sakellaropoulou said Turkey’s decision to turn Hagia Sophiat into a mosque directly challenges our historical memory, irreparably undermines the values of
tolerance and dialogue of religions and causes a serious blow to its relations with Greece, the European
Union and the international community.
“Hagia Sophia, a monument with an ecumenical
character, belongs to humanity and the world cultural heritage. It’s a symbol of Orthodoxy and the
whole of Christendom,” she said.
Culture Minister Lina Mendoni called it a blatant
Provocation to the entire civilized world, a world
that recognizes the unique value and universality of
this monument.
“The nationalism exhibited by President Erdogan
is not his best adviser, and is driving his country
back six centuries. Just because a Turkish court suc-

Athens.- (GreekNewsOnline)

cumbed, it does not mean that Hagia Sophia will
lose its prestige and its universal message. President
Erdogan has decided to culturally isolate Turkey”,
Mendoni said.
Foreign Minister Nikos Dendias briefed fellow
ministers in the European People’s Party (EPP)
group on Friday of the issue. He was attending a teleconference of EPP meeting ahead of the EU’s Council of Foreign Ministers on Monday.
: “Provocation to the global cultural heritage”
“The court decision announced by the Turkish
president is a provocation to the global cultural heritage and to UNESCO, which has recognized the
monument as such”, Dendias statement says.
Government spokesman Stelios Petsas said on
Saturday morning, the Greece plans to impose some
sanctions to Turkey. He did not elaborate.
Speaking to Skai TV, Petsas said “Erdogan’s decision was a historical mistake” and added that Hagia
Sophia is an “international issue.”
“There is no doubt that that we will proceed with
some kind of sanctions,” he said.
He stressed that “Greece will do everything possible so that there will be consequences for Turkey,”
not only from the European Union but also by international organizations like the UNESCO.

OTHER REACTIONS

France’s Minister for Europe and Foreign Affairs,
Jean-Yves Le Drian, has released the following statement: «France deplores the decision of the Turkish
Council of State to modify the status of the Hagia
Sophia museum and President Erdogan’s decree
placing it under the authority of the directorate of
religious affairs. These decisions call into question
one of the most symbolic acts of modern and secular Turkey. The integrity of this religious, architectural and historic gem, a symbol of freedom of religion, tolerance and diversity, listed as a UNESCO
World Heritage Site, must be preserved. Hagia Sophia must continue to represent the plurality and diversity of religious heritage, dialogue and tolerance.»
A Turkish court decision to allow the change in

status of World Heritage Monument Hagia Sophia
from a museum to a Muslim temple is «regrettable»,
EU External Action High Representative/Vice-President Josep Borrell said on Friday.
In a short statement, the EU’s foreign affairs head
said, «Hagia Sophia has a strong symbolic, historical
and universal value. Turkey has developed a well-established tradition of cultural conservation as well as
a recognised tradition of intellectual and cultural
openness. The ruling by the Turkish Council of State
to overturn one of modern Turkey’s landmark decisions and President Erdogan’s decision to place the
monument under the management of the Religious
Affairs Presidency, is regrettable. As a founding
member of the Alliance of Civilisations, Turkey has
committed to the promotion of inter-religious and
inter-cultural dialogue and to fostering of tolerance
and co-existence.»
Democratic Presidential candidate Joe Biden expressed his “deep regret” over the decision by Turkey
to turn Hagia Sophia to a mosque on Friday, in a
message twitted by his Foreign policy adviser Antony Blinken.
«The Hagia Sophia is an architectural marvel and
a treasured holy site for people of many faiths… I
deeply regret the Turkish government’s decision to
convert it into a mosque and urge President Erdoğan
to reverse his decision.» https://t.co/KRBcDyGY52
— Antony Blinken (@ABlinken) July 11, 2020
Archbishop Elpidophoros of America has condemned the reconversion of Hagia Sophia into a
mosque as «the worst example of religious chauvinism.» In a statement to the Associated Press on Friday, Archbishop Elpidophoros of America said the
decision runs counter to the vision of secular Turkey’s founder, Mustafa Kemal Ataturk “who understood that Hagia Sophia should serve all Turkey’s
people and indeed the whole world.” “The days of
conquest should remain a closed chapter of our collective histories,” he told The Associated Press, adding that Turkey’s government “can still choose wisely” but letting Hagia Sophia remain a “monument to
all civilizations and universal values.”

U.S. Ambassador Pyatt visits Thessaloniki’s AHEPA hospital
workers.
«Proud to visit Thessaloniki’s AHEPA Hospital to meet Director Panteliadis and #COVID19
Reference Center Head Dr. Metallidis.
Ευχαριστώ πολύ to all of Greece’s health sector
workers and first responders for their tireless
efforts to keep us healthy and safe,» Pyatt said
in his tweet.

VISIT POSTPONED

Thessaloniki
U.S. Ambassador to Greece Geoffrey Pyatt on
Friday visited Thessaloniki’s AHEPA hospital
and its centre for Covid-19 patients, one of the
front line hospitals for the pandemic in Greece.

Spike in Coronavirus
cases brings border
restrictions

In a post on Twitter, Pyatt met the hospital’s
director Panagiotis Panteliadis and the head of
the Covid-19 centre, Pathology-Infectious Diseases professor Symeon Metallidis, expressing
his gratitude for the efforts of all front line

The scheduled visit of National Defense Minister Nikos Panagiotopoulos to the United
States on July 20-21 has been temporarily postponed, the ministry said in a Thursday statement.
The new date of the visit will be soon announced, while a telephone conversation between United States Secretary of Defense Mark
Esper and his Greek counterpart will be held in
coming days, add

Greece registered 41 new coronavirus cases in
the last 24 hours, the National Public Health Organization (EODY) said on Saturday, with 11 of these
relating to people entering Greece by land or air.
Of Saturday’s cases subtotal, 15 people requested a
diagnostic test voluntarily, 9 were detected in the
region of Attica, 3 in the region of Thessaloniki, 1
in Drama region and 2 in Xanthi region.
The total number of known cases has risen to
3,772 of whom 54.6 pct are men. Of these, 990 are
linked to travel abroad and 1,969 have been traced
to already known cases. The rest have not been
traced or are under investigation.
No new deaths were recorded from Covid-19.
Coronavirus-related fatalities since January 1 total
193, with the deceased having a median age of 76
years. Sixty-two of them were women, and over 95
pct had an underlying issue and/or were age 70 or
above. Another 9 are intubated in hospitals. Their
median age is 59 years and 3 of them are women.
Some 122 patients have so far been discharged
from hospitals. The number of diagnostic tests carried out in Greece for the virus total 371,167; of
these, 5,934 (or 1.6 pct) were positive. The numbers include retests; from the tests grand total,
40,279 (or 10.9 pct) relate to random testing on incoming airport passengers, as of June 12. Of these,
84 (or 0.2 pct) tested positive.

RESTRICTIONS

Responding to a spike in coronavirus infections,
chiefly at the country’s land border, the government moved on Friday to introduce new restrictions on travelers seeking to enter Greece via the
Promachonas border crossing with Bulgaria.
Shortly after the meeting, health authorities announced 60 new infections, 40 from international
travel. The death toll remained at 193 with no new
fatalities.
Following a two-hour meeting with top cabinet
officials and health experts chaired by Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, government spokesman
Stelios Petsas announced that restrictions would
be tightened at Promachonas from 6 a.m. on July
14. Anyone on non-essential travel will be forbidden entry unless they can present a negative Covid-19 test conducted up to 72 hours prior to arrival. That decision followed reports that 29 people
had tested positive for coronavirus at the main
Greek-Bulgarian border crossing.
Visitors from outside of Greece are still required
to fill in passenger locator forms (PLF) but that can
be done 24 hours before their arrival, not 48 hours
before as had previously been the case.
National Transparency Authority officials are to
step up inspections on businesses nationwide over
the weekend to crack down on violations of health
protocols aimed at curbing the spread of the virus.
During the emergency talks at Maximos Mansion on Friday, Mitsotakis stressed that “no complacency can be permitted,” adding that “the primary concern when opening up the country is the
safety of both visitors and residents of tourist destinations.”
According to sources, officials even considered
closing the Promachonas land border though finally decided that such a move would be too much
of a blow for tourism professionals.
However, Kathimerini understands that the option has not been ruled out and will be reconsidered in the next two weeks if infections continue to
rise.

THEOHARIS

British tourists are “welcome” to visit Greece,
Tourism Minister Haris Theocharis has said, as the
country resumes direct flights from the UK on
Wednesday, while expressing hope for a “successful, joyful and, above all, safe tourism season.”
Speaking to Sky News late on Friday, Theocharis admitted that the Covid-19 crisis has had “a significant impact in economic terms,” adding however that Greece was hoping to make up for some
of the damage by salvaging its all-important summer tourism season.
“We are very hopeful and optimistic in the sense
that we managed to complete the preparations
necessary to be able to accept tourists,” he said,
adding that the UK is the second biggest market
for Greece’s tourism industry.
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EPARCHIAL SYNOD

Fr. Alex Karloutsos
Unites the Synod;
proposal on mandatory
retirement age rejected
New York.- By Apostolos Zoupaniotis
Those who had concerns about differences of
opinions between Archbishop Elpidophoros and
members of the Holy Eparchial Synod of the Greek
Orthodox Archdiocese of America, must be reassured that our Hierarchy stands united, thanks to
Rev. Alex Karloutsos. The strongman of the Greek
Orthodox Archdiocese of America succeeded to
unite the Holy Eparchial Synod, which held an extraordinary meeting on Wednesday afternoon and
rejected his proposal to set a retirement age for the
metropolitans.
Karloutsos’ proposal was contained in a letter
sent on July 7, 2020, to Constantine Caras, Chairman, Archdiocese Council Administration Committee, ahead of the scheduled to take place in September via teleconference Clergy Laity Congress.
The Karloutsos letter story was published first at
“Pappas Post”.
The Holy Synod Communique doesn’t name Fr.
Continues on page 41

NYC – LI: $1.00 • Outside $1.25

It’s time Greek Americans
to show the way on Turkey
FINALLY, TRUMP CONVINCED TO WEAR MASK

Our Community organizations call on U.S.
Administration to take a strong position
on Turkey, following decision on Hagia
Sophia; how about to call a boycott
on visiting Turkey by Greek Americans?

Photo: EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL
US President Donald J. Trump (R) wears a face mask as he arrives to visit with
wounded military members and front line coronavirus healthcare workers at Walter
Reed National Military Medical Center in Bethesda, Maryland, USA, 11 July 2020.

New York.- (GreekNewsOnline)
Few hours after Turkey’s top court ruling that declared
illegal the 1934 decision by the country’s founder Kemal
Ataturk to convert Hagia Sopia to museum, President
Tayyip Erdogan declared the old glory of Byzantium a
mosque on Friday with the first Muslim prayers to begin
in two weeks.
Continues on page 40

Due to summer vacation Greek News will not be published on July 20 & 27 and August.
We will be back on the newsstands Monday, September 7.

We Are Going Back To Greece - Because we Love Greece

Enjoy the Beauty – Stay Safe

11th Annual Campaign by «Greek News» in support of Greece

