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ΑΠΟΨΗ

√Οι αποτυχίες της

Τουρκίας οδηγούν
τον Ερντογάν σε
τρελά σχέδια
ΣΕΛΙΔΑ 2

ΣΥΜΒΟΥΛΗ/ΠΡΟΤΡΟΠΗ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΟΡΙΕΣ

Δύο Λειτουργίες κάθε
Κυριακή στις ορθόδοξες
εκκλησίες της Βρετανίας
l «ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ
ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ»
l ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑΤΙΚΩΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΣΕΛΙΔΑ 5

ΚΡΙΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

"Υπηρέτης του Cummings
ο Johnson και όχι το αφεντικό"
Γράφει η Φανούλα Αργυρού, ΣΕΛΙΔΑ 6

ΤΑ φΟΒΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Άγκυρα είναι ένας
εχθρός, δεν είναι φίλος!
Γράφει ο Δρ Ντίνος Αυγουστή, ΣΕΛΙΔΑ 7

ΧΡΟΝΟΓΡΑφΗΜΑ

Η εξασφαλισμένη επανάσταση
Γράφει ο Φοίβος Ιωαήφ, ΣΕΛΙΔΑ 3
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ΑΝΑΣΤΟΛΗ ENTYΠΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΤΗΣ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ”

SUSPENSION OF PRINTED
PUBLICATION OF "ELEFTHERIA"

Πληροφορούμε τους αγαπητούς αναγνώστες, ότι λόγω
των συνθηκών που δημιουργήθηκαν, από τα περιοριστικά μέτρα για προστασία από τον Κορωνοϊό-19 στη Βρετανία, δυστυχώς αναστείλαμε προσωρινά την έντυπη
έκδοση της “Ελευθερίας”, αναμένοντας τις εξελίξεις.

Dear readers, we are saddened because under the
conditions created by the restrictive measures to
protect us from the Koronavirus-19 in Britain, unfortunately we have
temporaly suspended the printed version of
“ELEFTHERIA”, awaiting developments.

Ευχόμαστε σε όλους να είστε υγιείς, να κρατηθείτε
ασφαλείς και θα τα ξαναπούμε σύντομα.

We hope you all keep healthy, keep safe
and we will see you again soon.

“Ε”

“Ε”

ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Γεωτρήσεις εντός της ελληνικής
υφαλοκρηπίδας ανακοίνωσε η Άγκυρα
n ΗΠΑ: «ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΟΖ ΚΑΙ
ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ»
n ΜΠΟΡΕΛ: «ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ

Κάνει πίσω η βρετανική κυβέρνηση
στο θέμα της 14ήμερης καραντίνας
l ΓΕΛΟΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ
ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
l ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΕIΝΑΙ
ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

ΣΕΛΙΔΑ 4

60 δις ευρώ σε 7 χρόνια για την Ελλάδα

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, Σ Ε Λ Ι Δ Α 8
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PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
2 DRAYTON PARK, ISLINGTON, LONDON N5 1NU
020 7502 1713
EMAIL: info@anthealettings.com

T: 020 7700 0021 / 020 7700 6070 ñ F:

www.anthealettings.com

Eπικαιρότητα - Current News

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

Thursday 4th June 2020

Α Π Ο Ψ Η

Οι αποτυχίες της Τουρκίας
οδηγούν τον Ερντογάν
σε τρελά σχέδια

Η

Άγκυρα, του απολυταρχικού ηγεμόνα
Ερντογάν, ετοιμάζεται για νέες προκλήσεις εναντίον του Ελληνισμού. Προκλήσεις
που αν τεθούν σε εφαρμογή, είναι βέβαιο ότι
θα επιφέρουν ανεξέλεγκτες εξελίξεις. Η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίων ζήτησε, τάχα, άδεια
να διεξάγει νέες έρευνες και γεωτρήσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή εντός των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας
και εντός της υφαλοκρηπίδας της Ελλάδα,
δίπλα από ελληνικά νησιά!

™

γεί πουθενά, έστω κι αν έχει τώρα συμφέρον
από μια πετρελαιοπηγή που απέκτησε πριν
15 χρόνια και βρίσκεται στα εδάφη που ελέγχει
ο... υποτακτικός της, Σαράτζ. Το Βατερλώ του
Ερντογάν στη Λιβύη είναι θέμα χρόνου.

Μ

προστά σ’ αυτά τα δυσμενή δεδομένα,
ο Τούρκος πρόεδρος αναζητά διέξοδο.
Και νομίζει πως η Ελλάδα είναι ο εύκολος
στόχος για προπαγάνδα στο εσωτερικό της
χώρας του. Καλλιεργεί τον φανατισμό και τον

Α

μφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της
Κύπρου και έκανε πράξη τις απειλές της.
Τώρα αμφισβητεί ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας με έωλα επιχειρήματα, ερμηνεύοντας το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας όπως τη βολεύει. Βασίζεται επιπρόσθετα σε ένα ανυπόστατο μνημόνιο με τη
Λιβύη, το οποίο έχει κάνει... σημαία του ο Ερντογάν.

Τ

ι είναι αυτό που οδηγεί τον Τούρκο Πρόεδρο σ’ αυτές της παρανοϊκές ενέργειες;
Ένας είναι ο λόγος σ’ αυτή τη συγκυρία. Η
πλήρης αποτυχία της τουρκικής επεκτατικής
στρατηγικής και η άνευ αντικρύσματος απειλές του.

Σ

την Κυπριακή ΑΟΖ οι πολυδιαφημισμένες παράνομες έρευνες δεν απέφεραν κανένα αποτέλεσμα. Προέβη η Τουρκία σε επτά
έρευνες για φυσικό αέριο και ΟΛΕΣ απέβησαν
άκαρπες. Ούτε έναν κουβά... αέριο δεν βρήκαν. Η νόμιμη κυβέρνηση της Κύπρου, με τη
συμπαράσταση της Ελλάδας, ενεργοποιήθηκε
στον διπλωματικό τομέα και πέτυχε την καταδίκη της Τουρκίας και κυρώσεις εναντίον
της. Όποιες κι αν είναι αυτές οι κυρώσεις,
σημασία έχει ότι η Ε.Ε. τις επέβαλε, παρά
τους λεονταρισμούς της Άγκυρας ότι θα... τιμωρήσει τις Βρυξέλλες.

Ε

κεί, όμως, που η Τουρκία απέτυχε παταγωδώς και εκκωφαντικά ήταν στο μέτωπο με την Ελλάδα, ειδικά στην επιχείρηση
εισβολής στα ελληνικά εδάφη, χρησιμοποιώντας – εργαλειοποιώντας μετανάστες.
Η Τουρκία επεδίωξε να αποσταθεροποιήσει
την Ελλάδα και να εκβιάσει την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Είδε ο Ερντογάν ότι η Αθήνα άρχισε, μετά την έξοδο από τα μνημόνια, να ανακτά τον σεβασμό των ξένων πολιτικών και
των ευρωπαϊκών θεσμών και να κερδίζει την
αξιοπιστία της από τους οικονομικούς θεσμούς παγκοσμίως. Η Ελλάδα άρχισε την
ανοδική πορεία και οι προοπτικές ήταν άριστες. Επεχείρησε, λοιπόν, να της δημιουργήσει προβλήματα στον Έβρο, με τη διά της
βίας προώθηση δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στα σύνορα, ώστε να αποσταθεροποιήσει το ελληνικό πολιτικό σύστημα και να διαβρώσει την κοινωνία της Ελλάδας. Δεν τα κατάφερε.

Η

κυβέρνηση Μητσοτάκη αντέδρασε αστραπιαία και αποτελεσματικά και έκανε τα

★
★

σύνορα απροσπέλαστα. Παράλληλα, οι καθοδηγούμενες ροές μεταναστών στο Αιγαίο
αναχαιτίστηκαν επιτυχώς από το Πολεμικό
Ναυτικό και την ευρωπαϊκή δύναμη FRONTEX
και έτσι οι Τούρκοι έμποροι ανθρώπινων ψυχών βρέθηκαν χωρίς... δουλειά. Στην αναχαίτιση αυτή συνέβαλε καθοριστικά και η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να μη δέχεται αιτήσεις ασύλου από πρόσφυγες και μετανάστες που εισήλθαν παράνομα στη χώρα
μετά την 1η Μαρτίου 2020. Την απόφαση αυτή επικύρωσε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

χωρά κανονικά και οι τουρκικές απειλές
αγνοήθηκαν. Στη Συρία ο Άσσαντ «ζει και βασιλεύει». Την Αίγυπτο δεν την αποσταθεροποίησε με τους «Αδελφούς Μουσουλμάνους» και στη Μέση Ανατολή δεν πρόσφερε
καμία ουσιαστική εκδούλευση στους Παλαιστίνιους της Χαμάς. Αντίθετα, έστρεψε όλο το
παγκόσμιο Εβραϊκό Κίνημα εναντίον της.

Η

Η

τουρκική οικονομία παραπαίει. Η τουρκική λίρα υποτιμήθηκε 2-3 φορές τα τελευταία χρόνια και η δημοτικότητα τού Ερντογάν άρχισε να πέφτει. Η έλλειψη βασικών
καταναλωτικών αγαθών άρχισε να μαστίζει
τους πολίτες και η ακρίβεια ενέσκηψε παντού.

Α

τη Λιβύη φαίνεται ότι η Τουρκία έχει μια
παροδική επιτυχία, με την έννοια ότι δεν
κατελήφθη η Τρίπολη από τον στρατηγό Χαφτάρ. Όμως, το Λιβυκό είναι μία χαίνουσα
πληγή για την Τουρκία, η οποία δεν την οδη-

Τουρκία, λοιπόν, «έφαγε τα μούτρα» της
σ’ αυτήν την προσπάθειά της. Η Ε.Ε. δεν
υπέκυψε στις απειλές, συμπαραστάθηκε στην
Ελλάδα και το σχέδιο Ερντογάν αχρηστεύθηκε.
λλά δεν είναι μόνον αυτές οι αποτυχίες
της Άγκυρας. Το θέμα του EastMed προ-

RESIDENTIAL & COMMERCIAL SALES

Σ

★
★

εθνικισμό στις λαϊκές μάζες και ωθεί το στράτευμά του σε απονενοημένες ενέργειες.

Ε

να είναι το βέβαιο: Η Ελλάδα, η κυβέρνηση της χώρας, δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Η Αθήνα δεν απειλεί. Δεν είναι...
μονοφάγος. Απλώς υπερασπίζεται τα δικαιώματά της, όπως αυτά καθορίζονται από τις
Διεθνείς Συνθήκες, το Διεθνές Δίκαιο και το
Σύνταγμά της. Αν η Τουρκία επιχειρήσει να
θέσει σε εφαρμογή όσα εξαγγέλλει, θα αποτύχει
παταγωδώς. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις,
η κυβέρνηση, τα κόμματα και οι πολίτες δεν
μπορούν να επιτρέψουν συρρίκνωση των
εδαφικών και θαλασσίων δικαιωμάτων της
χώρας. Η Τουρκία σε μια τέτοια περίπτωση
απλώς θα ηττηθεί. Οι συνέπειες, όμως, για
τον Ερντογάν θα είναι ολέθριες.

«Ε»
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Γεωτρήσεις εντός της ελληνικής
υφαλοκρηπίδας ανακοίνωσε η Άγκυρα!

Η εξασφαλισμένη
επανάσταση

Υ

ψώνει επικίνδυνα τους τόνους το
απολυταρχικό καθεστώ Ερντογάν με
απρόβλεπτες συνέπειες, εξαγγέλοντας
έρευνες και γεωτρήσεις στην Ανατολική
Μεσόγειο και εντός της υφαλοκρηπίδας
της Ελλάδας, στα νησιά Ρόδο, Κάρπαθο,
Κάσο και Κρήτη. Την ίδια ώρα, στα τουρκικά σχέδια περιλαμβάνονται και νέες έρευνες εντός των χωρικών υδάτων της
Κύπρου.
Τα επεκτατικά αυτά σχέδια της Τουρκίας
για παράνομες έρευνες συναντούν την έντονη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης
και τη διπλωματική κινητοποίηση της Κύπρου. Τις τουρκικές εξαγγελίες επικρίνουν
ξεκάθαρα οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ
Η κλιμάκωση των προκλήσεων από την
Τουρκία, η οποία αμφισβητεί ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
Μετά τη δημοσιοποίηση της πρόθεσης
της κρατικής εταιρείας ΤΡΑΟ να καταθέσει
αίτημα στην τουρκική κυβέρνηση να προχωρήσει σε έρευνες σε μικρή απόσταση
από ελληνικά νησιά, στηριζόμενη στο «πειρατικό μνημόνιο» που υπέγραψε με τη Λιβύη,
το τουρκικό ΥΠΕΞ έκανε ένα βήμα παραπάνω δοκιμάζοντας τις αντοχές της Αθήνας.
«Οι νέες περιοχές αδειοδότησης που όρισε η ΤΡΑΟ για την διεξαγωγή ερευνών και
γεωτρήσεων βρίσκονται εντός των ορίων της
υφαλοκρηπίδας μας που έχει δηλώσει η
χώρα μας στον ΟΗΕ. Η χώρα μας θα συνεχίσει
να ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της σε
αυτή την περιοχή, κάτι που έχει επανειλημμένα δηλώσει», ανέφερε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Χ. Ακσόι
απαντώντας ουσιαστικά στον Νίκο Δένδια.
Μάλιστα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα τον χάρτη της
θαλάσσιας περιοχής στην Μεσόγειο, εντός
της οποίας η τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίων ΤΡΑΟ ζήτησε από το υπουργείο
Ενέργειας της Τουρκίας να κάνει έρευνες
υδρογονανθράκων.
Με απόφαση που έλαβε την Τρίτη το
Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο
συνεδρίασε υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζεται ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει
να προστατεύει τα δικαιώματα της στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς συμβιβασμούς».
Διαμηνύει πως αξιολογήθηκε η στάση κάποιων παραγόντων που έχουν αντιπαλότητα με τις νόμιμες και δίκαιες ενέργειες της
χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο και θα
συνεχίσει χωρίς συμβιβασμούς να προστατεύει τα δικαιώματά της σε ξηρά, θάλασσα
και αέρα.

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: «ΘΑ
ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ»
Ο Νίκος Δένδιας με δήλωσή του μετά και
από σχετική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΞ, αναφορικά με τις νέες
τουρκικές προκλήσεις τόνιζε ότι «η Ελλάδα
ήταν και παραμένει απολύτως προετοι-

μασμένη για να αντιμετωπίσει και αυτή
την πρόκληση εφόσον η Τουρκία αποφασίσει τελικά να την υλοποιήσει».
Ο ΥΠΕΞ σημείωσε επίσης ότι «η δημοσίευση, στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σειράς αιτήσεων για χορήγηση από την τουρκική κυβέρνηση άδειας έρευνας και εκμετάλλευσης στην κρατική εταιρεία πετρελαίων της Τουρκίας
σε περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας
εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς ενεργειών
με τις οποίες η Τουρκία αποπειράται βήμα – βήμα να σφετεριστεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας», χαρακτηρίζοντας
τη νέα κίνηση της Άγκυρας «παρακολούθημα του ανυπόστατου τουρκο-λιβυκού
μνημονίου».
Όπως υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας «οι
παράνομες ενέργειες της Τουρκίας δεν
παράγουν έννομα αποτελέσματα. Αδυνατούν να θίξουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, που εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».
Στο ελληνικό ΥΠΕΞ κλήθηκε ο Πρέσβης
της Τουρκίας στην Ελλάδα, Μπουράκ
Οζούγκεργκιν, στον οποίο και έγινε διάβημα διαμαρτυρίας. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις
θέσεις της Τουρκίας γνωστές και σύμφωνες
με το διεθνές δίκαιο.
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος
Πέτσας τόνισε ότι «σε κάθε περίπτωση,
είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είναι αναφαίρετο το δικαίωμα των νησιών μας στην
υφαλοκρηπίδα».
Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε συνέντευξή
του προειδοποίησε: «Έχουμε απάντηση
σε όλα τα επίπεδα. Απαντάμε με ψυχραιμία και δεν κάνουμε πίσω στην υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

ΗΠΑ: “ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ
ΕΧΟΥΝ ΑΟΖ”
Ηχηρό μήνυμα απέναντι στην τουρκική
προκλητικότητα έστειλε την Τρίτη ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος
για θέματα Ενέργειας Φράνσις Φάνον ο
οποίος ζήτησε «να σταματήσουν όλες οι
προκλητικές ενέργειες που μπορεί να
υπονομεύσουν την επενδυτική εμπιστοσύνη και την πολιτική σταθερότητα
στην περιοχή».
Μιλώντας σε διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «O East Med, η τριμερής συνεργασία
(Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ) και ο ρόλος
της στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική συνεργασία την
εποχή του COVID-19 και εφεξής», που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο, τόνισε ότι «δεν σχολιάζουμε
τα θαλάσσια σύνορα των χωρών αλλά
ένα μνημόνιο δεν μπορεί να επηρεάσει
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τρίτων
χωρών όπως η Ελλάδα. Το διεθνές δίκαιο
της θάλασσας αναγνωρίζει ότι τα νησιά

έχουν ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα όπως κάθε άλλη περιοχή».

ΕΕ: «ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ
ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ»
Την ίδια στιγμή, την αντίδραση της ΕΕ
προκάλεσε η προαναγγελία από πλευράς
Τουρκίας για γεωτρήσεις εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την
εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε
την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραπέμποντας στα συμπεράσματα των υπουργών Εξωτερικών της 15ης Μαΐου.
Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτημα,
ο Ύπατος Εκπρόσωπος τόνισε ότι «είμαστε
σε στενή επαφή με τους συναδέλφους μας,
τους υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας
και επίσης της Κύπρου, προκειμένου να παρακολουθήσουμε την κατάσταση των γεωτρήσεων και καλούμε την Τουρκία να σταματήσει τη γεώτρηση στις περιοχές όπου
υπάρχει ΑΟΖ ή χωρικά ύδατα της Κύπρου
και της Ελλάδας».
Όπως τόνισε «και σχετικά με αυτό το
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων έχει ήδη
στείλει ένα ισχυρό μήνυμα που απευθύνεται
στην Τουρκία», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
«Στις διαπραγματεύσεις μας με την Τουρκία, προς το παρόν υπάρχουν μόνο συνομιλίες, αυτό είναι ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας.
Ορισμένα κράτη μέλη θεωρούν ότι όσο οι
γεωτρήσεις συνεχίζονται, οι συνομιλίες πρέπει να διακοπούν.
»Αλλά νομίζω ότι ο μόνος τρόπος επίλυσης
αυτού του είδους των ζητημάτων είναι να
προσεγγίσουμε, να έρθουμε πιο κοντά για
να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε την
Τουρκία να καταλάβει ότι οι καλές μας σχέσεις θα εξαρτηθούν αποφασιστικά από το
σεβασμό της κυριαρχίας της Κύπρου και της
Ελλάδας στα ύδατα που αμφισβητούνται»,
καταλήγει ο Ζοζέπ Μπορέλ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΥΠΕΞ
ΑΠΟ ΝΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ
Για τις παράνομες γεωτρήσεις της
Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο και τη
γενικότερη συμπεριφορά της στην περιοχή,
καθώς και για την αντίδραση της ΕΕ στις τουρκικές κινήσεις συζήτησαν, μεταξύ άλλων,
κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας
που είχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Κύπρου και Γερμανίας, Νίκος Χριστοδουλίδης
και Heiko Maas.
Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε πως είχε μια ανοιχτή
και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με
τον Γερμανό ομόλογό του για θέματα που
αφορούν την ΕΕ, ζητήματα περιφερειακού
και διμερούς ενδιαφέροντος, καθώς και για
τις πρόσφατες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο.

Στα παλιότερα χρόνια, όταν η τεχνογνωσία δεν είχε προχωρήσει, οι επαναστάτες ήταν πολλαπλώς εκτεθειμένοι. Αθανάσιος Διάκος, Καραϊσκάκης, Ροβεσπιέρος, Τσε Γκεβάρα, δεν
είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα και τους έφαγε το φίδι το
κακό. Σήμερα, όμως, με την επαναστατική… νανοτεχνολογία,
που βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, τα πράγματα άλλαξαν
άρδην όπως και οι μέθοδοι άρδευσης.
Πήγε η Μπουμπουλίνα να κάνει την έξυπνη και υπήρξαν
άλλοι εξυπνότεροι. Σήμερα για να επαναστατήσεις χρειάζεται πρώτα να έχεις περάσει μια ήσυχη ζωή για να κρατήσεις
ακέραιες τις δυνάμεις σου. Ένας διορισμός, μία εργασία χαμηλής αρτηριακής πίεσης και τέλος ένα βάθρο θριαμβευτικού
εφ άπαξ και ένα ακρόβαθρο παχυλής σύνταξης. Μόλις ολοκληρώσεις αυτόν τον γενναίο κύκλο υποχρεώσεων είσπραξης, θεωρείσαι… ώριμος για την επανάσταση. Ασχολείσαι
πλέον με κοινωνικά, επισιτιστικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που θα αναδείξουν την ευαισθησία της προσωπικότητάς σου σε βαθμό κατά πρώτον εκλογής σου στο Δημοτικό
σου Διαμέρισμα και κατόπιν θα κατηφορίσεις προς τα κεντρικά σημεία της Πλατείας Συντάγματος, ένθα απέδρα πάσα
οδύνη λύπη και στεναγμός, μισθολογικώς.
Με μεγάλη μου χαρά παρατηρώ τελευταίως τις κινήσεις για
την ματαίωση εγκατάστασης σε ορεινές περιοχές ανεμογεννητριών. Θα βλάψουν το περιβάλλον και την εξωτερική μας
πολιτική. Αν, ο μη γένοιτο, συμβεί αυτή η απερίσκεπτος επένδυση, θα έχουμε πολλά να χάσουμε. Πρώτον, είναι δυνατόν
να σκοτώνεται ετησίως σε κάθε συστάδα γεννητριών και ένα
πουλί. Στην εκκαθάριση των πτηνών δεν μπορεί να παρεμβαίνει αυθαίρετα η ηλεκτρική εταιρεία παρά μόνον ο φιλοζωϊκός σύλλογος των κυνηγών. Δεν μπορείς να παίρνεις τις
αρμοδιότητες από την Θεά Άρτεμη και να τις δίνεις τόσο απερίσκεπτα στον Θεό Αίολο. Η Άρτεμις έχει δώσει δείγματα γραφής μέχρι σήμερα σε φόνους ζαρκαδιών, αετών και λιονταριών, ο Αίολος το πολύ πολύ που έκανε ήταν να σπρώξει τα
καράβια των Αχαιών από την Αυλίδα και να πάνε να μακελέψουν τους Τρώες, τίποτα άλλο. Μπορείς να εμπιστεύεσαι
έναν θεό που φυσάει αέρα κοπανιστό; Και βέβαια όχι, γι’ αυτό
κι εμείς εμπιστευόμαστε την σίγουρη λύση των κυνηγών. Από
την άλλη πλευρά, με τις ανεμογεννήτριες θα σταματήσει η
εξαιρετική συνεργασία μας με τον Βασιλιά της Σαουδικής
Αραβίας Salman και όλους τους Πρίγκηπες των Αραβικών
Εμιράτων. Χρόοονια αγοράζουμε πετρέλαιο αρίστης ποιότητας από τους ανθρώπους και καζαντίζουν στην πατρίδα
μας άνθρωποι και ανθρωπάκια. Άλλωστε με τον Βασιλιά
Salman είμαστε και σύμμαχοι, δεν είναι μικρό πράγμα αυτό,
δεν είναι ποντικοκούραδα, για ξανασκεφτείτε το!
Όλοι πρέπει να είμαστε κατά των Αιολικών πάρκων, γιατί
δηλαδή, δεν έχουμε λεπτά να αγοράζουμε φρέσκο ολόμαυρο
πετρέλαιο που κάνει καλό και στο τρίψιμο από κρυολόγημα;
Όχι δα, βογκάνε οι μισθοί μας και τα εφ’ άπαξ, στην μούρη
θα τους τα τρίψουμε, άσε με κάτω καημένε. Σωστό θα ήταν
να καταργήσουμε και τα ιστιοφόρα σκάφη μιας και εξαρτώνται
και αυτά από τον κακό δωδεκάθεο Αίολο, εμείς είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί.
Εξασφαλισμένη, λοιπόν, επανάσταση κατά της φτηνής αιολικής ενέργειας, τίποτα δεν μας σταματά, όπλα μας οι παχυλές
συντάξεις μας.
Αν θέλουν ας το τολμήσουν, με τούβλα από πεντακοσάευρα θα τους χτυπήσουμε στο δόξα πατρί!!!

Φοίβος Ιωσήφ
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Κάνει πίσω η βρετανική κυβέρνηση στο θέμα
της 14ήμερης καραντίνας
Η

βρετανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το
μέτρο της 14ήμερης καραντίνας
σε ταξιδιώτες από το εξωτερικό
πριν καν αυτό τεθεί σε εφαρμογή!!! Η διαφαινόμενη άτακτη
υποχώρηση προέκυψε για δύο
λόγους. Πρώτον, οι πιέσεις κυβερνητικών βουλευτών, ταξιδιωτικών πρακτόρων και αερογραμμών και, δεύτερον, η γελοιότητα
του όλου εγχειρήματος, την οποία
επεσήμαναν βουλευτές.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ εφημερίδων, η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει αερογέφυρες με ορισμένες χώρες,
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα,
ώστε οι ταξιδιώτες που εισέρχονται
στο Ηνωμένο Βασίλειο να μην είναι
υποχρεωμένοι να τίθενται σε καραντίνα.
Το Λονδίνο ανακοίνωσε πως όσοι
φθάνουν από το εξωτερικό θα μπαίνουν σε καραντίνα για να εμποδιστεί
μια νέα αύξηση των κρουσμάτων.
Από τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, οι ταξιδιώτες που φθάνουν στο Ηνωμένο
Βασίλειο από αέρος, διά ξηράς ή διά
θαλάσσης θα είναι υποχρεωμένοι
να παραμένουν απομονωμένοι επί
14 ημέρες, ένα σχέδιο που επικρίθηκε
από τους επαγγελματίες των αεροπορικών ταξιδιών και του τουρισμού,
οι οποίοι προειδοποιούν για δυνητικές καταστροφικές συνέπειες για
τους τομείς τους.
Όμως, εξετάζονται πολλά ενδεχόμενα για τη χαλάρωση αυτού του
μέτρου, αναφέρουν οι εφημερίδες
Times, Telegraph και Guardian.
Η κυβέρνηση, η οποία έκανε γνωστό πως θα επανεκτιμά το μέτρο
κάθε τρεις εβδομάδες, εξετάζει το
ενδεχόμενο να εγκρίνει τη δημιουργία αερογεφυρών από το τέλος
του μήνα, καθώς πλησιάζουν οι θερινές διακοπές, αναφέρουν οι Times.
Οι χώρες με τις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να δημιουργήσει αερογέφυρες θα επιλεγούν
ανάλογα με την οικονομική σημασία
τους για το Ηνωμένο Βασίλειο, με το
επίπεδο του κινδύνου μετάδοσης
του ιού, με τον αριθμό των επιβατών
που θα αφορούν και με τα μέτρα που
έχουν ληφθεί στα αεροδρόμια, αναφέρει η εφημερίδα.
Οι ταξιδιώτες που φθάνουν από
την Ελλάδα, την Αυστραλία και την
Πορτογαλία θα μπορούν να αποφύγουν την καραντίνα, σύμφωνα με
την Daily Telegraph.
Η συντηρητική εφημερίδα αναφέρει πως ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, «προσωπικά ευνοεί»
τις αερογέφυρες, μετά τις επικρίσεις
στις τάξεις των Συντηρητικών και τις
προειδοποιήσεις άνω των 200 διευθυντικών στελεχών των αερομεταφορών και του τουρισμού, όπως
αυτοί της Ryanair και της IAG, στην
οποία ανήκει η British Airways.
Βουλευτές χαρακτήρισαν γελοίο
και άσκοπο το μέτρο της καραντίνας

για τους τουρίστες διότι θα μπορούν
να βγαίνουν για να αγοράσουν τρόφιμα ή φάρμακα, να χρησιμοποιούν
τα δημόσια μέσα μεταφοράς και να
αλλάζουν κατάλυμα, αν αυτό είναι
απαραίτητο. Επίσης, δεν θα επιτρέπεται σε αξιωματούχους να μπαίνουν
στα σπίτια τους.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ
ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ
Άλλοι 324 θάνατοι από κορωνοϊό
καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο
σε όλους τους χώρους στην Βρετανία και συνολικά ο αριθμός των
θανάτων έχει φτάσει τους 39.369,
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
του υπουργείου Υγείας. Τα επιβεβαιωμένα νέα περιστατικά με κορωνοϊό είναι 1.653 με βάση τα διαγνωστικά τεστ που πραγματοποιήθηκαν (πάνω από 135.000).
Ωστόσο, ο απολογισμός των
θανάτων της επιδημίας Covid-19
στο Ηνωμένο Βασίλειο έφθασε τους
49.646, αριθμός στον οποίο περιλαμβάνονται και τα ύποπτα περιστατικά, σύμφωνα με την καταμέτρηση
του Reuters που βασίσθηκε σε
επίσημα στοιχεία.
Ο τεράστιος αριθμός των θανάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει προκαλέσει δριμεία κριτική κατά του
Μπόρις Τζόνσον και της κυβέρνησής
του για την μεγάλη καθυστέρηση επιβολής των μέτρων του lockdown,
την μεγάλη καθυστέρηση εφαρμογής μέτρων για την προστασία των
ηλικιωμένων στα κέντρα φροντίδας,
την μεγάλη καθυστέρηση συγκρότησης συστήματος διαγνωστικών
τεστ και ιχνηλάτησης επαφών.
Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον, ενώ παραδέχεται ότι μπορεί να
έχει διαπράξει κάποια λάθη, τονίζει
ότι αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη
κρίση δημόσια υγείας από το ξέσπασμα της επιδημίας της γρίπης το
1918 (αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για
το Ηνωμένο Βασίλειο) και ότι εξασφάλισε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας
δεν υπερφορτώθηκε.
Ωστόσο, ο απολογισμός των θανάτων ξεπερνά και ορισμένες από τις
βαρύτερες προβλέψεις των ίδιων
των επιστημονικών συμβούλων της
βρετανικής κυβέρνησης.

Τον Μάρτιο, ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της Βρετανίας
είχε δηλώσει ότι αν οι θάνατοι διατηρηθούν κάτω από τους 20.000,
θα είναι ένα «θετικό αποτέλεσμα».
Τον Απρίλιο, το Reuters μετέδιδε ότι
το «χειρότερο σενάριο» της κυβέρνησης είναι οι 50.000 θάνατοι.
Στη διάρκεια της καθημερινής
ενημέρωσης της κυβέρνησης για την
πανδημία, ο υπουργός Υγείας, Ματ
Χάνκοκ, δήλωσε ότι ο αριθμός νέων
εισαγωγών ασθενών με κορωνοϊό
σε νοσοκομεία της Αγγλίας είναι ο
χαμηλότερος από τα τέλη Μαρτίου,
όπως και ο αριθμός των ατόμων που
χρήζουν αναπνευστικής υποστήριξης.
Ο Μάτ Χάνκοκ υπογράμμισε ότι
η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη
να αντιμετωπίσει το θέμα της διαφορετικότητας στους κινδύνους από
την Covid-19 που αντιμετωπίζουν
συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως προέκυψε από έκθεση
που δημοσίευσαν οι υγειονομικές
υπηρεσίες της Αγγλίας και αφορούν
κυρίως μειονοτικές ομάδες με καταγωγή από την Ασία ή μαύρων.

Υψηλότερο ποσοστό
θνησιμότητας από
Covid-19 σε Λονδίνο
και Μίντλεσμπρο
Μέχρι τις 13 Μαΐου, την μεγαλύτερη αναλογία θανάτων περιστατικών
επιβεβαιωμένων με κορωνοϊό στην
Αγγλία κατέχει ο δήμος Μπρεντ του
Λονδίνου, όπου η θνησιμότητα για
τους άνδρες υπολογίζονταν στους
244,9 για κάθε 100.000 άτομα και
για τις γυναίκες στους 119,4.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το NHS Αγγλίας, οι οχτώ περιοχές τοπικής αυτοδιοίκησης με το
υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας
ανάμεσα στον αντρικό πληθυσμό,
βρίσκονται στο σύνολό τους στο Λονδίνο. Εκτός Λονδίνου, οι τοπικές
αυτοδιοικήσεις με την υψηλότερη
αναλογία θνησιμότητας σε άν-δρες
είναι το Μίντλεσμπρο (156 ανά
100.000) και το Λούτον (154,7). Το
υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας
ανάμεσα στις γυναίκες βρίσκεται στις
7 από τις 10 τοπικές αυτοδιοικήσεις

εντός του Λονδίνου, αν και την δεύτερη υψηλότερη θέση κατέχει το Μίντλεσμπρο.
Συνολικά στην Αγγλία, το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας επιβεβαιωμένων περιστατικών – για άνδρες και γυναίκες – κατέχει το Λονδίνο και το χαμηλότερο η νοτιοδυτική Αγγλία. Σε όλες τις περιοχές, πάντως, η αναλογία θανάτων στους άνδρες είναι υψηλότερη από ό,τι στις
γυναίκες.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑ
ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: «Η Βρετανία δεν θα
εγκαταλείψει τους πολίτες του Χονγκ Κονγκ»
Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα εγκαταλείψει τους πολίτες του Χονγκ Κονγκ,
αν η Κίνα επιβάλει εκεί νόμο για την εθνική ασφάλεια, ο οποίος έρχεται σε
σύγκρουση με τις διεθνείς υποχρεώσεις του Πεκίνου βάσει συμφωνίας του
1984, υπογραμμίζει σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε την Τρίτη ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον.
«Η επιτυχία του Χονγκ Κονγκ οφείλεται στο ότι οι πολίτες του είναι ελεύθεροι», γράφει ο Τζόνσον στο άρθρο αυτό που δημοσιεύεται στους «Times» του
Λονδίνου και την «South China Morning Post». «Αν η Κίνα προχωρήσει,
αυτό θα είναι σε απόλυτη σύγκρουση με τις υποχρεώσεις της βάσει της κοινής
διακήρυξης, μιας νομικά δεσμευτικής συνθήκης που έχει καταχωριστεί στον
ΟΗΕ», υπογράμμισε.
Το Κοινοβούλιο της Κίνας ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα απόφαση για
τη δημιουργία νόμων για το Χονγκ Κονγκ που προβλέπουν την αναχαίτιση
εξέγερσης, απόσχισης, τρομοκρατίας και ξένης ανάμειξης. Βάσει αυτών μπορεί να αναπτυχθούν για πρώτη φορά στο Χονγκ Κονγκ πράκτορες των υπηρεσιών ασφαλείας και των υπηρεσιών πληροφοριών της ηπειρωτικής Κίνας.
«Πολλοί άνθρωποι στο Χονγκ Κονγκ φοβούνται ότι ο τρόπος ζωής τους
–τον οποίο δεσμεύτηκε να διατηρήσει η Κίνα– απειλείται», προσθέτει ο Τζόνσον.
«Αν η Κίνα προχωρήσει και αιτιολογήσει τους φόβους τους, τότε η Βρετανία
δεν θα μπορεί με ήσυχη συνείδηση να σηκώσει τους ώμους και να εγκαταλείψει, αντιθέτως θα τιμήσουμε τις υποχρεώσεις μας και θα παράσχουμε εναλλακτική», σημειώνει.
Ο Τζόνσον επαναλαμβάνει επίσης στο άρθρο αυτό τη δέσμευση της Βρετανίας να προσφέρει στους κατόχους στο Χονγκ Κονγκ Βρετανικού Εθνικού
Υπερπόντιου (BNO) διαβατηρίου – ένα δρόμο προς την απόκτηση βρετανικής υπηκοότητας – επιτρέποντάς τους να εγκατασταθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Στο Χονγκ Κονγκ υπάρχουν περίπου 350.000 κάτοχοι διαβατηρίων ΒΝΟ,
ενώ άλλα 2,5 εκατομμύρια θα πληρούν τα κριτήρια για να τους χορηγηθούν,
επισημαίνει επίσης ο Τζόνσον.
Οι Times του Λονδίνου προσθέτουν ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας
του Ηνωμένου Βασιλείου συμφώνησε την Τρίτη, να «επανεξισορροπήσει» την
σχέση της Βρετανίας με την Κίνα.
Η Βρετανία προειδοποίησε το Πεκίνο να υποχωρήσει όσον αφορά αυτόν
τον νόμο εθνικής ασφάλειας για το Χονγκ Κονγκ, λέγοντας ότι, αν προχωρήσει, κινδυνεύει να καταστρέψει ένα από τα κοσμήματα της ασιατικής οικονομίας
καταστρέφοντας παράλληλα την φήμη της Κίνας.
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Δύο Λειτουργίες κάθε Κυριακή στις ορθόδοξες
εκκλησίες της Βρετανίας
Η

Iερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων, ως η Εκκλησιαστική Αρχή της Ορθοδοξίας στη Βρετανία,
προτρέπει τις Eλληνορθόδοξες ενορίες, στις οποίες
υπηρετούν πάνω από δύο κληρικοί, να τελούν
στους ιερούς ναούς δύο Θείες Λειτουργίες κάθε
Κυριακή, ώστε με την αναμενόμενη χαλάρωση
των περιοριστικών μέτρων που επεβλήθηκαν
λόγω κορωνοϊού, να μπορούν να εξυπηρετούνται
οι πιστοί.
Με επιστολή του προς τις ενορίες, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Νικήτας καθιστά σαφές
ότι πρέπει κατά τη Θεία Λειτουργία να τηρούνται
από τους Χριστιανούς που προσέρχονται στις
εκκλησίες επακριβώς όλα τα πρωτόκολλα (μάσκες, αντισηπτικά, αποστάσεις κλπ) με μοναδικό
γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία των πιστών.
Ο Σεβασμιώτατος υποδεικνύει ότι σε εννέα ιερούς ναούς του μείζονος Λονδίνου είναι εφικτό
να γίνονται δύο Θείες Λειτουργίες, καθώς και σε
τέσσερις άλλους ναούς εκτός της πρωτεύουσας.
Παρόλο που η επιστολή του Σεβασμιωτάτου
δεν έχει αναγκαστικό χαρακτήρα αλλά πρόκειται
περί ισχυρής προτροπής, θεωρείται απολύτως
εφικτό να τεθεί σε εφαρμογή η εισήγησή του. Πιθανόν, βέβαια, σε κάποιες ενορίες να… ανακαλυφθούν «δικαιολογίες» για να μη γίνεται η δεύτερη Λειτουργία.
Όπερ έδει δείξαι.

Η επιστολή του Αρχιεπισκόπου
Νικήτα έχει ως εξής:
«Αγαπητοί μας εν Κυρίω,
Όπως ήδη πιθανόν γνωρίζετε, έχουν ξεκινήσειοι
συζητήσεις περί περαιτέρω χαλάρωσης των μέτρων
που επιβλήθηκαν στην καθημερινότητά μας προς
περιστολή της επιδημίας του κορωνοϊού. Επί του παρόντος ισχύουν οι προηγούμενες οδηγίες μέχρι την
ανακοίνωση νέων Κυβερνητικών οδηγιών. Ωστόσο,
εν αναμονή των νέων κυβερνητικών οδηγιών και κανονισμών, που πιστεύουμε θα συμπεριλάβουν και τους
χώρους λατρείας και θα επιτρέψουν την συμμετοχή
των πιστών στις ιερές ακολουθίες, πιθανολογούμενα
κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε περί των επικαιροποιημένων οδηγιών της Εκκλησιαστικής σας Αρχής
προκειμένου να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του
φιλοχρίστου ποιμνίου της καθ’ ημάς Ιεράς Αρχιεπισκοπής.
1. Στις μεγάλες πληθυσμιακά ενορίες και κοινότητες όπου υπηρετούν πέραν του ενός ιερέως προτείνουμε να τελούνται τις Κυριακές δύο Θείες Λειτουργίες. Η πρώτη μετά Όρθρου μεταξύ 8.00 π.μ. και
10.45 π.μ. και η δεύτερη άνευ Όρθρου μεταξύ 11.00
π.μ. και 12.30 μ.μ.
Οι ώρες ορίζονται κατά προσέγγιση και θα μπορούν να διαφοροποιηθούν χωρίς μεγάλες αποκλί-

σεις ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε κοινότητας.
Παρακαλούνται οι ευλαβέστατοι Ιερατικώς Προϊστάμενοι όπως φροντίζουν για την τοποθέτηση βοηθητικού τραπεζιδίου έμπροσθεν της Αγίας Τραπέζης
όπου θα τελείται η δεύτερη Θεία Λειτουργία, καθώς
και για την προμήθεια δεύτερου αντιμηνσίου από την
Ιερά Αρχιεπισκοπή στην περίπτωση που η κοινότητα
σας δεν διαθέτει. Είναι αυτονόητο να αναφέρουμε ότι
κανένας ιερέας ή διάκονος δεν μπορεί να λάβει μέρος
και στις δύο Θείες Λειτουργίες οι οποίες θα τελεσθούν την ίδια ημέρα, δύνανται όμως να βοηθήσουν
στη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας στους πιστούς.
Για την αποφυγή του συνωστισμού των πιστών, τα
ιερά μνημόσυνα θα μπορούν κατ’ αναλογία να διαμοιράζονται μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης Θείας
Λειτουργίας κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ του ιερατικώς Προϊσταμένου και των ενδιαφερομένων.
Παρατίθεται η λίστα των Ιερών Ναών και Κοινοτήτων στις οποίες προτείνουμε και προτρέπουμε να
τελούνται δύο Θείες Λειτουργίες:
–Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας - Bayswater
–Καθεδρικός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου και Αποστόλου Βαρνάβα – Wood Green
–Καθεδρικός Ναός Αποστόλου Ανδρέου –KentishTown
–Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου – Edmonton
–Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού – Haringey
–Ι. Ναός Αγίου Νεκταρίου – Battersea
–Ι. Ναός Αγίων Δώδεκα Αποστόλων – Hertfordshire
–Ι. Ναός Αγίου Παντελεήμονος– Harrow
–Ι. Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης – Croydon
–Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου – Birmingham
–Ι. Ναός Ευαγγελιστού Λουκά – Birmingham
–Ι. Ναός Αγίου Νικολάου – Cardiff
–Ι. Ναός Αποστόλου Ανδρέου – Edinburgh
2. Υπενθυμίζουμε και συμβουλεύουμε όπως όλες
οι ενορίες και κοινότητεςπρομηθευτούν μάσκες τις
οποίες θα διαθέτουν στους πιστούς. Η βέλτιστη πρακτική είναι να φορούν μάσκες όλοι όσοι στέκονται
πίσω από το παγκάρι, είναι υπεύθυνοι για την περιφορά του δίσκου ή έρχονται σε οποιαδήποτε επαφή
με τους πιστούς.
3. Όλες οι Ενορίες οφείλουν να παρέχουν αντισηπτικό υγρό χεριών προς τους πιστούς, διαθέσιμο

κατά την είσοδό και την έξοδό τους από τους Ιερούς
Ναούς.
4. Τα μέλη των Εκκλησιαστικών Επιτροπών οφείλουν
να φροντίζουν και να επιτηρούν την πιστή εφαρμογή
των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης (1.5 μέτρου) κατά τη διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών.
5. Το αντίδωρο μπορεί να διανέμεται από τους Ιερείς, αλλά είναι προτιμότερο τεμάχια αντιδώρου να
τοποθετούνται σε πλαστικά σακουλάκια και το καλάθι με τα αντίδωρα να τοποθετείται στον Νάρθηκα του
Ιερού Ναού και οι πιστοί, ατομικώς, να λαμβάνουν το
αντίδωρό τους, καθώς εξέρχονται. Η πρακτική αυτή
είναι ανάλογη με τη λήψη του αντιδώρου από εκείνους που κοινωνούν των Θείων Μυστηρίων.
6. Σταδιακά και με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων μπορεί να ξεκινήσει η τέλεση των Ιερών
Μυστηρίων του Γάμου και της Βαπτίσεως, με την
προϋπόθεση ότι τηρούνται απαρεγκλίτως οι ως άνω
οδηγίες.
Επιπροσθέτως, η Ιερά Αρχιεπισκοπή προετοιμάζει με τη συμβολή νομικών ειδικό έγγραφο το οποίο
θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικώς το οποίοθα υποχρεούνται να υπογράφουν αναλόγως οι μελλόνυμφοιή οι γονείς των νηπίων, στο οποίο θα δηλώνουν
ότι η τέλεση του μυστηρίου γίνεται με την δική τους
αποκλειστική ευθύνη.
Τόσο οι Ιερείς όσο και οι Επίτροποι καλούνται να
επιδείξουν διάκριση και υπομονή προς τους πιστούς
με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία
τους».
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"Υπηρέτης του Cummings ο Johnson
και όχι το αφεντικό"
Το Σάββατο 23.5.2020 δύο βρετανικές εφημερίδες , η «Guardian» (ανάρτηση από το βράδυ 22/5) και η «Daily Mirror» αποκάλυψαν ότι ο αρχι-σύμβουλος του Πρωθυπουργού Boris Johnson, ο αμφιλεγόμενος Dominic Cummings,
παραβίασε τις οδηγίες της κυβέρνησης προς τον λαό, που ο ίδιος βοήθησε να
ετοιμαστούν και να επιβληθούν στα 67 εκατομμύρια των κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου, εφαρμόζοντας το lockdown στις 23 Μαρτίου, με το επιβλητικό
σύνθημα «μείνετε στο σπίτι»...
Στις 27 Μαρτίου ταξίδεψε 250 μίλια από το σπίτι του στο Islington του Λονδίνου, στο County Durham στο σπίτι των γονιών και της αδελφής του, μετά
που – όπως είπε – είχε συμπτώματα κορωνοϊού τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγος
του και ήθελε να βρίσκεται κοντά σε συγγενείς του για την ασφάλεια του 4χρονου γιού του σε περίπτωση που οι ίδιοι δεν θα μπορούσαν να τον φροντίσουν.
Κάτοικος της περιοχής κατήγγειλε την παρουσία του αμφιλεγόμενου πολιτικού συμβούλου στην τοπική Αστυνομία, η οποία επιβεβαίωσε πως στις 31
Μαρτίου επισκέφθηκε σπίτι της περιοχής και διαπίστωσε πως άτομο από το
Λονδίνο βρισκόταν εκεί τελώντας σε απομόνωση.
Η «Guardian» έγραψε ότι υπήρχε καταγγελία ότι και στις 5 Απριλίου, είχαν
δει τον Dominic Cummings μαζί με τον γιό του κοντά στο σπίτι των γονέων του.
Ενώ η σύζυγός του, η οποία αρθρογραφεί στο περιοδικό «Spectator», έγραψε ότι ο Cummings ήταν «του κρεβατιού» για 10 μέρες και ο ίδιος ο Cummings
στο ίδιο περιοδικό έγραψε ότι από το τέλος του Μάρτη για τις δύο πρώτες εβδομάδες του Απριλίου ήταν άρρωστος και αμφότεροι ήσαν υπό περιορισμό, δίχως
να λένε που ήσαν κλεισμένοι. («Guardian», 22.5.2020). Και όμως, τον είχαν
δει μαζί με τον γιό του στις 5 Απριλίου...
Χρονολογικά:
Στις 27 Μαρτίου ανακοινώθηκε ότι αμφότεροι ο Πρωθυπουργός Boris
Johnson και ο Υπουργός Υγείας Matt Hancock είχαν προσβληθεί από τον
ιό. Την ίδια μέρα (Σάββατο) μετά την ανακοίνωση, εθεάθη και ο Dominic
Cummings να βγαίνει και να φεύγει τρεχάτος από το 10 Downing Street.
Εξηγώντας στη δημοσιογραφική του διάσκεψη (στις 25.5.2020, βλέπε πιο
κάτω), είπε ότι είχε πάρει ξαφνικά ένα τηλεφώνημα (27.3.2020) από τη σύζυγο
του που φρόντιζε τον 4χρονο γιό τους ότι ήταν πολύ άρρωστη. Πήγε – είπε –
σπίτι, η σύζυγος του ένοιωθε καλύτερα και επέστρεψε στη δουλειά του. Το ίδιο
βράδυ οδήγησε στο Durham και έφθασε τα μεσάνυχτα μαζί με την οικογένειά
του. Στις 28 Μαρτίου ξύπνησε, είπε, με πόνο, καθαρά συμπτώματα Covid,
κακό πονοκέφαλο και πυρετό.
Το Σαββατοκύριακο 28/29 Μαρτίου λέχθηκε ότι ο κ. Cummings είχε συμπτώματα κορωνοϊού. Στις 30 Μαρτίου το πρωθυπουργικό γραφείο δήλωσε ότι όντως
έχει συμπτώματα και αυτο-απομονώθηκε, αλλά δεν είπαν ότι βρισκόταν 250
μίλια μακριά στο Durham! («Guardian» 22/23-5-2020).
Στις 12 Απριλίου ο κ. Cummings εθεάθη με την οικογένειά του στο River
Tees Barnard Castle, περίπου 30 μίλια μακριά από το Durham. Επέστρεψε
στο Islington στις 13 Απριλίου και στη δουλειά του στις 14 Απριλίου.
Από το Σάββατο 23.5.2020 που δημοσιεύθηκαν οι αποκαλύψεις, το πρωθυπουργικό γραφείο αρνείτο ότι έγινε επίσκεψη της Αστυνομίας στο σπίτι του
πατέρα του στο Durham και ότι ο ίδιος είχε πάει στο Barnard Castle.
Με το άκουσμα των παραβιάσεων ξέσπασε γενική κατακραυγή εναντίον
του Cummings, αφού είναι ένας από τους κύριους συγγραφείς των κανονισμών καραντίνας- lockdown. Δικαιολογημένη η γενική αντίληψη πλέον ότι ένας
νόμος ισχύει για όλους τους πολίτες και άλλος για τους ένοικους της πρωθυπουργικής κατοικίας.
Αντικρουόμενες δηλώσεις
Στις 23 Μαΐου (επομένη των δημοσιευμάτων) η Downing Street στάθηκε
δίπλα στον αρχι-σύμβουλο με τη δήλωση «Λόγω της συζύγου του που μολύνθηκε με υποψία να είναι από κορωνοϊό και την μεγάλη πιθανότητα και ο ίδιος να
αρρωστήσει, ήταν αναγκαίο για τον Dominic Cummings να σιγουρέψει ότι ο
νεαρός γιός τους θα είχε σίγουρη φροντίδα. Σε καμία περίπτωση δεν τους μίλησε
η Αστυνομία όπως λέχθηκε».
Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντιπαράθεση με την προηγούμενη του Πρωθυπουργικού γραφείου στις 30 Μαρτίου όταν είχε δήλωσε ότι ο ίδιος «έχει συμπτώματα και αυτό-απομονώθηκε».
Σύμφωνα με την «Guardian» (31.5.2020), πέραν των 100 Συντηρητικών
Βουλευτών εξοργισμένοι από την αλαζονική συμπεριφορά του Cummings
αφενός και την επιμονή του Βρετανού Πρωθυπουργού να τον υποστηρίζει αφετέρου, ζήτησαν από τον τελευταίο να τον παύσει από τη θέση του. Οι ετσιθελισμοί του αρχι-σύμβουλου κάνουν κακό στην κυβέρνηση, είναι επικίνδυνος –
είπαν – υποτιμούν τον λαό, ενεργούν περιφρονητικά προς αυτόν και, το χειρότερο, βλάπτουν την εμπιστοσύνη του λαού προς τους κανονισμούς για έλεγχο
και περιορισμό της διασποράς του ιού και θα ευθύνονται για πολλούς θανάτους. (Ήδη ευθύνονται για πολλούς θανάτους λόγω καθυστέρησης να πάρουν
μέτρα – "Sunday Times", 24.5.2020).
Πρωτοσέλιδο στους «Sunday Times» (24.5.2020): «Ο Johnson αρνείται
να πετάξει τον αρχισύμβουλο του “στους σκύλλους”».
Ο αρχηγός της Εργατικής Αντιπολίτευσης, Sir Keir Starmer, δήλωσε: «Αν
ήμουν στη θέση του Πρωθυπουργού θα τον έπαυα αμέσως, ο Johnson ενέργησε με περιφρόνηση προς τον λαό, πρέπει να γίνει έρευνα...»
Η Πρώτη Υπουργός Σκωτίας Nicola Sturgeon ήταν ξεκάθαρη για το τι
οφείλει να κάνει ο Πρωθυπουργός την Δευτέρα 25.5.2020 στη καθημερινή
ενημέρωσή της.
Τρείς από τους επιστήμονες της επιστημονικής ομάδας βγήκαν ανοικτά
εναντίον αμφοτέρων (Cummings και Πρωθυπουργού) επικρίνοντάς τους ότι
πέταξαν στον κάλαθο των αχρήστων όλες τις συμβουλές που τους είχαν δώσει.
(Sky 25.5.2020).
Πρωτοφανή παραβίαση Πρωτοκόλλου – πλήρης
περιφρόνηση – Ούτε απολογία ούτε μετάνοια!
Τελικά στις 25.5.2020 ο Dominic Cummings αναγκάστηκε να δώσει δημοσιογραφική διάσκεψη και να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Αλλά που; Στους
κήπους της πρωθυπουργικής κατοικίας! Ακόμα μια παραβίαση εκ μέρους του

και εκ μέρους τού Πρωθυπουργικού Γραφείου που το ανέχτηκε. Το Πρωτόκολλο δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση σε σύμβουλους κάτι τέτοιο. Το τι επικαλέστηκε δε ο «αρχι-σύμβουλος», (που ούτε υπουργός, ούτε βουλευτής είναι,
εργοδοτούμενος από τον Πρωθυπουργό είναι), για να δικαιολογήσει τις παραβιάσεις του lockdown ήταν μια κοροϊδία ένας προκλητικότατος εμπαιγμός για
την νοημοσύνη όλων. Προσπάθησε ανερυθρίαστα να ταΐσει κουτόχορτο τόσο
στους δημοσιογράφους όσο και στον λαό. Επικαλούμενος πως ό,τι έκανε το
έκανε για την... ασφάλεια του 4χρονου γιού του! Όταν εκατομμύρια πολίτες
στην ίδια θέση δεν «τάραξαν» από τα σπίτια τους ακολουθώντας τις οδηγίες
τους! Περιφρόνησε κάθε ερώτηση για απολογία και μετάνοια...
And pigs fly between Durham and Barnard Castle!
Παραδέχθηκε ότι είχε πάει στο Barnard Castle αλλά... για να εξακριβώσει
(είπε) αν ήσαν εντάξει τα... μάτια του για να οδηγήσει πίσω στο Λονδίνο, επειδή είχε πρόβλημα στην όραση! Δηλαδή πήγε 60 μίλια για περίπατο προς και
πίσω από το Durham στο Barnard Castle με την οικογένειά του και τον 4χρονο
γιό του, όταν γνώριζε ότι είχε πρόβλημα με τα μάτια του! Θέτοντας (αν προκειμένου όντως είχε πρόβλημα!) τόσο σε κίνδυνο την οικογένεια και τον 4χρονο
γιό του, για την ασφάλεια του οποίου επικαλέστηκε ότι έτρεξε 250 μίλια στο
Durham, όσο και των άλλων οδηγών στο δρόμο. Και οι χοίροι πετούν μεταξύ
Durham and Barnard Castle!
Ο γιός καθαρός
Επίσης στην δημοσιογραφική εκτός του ότι είπε πως ανέπτυξε συμπτώματα κορωνοϊού στις 28 Μαρτίου καθώς ήσαν στο cottage των γονιών του είπε
και τούτο: Στις 3 Απριλίου πήγε στο νοσοκομείο (εννοείται με το αυτοκίνητό
του) και πήρε τη σύζυγο και τον γιό τους από το νοσοκομείο όπου ο γιός τους
είχε μείνει το βράδυ γιατί είχε εμετό και πυρετό. Εξέτασαν το παιδί και δεν είχε
κορωνοϊό. Πώς όμως, εφόσον αμφότεροι, σύμφωνα με τα γραφόμενά τους
στο Spectator, ήσαν του κρεβατιού για τις δύο πρώτες εβδομάδες του Απριλίου; Μέχρι σήμερα δεν λέχθηκε αν έκαναν το antibody test να εξακριβωθεί αν
είχαν ή όχι τον ιό... Στη δημοσιογραφική ο Cummings δύο φορές είπε ότι δεν
έκαναν test.
«Career psychopath»...
Να σημειώσουμε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός David Cameron είχε χαρακτηρίσει τον Dominic Cummings ως έναν «career psychopath» («ψυχοπαθή
καριέρας»). (Sky Νews, 25.5.2020).
https://news.sky.com/story/dominic-cummings-a-former-pm-branded-hima-career-psychopath-but-who-is-johnsons-right-hand-man-11993120
Εν τω μεταξύ μέχρι και οι κάτοικοι του Durham αντέδρασαν έντονα ενοχλημένοι με το ταξίδι του στη πόλη τους εν μέσω lockdown. «Furious Durham residents react to Dominic Cummings travelling to county during lockdown
– Chronicle Live».
Την ίδια μέρα και η Αστυνομία , που είχε πει ότι δεν ήταν σοφή η μετάβαση
στο Durham, επιβεβαίωσε με νέες ανακοινώσεις της ότι είχε κάνει επίσκεψη
στο σπίτι του πατέρα του. Ορθώς είχαν γράψει οι εφημερίδες.
Πέθανε ο θείος του – αινιγματική αντίδραση της μητέρας του
Ταυτόχρονα, μια περίεργη κατάσταση εξελίχθηκε τις μέρες εκείνες. Ο θείος
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του, αδελφός της μητέρας του, πρώην δικαστής Sir John Laws, πέθανε στις
5 Απριλίου στο νοσοκομείο Chelsea and Westminster όπου νοσηλευόταν για
κορωνοϊό, καθώς o Cummings βρισκόταν στο Durham.
Αξίζει να σημειωθεί η αινιγματική αντίδραση της μητέρας του, η οποία παραπονούμενη για τις δημοσιογραφικές επικρίσεις εναντίον του γιού της είπε
«Ξέρετε ότι πενθούμε μέλος της οικογένειας μας και δεν το αναγνωρίζετε αυτό»!!!
(«Daily Mail», 25.5.2020).
«Υπηρέτης του Cummings ο Johnson και όχι το αφεντικό»
«Ο Πρωθυπουργός είναι εντελώς ανίκανος για τις ευθύνες του γραφείου του. Υποστηρίζοντας τον ειδικό του σύμβουλο φαίνεται ως ο υπηρέτης και όχι το αφεντικό», έγραψε η αρθρογράφος της «Guardian», Polly
Toynbee στις 26.5.2020.
Σύγκρουση συμφερόντων
Κατά την γνώμη μου ο Πρωθυπουργός και υπουργοί, ειδικά ο Cabinet
Minister Michael Gove (στο τμήμα του οποίου δούλεψε για λίγο στο παρελθόν ο Cummings) θα υποστηρίζουν τον αμφιλεγόμενο Cummings λόγω υποχρέωσης για τις θέσεις που κατέχουν. Eφόσον ήταν ο «εγκέφαλος» ουσιαστικά για
το σλόγκαν με το οποίο κορόιδεψαν το λαό προεκλογικά με την αφίσα στο λεωφορείο ότι θα εξοικονομούσαν £350 εκ λίρες την εβδομάδα που έδιδαν στην
ΕΕ! ("Independent", 4.7.2017). Ο Cummings αργότερα είπε ότι ήταν ανάγκη
το σλόγκαν για να κερδίσουν...
Ποία λοιπόν η πραγματική αλήθεια για την αμετανόητη παραβίαση του
lockdown με την οικογενειακή μετάβασή του στο Durham;
Στις 26.5.2020 o εκ Σκωτίας υφυπουργός της κυβέρνησης Douglas Ross
παραιτήθηκε δηλώνοντας στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό ότι η
πλειοψηφία του λαού που υπάκουσε στις οδηγίες δεν συμμερίζεται τις ερμηνείες του Cummings. Όταν ψηφοφόροι του δεν μπόρεσαν να πουν ένα αντίο
στους αγαπημένους τους, να τους επισκεφθούν στα νοσοκομεία/γηροκομεία
ή και να θρηνήσουν οικογενειακώς τον χαμό τους. «Δεν μπορώ καλόπιστα να
τους πω ότι όλοι τους είναι λανθασμένοι και ο αρχι-σύμβουλος είναι σωστός»,
δήλωσε.
Στις 31.5.2020 παραιτήθηκε, αφού απολογήθηκε, η βουλευτίνα του Εργατικού Κόμματος για το Canterbury Ms Rosie Duffield, μετά την αποκάλυψη
της «Daily Mail» ότι παραβίασε την καραντίνα τον Απρίλιο πηγαίνοντας για
περίπατο με τον σύντροφό της.
Προηγήθηκαν οι παραιτήσεις α) του καθηγητή/επιστήμονα της επιστημονικής ομάδας του Πρωθυπουργού από το Imperial College του Λονδίνου Neil
Ferguson, όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε παραβιάσει την καραντίνα, δεχόμενος
δύο φορές τη φίλη του στο σπίτι του και β) της Dr Catherine Calderwood
(Chief Medical Officer) στη Σκωτία μετά την αποκάλυψη ότι πήγε δύο φορές
στο δεύτερο της σπίτι παραβιάζοντας την καραντίνα.
Παρ’ όλα αυτά ούτε απολογείται ούτε παραιτείται ο αρχι-σύμβουλος του
Boris Johnson για τις δικές του παραβιάσεις της καραντίνας.
Στις 28.5.2020 ο Πρωθυπουργός στην δημοσιογραφική διάσκεψη επενέβη
και σταμάτησε τους δύο επιστήμονες Δρ Chris Whitty και Sir Patrick Vallance
από το εκφράσουν άποψη για την παραβίαση του Dominic Cummings επικαλούμενος ότι είναι πολιτικό το θέμα και δεν τους θέλει να εμπλακούν σ΄αυτό.
Στις 30.5.2020 όμως ο Deputy Chief Medical Officer Dr Jonathan Van-Tam
αγνόησε την επέμβαση Johnson για προστασία του αρχι-σύμβουλου του και
απάντησε με παρρησία σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, λέγοντας επιγραμματικά: «Είμαι αρκετά άνετος να απαντήσω την ερώτηση. Κατά την
άποψή μου οι νόμοι είναι ξεκάθαροι και πάντοτε ήσαν ξεκάθαροι. Κατά
την γνώμη μου είναι για το καλό όλων και κατά την γνώμη μου ισχύουν
για όλους».
Στις 27.5.2020 η «Guardian» έγραψε ότι μεταξύ εκείνων που επικρίνουν
την στάση του αρχι-σύμβουλου είναι και η Penny Mordaunt μέλος της κυβέρνησης – πρώην Υπουργός Άμυνας και τώρα Paymaster General – και ο Sajid
Javid, πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος έντιμα παραιτήθηκε όταν ο
Dominic Cummings απαίτησε να διώξει όλους τους συμβούλους του για να
ελέγχεται ουσιαστικά το Νο11 από τον ίδιο στο 10 Downing Street!
«Αναντίρρητα παραβίασε τον νόμο»
O σκυώδης Γενικός Εισαγγελέας Lord Falconer δήλωσε ότι ο Dominic
Cummings «αναντίρρητα παραβίασε τον νόμο» («unquestionably broke
the law») και κάλεσε τη Γενική Εισαγγελέα Suella Braverman να απολογηθεί για την εσπευσμένη υποστήριξή της προς τον βοηθό του Πρωθυπουργού
προτού η Αστυνομία δώσει τη γνώμη της για το θέμα. Ουσιαστικά το Εργατικό
Κόμμα επικρίνει την Γενική Εισαγγελέα ότι προκατέλαβε την Αστυνομία με την
υποστηρικτική θέση που πήρε υπέρ του Cummings. Αν τον έπιαναν να οδηγεί,
θα τον έστελναν σίγουρα πίσω στο Λονδίνο, φέρεται να είπε η Αστυνομία.
(«Daily Mirror», 29.5.2020).
Brexit
Εν τω μεταξύ με δηλώσεις του στους «Sunday Times» ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit προειδοποίησε τον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να τηρήσει τις υποσχέσεις του για τη μελλοντική σχέση ΕΕ/ΗΒ αν θέλει να
αποφύγει διπλό οικονομικό πλήγμα με ένα no deal Brexit εν καιρώ πανδημίας.
Έχει ακουστεί η άποψη ότι ο Dominic Cummings δεν φεύγει (και έχει «όμηρό»
του τον Johnson), γιατί δεν θέλει να δοθεί παράταση στις διαπραγματεύσεις,
που εν προκειμένω πρέπει να ζητηθεί πριν το τέλος Ιουνίου 2020.
Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων θα αρχίσει αυτή την εβδομάδα, ενώ στα
μέσα Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί σύνοδος υψηλού επιπέδου για να εκτιμηθεί η πρόοδος που θα έχει επιτευχθεί.
Κλείνω με το χαρακτηριστικό σε τίτλο και περιεχόμενο άρθρο του John
Grace στην «Guardian» (28.5.2020) «Καλωσορίσατε στο ΗΒ, σε ένα αποτυχημένο κράτος: αλλά τουλάχιστον τώρα γνωρίζουμε ποιος πράγματι
κυβερνά» (φωτό). Χαρακτηρίζει τη χώρα δημοκρατία της μπανάνας, που την
κυβερνά ένας αστείος (Johnson), ενώ στην πραγματικότητα κυβερνά ο
Cummings...

Eπικαιρότητα - Current News

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

Δεν είναι λίγοι αυτοί, που παρακολουθώντας τον προκλητικό τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η Άγκυρα απέναντι στη χώρα μας,
θέτουν ξανά και ξανά, το ερώτημα: Θα υπάρξει θερμό επεισόδιο με τους Tούρκους; Ασφαλώς, πρόκειται για ένα παντελώς αφελές ερώτημα. Διότι, θερμά επεισόδια με τους Tούρκους
συμβαίνουν πολύ συχνά, ενίοτε μάλιστα και
πάρα πολύ σοβαρά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια!
Δρ Αυγουστίνος (Ντίνος)
Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
Τα Ίμια αποτελούν τον ορισμό του θερμού
επεισοδίου μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Ακολουθεί η άνανδρη δολοφονία του Ήρωα
Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη. Θυμίζω ότι ο θάνατος του Έλληνα χειριστή F-16 αποδόθηκε επισήμως σε «ατύχημα» που προήλθε από «ανθρώπινο λάθος» τουΤούρκου πιλότου με τον
οποίο ενεπλάκη σε αερομαχία, όταν το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος εκτέλεσε ύπουλο
«δολοφονικό» ελιγμό με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το F-16 του Ηλιάκη και να τον
σκοτώσει ακαριαία.
Είναι ξεκάθαρο ότι τα τελευταία χρόνια τα
σκάφη της τουρκικής Ακτοφυλακής και του
τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού έχουν συγκεκριμένες οδηγίες να προβαίνουν σε επιθετικές
ενέργειες, τις περισσότερες φορές μάλιστα
εντελώς απροκάλυπτα! Διερωτώμαι: Η καθη-
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Η Άγκυρα είναι ένας εχθρός,
δεν είναι φίλος!
μερινή σοβαρή παρενόχληση των ελληνικών
αλιευτικών από τους Tούρκους, δεν είναι θερμό
επεισόδιο; Η παρενόχληση των ελληνικών σκάφων κάθε κατηγορίας εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, δεν είναι θερμό επεισόδιο; Ο
εμβολισμόςτου ελληνικού σκάφους «Γαύδος»
από τουρκική ακταιωρό στα Ίμια, τον Φεβρουάριο του 2018, δεν είναι θερμό επεισόδιο; Η
σαφής πρόθεση τουρκικής ακταιωρού να
εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού στη θαλάσσια
περιοχή ανοιχτά της Κω, τον περασμένο Μάρτιο, δεν είναι θερμό επεισόδιο; Ο εμβολισμός,
τις προάλλες, από τουρκική ακταιωρό ελληνικού αλιευτικού, το οποίο βρισκόταν τρία μίλια
από το Δέλτα του Έβρου, δεν είναι θερμό επεισόδιο; Απλούστατα δεν πέφτουν πάντα τουφεκιές! Κι όταν πέφτουν πυροβολισμοί, οι αρμόδιοι μάς καθησυχάζουν πως πρόκειται για τουρκικούς λεονταρισμούς.
Στην Α.Ο.Ζ. (Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη)
της ημικατεχόμενης Κύπρου (την άλλη Ελλάδα, όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο Μανώλης
Γλέζος), εν των μεταξύ, λαμβάνουν χώρα,
πρωτόγνωρες προκλήσεις, παρόμοιες με αυτές
του 1974! Με τα τουρκικά πολεμικά και ερευνητικά σκάφη μονίμως αγκυροβολημένα μέσα
στις κυπριακές θάλασσες, αλλά δυστυχώς η
λιλιπούτια σε στρατιωτική ισχύ Κυπριακή Δημο-

κρατία δεν διαθέτει κανονιοφόρους και μοιραία αδυνατεί να πει στους Τουρκαλάδες ένα
μεγαλοπρεπές, «Αϊ σιχτίρ»! Και η Αθήνα; Η
Αθήνα, ενώ από τη μια προειδοποιεί την Άγκυρα
να μην τολμήσει παρόμοια πρόκληση στο Αιγαίο
και στον Έβρο (και πολύ κάνει κάνει),από την
άλλη για τις προκλήσεις της Άγκυρας στην
Κύπρο είναι άλλα λόγια ν΄ αγαπιόμαστε!...
Η Κύπρος, βλέπετε, παρά τις πολλές (μοναχικές πάντα) προσπάθειες, δεν κατόρθωσε να
ενσωματωθεί στην Ελλάδα, κι έτσι όποτε χρειαστεί τη βοήθεια της Μητρός πατρίδος στο
πολεμικό πεδίο, φαίνεται (πλην Γεωργίου
Παπανδρέου, όχι του ΓΑΠ), να πέφτει λίγο
μακριά! Η Κύπρος κείται μακράν!
Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι τώρα βρισκόμαστε σε ένα άλλο, πιο αναβαθμισμένο επίπεδο,
σε ό,τι αφορά τις τουρκικές προκλήσεις. Η
Τουρκία, δυστυχώς, είναι ένας εχθρός, δεν είναι
φίλος! Η τουρκική ηγεσία ανέκαθεν, τώρα
ασφαλώς περισσότερο, ασκεί ένα σκληρότατο “bullying” σε μας, (Θράκη, Αιγαίο, Κύπρος,
Έβρο) και αλλού (Συρία, Λιβύη, Κρητικό Πέλαγος, Ανατολική Μεσόγειο), προσπαθώντας να
στείλει το μήνυμα ότι είναι ο απόλυτοςαφέντης
της περιοχής! Και όταν αυτό δεν της βγαίνει,
επιχειρεί με διαδοχικά βήματα, πότε συντεταγμένα και άλλοτε απονενοημένα,να επιβά-
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λει διά πυρός και σιδήρου τα θέλω της. Η
Τουρκία, θέλει να έχει και S-400, θέλει να έχει
και F-16, θέλει να χορεύει και μοντέρνους χορούς, θέλει να χορεύει και χορό της κοιλιάς. Κοντολογίς, θέλει να παίζει αυτή τον ζουρνά και οι
άλλοι να χορεύουν στους δικούς της ρυθμούς!
Η Τουρκία θέλει να ζεσταίνεται με ξένα χνώτα
και να κάνει «μνημόσυνα πάντα με ξένα κόλλυβα… της Δύσης και της Ανατολής!
Συμπέρασμα: Τα φοβικά σύνδρομα ενισχύουν
την τουρκική προκλητικότητα. Η Τουρκία δεν
καταλαβαίνει ούτε από διεθνείς συνθήκες, ούτε
από πανδημίες, ούτε από κορωνοϊούς! Ούτε
κι από λόγια καταλαβαίνει η Τουρκία! Η Τουρκία
καταλαβαίνει μόνο από μέτρα πρακτικά και
ουσιαστική αντίσταση! Η Τουρκία τις διεθνείς
συνθήκες τις κόβει και τις ράβει πάντα στα
μέτρα της.
Πότε θα ανοίξει το τρελοκομείο ακόμα δεν
ξέρουμε! Γιατί ένα είναι βέβαιο! Αργά ή γρήγορα το τρελοκομείο θα ανοίξει!
Υστερόγραφο: Υπάρχει διάχυτη η αίσθηση στην κοινή γνώμη ότι η εσωτερική πολιτική ομαλότητα στην Τουρκία και ο εκδημοκρατισμός των πολιτειακών θεσμών, ίσως θέσει
τέρμα στην ασύδοτη προκλητικότητα της. Μια
τέτοια άποψη είναι ασφαλώς λανθασμένη. Το
παρελθόν της Τουρκίας δεν παραπέμπει
δυστυχώς σε μια τέτοια εξέλιξη… Υπάρχει,
όμως, και μια παροιμία που λέει: «Το σταμνί
πάει πολλές φορές στην βρύση…».
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Τα σύννεφα πυκνώνουν στον ορίζοντα και δεν διαφαίνεται κανένα ενθαρρυντικό σημάδι για ορδές τουριστών το καλοκαίρι. Αυτό βλέπει η ελληνική κυβέρνηση και ανησυχεί ότι θα είναι μεγάλο το πλήγμα για όλο τον
κλάδο του τουρισμού, από τον οποίο ζουν εκατοντάδες επαγγέλματα. Απόδειξη, το ότι φαίνεται να αποσύρει τους υγειονομικούς ελέγχους για τους
τουρίστες που θα έρθουν από άλλες χώρες, οι οποίοι δεν θα περνούν από
τεστ για κορωνοϊό. Η μη υποχρέωση υποβολής σε τεστ, όμως, προκαλεί
ανησυχία στους τουρίστες που θα ήθελαν να κάνουν τις διακοπές τους
στην Ελλάδα. Κάθετα αντίθετος στην κατάργηση της εξέτασης για κορωνοϊό είναι ο πολύ γνωστός δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, ο οποίος
στην ιστοσελίδα του «Hellas Journal» γράφει: «Πιστεύω ότι η κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν θα έχει κάνει μεγαλύτερο λάθος στη διάρκειας της θητείας του. Πρόκειται για απόφαση που πρέπει αμέσως να ανακληθεί. Η Ελλάδα θα τεθεί σε πολύ μεγάλο κίνδυνο και οι θυσίες του ελληνικού λαού και της ελληνικής κυβέρνησης θα πάνε στράφι. Ένα γρήγορο έσοδο θα προέλθει από τους τουρίστες. Όμως την ίδια στιγμή, οι επισκέπτες μπορεί να αποδειχθούν και “πυρηνική βόμβα” για την Ελλάδα».
Εξάλλου, από έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει ότι η πτώση
της τουριστικής δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο του 2020 είναι μεγαλύτερη από 70% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ η αντίστοιχη πτώση το τρίτο τρίμηνο αναμένεται να φτάσει στο 50%.

Ταμείο Ασφάλισης της Ανεργίας!
Στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δημιουργία Ευρωπαϊκού
Ταμείου Ασφάλισης Ανεργίας. Δεν είναι κάτι νέο. Τη δημιουργία του εν λόγω Ταμείου είχε προτείνει το ΔΝΤ τον Μάρτιο του 2018, όταν γενική διευθύντριά του ήταν η Κριστίν Λανγκάρντ. Και σήμερα που είναι επικεφαλής
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μπορεί να κάνει πράξη την ίδρυση
του Ταμείου Ασφάλισης της Ανεργίας, με πρώτη βήμα το άνοιγμα της συζήτησης.

Κακόγουστο σόου…
Προκλητικό, όσο και κακόγουστο το όσου που έστησε ο Ταγίπ Ερντογάν το βράδυ της Παρασκευής 29/5 έξω από την Αγιά Σοφιά, με αφορμή
τη «μαύρη επέτειο» για την Άλωση της Πόλης. Με τη συμμετοχή μικρού
αριθμού πολιτών πάντως, λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών
μέτρων. Προκειμένου να αναπαραστήσει τη σκηνή της Άλωσης, είχε στηθεί ψεύτικο τείχος γύρω από την Αγιά Σοφιά, ενώ τοξοβόλοι σκόπευαν με
τα βέλη τους προς την πλευρά του τείχους. Νωρίτερα και μέσα από τον
ναό, Τούρκος ιμάμης είχε διαβάσει προσευχές από το Κοράνι. Πάντως,
δεν επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει παραμονές της
φιέστας, που ήθελαν τον Τούρκο Πρόεδρο να ανακοινώνει επίσημα τη μετατροπή της Αγιά Σοφιάς σε τζαμί.

Η κρίση των εφημερίδων δείχνει την κρίση
της δημοκρατικής κοινωνίας
«Οι εφημερίδες στις μέρες μας επιτελούν ένα είδος κοινωνικής υπηρεσίας κι αυτό ακριβώς έκανε το πρωτοσέλιδο των New York Times. Ενδεχομένως έχουν ωριμάσει οι καιροί, ώστε να αρχίσουμε να συζητάμε για την
έλευση και στήριξη των εφημερίδων, όπως στηρίζουμε τη δημόσια τηλεόραση. Απλώς και μόνον αναλογιστείτε ότι με τη μείωση των κυκλοφο-ριών
έχουν αυξηθεί όχι μόνο οι “λειτουργικά αναλφάβητοι”, αλλά και πολι-τικοί
σχηματισμοί που απορρίπτουν δημοκρατικές αξίες και ιδεώδη. Εάν η έντυπη δημοσιογραφία και η δημοκρατία είναι συνώνυμες με τον δημόσιο
διάλογο, η κρίση των εφημερίδων δεν μπορεί να αντικατοπτρίζει την κρίση
της δημοκρατικής κοινωνίας», υπογραμμίζει ο Στέλιος Παπαθανασόπουλος, καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Δημοσιογραφικών Σπουδών στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο αιφνιδιασμός του «θησαυροφύλακα»
Το γενναίο ευρωπαϊκό πακέτο ανάκαμψης από το σοκ της πανδημίας
αιφνιδίασε άπασες τις εγχώριες πολιτικές δυνάμεις, μηδέ της κυβέρνησης
εξαιρουμένης. Οι επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου έτρεφαν κρυφές ελπίδες,
αλλά παρέμεναν διστακτικοί και εν πολλοίς καχύποπτοι. Γι’ αυτό και οι υπολογισμοί ήταν μετριοπαθείς. Μιλούσαν για βοήθεια ύψους 10 δις ευρώ το
πολύ και σε καμία περίπτωση δεν ανέμεναν τα 32 δις ευρώ της Ούρσουλα. Τώρα, παρά τις όποιες επιφυλάξεις για την οριστικοποίηση του πακέτου και τις διαδικασίες απορρόφησης των κονδυλίων, οι υπουργοί δεν
κρύβουν την αισιοδοξία τους και την αναπτέρωση των ελπίδων.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του «θησαυροφύλακα» Θοδωρή
Σκυλακάκη, ο οποίος δηλώνει ενθουσιασμένος ότι «εκεί που χάναμε τα
πάντα, κερδίζουμε τα πάντα». Μάλιστα πάει για «παράθυρα ευκαιρίας»
και για «τεράστιο πολιτικό όπλο» στα χέρια της κυβέρνησης. Προαναγγέλλει δε την κατάρτιση, μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο, ολοκληρωμένου
σχεδίου αξιοποίησης των πόρων του πακέτου ανάκαμψης που θα καλύπτει
ολόκληρη την πενταετία.

Φ.Χαρ.

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

60 δις ευρώ για την Ελλάδα σε 7 χρόνια

Σ Χ Ο Λ Ι Α
Πάνω από 70% η πτώση του τουρισμού!

Thursday 4th June 2020

Της
ΔΗΜΗΤΡΑΣ
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ

Τ

ην Τετάρτη 27/5, την ημέρα που η
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα
ανακοίνωνε την πρότασή της για το
Ταμείο Ανάκαμψης, στην Αθήνα, όπως
συνέβαινε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η κυβέρνηση
καθόταν σε αναμμένα κάρβουνα. Το
τηλεφώνημα του Ιωάννη Βράιλα, του
μόνιμου αντιπροσώπου της Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, έβαλε τέλος στην αγωνία.
Προτού δημοσιοποιηθεί η εντυπωσιακή πρόταση της Κομισιόν για το πακέτο
των 750 δις ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας
του κορωνοϊού στην ευρωπαϊκή οικονομία,
στο Μέγαρο Μαξίμου μπορούσαν να ανασάνουν με ανακούφιση. Ήταν ό,τι ήλπιζε,
ό,τι πάλεψε η Ελλάδα και ακόμη παραπάνω.

Τα 32 δις και η έγκριση
στη Σύνοδο Κορυφής
Η Ελλάδα μπορεί να αντλήσει από το
συνολικό πακέτο 32 δις ευρώ (τα χρήματα αυτά μπορούν τα φθάσουν τα 60 δις
ευρώ σε διάρκεια επτά ετών από όλα τα
προγράμματα), πολύ παραπάνω από τα
8 δις που προσδοκούσε, και να δει τη μεγαλύτερη εισροή κεφαλαίων σε σύγκριση
με το ΑΕΠ της από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Την ικανοποίηση διαδέχθηκε η
ευθύνη, εξαιτίας της επίγνωσης ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν είναι παρά η αφετηρία μιας ακόμη πολύ σκληρής διαπραγμάτευσης έως ότου να εγκριθεί από
τους ηγέτες της Ε.Ε., σε μια διά ζώσης
Σύνοδο Κορυφής, πιθανότατα τον Ιούλιο.
Ούτε ο Έλληνας πρωθυπουργός, ούτε
κανένας άλλος στο επιτελείο του περίμεναν ένα τόσο μεγάλο πακέτο. Ακόμη και
οι δύο στενότεροι συνεργάτες μαζί με
τους οποίους έδωσε τη δίμηνη μάχη, ο οικονομικός του σύμβουλος Αλέξης Πατέλης και η διευθύντρια του διπλωματικού του γραφείου Ελένη Σουρανή, αιφνιδιάστηκαν από το «Σχέδιο Μάρσαλ»
της Κομισιόν.
Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης,
το ποσό που αναλογεί στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 18% του ΑΕΠ της. Η Ισπανία
αναμένεται να λάβει το μεγαλύτερο κονδύλι σε απόλυτα νούμερα, ύψους 82,2 δις
ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 6,6% του
ΑΕΠ της και η Πολωνία θα λάβει 36 δις
ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο 6,8% του
ΑΕΠ της.

Τα διαπραγματευτικά
όπλα της Ελλάδας
Η αγωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη
και των συνεργατών του, ειδικά τις δύο
προηγούμενες εβδομάδες που εντάθηκαν οι διαπραγματεύσεις, ήταν ποια κριτήρια θα επικρατούσαν στη φόρμουλα
που θα παρουσίαζε η Κομισιόν. Αν επικρατούσε το κριτήριο της υγειονομικής

● Πώς η Ελλάδα κατάφερε να βγει κερδισμένη από τις
διαπραγματεύσεις – Το μέτωπο των 5 χωρών του Νότου
και τα «όπλα» Μητσοτάκη
κρίσης, που σήμαινε ότι θα ενισχύονταν
κατά προτεραιότητα οι χώρες με τους περισσότερους νεκρούς από τον Covid-19,
τα χρήματα που θα αντιστοιχούσαν στις
υπόλοιπες θα ήταν μειωμένα.
Το επιχείρημα της ελληνικής πλευράς
ήταν ότι στερείται λογικής και δικαιοσύνης
η επιλογή να τιμωρηθούν οικονομικά οι
χώρες που πήραν εγκαίρως τα σωστά
μέτρα και προστάτευσαν την υγεία και τη
ζωή των πληθυσμών τους.
«Έπρεπε να διασφαλίσουμε στις ποσοστώσεις ότι θα πάρουμε το μεγαλύτερο
δυνατό ποσό», σημειώνει πηγή με γνώση
των διαπραγματεύσεων.
Στην επιχειρηματολογία προστέθηκε ότι
η Ελλάδα ήταν περισσότερο «χτυπημένη»
από άλλες μετά τη δεκαετή οικονομική
κρίση και την κρίση του Μεταναστευτικού,
αλλά κατάφερε να ανακάμψει και να ανακτήσει την αξιοπιστία της, όπως έδειξαν
τα γεγονότα στον Έβρο και η διαχείριση
της πανδημίας.

Το άτυπο μέτωπο
5 χωρών του Νότου
Η Ελλάδα δεν ήταν μόνη της σε αυτή
τη μάχη. Συμμετείχε σε ένα άτυπο μέτωπο πέντε χωρών του Νόμου, μαζί με τη
Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την
Κύπρο. Κοντά σε αυτές τις χώρες βρίσκεται και η Μάλτα. Οι πέντε σύμμαχοι ενοποίησαν τα επιχειρήματά τους και ένωσαν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να
μην υποχωρήσει η Κομισιόν πίσω από
την πρόταση Μέρκελ –Μακρόν για πακέτο 500 δις ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η
τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Ιταλό ομόλογό του Τζουζέπε Κόντε και με την Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν την προηγούμενη εβδομάδα.
Στη συνομιλία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Κυρ. Μητσοτάκης
επανέλαβε την άποψη της Ελλάδας, την
οποία είχε διατυπώσει από τον Μάρτιο σε
διαδοχικές τηλεδιασκέψεις με τους επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και
της Κομισιόν, αλλά και με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Η άποψη της Αθήνας
για το πακέτο ανάκαμψης
Η άποψη της Αθήνας ήταν ότι το πακέτο ανάκαμψης έπρεπε να είναι μεγάλο και
φιλόδοξο, καθώς και ευέλικτο. Στις προτάσεις της Επιτροπής προβλέπεται ο τετραπλασιασμός του «Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» προς την οικονομία χαμηλών
εκπομπών άνθρακα, το οποίο περιλαμβάνεται στην πράσινη ατζέντα της κυβέρνησης, με στόχο την απολιγνιτοποίηση.
Επίσης, προβλέπεται η αύξηση του rescue
κατά 2 δις ευρώ συνολικά, για την ενίσχυση
της πολιτικής προστασίας των κρατώνμελών, κάτι που είχε προτείνει ο Κυρ.
Μητσοτάκης από το 2018, μετά την τραγωδία στο Μάτι. Στον τομέα της πολιτικής

συνοχής, η κατανομή των ποσών διαφέρει από την παραδοσιακή προσέγγιση
της Ε.Ε. και ευνοεί περισσότερο ορισμένα κράτη, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα.
Στις προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνονται αυξημένες δαπάνες για έρευνα
και ανάπτυξη.

Επιχορηγήσεις
και λιγότερα δάνεια
Επίσης, να βασίζεται περισσότερο σε
επιχορηγήσεις και λιγότερο σε δάνεια –
για την Ελλάδα το χρηματοδοτικό πακέτο
που της αναλογεί είναι σαν ένα δεύτερο
ΕΣΠΑ – και να χρηματοδοτηθεί από κοινό
δανεισμό, που σημαίνει χαμηλά επιτόκια
για όλους.
Στην Αθήνα αναμένουν ότι αυτή η
συμμαχία θα αντέξει και στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, εκεί όπου δεν
θα εγείρουν μόνο οι τέσσερις φειδωλοί τις
ενστάσεις τους για το αν τα χρήματα θα
δοθούν με τη μορφή δανείων ή επιχορηγήσεων. Και άλλες χώρες που πιστεύουν
ότι αδικήθηκαν θα διεκδικήσουν περισσότερα χρήματα από το πακέτο ανάκαμψης, ενώ με ορισμένες έχουμε κοινές διεκδικήσεις, όπως π.χ. με την Πολωνία για
την ΚΑΠ.
Στην εισήγησή του στο Υπουργικό
Συμβούλιο, ο Έλληνας πρωθυπουργός
δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο ποσό,
αλλά στην «χρηματοδότηση δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρών» που θα πάρει η
Ελλάδα.
«Η αρχική πρόταση της Επιτροπής μιλάει για περίπου 32 δισεκατομμύρια, θα
είναι άμεσες επιχορηγήσεις και τα 9,5 δισεκατομμύρια θα είναι δανεισμός με πολύ
ευνοϊκούς όρους. Είναι σαφές, ασχέτως
της τελικής κατάληξης των ποσών, ότι θα
συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες που
θα επωφεληθούν περισσότερο από αυτό
το πακέτο», πρόσθεσε o Κ. Μητσοτάκης.

Πού θα πέσει ζεστό χρήμα
Το φθινόπωρο αναμένεται να παρουσιάσει η ελληνική κυβέρνηση τους τομείς
οι οποίοι θα χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Μεταξύ αυτών θα είναι η πράσινη ανάπτυξη και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η υγεία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός,
η αγροτική ανάπτυξη, ο τουρισμός, η κατάρτιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η στήριξη της εργασίας αλλά και των ανέργων
–κάτι που δεν φεύγει από τα ραντάρ της
κυβέρνησης, καθώς αποτελεί τον βασικό
προβληματισμό της κοινωνίας. Πώς θα
καταφέρει ο Έλληνας πρωθυπουργός να
αντισταθεί στις πελατειακές και συντεχνιακές πιέσεις και να αξιοποιήσει αυτόν τον
πακτωλό χρημάτων για να εκσυγχρονίσει
την Ελλάδα;
«Με τον ίδιο τρόπο, όπως πορευτήκαμε μέχρι σήμερα. Κυβερνώντας διαφορετικά», απαντά ο ίδιος σε όσους του θέτουν
το ερώτημα.

Ο κορωνοϊός και...
τρίγωνα κάλαντα...
Τελικά τίποτα το σωστό δεν κατάφερε να
κάνει ένα Ηνωμένο Βασίλειο (!) στην αντιμετώπιση του θανατηφόρου Covid-19. Μια
χώρα με τα καλύτερα πανεπιστήμια, τους
καλύτερους επιστήμονες για το κάθε τι, τους
ειδικούς επί παντός επιστητού για κάθε νόσο
και ..., τις τόσες και τόσες φαρμακευτικές εταιρείες, βιομηχανίες κ.λπ., τα έκανε θάλασσα
σε όλα τα επίπεδα. Το κάθε μέτρο που αποφάσισε μέχρι τώρα, είτε κατέληγε σε παρωδία
είτε το εγκατέλειπε είτε δεν δούλευε...
Τελευταία αποτυχία, η απόφαση της κυβέρνησης να θέτει σε 14 μέρες καραντίνα κάθε
ταξιδιώτη που θα φθάνει στη χώρα μετά το
άνοιγμα των αεροδρομίων και λιμανιών
(τραίνων). Το εγκαταλείπει και αυτό κατόπιν
κατακραυγής ότι κανένας δεν θα έρχεται στη
χώρα!
Και γιατί άραγε όλες αυτές οι αποτυχίες;
Απλά γιατί και εφόσον είχαν ειδοποιηθεί εγκαίρως και γνώριζαν τα πάντα για την πανδημία,
κάποιοι «σούπερ έξυπνοι» ... σύμβουλοι του
Πρωθυπουργού Τζόνσον προτιμούσαν «αγέλη

COVERING ThE M25 AND
SURROUNDING AREAS
SAME DAY SITE
INSPECTION

ανοσίας» (βλέπε ανοησίας) και όποιον πάρει
ο Χάρος! Τελικά πήρε χιλιάδες ηλικιωμένους,
για τους οποίους κάποια ώρα κάποιοι πρέπει
να λογοδοτήσουν. Μέχρι τελικά να πάρουν
τα σωστά μέτρα στις 23 Μαρτίου 2020 ήταν
πλέον αργά...
Τώρα ένας μαθηματικός μάς εισηγείται ως
τον πιο αποτελεσματικό τρόπο κοινωνικής
απόστασης να συναθροιζόμαστε κατά έξι
σχηματίζοντας ... τρίγωνα, ενώ άλλοι εξυπνότεροι από την Οξφόρδη, πιστεύουν ότι θα ήταν
καλύτερα να καθόμαστε σε πεντάγωνα ή τρίγωνα! Με έναν Professor δε να εισηγείται εξάγωνα, γιατί, παρακαλώ, με κάθε άτομο δύο
μέτρα απόσταση από τον άλλο θα χρειάζονται... μόνο 10.39 τετραγωνικά μέτρα σε σύνολο!
Τελικά έχουν φθάσει σε σημείο τρέλας στο
ΗΒ και δεν είναι αστείο. Όπως λένε και οι ίδιοι
οι Άγγλοι «Stark raving bonkers»!
Φανούλα Αργυρού – Λονδίνο
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Click on the links below for more information on Security Gates 'R Us
https://www.checkatrade.com/trades/SecurityGatesRUs/
https://www.trustatrader.com/traders/security-gates-r-us-security-grilles-security-gates-security-bars-barnet

Eπικαιρότητα - Current News

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

Thursday 4th June 2020

+ ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ + DΕΑΤΗ ANNOUNCEMENT +

Tάσσος Σαββίδης

Με βαθιά θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και φίλου ΤΑΣΣΟΥ ΣΑΒΒΙΔΗ (από
την Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας), που απεβίωσε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου
2020 από κορωνοϊό, σε ηλικία 73 χρονών.
Ο μακαριστός Τάσσος, αφού εργάστηκε ως δεσμοφύλακας στην Κύπρο,
ήρθε για σπουδές στο Λονδίνο το 1971, όπου παράλληλα εργαζόταν και
σε εστιατόριο ξαδέλφου του. Το 1978 γνωρίστηκε με τη σύζυγό του Γεωργία (Τζορτζίνα), όπου και παντρεύτηκαν το 1979.
Ασχολήθηκε μαζί με τη σύζυγο του με μεγάλη επιτυχία με διάφορες
επιχειρήσεις, κατ΄αρχήν με σουπερμάρκετ στο Deptford του Λονδίνου και
αργότερα με κατάστημα αθλητικών ειδών, κρεοπωλείο, καθαριστήριο και
τέλος με σειρά καφέ-εστιατορίων στο Νότιο Λονδίνο.
Ήταν εξαίρετος οικογενειάρχης, και πολύ αγαπητός σε όλους όσους τον
γνώριζαν. Ήταν ενεργό μελος της Κυπριακής Κοινότητας του Νοτίου Λονδίνου και βοήθησε με διάφορους τρόπους αρκετούς συμπατριώτες μας
που είχαν ανάγκη.
Ήταν πολύ δραστήριος σε διάφορες πολιτιστικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και τα τελευταία χρόνια, ακόμα και μετά την συνταξιοδότηση του,
έλαβε δύο φορές μέρος στον φιλανθρωπικό Μαραθώνιο του Λονδίνου
όπου συνέλεξε εισφορές για το Cancer Research και για δύο τυφλά ορφανά από τη γενέτειρα του Αγία Βαρβάρα.
Αφήνει τη σύζυγο του Γεωργία, τρεις γιους και τις συζύγους τους, Σάββα και Helena, Μάριο και Νάταλι, Χρίστο και Ρίτα, τρεις εγγονές, Αλεξία,
Αναστασία και Αθηνά, τρία αδέλφια, Πάμπο, Ρένο και Κώστα, καθώς
και άλλους συγγενείς, αλλά και πάρα πολλούς φίλους.
Η κηδεία και ταφή του θα τελεσθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020,
στις 2.00 το απόγευμα στο Green Acres Kemnal Park Cemetery Chapel, A20 Sidcup By-Pass, Chislenhurst BR7 6RR.
Λόγω της πανδημίας η οικογένεια έχει διευθετήσει να επιτραπεί η παρουσία όσων επιθυμούν να παρευρεθούν έξω από το Chapel, για να παρακολουθήσουν την τελετή ζωντανά από γιγαντοθόνη, με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Οι τεθλιμμένοι:
Η σύζυγος Γεωργία (Τζορτζίνα)
Τα παιδιά: Σάββας - Helena, Μάριος - Νάταλι, Χρίστος - Ρίτα
Οι εγγονές: Αλεξία, Αναστασία, Αθηνά
Τα αδέλφια: Πάμπος, Ρένος και Κώστας

Tassos Savvides

With deep sorrow we announce the death of our beloved husband, father, grandfather, brother and friend TASSOS SAVVIDES (from Ayia Varvara, Nicosia) who died on Monday, March 30, 2020 of a coronavirus, at
the age of 73.
The blessed Tassos after he worked as a prison officer in Cyprus came
to study in London in 1971, where at the same time worked in a restaurant of his cousin. In 1978 he met his wife Georgina, where they married
in 1979.
He was very successful with various businesses with his wife Georgina,
first with a supermarket in Deptford, London and later with a sportswear
store, butcher, Dry Cleaners and finally with a coffee shops-restaurants in
South London.
He was an excellent family man, and very dear to all who knew him. He
was an active member of the Cypriot Community of South London and
helped in various ways several of our compatriots in need.
He was very active in various cultural and charitable events and in recent years, even after his retirement, he took part in two Half Marathons
raising money for Cancer Research and for two blind orphans from his village in Cyprus.
He leaves behind his wife Georgina, three sons and their wives, Savva and Helena, Mario and Natalie, Christos and Rita, three granddaughters, Alexia, Anastasia and Athena, three brothers, Pambos, Renos
and Costas, as well as other relatives and many friends.
His funeral and burial will take place on Monday, June 8, 2020
at Green Acres Kemnal Park Cemetery Chapel, A20 Sidcup ByPass, Chislenhurst BR7 6RR at 2.00 pm.
Due to the pandemic, the family has arranged a live stream of the service so that those who wish to watch from home, inside their vehicles or
outside of the Chapel whilst observing social distancing can do so.
Please get in touch with the family if you would like the details.
Wife: Georgina
Children: Savvas - Helena, Marios - Νatalie, Christos - Rita
Granddaughters: Alexia, Anastasia, Athena
Brothers: Pambos, Renos and Costas

