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ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η 14ΗΜΕΡΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ

√ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Μέχρι τις 15 Ιουλίου κλειστά
τα σύνορα της Ελλάδας
για τη Βρετανία
l ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΤΟΥ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ 4

Ο διάσημος Κύπριος
μάγειρας και
εστιάτορας Γιώργος
Ψαριάς... μαγειρεύει
για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΕΛΙΔΑ 15

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ
ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΝΑ ΒΕΒΗΛΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ:

«Αν γίνει τζαμί η Αγιά Σοφιά
θα στρέψει εκατομμύρια
Χριστιανούς κατά του Ισλάμ»
n ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΥΝΕΣΚΟ, ΗΠΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ 5

ΛΑΒΡΟΣ Ο ΓΑΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

ΜΑΚΡΟΝ: «Εγκληματική η ευθύνη
της Τουρκίας στη Λιβύη»
n «ΔΙΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
ΚΑΙ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ»
ΣΕΛΙΔΑ 4

Συγχωνεύεται το Φόρεϊν Όφις, η αποχώρηση
του Sir Mark Sedwill και στη μέση (και πάλιν)
ο Dominic Cummings...
Γράφει η ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ 9
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ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΛΕΙΨΟΥΣ

ΑΙ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Δεν απεμπολούμε
κυριαρχικά μας δικαιώματα»
l ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ «ΕΙΔΑΝ» ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
ΕΔΑΦΟΣ ΥΠΟ… ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΣΕΛΙΔΑ 7

ΣΑΦΗΣ ΕΠΙΚΡΙΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Τα γερμανικά
συμφέροντα στην Τουρκία το κύριο
πρόβλημα για την αμέτοχη στάση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης»
n «ΑΚΤΙΔΑ ΕΛΠΙΔΑΣ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ»
n «ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΟΖ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
ΣΕΛΙΔΑ 2

ΕΝΩ Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ, Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΗΡΥΞΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ… ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕ ΤΙΣ… ΚΑΜΨΕΙΣ (PUSH-UPS)

ΜΠΟΡΙΣ: «Δεν είμαι κομμουνιστής
αλλά αρχίζω…κτίσιμο»
l«Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕ “ΝΕΟ
ΣΧΕΔΙΟ” ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΟΥΖΒΕΛΤ»
lΤΟ 87% ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΟΜΑΘΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ…

ΣΕΛΙΔΑ 6

LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

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 2 Ιουλίου 2020 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ELEFTHERIA ● Thursday 2nd July 2020

ΣΑΦΗΣ ΕΠΙΚΡΙΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Τα γερμανικά συμφέροντα στην Τουρκία το κύριο
πρόβλημα για την αμέτοχη στάση της ΕΕ»
«Η

Κύπρος ζητά μια κλιμάκωση των ενεργειών της ΕΕ απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα», δήλωσε σε συνέντευξή του τηλεοπτικό σταθμό Open της Ελλάδας, ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, ο
οποίος υπέδειξε την Γερμανία ως τον αίτιο
της ευρωπαϊκής …απάθειας.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί
να παραμένει αμέτοχη ενώπιον της επιθετικής
στάσης της Τουρκίας σε ολόκληρη την περιοχή,
υποστηρίζοντας ότι αν η ΕΕ διαδραματίσει πιο
πρωταγωνιστικό ρόλο θα γίνει και πιο αξιόπιστος ο ρόλος της στο διεθνές γίγνεσθαι. «Είπα
στον κ. Μπορέλ ότι αντί να είστε υποκείμενα εκβιασμού από τον Ερντογάν, αντιδράστε ενισχύοντας τα ελληνικά και κυπριακά σύνορα που είναι
και ευρωπαϊκά. Το ίδιο αξιώνουμε και τώρα και
ελπίζω ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχουμε και πιο απτά αποτελέσματα», τόνισε ο κ.
Αναστασιάδης.
Παράλληλα, χαρακτήρισε ως «ακτίδα σημαντικής ελπίδας» τη στάση του Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν απέναντι στην Τουρκία,
ενώ υποστήριξε ότι τα γερμανικά συμφέροντα
είναι το κύριο πρόβλημα σε ό, τι αφορά την ενιαία
στάση των Ευρωπαίων εταίρων. «Γνωρίζω ότι
ένα υποβρύχιο και άλλα έξι κατασκευάζονται
από την Τουρκία με γερμανική βοήθεια. Αναλογίστηκε ποτέ η Γερμανία τι εκτρέφει; Είναι αρκετά τα οικονομικά συμφέροντα για να παραγνωριστούν συνέπειες που μπορεί να πλήξουν
σημαντικές χώρες της Ευρώπης;», ανέφερε ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Κληθείς να σχολιάσει την επιθετική στάση της
Τουρκίας σε ολόκληρη την περιοχή, ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε ότι η Άγκυρα πρέπει να
συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να συμπεριφέρεται ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο και υπενθύμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επανειλημμένως καλέσει την Τουρκία να λύσουν τις διαφορές τους σε διεθνές δικαστήριο. «Η Τουρκία
πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να
συμπεριφέρεται ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο. Εμείς
έχουμε προκαλέσει την Τουρκία αρκετές φορές.
Αν πιστεύουν ότι έχουν δίκαιο γιατί να μην προσφύγουμε σε ένα Διεθνές δικαστήριο για να
υλοποιηθεί το διεθνές δίκαιο;», τόνισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε, επίσης, ότι ο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει υπερβεί κάθε όριο
συμπεριφοράς ενός κράτους που υποτίθεται
πως είναι υποψήφιο προς ένταξη στην ΕΕ και
υπογράμμισε ότι η στάση της Τουρκίας στην
κυπριακή ΑΟΖ παραβιάζει και τα δικαιώματα
των Τουρκοκυπρίων.των Τουρκοκυπρίων.
Αναφορικά με πρόσφατες δηλώσεις του περί αποφυγής στρατιωτικοποίησης των διαφορών με την Τουρκία, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επανέλαβε ότι οι υπόλοιπες επιλογές, πέραν της στρατιωτικοποίησης, «δηλαδή το Διεθνές Δίκαιο, οι συνεργασίες στην περιοχή, η ΕΕ,
ο ΟΗΕ» προσφέρονται πολύ πιο αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της επιθετικής στάσης έναντι της Κύπρου αλλά και άλλων χωρών.
«Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιείς ρητορική
παλικαρισμών αντί για “όπλα” που είναι αποτελεσματικότερα», υπογράμμισε και χαρακτήρισε
τη συγκεκριμένη αναφορά «δηλώσεις πατριωτικού ρεαλισμού και ορθολογισμού, όχι για να
παραδοθούμε αλλά για να αντιμετωπίσουμε
αποτελεσματικά την τουρκική επιθετικότητα».
Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε ότι η Κυπριακή
Δημοκρατία είναι έτοιμη όταν η Ελλάδα το αποφασίσει να προχωρήσουν σε οριοθέτηση των
ΑΟΖ, προσθέτοντας, παράλληλα, ότι η Λευκωσία
κατανοεί απολύτως ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι
αυτές οι προτεραιότητες της Αθήνας. Υπογράμμισε
δε ότι η συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση
είναι πάντοτε άψογη και ειλικρινής.

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΕΞ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Τουρκοκύπριοι
αξιωματούχοι
ταξιδεύουν στην
Ευρώπη με Κυπριακά
διαβατήρια
υποσκάπτοντας την
Κυπριακή Δημοκρατία
Την πρόταση νόμου κατέθεσαν οι βουλευτές του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας και
Παύλος Μυλωνάς, μαζί με τον βουλευτή
της ΕΔΕΚ Κωστή Ευσταθίου, και αφορά
την παραχώρηση κυπριακής ταυτότητας
σε ξένους επενδυτές, Τουρκοκύπριους
"αξιωματούχους" και όχι μόνον, οι οποίοι
είτε έμμεσα είτε άμεσα, δεν αναγνωρίζουν
την Κυπριακή Δημοκρατία.
Η πρόταση νόμου στην ουσία απαγορεύει την χορηγία πιστοποιητικού πολιτογράφησης «εκτός εάν προηγουμένως
υποβάλει έγγραφη διαβεβαίωση ότι:
(α) δεν αναγνωρίζει με οποιοδήποτε
τρόπο την υποτελή διοίκηση στα κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατίας,
(β) δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα

Δένδιας – Σαλέχ: «Ναι» σε συμφωνία για ΑΟΖ Ελλάδας
– Λιβύης και στο άνοιγμα ελληνικού προξενείου

σχετιζόμενο με αυτήν και

Τ

σταθίου, είπε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες

ο άνοιγμα ελληνικού προξενείου στη Βεγγάζη αλλά και τον
καθορισμό θαλάσσιων ζωνών Ελλάδας και Λιβύης σε αντιπαράθεση
με το τουρκολιβυκό σύμφωνο που
έχουν υπογράψει οι Ερντογάν-Σαράζ, συζήτησε με τον πρόεδρο του
λιβυκού κοινοβουλίου ο Νίκος Δένδιας στην έκτακτη επίσκεψή του
στη Λιβύη χθες Τετάρτη.
Μάλιστα ο κ. Δένδιας επεσήμανε
πως ο συνομιλητής του είναι ο «μόνος εκλεγμένος θεσμός στη λιβυκή
πραγματικότητα» και στο πλαίσιο αυτό ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών
υπενθύμισε το προ μηνών ταξίδι του
Aguila Saleh στην Αθήνα.
Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Δένδιας υπογράμμισε πως οι δύο άνδρες συμφώνησαν πως η Τουρκία «έχει ιστορικές ευθύνες» - κατά το πρότυπο της
πρόσφατης δήλωσης του Γάλλου προέδρου Μακρόν - για τον εμφύλιο με
την μεταφορά μισθοφόρων στη Λιβύη,
ενώ στον απόηχο της παραβίασης
του εμπάργκο όπλων από την Τουρκία, συμπλήρωσε πως επίσης
υπήρξε συμφωνία με τον Ακίλα Σαλέχ πως η επόμενη μέρα στη Λιβύη
«προϋποθέτει την απομάκρυνση όλων

των ξένων δυνάμεων».
Συναντίληψη μεταξύ του προέδρου του λιβυκού κοινοβουλίου και του
Έλληνα υπουργού Εξωτερικών υπήρξε και για την πρωτοβουλία του
Αιγύπτιου προέδρου για την ειρήνευση στη Λιβύη αλλά και τη Διαδικασία του Βερολίνου στην αντιμετώπιση
του λιβυκού ζητήματος.
Σημειώνεται ότι προς ώρας, η ανατολική Λιβύη κυβερνάται από τη βουλή η οποία στηρίζεται από τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό (LNA) του Χαφτάρ,
ενώ η δυτική Λιβύη ελέγχεται από την
κυβέρνηση Σαράζ.
Από τον Απρίλιο του 2019, οι δυνάμεις του LNA έχουν ξεκινήσει στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη
της Τρίπολης, de facto έδρας της
GNA. Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, δυνάμεις πιστές στην GNA, η
οποία έχει τη στήριξη της Τουρκίας
και του Κατάρ, έχουν πετύχει σημαντικές νίκες έναντι του LNA.
Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου
Δένδια έχει ως εξής:
«Είχα σήμερα τη χαρά να επισκεφθώ, εδώ στη Λιβύη, τον Πρόεδρο
του μόνου εκλεγμένου θεσμού στη
λιβυκή πραγματικότητα, του Λιβυκού

Κοινοβουλίου, τον Aguila Saleh, ήδη
επισκέπτη μας στην Ελλάδα.
Είχαμε την ευκαιρία να συμφωνήσουμε μαζί στον τρόπο με τον οποίο
μπορεί να αντιμετωπισθεί η λιβυκή
κρίση, που προϋποθέτει τη Διαδικασία του Βερολίνου και επίσης την
πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία
του Αιγύπτιου Προέδρου Al-Sisi. Συμφωνήσαμε με τον Aguila Saleh ότι η
αυριανή πραγματικότητα στη Λιβύη
προϋποθέτει την απομάκρυνση όλων
των ξένων δυνάμεων. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη
και τη σταθερότητα.
Η Ελλάδα βοηθάει προς αυτή την
κατεύθυνση με τη συμμετοχή της στην
επιχείρηση «Ειρήνη» στη θάλασσα
και είναι έτοιμη να βοηθήσει ακόμη
περισσότερο.
Επίσης, πρέπει να πω ξεκάθαρα
ότι, συμφωνήσαμε ότι η Τουρκία έχει
ιστορικές ευθύνες για αυτό που
συμβαίνει σήμερα στη Λιβύη, όπως
πολύ σωστά είπε χθες ο Πρόεδρος
Macron. Η μεταφορά μισθοφόρων
από τη Συρία και η παραβίαση του
εμπάργκο όπλων είναι στοιχεία τα
οποία βαρύνουν την τουρκική στάση. Δημιουργούν, όπως είπα και πρ-

ιν, ιστορικές ευθύνες.
Από εκεί και πέρα συζητήσαμε για
το μέλλον των σχέσεων της Ελλάδας
με τη Λιβύη. Συνεννοηθήκαμε για τη
δυνατότητα να λειτουργήσει Ελληνικό
Προξενείο στη Βεγγάζη, το οποίο να
διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές. Η Λιβύη επιθυμεί να αντικαταστήσει τα τουρκικά προϊόντα με άλλα, ευρωπαϊκής και μάλιστα ελληνικής προέλευσης.
Συζητήσαμε, επίσης, για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, στο
πλαίσιο, βεβαίως, όχι της αυθαιρεσίας που συνιστά το φερόμενο
ως μνημόνιο Sarraj-Τουρκίας, αλλά στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, σε συνέχιση των συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης
το 2010.
Και, βεβαίως, είχα τη χαρά να ανακοινώσω στον Πρόεδρο του Λιβυκού
Κοινοβουλίου την απόφαση του Κώστα
Τασούλα, του Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων, για την επαναλειτουργία της Επιτροπής Φιλίας Ελλάδος-Λιβύης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο».

(γ) δεν σφετερίζεται περιουσία ανήκουσα σε Ελληνοκύπριο εκτοπισθέντα
ή άλλο νόμιμο ιδιοκτήτη».
Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ κ. Κωστή Ευπεριπτώσεις που είναι και εξωφρενικές.
Όπως εξήγησε, είχε ζητηθεί πριν από ένα
χρόνο από τον Υπουργό Εσωτερικών, πληροφόρηση για το εάν «οι αξιωματούχοι του
ψευδοκράτους που ταξιδεύουν στην Ευρώπη
χρησιμοποιούν κυπριακά διαβατήρια», ενώ
υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει Κυπριακή
Δημοκρατία. Η απάντηση ήταν ότι δεν τηρείται αρχείο με τα ονόματα των αξιωματούχων του ψευδοκράτους που κρατούν Κυπριακά διαβατήρια!
«Η απάντησή τους μας προκάλεσε σοκ»,
συμπλήρωσε ο κ. Ευσταθίου, ενώ πρόσθεσε ότι «αυτός ο οποίος επικαλείται την
Κυπριακή Δημοκρατία και έχει το διαβατήριό της, οφείλει να την σέβεται και όχι να
την υποσκάπτει».
Η πρόταση νόμου όμως δεν αφορά μόνο
«τους εγκάθετους της κατοχής», αλλά στην
εξίσωση μπαίνει και το επενδυτικό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, με
παρόμοιο λογική, σύμφωνα με τον βουλευτή της ΕΔΕΚ.
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ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ

Μέχρι τις 15 Ιουλίου κλειστά τα
σύνορα της Ελλάδας για τη Βρετανία

ΠΟΥ «ΒΑΣΑΝΙΖΟΥΝ» ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΤΟΥ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σ

ε πλήρη λειτουργία επανήλθαν από την 1η
Ιουλίου όλα τα ελληνικά αεροδρόμια καθώς
απελευθερώνονται οι πτήσεις εξωτερικού. Η
άφιξη των ταξιδιωτών θα γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες λόγω της κατάστασης με την
επιδημία του κορωνοϊού. Εξαίρεση αποτελείτο
Ηνωμένο Βασίλειο (και η Σουηδία) αφού η Ελλάδα αποφάσισε να μην ανοίξει τα σύνορά της
για τους Βρετανούς τουρίστες τουλάχιστον έως
τις 15 Ιουλίου.
Πολίτες που είχαν κλείσει διακοπές στην Ελλάδα βρίσκονται σε αναβρασμό καθώς αεροπορικές
εταιρείες και ταξιδιωτικά γραφεία αναγκάστηκαν
να ακυρώσουν χιλιάδες πτήσεις και πακέτα διακοπών.
Όπως αναφέρει η «Daily
Mail», EasyJet, TUI, Ryanair,
Jet2 και British Airways ακύρωσαν όλα τα ταξιδιωτικά πακέτα και τις πτήσεις προς την
Ελλάδα για τις αρχές Ιουλίου.
Η εφημερίδα επισημαίνει ότι
το «απαγορευτικό» στις πτήσεις από Βρετανία επεκτάθηκε μέχρι τις 15 Ιουλίου, παρά
τα σχέδια του Ηνωμένου Βασιλείου να συμπεριλάβει την
Ελλάδα σε μια «πράσινη» λίστα
χωρών όπου θα επιτρέπονται
τα ταξίδια χωρίς καραντίνα.
Η TUI επρόκειτο να ξαναρχίσει τη σύνδεση Βρετανίας – Ελλάδας από τις
11 Ιουλίου και είχε πακέτα για τέσσερα ελληνικά
νησιά. Παρόμοια σχέδια για την επόμενη εβδομάδα είχε και η EasyJet, με φτηνά εισιτήρια. Η εταιρεία ακύρωσε τις πτήσεις προς την Ελλάδα μεταξύ 11 και 14 Ιουλίου.
Εκπρόσωπος της EasyJet δήλωσε στη Daily
Mirror: «Μετά την ανακοίνωση των ελληνικών
Αρχών, θα επανεξετάσουμε το πρόγραμμα πτήσεων και θα ενημερωθούν οι πελάτες μας για όποιες αλλαγές γίνουν για τις επιλογές που θα έχουν
είτε με αλλαγή ημερομηνίας ταξιδιού, είτε με voucher,
είτε με εξαργύρωση χρημάτων».
Την ίδια ώρα, ο Γκραντ Σναπς, υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας, ανακοίνωσε το τέλος της
καραντίνας για όλους τους ταξιδιώτες προς το
Ηνωμένο Βασίλειο, ένα σχέδιο που είχε δεχθεί
πολλές επικρίσεις.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΣΟΙ
ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Όλοι οι επιβάτες των διεθνών πτήσεων προς την Ελλάδα θα πρέπει να συμπληρώνουν
υποχρεωτικά τη φόρμα Passenger Locator
Form (PLF) τουλάχιστον 48 ώρες πριν το check
in τους. Πρέπει να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αφετηρία τους, τη διάρκεια των προηγούμενων διαμονών σε άλλες χώρες και τη διεύθυνση της παραμονής τους στην
Ελλάδα. Ειδικότερα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://travel.gov.gr υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες. Ο αιτών θα λάβει στη συνέχεια μέσω mail ή
στο κινητό του τηλέφωνο από την ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ένα barcode, το οποίο
πρέπει να υποδείξει κατά την άφιξή του. Από
το barcode προκύπτει εάν ο ταξιδιώτης πρέπει να υποβληθεί στο αεροδρόμιο σε τεστ κορωνοϊού
Οι στοχευμένοι έλεγχοι θα γίνονται βάσει ενός
ειδικού λογισμικού που θα υπολογίζει ποιοι επισκέπτες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι
φορείς του κορωνοϊού. Στα κριτήρια επικινδυνότητας συγκαταλέγονται: η χώρα προέλευσης, το

ιστορικό υγείας και οι χώρες στις οποίες έχει ταξιδέψει. Τεστ κορωνοϊού στα αεροδρόμια θα γίνονται δειγματοληπτικά σε επιβάτες από πτήσεις του
εξωτερικού. Όσοι βγουν θετικοί στον κορωνοϊό θα
διαμένουν για 14 μέρες στα ξενοδοχεία καραντίνας
που θα υπάρχουν στις πρωτεύουσες των νομών.
Επιπλέον, όσοι ταξιδεύουν από και προς την
Ελλάδα μέσω αεροδρομίων πρέπει να γνωρίζουν
μεταξύ άλλων:
– Η είσοδος στο κτίριο του αεροδρομίου επιτρέπεται μόνο για άτομα που ταξιδεύουν είναι κάτοχοι αεροπορικού εισιτηρίου, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις (συνοδεία ανήλικου, συνοδεία

ΑμεΑ).
– Προστατευτικά διαχωριστικά έχουν τοποθετηθεί σε σημεία εξυπηρέτησης κοινού.
– Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από την
είσοδο στο αεροδρόμιο, ενώ όλοι οι εισερχόμενοι
θα πρέπει να τη φορούν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους χώρους του αεροδρομίου.
Ενδέχεται να ζητηθεί στους επιβάτες να την αφαιρέσουν κατά τη διαδικασία ελέγχων ασφαλείας και
ταυτοπροσωπίας.
– Η χρήση μάσκας είναι επίσης υποχρεωτική
τόσο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιβίβασης,
όσο και κατά την πτήση, ενώ συνίσταται η αλλαγή της κάθε 4 ώρες.
– Οι εργαζόμενοι είναι εφοδιασμένοι με όλα τα
μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικό υγρό), τα οποία και χρησιμοποιούν καθ’όλη
τη διάρκεια της εργασίας τους.
– Η τήρηση των αποστάσεων (1,5 μέτρων) θα
πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις φάσεις των διαδικασιών στο αεροδρόμιο.
– Εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εξοπλισμός και
επιφάνειες συχνής επαφής στους χώρους του αεροδρομίου, καθαρίζονται και απολυμαίνονται τακτικά με ειδικά υλικά ενώ το προσωπικό του αεροδρομίου θα παρέχει πληροφορίες και θα επιβλέπει την τήρηση των κανόνων από τους επιβάτες.
– Υπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στους χώρους των αεροδρομίων καθώς και στους χώρους
υγιεινής για χρήση από τους επιβάτες καθώς και
σε όλα τα στάδια ταξιδιωτικής διαδικασίας, αναχώρηση, άφιξη. Οι πλαστικοί δίσκοι (σ.σ. λεκάνες)
όπου τοποθετούν οι επιβάτες τα ρούχα και τα αντικείμενά τους κατά τη διαδικασία εισόδου στις
πύλες απολυμαίνονται ανά επιβάτη πριν χρησιμοποιηθούν ξανά.
– Θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις στα
καθίσματα αναμονής του αεροδρομίου και υπάρχουν ήδη σημάνσεις για υποχρεωτικές κενές θέσεις. Αυτό δεν θα ισχύει για οικογένειες και ζευγάρια. Επίσης, σε κάποια αεροδρόμια, όπου αυτό είναι εφικτό θα γίνεται πεζή μετάβαση επιβατών
από / προς το αεροσκάφος.

Ενίσχυση της δημοκρατίας και προστασία των
εργαζομένων ο νόμος για τις διαδηλώσεις
ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΕΣ ΜΕ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ» ΠΛΗΤΤΟΥΝ
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

Ε

πιτέλους, μπαίνει φραγμός στους «εχθρούς»
της εργασίας και των εργαζομένων με το αυθαίρετο κλείσιμο του κέντρου της Αθήνας από επαγγελματίες διαδηλωτές, όπου θλιβερές μειοψηφίες
ταλαιπωρούν τους φιλήσουχους πολίτες, καταστρέφουν δημόσια και ιδιωτική περιουσία, βεβηλώνουν μνημεία και πλήτοουν το δημοκρατικό
πολίτευμα της χώρας.
Το κέντρο της Αθήνας παραλύει αρκετά συχνά,
ανεξαρτήτως ώρας της ημέρας. Οι οδηγοί μπορεί να
βρεθούν εγκλωβισμένοι είτε πηγαίνοντας είτε φεύγοντας από την εργασία τους, η περιοχή γίνεται απροσπέλαστη και τα καταστήματα κατεβάζουν ρολά χάνοντας μεγάλο ποσοστό του τζίρου τους σε μια δύσκολη
περίοδο. Η ταλαιπωρία των πολιτών και η ασφυξία
στα μαγαζιά είναι σχεδόν μόνιμη κυρίως από τις
συνεχείς συγκεντρώσεις ιδιαίτερα μικρών ομάδων
διαδηλωτών, που κινούνται και καταλαμβάνουν τις
κεντρικές οδικές αρτηρίες.
Τον Μάιο έγιναν 80 πορείες και συγκεντρώσεις
όταν επαναλειτούργησε η αγορά, 53 από την
αρχή του Ιουνίου και κατά μέσο όρο κλειστό το
κέντρο της Αθήνας περίπου 3 φορές ανά εργάσιμη ημέρα. Οι καταστηματάρχες του κέντρου μιλούν για συνθήκες ασφυξίας και αδυναμίας λειτουργίας της πόλης και της αγοράς.
Το σχέδιο νόμου, το οποίο ενσωματώνει βασικές
προτάσεις της πρότασης νόμου που είχε παρουσιάσει το 2012 ο τότε δήμαρχος Αθηναίων Γ.Καμίνης
ύστερα από εργασία Επιτροπής στην οποία μετείχαν
μεταξύ άλλων οι καθηγητές Αλιβιζάτος και Μανιτάκης, καλύπτει ένα υπαρκτό κενό στην προστασία
των ατομικών και κοινωνικών ελευθεριών που προβλέπει το Σύνταγμα και επιχειρεί να διαμορφώσει ένα
σύγχρονο νομικό πλαίσιο για την άσκηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και ειδικότερα τη διενέργεια δημοσίων συναθροίσεων.
Με τον τρόπο αυτό αφενός προστατεύεται η δημόσια ασφάλεια και δεν διαταράσσεται υπέρμετρα η κοινωνικοοικονομική ζωή ορισμένης περιοχής, αφετέρου διασφαλίζεται ισόρροπα η ακώλυτη άσκηση του
συγκεκριμένου δικαιώματος των πολιτών. Ταυτόχρονα, μπαίνουν σαφή όρια στις αρμοδιότητες της
Αστυνομίας.
Με το νέο νόμο, ο οργανωτής οφείλει να γνωστοποιήσει στην αρμόδια αστυνομική ή λιμενική Αρχή,
την πρόθεσή του για κάλεσμα σε δημόσια υπαίθρια
συνάθροιση, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.
Η γνωστοποίηση θα γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Ελληνικής Αστυνομίας και θα υποβάλλεται εγκαίρως πριν
από την πραγματοποίηση της δημόσιας υπαίθριας
συνάθροισης. Δεν θα απαιτείται γνωστοποίηση για
τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς και της επετείου της 17ης Νοεμβρίου. Επίσης θα επιτρέπεται αυθόρμητη δημόσια
υπαίθρια συνάθροιση που δεν έχει γνωστοποιηθεί,
αν δεν θα διαφαίνονται κίνδυνοι διασάλευσης της
δημόσιας ασφάλειας ή σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής.
Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες Αρχές θα καλούν τους συμμετέχοντες να ορίσουν οργανωτή, εφόσον οι υφιστάμενες συνθήκες το επιτρέπουν, ενώ
μπορούν να επιβάλουν περιορισμούς. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους περιορισμούς καθώς
και αν δεν οριστεί οργανωτής, θα είναι δυνατή η διάλυση της συνάθροισης. Οι πολίτες θα μπορούν να
μαθαίνουν για τις προγραμματισμένες ή τρέχουσες
πορείες και λοιπές εκδηλώσεις, όπως και για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από ειδική ιστοσελίδα που θα
ενημερώνεται από το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη.
Από την πλευρά των αρχών θα ορίζεται αξιωματικός της Αστυνομίας ή Λιμενικού ως «Διαμεσολαβητής» και θα αποτελεί τον σύνδεσμο με τον οργανωτή της συνάθροισης. Ο οργανωτής θα πρέπει να
συνεργάζεται μαζί του και να ακολουθεί τις υποδείξεις
του παρέχοντας τη συνδρομή του για την τήρηση της

τάξης και την ομαλή πραγματοποίηση της συνάθροισης.
Υποχρέωση του οργανωτή είναι και να ενημερώνει
τους συμμετέχοντες ότι δεν μπορούν να έχουν αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άσκηση βίας και να ζητά την παρέμβαση των αρχών για
να απομακρύνουν άτομα που φέρουν τέτοια αντικείμενα. Τέλος, ορίζει επαρκή αριθμό ατόμων, για την
περιφρούρηση της συνάθροισης.
Ο οργανωτής ευθύνεται και για την αποζημίωση
όσων υπέστησαν βλάβη της ζωής, της σωματικής
ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας από τους συμμετέχοντες στη συνάθροιση. Θα απαλλάσσεται της
ευθύνης μόνο αν είχε γνωστοποιήσει εγκαίρως τη διεξαγωγή της συνάθροισης και αποδεικνύει ότι είχε λάβει όλα τα μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή της
ζημιάς.
Μια πορεία που είναι σε εξέλιξη θα μπορεί να διαλύεται αν, α) πραγματοποιείται παρά την έκδοση απόφασης απαγόρευσης, β) οι συμμετέχοντες δεν ακολουθούν τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν και γ)
μετατρέπεται σε βίαιη, με τη διάπραξη σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως επιθέσεων κατά προσώπων,
εμπρησμών, φθορών δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας, βιαιοπραγιών κατά της αστυνομικής δύναμης
και ιδίως σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί και εμπρηστικοί μηχανισμοί, φωτοβολίδες, αιχμηρά αντικείμενα ή από τη συνέχισή
της προκαλείται άμεσος κίνδυνος κατά της ζωής ή
σωματική βλάβη και δ) πραγματοποιείται χωρίς να
έχει γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα.
ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Σε δήλωσή του ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη
του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης τονίζει: «Στην Ελλάδα τελευταία φορά που υπήρξε νόμος για τις συγκεντρώσεις και τις πορείες ήταν επί Χούντας το 1971.
Ένας νόμος που παρέμεινε νεκρός σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης αλλά αναβιώνει τώρα από η
κυβέρνηση Μητσοτάκη-Χρυσοχοΐδη».
Το ΚΚΕ διά των…επαγγελματιών του ΠΑΜΕ αναφέρει: «Η φωνή των εργατών δεν φιμώνεται. Η απαγόρευση των διαδηλώσεων δεν θα περάσει».
Το ΠΑΜΕ έχει επισημάνει σε ανακοίνωση του πως
«η πρόθεση παρέμβασης στις διαδηλώσεις συμπληρώνει
το συνολικό σχεδιασμό καταστολής που θέλει τον εργαζόμενο λαό στο περιθώριο, άφωνο και τους αγώνες
του στο γύψο».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ
Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να κάνει
νόμο του κράτους το νομοσχέδιο εξέφρασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχ. Χρυσοχοΐδης.
Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις, είπε μεν ότι η κυβέρνηση επιδιώκει ευρύτερη συναίνεση για την ψήφιση
του νομοσχεδίου, πρόσθεσε όμως ότι αν χρειαστεί
«ασυζητητί θα προχωρήσουμε και μόνοι μας». Υποστήριξε ότι το εν λόγω νομοσχέδιο θα βάλει τάξη στο
κέντρο της Αθήνας, ενώ οι διαδικασίες για το δικαίωμα
του συνέρχεσθαι είναι απόλυτα διασφαλισμένες. Ο
υπουργός είπε ότι υποχρέωση της κυβέρνησης είναι
να κατοχυρώσει τα δικαιώματα των διαδηλωτών αλλά και να μην διαταράσσεται η ζωή των κατοίκων και
των επαγγελματιών.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης, τόνισε ότι οι αλλαγές δεν αφορούν συγκεντρώσεις και πορείες που διοργανώνονται από τα τριτοβάθμια σωματεία, αλλά για παράδειγμα συγκεντρώσεις των 50 ατόμων.
Εξήγησε ότι ο τρόπος που θα διεξάγεται μια κινητοποίηση θα εξαρτάται από το πλάτος του δρόμου ή
του πεζοδρομίου και θα είναι στη διακριτική ευχέρεια
του επικεφαλής αστυνομικού διευθυντή και των διοργανωτών.
Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, ο διοργανωτής
συγκέντρωσης που θα έχει λάβει όλα τα μέτρα που
προβλέπονται, δεν θα έχει την ευθύνη τι θα κάνουν
οι «μπαχαλάκηδες».
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Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μ. ΒΕΜΠΕΡ: «Να απαντηθεί συντονισμένα και
άμεσα η επιθετική συμπεριφορά Ερντογάν»
™

«Τα προβλήματα με την Τουρκία δεν
είναι διμερή, είναι ευρωπαϊκά», δήλωσε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής
ομάδας του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ,
(φωτό) τονίζοντας ότι «τα σύνορα της
Ελλάδας, χερσαία, θαλάσσια και εναέρια είναι σύνορα της Ευρώπης. Θα κάνουμε τα πάντα για να βοηθήσουμε την
Ελλάδα να προστατεύσει αυτά τα σύνορα». Παράλληλα, τόνισε ότι «Το ΕΛΚ επαναλαμβάνει ότι τα σύνορα της Κύπρου είναι επίσης ευρωπαϊκά και ο εκβιασμός δεν μπορεί να γίνει ανεκτός»,
Παράλληλα, ο κ. Βέμπερ τόνισε ότι «η
προκλητική συμπεριφορά του Ερντογάν
είναι εναντίον της ΕΕ και δεν σέβεται το
διεθνές δίκαιο, τις αρχές και τις αξίες της
Ευρώπης. Γι’ αυτό η παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων στον Έβρο, στα
σύνορα με την Τουρκία, είναι ξεκάθαρη
απάντηση στην κυβέρνηση Ερντογάν, ότι
η Ευρώπη δεν απειλείται και θα προστατεύσει τα σύνορά της».
Ο επικεφαλής της Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος καλεί ακόμη την
Τουρκία «να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο
της θάλασσας, το οποίο αναγνωρίζει
την υφαλοκρηπίδα των νησιών».
«Η τουρκική κυβέρνηση, με την κλιμακούμενη επιθετική συμπεριφορά της εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου και την
υπογραφή διμερών και παράνομων
μνημονίων, είναι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και παραβιάζει κάθε νόμο και
καθετί εθιμικά παραδεκτό που γνωρίζουμε», τονίζει ο κ. Βέμπερ μιλώντας για
την υπογραφή του μνημονίου Άγκυρας-

«ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

Τρίπολης.
Επιπροσθέτως, ο κ. Βέμπερ καλεί σε
συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση υπογραμμίζοντας ότι «η συμπεριφορά του
Ερντογάν πρέπει να απαντηθεί ομοιογενώς και δυναμικά, συντονισμένα και άμεσα», ενώ αναφέρει ότι «η ΕΕ είναι παράδειγμα διεθνούς νομιμότητας, που σέβεται τα θεσμικά οικοδομήματα».
Αναφορικά με τις ενέργειες της Τουρκίας
στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Μάνφρεντ
Βέμπερ σημειώνει ότι «οι πρόσφατες
προκλήσεις της Τουρκίας είναι η συνέχιση αυτού που συμβαίνει στην Κύπρο εδώ
και πολύ καιρό και η Τουρκία παίρνει θάρρος να κλιμακώσει ακόμη περισσότερο»,
ενώ εκφράζει την αλληλεγγύη του στην
Κύπρο.
O Μάνφρεντ Βέμπερ υπογραμμίζει ότι
οι γειτονικές σχέσεις βελτιώνονται μέσω
του διαλόγου και σημειώνει ότι «η Τουρκία

πρέπει να θυμάται ότι τα πιο εποικοδομητικά στοιχεία στις σχέσεις ΕΕ Τουρκίας επετεύχθησαν όχι μέσω της
πολιτικής των κανονιοφόρων αλλά μέσω τoυ εκτενούς περιφερειακού διαλόγου. Οτιδήποτε άλλο θέτει σε κίνδυνο
την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα σ’ αυτή την ασταθή περιοχή»,
καλώντας ταυτόχρονα την Τουρκία να
δεχτεί την πρόσκληση της κυπριακής
κυβέρνησης να γίνουν διαπραγματεύσεις
με καλή πίστη για τη θαλάσσια οριοθέτηση των σχετικών ακτών τους.
Το ζήτημα της Τουρκίας θα τεθεί στην
επόμενη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από πρόταση του αντιπροέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Νέας
Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

Τώρα κλείνει και πανεπιστήμια ο Ερντογάν…
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκλεισε με
διάταγμα ένα πανεπιστήμιο, συνιδρυτής του οποίου ήταν ένας
από τους πρώην πρωθυπουργούς του, ο Αχμέτ Νταβούτογλου, ο οποίος στη συνέχεια αποσκίρτησε από το κόμμα του Ερντογάν και ίδρυσε το δικό του.
«Αποφασίσθηκε να αρθούν οι εγκρίσεις λειτουργίας του Πανεπιστημίου Σεχίρ», αναφέρεται στο εν λόγω διάταγμα που υπογράφεται από τον Ερντογάν.
Το Πανεπιστήμιο Σεχίρ ιδρύθηκε το 2008 και έγινε ένα από τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα που προτιμά η νέα συντηρητική ελίτ της
Τουρκίας. Οι Ερντογάν και Νταβούτογλου το είχαν εγκαινιάσει
μαζί επισήμως το 2010, όταν ο πρώτος ήταν επικεφαλής της
κυβέρνησης και ο δεύτερος υπουργός Εξωτερικών.
Ο Νταβούτογλου έγινε στη συνέχεια πρωθυπουργός το 2014,
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όταν ο Ερντογάν εξελέγη πρόεδρος. Το 2016 παραμερίσθηκε
ξαφνικά με φόντο ένα μπρα-ντε-φερ με τον αρχηγό του κράτους.
Όλο και πιο επικριτικός, ο Νταβούτογλου ίδρυσε πέρυσι τον
δικό του πολιτικό σχηματισμό, το Κόμμα του Μέλλοντος, με την
ελπίδα να ανταγωνισθεί τον Ερντογάν.
Στο πλαίσιο αυτό το Πανεπιστήμιο Σεχίρ βρέθηκε στο κέντρο
της μάχης ανάμεσα στους δύο πρώην συμμάχους.
Τον Δεκέμβριο οι δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Σεχίρ
ανεστάλησαν προσωρινά και μεταφέρθηκαν σε ένα άλλο ίδρυμα,
επισήμως εξ αιτίας οικονομικών δυσχερειών του πανεπιστημίου.
Τον Ιανουάριο, το ίδρυμα που διευθύνει το πανεπιστήμιο, του
οποίου μέλος ήταν ο Νταβούτογλου, κατασχέθηκε από το κράτος και οι διοικητές του διορίσθηκαν από την κυβέρνηση.

RESIDENTIAL & COMMERCIAL SALES
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ΛΑΒΡΟΣ Ο ΓΑΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

ΜΑΚΡΟΝ: «Εγκληματική
η ευθύνη της Τουρκίας
στη Λιβύη»
«ΔΙΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
ΚΑΙ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ»
Λάβρος κατά της Τουρκίας εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν για τον ρόλο της στον εμφύλιο πόλεμο στη Λιβύη. Μίλησε για «ιστορική και εγκληματική ευθύνη»
της Τουρκίας, η οποία «διατείνεται ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ»…
Κατά την κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από το
Μέζεμπεργκ της Γερμανίας με την καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, στην πρώτη διά ζώσης συνάντησή τους από την αρχή της
πανδημίας του κορωνοϊού, ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε
την Τουρκία ως «τον πρώτο εξωτερικό παίχτη» στην υπόθεση
της Λιβύης, επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα «δεν σέβεται καμία
από τις δεσμεύσεις της Διάσκεψης του Βερολίνου» και εισάγει τζιχαντιστές από την Συρία.
«Αυτό είναι απαράδεκτο και αποτελεί απειλή για τις γύρω
χώρες αλλά και για την Ευρώπη», τόνισε ο κ. Μακρόν και πρόσθεσε ότι καταδικάζει εντονότατα την στάση της Τουρκίας. «Διότι
δεν ζητάμε από την Τουρκία κάτι διαφορετικό από αυτό που
ζητάμε από την Ρωσία», η οποία από την πλευρά της, πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, «παίζει με την ασάφεια», καθώς
ο Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίζεται ότι στη Λιβύη δεν βρίσκεται ο
ρωσικός στρατός, αλλά «ιδιωτικοί στρατοί».
«Είμαι της άποψης ότι η ευθύνη της Ρωσίας και της
Τουρκίας είναι μεγάλη. Η Ρωσία δεν μιλάει για επέμβαση
στην Λιβύη. Μίλησα για αυτό πριν από λίγες ημέρες με τον
πρόεδρο Πούτιν, του είπα ότι καταδικάζω τις ενέργειες που
γίνονται εκεί από τους μισθοφόρους. Εκείνος είπε ότι πρόκειται για ιδιωτικούς στρατούς. Παίζει με αυτή την ασάφεια, αλλά καταδικάζω κατηγορηματικά αυτά που κάνουν
εκεί αυτοί οι ρωσικοί ιδιωτικοί σχηματισμοί», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, θέλοντας να αποκαταστήσει, όπως είπε, μια
λανθασμένη εντύπωση σχετικά με την στάση της Γαλλίας στο
θέμα.

ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ: «ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ Η
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΚΡΟΝ»
«Βολές» κατά της Γαλλίας με αφορμή τις δηλώσεις Μακρόν,
εξαπέλυσε η Τουρκία. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατηγόρησε ανοιχτά το Παρίσι ότι υιοθετεί μια «καταστροφική» προσέγγιση στη Λιβύη.
«Η Γαλλία, την οποία διοικεί ο Μακρόν ή μάλλον την οποία
δεν καταφέρνει αυτή τη στιγμή να διοικήσει, δεν βρίσκεται (στη
Λιβύη) παρά μόνο για να επιδιώξει τα συμφέροντά της με καταστροφική νοοτροπία», δήλωσε ο Τσαβούσογλου σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα.
Ο Τσαβούσογλου υποστήριξε επίσης πως η Γαλλία προσπαθεί να ενισχύσει την παρουσία της Ρωσίας στη Λιβύη.
«Από τη μια πλευρά, το ΝΑΤΟ θεωρεί τη Ρωσία απειλή. Αλλά
από την άλλη, η Γαλλία, μέλος του ΝΑΤΟ, καταβάλλει προσπάθειες για να ενισχύσει την παρουσία της Ρωσίας» στη Λιβύη,
δήλωσε ο Τούρκος υπουργός.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΝΑ ΒΕΒΗΛΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: «Αν γίνει
τζαμί η Αγιά Σοφιά θα στρέψει εκατομμύρια
Χριστιανούς κατά του Ισλάμ»
Ε

ντονη ήταν η αντίδραση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην
πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τέμενος, βεβηλώνοντας το ιερό αυτό μνημείο της Ορθοδοξίας και της παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς. Ο Παναγιώτατος τόνισε μεταξύ άλλων: «Το έτος 2016 απεστείλαμεν
Γράμμα εις τον τότε διευθυντήν Θρησκευτικών Υποθέσεων και εκφράσαμε την ανησυχία μας για την αλλαγή του καθεστώτος
της Αγίας Σοφίας. Δεν θα πρέπει αυτός ο
Ναός να γίνει αιτία συγκρούσεων μεταξύ
των δύο λαών»
«Δεν ανήκει μόνο σε αυτόν που κατέχει το
μνημείο, αλλά και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Και ο τουρκικός λαός έχει την ευθύνη της ανάδειξης αυτής της οικουμενικότητας του μνημείου.
Η Αγία Σοφία ως μουσείο αποτελεί τόπο και
σύμβολο συναντήσεως, αλληλεγγύης και αλληλοκατανοήσεως Χριστιανισμού και Ισλάμ. Η
τυχόν μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος
θα στρέψει εκατομμύρια χριστιανών σε όλο τον
κόσμο εναντίον του Ισλάμ. Το ζητούμενο, όμως,
είναι η ενότητα. Έχουμε την προσδοκία ότι στο
τέλος θα επικρατήσει η σύνεση και η λογική»,
υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
Με τις τουρκικές προκλήσεις Ερντογάν για
μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί ασχολήθηκε την περασμένη βδομάδα δημοσίευμα
της Washington Post, το οποίο φιλοξένησε
και δήλωση του κ. Βαρθολομαίου.
«Τι μπορώ να πω ως χριστιανός κληρικός
και Έλληνας πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη; Αντί να ενώσουμε μια κληρονομιά
1.500 ετών, μας χωρίζει. Είμαι λυπημένος και
συγκλονισμένος», τόνισε ο Βαρθολομαίος με
αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου
προέδρου.
«Επιβιώσαμε 17 αιώνες και εφόσον είναι
θέλημα Θεού θα μείνουμε εδώ για πάντα»,
πρόσθεσε ο Πατριάρχης απαντώντας στο
ερώτημα του δημοσιογράφου για το πόσο ο
ναός της Αγίας Σοφίας, άδειος και παραμελημένος, θα μπορούσε να μείνει όρθιος, όταν
στην Κωνταντινούπολη ζουν πια ελάχιστοι
Έλληνες.
Στο εκτενές σχετικό δημοσίευμα γίνεται αναφορά στην προκλητική ρητορική του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν με το μέσο ενημέρωσης να
κάνει λόγο για τοξική γλώσσα του Τούρκου
ηγέτη.

UNESCO : Παράνομη η αλλαγή
στάτους στην Αγια-Σοφιά
Η UNESCO διερευνά το ζήτημα που έχει
προκύψει μετά τις εξαγγελίες Ερντογάν για μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε
ισλαμικό τέμενος, δήλωσε ο αναπληρωτής
Γενικός Διευθυντής του
διεθνούς οργανισμού
Ερνέστο Οτόνε Ραμίρεζ.
Ο Χιλιανός αξιωματούχος επισημαίνει ότι η
UNESCO έχει αποστείλει σχετική επιστολή με
σειρά ερωτημάτων στις αρμόδιες Αρχές στην
Τουρκία από τις αρχές Ιουνίου, χωρίς όμως να
έχει λάβει ακόμη απάντηση.
Παράλληλα, διαβεβαιώνει, ότι η Σύμβαση
για την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά

Στην έκθεση για τις θρησκευτικές ελευθερίες
ανά τον κόσμο αναφερόταν ότι ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ συνέχισαν να θέτουν το θέμα στους Τούρκους συναδέλφους τους, υποστηρίζοντας τη διατήρησή της Αγίας Σοφίας κατά έναν τρόπο που θα είναι σύμφωνος με την
πολυθρησκευτική της ιστορία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ο Ερντογάν
εργαλειοποιεί την Αγία Σοφία

προβλέπει ότι πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για την αλλαγή του στάτους ενός Μνημείου
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως είναι η Αγία
Σοφία, απαιτείται απόφαση της αρμόδιας διακυβερνητικής επιτροπής της UNESCO.

ΗΠΑ : Διατηρήστε την Αγία Σοφία ως
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς
Να διατηρήσει το καθεστώς της Αγίας Σοφίας ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO καλεί την τουρκική κυβέρνηση ο
αρμόδιος για τις διεθνείς θρησκευτικές ελευθερίες πρέσβης των ΗΠΑ, Σαμ Μπράουνμπακ.
Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στο Twitter
«η Αγία Σοφία έχει τεράστια πνευματική και πολιτιστική σημασία για δισεκατομμύρια πιστούς
διαφορετικών θρησκειών σε όλο τον κόσμο».
«Καλούμε την κυβέρνηση της Τουρκίας να
τη διατηρήσει ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και να διατηρήσει την προσβασιμότητα σε όλους υπό το υπάρχον μουσειακό καθεστώς της», προσθέτει.
Πρόκειται για τη δεύτερη παρέμβαση σε διάστημα δύο εβδομάδων από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με την οποία καλεί την Τουρκία να σεβαστεί το υφιστάμενο καθεστώς λειτουργίας της
Αγίας Σοφίας.
«Η θέση μας δεν έχει αλλάξει. Εξακολουθούμε να θεωρούμε την Αγία Σοφία μνημείο
ιδιαίτερης σημασίας και στηρίζουμε τη διατήρησή
της με τρόπο που θα σέβεται την πολύθρησκευτική ιστορία της». δήλωσε προ ημερών
εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Έλληνες
ανταποκριτές.

Επιστολή προς τις αντιπροσωπείες των κρατών – μελών της UNESCO έστειλε η υπουργός
Πολιτισμού της Ελλάδας, Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να τις ενημερώσει για την επιχειρούμενη από την τουρκική κυβέρνηση αλλαγή
του status της Αγίας Σοφίας, το οποίο αντιβαίνει
στη συμφωνία του 1972, την οποία έχει υπογράψει και η Τουρκία.
«Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σε καμία περίπτωση η Αγία Σοφία δεν πρέπει να απωλέσει τον οικουμενικό της χαρακτήρα και να μετατραπεί σε μουσουλμανικό τέμενος», επισημαίνει η Λίνα Μενδώνη.
Η κυρία Μενδώνη τονίζει στην επιστολή της:
“Με το διάταγμά του το 1934 ο Κεμάλ Ατατούρκ μετατρέπει την Αγία Σοφία σε μουσείο.
Με τον τρόπο αυτό το μνημείο απαλλάσσεται
από τους περιορισμούς που επιβάλλει η τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών. Το μνημείο
αποδίδεται στην ανθρωπότητα. Το 1985 η Αγία
Σοφία - μαζί με άλλα μνημεία της Κωνσταντινουπόλεως - εντάσσεται στον Κατάλογο των
Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η αλλαγή του status
ενός τέτοιου μνημείου προϋποθέτει την απόφαση της Διακυβερνητικής Επιτροπής της
UNESCO. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Η Τουρκία
έχει υπογράψει την Σύμβαση της UNESCO του
1972, άρα είναι υποχρεωμένη να τηρήσει την
υπογραφή της.
Αυτό το οποίο επιδιώκεται σήμερα από την
τουρκική κυβέρνηση και τον πρόεδρο Ερντογάν επαναφέρει και αναζωπυρώνει εθνικούς
και θρησκευτικούς φανατισμούς. Επιδιώκεται
η απομείωση της αξίας και της παγκόσμιας ακτινοβολίας του μνημείου. Ένα μνημείο οικουμενικής αξίας, όπως η Αγία Σοφία, εργαλειοποιείται για να εξυπηρετήσει εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες. Επιχειρείται η επιστροφή
των συνθηκών του 15ου αιώνα στον 21ο», καταλήγει η κα Μενδώνη.
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Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΜΝΗΜΕΙΟ παγκόσμιας
πολιτισμικής κληρονομιάς
Προς:
-- UNESCO
--Μέλη των Ηνωμένων Εθνών
--Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
--Παγκόσμια ΜΜΕ
Εμείς, η Διεθνής Ελληνική Ένωση*, θέλουμε να ενημερώσουμε τους
αρμόδιους διεθνείς φορείς για τις πρόσφατες εξελίξεις που αμφισβητούν
το ιστορικό καθεστώς της Αγίας Σοφίας, επιδεικνύοντας αδιαφορία για
τις ιστορικές, πολιτιστικές και θεολογικές ρίζες της Αγίας Σοφίας. Ο πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και άλλοι
υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα εκφράσει την άποψη
ότι το μνημείο του 6ου αιώνα, που σήμερα είναι μουσείο, πρέπει να μετατραπεί σε τζαμί.
Οι αξιωματούχοι της Τουρκικής Δημοκρατίας υποστήριξαν ότι το μέλλον της Αγίας Σοφίας είναι εσωτερική υπόθεση της χώρας τους. Ωστόσο το 2018 ακόμη και η ανώτατη δικαστική αρχή της Τουρκίας, το Συνταγματικό Δικαστήριο, απέρριψε και πάλι μια σχετική αναφορά που είχε προηγουμένως υποβληθεί αιτώντας η Αγία Σοφία να λειτουργεί ως τζαμί,
κλείνοντας την υπόθεση μόνιμα και αμετάκλητα. Οι πρόσφατες εξελίξεις
δείχνουν την ανησυχητική επιμονή των Τούρκων αξιωματούχων να εξαναγκάσουν τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Είναι όμως τόσο
απλό; Σίγουρα ΟΧΙ!
Η Αγία Σοφία, ένας βυζαντινός χριστιανικός καθεδρικός ναός μέχρι
την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453, είναι πλέον μουσείο και
αποτελεί προστατευόμενο πολιτιστικό χώρο αναγνωρισμένο από την
UNESCO.
Δεν είναι μόνο ένας μεγάλος ναός της Χριστιανοσύνης – ο μεγαλύτερος εδώ και πολλούς αιώνες – ανήκει επίσης στην ανθρωπότητα μιας
και έχει αναγνωριστεί ως μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO.
Σε μια κατάφωρη παραβίαση του καθεστώτος της Αγίας Σοφίας, στις
29 Μαΐου του τρέχοντος έτους, διοργανώθηκε ένας εορτασμός από το
τουρκικό Υπουργείο Τουρισμού και Πολιτισμού και μεταδόθηκε ζωντανά
στην κρατική τηλεόραση, η μουσουλμανική προσευχή "Al-Fātiḥah sūrah"
αφιερωμένη στον Μωάμεθ ΙΙ.
Εκτός από το γεγονός ότι ανηγέρθη ως ένας από τους πιο σημαντικούς χριστιανικούς οίκους λατρείας της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, η
Αγία Σοφία είναι αναμφισβήτητα ο σημαντικότερος ιστορικός χώρος στον
τομέα των βυζαντινών σπουδών. Από την μετατροπή της σε κοσμικό
Μουσείο, το 1934, έχει γίνει το επίκεντρο μιας σειράς δραστηριοτήτων.
Το 1930, το Βυζαντινό Ινστιτούτο Αμερικής ανέλαβε την ευθύνη για τη
διεξαγωγή σημαντικών εργασιών στο Εκκλησιαστικό Μουσείο. Το έργο
αποκατάστασης του Ινστιτούτου ήταν ανεκτίμητο, διότι αποκάλυψε την
ένδοξη χριστιανική εικονογραφία που είχε καλυφθεί για αιώνες από την
πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Πιο πρόσφατα, μελετητές έχουν
πραγματοποιήσει έρευνα στον εσωτερικό χώρο και την ακουστική της
Αγίας Σοφίας ώστε να μελετήσουν και να αποτυπώσουν με μεγαλύτερη
ακρίβεια τον ήχο και την εμπειρία των χριστιανών πιστών στο Βυζάντιο
πριν από την Άλωση της Πόλης. Αυτές οι σημαντικές δραστηριότητες
στην πραγματικότητα τιμούν και αποτίνουν φόρο τιμής στις Βιβλικές,
ιστορικές και πολιτιστικές ρίζες της Μεγάλης Εκκλησίας και πρέπει να
ενθαρρύνονται όσο το δυνατόν περισσότερο.
Στην πραγματικότητα, η Αγία Σοφία βρίσκεται στη λίστα των Μνημείων
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Οι προαναφερθείσες δραστηριότητες στην Αγία Σοφία αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι πολιτιστικοί οργανισμοί, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και χριστιανικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο έχουν έννομο συμφέρον να τη διατηρήσουν στην
τρέχουσα μορφή της. Με μια απίστευτη δήλωση, ένας Τούρκος αξιωματούχος υποστήριξε ότι ορισμένα ψηφιδωτά στους τοίχους της Αγίας Σοφίας πρέπει να καλυφθούν. Επιπλέον, η Τουρκία έχει ανακοινώσει σχέδια για την αγορά ταπήτων ώστε να χρησιμοποιηθούν για μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία. Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας όχι μόνο θα καταστρέψει ανεπανόρθωτα τη βυζαντινή εικονογραφία που αποκαταστάθηκε οδυνηρά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930, αλλά ο
αποχαρακτηρισμός της ως Μουσείου θα καταστήσει αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω πολιτιστική δραστηριότητα εντός της Εκκλησίας του Ιουστινιανού από ιστορικούς και μελετητές.
Γνωρίζουμε πλήρως ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας είναι ένα ανησυχητικό σημάδι περαιτέρω κλιμάκωσης ενάντια στη διεθνή ειρήνη, εάν
η Άγκυρα δεν αμφισβητηθεί έντονα, σε αυτήν την περίπτωση. Η διεθνής
κοινότητα έχει καταδικάσει αμέσως άλλες περιπτώσεις βεβήλωσης θρησκευτικών και πολιτιστικών συμβόλων, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής των χιλίων πεντακοσίων ετών Βουδιστικών αγαλμάτων Bamyan
από τους Ταλιμπάν το 2001. Διεθνείς οργανισμοί όπως η UNESCO καταδίκασαν την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιράκ από
το ISIS. Πιστεύουμε ότι η διεθνής κοινότητα έχει την υποχρέωση να υιοθετήσει μια παρόμοια στάση που δεν είναι λιγότερο διεκδικητική και
αποφασιστική στο θέμα της Αγίας Σοφίας.
Ιδρύματα όπως η UNESCO τιμούν και σέβονται τους χώρους λατρείας όλων των θρησκειών. Ζητούμε να γίνει σεβαστή και η Ελληνορθόδοξη Χριστιανική καταγωγή της Αγίας Σοφίας και επιδιώκουμε μόνο τη
διατήρηση του σημερινού της καθεστώτος.
* Ο Διεθνής Ελληνικός Σύνδεσμος είναι ένας μη κερδοσκοπικός και
μη κομματικός οργανισμός Ελλήνων ακαδημαϊκών που υποστηρίζει την
ιστορία και τον πολιτισμό του Ελληνισμού.
ΠΗΓΗ: INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION, Delaware, USA,
24 Ιουνίου 2020.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ
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ΕΝΩ Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ,
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΗΡΥΞΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ…
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕ ΤΙΣ… ΚΑΜΨΕΙΣ (PUSH-UPS)

ΜΠΟΡΙΣ: «Δεν είμαι κομμουνιστής
αλλά αρχίζω… κτίσιμο»
Σ

το… κτίσιμο θα το ρίξει ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση στη χώρα. Με
ένα πρόγραμμα κρατικών επενδύσεων ύψους πέντε δισεκατομμυρίων λιρών και με σύνθηκα «build, build, build», οραματίζεται να πετύχει
ανάκαμψη της οικονομίας με ανέγερση σχολείων, νοσοκομείων, δρόμων και άλλων έργων υποδομής. Ένα πρόγραμμα κρατικής παρέμβασης εμπνευσμένο από το αμερικανικό
«New Deal» για την επανεκκίνηση της οικονομίας που έχει πληγεί από την πανδημία του
νέου κορωνοϊού.

νο ως… δελτίο τύπου. Ήταν μόνο λόγια, λόγια, λόγια, αντί για οικοδομή, οικοδομή, οικοδομή».

Αφού φόρεσε μία κάσκα επισκεπτόμενος εργοτάξιο, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου ανέπτυξε το όραμά του για την έξοδο της
βρετανικής οικονομίας από το τέλμα: «Μοιάζει με
το New Deal διότι αυτό απαιτεί η εποχή: μία ισχυρή
και αποφασιστική κυβέρνηση που τοποθετεί τα
προστατευτικά της χέρια γύρω από τον λαό σε περίοδο κρίσης», είπε ο Μπόρις Τζόνσον αναφερόμενος στην πολιτική του Φράνκλιν Ρούζβελτ
που επέτρεψε την ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας με την παρέμβαση του κράτους μετά την
Μεγάλη Υφεση της δεκαετίας του 1930.
Ο Μπόρις Τζόνσον δεν εισήλθε σε λεπτομέρειες του σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει την οικοδόμηση σχολείων, νοσοκομείων και δρόμων.
«Δεν είμαι κομμουνιστής», είπε, «αλλά πιστεύω
επίσης ότι είναι δουλειά της κυβέρνησης η δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την οικονομία της αγοράς».

τα στραβοπατήματα.

ΣΤΑΡΜΕΡ: «ΛΟΓΙΑ, ΛΟΓΙΑ, ΛΟΓΙΑ»
Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Μπόρις, ο αρχηγός
του Εργατικού Κόμματος, Sir Keir Starmer, είπε
χαρακτηριστικά: «Ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε
ένα New Deal, αλλά δεν υπάρχει και τίποτε καινούργιο (new) ούτε και καμιά συμφωνία (deal)».
Αναφερόμενος στις αναμενόμενες εξαγγελίες
Τζόνσον, ο Στάρμερ τόνισε: «Για μεγάλο μέρος της
χώρας, οι Συντηρητικοί δεν έχουν προχωρήσει σε
επενδύσεις και δαπάνες εδώ και περισσότερο από
μια δεκαετία. Πολλά από τα “διάσημα” σχέδιά
τους, όπως η πρωτοβουλία για την πρώτη κατοικία
– από την οποία δεν προέκυψε κανένα σπίτι, παρά το γεγονός ότι διοχετεύτηκαν σε αυτή 2,3 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας. Ουσιαστικά, υπήρξε μό-

«ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ Ο
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ» , Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΚΑΙ ΟΙ… ΜΑΛΤΕΖΟΙ
Ενωρίτερα, μιλώντας στο νέο ψηφιακό ραδιόφωνο των TIMES, ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε πως
η κρίση του κορωνοϊού ήταν μια καταστροφή για
το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόσθεσε, όμως, ότι δεν
είναι η ώρα για να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με

Ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε στη
συνέντευξή του εντελώς ανόητα δημοσιεύματα
σύμφωνα με τα οποία είναι «κάτισχνος, σαν φάντασμα».
«Όταν βγήκα από το νοσοκομείο, παρατήρησα
ότι υπήρχαν κομμάτια στις εφημερίδες που έλεγαν
ότι ήμουν κάτισχνος, σαν φάντασμα», είπε ο Τζόνσον. «Θέλω να ξέρετε πως ήταν εντελώς ανοησίες». Και για του λόγου το αληθές έκανε μερικές κάμψεις ( push-ups) για να δείξει ότι είναι
καλογυμνασμένος…
Παραδέχτηκε ότι έχασε βάρος μετά την προσβολή του από την πανδημία και παρατήρησε ότι
οι Βρετανοί είναι σημαντικά πιο παχείς απ’ ό,τι οι
περισσότεροι άνθρωποι στην υπόλοιπη Ευρώπη.
«Τήρησα μια πολύ ελεύθερη στάση σχετικά με την
παχυσαρκία, όμως όταν κοιτάζεις τους αριθμούς,
όταν κοιτάζεις την πίεση που δέχεται το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας), αν συγκρίνεις, φοβάμαι, αυτή την υπέροχη χώρα μας με άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, είμαστε σημαντικά παχύτεροι από τους περισσότερους άλλους, εκτός από τους Μαλτέζους
για κάποιον λόγο. Αυτό είναι ένα ζήτημα».

Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Κατά το πρώτο τρίμηνο, στο οποίο περιλαμβάνεται μόνο μία εβδομάδα μέτρων του lockdown,
το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Βρετρανίας
μειώθηκε κατά 2,2%, για πρώτη φορά από το 1979,
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ιστορική κατάρρευση κατά 10% για το 2020. Την στιγμή που το βρετανικό χρέος έχει ξεπεράσει κατά

την διάρκεια της κρίσης το 100% του ΑΕΠ, το θέμα της χρηματοδότησης παραμένει ανοικτό.
Εν τω μεταξύ, σχεδόν οι μισοί από τους εργοδότες στη Βρετανία σχεδιάζουν να μειώσουν
τους εργασιακούς τους χώρους και να προχωρήσουν κλιμακωτά στην επιστροφή του προσωπικού τους στην εργασία. Ορισμένες εταιρείες στον
κόσμο παρέτειναν τις επιλογές για εργασία από
το σπίτι του προσωπικού τους, με τον αμερικανικό
κολοσσό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το
Facebook, να δηλώνει τον περασμένο μήνα ότι θα
υιοθετήσει μόνιμα την εργασία εξ αποστάσεως
ακόμη και μετά την χαλάρωση της καραντίνας.
«Μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο για τις εταιρείες που περνούν μια δύσκολη περίοδο να σκε-

φτούν να δαπανήσουν χρήματα στον εργασιακό
τους χώρο, την τεχνική υποδομή ή γενικές επιχειρησιακές λειτουργίες», δήλωσε η διευθύντρια του
Robert Walters, Λούσι Μπίσετ.
Τρεις στους τέσσερις Βρετανοί εργοδότες παραδέχθηκαν ότι τα ανώτερα διοικητικά τους στελέχη δεν έχουν τα προσόντα να διαχειρίζονται ομάδες εξ αποστάσεως και θα χρειαστούν νέα εκπαίδευση για να προσαρμοστούν, δείχνει επίσης
η έρευνα.
Σύμφωνα με αυτήν παράλληλα, το 87% των
υπαλλήλων στη Βρετανία θα ήθελε να έχει πιο
πολλές ευκαιρίες να δουλεύει από το σπίτι μετά
την επιστροφή του στο γραφείο και το 21% θα ήθελε να δουλεύει από το σπίτι μόνιμα.

Ελλάδα
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα
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“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

ΣΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΛΕΙΨΟΥΣ

Σ Χ Ο Λ Ι Α
Ανησυχεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης…
…Όταν την Αγια-Σοφιά, το Ναό που έκτισε ο Ιουστινιανός, την έχει
βάλει στο μάτι ο Τούρκος Σουλτάνος, που θέλει να την κάνει τζαμί και η
Οικουμένη ολόκληρη δεν έχει ξεσηκωθεί. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
κ. Βαρθολομαίος τα λέει όλα μέσα σε λίγες λέξεις: «Τι μπορώ να πω ως
χριστιανός κληρικός και Έλληνας Πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη;
Αντί να μας ενώνει, ένα σύμβολο 1.500 ετών, μας χωρίζει. Είμαι θλιμμένος και συγκλονισμένος»… Και πώς να μην είναι συγκλονισμένος,
όταν ΤΟ σύμβολο της Ορθοδοξίας ο Ερντογάν θέλει ουσιαστικά να το
γκρεμίσει, να γίνει ο νέος Μωάμεθ, και δεν τολμάει ούτε η Αμερική, η
υπερδύναμη του πλανήτη, να αποδοκιμάσει τα σχέδια του Τούρκου
Προέδρου, για να μην το στενοχωρήσει; Γιατί για τον σημερινό Πρόεδρο των ΗΠΑ, τον μεγαλοεπιχειρηματία Ντόναλντ Τραμπ, πάνω από
όλα είναι οι μπίζνες… Ευτυχώς υπάρχει και Θεός… Είναι η ώρα του μεγάλου ξεσηκωμού σε όλη την υφήλιο…

Αναγεννιέται ο Ναός του Αγίου Νικολάου
από την τέφρα της 11ης Σεπτεμβρίου
Έδειξε το δρόμο που πρέπει να ακολουθεί κάθε ιερωμένος ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, συμμετέχοντας στην κηδεία του Τζορτζ
Φλόιντ, τον οποίο δολοφόνησε εν ψυχρώ Αμερικανός αστυνομικός,
προκαλώντας μεγάλη οργή, μέσα και έξω από τις ΗΠΑ. Και όπως είπε
μετά: «Ωφελήθηκα σαν άνθρωπος περισσότερο από όσο προσέφερα.
Η ευγνωμοσύνη και η εκτίμηση που εισέπραξα εξαιτίας του ότι ως θρησκευτικός λειτουργός ήμουν στο δρόμο και πορευόμουν μαζί τους, ήταν
άκρως συγκινητική».
Στη συνέντευξή του στο αθηναϊκό «Βήμα», ρωτήθηκε και για την ένταση που συνεχώς κλιμακώνει η Τουρκία εναντίον της Ελλάδας, Η απάντησή του ήταν: «Η ασφάλεια είναι σημαντική για όλα τα κράτη και η ισορροπία μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου ήταν πάντα δύσκολο να
επιτευχθεί, αλλά είμαι αισιόδοξος για το μέλλον». Και κατέληξε τονίζοντας: «Οι Έλληνες είμαστε λαός πλασμένος για την ειρήνη: μεγαλουργούμε και αναπτυσσόμαστε. Δεν είμαστε πολεμοχαρείς». Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής έκλεισε τη συνέντευξή του, ανακοινώνοντας το χαρμόσυνο νέο ότι ο Ναός του Αγίου Νικολάου θα αναγεννηθεί από την τέφρα της 11ης Σεπτεμβρίου το επόμενο έτος, μάλλον εντός του Νοεμβρίου, επισημαίνοντας: «Με τη χάρη του Θεού και τη γενναιοδωρία ενός
σημαντικού αριθμού ατόμων, από τις αρχές του 2020 εξασφαλίσαμε τη
χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της ανοικοδόμησης».

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Δεν
απεμπολούμε κυριαρχικά μας δικαιώματα»
Τ

α ακριτικά νησιά Αγαθονήσι και Λειψούς επισκέφθηκε συμβολικά τη
Δευτέρα η Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, δίνοντας ξεκάθαρο μήνυμα
στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα «δεν είναι
διατεθειμένη να απεμπολήσει κυριαρχικά της δικαιώματα ή να αποδεχθεί
αμφισβητήσεις εθνικών εδαφών».
«Η χώρα μας σέβεται το διεθνές δίκαιο
και τις διεθνείς συμβάσεις και επιδιώκει
μία εποικοδομητική σχέση με τους γείτονές της. Παράλληλα, όμως, είναι αποφασισμένη να προασπίσει με κάθε δυνατό
τρόπο, όταν και αν χρειαστεί, την εθνική
της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», πρόσθεσε η κυρία Σακελλαροπούλου.
Στο Αγαθονήσι, επισκέφθηκε το φυλάκιο του νησιού, όπου συνομίλησε και ενημερώθηκε από τον επικεφαλής της
Φρουράς. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή της στο φυλάκιο, έγραψε στο βιβλίο
επισκεπτών, υπογραμμίζοντας την τιμή
και την υπερηφάνεια της που βρίσκεται
στο ακριτικό φυλάκιο του Αγαθονησίου.
«Νοιώθω τιμή και υπερηφάνεια που βρίσκομαι σήμερα στο Επιτηρητικό Φυλάκιο του

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ «ΕΙΔΑΝ» ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
ΕΔΑΦΟΣ ΥΠΟ… ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ

λεμικό μας Ναυτικό, όπως και το σύνολο
των Ενόπλων Δυνάμεων, έχει αποδείξει
διαχρονικά ότι έχει την ικανότητα και τη
βούληση να εξασφαλίζει την ειρήνη και να
απαντά όταν χρειαστεί στις προκλήσεις
και τις απειλές. Εκ μέρους όλων των Ελλήνων εύχομαι να συνεχίσετε με την ίδια επιτυχία την υψηλή αποστολή σας».

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου:
Χιούμορ χωρίς κόμπλεξ
Αντιγράφουμε από το philenews.com: «Μπορεί να αποδώσει κανείς
πολλά στον Αρχιεπίσκοπο, αλλά να του αποδώσει έλλειψη χιούμορ είναι
άδικο. Στην τελευταία επιθεώρηση που έκανε στις εργασίες ανέγερσης
του καθεδρικού ναού, πέρασε από το σημείο όπου θα βρίσκεται ο τάφος του, καθώς και ο τάφος άλλων Αρχιεπισκόπων που αποδήμησαν
εις Κύριον. Εκεί, “μέτρησε” με το μάτι τον τάφο και διερωτήθηκε αν θα
τον χωράει όταν εκμετρήσει το ζην. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, κάλεσε έναν από τους αμήχανους παρισταμένους να μετρήσει τις διαστάσεις του και διαπιστώθηκε ότι θα χωράει μια χαρά. Βεβαίως. Για την
ιστορία αναφέρεται πως οι τάφοι των Αρχιεπισκόπων θα βρίσκονται σε
τμήμα του υπογείου, κάτω από τον καθεδρικό ναό. Η έκταση του υπογείου είναι αρκετά μεγάλη, αν ληφθεί υπόψη ότι έχει το ίδιο εμβαδόν με
το ισόγειο του ναού. Πάντως, οι κατασκευαστικές εργασίες επαναλήφθηκαν με πιο γοργούς ρυθμούς μετά την άρση των περιοριστικών
μέτρων στα εργοτάξια και με βάση τον προγραμματισμό, τα εγκαίνια θα
τελεστούν στις 11 Ιουνίου 2021, ημέρα της γιορτής του Απόστολου Βαρνάβα, ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου».

Η ώρα των ευρωπαϊκών αποφάσεων
Σε τούτες τις δύσκολες οικονομικά μέρες, αναγκαστικά το βλέμμα
στρέφεται στην βραδυπορούσα Ευρώπη, όπου παραμένει σε εκκρεμότητα του Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δις ευρώ. Ο Έλληνας Επίτροπος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος παρακολουθεί εκ των έσω την όλη
διαπραγμάτευση, επιβεβαίωσε ότι η αγωνία για την τύχη του πακέτου
είναι πανευρωπαϊκή και όχι μόνο ελληνική, διευκρινίζοντας ότι εντός του
Ιουλίου προγραμματίζονται δύο διαδοχικές Σύνοδοι Κορυφής, με σκοπό
να επέλθει συμφωνία, ώστε να ακολουθήσουν έγκαιρα οι διαδικασίες
έγκρισης στις χώρες-μέλη. «Ο χρόνος πιέζει τους πάντες», είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν εξαντλητικές διαπραγματεύσεις για να παραχθεί αποτέλεσμα εντός του Ιουλίου, προτού κλείσουν οι Βρυξέλλες για τις καλοκαιρινές διακοπές.
«Γιατί», όπως είπε, «αν δεν έχουμε συμφωνία πριν τις διακοπές, καλύτερα να μη γυρίσουμε πίσω τον Σεπτέμβριο».
Κοινή λοιπόν είναι η πεποίθηση ότι η ύφεση θα βαθύνει λόγω της
υγειονομικής κρίσης και πολλές μεγάλες χώρες θα αντιμετωπίσουν,
πέραν των άλλων, και ταμειακά προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό το
γεγονός ότι η Ισπανία και η Ιταλία θα χρειαστούν πρόσθετα ταμειακά
διαθέσιμα της τάξεως των 200 δις ευρώ η καθεμία μέχρι το τέλος του
χρόνου. Οπότε, όντως δεν υπάρχει χρόνος.

Φ.Χαρ.

Αγαθονησίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ
στους φρουρούς των συνόρων μας. Τους
μαχητές της πρώτης γραμμής, που με αποφασιστικότητα, ψυχραιμία, αυταπάρνηση
και υψηλό φρόνημα υπερασπίζονται την
εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά
μας δικαιώματα, χωρίς να πτοούνται από
προκλήσεις και απειλές. Χάρη σε σας,
καθώς και στο σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων, οι Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και
σίγουροι ότι η χώρα μας είναι και θα παραμείνει πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή», έγραψε η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή της στο
νησί, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο λιμάνι, όπου ήταν παρατεταγμένα
πληρώματα σκαφών του Στρατού Ξηράς
και του Λιμενικού Σώματος και επισκέφθηκε την κανονιοφόρο του ΠΝ «Κ/Φ
ΚΡΑΤΑΙΟΣ».
Μετά την ενημέρωσή της από τον κυβερνήτη του σκάφους, η κ./ Σακελλαροπούλου
έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών: «Το Πο-

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακηρύχθηκε επίτιμη δημότης Αγαθονησίου.
Κατά τη διάρκεια της αντιφώνησής της
είπε ότι «αυτό το μικρό νησί, που από τα
βάθη της ιστορίας αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του ελληνικού χώρου. Από την Υετούσσα των Αρχαίων Ελλήνων, την Τραγέα του Θουκυδίδη, μέχρι σήμερα, το Αγαθονήσι μπορεί να βρίσκεται μακριά από
την ηπειρωτική Ελλάδα αλλά διατήρησε
ανέπαφους τους δεσμούς του με την υπόλοιπη χώρα».

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΟ ΝΗΣΙ,
ΛΕΝΕ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ
Η επίσκεψη της Προέδρου Σακελλαροπούλου, στο Αγαθονήσι προκάλεσε νέο
τουρκικό προκλητικό παραλήρημα στα
ΜΜΕ της Τουρκίας που κάνουν λόγο για
λόγο για τουρκικά εδάφη… υπό ελληνική
κατοχή. Έγραψαν: «Πρόκληση από την
Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδας προς την Τουρκία. Επισκέφθηκε
τη νήσο Εssek ( Αγαθονήσι) που ανήκει στο νομό Αϊδινίου! Η Σακελαρο-

πούλου πήγε με ελικόπτερο στο τουρκικό έδαφος»...!

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΥΣ ΛΕΙΨΟΥΣ
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε και
στους Λειψούς, δεύτερο σταθμό της περιοδείας της μετά το Αγαθονήσι, όπου την
υποδέχτηκαν ο δήμαρχος και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου.
Κατά την επίσκεψή της στο ακριτικό
νησί, η κυρία Σακελλαροπούλου συνάντησε τα 100 παιδιά που φοιτούν στα σχολεία των Λειψών και συζήτησε μαζί τους
για την καθημερινότητα στο ακριτικό νησί.
Επισκέφθηκε, επίσης, το οινοποιείο και
το τυροκομείο του νησιού και ξεναγήθηκε
στις εγκαταστάσεις τους.
Κατά την παραμονή της στο νησί, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακηρύχθηκε
επίτιμη δημότης Λειψών.
Ειδικότερα, στην αντιφώνησή της η κυρία
Σακελλαροπούλου επισήμανε:
«Οι Λειψοί είναι ανάμεσα στα νησιά που
οι μελετητές θεωρούν πατρίδα της Καλυψώς, την ομηρική Ωγυγία. Οι θαλασσινές σπηλιές του νησιού σας, οι μαλακές
κοιλάδες του φέρνουν στον νου τις περιγραφές από την Οδύσσεια: “Κι ένας θεός
αν έρχονταν εδώ / κοιτάζοντας αυτό της
ομορφιάς το θαύμα, / θα γέμιζε αγαλλίαση η ψυχή του”, διαβάζουμε στην πέμπτη
ραψωδία».
Απευθυνόμενη δε στους κατοίκους του
νησιού είπε: «Με συγκινεί η βαθιά σας σχέση με τη γη και τη θάλασσα. Δεν παρατήσατε τα χωράφια σας ακαλλιέργητα, δεν
αφήσατε τις βάρκες σας δεμένες, δεν εγκαταλείψατε την κτηνοτροφία. Σε αυτή την
ακριτική γωνιά του Αιγαίου μας, γίνατε κι
εσείς πολυμήχανοι Οδυσσείς, αξιοποιώντας
τις εξαιρετικές φυσικές συνθήκες του νησιού
και την παραγωγική του παράδοση. Έχετε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τυροκομική μονάδα, ένα οινοποιείο-πρότυπο, με
βραβευμένο μάλιστα κρασί, από τη σπάνια ποικιλία των αμπελώνων του. Και κυρίως
έχετε σχολείο, γυμνάσιο-λύκειο, δημοτικό
και νηπιαγωγείο, δασκάλους με μεράκι,
παιδιά διψασμένα για γνώση, που προχωρούν και αριστεύουν».
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ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΥΠΡΟΥ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Τριμερής τηλεδιάσκεψη Ελλάδος-ΚύπρουΑιγύπτου για θέματα Διασποράς
Ο Έλληνας Υφυπουργός Εξωτερικών κ.
Κ. Βλάσης συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη
(Παρασκευή 26/6) με τον Επίτροπο Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας αρμόδιο
για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων κ. Φ. Φωτίου και την Υπουργό Μετανάστευσης και Αποδήμων της Αιγύπτου
κα N. Makram.
Συζητήθηκε η πορεία της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου μέσω
του προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ», υπό το φως
των αλλαγών που προέκυψαν στον φετινό
προγραμματισμό, λόγω των επιπτώσεων
της πανδημίας του κορωνοϊού.
Οι τρεις πλευρές αποφάσισαν την ανάληψη νέων εναλλακτικών πρωτοβουλιών προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική της
πολύ επιτυχημένης συνεργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, στις 18 Ιουλίου θα
πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με συμμετοχή ιατρών από τη Διασπορά των τριών
χωρών, στην οποία προβλέπεται να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση
του Covid-19.
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ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΛΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2021»
ΓΙΑΝΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ AΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Και οι Ομογενείς του
εξωτερικού καλούνται
να γιορτάσουν
το αθάνατο '21
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επιπλέον, εξετάσθηκαν οι δυνατότητες
ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των οργανωμένων φορέων της Διασποράς και των
αρμοδίων υπηρεσιών των τριών χωρών, με
στόχο την ενίσχυση του τουρισμού την τρέχουσα περίοδο.

Τέλος, συμφωνήθηκε ο στενός συντονισμός μεταξύ των τριών πλευρών για την
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης
των παραπάνω δράσεων καθώς και για τον
περαιτέρω εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων του προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ».

Από τη Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας λάβαμε την ακόλουθη επιστολή που υπογράφουν ο υφυπουργός Κ. Βλάσης και η
Γιάννα Αγγελοπούλου:
Ελληνίδες και Έλληνες της Διασποράς,
Την επόμενη χρονιά, σύσσωμος ο Ελληνισμός θα εορτάσει
την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, ένα έτος-ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία του Έθνους μας. Μέσα από μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών,
που θα αναληφθούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, φιλοδο-

Τρεις ελληνικές παραλίες από τις δέκα
καλύτερες της Ευρώπης
Τρεις ελληνικές παραλίες
ψηφίστηκαν ως οι καλύτερες
στην Ευρώπη για φέτος, σύμφωνα με το Tripadvisor. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις απόψεις των τουριστών, οι οποίοι
ψήφισαν τις αγαπημένες
τους παραλίες στην Ευρώπη,
η δεύτερη καλύτερη παραλία
της Ευρώπης είναι το Κλέφτικο στη Μήλο.
«Έξοχο κόσμημα της Μήλου»,
είναι ένα από τα σχόλια που παραθέτει το TripAdvisor για αυτήν την παραλία.
Στην ίδια λίστα, έβδομο είναι
το Ελαφονήσι στην Κρήτη.
«Η θάλασσα ήταν ήρεμη και
όμορφη. Τα χρώματα είναι έντονα, γαλάζια νερά, ροζ άμμος,
παράδεισος», έγραψε κάποιος
από τους τουρίστες που έχουν
επισκεφθεί την εν λόγω παραλία.
Στην ένατη θέση της λίστας
είναι ο Μπάλος, επίσης στην
Κρήτη, ή «μία από τις ομορφότερες παραλίες στον κόσμο»,
όπως σχολίασε κάποιος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη
13η θέση είναι άλλη μια ελληνική παραλία, εκείνη του Σίμου
στην Ελαφόνησο.
«Μια παραλία Καραϊβικής σε
ένα μικροσκοπικό νησί», όπως
την περιέγραψε ένας επισκέπτης.
Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η παραλία στη Λαμπεντούζα

της Ιταλίας, με τη «χρυσή άμμο,
τα κρυστάλλινα καθαρά νησιά
και τα άφθονα ψάρια».
Οι 10 καλύτερες παραλίες της
Ευρώπης σύμφωνα με το TripAdvisor
Spiaggia dei Conigli, Ιταλία
Κλέφτικο, Μήλος
Luskentyre, Σκωτία
Playa de Ses Illetes, Ισπανία
La Concha, Ισπανία
Woolacombe Beacy, Βρετανία
Ελαφονήσι, Κρήτη
Cala Mariolu, Ιταλία
Μπάλος, Κρήτη
Black Sand, Ισλανδία
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι τρεις από τις παραπάνω ελληνικές παραλίες συναντώνται και
στην αντίστοιχη λίστα με τις 25
κορυφαίες παραλίες στον κόσμο για το 2020. Πιο συγκεκριμένα το Κλέφτικο στην 10η θέση, το Ελαφονήσι στην 21η και
ο Μπάλος στην 24η.

ξούμε η επέτειος αυτή να αποτελέσει μια ευκαιρία για απολογισμό του παρελθόντος, κατανόηση του παρόντος και ενατένιση του μέλλοντος.
Η συμβολή του Ελληνισμού της Διασποράς στην Εθνική Παλιγγενεσία του 1821, όπως και στους υπόλοιπους αγώνες του
ελληνικού λαού για ελευθερία και ευημερία, υπήρξε καθοριστική. Αναπόσπαστο και ζωογόνο τμήμα του Έθνους μας, ο
Οικουμενικός Ελληνισμός δεν μπορεί παρά να είναι δυναμικά
παρών και αυτήν τη φορά. Σας προσκαλούμε να γίνετε ενεργό
μέρος της συλλογικής αυτής προσπάθειας, έτσι ώστε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να προβάλουμε την Πατρίδα μας
σε όλον τον κόσμο, με τον τρόπο που αρμόζει στην Ιστορία και
στην Παράδοσή της.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» που συγκροτήθηκε από τον Πρωθυπουργό για τον συντονισμό του εορτασμού, έχει δημιουργήσει ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής προτάσεων για την πραγματοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων (https://apply.greece2021.gr/). Σκοπός είναι ο όσο
το δυνατόν καλύτερος συντονισμός και η μέγιστη δυνατή προβολή των δράσεων που θα υλοποιηθούν. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος Ιουλίου 2020.
Σε αυτή μπορούμε όλοι να καταθέσουμε τις δικές μας προς
υλοποίηση ιδέες, οι οποίες και θα καταγραφούν στο Εθνικό
Ενιαίο Ημερολόγιο.
Με τη βεβαιότητα ότι ο Απόδημος Ελληνισμός θα καταστεί
αρωγός στο εξαιρετικά σημαντικό αυτό εγχείρημα, σας αποστέλλουμε τους πλέον θερμούς πατριωτικούς χαιρετισμούς
μας.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Η Πρόεδρος της Επιτροπής
«Ελλάδα 2021»
Κωνσταντίνος Βλάσης Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη
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Συγχωνεύεται το Φόρεϊν Όφις, η αποχώρηση
του Sir Mark Sedwill και στη μέση
(και πάλιν) ο Dominic Cummings...
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τις 16 Ιουνίου 2020 ο Βρετανός Πρωθυπουργός Boris Johnson ανακοίνωσε την
απόφαση της κυβέρνησής του για συγχώνευση του Τμήματος Διεθνούς Ανάπτυξης με το
Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας. Το
νέο τμήμα, με την νέα ονομασία « Υπουργείο
Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης»,
θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τον ερχόμενο
Σεπτέμβριο. Επικεφαλής θα είναι ο εκάστοτε
Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα έχει την
εξουσία να αποφασίζει σε ποίες χώρες θα δίδεται οικονομική βοήθεια. Το Τμήμα Διεθνούς Ανάπτυξης έχει μέχρι τώρα ετήσιο προϋπολογισμό £15.2 δισεκατομμυρίων λιρών.
Οι στόχοι του νέου τμήματος σχεδιάζονται και
βάση της αναθεώρησης που βρίσκεται εν εξελίξει,
η μεγαλύτερη από τον καιρό του Ψυχρού Πολέμου, στα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας και
Τμήματος Διεθνούς Ανάπτυξης.
Θύελλα επικρίσεων ακολούθησε την απόφαση
αυτή. Ο ηγέτης των Εργατικών Sir Keir Starmer
απορρίπτει το σούπερ-τμήμα που εξήγγειλε ο
Πρωθυπουργός, ως αποπροσανατολισμό από τα
τρέχοντα, ενώ αρνητικά τοποθετήθηκαν οργανώσεις
εναντίον της φτώχειας και τρείς πρώην Πρωθυπουργοί, οι David Cameron, Tony Blair και Gordon
Brown.
Οι επικρίσεις υποστηρίζουν ότι αυτή η ενέργεια
θα υποβαθμίζει σημαντικά τον ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου στα μάτια του υπόλοιπου κόσμου
εφόσον, όπως επισημάνθηκε από τις δηλώσεις
του Πρωθυπουργού, η βοήθεια που θα ελέγχεται
και θα αποφασίζεται από τον εκάστοτε Υπουργό
Εξωτερικών θα συνδυάζεται με τα πολιτικά συμφέροντα. Είπε συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός:
«Δίνουμε την ίδια βοήθεια στη Ζάμπια όπως και
στην Ουκρανία παρόλο που η τελευταία είναι σημαντική για την ευρωπαϊκή ασφάλεια... Δίνουμε δέκα
φορές περισσότερη βοήθεια στη Τανζανία από ό,τι
δίνουμε στις 6 χώρες των δυτικών Βαλκανίων μαζί,
που είναι εκτεθειμένες στη ρωσική ανάμειξη».
Να πούμε, όμως, ότι το Τμήμα Διεθνούς Ανάπτυξης ήταν αρχικά ενταγμένο στο Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι το 1997 όταν το διαχώρισε και το
ανεξαρτητοποίησε η τότε Εργατική Κυβέρνηση
Tony Blair.

Ο Sir Mark Sedwill
Στις 28 Ιουνίου 2020 o Sir Mark Sedwill επιβεβαίωσε πλέον την αποχώρηση του από την σημαντικότατη θέση του Cabinet Secretary και Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού στο
10 Downing Street.
Ο εκάστοτε Cabinet Secretary είναι ο επικεφαλής χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων και έχει την
άμεση ευθύνη για την λειτουργία της κυβερνητικής
μηχανής. Ο Sir Mark Sedwill είναι ο τρίτος ανώτερος αξιωματούχους που παραιτείται από την κυβέρνηση του Boris Johnson. (Χαρακτηριστική η επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του BBC "Yes Prime
Minister" με τον Cabinet Secretary Sir Humphrey).
Ο Philip Rutnam ενάγει το Υπουργείο Εσωτερικών για άδικη απόλυση μετά την αποχώρησή
του τον Φεβρουάριο του 2020, καθώς και ο Simon
McDonald αποχωρεί από το Φόρεϊν Όφις τον
Σεπτέμβριο, μετά την απόφαση για συγχώνευση
του Φόρεϊν Όφις με το Τμήμα Διεθνούς Ανάπτυξης.
Σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό ο Sir
Mark έγραψε ότι ήταν ο κατάλληλος καιρός, καθώς
η κυβέρνηση προχωρεί στη επόμενη φάση του
σχεδίου ανάκαμψης από τον κορωνοϊό. Η αποχώρησή του όμως έρχεται μετά από ένταση μεταξύ του
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Της Φανούλας

Αργυρού
Ερευνήτριας
- Δημοσιογράφου

Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι. Αμφότεροι τότε
Γλ. Κληρίδης και Γ. Μάτσης (ΔΗΣΥ) είχαν
δηλώσει ότι ήταν αγγλικής προελεύσεως.
Και γνωμάτευση – ελέω προεδρικών εκλογών
από τρεις συνταγματολόγους που κάλεσε
ο Γλ. Κληρίδης – ότι ήταν «Συνομοσπονδία». Αλλά το υποστήριξε το 2004 μέχρι
«αποδημήσεως εις Κύριον» με το ανανεωμένο «Σχέδιο Ανάν».

Οι προθέσεις του Dominic Cummings

Ο αποχωρών Sir Mark Sedwill με τον Πρωθυπουργό Boris Johnson. Διακρίνεται στο βάθος κοντά στο
παράθυρο ο Dominic Cummings. (Φώτο από το ειδησεογραφικό του BBC 28.6.2020).

αποχωρούντος αξιωματούχου με ανώτερα μέλη
της ομάδας του Boris Johnson και ίσως να εννοείται με τον Dominic Cummings.
Ιδιαίτερα σημαντική η δήλωση του Dave Penman,
Γενικού Γραμματέα της Συντεχνίας των δημοσίων
υπαλλήλων (FDA), ο οποίος είπε ότι ο Sir Mark
Sedwell υπονομεύθηκε με «δειλό» τρόπο και κατηγόρησε, δίχως να ονομάσει, αξιωματούχους της
Downing Street για κατηγορίες εναντίον του Sir
Mark. Πιο συγκεκριμένα είπε: « Όχι μόνο είναι μια
αυτοκαταστροφική και διαβρωτική τακτική, είναι
επίσης μια δειλή τακτική, ασφαλής με τη γνώση ότι
εκείνοι που κατηγορούνται δεν μπορούν δημόσια
να απαντήσουν... Ως αποτέλεσμα η κυβέρνηση με
την αποχώρηση του Sir Mark θα είναι πιο αδύνατη»
("Not only is it a self-defeating and corrosive tactic, it's also a cowardly one, safe in the knowledge
that those who are briefed against are unable to
publicly respond").
Τον Sir Mark Sedwell είχε διορίσει στη θέση του
η πρώην Πρωθυπουργός Theresa May μετά τον
θάνατο του Jeremy Heywood τον Νοέμβριο του
2018.
Μετά την αποχώρησή του από την υπηρεσία
τον Σεπτέμβριο, ο Sir Mark θα πάρει τίτλο και θα
μπεί στη Βουλή των Λόρδων και θα προεδρεύει
μιας νέας Επιτροπής για την ασφάλεια της διεθνούς οικονομίας, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο θα
αναλάβει την προεδρία των G7 (ομάδα πλουσιοτέρων χωρών για την οικονομία).

David Frost και στο Κυπριακό ...
Toν άλλο ρόλο του Sir Mark Sedwell, ως Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, θα αναλάβει από τον Σεπτέμβρη ο Αρχι-διαπραγματευτής για το Brexit David
Frost.
Ο David Frost, όμως, πρέπει να υπενθυμίσω
έχει στο παρελθόν του και σημαντική ανάμειξη στο
Κυπριακό, όπως ας φανέρωσαν τα τελευταία αποδεσμευμένα βρετανικά έγγραφα για το 1990.
Δημοσίευσα τον Ιανουάριο του 2010 τις αποκαλύψεις εκείνες για τον ρόλο του στην «Ελευθερία» στο τεύχος της 30ης Ιανουαρίου 2020 όπως
και στην «Σημερινή» στην Κύπρο:
«Στις 9 Αυγούστου 1990 ο αξιωματούχος στη
βρετανική Υπ. Αρμοστεία στη Λευκωσία David G.
H. Frost έστειλε στο Λονδίνο μια μακροσκελή έκθεση με εισηγήσεις/προτάσεις για λύση του Κυπριακού. Έβρισκε ότι η μόνη αποτελεσματική λύση
που ανταποκρινόταν στα βρετανικά κριτήρια ήταν
μια εικονική νομιμοποίηση του στάτους κβο που
μπορούσε να πάρει τη μορφή δύο σχεδόν ανεξα-

ρτήτων ομόσπονδων κρατών με μία τίποτα περισσότερο από κατ' όνομα κεντρική κυβέρνηση (παρά
μια πραγματική αναγνώριση της «ΤΔΒΚ»).
«Αυτή η πολιτική συνοψίζεται στο να τεθούν περισσότερες πιέσεις πάνω στους Ελληνοκύπριους
να δεχθούν μια λύση που θεωρούν απαράδεκτη.
Αυτό θα ενοχλήσει βραχυπρόθεσμα τις σχέσεις
μας μαζί τους, γι' αυτό θα χρειαστούμε διεθνή κάλυψη για να το καταφέρουμε. Αυτό θα γίνει είτε με
ανανέωση της πρωτοβουλίας του ΓΓ του ΟΗΕ είτε
με το να τον ενθαρρύνουμε να απομακρυνθεί για
μια πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
και τις ΗΠΑ. Ίσως να χρειαζόμαστε να ρισκάρουμε
βραχυπρόθεσμα πολιτικό κόστος για χάρη μακροπρόθεσμης σταθερότητας...», έγραψε ο κ. Frost.
Σημ. Φ.Α.: Το σχέδιο παρουσιάστηκε δύο
χρόνια αργότερα μέσω του τότε ΓΓ του ΟΗΕ,

Υπενθυμίζεται εδώ ότι ο Dominic Cummings,
ο οποίος θεωρείται ως ο άνθρωπος που επηρεάζει όσο κανένας άλλος ως πολιτικός σύμβουλος
τον Πρωθυπουργό, εδώ και καιρό θέλει να αναδιοργανώσει την δημόσια υπηρεσία. Με στόχο να
ελέγχονται σχεδόν τα πάντα από την... Downing
Street. Μια «αναδιοργάνωση» προς κεντρικό έλεγχο
των πάντων. Μια επικίνδυνη πορεία θα έλεγε ένας,
για τις δημοκρατικές αρχές, που μάλλον θυμίζει,
δικτατορικές μεθόδους...
Όπως έγραψε το BBC, «Δεν ήταν ποτέ μυστήριο η επιθυμία του αρχισυμβούλου του Πρωθυπουργού, Dominic Cummings, να αλλάξει το
Whitehall. Εκείνο που ίσως να ήταν μάλλον αφηρημένο και υποθετικό τώρα γίνεται πραγματικό».
Πηγές :
https://www.gov.uk/government/news/primeminister-announces-merger-of-department-forinternational-development-and-foreignoffice?utm_source=80ae1729-d25d-490a-bd36fe88591fb17a&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics53210773

«Σκουπίδια (rubbish)» τα Μάρμαρα του
Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο!
Ένα άρθρο με τίτλο «Πρόσεξε Νεφερτίτη προσπαθώ να παραγγείλω μπύρα» και υπότιτλο «Αν ξεφορτωθούμε
όλους εκείνους τους καταθλιπτικούς πίνακες και ιστορικά ανούσια (πράγματα) τα μουσεία και οι πινακοθήκες μας
μπορούν να μετατραπούν σε υπέροχες μπυραρίες και μπαρ», δημοσίευσαν οι «Τimes» του Λονδίνου το Σάββατο 27.6.2020. Γραμμένο από τον συγγραφέα και κριτικό εστιατορίων (στην ίδια εφημερίδα από το 1993) Giles
Coren, το περιεχόμενο του οποίου προβληματίζει σοβαρά. Τόσο για τη γλώσσα όσο και το ήθος και ύφος του
συγγραφέα και πώς οι «Times» δέχθηκαν να το δημοσιεύσουν, παρόλο το δικαίωμα του καθενός στην ελεύθερη
έκφραση και δημοκρατικότητα. Μάλιστα και από απόφοιτο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.
Γράφει καταρχήν ο συγγραφέας Giles Coren πως μετά από 4 μήνες κλειστοί στα σπίτια μας εμείς οι μορφωμένοι τι προσδοκούμε; Να πληρώνουμε για να μπούμε σε άδεια κτίρια με ακατανόητα πράγματα στους τοίχους ή
σε γυάλινα κουτιά, σιωπηροί μπροστά τους και να γυρνούμε να κοιτάμε αν κάποιος έβηξε κοντά μας... Και συνεχίζει
στις σκέψεις του:
«Το Βρετανικό Μουσείο ίσως να είναι το φαβορί μας, ίσως γιατί είναι κοντά στο Pizza Express. Θα σας πω το
λάθος. Όλα εκείνα τα αιγυπτιακά σκουπίδια, οι τάφοι και πέτρινες γάτες και τρομακτικοί άνδρες με κεφαλές σκύλων...
Η λεία του Elgin (Φ.Α -εννοεί τα κλεμμένα Μάρμαρα του Παρθενώνα) της Δυναστείας των Tang... δημιουργούν
ένα μη φιλικό περιβάλλον. Επομένως είναι εκπληκτική η είδηση ότι όλες αυτές οι χώρες απ΄όπου προέρχονται
όλα αυτά τα σκουπίδια άρχισαν να τα ζητούν πίσω. Πάρτε τα λέω εγώ. Και τι καλύτερη χρονική στιγμή...»
«So what fantastic news that all the places this rubbish comes from have started asking for it back again of late.
Take it, I say. And what excellent timing...».
Και αφού εξαπολύει τέτοιους προσβλητικούς, υποτιμητικούς και ταπεινωτικούς χαρακτηρισμούς για τους πολιτιστικούς και ανεκτίμητους θησαυρούς των αρχαίων πολιτισμών της ανθρωπότητας, που στεγάζονται στο Βρετανικό Μουσείο και τα αριστουργήματα στις Πινακοθήκες του Λονδίνου και να τα πετάξουν όλα έξω, ο ίδιος εισηγείται
να μετατραπούν οι χώροι που θα αδειάσουν από αυτά σε μπυραρίες, μπαρ και εστιατόρια για να αναζωογονηθεί η οικονομία δίχως πρόβλημα στη... κοινωνική απόσταση...!
Ο Βρετανός συγγραφέας, ο οποίος γεννήθηκε το 1969 και γράφει κριτικές για εστιατόρια στους "Times", έχει
και στο παρελθόν, σύμφωνα με αναφορές στο διαδίκτυο, προκαλέσει με αμφιλεγόμενες δηλώσεις και καυτούς
του χαρακτηρισμούς.
Η Ελλάδα από τον καιρό της μ. Μελίνας Μερκούρη ζητεί τα κλεμμένα Μάρμαρα του Παρθενώνα να επιστραφούν και επαναπατριστούν αλλά οι υπεύθυνοι του Βρετανικού Μουσείου αρνούνται πεισματικά. Ουκ ολίγες δημοσκοπήσεις δε κατά καιρούς απέδειξαν ότι η πλειοψηφία του βρετανικού λαού συμφωνεί όπως επιστραφούν.
Δεν γνωρίζουμε αν οι αρμόδιοι στην Ελλάδα ή στο Λονδίνο πήραν είδηση το άρθρο αυτό και ποία διαβήματα
προτίθενται να κάνουν ή έκαναν.
Φανούλα Αργυρού
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος
Λονδίνο 29.6.2020
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Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

«Η Βοσκοπούλα», «Η Ερωφίλη»
και «Η Θυσία του Αβραάμ»
Μέρος 7ο

Ο

ταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη στους Φράγκους Σταυροφόρους το 1204, ακολούθησε ένα
φοβερό ενδιαφέρον για επεκτατισμό και επικράτηση των Δυτικών (ιδιαίτερα των Φράγκων και των
Βενετών) στην ανατολική Μεσόγειο. Στα 1211 η Κρήτη
έπεσε στους Βενετούς και παρέμεινε στην κατοχή
τους για 450 χρόνια, μέχρι το 1669 που καταλήφθηκε από τους Τούρκους. Η Κύπρος, μετά τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο (1189) παρέμεινε πρώτα κάτω
από τους Φράγκους μέχρι το 1489 και μετά κάτω από
τους Βενετούς μέχρι το1571 όταν έπεσε στους Τούρκους. Τα Δωδεκάνησα και τα Εφτάνησα ήταν κι αυτά κάτω από τους Ιταλούς.

Η Βοσκοπούλα
«Η Βοσκοπούλα» είναι ένα ποιμενικό ειδυλλιακό έργο από 476 ενδεκασύλλαβους ομοιοκατάληκτους στίχους. Γράφτηκε από άγνωστο ποιητή (μερικοί υποστηρίζουν ότι συγγραφέας είναι ο Νικόλαος Δριμυντινός)
και εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1627.
Η υπόθεση του ποιήματος είναι απλή: Ένας νεαρός
βοσκός συνοδεύει κάποια βοσκοπούλα σε μια σπηλιά
που μένει με τον πατέρα της. Όταν κάποτε ο πατέρας
της απουσιάζει, οι δυο νέοι ερωτεύονται παράφορα και
περνούν μερικές ευτυχισμένες μέρες. Κάποτε ο νεαρός
βοσκός φεύγει αλλά υπόσχεται ότι θα γυρίσει σ’ έναν μήνα. Αρρωσταίνει όμως και γυρίζει μετά τρεις μήνες. Η
Βοσκοπούλα που νόμισε πως δεν θα γυρίσει, πεθαίνει
από τη βαριά της θλίψη. Ο βοσκός, αθεράπευτα πληγωμένος, φεύγει και ζει στην ερημιά.

Ο Γύπαρης – Η Πανώρια
Ένα άλλο ποιμενικό ειδυλλιακό έργο του 16ου αιώνα
είναι «Η Πανώρια», που είναι πιο γνωστό με τον τίτλο
«Γύπαρης». Αυτό είναι ένα πεντάπρακτο έργο σε πο-

λιτικούς ζευγαρωτούς στίχους. Γράφτηκε περίπου το
1585 - 90 από τον Γεώργιο Χορτάτση, που έζησε περίπου την ίδια εποχή με τον Άγγλο δραματουργό Ουίλλιαμ
Σαίξπηρ. Το έργο είναι βασισμένο στην ιταλική ποιμενική κωμωδία «Calisto» του Luigi Grotto. Η υπόθεση
του έργου είναι η εξής: Δυο βοσκοί ερωτεύονται δυο βοσκοπούλες, αλλά αυτές αρνούνται να ανταποκριθούν
στον έρωτά τους. Οι βοσκοί ικετεύουν την Αφροδίτη τη
Θεά του Έρωτα. Η Αφροδίτη ανταποκρίνεται στο αίτημά
τους και στέλνει τον Έρωτα, που τοξεύει τις βοσκοπούλες
με τα ερωτικά του βέλη πραγματοποιώντας έτσι τη μεγάλη τους ερωτική επιθυμία.

Η «Ερωφίλη»
Ο Γεώργιος Χορτάτσης, ο συγγραφέας της «Ερωφίλης», του «Γύπαρη» και του «Κατζούρμπου» καταγόταν από πλούσια οικογένεια στο Ρέθυμνο. Σπούδασε στην Ιταλία και ήταν πολύ επηρεασμένος από τον ελληνο-ρωμαϊκό πολιτισμό και την Ιταλική λογοτεχνία. Ο
Χορτάτσης έγραψε την «Ερωφίλη» έχοντας πρότυπο
του την Orbecche του G.B. Giraldi (1504 – 1573).
Η τραγωδία έχει υπόθεση αρχαϊκή. Ο πατέρας της
Ερωφίλης, ο Φιλόγονος, ανέβηκε στο θρόνο της Αιγύπτου
μετά που σκότωσε τον Θρασύμαχο τον αδερφό του. Ο
μικρός Πανάρετος μετά τη δολοφονία του πατέρα του
μεγαλώνει στην αυλή του Φιλόγονου χωρίς ο τελευταίος
να γνωρίζει ότι ο Πανάρετος ήταν ανεψιός του. Η Ερωφίλη ερωτεύεται τον Πανάρετο και τον παντρεύεται κρυφά χωρίς να γνωρίζουν ότι οι ίδιοι ήταν ξαδέρφια.
Ο βασιλιάς μαθαίνει για τον κρυφό γάμο της κόρης
του και εξοργισμένος σκοτώνει τον Πανάρετο, του κόβει
το κεφάλι, την καρδιά και τα χέρια και τα παρουσιάζει
στην κόρη του. Η Ερωφίλη κλαίει, θρηνεί απαρηγόρητα
το χαμό του πολυαγαπημένου της:
Πανάρετε μ’ αφέντη μου, πού ‘ν τα πολλά σου κάλλη,
πού κειν’ η νόστιμη θωριά, και πάσα χάρη σ’ άλλη;
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2. Modern Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level í7.50
(plus í2.50 for p & p).
3. English - Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level í7.50
(plus í2.50 for p & p).
4. A History of Cyprus – From the ancient times to the Present í12.50 (plus
í3.00 for p& p).
5. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ – ∞ﬁ ÙÔÓ 11Ô ·È. Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).
6. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ – ∞ﬁ Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚﬁÓÈ· Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í12.00 (Û˘Ó í3.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿)
7. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂﬁÙÂÚË˜ ∫‡ÚÔ˘ – ∞ﬁ ÙËÓ ∞ÁÁÏÔÎÚ·Ù›· (1878) Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ·. í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).
√È ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ﬁÛ· ‚È‚Ï›· ı¤ÏÔ˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÂ›ÏÔ˘Ó
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πού ’ναι τα μάτια τα γλυκιά; Ποιον άπονο μαχαίρι,
σου τα΄βγαλε κι ετύφλωσε οϊμέ , ακριβό μου ταίρι;
γιάντα τα πλουμισμένα σου και τα γλυκά σου χείλη
τη δούλη σου δεν κράζουσι, οϊμέ, την Ερωφίλη;
Από το μεγάλο της καημό η Ερωφίλη αυτοκτονεί, γιατί
δεν μπορεί και δεν θέλει να ζήσει χωρίς τον λατρευτό
της, γιατί δεν μπορεί να αντέξει το φοβερό κακό που της
έκανε ο πατέρας της. Οι υπηρέτριες της, σαν άλλες Ερινύες που συμμερίζονται το φοβερό της δράμαν σκοτώνουν
τον βασιλιά για εκδίκηση.

Ο «Κατσούρμπος»
Η κωμωδία «Κατσούρμπος» είναι το τρίτο έργο του
Γ. Χορτάτση. Είναι και αυτό το έργο επηρεασμένο από
τις Ιταλικές κωμωδίες εκείνης της εποχής. Σ’ αυτή την
κωμωδία, ένας νεαρός, ο Νικόλας ερωτεύεται την Κασσάνδρα, αλλά εναντιώνεται η ψυχομάνα της γιατί θέλει
να την παντρέψει με ένα πλούσιο γέρο που λέγεται Αρμένης. Στο τέλος φανερώνεται ότι ο Αρμένης είναι ο πραγματικός πατέρας της Κασσάνδρας και έτσι το έργο καταλήγει με ένα ευχάριστο επίλογο – τον γάμο των δυο
νεαρών εραστών.

Η «Θυσία του Αβραάμ»
Ένα από τα αριστουργήματα της Κρητικής λογοτεχνίας
του 17ου αιώνα, είναι χωρίς αμφιβολία το θρησκευτικό
δράμα «Η Θυσία του Αβραάμ». Παρόλο που ο συγγραφέας της «Θυσίας» παραμένει άγνωστος, οι περισσότεροι μελετητές υποστηρίζουν ότι είναι ο ίδιος συγγραφέας που έγραψε τον «Ερωτόκριτο», δηλαδή ο Βιτσέντζος Κορνάρος (1553 – 1617).
Ο συγγραφέας της «Θυσίας» είχε για πρότυπο του
το ιταλικό κείμενο «Lo Isach» του Luigi Grotto, που
γράφτηκε το 1586. Ο Έλληνας συγγραφέας έκανε σημαντικές αλλαγές από το ιταλικό κείμενο, παραλείποντας
τους Χορικούς στίχους, μειώνοντας έτσι το ιταλικό κείμενο από 1631 στίχους στους 1154. Το μεγάλο κατόρθωμα του όμως είναι ότι κατάφερε να μεταφέρει την Κρητική, την ελληνική ψυχοσύνθεση στο δικό του κείμενο. Οι
ήρωες του είναι γνήσιοι Κρητικοί και αυτό ίσως να εξηγεί
γιατί το έργο πολυαγαπήθηκε στα χρόνια της τουρκικής
κατοχής.
Η υπόθεση του έργου είναι βασισμένη στο 22ο κεφάλαιο της «Γένεσης» από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Αβραάμ βλέπει στον ύπνο του έναν άγγελο να τον προστάζει, ότι ο Θεός δεν θέλει πλέον θυσίες αρνιών αλλά να
θυσιάσει το «τέκνο του το μοναχό, το κανακάρικό του»,
το μοναχοπαίδι του τον Ισαάκ. Ο Αβραάμ της Παλαιάς
Διαθήκης είναι πιο «ψυχρός» δεν προβληματίζεται, είναι
έτοιμος να εκτελέσει τη θεϊκή εντολή.
Ο «Κρητικός» Αβραάμ είναι πιο ανθρώπινος και δείχνει
τον πόνο του και τις αδυναμίες του. Φοβερά ταραγμένος από το αναπάντεχο μήνυμα μονολογεί:
Ω, βασιλέα τ’ ουρανού, είντα γροικούν τ’ αυτιά μου;
είντα’ ν’ ετούτο τ’ όρισες εδά στα γερατειά μου;
Πώς να το δουν τα μάτια μου κ’ η χέρα να το κάμη
και να συντρέξη το κορμί, που τρέμει σαν καλάμι;
‘Ωφου, με ποιάν αποκοτιά να μπη στην όρεξή μου,
με τίνος λιονταριού καρδιά να σφάξω το παιδί μου;
Πώς να το δω στα πόδια μου σα ρίφι να ταράσση,
σα βόδι να μουγκαλιστή, σαν ψάρι να σφαράσση;
Η θεϊκή εντολή για τη θυσία, είναι για τον Αβραάμ, η
πιο φρικτή δοκιμασία, του δημιουργεί ένα τετραπλό
δίλημμα: Γιατί ο Θεός να ζητά τέτοια άδικη θυσία ενός
αθώου παιδιού; Πώς να το πει στη γυναίκα του τη Σάρα
και πώς θα αντιδράσει αυτή σαν μάνα; Πώς θα το πει
στο μοναχογιό του τον Ισαάκ, ότι αυτός είναι το «καλό
αρνί» που πρέπει να θυσιάσει; Τελικά πώς θα μπορέσει
ο ίδιος, σαν πατέρας, να διαπράξει ένα φρικτό έγκλημα,
να σφάξει το ίδιο το παιδί του;
Στην αγωνία που τον κατέχει προτείνει στο Θεό να
πεθάνει αυτός στη θέση του παιδιού του. Ποια θα είναι
η τελική επιλογή του: η αγάπη και η πίστη του προς το
Θεό ή προς το παιδί του που είναι «σάρκα από τη σάρκα του»; Στη σκέψη του υπερισχύει η βαθειά του πίστη
στο Θεό, γιατί αυτός τους έδωσε τον Ισαάκ στα βαθειά
γεράματά τους και συνεπώς αυτός και μόνο αυτός τον
δικαιούται.

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

Όταν το μαθαίνει η χαροκαμένη Σάρα πέφτει του πεθαμού, δεν μπορεί να αντέξει το φοβερό μαντάτο ότι θα
χάσει το παιδί της. Οι τραγικοί της στίχοι μας θυμίζουν
λαϊκούς θρήνους:
Ώφου μαντάτο, ώφου φωνή, ώφου καρδιάς λακτάρα,
ώφου φωτιά που μ’ έκαψε, ώφου κορμιού τρομάρα.
΄Ωφου μαχαίρια και σπαθιά, που μπήκαν στην καρδιά μου
κ’ έκαμαν εκατό πληγές μέσα στα σωθικά μου!
Με ποιάν απομονή να ζω, να μην εβγή η ψυχή μου.
αξάφνου μ’έτοιον θάνατον να χάσω το παιδί μου;
Ο Αβραάμ προσπαθεί να πείσει τη Σάρα ότι πρέπει
πρωτ’ απ’ όλα να υπακούνε στο Θεό γιατί «το τέκνο που
εκάμαμε δεν είν’ δική μας χάρη, ο πλάστης μας το χάρισε, τώρα θε να το πάρη.» Η Σάρα σαν τραγική μάνα,
δεν θέλει να το πιστέψει, ικετεύει, είναι πρόθυμη να δώσει
τη δική της ζωή για να ζήσει το παιδί . Προκαλεί τον Αβραάμ με τέτοια λόγια που δεν μπορούν παρά να λυγίσουν
την ανθρώπινη καρδιά:
Ώφου! Με ποιάν αποκοτιά να δυνηθής να σφάξης
τέτοιο κορμί ακριμάτιστο και να μηδέν τρομάξης;
Θέλεις το να σκοτεινιαστούν τα μάτια σου, το φως
σου,
και να νεκρώση το παιδί, να ξεψυχήση ομπρός σου;
Με ποιας καρδιάς απομονή ν’ ακούσης τη φωνήν
του,
όντας ταράξει ωσάν αρνί ομπρός σου το κορμίν του;
Η Σάρα λιποθυμά απ’ τη βαριά της θλίψη και οι δούλες
προσπαθούν να τη συνεφέρουν.
Τα χαράματα, με μεγάλη δυσκολία ξυπνά ο πατέρας
το παιδί του και ετοιμάζονται να πάνε στο βουνό μαζί με
τους δούλους γιατί πρέπει να κάνουν μια θυσία. Του
κρύβει όμως την τραγική αλήθεια γιατί δεν του λέει τι
είδους θυσία θα κάνουν. Ο μικρός Ισαάκ απορεί γιατί
δεν τον ξυπνά και δεν τον ετοιμάζει η μανούλα του όπως
πάντα. Αλήθεια, πώς μπορεί μια μάνα να αντικρύσει στα
μάτια το παιδί της όταν γνωρίζει ότι πρόκειται σε λίγο να
το χάσει;
Φτάνουν στο βουνό, οι δούλοι μένουν στους πρόποδες του βουνού, ενώ πατέρας και γιος προχωρούν προς την κορυφή. Μαζεύουν ξύλα γιατί ο πατέρας λέει ότι
πρέπει να θυσιάσουν ένα αρνί. Ο βωμός γίνεται έτοιμος
και ο Ισαάκ ρωτάει με όλη την παιδική αθωότητα που
τον διακρίνει:
Έλα αφεντάκι μου να δης την τράπεζα, α σ΄αρέσει,
τ’ αρνί μόνο της λείπεται να βάλωμε στη μέση.
Σπούδαξε να ξετελειωθούν ετούτη την ημέρα,
και λακταρίζω, πεθυμώ να πάγω στη μητέρα.
Βαριά συγκινημένος ο Αβραάμ αλλά συγκρατημένος
και αποφασισμένος να εκτελέσει τη θεϊκή εντολή απαντά το μοναχοπαίδι του:
Φέρε μου επά τα χέρια σου να τα γλυκοφιλήσω
και να τα δέσω με σκοινί, να τ’ αποχαιρετήσω.
Ήρθεν η γι ώρα κι ο καιρός, που μέλλει να σε χάσω,
εσύ ’σαι το καλόν αρνί, που θε να θυσιάσω.
Ο Ισαάκ κλαίει, κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες να
μεταπείσει τον πατέρα του, να αλλάξει τη φοβερή απόφασή του:
Τούτα τα μάτια, όπου θωρείς και τρέχου σαν ποτάμι,
Τούτο το δροσερό κορμί, που τρέμει σαν καλάμι,
Δεν έχουν τόση δύναμη σήμερο να σε πείσου,
Να με γνωρίσης για παιδί, ν’ αλλάξη η όρεξη σου;
Για να με δώσης τση φωτιάς μ’ ενέθρεφες γονή μου,
Και για να κόψης σα ριφιού κι αρνιού την κεφαλή
μου;
Τελικά όταν ο Ισαάκ μαθαίνει ότι αυτό το γνώριζε και
η μητέρα του, τότε παραδίνεται στη μοίρα του. Ενώ ο
Αβραάμ είναι έτοιμος να πάρει το κεφάλι του παιδιού
του, ο Άγγελος τον σταματά. Η πίστη του τον έσωσε. Ο
Ισαάκ θα ζήσει. Η χαροκαμένη μάνα μαθαίνει το χαρμόσυνο γεγονός και λιποθυμά απ’ τη χαρά της. Ο Αβραάμ στο τέλος προσεύχεται και ευχαριστεί τον Θεό γιατί
σώθηκε το παιδί του.
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Απέναντι στο «δίκαιο του
σπαθιού» του νεο-Σουλτάνου
Στη σύγχρονη νεο-οθωμανική Τουρκία επικρατεί μια
υστερία για νέες κατακτήσεις, με περιφρόνηση κάθε κανόνα Διεθνούς Δικαίου και στοιχειώδους ηθικής. Καθημερινώς, ενέργειες και δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων (του
Ερντογάν και Υπουργών του) γίνονται με επίγνωση της
παντελούς περιφρόνησης του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού
Δικαίου, ενώ διαφορετικές φωνές φιμώνονται ή διώκονται.
Γράφει ο

Κώστας Μαυρίδης
Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (S&D)
Πρόεδρος Πολιτικής
Επιτροπής για τη Μεσόγειο
costas.mavrides@europarl.europa.eu
Μια διαφορετική φωνή αποτελεί ο κορυφαίος δημοσιογράφος Μπουράκ Μπεκντίλ, ο οποίος μετά από 29
χρόνια, απολύθηκε πρόσφατα από την πιο γνωστή τουρκική εφημερίδα, επειδή αρθρογράφησε στο Αμερικανικό
Ινστιτούτο «Gatestone» για το τι συμβαίνει στην Τουρκία!
Στο τελευταίο του άρθρο στο "Gatestone" επικεντρώθηκε στην υποκρισία και αλαζονεία της σύγχρονης Τουρκίας
με αφορμή τις γιορτές για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, κατά τις οποίες ο Ερντογάν αναφέρθηκε, πέραν
από το παρελθόν, σε «πολλές ακόμη ευτυχείς κατακτήσεις». Το ερώτημα που έθεσε ο καταδιωκόμενος πλέον
δημοσιογράφος είναι απλό: Ποιες είναι αυτές οι μη τουρκικές χώρες και εδάφη που προσδοκά να κατακτήσει;
Όπως ο δημοσιογράφος ομολογεί, η επικρατούσα διαστρέβλωση εδράζεται στο οθωμανικό «δίκαιο του σπαθιού»: ο κατακτητής μπορεί να κυβερνήσει μια κατακτημένη
χώρα βάσει των επιθυμιών του.
Το «πνεύμα της κατάκτησης» κυριαρχεί στη σύγχρονη
τουρκική πολιτική σκηνή, δηλητηριάζοντας την καθημερινότητα εντός και εκτός Τουρκίας π.χ. επιθέσεις και καταστροφές εκκλησιών και νεκροταφείων, εξαφανίσεις, βασανιστήρια, φόνοι, φυλακίσεις, διώξεις. Εγκλήματα που εύκολα «ξεπλένονται» από τον τουρκικό κρατικό μηχανισμό,
αφού τα δικαστήρια είναι εργαλείο του Ερντογάν, ώστε
τέτοιοι εγκληματίες απαλλάσσονται και αρκετοί αναδεικνύονται ... ήρωες! Βάσει της ίδιας υποκρισίας και αλαζονείας, οι μη μουσουλμάνοι εκκαθαρίζονται και εκκλησίες
μετατρέπονται σε τζαμιά. Η αρπαγή, κοινώς «βίαιη κλεψιά», στο όνομα της κατάκτησης, εγκωμιάζεται ως ηρωικό
επίτευγμα. Στα τουρκικά σχολεία υπάρχει ειδική γιορτή
για τις κατακτήσεις!
Οι κατακτήσεις και η αλαζονεία είναι στον πυρήνα της
σημερινής «εξάπλωσης» της Τουρκίας π.χ. διοχετεύει
τζιχαντιστές και οπλισμό στη Λιβύη, μπροστά στα μάτια
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, περιφρονώντας τις απαγορευτικές
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας-ΟΗΕ. Χαρακτηριστικά, στην περιοχή Αφρίν της Συρίας που βρίσκεται υπό
τουρκική κατοχή, ανακοινώθηκε τις προάλλες ότι η εθνοκάθαρση από τον κουρδικό και άλλους πληθυσμούς ολοκληρώθηκε. Τέτοια εγκλήματα κατάκτησης, εθνοκάθαρσης
και εποικισμού συνεχίζονται στην Κύπρο, ενώ επιχειρούνται άλλα στην Κυπριακή ΑΟΖ, στο Αιγαίο και στην Αν.
Μεσόγειο.
Απέναντι στο νεο-οθωμανικό «δίκαιο του σπαθιού», η
κυρίαρχη διακομματική αντίληψη στην Κύπρο είναι ότι
«αυτός ο Ερντογάν είναι προτιμότερος»... Έτσι, το αποτύπωσε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών εκφράζοντας την γνωστή αριστεροδέξια διακομματική πλατφόρμα. Με τέτοια
μυαλά, είναι θαύμα που επιβιώσαμε.
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Με την Τουρκία που έβαλε το περίστροφο
απασφαλισμένο στο τραπέζι και μας απειλεί,
τι συζήτηση μπορείς να κάνεις αλήθεια;
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ο θέμα των ημερών είναι δίχως άλλο οι
προκλήσεις της Τουρκίας στην Κύπρο,
στο Αιγαίο, στη Θράκη και εσχάτως στο Κρητικό Πέλαγος (όχι Λιβυκό Πέλαγος ασφαλώς).
Οι προκλήσεις της Άγκυρας το τελευταίο διάστημα θυμίζουν ημέρες Ιμίων, με τα γνωστά
για την Ελλάδα τραγικά αποτελέσματα. Μετά
τη λήξη του επεισοδίου ειπώθηκαν πολλά.
Συνέβησαν πολλά περισσότερα στο Μέγαρο Μαξίμου, στο υπουργείο Εξωτερικών, σε
διαβαθμισμένης προσπελάσεως υπόγεια
του ελληνικού Πενταγώνου και σε άλλα κρίσιμα σημεία. Το σίγουρο είναι ότι ηθικώς και
επιχειρησιακώς, η ελληνική πλευρά διέθετε
ισχυρότατο πλεονέκτημα το οποίο δεν αξιοποιήθηκε.

Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος)
Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
Κάποιοι απέδωσαν δειλία στον τότε πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, ο οποίος ευχαρίστησε
και τους Αμερικανούς από το βήμα της Βουλής.
Άλλοι εξανέστησαν με τη στάση του τότε υπουργού Εξωτερικών Θεόδωρου Πάγκαλου, ο
οποίος φέρεται να είχε διαβεβαιώσει τον ειδικό
διαμεσολαβητή Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ ότι «την
ελληνική σημαία από τα Ίμια θα την πάρει ο
αέρας», για προφανείς λόγους εκτόνωσης της
κρίσης. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος μάλιστα, προσήλθε καθυστερημένα στη σύσκεψη στο γραφείο του Πρωθυπουργού, επειδή συμμετείχε σε
εκπομπή γνωστού τηλεοπτικού διαύλου!
Εκείνη τη νύχτα της 31ηςΙανουαρίου 1996,
την νύχτα της μεγαλύτερης τουρκικής στρατιωτικής πρόκλησης μετά το 1974, η Ελλάδα έδειξε ατολμία και εξαιτίας λανθασμένων πολιτικών
χειρισμών της τότε κυβέρνησης, ενίσχυσε τη
βουλιμία του τουρκικού κατεστημένου, το οποίο
υποστήριξε με διάφορα ψεύτικα επιχειρήματα
τη θεωρία των «Γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο,
προκειμένου να εγείρει διεκδικήσεις επί του ζωτικού χώρου της Ελλάδας και των νησιών της. Η
ιστορία γράφτηκε λίγο αργότερα, όπου στα πλαίσια
της συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη τον Ιούλιο
του 1997, οι κύριοι Σημίτης και Ντεμιρέλ, με την
ενθάρρυνση των Η.Π.Α., υπέγραψαν ένα κείμενο αρχών, το οποίο καθόριζε ένα πλαίσιο μέσα
στο οποίο οι δύο πλευρές δεσμεύονταν να κινηθούν για τον καθορισμό των μεταξύ τους σχέσεων. Ανακοινωθέν το οποίο εξέφραζε με τον
καλύτερο τρόπο τη διολίσθηση της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής. Έκτοτε, ούτε ελληνικό
κατσίκι δεν τολμά να ανέβει στα Ίμια!
Και το πιο τραγικό: Τα παγωμένα νερά του
Αιγαίου, εκείνο το αξημέρωτο βράδυ, δέχθηκαν
στα σπλάχνα τους τα νεκρά σώματα τριών ξεχωριστών Ελλήνων αξιωματικών: Του Υποπλοίαρχου Χριστόδουλο Καραθανάση, του Υποπλοίαρχου Παναγιώτη Βλαχάκου και του Αρχικελευστή Έκτορα Γιαλοψού. Ήρωες που έγιναν
θυσία στη βάση ξένων σκοπιμοτήτων και συμφερόντων…. οι οικογένειες των οποίων αναζητούν
έως και σήμερα την αλήθεια.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιστορία για την
οποία απαντήσεις πειστικές δεν δόθηκαν ποτέ.
Ας έλθουμε όμως στο σήμερα. Η Τουρκία με την
τακτική του bullying προσπαθεί να μας παρασύρει σε ένα εφ΄ όλης της ύλης διάλογο. Με
σκοπό, ίσως, ένα ακόμα θερμό επεισόδιο, για

ΟΧΙ ΑΛΛΟΥΣ ΗΡΩΕΣ – ΘΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΩΝ
ΞΕΝΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ!
να αποκομίσει ανάλογα ή και περισσότερα οφέλη
από τότε.Η τακτική της Τουρκίας είναι να μας
εξαντλήσει. Καρότο από την μια (δηλώσεις για
συνομιλίες) και μαστίγιο από την άλλη (εμείς
αυτό που λέμε το εννοούμε και το κάνουμε πράξη).
Και η Αθήνα; Και η Λευκωσία; Η Λευκωσία
ως γνωστό, πλην τους Διεθνούς Δικαίου, δεν
έχει τίποτε άλλο να αντιτάξει απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Και εναποθέτει τις ελπίδες
της για αναχαίτιση της τουρκικής επιθετικότητας
στην Αθήνα, η οποία προς το παρόν ούτε μια
βαρκούλα δεν έστειλε, έστω για τα μάτια του
κόσμου, στην κυπριακή Α.Ο.Ζ., όπου κατασκήνωσαν τα τουρκικά πολεμικά σκάφη.
Σίγουρα, πρώτος στόχος πρέπει να είναι η
αποφυγή του πολέμου, τα αποτελέσματα του
οποίου (ακόμα και νικηφόρος) είναι τραγικά.
Νεκροί, τραυματίες, αγνοούμενοι…. Και ενός
θερμού επεισοδίου ασφαλώς οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές. Και τι μας απομένει;
Οι συνομιλίες βέβαια! Συζήτηση όμως γίνεται
μόνο με πολιτισμένους ανθρώπους, με πολιτισμένους λαούς και με πολιτισμένα κράτη. Με την
Τουρκία, που έβαλε το περίστροφο απασφαλισμένο στο τραπέζι και μας απειλεί, τι συζήτηση
μπορεί να κάνεις αλήθεια;
Καλό είναι, Αθήνα και Λευκωσία, προκειμένου να κάνουν τα επόμενα τους βήματα, να έχουν
ακόμα υπόψη τους: Η Τουρκία δεν είναι υπερδύναμη. Η Τουρκία δεν έχει ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, αφού επέστρεψε στον οθωμανισμό και
συμπεριφέρεται ιμπεριαλιστικά. Η Τουρκία σήμε-

ρα θέλει να παίξει πλανητικό ρόλο! Η Ευρώπη
δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλει κυρώσεις
στην Τουρκία. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρξει άρση της ομοφωνίας στην λήψη αποφάσεων.
Η Τουρκία έχει περισσότερο ανάγκη την Ευρώπη
απ΄ ό,τι η Ευρώπη την Τουρκία. Και στην οικονομία και σε όλα τ΄ άλλα θέματα. Όταν οι Η.Π.Α.
κάνουν ένα βήμα πίσω, η Ευρώπη πρέπει να
κάνει ένα βήμα μπροστά. Και δυστυχώς δεν το
κάνει!
Ακόμα: Στις Η.Π.Α. υπάρχει σήμερα τεράστιο
κενό εξουσίας, όπως ακριβώς και το 1974! Μοιραία υπάρχει μεγάλο κενό ασφαλείας και στην
περιοχή μας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας
απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά. Δεν πρέπει
να επαναπαυτούμε στο κακό όνομα που έχει η
Τουρκία στο Κογκρέσο. Και το΄74 η Τουρκία είχε
κακό όνομα, ωστόσο το κενό εξουσίας το κάλυψε με μαεστρία ο Κίσιντζερ… Και κυριολεκτικά μας πετσόκοψε…
Όπλα μας: Η Αξιοποίηση των φίλων. Όσοι,
μας απόμειναν. Επείγει να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τα άλλα κράτη. Αυτή την ώρα μπορούμε να στηρίξουμε πολλά στην γαλλική στήριξη που φαίνεται να είναι ειλικρινής, διότι, κατά
τα φαινόμενα, αντιλήφθηκε πως η Τουρκία θέλει
να μας γυρίσει πίσω στην οθωμανική αυτοκρατορία. Για τους άλλους (Ισραήλ, Αίγυπτο κ.ά) να
μην είμαστε και τόσο σίγουροι. Η Αίγυπτος φαίνεται να μη θέλει να πάρει θέση στην ελληνοτουρκική διένεξη και το Ισραήλ, τελευταίως, σαν
να μασάει τα λόγια του.
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ταν σκέψη και τάμα δεκάδων χρόνων πρίν.
Κάποτε έπρεπε να πάω για να δώσω τον αναλογούμενο σε μένα φόρο, σ’εκείνον τον τόπο που
πολέμησε και τραυματίστηκε δύο φορές την ίδια
μέρα ο Δημήτριος Χρηστίδης.
Του Συνεργάτη μας Φοίβου Ιωσήφ

Έφτασα με την Δώρα στον χώρο αυτόν στις 6
Αυγούστου 2013. Εκατό χρόνια, έναν μήνα και δεκαέξι μέρες μετά τη μάχη. Ήταν στις 21 Ιουνίου του έτους
1913 όταν οι Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις υπό τον
Διάδοχο Κωνσταντίνο επικεφαλής Αρχιστράτηγο και
τον εχέφρονα πολιτικό Ελευθέριο Βενιζέλο στη θέση
του Πρωθυπουργού στην τρίτη και τελευταία ημέρα
της μάχης του Λαχανά έβγαιναν νικητές. Δεν ήταν μια
πολεμική μάχη αλλά μία αληθινή σφαγή και από την
πλευρά των Ελλήνων και από την πλευρά των Βουλγάρων. 8.828 Έλληνες νεκροί και 6.971 Βούλγαροι
νεκροί. Θρηνούσαν μανάδες, πόλεις και χωριά. Η μάχη
κράτησε τρείς ημέρες, άρχισε ημέρα Τετάρτη και τελείωσε ημέρα Παρασκευή. Η τοποθεσία Λαχανάς όπου
και το ομώνυμο χωριό αποτελείται από σχετικά μικρά
υψώματα και βαθιές αυλακώσεις ανάμεσά τους. Εκεί
ο Ελληνικός στρατός έδωσε όχι απλώς ηρωικές μάχες
για να διώξει από τα πατρώα Ελληνικά εδάφη τον Βουλγαρικό στρατό αλλά έδωσε μάχες μνημεία για την
παγκόσμια πολεμική ιστορία. Αν σκεφτεί κανείς τά
λεγόμενα του Βούλγαρου Αρχιστράτηγου Νικολάϊ Ιβανοφ πριν και μετά την μάχη, θα καταλάβει το μέγεθος
της ψυχικής δύναμης της φυλής των Ελλήνων.
Πρίν την μάχη λοιπόν έλεγε πώς ο Ελληνικός στρατός αποτελείται από πλασιέ και εμπόρους και πώς σε
εννέα ώρες θα καταλάμβανε την Θεσσαλονίκη. Μετά
την μάχη όμως έλεγε: «Είχα υπολογίσει τά πάντα, τις
κλίσεις του εδάφους, τις πιθανές διεξόδους, την σωστή
διάταξη των δυνάμεων του Βουλγαρικού στρατού,
είχα υπολογίσει τον ρόλο και του τελευταίου δεκανέα
μου και του τελευταίου στρατιώτη μου και την βολή
της τελευταίας οβίδας του κάθε πυροβόλου μου, ένα
μόνον δεν είχα υπολογίσει, την τρέλλα των Ελλήνων.
Δεν είχα υπολογίσει πως ήταν απόγονοι του Λεωνίδα,
αυτό μου διέφυγε και αναγνωρίζω πώς ήταν η μεγαλύτερη στρατηγική μου παράλειψη. Το αναγνωρίζω»...
Οι Έλληνες σε αυτή την μάχη υπερέβησαν και τά
ανθρώπινα όρια και τις ανθρώπινες αντοχές. Έχαναν
σε κάθε επίθεση εκατοντάδες στρατιώτες αλλά κάθε

Eπικαιρότητα - Current News

Εκατό χρόνια, ένα μήνα,
και δέκα έξι μέρες μετά..

φορά βρίσκονταν και μερικά μέτρα πιο κοντά στους
αμυνόμενους Βούλγαρους.
Οι μάχες ήταν ανυπέρβλητα δύσκολες αλλά η εντολή του Βενιζέλου ήταν μία και άκαμπτη: «Έστω και
ένα τσαρούχι να ανεβεί, ο Λαχανάς θα πέσει, είναι
εθνική επιταγή και μελλοντική ιστορική συνέπεια». Και
ο Λαχανάς έπεσε. Το βράδυ πρίν την τελευταία έφοδο
των Ελλήνων κάποιος Έλληνας αξιωματικός πρότεινε κατά την διάρκεια της νύχτας πεντακόσιοι στρατιώτες μας να πάνε γύρω από τον κύριο λόφο αντίστασης των Βουλγάρων κρατώντας κουδούνια προβάτων. Ετσι και έγινε, οι Βούλγαροι ξεγελάστηκαν και
πίστεψαν πώς είναι πρόβατα. Τά χαράματα βρέθηκαν να δέχονται από μπροστά τά πυρά του κύριου
όγκου του Ελληνικού στρατού και από πίσω να τους
πυροβολούν πεντακόσια τουφέκια. Ακόμη και τότε
αμύνθηκαν λυσσαλέα, όμως το παιχνίδι γι’ αυτούς είχε
επικίνδυνα γείρει πλέον υπέρ των Ελλήνων. Οι τσολιάδες με εφ’ όπλου λόγχη έμπαιναν στα Βουλγαρικά
ορύγματα και λόγχιζαν επί τόπου τους σαστισμένους
αντίπαλους. Οι Βούλγαροι τράπηκαν σε φυγή. Πάνω

σε μερικά μόνο κανόνια διέκριναν μετά την μάχη οι
δημοσιογράφοι λίγο προσωπικό λιχνισμένο πάνω στη
θέση χειρισμού του πυροβόλου.
Σε αυτή την μάχη ο Δημήτριος Χρηστίδης τραυματίσθηκε από σφαίρα στον αριστερό γλουτό και
έπεσε καταμεσής του πεδίου της μάχης. Κάποια στιγμή τον εντόπισαν οι τραυματιοφορείς και πήγαν να
τον πάρουν. Την ώρα της προσέγγισης ένας συριγμός σφαίρας σταμάτησε ξαφνικά και οι τραυματιοφορείς άρχισαν να ψάχνονται μήπως και η σφαίρα είχε
σταματήσει σε κάποιο από αυτούς. Τότε ο Δημήτριος
Χρηστίδης τους ησύχασε: «Μην ψάχνεστε, παιδιά,
στο άλλο μου κωλομέρι σταμάτησε και αυτή η σφαίρα,
εγώ είμαι πάλι ο τυχερός»... Θυμάμαι σαν τώρα τις
δύο βαθιές ουλές στους γεροντικούς του γλουτούς.
Στη συγκεκριμένη μάχη έπεσαν στρατιώτες και αξιωματικοί από όλη της Ελλάδα, φυσικό ήταν να πρωτοστατεί και η φθιώτιδα. Τά ονόματα κάποιων εξ αυτών
κοσμούν σήμερα κάποιες οδούς της πόλης της Λαμίας.
Ανάμεσά τους ο Σκληροτράχηλος Ταχματάρχης Ιωάννης Χατζόπουλος εκ Μακρακώμης, ο Λοχαγός Κων-
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σταντίνος Μανωλίδης εξ Αγίου Κωνσταντίνου, ο Συνταγματάρχης πεζικού Ιωάννης Παπακυριαζής, ο Αντισυνταγματάρχης Δημ. Βασακάρης, ο Λοχαγός Γεώργιος Δεδούσης από την Κάψη της Δυτ. Φθιώτιδος ο
Ανθυπασπιστής Νικ. Καζούλης και πάρα πολλοί άλλοι
ήρωες της γύρω περιοχής μας πού η στενότητα του
χώρου μάς επιβάλει με βαρειά καρδιά να τους αδικήσουμε κρατώντας τους στην ανωνυμία. Είμαστε όμως
βέβαιοι πώς οι καρδιές και τά συναισθήματα αναγνώρισης ευγνωμοσύνης κρατούν υψωμένα τά λαμπρά τους ονόματα.
Στην μάχη του Λαχανά πολέμησε με απαράμιλλη
γενναιότητα ο στρατιώτης Βαγγέλης Σοφιανός από
την Μακρακώμη. Φιαγμένος από αδαμαντούχα πέτρα
και αυτός και ο γιός του Γιάννης αργότερα στην αγνή
προσπάθεια έντιμης και άσπιλης καταξίωσης στην
κοινωνία του Καναδά.
Εκείνες τις ώρες πού βρέθηκα στον τόπο της γιγαντομαχίας, δεν μπορώ να θυμάμαι ξεκάθαρα τά συναισθήματα μου, όμως εκείνο πού θυμάμαι καλά ήταν
μια μυρουδιά στα ρουθούνια της ψυχής μου, μύριζα
άθελά μου μια οσμή πού ερχόταν από τίς πυκνόφυτες λαγκαδιές του γύρω τόπου, μύριζα με την μνήμη
το αίμα πού είχε συμπληρώσει γεμάτα εκατό χρόνια
και εξακολουθεί να ποτίζει τά πουρνάρια και τις μυρτιές εκεί γύρω. Νοιώθω πώς το αίμα των Ελλήνων πού
αρδεύτηκε από τις υπερήφανες καρδιές ακόμη σήμερα ποτίζει και πρασινίζει αυτά τά φυτά της μνήμης.
Δεν ξέρω, να νοιώθουν άραγε την ποιότητα της τροφής τους, ίσως ναι, γιατί είναι τροφή χωνεμένη στα
δάκρυα και τη σάρκα εκείνων πού υπερασπίστηκαν
το πατρογονικό τους κληροδότημα από παππούδες,
προ παππούδες ώσπου να φθάσει ο χρόνος χιλιάδες χρόνια πρίν, ώσπου να γυρίση ο κύκλος των Ελλήνων πολλές φορές τον ήλιο γύρω από την δόξα και
την αρετή, πάνω από το φέγγος των νεκρών οπλιτών
και αξιωματικών του Λαχανά.
Όποιος ταξιδέψει για την Βόρεια Ελλάδα αξίζει να
σπαταλήσει απλόχερα λίγο από τον χρόνο του, δεν
θα το μετανοιώσει. Θα βρεθεί για περιορισμένο χρόνο
στον άγιο χώρο της μάχης του Λαχανά, λίγα χιλιόμετρα πέρα από την Θεσσαλονίκη. Είναι μια ευκαιρία
για να δώσει ο κάθε ένας στον εαυτό του την ιερή χαρά
της συγκίνησης, για να ανακαλύψει στο ύφος της προτομής του Ταγματάρχη Ιωάννη Χατζόπουλου την σοβαρότητα της υπόθεσης Πατρίδα.
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ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΑΦΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: «Έχουμε στραμμένα και
νου και καρδία προς την Ακρόπολη του έθνους»
Η

«ΓΙΑ ΜΑΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΕΑ… ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟΝ
ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΙΤΕ ΑΡΕΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΕΙΤΕ ΟΧΙ»

Εκκλησία μέσα στους αιώνες έκανε
το καθήκον της, ανέφερε ο
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, προσθέτοντας πως για να διατηρηθεί ο Ελληνισμός και για να μιλά
αυτός ο λαός τη γλώσσα την ελληνική
δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς
πως οφείλεται στην Εκκλησία της Κύπρου.
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της τελετής βράβευσης των μαθητών Γυμνασίων
και Λυκείων της Πάφου στον 13ο μαθητικό διαγωνισμό της Μητρόπολης Πάφου,
που πραγματοποιήθηκε στο συνοδικό της
Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε πως πάντοτε στους αγώνες
του έθνους η Εκκλησία πρωτοστατούσε
και θα πρωτοστατεί, γιατί πάντοτε η Εκκλησία
βλέπει το έθνος να είναι ενωμένο με τον
λαό της Εκκλησίας.
Δεν μπορεί, συνέχισε, η Εκκλησία να
ξεχωρίσει τον χριστιανό από τον Έλληνα,
σημειώνοντας πως η Εκκλησία υπηρέτησε τον Έλληνα.

δύναμη της ψυχής μας”, προσθέτοντας
πως αυτός ο λαός ”που αγαπά την Εκκλησία,
αγαπά την πατρίδα του, πάντοτε θα εργάζεται και θα έχει στραμμένα και νου και
καρδία προς την Ακρόπολη του εθνους”.
Πολλοί, είπε, με το πραξικόπημα ξεστό-

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ανέφερε πως
έχουμε τόσο βαθιές ρίζες εδώ που όσο και
εάν προσπάθησαν και προσπαθούν οι
κατακτητές δεν θα τα καταφέρουν να μας
ξεριζώσουν απ’ αυτό τον τόπο. Περάσαμε και χειρότερες καταστάσεις, ανέφερε,
προσθέτοντας πως εκείνο που ευελπιστούσαν, ότι θα μας διώξουν από τον χώρο
των πατέρων μας, διαψεύστηκε και δεν τα
κατάφεραν.
Εξέφρασε την βεβαιότητα πως “με την
ζωντανή Εκκλησία μας, ξέρουμε τι θέλει ο
λαός από μας, τον υπηρετούμε με όλη τη

μισαν μερικές παραφωνίες, δηλώνοντας
πως δεν είναι η Ελλάδα που μας έκανε το
πραξικόπημα, αλλά πέντε ανεύθυνοι απάτριδες που έφεραν τη στολή του Έλληνα
αξιωματικού. Για μας, είπε, η Ελλάδα μένει
ως ιδέα, ο Έλληνας είναι υπέροχος πολίτης,
αναφέροντας πως η Εκκλησία τον Έλληνα
θα τον έχει πάντοτε πολύ υψηλά.
Εξέφρασε ακόμη την εκτίμηση ότι θα
διαψευστούν οι ελπίδες των ισχυρών της
γης που νομίζουν ότι θα κουραστούμε και
δεν θα αγωνιζόμεθα να κρατήσουμε αυτόν
τον τόπο ελληνικό. “Θα προσπαθήσουμε
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Η κατοχή Αμμοχώστου
αποκύημα προδοσίας
και όχι εγκατάλειψης!
Ο Άντρος Παυλίδης, ο οποίος έχει την εντύπωση ότι είναι κορυφαίος δημοσιογράφος, στο άρθρο του με τίτλο «Το έπος της Αμμοχώστου», που δημοσιεύτηκε στον «ΠΟΛΙΤΗ» της Κυριακής 21/6/20, παίρνει το δικαίωμα με τον
μανδύα χιλίων πιθήκων όχι μόνο να κατηγορήσει τον πληθυσμό της Αμμοχώστου
για εγκληματική προδοσία και για εγκατάλειψη της πόλης του, αλλά, επίσης, ότι
ήταν οι ίδιοι οι κάτοικοι υπαίτιοι της κατάληψής της από τον Τούρκο εισβολέα!

Άρθρο
του Δρα
Βασίλη Μαύρου*

ή αρέσει ή δεν αρέσει σ’ αυτούς”, συμπλήρωσε .
Στην τελετή βράβευσης απονεμήθηκαν
τα βραβεία σε μαθητές από Γυμνάσια και
Λύκεια της Επαρχίας Πάφου που εξασφάλισαν βραβεία στον μαθητικό διαγωνισμό που προκήρυξε η Ιερά Μητρόπολη
Πάφου για τη φετινή σχολική χρόνια. Ο
Πάφου Γεώργιος ανέφερε πως ο μαθητικός διαγωνισμός που προκήρυξε η Ιερά
Μητρόπολη Πάφου ήταν στα πλαίσια των
60 χρόνων της Κυπριακής Δημοκρατίας
1960- 2020.
Σε χαιρετισμό του ο Πάφου Γεώργιος
ανέφερε πως κυρίαρχη επέτειος στην
Κύπρο φέτος, ήταν τα εξηντάχρονα από
την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενός κράτους, που όταν ανακηρυσσόταν, πριν εξήντα χρόνια, δεν ήταν επιθυμητό, γιατί ήταν αποτέλεσμα άδικου συμβιβασμού και αντικαθιστούσε τον στόχο της
Ένωσης με την Ελλάδα, για τον οποίο είχε
γίνει ο αγώνας και έχυσαν το αίμα τους τα
νιάτα της Κύπρου, συμπλήρωσε.
Είναι ωστόσο, συνέχισε, αυτό το Κράτος, η Κυπριακή Δημοκρατία που έγινε
δεκτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία
προσδοκούσαμε και προσδοκούμε να μας
προφυλάξει από τη διχοτόμηση που ήταν
και παραμένει πάγιος στόχος της Βρετανίας και από τη βουλιμία της Τουρκίας
για πλήρη τουρκοποίηση του τόπου.
Κι ακόμα, στους σημερινούς δύσκολους καιρούς, η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει η μοναδική έπαλξη αγώνα για απελευθέρωση της πατρίδας μας, όπως είπε.

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ: «Κάποιοι από το πρωί ως το βράδυ
χτυπούν την ελληνικότητα και τη θρησκεία της Κύπρου»
Σχετικά με τις αντιδράσεις που προέκυψαν μετά το
άρθρο μαθήτριας Λυκείου για το μάθημα Θρησκευτικών στα σχολεία ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Πρόδρομος Προδρόμου κατέστησε σαφές πως
το Υπουργείο «έχει στις προτεραιότητές του τις ανάγκες του τόπου» και εξέφρασε εντύπωση για το ότι
κάποιοι προσπαθούν να πουν ότι στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει πρόβλημα ελευθερίας της
έκφρασης.
Επισημαίνοντας ότι θυμίζει μεσαίωνα το γεγονός ότι
«κάποιοι από το πρωί μέχρι το βράδυ χτυπούν την

Εκκλησία», ο κ. Προδρόμου πρόσθεσε πως «σε κάποιους προξενεί ευχαρίστηση να πολεμάνε την ελληνικότητα και τη θρησκεία της Κύπρου και να ανακαλύπτουν
στον 21ο αιώνα δικαιώματα που υπάρχουν από τον
19ο».
Μίλησε, επίσης, και για επιθέσεις που δέχονται Ανώτεροι Λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας από εκπαιδευτικούς «που παρουσιάζονται ως εκφραστές της
ελευθερίας», τονίζοντας ότι η μαθήτρια είχε την ελευθερία να γράψει την άποψή της «κι αυτό έπρεπε να
εκτιμηθεί».

Ταυτόχρονα, προβάλλει τον εαυτό του, σαν ήρωα δημοσιογράφο που αψήφησε τους θανάσιμους κινδύνους του τούρκικου στρατού κατοχής και γύριζε
στην πόλη αψηφώντας κινδύνους και ότι το μόνο πράγμα που άκουσε ήταν το
ρίξιμο μίας και μοναδικής σφαίρας (!!!) από τα τείχη της παλιάς πόλης της
Αμμοχώστου.
Ενώ στην πραγματικότητα γινόταν χαλασμός κόσμου από τον ανελέητο βομβαρδισμό των αεροπλάνων και πυροβόλων όπλων, συμπεριλαμβανομένων
και τεθωρακισμένων τουρκικών στρατιωτικών οχημάτων.
Δυστυχώς, εμείς οι πρόσφυγες έχουμε υποστεί τα πάνδεινα από το αποτέλεσμα της προδοσίας του ξενοκίνητου πραξικοπήματος και της τούρκικης ιμπεριαλιστικής εισβολής του 1974.
Χάσαμε τα πάντα!
Τον τόπο που γεννηθήκαμε, το βιός μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε οι
οποίοι σκορπίστηκαν παντού, όχι μόνο στην ελεύθερη Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό.
Τα παλληκάρια, οι Εθνοφρουροί μας, οι έφεδροι και οι εθελοντές μας, όλοι
αγωνίστηκαν και πάρα πολλοί έπεσαν στον βωμό της ελευθερίας για εμάς και
για ολόκληρη την Κύπρο. Και αρκετοί άλλοι υπέφεραν τα μέγιστα στα χέρια του
κατακτητή και πολλοί άλλοι δε ακόμη αγνοούνται.
Οι αθάνατοι ήρωες της πόλης και της επαρχίας Αμμοχώστου, όπως ο Τάσος
Μάρκου και πολλοί άλλοι, έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, την ίδια τους την
ζωή για την δική μας ελευθερία.
Δυστυχώς, ο Άντρος Παυλίδης μόνο την τουρκική προπαγάνδα μπορεί να
εξυπηρετήσει με το να λέει, οδυνηρές για εμάς, προκλητικές ανοησίες και ανυπόστατους αναληθείς ισχυρισμούς, ότι δεν υπήρχε κίνδυνος από τον Τούρκικο
στρατό και ότι, τάχα, οι κάτοικοι Αμμοχώστου δεν έπρεπε να φύγουν από την
πόλη και ότι φοβήθηκαν και το «έσκασαν»(!).
Ο Άντρος Παυλίδης γνώριζε πολύ καλά ότι το κατειλημμένο από τους πραξικοπηματίες κρατικό κανάλι του ΡΙΚ, στο οποίο δούλευε, κάλεσε τους Βαρωσιώτες να πάνε πίσω στα σπίτια τους από την ίδια ημέρα που καταλήφθηκε η
πόλη. Πάρα πολλοί επέστρεψαν, όμως οι Τούρκοι εισβολείς άλλους σκότωσαν,
άλλους βίασαν και άλλους βασάνισαν με τον πιο απάνθρωπο τρόπο.
Δεν ήταν μια «ειρηνευτική επιχείρηση», όπως υπαινίσσεται ο κύριος Άντρος
Παυλίδης, αλλά μια στρατιωτική επίθεση που απώτερο σκοπό είχε να σκοτώσει,
να βασανίσει, να βιάσει. Επίσης να κάψει να λεηλατήσει και να καταστρέψει τις
περιουσίες μας. Απώτερος σκοπός ήταν να κατακτήσει ολόκληρη την πόλη του
Ευαγόρα.
Ο Άντρος Παυλίδης δεν θεώρησε σωστό να αναφερθεί στην προδοσία και
την συνομωσία εις βάρος της πατρίδας μας. Στην δεύτερη φάση της τουρκικής
εισβολής δόθηκε η διαταγή στην Εθνική Φρουρά όπως οπισθοχωρήσει άμεσα
κατά την προέλαση του Τουρκικού στρατού στην Αμμόχωστο.
Ήταν ολοφάνερο ότι οι εντολές εξυπηρετούσαν τα ιμπεριαλιστικά τουρκικά
σχέδια και αυτά των πατρώνων τους ΑγγλοΑμερικάνων, που συμμετείχαν σε
αυτή την συνομωσία.
Οι Βαρωσιώτες και οι υπόλοιποι πρόσφυγες διαβάζουν με αποτροπιασμό
και αισθήματα αγανάκτησης την θρασύτατη απόπειρα του κυρίου Παυλίδη να
κατηγορήσει και να καταδικάσει τους κατοίκους της Αμμοχώστου για την εγκατάλειψη της πόλης τους!
Για αυτές τις αισχρές και άδικες κατηγορίες που αποτυπώνει ο Άντρος Παυλίδης, θα έπρεπε να νοιώθει μόνο ντροπή. Διότι φέρνουν στις μνήμες των Βαρωσιωτών και όλων των προσφύγων μνήμες ανοικτών πληγών που ακόμη αιμορραγούν. Και αυτές οι κατηγορίες δεν είναι τίποτε άλλο παρά ασέλγεια στις δικές
μας τις πληγές.
Οι Βαρωσιώτες κρατούν άσβεστη την λαμπάδα της εθνικής μνήμης, της προδοσίας, της αιματοχυσίας, της προσφυγιάς και του ξεριζωμού.
Κρατάνε ανεξίτηλη την φλόγα στο αναμμένο καντήλι των νεκρών μας, των
ηρώων μας, που υπερασπίστηκαν τις Θερμοπύλες της πατρίδας μας και έδωσαν και την τελευταία ρανίδα του αίματος τους για την δική μας ελευθερία.
Και η πόλη της Αμμοχώστου και όλα τα κατεχόμενα εδάφη μας ζητούν απεγνωσμένα την απελευθέρωσή τους από τον τούρκικο ζυγό.
Εμείς ως Σύνδεσμος Αμμοχώστου ΗΒ στέλνουμε ένα μήνυμα και ταυτόχρονα μια υπόσχεση.
Όλοι εμείς οι Βαρωσιώτες δεν υποστέλλουμε την σημαία της επιστροφής
στην πόλη μας. Θα αγωνιζόμαστε μέχρι ο ήλιος της λευτεριάς και της δικαιοσύνης να ανατείλει στην πόλη μας και σε όλα τα κατεχόμενα εδάφη μας.
*Ο Δρ Βασίλης Μαύρου είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Αμμοχώστου ΗΒ
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Θρησκευτικό μνημόσυνο
από ΕΔΕΚ Η.Β. για τους
πεσόντες 1974
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Η ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου σε συνεργασία με την
Επιτροπή Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών οργανώνει
εκδήλωση μνήμης και τιμής αυτών που έπεσαν μαχόμενοι υπερασπιζόμενοι την ελευθερία της πατρίδας μας το
καλοκαιρι του ‘74 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωἀννη του Βαπτιστή (Wightman Rd. N8 OLY) την Κυριακή 19 Ιουλίου
2020.
Την ίδια μέρα θα αναπεμφθεί και δέηση για διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων αδελφών μας.
Δυστυχώς λόγω της έκτακτης κατάστασης δεν μπορεί
η προσελεύση του κοινού στν εκκλησία να είναι ελευθερη.
Ὀμως πιστεύουμε πως το μνημόσυνο πρέπει να γίνει.
Καλούμε όλους τους συμπατριώτες μας να προσευχηθούν, από τους τόπους που θα βρίσκονται, για τους τιμημένους νεκρούς μας και την σωτηρία της Πατρίδας μας.
Μιχάλης Κασιής
Στέλιος Μιχαηλίδης
Πρόεδρος ΕΔΕΚ ΗΒ
Πρόεδρος Επιτροπής
Συγγενών Πεσόντων
Αντιστασιακών
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Cyprus@60: Opportunities,
Challenges, Prospects for
Reunification
VIRTUAL PARLIAMENTARY MEETING
–TUESDAY 14 JULY, 7.30pm

The All-Party Parliamentary Group
(APPG) for Cyprus and the National
Federation of Cypriots in the UK will be
hosting their annual parliamentary meeting, to mark the anniversary of the Turkey's
illegal invasion and occupation of Cyprus,
virtually this year due to the COVID-19
pandemic. The event will take place on
Tuesday 14 July from 7:30pm and the
whole community is invited to watch the
event live, as it happens, by visiting
www.cypriotfederation.org.uk/parliamentlive
The Foreign Minister of the Republic
of Cyprus, H.E. Mr Nikos Christodoulides,

will participate in the meeting as the
Guest Speaker. He will be discussing
the achievements and challenges faced
by the Republic of Cyprus as it celebrates 60 years of independence later
in 2020. Mr Christodoulides will also give
an overview of the latest developments
on the Cyprus issue and Turkey's recent illegal actions in Cyprus' Exclusive
Economic Zone.
Members of Parliament from across
the major British political parties will be
participating and it will be an opportunity to hear them discuss the Cyprus issue and the important contribution made

by Cypriots in the UK. The APPG for
Cyprus has long supported a just and
viable solution to the Cyprus issue and
continues to work hard to promote positive relations between the UK and the
Republic of Cyprus. The National Federation of Cypriots in the UK proudly
serves as the Secretariat for the APPG
for Cyprus.
Please do tune in at 7:30pm on Tuesday 14 July (via www.cypriotfederation.org.uk/parliamentlive) and encourage your friends and family to do the
same as we continue the struggle for a
free, united Cyprus.
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THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE PSARIAS ... COOKS FOR ELEFTHERIA
George Psarias has been a restauranteur for almost forty years. He spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also developing new
ones based on fresh ingredients and Mediterranean
flavours. He has appeared on numerous radio and
television programmes on BBC2 Food and Drink.
ITV, Channel 4, Sky's Good Food Live and others.
Here he would like to give you a taste of his recipes.

Spanakopita

(Spinach and cheese pie)

Spanakopita (Spinach and cheese pie)
12 portions
The Greeks probably have more pies in their cuisine
than any other nation, from savoury pies such as leek
pie and sweet such bougatsa (custard fyllo pastry).
I have a feeling that spanakopita is probably the nations’ favourite one.
in Greece and Cyprus one can find spanakopita in
bakeries, restaurants and behind windows of coffee
shops but of course it is part of a staple diet in many
homes for any occasion.
Spanakopita like other pies was a dish eaten in ancient times. In the 5th century BC Philoxenos who was
a poet, refers to a cheese cake which was served at the
end of a banquet. This was made with milk and honey,
similar to melopita from Sifnos. Cheese pies wrapped in
fig leaves were a favourite of the ancient Greeks.
During the Byzantine empire spinach arrived from the
middle East via Spain and it has been cultivated in Eu-

rope, Greece and Cyprus ever since. At that time fyllo
pastry was developed and pies were made of fyllo and
fillings such as wild greens, cheese, spinach and other
mixtures which were sweet or savoury.
Ingredients
5 tbsp olive oil
1 large onion(finely chopped)
1 bunch of spring onions trimmed, finely chopped
2 cloves of garlic, minced

1kg fresh spinach, roughly chopped or frozen spinach,
thawed and well drained
1 bunch of flat-leaf parsley, chopped
half bunch fresh mint, chopped
half bunch fresh dill, chopped
2 medium organic free range eggs, lightly beaten
200g ricotta cheese or fresh anari
400g feta cheese, roughly crumbled
freshly ground nutmeg
freshly ground black pepper
8 sheets of fyllo pastry
Method
1. Pre heat the oven to 190'c/ 170'c fan/ gas 5.
2. Lightly oil the bottom and sides of a 22 x 30cm baking tray.
3. Heat the remaining olive oil in a large heavy-based
frying pan over a medium heat. Sauté the onion, spring
onions and garlic for 3-4 minutes, stirring often until
softened and lightly browned. Lower the heat and stir
in the spinach and herbs. Continue to sauté until the
spinach wilts and the liquid evaporates about 1-2 min-

utes. Season with pepper and a good pinch of nutmeg. Remove from heat and set aside to cool.
4. In a large bowl mix together the eggs, ricotta or anari
and feta. Stir in the spinach mixture.
5. Unroll the fyllo sheet and place them between two
slightly damp kitchen cloths. Lay one sheet of fyllo
pastry to line the base and 2 of the sides with an overhang on both sides, brush lightly with olive oil. Repeat
the process with the second sheet of fyllo, brushing
it with olive oil. Lay down in the tray the other way
round so it lines the base and overhangs on the opposite side. Repeat this with 2 more fyllo sheets.
Spread the spinach and cheese mixture into the tray
and level with a spoon. Fold the overhanging fyllo
sheet over the filling. Brush with a little olive oil, then
lay 3 sheets of fyllo brushing each one with olive oil.
Cut the last fyllo sheet in half width ways and lay one
half over one half of the tray. Repeat with the other
half of the fyllo sheet on the other side to give you a
pastry topping.
Lightly brush the top layer with olive oil and sprinkle
with just a few drops of water.
6. Bake the spanakopita on the middle shelf of the oven
for 30-35 minutes until golden. Remove from the oven
and cut into square or diamond shapes. Serve warm
or cold accompanied with tzatziki or a Greek salad.
This will stay fresh in the fridge for 5-6 days and can also be frozen.
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