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«Αἱ νέαι ἐποχαὶ ἐπιβάλλουσι καὶ νέα καθήκοντα»

Πεντάγωνο: Λήφθηκε µια απόφαση
Συµφωνία Αναστασιάδη και βάσει µιας συγκεκριµένης ενέργειας
Ακιντζί
Άγκυρα: Θα πληγούν ανεπανόρθωτα οι σχέσεις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ

ΓΙΑ ΑΤΥΠΗ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

‘Υπάρχουν και τα Sukhoi-35’, λέει ο Τσεµέζοφ

κή Ζώνη της Κυπριακής Δηµοκρατίας είτε µε σχεδιασµούς που
αφορούν την περίκλειστη περιοχή
της Αµµοχώστου».
Ο Μουσταφά Ακιντζί, µε επιστολή του (10.7.2019) προς τον γ.γ.
του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εισηγείται την προσωπική εµπλοκή
του κ. Γκουτέρες για την σύγκληση «άτυπης» πενταµερούς συνάντησης το συντοµότερο δυνατόν.
Σύµφωνα µε τουρκοκυπριακό
πρακτορείο ΤΑΚ στην επιστολή
του ο κ. Ακιντζί υπενθυµίζει την θετική συµβολή της τ/κ πλευράς
στην διαδικασία του ΟΗΕ και ζητά
την άτυπη αυτή συνάντηση για να
εκλείψει το «θολό τοπίο που προκλήθηκε από τις δηλώσεις του Ε/κ
ηγέτη».
Αφού αναφέρει ότι οι εντάσεις
στην περιοχή επιβάλλουν ακόµη
περισσότερο την εξεύρεση λύσης,
γράφει ότι σε αυτό το κρίσιµο
στάδιο ο µόνος τρόπος να προχωρήσουµε είναι να εργαστούµε µε ειλικρίνεια προς αυτό το σκοπό.
Υποστηρίζει ότι υπήρξε «σύγχυση κατά πόσον υπάρχει πραγµατική βούληση από την ε/κ πλευρά για συνολική διευθέτηση, αφού
η ε/κ ηγεσία έδινε διαφορετικά
µηνύµατα για τη βάση της λύσης σε
διαφορετικούς συνοµιλητές σε διαφορετικούς χώρους, χρόνους».
Ο Ακιντζί σηµειώνει ότι σε περίπτωση, που αυτό επιβεβαιωθεί,
πρέπει να υπάρξει µια διαδικασία

Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
εξέφρασε τη «δυσφορία» του
για την απόφαση των ΗΠΑ να
αποκλείσουν την Τουρκία από
το πρόγραµµα παραγωγής των
µαχητικών αεροσκαφών F-35.
Σύµφωνα µε το CNN-Türk,
η δήλωση αυτή έγινε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο
Ερντογάν µε τον Τζον Μπόλτον, τον σύµβουλο του Αµερικανού προέδρου Ντόναλντ
Τραµπ για θέµατα Εθνικής
Ασφάλειας.
Αφού ξεκίνησε η παράδοση του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήµατος S-400 στην
Τουρκία, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αποκλείουν την Τουρκία από το πρόγραµµα των
υπερσύγχρονων µαχητικών F35, την ώρα που ο εκπρόσωπος της Προεδρίας Ιµπραχίµ
Καλίν είπε ότι οι σχέσεις των
δύο χωρών, που είναι σύµµαχοι στο ΝΑΤΟ, δεν θα µπορούσαν να παραµείνουν υγιείς
µε τέτοιες µονοµερείς αποφάσεις.
Πάντως χθες βράδυ (ώρα
Τουρκίας) ο αµερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ δήλωσε πως «την παρούσα στιγµή δεν εξετάζει το ενδεχόµενο κυρώσεων σε βάρος της
Συνέχεια στην σελ. 3 Τουρκίας».
Εν τω µεταξύ η ρωσική
κρατική εταιρεία Rostec είναι
έτοιµη να προµηθεύσει την
Τουρκία µε βοµβαρδιστικά
µαχητικά αεροσκάφη Su-35
σε περίπτωση που υπάρξει
ανάλογο ενδιαφέρον από τουρκικής πλευράς, δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας Σεργκέι
Τσεµέζοφ.
«Εάν οι Τούρκοι εταίροι
µας εκδηλώσουν επιθυµία, είµαστε έτοιµοι να µελετήσουµε την πώληση Su-35», φέρεται να δήλωσε ο Τσεµέζοφ
σύµφωνα µε το γραφείο τύπου
της Rostec.
‘Θα πληγούν ανεπανόρσιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και
στο παρελθόν έχει διατελέσει θωτα οι σχέσεις’
Από πλευράς του, το
ευρωβουλευτής µε το κόµµα
ΥΠΕΞ
κάλεσε τις ΗΠΑ να
της Νέας Δηµοκρατίας (2007
- 2009).
Το 2010, διορίστηκε αναπληρωτής διευθυντής του
Γραφείου Συµβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής από τον
τότε πρόεδρο της Κοµισιόν
Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Ο κ.
Μητσοτάκης έχει δηλώσει
ότι «ο νέος επίτροπος θα πρέπει να γνωρίζει καλά τα ευρωπαϊκά ζητήµατα».

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς θα προταθεί για τη
θέση του έλληνα επιτρόπου στην ΕΕ

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς θα
προταθεί από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Κυριάκο
Μητσοτάκη για τη θέση του
εκπροσώπου της Ελλάδας στη
νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για την απόφαση του αυτή ο
Πρωθυπουργός θα ενηµερώσει άµεσα τη νέα πρόεδρο
του Κολλεγίου των Επιτρόπων κ. Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν.
Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς
είναι εκπρόσωπος του απερχόµενου προέδρου της Κοµι-
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«Ουδείς γεννάται, ουδείς αποθνήσκει άνευ της Απογευµατινής»

Του Α. ΒΙΚΕΤΟΥ
Ο πρόεδρος Αναστασιάδης εκφράζει την ικανοποίησή του για το
γεγονός ότι ο Μουσταφά Ακιντζί,
κατ’ αντίθεση µε την πρότασή του
για το θέµα των υδρογονανθράκων
που υπέβαλε στις 13 Ιουλίου, στην
επιστολή του προς τον Γ.Γ. των Η.Ε.
ηµεροµηνίας 10 Ιουλίου, εισηγείται τη σύγκληση άτυπης διάσκεψης
στο πρότυπο του Κραν Μοντανά το
2017, υιοθετώντας εν τη ουσία
µία εκ των προτάσεων που ο ίδιος
ο κ. Αναστασιάδης έχει και γραπτώς
εισηγηθεί προς τον Γ.Γ. στην επιστολή του της 14ης Ιουνίου.
Σε γραπτή δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Πρόδροµος
Προδόµου, αναφέρει:
«Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας είναι έτοιµος να συναντηθεί µε
τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, είτε κατ’
ιδίαν είτε στην παρουσία της κυρίας
Λουτ, προκειµένου να συζητηθούν
οι λεπτοµέρειες και ο χρόνος σύγκλισης µιας άτυπης, διαδικαστικής
φύσεως, συνόδου µε σύνθεση Κραν
Μοντανά, µε την ελπίδα ότι µια τέτοια άτυπη σύνοδος, κατάλληλα
προετοιµασµένη, θα οδηγήσει σε
επανέναρξη ουσιαστικών συνοµιλιών».
Επανέναρξη των συνοµιλιών
σηµαίνει βεβαίως, σηµειώνεται
στην δήλωση, «ότι και η Τουρκία
θα συµβάλει ενεργά στη δηµιουργία κατάλληλου κλίµατος τερµατίζοντας τις έκνοµες ενέργειες της
είτε στην Αποκλειστική Οικονοµι-
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ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΟ

Φωτ. Αρχείου

∆ίου οσίου θαυµατουργού, Μακρίνης οσ.
∆ιοκλέους αναχωρητού, Θεοδώρου οσ.

«διορθώσουν το λάθος», καθότι, όπως προειδοποιεί µε
ανακοίνωσή του, «θα δηµιουργηθούν ανεπανόρθωτες
πληγές στις στρατηγικές σχέσεις» Τουρκίας - ΗΠΑ.
«Το µονοµερές αυτό βήµα
έρχεται σε αντίθεση µε το
πνεύµα της συµµαχίας και δεν
βασίζεται σε καµία βάσιµη
αιτία», αναφέρει το ΥΠΕΞ
και προσθέτει: «Είναι άδικο να
αφαιρείται η Τουρκία, µία από
τις βασικές χώρες-εταίρους
του προγράµµατος παραγωγής
των F-35. Οι ισχυρισµοί ότι το
σύστηµα S-400 θα θέσει σε
κίνδυνο ευαίσθητες πληροφορίες της τεχνολογίας των F-35
είναι αβάσιµες».
Το ΥΠΕΞ επαναλαµβάνει
ότι η Τουρκία πρότεινε τη σύσταση µιας επιτροπής που θα
διερευνήσει τις πιθανές συνέπειες µιας συνύπαρξης του
ΝΑΤΟϊκού και του ρωσικού
συστήµατος, προσθέτοντας
ότι «το γεγονός ότι αυτή έµεινε αναπάντητη, καταδεικνύει
µε τον πιο σαφή τρόπο την
προκατάληψη της αµερικανικής πλευράς και την έλλειψη
θέλησής της για εύρεση λύσης
στο ζήτηµα, µε καλή θέληση».
Το υπουργείο αναφέρει
ακόµη ότι έχει ιδιαίτερη σηµασία «να διατηρηθεί το κλίµα συναίνεσης που επετεύχθη»
µεταξύ των προέδρων Τραµπ
και Ερντογάν στην Οσάκα.
Προηγουµένως, το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει την
αποποµπή της Τουρκίας από το
πρόγραµµα, δια στόµατος της
αναπληρώτριας υφυπουργού
Άµυνας των ΗΠΑ, αρµόδια
για θέµατα προµηθειών, Έλεν
Λορντ.
Η Λορντ διαβεβαίωσε ότι η
Ουάσιγκτον θα µπορέσει να
καλύψει τα κενά που θα δηµιουργήσει η απουσία της Τουρκίας από το πρόγραµµα και δεν
θα υπάρξουν προβλήµατα στις
παραδόσεις των F-35 στα κράτη που έχουν ήδη καταθέσει
παραγγελίες.
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Εκκλησιαστικές Ειδήσεις στις εσωτερικές σελίδες

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατάσχεσε
ξένο τάνκερ στον Κόλπο

Φωτ. Αρχείου

Ξένο δεξαµενόπλοιο, µε
12µελές πλήρωµα, κατάσχεσε
το Ιράν, µε την κατηγορία ότι
µετέφερε λαθραίο πετρέλαιο (1
εκ. λίτρα) στον Κόλπο, µετέδωσε χθες η ιρανική κρατική
τηλεόραση.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση
των Φρουρών της Επανάστασης, πρόκειται για το ίδιο πλοίο
το οποίο ρυµούλκησαν πλοία
του ιρανικού πολεµικού ναυτικού, την Κυριακή, αφότου
εξέπεµψε σήµα κινδύνου.
Ωστόσο «αφού διαπίστωσαν
ότι µεταφέρει λαθραίο φορτίο»
το κατέλαβαν. Στο πλοίο επέβαινε πλήρωµα 12 ατόµων.
«Ξένο δεξαµενόπλοιο που
µετέφερε λαθραίο πετρέλαιο
συνελήφθη την Κυριακή στο
νησί Λαρκ στον Περσικό Κόλπο», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο.
Σύµφωνα µε στοιχεία παρακολούθησης φορτίων πετρελαίου, το δεξαµενόπλοιο

Riah µε σηµαία Παναµά, το
οποίο πραγµατοποιεί δροµολόγια στο Στενό του Χορµούζ
για να ανεφοδιάζει άλλα πλοία,
είχε εισέλθει στα ιρανικά χωρικά ύδατα στις 14 Ιουλίου.
Έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν.
Τα αµερικανικά ΜΜΕ µεταδίδουν από χθες την είδηση,
µαζί µε τις δηλώσεις από το
Στέιτ Ντιπάρτµεντ το οποίο
κάλεσε το Ιράν να πάψει «τη
συνεχιζόµενη παρενόχληση
πλοίων και την διατάραξη της
ασφαλούς διέλευσης στα Στενά του Χορµούζ».
Ενδεικτικά, οι Financial
Times δίνουν την είδηση µε
τον τίτλο ‘‘Οι Φρουροί της
Επανάστασης κατέλαβαν ξένο
πλοίο κοντά στα Στενά του
Χορµούζ - Άνοδος των τιµών
του αργού µετά την σύλληψη
‘µικρού τάνκερ’ για φερόµενη
µεταφορά λαθραίου καυσίµου’’.

Με ρεκόρ ψήφων εξελέγη
νέος πρόεδρος της Βουλής των
Ελλήνων, ο βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ Κωνσταντίνος
Τασούλας. ‘Υπέρ’ ψήφισαν
283 βουλευτές από όλες τις
πτέρυγες της Βουλής, µε εξαίΣυνέχεια στην σελ. 3 ρεση το ΚΚΕ που σε ανάλογες
ψηφοφορίες επιλέγει το ‘παρών’.
Το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας συνιστά ρεκόρ για την
Ελλάδα, δεδοµένου ότι ο κ. Τασούλας ξεπέρασε τις ψήφους
που είχε συγκεντρώσει κατά
την εκλογή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε
λάβει 235 ψήφους. Ο απερχόµενος πρόεδρος Νίκος Βού-

τσης είχε αναδειχθεί πρόεδρος
της Βουλής µε 181 ψήφους.
Ο νέος πρόεδρος δήλωσε
ότι σκοπεύει να εστιάσει στην
ενίσχυση του ρόλου των βουλευτών και θα δώσει βάρος στη
διασφάλιση της συχνής παρουσίας των υπουργών στον
κοινοβουλευτικό έλεγχο. Έθεσε δε ως προτεραιότητά του
την «αναβάθµιση της συµβολικής αξίας του Κοινοβουλίου
στα µάτια του ελληνικού
λαού» εκφράζοντας την πεποίθηση ότι πρόκειται µεν για
ένα κολοσσιαίο, όχι όµως και
σισύφειο έργο, ώστε να αποτύχουν σε αυτό οι πολιτικές δυνάµεις.

Ελλάδα: Πλειοψηφία-ρεκόρ (283 ψήφων) κατά την
εκλογή του νέου προέδρου της Βουλής, Κ. Τασούλα

Σ ελίδα 2

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Γνωστοποιεῖται ὅτι, ἐπὶ τῇ µνήµῃ τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ
τοῦ Θεσβίτου, αἱ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι θὰ τελεσθοῦν ὡς ἑξῆς:
Τὴν Παρασκευὴν 19 Ἰουλίου τ.ἔ., θὰ τελεσθῇ ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, περὶ ὥραν 17.00.
Τὸ δὲ Σάββατον 20 Ἰουλίου τ.ἔ., κυριώνυµον ἡµέραν
τῆς ἑορτῆς, τελεῖται Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία µετ’ ἀρτοκλασίας, ὑπὲρ ὑγείας καὶ µακροηµερεύσεως τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν, Ἱερουργοῦντος
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις εἰς τὸν αὐλόγυρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
ΣΗΜ: Πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν διατίθενται δύο λεωφορεῖα, προσφερόµενα ἐκ τῆς
Δηµαρχίας Σκουτάρεως (Üsküdar Belediyesi Otobüsleri).
Ἀπὸ τὴν Πλατεία Κουρτουλούς, ἐκκίνησις ὥρα 9.30
καὶ ἀπὸ τὴν Πλατεία τῆς Ὄπερας Ταξεὶµ ἐκκίνησις ὥρα
9.45, µετ’ ἐπιστροφῆς εἰς τὰ ἴδια.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐλαβῶν ἐνοριτῶν καί φιλακολούθων Χριστιανῶν, ὅτι τήν Κυριακήν 21ην Ἰουλίου, εἰς τόν καθ’ ἡµᾶς Ἱερόν Ναόν τελεῖται Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητρ. Τρανουπόλεως κ.Γερµανοῦ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΑΞΕΙΜ

Γνωστοποιεῖται εἰς τούς εὐλαβεῖς ἐνορίτας καί φιλακολούθους Χριστιανούς, ὅτι τήν Κυριακήν 21ην Ἰουλίου, εἰς τόν καθ’ ἡµᾶς Ἱερόν Ναόν τελεῖται Θεία Λειτουργία.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐλαβῶν ἐνοριτῶν καί φιλακολούθων Χριστιανῶν ὅτι, τήν Κυριακήν Ε΄ Ματθαίου, 21ην Ἰουλίου, ἐ.ἔ., τελεσθήσεται ἐν αὐτῷ Θεία Λειτουργία.
Θά ἐπακολουθήσῃ Δεξίωσις.

ΙΕΡΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ Ν. ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐλαβῶν ἐνοριτῶν καί φιλακολούθων Χριστιανῶν ὅτι, τό Σάββατον 20ην Ἰουλίου, ἐ.ἒ., τελεσθήσεται ἐν αὐτῷ Θεία Λειτουργία.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΦΕΡΙΚΙΟΪ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐλαβῶν ἐνοριτῶν καί φιλακολούθων Χριστιανῶν, ὅτι τήν Κυριακήν Ε΄ Ματθαίου, 21ην Ἰουλίου, ἐ.ἔ., τελεσθήσεται Ὄρθρος καί
Θεία Λειτουργία. Ἔναρξις 09.00.
Θά ἐπακολουθήσῃ Δεξίωσις.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΠΡΟΠΟΔΩΝ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ

Γνωστοποιεῖται εἰς τούς εὐλαβεῖς καί φιλακολούθους
Χριστιανούς, ὅτι τήν προσεχῆ Κυριακήν 21ην Ἰουλίου ἐ.ἔ.,
Ε᾿ Κυριακή τοῦ Ματθαίου, τελεσθήσεται ἐν τῷ καθ᾿
ἡµᾶς Ἱερῷ Ναῷ Θεία Λειτουργία.
Ὥρα ἐνάρξεως: 9.00 Θά ἐπακολουθήσῃ Δεξίωσις.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ Ι. ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν ἐνοριτῶν καί παντός φιλακολούθου Χριστιανοῦ ὅτι, ἐπί τῇ ἐπετείῳ
µνήµῃ τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου, πανηγυρίζοντος τοῦ φερωνύµου ἡµῶν κοιµητηριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τελεσθήσονται ἐν αὐτῷ ἀφ’
ἑσπέρας µέν Παρασκευήν, 19ην τρ. µ., καί ὥραν 18ην Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός µετ’ ἀρτοκλασίας, τήν
ἐπαύριον δε Σάββατον, 20ήν ἰδίου, ἡµέραν τῆς ἑορτῆς, πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Τῶν ὡς ἄνω ἱερῶν ἀκολουθιῶν θά προστῇ ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας.
Θά ἐπακολουθήσῃ ὑπαίθριος δεξίωσις.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

21ῃ Ἰουλίου, Κυριακή Ε´ Ματθαίου: Ὄρθρος καὶ
Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱ. Χρυσοστόµου, ὥρα 09:00..

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΕΞ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ

Γνωστοποιεῖται ὅτι τήν προσεχῆ Κυριακήν, 21ην Ἰουλίου, Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡµῶν Ἰωάννου καί Συµεών
τοῦ διά Χριστόν Σαλοῦ, θά τελεσθῇ Θεία Λειτουργία εἰς
τόν ὡς ἄνω Ἱερόν ἡµῶν Ναόν.
Θά ἐπακολουθήση δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΠΙΔΟΣ

Ἀνακοινοῦται ὅτι τό προσεχές Σάββατον, 20ήν Ἰουλίου, ἐπί τῇ µνήµῃ Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου, θά τελεσθῇ Θεία Λειτουργία εἰς τόν
ὡς ἄνω Ἱερόν ἡµῶν Ναόν.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ / ΚΕΡΑΤΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΒΑΛΑΤΑ
Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΠΑΛΙΝΟΥ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐλαβῶν καί φιλακολούθων
χριστιανῶν ὅτι, τήν Κυριακήν, 21ην Ἰουλίου 2019 καί περί
ὥραν 09.00, ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱερῷ Ναῷ τελεσθήσεται Θεία
Λειτουργία.

Απογευµατινή - Apoyevmatini

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Π αρασκ ευή 19 Ι ο υλίου 20 19

Συγχαρητήρια - Ευχές

Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 21ὴν Ἰουλίου τ.ἔ.,
Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡµῶν Ἰωάννου καί Συµεών τοῦ διά
Χριστόν Σαλοῦ, ἐν τῷ καθ’ ἡµᾶς Ἱ. Ναῷ τελεῖται Θεία
Λειτουργία..

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΖΙΒΑΛΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή της κοινότητός µας εύχεται
εις τον δραστήριο πρόεδρό της, εντιµ. κ. Ηλία Γιόφογλου,
χρόνια πολλά, υγεία ακλόνητη και πάσα οικογενειακή ευτυχία. Είθε ο Πανάγαθος να του δίνει δύναµη για να συνεχίσει το πολύτιµο έργο του.
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΜΠΑΛΙΝΟΥ
Εις τον αύριο εορτάζοντα πρόεδρο της επιτροπής µας
κ. Ηλία Γιόφογλου ευχόµαστε χρόνια πολλά, υγεία και οικογενειακή ευτυχία.
ΕΦΟΡΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ
Εις τον εορτάζoντα την επέτειο της ονοµατικής του εορτής, εντιµ. κ. Ηλία Γιόφογλου, Αντιπρόεδρο της Κοινότητός
µας, απευθύνοντες τα θερµά και ειλικρινή µας συγχαρητήρια του ευχόµαστε υγεία, µακροηµέρευση και κάθε οικογενειακή ευτυχία.

Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 21ὴν Ἰουλίου τ.ἔ.,
Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡµῶν Ἰωάννου καί Συµεών τοῦ διά
Χριστόν Σαλοῦ, ἐν τῷ καθ’ ἡµᾶς Ἱ. Ναῷ τελεῖται Θεία
Λειτουργία.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ & ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

I. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ

Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 21ὴν Ἰουλίου τ.ἔ.,
Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡµῶν Ἰωάννου καί Συµεών τοῦ διά
Χριστόν Σαλοῦ, ἐν τῷ καθ’ ἡµᾶς Ἱ. Ναῷ τελεῖται Θεία
Λειτουργία.

IEΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ

Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 21ὴν Ἰουλίου τ.ἔ.,
Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡµῶν Ἰωάννου καί Συµεών τοῦ διά
Χριστόν Σαλοῦ, ἐν τῷ καθ’ ἡµᾶς Ἱ. Ναῷ τελεῖται Θεία
Λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΛΔΕΓΙΡΜΕΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΝΤΖΟΥΚΙΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 21ὴν Ἰουλίου τ.ἔ.,
Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡµῶν Ἰωάννου καί Συµεών τοῦ διά
Χριστόν Σαλοῦ, ἐν τῷ καθ’ ἡµᾶς Ἱ. Ναῷ τελεῖται Θεία
Λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΪΚΟΖ

Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 21ὴν Ἰουλίου τ.ἔ.,
Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡµῶν Ἰωάννου καί Συµεών τοῦ διά
Χριστόν Σαλοῦ, ἐν τῷ καθ’ ἡµᾶς Ἱ. Ναῷ τελεῖται Θεία
Λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑΚΟΣ Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

Γνωστοποιεῖται ὅτι, τὴν Κυριακὴν 20ὴν Ἰουλίου τ.ἔ.,
Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου, ἐν
τῷ καθ’ ἡµᾶς Ἱ. Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι τήν Κυριακήν, 21ην
Ἰουλίου, ἐν τῷ καθ’ ἡµᾶς Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία χοροστατοῦντος, τοῦ Σεβ.
Ποιµενάρχου ἡµῶν Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δηµητρίου. Ὥρα 09:00.

Ι.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐλαβῶν πιστῶν, ὅτι ἐπί τῇ
ἱερᾷ µνήµῃ τοῦ λαοφιλοῦς καί θαυµατουργοῦ Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου, τήν τελεσθησοµένην ἐν τῷ φερωνύµῳ Ἱ. Κοιµητηριακῷ Ναϊδρίῳ τῆς Πριγκήπου
Θ.Λειτουργίαν, θά τελέσῃ ὁ Σεβ. Ποιµενάρχης ἡµῶν
Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δηµήτριος.

Ὁ Σεβασµιώτατος, µετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας,
θά ἀναγνώσῃ τρισάγιον ἐπὶ τῶν τάφων τῶν σεβασµίων
προκατόχων αὐτοῦ, ὑπέρ ἀναπαύσεως αὐτῶν τε καί
πάντων τῶν ἐν τῷ κοιµητηρίῳ ἐπ’ἐλπίδι Ἀναστάσεως
ἀναπαυοµένων Χριστιανῶν.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν ὅτι τήν
προσεχῆ Κυριακήν, 21ην ἰδίου, τελεσθήσεται ἐν αὐτῷ Θεία
Λειτουργία. Θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ.
Ὥρα 09.00.

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν ὅτι, ἐπί
τῇ Ἱερᾷ µνήµῃ τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Ὁσιοπαρθενοµάρτυρος Παρασκευῆς, πανηγυρίζοντος τοῦ ἐν τῷ Ἱ. ἡµῶν
Ναῷ φερωνύµου Ἁγιάσµατος, κατά µέν τὸν Ἑσπερινόν
τῆς ἑορτῆς, Πέµπτης, 25ης Ἰουλίου, καί περί τήν 18ην ὥραν,
θά χοροστατήσῃ, κατά δέ τήν κυριώνυµον ἡµέραν, Παρασκευήν, 26ην ἰδίου, θά προστῇ τῆς Θ. Λειτουργίας
µετ' ἀρτοκλασίας, ὁ Σεβ. Ποιµενάρχης ἡµῶν Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δηµήτριος.
Θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ
Ἱ.Ναοῦ. Ὥρα ἐνάρξεως 09.00.

Ι. Ν. ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΡΩΤΗΣ

Γνωστοποιεῖται εἰς τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς ὅτι τὴν
Κυριακὴν, 21ην Ἰουλίου, τρ.µ., ἐν τῷ καθ’ ἡµᾶς Ἱ. Ναῷ
τελεῖται Θεία Λειτουργία. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῷ προαυλίῳ.
Ὥρα 09.00.

Ι. Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

Γνωστοποιείται στους αγαπητούς ενορίτες, παραθεριστές και σε κάθε φιλακόλουθο ότι την Κυριακή 21
Ιουλίου 2019, µεθεόρτια του Αγίου Προφήτου Ηλιού του
Θεσβίτου, στον Ι. Ναό µας τελείται η θεία λειτουργία,
στο τέλος της οποίας θα ψαλεί τρισάγιο υπέρ µακαρίας
µνήµης και αιωνίου αναπαύσεως των αειµνήστων
Ηλιού και Χαρίκλειας Φραντζή

Γεωργίου και Αθηνάς Τσατσοπούλου.

Θα ακολουθήσει συγκέντρωση στην κήπο του Ι. Ναού
µας.
Τα ενυπόγραφα κείµενα που δηµοσιεύονται στην «Α» εκφράζουν
απαραιτήτως τη γνώµη του εκάστοτε συντάκτη τους.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Πρόσκλησις Βιβλιοπαρουσιάσεως

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι τὴν προσεχὴ Κυριακὴν 21ην τρ. µ., εἰς τὴν καθ’ ἡµᾶς Ἱερὰν Μονὴν, µετὰ
τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ περὶ ὥραν 12ην, θὰ
πραγµατοποιηθῇ ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τῆς Ἐλλογιµοτάτης κυρίας Δέσποινας Ντῖνα, Ἰατροῦ ἐκ Θεσσαλονίκης, ὑπὸ τὸν τίτλον «Μιᾶ ἀνάγνωση τῶν ἀποµνηµονευµάτων τοῦ στρατηγοῦ Μακρυγιάννη µὲ ἰατρικὴ
µατιά».

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΕΡΚΩΝ
Ι. ΜΗΤΡ/ΚΟΣ Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Τήν προσεχῆ Κυριακήν, 21ην Ἰουλίου ἐ.ἔ, Ε’ Ματθαίου, τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡµῶν Ἰωάννου καί Συµεών τοῦ
διά Χριστόν Σαλοῦ, ἐν τῷ καθ’ἡµᾶς Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία, χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβ. Ποιµενάρχου ἡµῶν Μητροπολίτου Γέροντος
Δέρκων κ. Ἀποστόλου.
Ὥρα ἐνάρξεως 9.00. Θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν
τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Τήν προσεχῆ Κυριακήν, 21ην Ἰουλίου ἐ.ἔ, Ε’ Ματθαίου, τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡµῶν Ἰωάννου καί Συµεών τοῦ
διά Χριστόν Σαλοῦ, ἐν τῷ καθ’ἡµᾶς Ἱερῷ Ναῷ τελεῖται
Θεία Λειτουργία.
Ὥρα ἐνάρξεως 8.30.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΣΗΛΚΙΟΪ

Τήν προσεχῆ Κυριακήν, 21ην Ἰουλίου ἐ.ἔ, Ε’ Ματθαίου, ἐπί τῇ µνήµῃ τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡµῶν Ἰωάννου
καί Συµεών τοῦ διά Χριστόν Σαλοῦ, ἐν τῷ καθ’ἡµᾶς Ἱερῷ
Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία.
Ὥρα ἐνάρξεως 8.30.

Ι. Ν. ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΝΗΜΑΧΑΛΛΕ - ΑΝΩ ΒΟΣΠΟΡΟΥ

Τήν προσεχῆ Κυριακήν, 21ην Ἰουλίου ἐ.ἔ, Ε’ Ματθαίου, τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡµῶν Ἰωάννου καί Συµεών τοῦ
διά Χριστόν Σαλοῦ, ἐν τῷ καθ’ἡµᾶς Ἱερῷ Ναῷ τελεῖται
Θεία Λειτουργία.
Ὥρα ἐνάρξεως 8.30.

ΙΕΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν καί παντός φιλακολούθου ὅτι τό Σάββατον, 20ην Ἰουλίου ἐ.ἔ, ἐπί
τῇ µνήµῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου, ἐν τῷ καθ’ἡµᾶς Ἱερῷ Νεκροταφειακῷ Ναῷ τελεῖται Θεία Λειτουργία.
Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

Ἐπὶ τῇ Θερινῇ περιόδῳ τὴν ὁποίαν διανύοµεν, πληροφορούµεν τὸ Χριστεπώνυµο πλήρωµα ὅτι ἡ Ἱερὰ Πατριαρχικὴ & Σταυροπηγιακὴ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης συνεχίζει κανονικῶς τὸ πρόγραµµα τῆς λειτουργίας
της. Ἤτοι ἡἹερά Μονὴ παραµένει ἀνοικτὴ ἀπὸ τὶς 8:30
ἔως καὶ τὶς 16:00, καθηµερινῶς τελούνται αἰ Ἱεραὶ ἀκολουθίαι:
Α. τοῦ ὄρθρου περὶ ὤραν 8ην πρωινήν,

Β. τοῦ ἐσπερινοῦ περὶ ὤραν 17ην ἀπογευµατινήν,
Γ. τοῦ ἀποδείπνου περὶ ὤραν 20ην Βραδινήν.

Καθ᾿ ἐκάστην Κυριακὴν τελεσθήσεται ὀ Ὄρθρος &
ἡ Θεία Λειτουργία περὶ ὤραν 8:30 πρωινὴν εἰς τὸ καθολικὸν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Καθ᾿ ἐκάστην Πέµπτην τελεσθησεται ὁ Ὄρθρος &
ἠ Θεία Λειτουργία περὶ ὤραν 9:30 πρωινὴν εἰς τὴν σκήτην τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος εἰς τὴν ὁποίαν θὰ τελεσθοῦν
καὶ αἰ δύο θεριναὶ πανηγύρεις.

Τὴν 6ην Αὐγούστου, ἑορτὴ τῆς Μεταµορφώσεως, ἡ πανήγυρις θὰ λάβῃ χώρα εἰς τὴν Σκήτη τοῦ Χριστοῦ.

Θὰ πραγµατοποιηθοῦν ἄπαντα τα προγραµµατισµένα συνέδρια καὶ αἰ λοιπαὶ πολιτιστικαὶ καὶ πολιτισµικαὶ ἐκδηλώσεις ἔως τὸ τέλος τῆς σεζὸν καὶ θὰ
ἀναγγελθοῦν διὰ εἰδικοῦ προγράµµατος.

Τέλος θα ὀλοκληρωθούν θα θερινά προγράµµατα
Erasmus τῶν φοιτητῶν.
ἐκ τῆς Ἱεράς Μονῆς

Πα ρα σκ ευή 19 Ι ου λί ο υ 2019

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Εκκλησιαστικαι Ειδησεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιµανδρίτην κ. Γεδεών Μαγκριώτην,
ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύµνου καί Ἀστυπαλαίας.
Tήν Ἐξοχ. κ. Ulrike Tilly, Πρέσβυν τῆς Αὐστρίας ἐν
Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτῆς ἐκ Τουρκίας,
συνοδευοµένην ὑπό τοῦ Ἐντιµ. Gerhard Lu/, Γενικοῦ Προξένου ἐνταῦθα, καί τῆς Εὐγεν. κ. Gamze Terzioğlu. Τῇ Α.
Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόµεναι τιµαί.
Toύς Ἐντιµ. κ. κ. Akkan Suver, Yüksel Çengel, Engin Köklüçınar καί Sezgin Bilgiç, καί τήν Εὐγεν. κ. Müjgan Güner,
ἐκ τῆς Μ.Κ.Ο. «Marmara», ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιµ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Χαριτόπουλον, νέον
Δήµαρχον Μαρωνείας-Σαππῶν Ν. Ροδόπης, µετά τῶν θυγατέρων αὐτοῦ Εὐγεν. δίδων Μαρίας καί Εἰρήνης, καί Μιλτιάδην Μαυρίδην, Δηµοτικόν Σύµβουλον, µετά τοῦ υἱοῦ
αὐτοῦ Ἐντιµ. κ. Γεωργίου.
Τόν Ἐντιµ. κ. Θεοφάνη Παπαδᾶν, ἐπιχειρηµατίαν, ἐξ
Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιµ. κ. Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην, Γραµµατέα
τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάµενον
τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνοµαστηρίοις αὐτοῦ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛ.
ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑΔΟΣ κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πισιδίας εὐχαρίστως ἀγγέλει
ὅτι, ἡ εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισµένου Ἐπισκόπου Εὐδοκιάδος κ. Ἀµβροσίου (Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πισιδίας κ. Σωτηρίου), τελεσθήσεται εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀλυπίου Ἀτταλείας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 21ης Ἰουλίου, προεξαρχούσης τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολοµαίου.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΛΗΣ
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΕΔΙΡΝΕΚΑΠΟΥ)

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν καί φιλακολούθων
χριστιανῶν ὅτι, τήν προσεχῆ Δευτέραν, 22αν Ἰουλίου, ἐπί
τοῖς µεθεόρτοις τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ
Θεσβίτου, τελεσθήσεται ἐν τῷ καθ̉ ἡµᾶς Ἱερῷ Ναῷ περί
ὥραν 19:00 πανηγυρικός Ἑσπερινός µετ̉ ἀρτοκλασίας,
ὑπέρ ὑγιείας καί µακροηµερεύσεως τοῦ Ἐντιµ. κ. Ἠλία
Γιόφογλου, Προέδρου τῆς Κοινότητος ἡµῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ.
Κυρίλλου, Ἡγουµένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος
Χάλκης.

Απογευµατινή - Apoyevmatini

Η ψήφος των οµογενών στη συνάντηση του
υφΥΠΕΞ Διαµατάρη µε τον Στ. Ταµβάκη

Συνάντηση µε τον νέο
υφυπουργό Εξωτερικών της
Ελλάδος, αρµόδιο για θέµατα
Αποδήµου Ελληνισµού Αντώνη Διαµατάρη, είχε την Τετάρτη ο τ. Πρόεδρος του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού, Στέφανος Ταµβάκης.
Σύµφωνα µε ρεπορτάζ της
ιστοσελίδας της Ελληνικής
Κοινότητας
Καΐρου
‘ekkairo.org’, βασικό αντικείµενο της συνάντησης ήταν
η ψήφος των οµογενών ενώ
ακροθιγώς τέθηκε και το διάδοχο σχήµα του ΣΑΕ. Ο κ.
Ταµβάκης παρέδωσε το σχετικό νοµοσχέδιο που είχε επεξεργαστεί το Συµβούλιο Αποδήµου Ελληνισµού επί προεδρίας του, σύµφωνα µε το
οποίο η ψήφος των οµογενών
και η εκπροσώπησή τους στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο σε καµία περίπτωση δεν επηρεάζουν το εκλογικό αποτέλεσµα, καθώς διασφαλίζουν την
διατήρηση των πολιτικών
ισορροπιών.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, προβλέπεται να υπάρχουν υποψήφιοι οµογενείς
στα ψηφοδέλτια των πολιτικών κοµµάτων, η δε ψηφοφορία να γίνεται µε επιστολική ψήφο και τοποθέτηση κάλπης στον τόπο διαµονής των
οµογενών, που είναι «ο πρακτικότερος, οικονοµικότερος,
ευκολότερος και φερεγγυότερος τρόπος ψηφοφορίας για
τους απόδηµους Έλληνες [...],
µια ευρύτερα χρησιµοποιούµενη µέθοδος στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, στις ΗΠΑ
και στη Μέση Ανατολή»,
όπως ανέφερε ο κ. Ταµβάκης.
Ο κ. Διαµατάρης από την
πλευρά του, είπε ότι το θέµα
της ψήφου των οµογενών είναι ένα ζήτηµα που απασχολεί και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τόνισε δε
ότι το συγκεκριµένο σχέδιο
νόµου θα αποτελέσει πολύτιµο εργαλείο και αφετηρία του
διαλόγου που θα ακολουθήσει.

Τουλάχιστον 15 παράτυποι
µετανάστες σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυµατίστηκαν σε τροχαίο µε µίνι µπας
στο οποίο επέβαιναν, στο Βαν,
όπως µετέδωσε το πρακτορείο
‘Doğan’.
Στα θύµατα συµπεριλαµβάνονται γυναίκες και παιδιά, διευκρίνισε το DHA, προσθέτοντας ότι το τροχαίο σηµειώθηκε
κοντά στα ιρανικά σύνορα κι ενώ
οι µετανάστες εισέρχονταν παράνοµα στην Τουρκία.
Ο πρώτος απολογισµός έκανε λόγο για 14 νεκρούς, αλλά ο
νοµάρχης Βαν, Μεχµέτ Εµίν
Μπιλνέζ, γνωστοποίησε ότι τελικά 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν,

οι οποίοι πιστεύεται ότι ήταν από
το Πακιστάν, το Αφγανιστάν
και το Μπαγκλαντές.
Τα τηλεοπτικά δίκτυα µετέδωσαν εικόνες από τις οµάδες
διάσωσης να σπεύδουν στον
τόπο της τραγωδίας, κοντά στα
θύµατα που βρίσκονταν γύρω
από το µικρό λεωφορείο το οποίο
έπεσε σε χαντάκι, στους πρόποδες ενός λόφου.
Η αστυνοµία ανακοίνωσε ότι
διεξάγεται έρευνα για να καθοριστούν τα αίτια του τροχαίου και
η εθνικότητα των τραυµατιών.
Το τροχαίο σηµειώθηκε στις
12.00 το µεσηµέρι όταν ο οδηγός
του µίνι µπας έχασε τον έλεγχο
του οχήµατος.

Ψηφίσµατα για την αναστολή της πώλησης στρατιωτικού
εξοπλισµού στη Σαουδική Αραβία και και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, αξίας 8 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, ενέκρινε η
Βουλή των Αντιπροσώπων των
ΗΠΑ. Ο Αµερικανός πρόεδρος
υποσχέθηκε να ασκήσει βέτο.
Πολλά µέλη του Κογκρέσου, µεταξύ των οποίων και
ορισµένοι Ρεπουµπλικανοί, δη-

λώνουν απογοητευµένοι από
τον εναγκαλισµό, όπως τον χαρακτηρίζουν, προς τη Σαουδική
Αραβία.
«Όταν βλέπουµε όσα συµβαίνουν στην Υεµένη είναι σηµαντικό οι ΗΠΑ να παίρνουν
θέση», δήλωσε ο Έλιοτ Ένγκελ,
Δηµοκρατικός βουλευτής που
συµµετέχει στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής
των Αντιπροσώπων.

Βαν: 15 νεκροί σε τροχαίο µε µίνιµπας που µετέφερε µετανάστες

Θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις.

Πεντάγωνο: Λήφθηκε µια απόφαση
βάσει µιας συγκεκριµένης ενέργειας
Άγκυρα: Θα πληγούν ανεπανόρθωτα οι σχέσεις.
‘Υπάρχουν και τα Sukhoi-35’, λέει ο Τσεµέζοφ

Συνέχεια από την 1η σελ.

«Προχωράµε σε έναν πολύ
συντεταγµένο τερµατισµό [της
συµµετοχής της Τουρκίας] τον
Μάρτιο του 2020», είπε η
Λορντ, αλλά απέφυγε να σχολιάσει ερωτηθείσα εάν η Άγκυρα θα µπορούσε να επανενταχθεί στο πρόγραµµα εάν
δεν εγκαταστήσει τους S-400.
«Πρόκειται για µια πολύ
συγκεκριµένη αντίδραση σε
µια συγκεκριµένη ενέργεια»,
δήλωσε από πλευράς του ο
Ντέιβιντ Τράκτενµπεργκ, αναπληρωτής υφυπουργός Άµυνας
αρµόδιος για τη χάραξη πολιτικής, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η αµερικανική κυβέρνηση «παραµένει προσηλωµένη στη στρατηγική σχέση της µε την Τουρκία».
‘Θα δούµε βάσει ποιού
άρθρου’ διώχνουν την Τουρκία
Η Τουρκία συνεχίζει να
αναζητά εναλλακτικές οδούς
στα εξοπλιστικά της, δήλωσε
ο πρόεδρος της αµυντικής βιοµηχανίας, Ισµαήλ Ντεµίρ. «Αν
κλείσει µια πόρτα θα ανοίξει
µια άλλη, µπορεί να δηµιουργήσουµε τη δική µας πόρτα,

κάθε επιλογή είναι στο τραπέζι», είπε ο κ. Ντεµίρ, αναφέροντας ότι αναµένουν από
τις ΗΠΑ να τους προωθήσουν
την απόφαση για τα F-35 επίσηµα.
«Μέχρι σήµερα εκπληρώσαµε στο ακέραιο τις ευθύνες
µας, πληρώσαµε τις οφειλές
µας για τα F-35. Υπάρχει µια
απόφαση για µονοµερή αναβολή. Είναι µια απόφαση που
δεν συνάδει µε την συµφωνία.
Περιµένουµε να µας την στείλουν επίσηµα. Θέλουµε να
δούµε βάσει ποιού άρθρου
της συµφωνίας λήφθηκε αυτή
η απόφαση», είπε ακόµη ο
Ισµαήλ Ντεµίρ, συµπληρώνοντας ότι στην απόφαση χρησιµοποιείται η λέξη ‘αναβολή’,
όχι η λέξη ‘αποκλεισµός’».
Σχετικά µε το αεροπλανοφόρο που ναυπηγεί η Τουρκία,
ο κ. Ντεµίρ είπε ότι το πρόγραµµα συνεχίζεται και θα
επιταχυνθεί. Απαντώντας σε
σχετική ερώτηση είπε ότι «η
Τουρκία δεν είχε λάβει καµιά
οριστική απόφαση για τοποθέτηση των F-35 στο αεροπλανοφόρο που κατασκευάζει».

ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων αναστέλλει την
πώληση στρατιωτικού εξοπλισµού στη Σ. Αραβία

Κριτική ΑΚΕΛ κατά Μόσχας
Σελίδα 3

Η Ρωσική Οµοσπονδία επανέλαβε τη διαφωνία της µε την
επιβολή κυρώσεων της ΕΕ σε βάρος της Τουρκίας.
«Αυτή η ρωσική τοποθέτηση
δεν µας βρίσκει σύµφωνους και
συνιστά µια αρνητική εξέλιξη.
Προφανώς δεν είναι άσχετη µε την
προσέγγιση Ρωσίας-Τουρκίας αλλά
και µε την πάγια θέση της Ρωσίας
ότι µόνο το Συµβούλιο Ασφαλείας
του ΟΗΕ έχει το δικαίωµα να επιβάλλει κυρώσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ, βουλευτής Στέφανος Στεφάνου.
Ωστόσο, υποστήριξε, για να
φτάσουµε σε αυτό το σηµείο «είναι
φανερό ότι συνέβαλε και η στρατηγική επιλογή των κυβερνώντων
να προσκολλήσουν την Κύπρο στο
άρµα των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και να ευθυγραµµιστούν µε τη δυτική επιθετικότητα σε βάρος της Ρωσίας.
Με συγκεκριµένες επιλογές των
κυβερνώντων πλήγηκαν καίρια οι
σχέσεις Κύπρου-Ρωσίας».
Πρέπει, εντούτοις, να σηµειωθεί ότι, παρά τη τοποθέτηση της
ρωσικής διπλωµατίας και παρά τις
πολιτικές επιλογές της κυπριακής

κυβέρνησης, η Ρωσία, σύµφωνα µε
τον κ. Στεφάνου, δεν παύει να υποστηρίζει την επανέναρξη διαλόγου
για το Κυπριακό και λύση στη
βάση των παραµέτρων του ΟΗΕ,
όπως άλλωστε επισήµανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ στην πρόσφατη συνάντηση που είχε µαζί του ο ΓΓ του
Κόµµατος Άντρος Κυπριανού.
Σε αυτά, είπε ο κ. Στεφάνου,
πρέπει να κτίσει η κυπριακή κυβέρνηση για να αποκαταστήσει τις
σχέσεις µας µε µια χώρα µόνιµο µέλος του ΣΑ του ΟΗΕ και µε παραδοσιακές φιλικές σχέσεις µε την πατρίδα µας. «Στόχος της εξωτερικής
πολιτικής µας πρέπει να είναι να
κερδίζουµε και όχι να χάνουµε φίλους στον αγώνα για δικαίωση της
πατρίδας µας», επεσήµανε ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ.
Α. ΒΙΚΕΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΤΥΠΗ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Συµφωνία Αναστασιάδη και Ακιντζί
Συνέχεια από την 1η σελ.

συνοµιλιών υπό την ηγεσία του γ.γ.
του ΟΗΕ µε ξεκάθαρο χρονοδιάγραµµα και επικεντρωµένη στη
λύση.
Αναφέρει ότι µετά το Κραν
Μοντανά απέφυγε να γράψει στον
γ.γ. του ΟΗΕ µε την προσδοκία ότι
οι συναντήσεις που γίνονταν θα
έφεραν καρπούς. Όµως, σηµειώνει, οι επαφές της κ. Λουτ έφθασαν σε αδιέξοδο και για αυτό απευθύνεται σε αυτόν και επειδή αυξάνεται η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.
Παρά τα αρνητικά, αναφέρει ο
Ακιντζί, «ο ίδιος συνεχίζει τη δέσµευσή του για µια λύση και ότι
καταβάλλει προσπάθειες ούτως
ώστε όλες οι πλευρές να έρθουν
µαζί για να υπάρξει πρόοδος και µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης
που θα έχουν θετικό αντίκτυπο
στις δύο κοινότητες. Τάσσεται υπέρ
της λήψης και άλλων ΜΟΕ».
Ο κ. Ακιντζί ισχυρίζεται ότι η
ε/κ πλευρά αντιτίθεται πιο έντονα
στο θέµα της πολιτικής ισότητας
και αυτό είναι το µεγαλύτερο εµπόδιο.
Γράφει ότι η ε/κ πλευρά υπαναχώρησε από τη συµφωνία για
τουλάχιστον µιας θετικής ψήφου
από κάθε συνιστώσα πολιτεία στο
Υπουργικό Συµβούλιο.
Στην επιστολή του αναφέρει
ακόµη ότι η πολιτική ισότητα «δεν
σηµαίνει πλήρη αριθµητική ισότητα
σε όλα τα οµοσπονδιακά σώµατα
της κυβέρνησης αλλά αποτελεσµατική συµµετοχή των δύο κοινοτήτων σε όλους τους µηχανισµούς λήψης αποφάσεων της οµοσπονδιακής κυβέρνησης, την υιοθέτηση προστατευτικών µέτρων
για αποφυγή λήψης αποφάσεων
από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση
κατά της άλλης κοινότητας και οι
εξουσίες των δύο οµόσπονδων
κρατιδίων να είναι ίδιες και ίσες».
Υπενθύµισε στο σηµείο αυτό τα
ψηφίσµατα 716 (1991) και 750
(1992).
Κατά τον Ακιντζί η πολιτική
ισότητα των δύο κοινοτήτων, όπως
είναι στα ψηφίσµατα του ΟΗΕ, δεν
πρέπει να ερµηνεύεται µόνο στο
πλαίσιο των «ζωτικών συµφερόντων» και υποστηρίζει ότι σε συνάντηση, που είχε µε τον πρόεδρο
Αναστασιάδη, στις 26 Φεβρουαρίου 2019, «ο Ελληνοκύπριος ηγέτης
του απάντησε ότι δεν θεωρεί τους
υδρογονάνθρακες και τα θέµατα
του οµοσπονδιακού προϋπολογισµού ως θέµατα που αφορούν στα

ζωτικά συµφέροντα των Τ/κ».
Επίσης, ο Ακιντζί στην ίδια
επιστολή υποστηρίζει:
*Ως τ/κ πλευρά διατηρούµε τη
θέση ότι σε οποιαδήποτε διευθέτηση του διαµοιρασµού της εξουσίας, οι εξουσίες που θα µείνουν
στην κοινή κυβέρνηση, σχετίζονται
άµεσα µε τα δικαιώµατα και τα
συµφέροντα των δύο κοινοτήτων ή
των δύο συνιστώντων κρατών.
*Η πρόταση για αποκεντρωµένη δοµή µε λιγότερη εξουσία στην
οµοσπονδιακή κυβέρνηση ήταν
πάντα µια προσέγγιση της τ/κ πλευράς στις συνοµιλίες αλλά ότι αυτό
δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
να αγνοείται η πολιτική ισότητα
των Τ/Κ.
*Η αποτελεσµατική συµµετοχή
των Τ/κ στην διζωνική, δικοινοτική οµοσπονδία στη βάση της πολιτικής ισότητας όπως καθορίζεται
στον ΟΗΕ, πρέπει να διασφαλιστεί
είτε είναι αποκεντρωµένη είτε όχι.
*Η εκ περιτροπής προεδρία είναι ακόµη µια θεµελιώδης έκφραση αυτής της παραµέτρου. Ο Ε/κ
ηγέτης προτείνει κοινοβουλευτικό
σύστηµα µε µόνιµο Ε/κ Πρόεδρο
και Τ/κ αντιπρόεδρο και εκ περιτροπής πρωθυπουργό και αναπληρωτή πρωθυπουργό και αυτό είναι
σε αντίθεση µε τα έξι σηµεία στο
πλαίσιο που του γ.γ. του ΟΗΕ.
*Είναι σηµαντικό να υπενθυµίσουµε ότι αυτή η πρόταση συζητήθηκε στα πρώτα στάδια του τελευταίου γύρου διαπραγµατεύσεων
και απορρίφθηκε από τα δύο µέρη.
Έτσι, θέτοντας αυτό ως µια νέα
ιδέα για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο, δείχνει ξεκάθαρα ότι η ε/κ ηγεσία προσπαθεί να απαλλαχθεί από
την εκ περιτροπής προεδρία.
Ο κ. Ακιντζί αναφέρει ότι η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο αυξάνεται σε συνδυασµό µε τις εξελίξεις στο θέµα των υδρογονανθράκων και το αδιέξοδο στο Κυπριακό και λέει ότι ήδη από το 2011
είχε προβλεφθεί αυτό και «αντί µονοµερών ενεργειών που βλάπτουν
την ειρήνη και την σταθερότητα
στην περιοχή, έκαναν προτάσεις για
συνεργασία των δύο πλευρών ως οι
ιδιοκτήτες του νησιού για να ενεργήσουν µαζί για τον κοινό πλούτο».
Τέλος, ο Ακιντζί αναφέρει ότι οι
προτάσεις ισχύουν ακόµη και ότι «η
ε/κ πλευρά τις αγνοεί και συνεχίζει
τις µονοµερείς ενέργειες, ρίχνοντας
το φταίξιµο στην τουρκική πλευρά,
η οποία έπρεπε να αντιδράσει για
να διατηρήσει τα νόµιµα δικαιώµατά της και συµφέροντα».
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Ο κόσµος σε µια στήλη...

χρόνος τελειώνει για να διασωθεί η INF, µία από
τις συνθήκες-κλειδιά της περιόδου του Ψυχρού Πολέµου για τον πυρηνικό αφοπλισµό, προειδοποίησε για µία
ακόµη φορά ο γενικός γραµµατέας του ΝΑΤΟ. Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Γενς Στόλτενµπεργκ δεσµεύτηκε για
µία «µετρηµένη, αµυντική» απάντηση, εφόσον η Ρωσία δεν
συµµορφωθεί ξανά µε τους όρους της συνθήκης, έως τις
διορία της 2ας Αυγούστου που έχει ορίσει η Ουάσιγκτον.
«Πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι για έναν κόσµο µε περισσότερους ρωσικούς πυραύλους», προειδοποίησε ο γενικός γραµµατέας του ΝΑΤΟ.
ροπολογία που µπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια
µελλοντικής κυβέρνησης να διακόψει την λειτουργία
του κοινοβουλίου για να διασφαλίσει ένα Brexit χωρίς
συµφωνία, ενέκρινε η Βουλή των Κοινοτήτων. Εισηγητές της
τροπολογίας ήταν ο Χίλαρι Μπεν του Εργατικού Κόµµατος
και ο Άλιστερ Μπερτ των Τόρις. Υπερψηφίσθηκε από 315
βουλευτές, έναντι 274 αρνητικών ψήφων. Η κίνηση της Βουλής των Κοινοτήτων θεωρείται προληπτικό πλήγµα κατά της
εξουσίας του Μπόρις Τζόνσον, σύµφωνα µε τον Guardian.
έες κυρώσεις κατά του Νικολάς Μαδούρο και των κρατικών αρχών για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την καταστολή, ζητά µε ψήφισµά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών καλεί την Ε.Ε. να περιστείλει τις µετακινήσεις των ατόµων αυτών και να παγώσει τα περιουσιακά τους στοιχεία και τις θεωρήσεις διαβατηρίων τους, όπως και των στενότερων συγγενών
τους.
ωρίς συµφωνία για τον µηχανισµό κατανοµής
των αιτούντων άσυλο που φτάνουν στην Ευρώπη
έληξε χθες η άτυπη Σύνοδος των υπουργών Εσωτερικών
της Ε.Ε. στο Ελσίνκι, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ, ενώ πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν. Το θέµα θα συζητηθεί και πάλι
τη Δευτέρα στο Παρίσι όπου θα συναντηθούν οι υπουργοί
Εσωτερικών και Εξωτερικών της Ε.Ε., επεσήµανε ο Καστανέρ. Στόχος, πρόσθεσε ο Γάλλος υπουργός, είναι να εξασφαλιστεί η στήριξη περίπου 15 χωρών για τη δηµιουργία αυτού του µηχανισµού.
ουλάχιστον 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες σε
εµπρηστική επίθεση σε στούντιο κινούµενων σχεδίων
στο Κιότο, στην Ιαπωνία. Δεκάδες ακόµη έχουν τραυµατιστεί, εκ των οποίων 10 σοβαρά, ενώ νεκροί και τραυµατίες
πιθανότατα να αυξηθούν, καθώς όπως µεταδίδουν τα τοπικά
µέσα ενηµέρωσης, εργαζόµενοι ακόµη αγνοούνται. Σύµφωνα
µε τις αστυνοµικές αρχές, το πιθανότερο είναι πως πρόκειται
για εγκληµατική ενέργεια.
απόφαση της κυβέρνησης της Ουγγαρίας να κηρύξει
κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα το 2015 εξαιτίας της µεταναστευτικής κρίσης δεν ήταν δικαιολογηµένη,
δήλωσε αξιωµατούχος του ΟΗΕ αρµόδιος για τη µετανάστευση, ο οποίος επέκρινε επίσης τον τρόπο που οι ουγγρικές αρχές µεταχειρίζονται τους µετανάστες στις ζώνες τράνζιτ στα σύνορα της χώρας. Δεν υπήρξε «µαζική εισροή µεταναστών και αιτούντων άσυλο» στην Ουγγαρία, δήλωσε από
τη Βουδαπέστη ο Φελίπε Γκονζάλες Μοράλες ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα των µεταναστών.
νοπλοι σκότωσαν έξι πολίτες την Τετάρτη σε ενέδρα στην περιοχή του Σινά, στη βόρεια Αίγυπτο,
όπως ανέφεραν αυτόπτες µάρτυρες.

E-MAIL: apo.istanbul@gmail.com

«Υποσχέθηκε ανάπτυξη
αλλά πώς θα το καταφέρει;»

Η ανάγκη άµεσης εφαρµογής µέτρων για την ανάπτυξη από
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και η αποκάλυψη κυκλώµατος που βοηθούσε µετανάστες να διαφύγουν παράτυπα στην
Ευρώπη µέσω της Κω στην επισκόπηση τύπου.
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Μετά βαθυτάτης θλίψεως αγγέλλουµε τον θάνατο
του πολυαγαπηµένου µας συζύγου, πατέρα, αδελφού,
εξαδέλφου, νονού και συγγενούς

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΜΙΣΟΓΛΟΥ

Η νεκρώσιµος ακολουθία τελείται αύριο Σάββατο, 20
Ιουλίου 2019, ώρα 13:30, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πικριδίου (Hasköy).
Η τεθλιµµένη σύζυγος, Ναυσικά Βερµίσογλου.
Τα τεθλιµµένα τέκνα, Γρηγόρης Βερµίσογλου και
Ευαγγελία Βερµίσογλου.
Ο τεθλιµµένος αδελφός, Στέφανος Βερµίσογλου,
µετά της συζύγου του Οντίλ Ταφλέ.
Τα τεθλιµµένα βαπτιστικά, Μαρία και Φλώρα Βερµίσογλου.
Τα τεθλιµµένα εξαδέλφια, Ευγενία και Στέφανος Κουπτσόπουλος, Αλεξάνδρα και Ελένη Βερµίσογλου, Παντελής Τεµαρέλ, Παύλος και Κωνσταντίνος Μακρίδης και
Οι λοιποί ενταύθα και εν τω εξωτερικώ συγγενείς.

«Η νέα συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
µπορεί, µε την απόλυτη πλειοψηφία που διαθέτει, να κάνει πράξεις τις υποσχέσεις που έδωσε στον προεκλογικό αγώνα. Υποσχέθηκε ανάπτυξη, δεν έχει πει όµως ακόµη πώς θέλει να το
καταφέρει» αναφέρει ρεπορτάζ της γερµανικής ραδιοφωνίας
DLF συνεχίζοντας: «Ποιά ακριβώς µέτρα εννοεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ελληνικός λαός µπορεί µόνο
να υποθέσει αυτή τη στιγµή. Το αν έργα ιδιωτικοποιήσεων όπως
η υπερ-πόλη (mega-city) στο παλιό αεροδρόµιο του Ελληνικού θα φέρουν όντως έως και 70.000 θέσεις εργασίας, δεν είναι ξεκάθαρο». Όπως σηµειώνει το ρεπορτάζ «το πώς, πού και
τι ακριβώς θα γίνει στο πεδίο των ξένων επενδύσεων, προσπαθούν να καταλάβουν αυτές τις µέρες πολλοί ψηφοφόροι
της ΝΔ, αλλά και οι Έλληνες που δεν ψήφισαν τον Μητσοτάκη ως τον νέο πολιτικό που φέρνει ελπίδα». Σύµφωνα µε
το ρεπορτάζ ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλέον ως αρχηγός της
κυβέρνησης και της πλειοψηφίας στο νεοεκλεγµένο κοινοβούλιο γνωρίζει ότι «πρέπει να παραδώσει γρήγορα αποτελέσµατα µετά τα προεκλογικά λόγια που άνοιξαν την όρεξη.
Η ‘πίτα’ πρέπει να µεγαλώσει για όλους τους Έλληνες, αυτή
ήταν µια απλή, ηχηρή του υπόσχεση. Από τους ελεγκτές της
ευρωζώνης και τον Κλάους Ρέγκλινγκ, από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας, έρχεται η σαφής προειδοποίηση
προς τη νέα ελληνική κυβέρνηση, ότι τα προγράµµατα λιτότητας πρέπει να εφαρµοστούν περαιτέρω µε πειθαρχία».

ΕΥΧΕΣ

Εις τους αύριο εορτάζοντες, εκλεκτούς συµπολίτες µας,
κ. κ.:
Ηλία Αϊβάτογλου, ιατρό, πρόεδρο της Κοινότητας Βαθυρρύακος και
Ηλία Γιόφογλου, πρόεδρο της κοινότητος Μπαλίνου,
ευχόµαστε υγεία, χρόνια πολλά και κάθε οικογενειακή
ευτυχία.

ταφέρνουν να φτάσουν στη Γερµανία ή άλλες χώρες µε πλαστά έγγραφα.
«Εάν η φον ντερ Λάιεν θέλει να κερδίσει σε αξιοπιστία...»

Την εκλογή της Γερµανίδας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην
ηγεσία της Κοµισιόν σχολιάζουν επίσης γερµανόφωνα µέσα.
Η αυστριακή Die Presse αναφέρει: «Η φον ντερ Λάιεν έχει όντως υποσχεθεί πάρα πολλά (…) Εντούτοις εκείνοι που της έδωσαν το χρίσµα είναι έτοιµοι να ζητήσουν ανταλλάγµατα για την
ψήφο τους. Η πολιτικός του CDU έχει όµως µόνο µια ευκαιρία για να αποδείξει µέσα στο µπερδεµένο ευρωπαϊκό παιχνίδι
εξουσίας ότι έχει το πάνω χέρι: Πρέπει να δηµιουργήσει µια
νησίδα µέσα στο κτήριο Μπερλεµόν των Βρυξελλών, που θα
λειτουργεί αποκλειστικά στη βάση του ευρωπαϊκού δικαίου (…)
Αν θέλει να κερδίσει σε αξιοπιστία, θα πρέπει πρώτα να βάλει στη θέση τους το Παρίσι και το Βερολίνο. Μόνο έτσι θα
αντλήσει σεβασµό και από τα υπόλοιπα κράτη-µέλη».
Πιο πλούσιοι από ποτέ οι Γερµανοί

Κύκλωµα διακίνησης µεταναστών εν µέσω τουριστικής
σεζόν

Νέο ρεκόρ καταγράφει η χρηµατική περιουσία των Γερµανών, παρά τα ιστορικά χαµηλά επιτόκια που εκµηδενίζουν
τις αποδόσεις. Την ίδια στιγµή ωστόσο, αυξάνεται και ο νέος
δανεισµός των νοικοκυριών.
Πλουσιότερα από ποτέ είναι τα γερµανικά νοικοκυριά. Η
συνεχής αυξητική τάση των τελευταίων ετών δεν ανακόπτεται ούτε στο πρώτο τρίµηνο του 2019, σύµφωνα µε στοιχεία
που έδωσε προ ηµερών στη δηµοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα
της Γερµανίας (Bundesbank). Σε 6.170 δισεκατοµµύρια
ευρώ ανέρχεται πλέον η συνολική αξία της χρηµατικής πεΣτην εξάρθρωση κυκλώµατος που διευκόλυνε πρόσφυγες και ριουσίας σε όλη τη χώρα. Σε αυτήν περιλαµβάνονται µετρηµετανάστες χωρίς νόµιµα έγγραφα να διαφύγουν αεροπορικώς τά, τραπεζικές καταθέσεις όψεως ή προθεσµίας, αξιόγραφα
από την Κω σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναφέρεται ρεπορτάζ και αξιώσεις απέναντι σε ασφαλιστικές εταιρίες. Δεν περιτης ειδησεογραφικής ιστοσελίδας tagesschau.de. «Χιλιάδες του- λαµβάνονται οι επιχειρηµατικές συµµετοχές και τα ακίνητα.
ρίστες συνωστίζονται καθηµερινά κατά την τουριστική σεζόν Σύµφωνα πάντως µε παλαιότερη µελέτη της Bundesbank η συστο µικρό αεροδρόµιο της Κω. Ο χώρος αναχωρήσεων στο αε- νεχής άνοδος τιµών στην αγορά ακινήτων έχει αυξήσει και τις
ροδρόµιο του νησιού των Δωδεκανήσων είναι κατά κανόνα αποδόσεις για τους ιδιοκτήτες.
υπερπλήρης. Μέσα σε όλη αυτή την αναστάτωση δρούσε τους
Εξειδικευµένες ιστοσελίδες που παρακολουθούν την αύτελευταίους µήνες ένα εξαιρετικά επικερδές επιχειρηµατικό κύ- ξηση της χρηµατικής περιουσίας στη Γερµανία σε πραγµακλωµα διακινητών, που πλέον εξαρθρώθηκε από την ελληνι- τικό χρόνο (όπως η tagesgeldvergleich.net) καταγράφουν το
κή αστυνοµία», σηµειώνει η ιστοσελίδα, αναφέροντας ότι το εξής εντυπωσιακό: κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, προστίκύκλωµα µετέφερε από την Αθήνα στην Κω µετανάστες µε πλα- θενται λίγα ευρώ στο συνολικό αποθεµατικό. Πάντως από τη
στά ταξιδιωτικά έγγραφα προκειµένου από εκεί να πετάξουν µελέτη της Bundesbank δεν προκύπτει κάποια νέα εκτίµηση
προς ευρωπαϊκές πόλεις. Οι διακινητές έπαιρναν αµοιβή για την κατανοµή του πλούτου στο πρώτο τρίµηνο του
€4.000 – €6.000 ανά άτοµο (σ.σ. 25-39 χιλ. ΛΤ), ενώ η αστυ- 2019. Παλαιότερες έρευνες κατέγραφαν τεράστιες ανισότηνοµία παρακολουθούσε τις κινήσεις του κυκλώµατος εδώ και τες: ενώ σύµφωνα µε την στατιστική κάθε Γερµανός πολίτης
πάνω από ένα χρόνο και όπως σηµειώνει το ρεπορτάζ «πόσοι κατέχει χρηµατική περιουσία άνω των 200.000 ευρώ, στην
πρόσφυγες έφτασαν µε αυτό τον τρόπο στη Γερµανία, τη Μ. πραγµατικότητα ούτε ο ένας στους τέσσερις δεν διαθέτει τόσα
Βρετανία, την Ελβετία ή την Ολλανδία δεν είναι γνωστό. Για πολλά χρήµατα. Ακόµη και οι αυξηµένες αποδόσεις στην αγοτην ώρα στην Ελλάδα ζουν περίπου 80.000 µετανάστες, το κα- ρά ακινήτων δεν αφορούν τους πολλούς, καθώς το ποσοστό
θεστώς παραµονής των οποίων είναι ασαφές».
ιδιοκατοίκησης στη Γερµανία δεν ξεπερνά το 45%.
Το ρεπορτάζ εστιάζει και στη γερµανική οµοσπονδιακή
Σε σχέση µε την προηγούµενη καταγραφή, που αφορούσε
αστυνοµία, η οποία συνεχίζει να απασχολεί προσωπικό σε ελ- το τελευταίο τρίµηνο του 2018, η χρηµατική περιουσία έχει αυληνικά αεροδρόµια. Όπως αναφέρει, στο αεροδρόµιο της Αθή- ξηθεί κατά 2,6%, ήτοι 153 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και αυτό γιανας καθηµερινά εντοπίζονται µετανάστες που θέλουν να φύ- τί αυξήθηκαν κυρίως τα αποθέµατα µετρητών και οι ασφαλιγουν από την Ελλάδα µε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ στικές αξιώσεις, ενώ για πρώτη φορά µετά από τέσσερα χρότα εργαστήρια παραποίησης εγγράφων σε συγκεκριµένες πε- νια καταγράφουν άνοδο και οι καταθέσεις σε τραπεζικά βιριοχές της Αθήνας έχουν φόρτο εργασίας και την ίδια ώρα βλιάρια. Πρόκειται για µία διαίσθηση ότι επίκειται άνοδος των
έχουν αυξηθεί έντονα οι κλοπές διαβατηρίων και ταυτοτήτων τραπεζικών επιτοκίων; Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιµούν ότι
τουριστών. Τέλος όπως σηµειώνει το ρεπορτάζ «δεδοµένου αυτό δεν πρόκειται να συµβεί στο άµεσο µέλλον, άλλωστε αυτό
ότι στην καρδιά της τουριστικής σεζόν κάθε λεπτό µετράει στα προκύπτει και από τις εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
αεροδρόµια, δεν µπορεί να γίνει πλήρως λεπτοµερής έλεγχος Τράπεζας. Αλλά όπως επισηµαίνει η ίδια η Bundesbank «εξαταυτότητας σε όλους τους επιβάτες. Εν αµφιβολία το προ- κολουθεί να εκδηλώνεται µία σαφής προτίµηση για επενδυτισωπικό της γερµανικής αστυνοµίας αναφέρει ύποπτες περι- κά προϊόντα ρευστοποιήσιµα και χαµηλού ρίσκου». Με απλά
πτώσεις στα αεροδρόµια τελικού προορισµού. Εκεί κάποιοι λόγια: οι περισσότεροι Γερµανοί θέλουν "λίγα και σίγουρα" χρήσυλλαµβάνονται, ωστόσο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, υψη- µατα, αντί για επενδυτικά προϊόντα που υπόσχονται µεγάλα κέρλός είναι και ο αριθµός εκείνων που, παρά τους ελέγχους, κα- δη, αλλά µπορεί να έχουν και πολλούς κινδύνους.

