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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Η.Β. ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Τα√ 46 από τα 60 χρόνια
είναι μαύρα...
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΜΦΙΤΑΛΑΝΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Υποχρεωτική για όλους
η μάσκα στα καταστήματα της
Αγγλίας από τις 24 Ιουλίου
l ΠΡΟΣΤΙΜΟ £100 ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ
(ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)
ΣΕΛΙΔΑ 5

ΜΕΤΑ ΤΟ BREXIT ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΣΤΗΡΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

Με… 70 πόντους και Α. Level η είσοδος
στο Η.Β. από την 1η Ιανουαρίου 2021
l ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟ… «ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ»
ΣΕΛΙΔΑ 5

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Το Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της ΕΕ καλεί
την Άγκυρα να αλλάξει την απόφαση
για την Αγία Σοφία
l ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ
ΤΙΣ ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
ΣΕΛΙΔΑ 7

Αγιά Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι
ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9

The New Oil Fuels The Great
Acceleration
Γράφει ο Νίκος Σύκας,
Σύμβουλος Στρατηγικής
& Καινοτομίας
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ΣΕΛΙΔΑ 15

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΥΠΕΞ ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ: «Λαφυραγωγός η
Τουρκία επιδιώκει νέο οθωμανικό όραμα»
l ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Ο ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΚΙΩΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΜΠΙΑΝ ΧΑΜΙΛΤΟΝ
l ΤΕΡΕΖΑ ΒΙΛΛΙΕΡΣ ΚΑΙ ΡΟΤΖΕΡ ΓΚΕΪΛ ΕΠΕΚΡΙΝΑΝ ΕΝΤΟΝΑ
ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕ ΤΖΑΜΙ
ΣΕΛΙΔΑ 10

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ,
ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Άριστος συντονισμός Αθήνας Λευκωσίας για αντιμετώπιση της
τουρκικής επιθετικότητας
n ΖΗΤΗΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ «ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΑΡΑΧΟΠΟΙΟΥ»

n ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΔΕΝ ΤΑΠΕΙΝΩΝΟΝΤΑΙ
ΑΛΛΑ ΤΑΠΕΙΝΩΝΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΣΕΒΟΝΤΑΙ»

ΣΕΛΙΔΕΣ 2-3

ΕΠΕΣΕ ΑΥΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ…

Η τελική διαδικτυακή
γιορτή των σχολείων
Μάνορ Χιλλ και Φίνσλεϋ
l ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ…

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 11-13 ■ Η ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ, ΣΕΛ. 14

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
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ELEFTHERIA ● Thursday 16th July 2020

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Άριστος συντονισμός Αθήνας Λευκωσίας για αντιμετώπιση
της τουρκικής επιθετικότητας
Κ

οινή και άριστα συντονισμένη είναι η πολιτική
Αθήνας και Λευκωσίας για αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας, η οποία κλιμακώνεται
επικίνδυνα τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης κατά τη συνάντησή τους την Τρίτη
στην Αθήνα τόνισαν την ανάγκη να επιβληθούν «δυναμικότερες» κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση
κατά της Τουρκίας. Παράλληλα, διαπίστωσαν ότι η
βεβήλωση από τον Ερντογάν της Αγίας Σοφίας ήταν
επιλογή του Τούρκου προέδρου που κόβει τους δεσμούς τής Τουρκίας με το Δυτικό κόσμο.
Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την Τουρκία τοπικό ταραχοποιό, τονίζοντας ότι απαιτείται μια συνολική ευρωπαϊκή απάντηση. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου σημαίνει την
ώρα για δυναμικότερες αντιδράσεις. Η Ευρώπη οφείλει
να καταρτίσει κατάλογο ενεργών και κυρώσεων εναντίον
μιας χώρας που διεκδικεί ρόλο τοπικού ταραχοποιού
ανέφερε ο πρωθυπουργός κατά της διάρκεια των κοινών
δηλώσεών του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.
Τις εξελίξεις εξακολουθεί να φορτίζει η επιθετική στάση της Άγκυρας. Οι ενέργειές της κινούνται εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου. Προκαλεί όλες τις γειτονικές
χώρες. Παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας
και Κύπρου, οι ενέργειες της Τουρκίας στρέφονται κατά
της Ευρώπης, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μικρόψυχη πρωτοβουλία της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγιά-Σοφιά σε
τζαμί και υπογράμμισε πως με τον τρόπο αυτό «η Τουρκία επιλέγει να κόψει τους δεσμούς της με το δυτικό
κόσμο».
«Δεν είναι θέμα καν ευρωτουρκικό αλλά παγκόσμιο. Η
Τουρκία επιλέγει να κόψει δεσμούς με τον δυτικό κόσμο
και τις αξίες του. Η ιστορία διδάσκει πως η κληρονομιά
του κόσμου δεν μπορεί να γίνει διελκυστίνδα μεταξύ των
κρατών», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τα μνημεία δεν ταπεινώνονται, αλλά «ταπεινώνουν αυτούς που δεν τους σέβονται».
Σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα, είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός, μελετά τις αντιδράσεις της σε όλα τα επίπεδα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναρωτήθηκε με νόημα
επίσης, ότι «μετά από την προσβολή γεννιέται το ερώτημα
αν η Αγία Σοφία μπορεί να διατηρεί τα προνόμια του παγκόσμιου μνημείου κληρονομιάς της Unesco».
Ελλάδα και Κύπρος θέλουν το διάλογο, επεσήμανε ο
κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο διάλογος
προϋποθέτει τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου αλλά και
τους κανόνες καλής γειτονίας, «χωρίς εκβιαστικές απειλές και υποβόσκουσα χρήση βίας».
Υπάρχει πλήρης ταυτότητα απόψεων με Αθήνα
για όλα τα θέματα που συζητήσαμε, τόνισε ο κ.Αναστασιάδης, ενώ επανέλαβε ότι υπάρχει άριστος συντονισμός των δυο Κυβερνήσεων. «Δεν προκαλούμε, προκαλούμεθα», είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
«Δεν θα επιτρέψουμε να επικρατήσει αυτό που η
Τουρκία επιδιώκει, δηλαδή να υποκύψουμε στην πρόκληση για να δημιουργηθεί αχρείαστη κρίση. Θα επικαλεστούμε τις ευαισθησίες Ευρωπαίων εταίρων, ειδικά σε
αυτό που δεν ανέμενε κανείς από ένα κοσμικό κράτος:
την μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τέμενος».
Αναλυτικά στις δηλώσεις τους οι δύο ηγέτες, μεταξύ
άλλων, είπαν:
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ
Νίκο, σε υποδέχθηκα σήμερα σε κλίμα φιλίας και συνεργασίας, όπως πάντοτε άλλωστε. Λίγο πριν από το κρίσιμο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως ξέρετε το βασικό θέμα
στην ατζέντα του είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.
Ο νέος χρηματοδοτικός μηχανισμός, δηλαδή, που θα
επιτρέψει στις οικονομίες των κρατών-μελών, αλλά και
της Ευρώπης συνολικά, να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας., κάτι που ενδιαφέρει απολύτως τις δύο
χώρες μας, που πλήττονται ειδικά από την υποχώρηση
που έφερε η υγειονομική κρίση στον κρίσιμο τομέα του
τουρισμού. Στο ζήτημα αυτό, πρέπει να σας πω, ότι οι θέσεις μας ταυτίζονται απόλυτα, συμπίπτουν όμως και με

τις θέσεις της μεγάλης πλειοψηφίας των εταίρων μας.
Επιμένουμε στο ακέραιο του ύψους των ενισχύσεων
που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υποστηρίζουμε
ότι ο κεντρικός τους κορμός πρέπει να είναι οι επιχορηγήσεις και όχι ο δανεισμός και βέβαια επιμένουμε ότι για
τη διάθεσή τους δεν χρειάζονται πρόσθετες ειδικές προϋποθέσεις. Το ισχύον πλαίσιο τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλωστε, είναι ήδη λειτουργικό και, όπου απαιτείται,
αρκετά αυστηρό.
Πρόκειται για ένα στοίχημα της Ευρώπης, που αφορά
μία θεμελιώδη αρχή της: Αυτήν της αλληλεγγύης και της
ισόρροπης ανάπτυξης. Αλλά πρόκειται και για μια πρόκληση σχετικά με τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή μας οικογένεια αντιδρά κάθε φορά στα ζητήματα των καιρών. Και
όπως εξήγησα και προσωπικά στον Πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Charles Michel, με τον οποίον επικοινώνησα και
πάλι χθες τηλεφωνικά, μετά το τέλος της Συνόδου δεν
πρέπει να γυρίσουμε στις πατρίδες μας χωρίς μία λύση
κοινής αποδοχής...
“Με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη κάναμε επίσης και μία
επισκόπηση των συνολικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή μας, τις οποίες δυστυχώς εξακολουθεί να φορτίζει
η επιθετική στάση της Άγκυρας. Η ρητορική αλλά και οι
ενέργειές της επιμένουν δυστυχώς να κινούνται εκτός του
πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου, προκαλώντας όλες τις γειτονικές χώρες. Παραβιάζουν ανοιχτά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και της Ελλάδος. Στρέφονται συνολικά, θα έλεγα, κατά της Ευρώπης,
όχι μόνο κατά των δύο κρατών μας. Οι προκλήσεις είναι
πολλές και κοινές και όπως σας είπα δεν απευθύνονται
μόνο κατά των δύο χωρών μας, απευθύνονται προς
σύσσωμη την Ευρώπη, αφού εκτοξεύονται από ένα κράτος το οποίο είναι τυπικά υποψήφιο προς ένταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα χρήζουν και μίας συνολικής ευρωπαϊκής απάντησης.
Ελλάδα και Κύπρος, λοιπόν, συντονιζόμαστε, όπως
το κάναμε πάντα και θα εξακολουθούμε να το κάνουμε.
Και διακηρύσσουμε ότι η αμφισβήτηση των κυριαρχικών
μας δικαιωμάτων και της διεθνούς νομιμότητας, σημαίνει
την ώρα για δυναμικότερες αντιδράσεις.
Ενωμένη και αποφασισμένη, η Ευρώπη οφείλει πλέον
να καταρτίσει έναν συγκεκριμένο κατάλογο ενεργειών και
κυρώσεων εναντίον μίας χώρας που διεκδικεί ρόλο τοπικού ταραχοποιού, αλλά και εξελίσσεται σε απειλή για
τη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Ελλάδα και Κύπρος, και πρέπει να το τονίσω αυτό, ουδέποτε αρνήθηκαν τον καλόπιστο διάλογο. Έναν διάλογο, όμως, ο οποίος θα βασίζεται πάντα στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, στις αρχές της καλής γειτονίας και κυρίως
στις αρχές του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων
της κάθε χώρας. Χωρίς εκβιαστικές πρακτικές και υποβόσκουσες απειλές περί χρήσης βίας.
Με τον φίλο Νίκο συζητήσαμε και την πρωτοφανή απόφαση του Προέδρου Ερντογάν σχετικά με τον χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας. Μία απόφαση που ασφαλώς μας
πληγώνει ως Έλληνες Χριστιανούς Ορθόδοξους, μας
πληγώνει όμως και ως πολίτες του κόσμου. Το θέμα αυτό δεν είναι θέμα ελληνοτουρκικό, δεν είναι καν θέμα ευρωτουρκικό, είναι παγκόσμιο. Είναι πανανθρώπινο ζήτημα.
Με την οπισθοδρομική αυτή κίνηση, η Τουρκία επιλέγει να κόψει δεσμούς με τον Δυτικό κόσμο και τις
αξίες του. Εγκαταλείπει ένα πολιτιστικό κεκτημένο
πολλών αιώνων, προτιμώντας την εσωστρέφεια. Και
τυλίγει με ένα τεχνητό μανδύα ισχύος μία ενέργεια
ουσιαστικής αδυναμίας. Γιατί μόνο αδυναμία μπορεί να υποδηλώνει ο υποβιβασμός τέτοιων υποθέσεων σε μοχλούς εσωτερικών χειρισμών.
Σε όλη της την πορεία άλλωστε, η Αγία Σοφία, αυτό το
αριστούργημα, ακολούθησε μία οικουμενική τροχιά. Υπήρξε Ορθόδοξη εκκλησία, Καθολική εκκλησία όπως και μουσουλμανικό Τέμενος. Τελικά, όμως, αναδείχθηκε σε παπγκόσμιο μνημείο, κάτι που δεν αλλάζει. Γι’ αυτό ακόμα και
όσοι το βεβηλώνουν με το βυζαντινό του όνομα αναγκάζονται να το αποκαλούν: Αγία Σοφία. Γιατί η ιστορία διδάσκει πως η κληρονομιά του κόσμου δεν μπορεί να γίνει
διελκυστίνδα μεταξύ των κρατών και ότι τα μνημεία τελικά δεν ταπεινώνονται, αλλά ταπεινώνουν εκείνους που
δεν τα σέβονται.
Η Αγία Σοφία είναι μεγαλύτερη από όλους και τους ξε-

περνά όλους, μας ξεπερνά όλους. Θα στέκει, λοιπόν, ακλόνητη στη θέση της, διατηρώντας την ακτινοβολία που
εκπέμπει από τον 6ο αιώνα, έχοντας πάντα ακέραιο το
ιστορικό και καλλιτεχνικό της φορτίο. Με εμβέλεια που
απλώνεται πάνω από χώρες και θρησκείες και με διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές μίας διοικητικής
απόφασης.
Μετά από αυτή την προσβολή που της απευθύνεται,
βέβαια, γεννιέται το ερώτημα αν η Αγία Σοφία θα μπορεί
πλέον να διατηρεί τα ιδιαίτερα προνόμια του παγκόσμιου
μνημείου πολιτισμού της UNESCO. Και εάν βέβαια είναι
δίκαιο να εξακολουθεί η UNESCO να δωρίζει την τεράστια αίγλη της, αλλά και όσα συνεπάγεται, στη χώρα που
υποτίθεται ότι το φιλοξενεί.
Απέναντι σε αυτή την αχρείαστη, μικρόψυχη πρωτοβουλία της Τουρκίας, η Ελλάδα μελετά την αντίδρασή της
σε όλα τα επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το
σύμβολο της ειρηνικής συνύπαρξης, της θρησκευτικής
ανεκτικότητας και του πολιτισμού δεν μπορεί να μείνει
αιχμάλωτο πολιτικών χειρισμών, ούτε μπορεί να φυλακιστεί τελικά στα μικρά όρια της συγκυρίας. Η Αγία Σοφία
άλλωστε έχει εδώ και αιώνες προειδοποιήσει κάθε προσκυνητή ή επισκέπτη της με το ρητό επάνω στην κρήνη
της: «Νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν». Να ξεπλένεις
δηλαδή τα ανομήματά σου και όχι μόνο το πρόσωπό σου».
Νίκος Αναστασιάδης: «Φίλε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ μου Κυριάκο, είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που
επισκέπτομαι την Αθήνα, αλλά και με ιδιαίτερη ικανοποίηση
για τα αποτελέσματα των επαφών μας. Επαφές οι οποίες
είχαν ως στόχο, όπως συνήθως γίνεται σε κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, είτε στην Ευρώπη, είτε
και με τις ιδιαιτερότητες είτε της Ελληνικής Δημοκρατίας
είτε της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση
αντιμετωπίζουμε τα τρία θέματα που έθιξε ο φίλος Πρωθυπουργός.
Οι θέσεις μας συμπίπτουν με μια πλειοψηφία Ευρωπαϊκών κρατών και έτσι έπρεπε να γίνει ένας συντονισμός, γνωρίζοντας τα περιθώρια μέσα στα οποία θα πρέπει να κινηθούμε προκειμένου να αντιμετωπιστούν η οικονομική κρίση που προέκυψε και τα προβλήματα που
προέκυψαν σαν αποτέλεσμα της πανδημίας.
Το δεύτερο θέμα ήταν η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, σαν αποτέλεσμα της παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου, της παραβίασης Ευρωπαϊκών αρχών και αξιών από μια χώρα που δεν παύει
ακόμη να είναι υποψήφια προς ένταξη.
Και οι δύο χώρες μας αυτό που επιδιώκουν είναι τον
διάλογο, την ειρήνη, τη σταθερότητα στην περιοχή. Δεν
είμεθα εμείς που προκαλούμε τον οποιονδήποτε. Αντίθετα, προκαλούμεθα μέσα από έκνομες ενέργειες. Kαι δεν
προκαλούμεθα απλώς η Ελλάδα και η Κύπρος, αλλά η
Ευρώπη.
Εκείνο που θέλω να διαβεβαιώσω και να εκφράσω την
ιδιαίτερή μου ικανοποίηση είναι ο άριστος συντονισμός
των δύο κυβερνήσεων, η από κοινού αποφασιστικότητα
να αντιμετωπίσουμε αυτή την επιθετικότητα, όχι μέσα από
μία αντίστοιχη πρόκληση. Αλλά μέσα από την επιδίωξη
ενός ουσιαστικού διαλόγου, μιας ουσιαστικής παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν τη ουσία, που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ενός ουσιαστικού διαλόγου
που θα οδηγήσει στην ειρήνη, την σταθερότητα και βεβαίως στον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.
Αυτά είναι τα πιστεύω της Ευρώπης, αυτά είναι τα πιστεύω της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας και
προς αυτή την κατεύθυνση πολιτευόμαστε. Και χαίρομαι
να πω ότι τα συμπεράσματα από τις συνομιλίες είναι κοινά. Δεν θα επιτρέψουμε να επικρατήσει αυτό που η Τουρκία επιδιώκει. Δηλαδή να υποκύψουμε στην πρόκληση
για να δημιουργηθεί μία κρίση αχρείαστη.
Αυτό που από κοινού θα πράξουμε είναι να δούμε πώς
ενεργοποιείται αποτελεσματικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα θα επικαλεστούμε τις ευαισθησίες των Ευρωπαίων εταίρων, όχι μόνο στις παραβιάσεις του Διεθνούς
Δικαίου, αλλά και των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών, αλλά και σε αυτό που δεν ανέμενε κανένας από ένα κοσμικό
κράτος να πράξει, δηλαδή την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος.

Η Αγία Σοφία ανήκει στους ορθόδοξα, καθολικά, διαμαρτυρόμενους ανά τον κόσμο που σέβονται την πολιτιστική κληρονομιά. Γιατί η Αγία Σοφία είναι ένα – αν θέλετε – απόκτημα, μία κληρονομιά πολιτιστική που δεν ξεχωρίζει
θρησκευτική ταυτότητα, αλλά ήταν ένα σύμβολο ενός μεγαλουργήματος του 6ου αιώνα.
Συνεπώς, από κοινού θα ενεργήσουμε, και μαζί μας οι
απανταχού πολιτισμένοι άνθρωποι και πολιτικοί και πολίτες,
έτσι ώστε να σταλεί ισχυρό το μήνυμα πως είναι αδιανόητο τη σύγχρονη εποχή να περιφρονούνται με τόση αμετροέπεια πολιτιστικά κληρονομήματα.
Κυριάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και νιώθω την ανάγκη να εκφράσω την ευγνωμοσύνη του κυπριακού ελληνισμού για τη διαχρονική στήριξη στα δίκαια και δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, που δεν καλύπτουν
μόνο τους Ελληνοκύπριους αλλά και τους συμπατριώτες
μου Τουρκοκύπριους. Σε ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία και εύχομαι ό,τι καλύτερο και για την Ελλάδα και για
την Κύπρο μας».

Navtex και νέα γεώτρηση στην Κύπρο
ανακοίνωσε η Τουρκία
Συνεχίζει τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο η
Τουρκία, η οποία ανακοίνωσε πως προχωρά σε γεώτρηση με το “Γιαβούζ” στα νοτιοδυτικά της Κύπρου.
Σύμφωνα με την Navtex που εξέδωσε η Άγκυρα, οι
διαδικασίες γεώτρησης αναμένεται να ξεκινήσουν στις
18 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 18 Αυγούστου.
Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στη συντονισμένη προσπάθεια της Άγκυρας να δημιουργήσει τετελεσμένα στην
ευρύτερη περιοχή. Η Τουρκία επιδίδεται το τελευταίο διάστημα σε μια σειρά προκλητικών κινήσεων, τόσο σε επίπεδο ρητορικής όσο και σε επίπεδο αποφάσεων, μεταξύ
των οποίων είναι και η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε
τζαμί.
Οι επιτελείς του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας
θεωρούν πολύ πιθανό το ενδεχόμενο οι Τούρκοι να κλιμακώσουν τις προκλήσεις τους προσεχώς, επιχειρώντας
μια «ηχηρή» παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων
της Ελλάδας ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, με στόχο να
τεστάρουν τα αντανακλαστικά της Αθήνας και των Βρυξελλών. Ως επικρατέστερο θεωρείται το σενάριο της αποστολής ενός τουρκικού ερευνητικού σκάφους στην περιοχή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, είτε νοτιοανατολικά της Κρήτης, είτε στην περιοχή του Καστελλόριζου.
Μια πρόγευση έδωσε τη Δευτέρα ο Τούρκος ΥΠΕΞ,
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος επεσήμανε την
ετοιμότητα της Άγκυρας να πραγματοποιήσει γεωτρήσεις
στη συγκεκριμένη περιοχή σε συνεργασία με τη Λιβύη,
καθώς και να συνεργαστεί με εταιρείες από τη Βρετανία,
τη Ρωσία, την Ιταλία ή τις ΗΠΑ.
Ο Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι η συμφωνία με τη
Λιβύη αυξάνει και την ΑΟΖ της Αιγύπτου, ενώ διεμήνυσε
ότι αν Ελλάδα και «Ελληνοκύπριοι» αποκτήσουν μια
δίκαιη προσέγγιση στο ζήτημα του διαμοιρασμού θα λυθεί το 90% των προβλημάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»: «Αν η Τουρκία
περάσει την κόκκινη γραμμή,
είμαστε έτοιμοι για όλα»
Η Ελλάδα προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια σε ενδεχόμενο που η Τουρκία «περάσει την κόκκινη γραμμή»
με γνώμονα όχι το καλύτερο αλλά το δυσμενέστερο σενάριο, είπε ο Kυβερνητικός Eκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.
Σύμφωνα με τον κ. Πέτσα, η Τουρκία με τις κινήσεις
της δείχνει ξεκάθαρα την αλλαγή προσανατολισμού της
σε σχέση με τη Δύση, καθώς η απόφαση για μετατροπή
της Αγίας Σοφίας σε τζαμί την απομακρύνει de facto από
την Ευρώπη.
«Το θέμα δεν είναι ελληνοτουρκικό, είναι διεθνές και
παγκόσμιο», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα ο Kυβερνητικός
Eκπρόσωπος έκανε λόγο για γεγονός που «ανοίγει»
ψυχικό χάσμα ανάμεσα στους χριστιανούς και την Τουρκία και δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τον διάλογο με
την Ελλάδα.
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Η συνάντηση Νίκου Αναστασιάδη
με Πρόεδρο Αικ. Σακελλαροπούλου
Σ

τη βαριά σκιά της πρόσφατης απόφασης της Τουρκίας για τη μετατροπή
της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί,
πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση
της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας
Σακελλαροπούλου με τον Πρόεδρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στο Προεδρικό Μέγαρο.
Η κ. Σακελλαροπούλου υπογράμμισε ότι
η απόφαση της Τουρκίας έπληξε ανεπανόρθωτα τον Ελληνισμό και τον χριστιανικό κόσμο και συμπλήρωσε: «Πληγώνει, επίσης,
βαθύτατα και όλους εκείνους οι οποίοι, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, αντιλαμβάνονται ότι ένα κορυφαίο μνημείο
της ανθρωπότητας, όπως η Αγία Σοφία, δεν
μπορεί να εργαλειοποιείται έτσι ώστε να υπηρετούνται στόχοι ξένοι προς αυτό και τη διαθρησκευτική ακτινοβολία του».
Παράλληλα, επισήμανε, ότι η Αγία Σοφία,
ως τμήμα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, κατάφερε τον τελευταίο αιώνα να
λειτουργήσει ως ένας χώρος συνάντησης και
ενότητας των πολιτισμών και ένα πεδίο ειρηνικής συνύπαρξης των θρησκειών. «Η μετατροπή της σε μουσουλμανικό τέμενος απομακρύνει την Τουρκία από τις αξίες του Κοσμικού Κράτους και τις αρχές της ανεκτικότητας και του πλουραλισμού και διχάζει
ανεπίτρεπτα την περιοχή μας», επισήμανε η
κ. Σακελλαροπούλου.
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε, επίσης, ότι η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η όλη η διεθνής κοινότητα πρέπει να αγωνιστούν, να κινητοποιηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο, ώστε να διαφυλαχθεί αυτός ο οικουμενικός χαρακτήρας της Αγίας Σοφίας και να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια.

Αλληλεγγύη εταίρων
Αναφερόμενη στη Σύνοδο των Υπουργών
Εξωτερικών τη Δευτέρα, σημείωσε ότι εκφράστηκε συνολικά για την τουρκική παραβατικότητα η αλληλεγγύη των εταίρων προς
την Ελλάδα και την Κύπρο και αποφασίστηκε
η εκπόνηση ενός καταλόγου των κατάλληλων
πρόσθετων μέτρων, εκτιμώντας ότι πρόκειται για ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει
και συνέχεια.
Απευθυνόμενη στον κ. Αναστασιάδη, αφού τόνισε την μεγάλη της χαρά που τον υποδέχεται στην Αθήνα, ανέφερε ότι προσβλέπει
και στη δική της επίσκεψη στην Κύπρο τον
προσεχή Σεπτέμβριο και επισήμανε ότι ανα-
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Η συνάντηση με
τον Αλέξη Τσίπρα
Την ανάγκη συντονισμού των ενεργειών Ελλάδας Τουρκίας
υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.
Κατά τον σύντομο διάλογο πριν ξεκινήσει η συνάντηση ο
κ. Τσίπρας αφού εξέφρασε την χαρά του για την επίσκεψη
μετά από έναν χρόνο με τον πρόεδρο της Κύπρου ανέφερε
ότι «η επίσκεψή του γίνεται σε μία κρίσιμη στιγμή, όπου είναι
απαραίτητος όσο ποτέ ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου
καθώς εξελίσσεται λίγες ημέρες μετά από μία θλιβερή και

μένει να ακούσει για την πορεία του Κυπριακού Ζητήματος που αποτελεί κορυφαίο εθνικό θέμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Επανέλαβε, τέλος, ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει
να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας και να υποστηρίζει πλήρως
τις προσπάθειες για την εξεύρεση βιώσιμης και
λειτουργικής λύσης, στη βάση των σχετικών
αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου».

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:
«Πρόκληση για όλους
ο τουρκικός αναθεωρητισμός»
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης,
αφού εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για
την πρώτη τους συνάντηση, παρά τις πολύ
δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες επισκέπτεται την Αθήνα, εξέφρασε την βεβαιότητά
του ότι η κ. Σακελλαροπούλου θα επιτύχει
στην υψηλή αποστολή της.
Τόνισε ότι θα χαρεί ιδιαίτερα να την υποδεχθεί στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι η
επίσκεψη αυτή θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή,
τόσο για εκείνον όσο και για τον κυπριακό
λαό, καθώς πάντοτε ο συμβολισμός έχει τη
σημασία του.
«Τη σημασία που αποδίδεται στην διαχρονική συμπαράσταση της Ελλάδας προς την
Κύπρο και είναι ακριβώς οι συνθήκες που διαμορφώνονται τους τελευταίους μήνες μέσα από
μια σειρά προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας
είτε αυτές αναφέρονται στις παράνομες γεωτρήσεις εντός της ΑΟΖ της Κύπρου, είτε η επιθετικότητα που επιδεικνύει απέναντι στη Συρία
ή στο Ιράκ με προέκταση πλέον το παράνομο
Μνημόνιο Συναντίληψης που έχει υπογράψει
με την Λιβύη αλλά ταυτόχρονα και την απειλή

σφετερισμού της ελληνικής ΑΟΖ, με αποκορύφωμα την μετατροπή ενός πολιτιστικού
μνημείου, σύμβολο για τον Χριστιανισμό, αλλά και πολιτιστικού μνημείου για όλη την ανθρωπότητα σε τέμενος», τόνισε ο κ. Αναστασιάδης.
Σημείωσε, ακόμη, ότι σύσσωμη η ανθρωπότητα καταδικάζει το γεγονός αυτό, αλλά τόνισε πως «το μέγα ερώτημα δεν είναι,
εάν φραστικά καταδικάζεται η Τουρκία, η
κύρια αγωνία είναι πώς συμπεριφέρεται ο
διεθνής παράγοντας μπροστά σε μια δύναμη
που δυστυχώς ερμηνεύει το διεθνές δίκαιο
κατά το δοκούν, προκειμένου να επιτύχει
έναν αναθεωρητισμό και μια συμπεριφορά
που αντιβαίνει σε υποψήφιο Κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ταυτόχρονα
και το διεθνές δίκαιο».
Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας, η Τουρκία δεν συμμορφώνεται
με τους ελάχιστους κανόνες μιας υποψήφιας
χώρας, παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο,
παραβιάζει προσβλητικά για την Ευρώπη κάθε αρχή και αξία.
Αναφερόμενος στην επίσκεψή του στην
Αθήνα έκανε λόγο για συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, με την οποία τόνισε ότι η
κυπριακή πλευρά έχει άριστη συνεργασία και
συνεννόηση. Επισήμανε, επίσης, ότι μέσα σε
αυτά τα πλαίσια επιδιώκουμε τον συντονισμό,
ώστε να είμαστε αποτελεσματικότεροι στις
προσπάθειες επικράτησης της ειρήνης. Μάλιστα, επανέλαβε πως «ούτε η Ελλάδα, ούτε η
Κύπρος επιδιώκουν όξυνση. Αντίθετα, αυτό
που επιδιώκουμε είναι επικράτηση του δικαίου».
Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι προσδοκά στις συνομιλίες με τον πρωθυπουργό για
τον άριστο συντονισμό ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και εξέφρασε την ελπίδα να
έχουμε τα αποτελέσματα που προσδοκούμε,
δηλαδή, ειρήνη, σταθερότητα και καλή γειτονία.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στις Βρυξέλλες
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης μεταβαίνει
σήμερα Πέμπτη στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο
Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Τα θέματα που θα απασχολήσουν τις εργασίες του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Ιουλίου είναι το
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και το Πλάνο Ανάκαμψης.
Στο Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να θέσει και το ζήτημα των έκνομων ενεργειών της Τουρκίας έναντι της
Κυπριακής Δημοκρατίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.
Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα έχει,

επίσης, κατ’ ιδίαν συνάντηση με την Καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ και με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών.
Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος η οποία προηγείται της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Στις Βρυξέλλες, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύουν ο
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Θεοδόσης Α. Τσιόλας, και υπηρεσιακοί παράγοντες.

προσβλητική απόφαση για τον Ελληνισμό και τον Χριστιανισμό, του Ταγίπ Ερντογάν, για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε Τζαμί».
Σημείωσε ακόμη ότι η ενέργεια αυτή του Τούρκου Προέδρου
έρχεται σε συνδυασμό με την αυξανόμενη προκλητικότητα
στην ελληνική και κυπριακή ΑΟΖ και στην υφαλοκρηπίδα.
Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ως «θετικό ότι η Ελλάδα ζητά έστω
και με καθυστέρηση από τους εταίρους στην ΕΕ να επεξεργαστεί κυρώσεις κατά της Τουρκίας, για αυτή της την επιθετικότητα, πράγμα που διεκδικήσαμε από κοινού και πετύχαμε πέρυσι για την Κύπρο και τη κυπριακή ΑΟΖ».
Ανέφερε ακόμη ότι οι εταίροι μας πρέπει να αναλάβουν τις
ευθύνες τους καθώς το θέμα της Αγίας Σοφίας δεν είναι διμερές αλλά διεθνές.
Σημείωσε ακόμη ότι ο ελληνοτουρκικός διάλογος πρέπει
να διεξαχθεί ξανά.
Αναφέρθηκε και στην επανέναρξη του διαλόγου για το
Κυπριακό σημειώνοντας ότι «είναι σημαντική εξέλιξη η επανέναρξη των συνομιλιών για την διερεύνηση μιας βιώσιμης
και δίκαιης λύσης με την υπογράμμιση ότι ο διάλογος ξεκινά
από το σημείο που τον είχαμε αφήσει στο πλαίσιο Γκουτιέρες».
Ο Νίκος Αναστασιάδης υπογράμμισε ότι η παρουσία του
στην Αθήνα εντάσσεται στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας
που έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Συνεχίζοντας ανέφερε: «Προσπαθούμε να είμαστε συντονισμένοι… Αυτό που απασχολεί περισσότερο στην παρούσα
συγκυρία είναι η νέα προκλητικότητα της Τουρκίας που γίνεται οξύτερη, ενώ η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η μετατροπή
της Αγίας Σοφίας, του μνημείου της παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς σε τέμενος. Αποτελεί και μία προειδοποίηση για
το πώς πρέπει οι Ευρωπαίοι να αντιμετωπίζουν την Τουρκία
και να αντιδράσουν…»
» Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί και συνεργαζόμαστε,
με την ελπίδα να αφυπνιστούν όσοι νομίζουν ότι με την καλή
θέληση και με την διπλωματία και την ανοχή θα υπάρξει αποτέλεσμα. Ελπίζω οι προσπάθειες να αποδώσουν».
«Εμείς είμαστε υπέρ του διαλόγου. Ελλάδα και Κύπρος επιδιώκουμε πάντα τον διάλογο, αλλά έχουμε έναν γείτονα που
αντί να συμπεριφέρεται σαν ευρωπαίος συμπεριφέρεται σαν
διεθνής ταραξίας… Προϋπόθεση όμως για τον διάλογο είναι
ότι θα σταματήσουν οι έκνομες ενέργειες γιατί υπό την απειλή των κανονιοφόρων δεν μπορείς να ευελπιστείς ότι θα ακουστούν οι απόψεις της Ελλάδας και της Κύπρου», τόνισε ακόμη
ο κ. Αναστασιάδης.
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Τα 46 από τα 60 χρόνια είναι μαύρα...
Η

Κυπριακή Δημοκρατία συμπληρώνει φέτος 60 χρόνια από την
ίδρυσή της. Γεννήθηκε κάτω από πολύ
αντίξοες συνθήκες και έπειτα από έναν
απελευθερωτικό Αγώνα, ο οποίος αλλού στόχευε κι αλλού κατέληξε. Η δικαίωση των πόθων του Κυπριακού
Ελληνισμού για ένωση με τον εθνικό
κορμό, όπως ήταν και η σωστή πορεία της ιστορικής του καταβολής,
δυστυχώς κατέληξε σε μια κουτσουρεμένη ανεξαρτησία με πολλά βαρίδια.

Ο

Μακάριος και η τότε συντριπτική
πλειοψηφία της ηγεσίας (του Διγενή συμπεριλαμβανομένου) δέχθηκαν την ίδρυση του κυπριακού κράτους ώστε να αποτραπεί η ορατή διχοτόμηση που σχεδίαζαν οι Άγγλοι. Προσπάθησαν να «δουλέψει» το Σύνταγμα για να πάει μπροστά ο τόπος, να
ξεφύγει από τη μιζέρια και τη φτώχεια
ο λαός και να ατενίσει με αισιοδοξία
το μέλλον του. Ελληνοκύπριοι και
Τουρκοκύπριοι είχαν κοινό συμφέρον να προκόψει το κράτος, διατηρώντας ο καθένας την εθνική και
θρησκευτική του ταυτότητα.

Δ

υστυχώς η Τουρκία, την οποία
ενέπλεξε δολίως η Αγγλία στο
Κυπριακό το 1955 με την Τριμερή του
Λονδίνου, είχε άλλα σχέδια. Ήδη από
το 1958 άρχισε να εξοπλίζει μυστικά
τη μειονότητα των ομοεθνών της, οργανώνοντας ακραία στοιχεία σε τρομοκρατικές ομάδες, που δικτατόρευαν τους Τουρκοκύπριους. Στόχος
της να καταλύσει το νόμιμο κράτος και
να θέσει υπό τον έλεγχό της ολόκληρη
την Κύπρο.

Η

δική μας πλευρά, η επίσημη, η
αντιπροσωπεύουσα τη συντριπτική πλειοψηφία των Ε/κ, όσο και να
ήθελε δεν μπορούσε να κινηθεί εκτός
των πλαισίων του δοτού Συντάγματος, το οποίο έδινε υπερπρονόμια στη
μειοψηφία, που είχε τη δυνατότητα να
παρακωλύει το κράτος, όπως και το
έκανε με την καταψήφιση του Προϋπολογισμού.

Τ

α γεγονότα του 1963/64 με την
Τουρκανταρσία και τους τουρκικούς βομβαρδισμούς ήταν απόδειξη
των τουρκικών σχεδίων κατά της
Κύπρου. Όσοι γνωρίζουν τα γεγονότα της περιόδου εκείνης, αυτοί που
μελετούν εις βάθος και ολόπλευρα τα
συμβάντα, τις συνωμοσίες που εξυφάνθηκαν εναντίον της μικρής Κύπρου, μπορεί να δει με καθαρή ματιά

την Ιστορία και να εξαγάγει σωστά
συμπεράσματα. Ένα είναι αδιαμφισβήτητο. Η τουρκική βουλιμία και επιθετικότητα ήταν η όλη ρίζα του κακού.
Η Τουρκία, που με τη Συνθήκη της Λωζάνης παραιτήθηκε κάθε δικαιώματος
επί παλαιών οθωμανικών κτήσεων,
εισήχθη ξανά στην Κύπρο από τους
Άγγλους, ώστε να εξυπηρετηθούν τα
ευρύτερα βρετανικά συμφέροντα.

Τ

ο ερώτημα είναι αν εμείς μετά το
1960 μπορούσαμε να αποτρέψουμε αυτές τις δυσμενείς εξελίξεις
και να σταματήσουμε την τουρκική
επεκτατικότητα. Νομίζουμε ότι υπό τις
συνθήκες της εποχής ήταν δύσκολα
τα πράγματα από πολλές απόψεις,
υποκειμενικές και αντικειμενικές, αλλά σίγουρα μπορούσαν να γίνουν ενέργειες ή να αποφευχθούν άλλες που
πιθανόν να άλλαζαν τις δυσάρεστες
εξελίξεις. Ναι, λάθη έγιναν και από την
πλευρά μας, τα οποία όμως δεν ήταν
«ικανά» να προκαλέσουν τη διάλυση
του κράτους ή να συγκριθούν με τα
κρατικά εγκλήματα της Τουρκίας.

Ε

ν πάση περιπτώσει, γρήγορα η
ελληνοκυπριακή κοινότητα οδήγησε τις εξελίξεις σε ενδοκυπριακό
διάλογο, που θα απέφερε καρπούς αν
δεν ερχόταν στην εξουσία ο Ετσεβίτ,
οποίος επέβαλε αλλαγή πλεύσεως
σαλπίζοντας λύση ομοσπονδίας, ενώ
μέχρι εκείνη τη στιγμή οι συνομιλίες
Κληρίδη - Ντενκτάς γίνονταν στη βάση του αποδεκτού πλαισίου του ενιαίου κράτους.

Τ

α επακολουθήσαντα είναι γνωστά
και τραγικά. Ενώ ο Ετσεβίτ είχε άλλους στόχους, του δώσαμε εμείς την
αφορμή να τους πραγματώσει. Εθνοπροδότες χουντικοί στην Αθήνα και
ογλάνια τους στην Κύπρο της παρακρατικής ΕΟΚΑ Β' τού άνοιξαν την
Κερκόπορτα για να εισβάλει, να καταστρέψει, να κάψει. Ναι, ήταν προδοσία το 1974. Δεν υπάρχει κανένα
απολύτως ελαφρυντικό. Στην Αθήνα
οι προδότες δικάστηκαν και σάπισαν
στη φυλακή. Στην Κύπρο έλαβαν κλάδο ελαίας...

Η

Τουρκία εισέβαλε και κατέκτησε
την Κύπρο με απώτερους στόχους. Τουρκοποιεί την κατεχόμενη
Κύπρο και θέλει να θέσει υπό τον έλεγχό
της ολόκληρο το νησί. Ξέρει ότι δεν
είναι εύκολο να προβεί σε ολοκληρωτική κατάκτηση της Κύπρου διά
στρατιωτικής βίας. Η Κυπριακή Δημο-

κρατία και η Ελλάδα δεν είναι τα διαλυμένα κράτη του 1974. Έχουν πλάτες, έχουν ισχυρά διεθνή ερείσματα.
Επιδιώκει, λοιπόν, με άλλους τρόπους να κηδεμονεύσει το νησί. Θέλει
μια λύση του Κυπριακού στα μέτρα
της. Πώς; Με αιχμή τους Τουρκοκύπριους και τους έποικους, να κατοχυρώσει την πολιτική ισότητα των δύο
κοινοτήτων, την εξίσωση δηλαδή της
μειοψηφίας με την πλειοψηφία ή, έστω,
την απαίτηση για έγκριση οποιασδήποτε απόφασης από τη μειοψηφία,
στην οποία οι έποικοι θα υπερτερούν.

Η

λύση ομοσπονδίας σε ένα μικρό
τόπο σαν την Κύπρο δεν είναι δόκιμο μοντέλο κράτους. Αυτό έλεγε από
το 1965 και ο Γκάλο Πλάζα του ΟΗΕ.
Δεχθήκαμε, όμως, την ομοσπονδία με
την πεποίθηση και την ειλικρινή
πρόθεση ότι εντός της ΕΕ θα λειτουργήσει αν διασφαλίζονται κάποιες βασικές αρχές που ισχύουν σε όλα τα
ομόσπονδα κράτη της Ευρώπης. Κάναμε αδιανόητες υποχωρήσεις προκειμένου να εξευρεθεί λύση. Δυστυχώς
η Τουρκία τορπίλισε τα πάντα. Μαχαιρώνει κάθε προσπάθεια που θα οδηγεί σε λύση ενός κράτους αληθινά ευρωπαϊκού και μη εξαρτώμενου από
τρίτους.

Α

υτά τα τουρκικά σχέδια είναι πλέον
φανερά και στους πολιτικά τυφλούς και αφελείς. Όπως φανερά ήταν
τα τουρκικά σχέδια και προ του 1974.
Ελπίζουμε ότι δεν θα βρεθούν και πάλι δικοί μας να ανοίξουν τις κερκόπορτες για να επιβληθούν οι τουρκικοί
σχεδιασμοί. Οι διαπρύσιοι κήρυκες
της “όποιας λύσης”, το μόνο που θα
καταφέρουν είναι να δώσουν γην και
ύδωρ στην Τουρκία.

Γ

ι' αυτό αν θέλουμε τα 46 μαύρα
χρόνια κατοχής να τερματιστούν,
οφείλουμε να είμαστε ξεκάθαροι στις
επιδιώξεις μας και η ευελιξία μας να
μην καταντά ευκαμψία στο πρώτο τουρκικό φύσημα και οσφυοκαμψία στις
πρώτες δυσκολίες. Και για να το ακούν
και κάποιοι ανιστόρητοι και επιπόλαιοι στην Αθήνα, οι γεωτρήσεις στην
κυπριακή ΑΟΖ δεν είναι καθόλου λάθος ούτε μάταιες. Τουλάχιστον ανάγκασαν την Τουρκία να αποκαλυφθεί
και στην Κύπρο και ευρύτερα. Αν
προκύψει κάτι θετικό στο Κυπριακό
είναι λόγω της ΑΟΖ.
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Επιτακτική Ανάγκη
Αναστολής Δόσεων
και Μετά τον
Δεκέμβριο 2020
Τον περασμένο Μάρτιο, με την καθοριστική
ψήφο του Δημοκρατικού Κόμματος, ψηφίστηκε
από την Βουλή των Αντιπροσώπων η αναστολή
των δόσεων των εξυπηρετούμενων δανείων προς τις τράπεζες, μέχρι το τέλος του 2020.
Γράφει ο

Μιχάλης
Δαμιανός
Αντιπρόεδρος ΔΗΚΟ
Το μέτρο αυτό ήταν και συνεχίζει να είναι αποτελεσματικό για την στήριξη της Κυπριακής οικονομίας. Μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, αφού δεν έχουν το βάρος της δανειακής δόσης, καταφέρνουν να αντεπεξέλθουν ικανοποιητικά στις
υπόλοιπες τους υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων της πληρωμής μισθών. Νοικοκυριά, που
έχουν μειωμένες απολαβές, αφού δεν έχουν το
βάρος της δανειακής δόσης, καταφέρνουν επίσης
να αντεπεξέλθουν ικανοποιητικά στις υπόλοιπες
δικές τους υποχρεώσεις. Η ρευστότητα η οποία
παρατηρείται λόγω της μη καταβολής δόσεων,
έχει ως αποτέλεσμα την κατανάλωση η οποία
στηρίζει επιχειρήσεις και εμμέσως το κράτος.
Η αναστολή των δόσεων έγινε σε περίοδο στην
οποία δεν ήταν γνωστές οι επιπτώσεις της πανδημίας. Σίγουρα ούτε σήμερα είναι. Η Κυπριακή οικονομία όμως στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό
στον τουρισμό (γύρω στο 25% του ΑΕΠ) και για
να επιβιώσουν κράτος και επιχειρήσεις πρέπει
να υπάρξουν έσοδα από τον τουρισμό. Αν δεν
υπάρξουν έσοδα από τον τουρισμό, οι επιπτώσεις
θα είναι αλυσιδοτές σε όλη την οικονομία, λόγω
της μεγάλης έκθεσης της οικονομίας στον τουριστικό τομέα. Δεν είναι οπότε θέμα να υποφέρουν μόνο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον τομέα του τουρισμού, αλλά ολόκληρη η οικονομία. Δεν μπορούμε επομένως να ρισκάρουμε το παραμικρό και η κυβέρνηση πρέπει να δει
το θέμα σοβαρά.
Δημοσιεύματα και δηλώσεις δείχνουν ότι η
μείωση του τουρισμού για το έτος 2020 σε σχέση με το 2019 θα πλησιάσει το 80%. Ο τουρισμός θα ανακάμψει όμως το καλοκαίρι του 2021.
Οπότε, τα έσοδα επιχειρήσεων και νοικοκυριών
θα επανέρθουν σε κανονικά, ή εστω σε κοντινά
με το 2019, επίπεδα το καλοκαίρι του 2021. Εάν
επιχειρήσεις και νοικοκυριά αναγκαστούν να
πληρώνουν δόσεις από τον Ιανουάριο του 2021,
τότε θα υπάρξει συνδυασμός αύξησης των ΜΕΔ
και μείωσης της κατανάλωσης. Οι επιπτώσεις
θα είναι τρομακτικές για την οικονομία και ενδεχομένως μη αναστρέψιμες.
Για να μην γίνει κάτι τέτοιο, μονόδρομος είναι
η αναστολή δόσεων μέχρι και τον Ιούνιο του 2021,
όταν θα μπορεί η οικονομία να επανεκκινήσει και
να επιστρέψει στην κανονικότητα. Προτάσεις οι
οποίες επικεντρώνονται στην αναστολή δόσεων
σε συγκεκριμένους τομείς είναι καλοδεχούμενες,
αλλά δεν είναι η λύση του προβλήματος για τους πιο πάνω λόγους.
Ορθότερο θα ήταν να ανασταλούν οι δόσεις
οριζοντίως. Δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει παρά μόνο με νομοθετική ρύθμιση.
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ΜΕΤΑ ΤΟ BREXIT ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

Με… 70 πόντους και Α. Level η είσοδος
στο Η.Β. από την 1η Ιανουαρίου 2021
Ν

έα μέτρα θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 για όσους θελήσουν να
εγκατασταθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανεξαρτήτως από πού προέρχονται. Στο νέο
σύστημα θα υπάγονται όλοι οι αλλοδαποί,
είτε είναι πολίτες χωρών-μελών της ΕΕ είτε
τρίτων χωρών, καθώς καταργείται η ελεύθερη μετακίνηση των Ευρωπαίων. Η Υπουργός Εσωτερικών, Πρίτι Πατέλ, έδωσε
στη δημοσιότητα έγγραφο 130 σελίδων το
οποίο περιγράφει τη λειτουργία του νέου
συστήματος βαθμοδότησης.
Δεν θα γίνονται δεκτοί ανειδίκευτοι εργάτες
και οι επίδοξοι μετανάστες θα πρέπει να συγκεντρώνουν 70 πόντους για να τους επιτραπεί η
εγκατάσταση στη χώρα.
Απαραίτητες προϋποθέσεις, που θα δίνουν
συνολικά 50 πόντους, είναι να υπάρχει προσφορά θέσης εργασίας από εγκεκριμένο εργοδότη, η εργασία αυτή να είναι σε επίπεδο
ειδίκευσης A-level και να υπάρχει αποδεκτή
γνώση αγγλικών.
Οι υπόλοιποι 20 πόντοι θα μπορούν να αποκτούνται με κάποιο από μια σειρά άλλων κριτηρίων. Μεταξύ αυτών των κριτηρίων είναι ο
ελάχιστος μικτός ετήσιος μισθός 25.600 λιρών
(με λίγες εξαιρέσεις για συγκεκριμένα επαγγέλματα), η προσφορά θέσης εργασίας σε τομείς
με ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό ή η κατοχή
διδακτορικού τίτλου.
Η κα Πατέλ δήλωσε: «Ο βρετανικός λαός
ψήφισε να ανακτήσει τον έλεγχο των συνόρων
μας και να εισαχθεί ένα νέο σύστημα μετανάστευσης με μοριοδότηση. Τώρα που έχουμε
φύγει από την ΕΕ είμαστε ελεύθεροι να ξετυλίξουμε την πλήρη δυναμική αυτής της χώρας και να εφαρμόσουμε τις αλλαγές που
χρειαζόμαστε για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στο μεταναστευτικό σύστημα και να
υλοποιήσουμε ένα νέο δικαιότερο, πιο συμπαγές και βασισμένο στις δεξιότητες σύστημα από
την 1η Ιανουαρίου 2021».
Νέα προσθήκη στα σχέδια της βρετανικής
Kυβέρνησης είναι η δυνατότητα βίζας για ξένους επαγγελματίες του τομέα υγείας, μία από-

φαση που ακολουθεί την αναγνώριση της
προσφοράς του ξένου έμψυχου δυναμικού στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας NHS κατά τη διάρκεια
της πανδημίας.
Δεν θα υπάρχει αριθμητικό όριο για ξένους
φοιτητές, οι οποίοι όμως επίσης θα πρέπει να
εξασφαλίζουν 70 βαθμούς, κάτι που θα γίνεται εφόσον έχουν προσφορά θέσης σε βρετανικό πανεπιστήμιο, έχουν εξασφαλισμένους
οικονομικούς πόρους και μιλούν ικανοποιητικά αγγλικά.
Οι απόφοιτοι βρετανικών πανεπιστημίων
από το εξωτερικό θα επιτρέπεται να μείνουν
στη χώρα για δύο (πρώτο πτυχίο και μεταπτυχιακό) ή τρία χρόνια (διδακτορικό).
Επίσης, το πρόγραμμα «διεθνών ταλέντων»
θα επιτρέπει την έλευση στο Ηνωμένο Βασίλειο
επιστημόνων και ερευνητών χωρίς προϋπάρχουσα προσφορά θέσης εργασίας.
Σημειώνεται ότι οι υπήκοοι χωρών-μελών
της ΕΕ που θα βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο
πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα μπορούν
να κάνουν αίτηση για απόκτηση καθεστώτος
εγκατεστημένου ή προεγκατεστημένου κατοίκου, που εξασφαλίζει τη μελλοντική διαμονή στη χώρα και άλλα δικαιώματα, έως το τέλος Ιουνίου 2021. Ήδη πάνω από 3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι κάτοικοι του Ην. Βασιλείου
έχουν κάνει τη σχετική αίτηση.

Προετοιμασια
των επιχειρήσεων
Μία νέα μαζική ενημερωτική εκστρατεία για
το πώς πρέπει να προετοιμαστούν οι επιχειρήσεις στη Βρετανία για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του Brexit στο τέλος του έτους,
παρουσίασε επίσης η βρετανική Κυβέρνηση.
Ο Υπουργός Επικρατείας Μάικλ Γκόουβ
εγκαινίασε μία νέα κυβερνητική ιστοσελίδα με
τίτλο «Ελέγξτε, Αλλάξτε, Πάμε», η οποία θα
παρέχει απαντήσεις σε ερωτήσεις επιχειρήσεων για το νέο καθεστώς.
Η ενημερωτική εκστρατεία θα περιλαμβάνει
επίσης ραδιοτηλεοπτικές διαφημίσεις και καταχωρίσεις σε ενημερωτικές ιστοσελίδες.
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Λονδίνου και
Βρυξελλών για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που θα ισχύει από το 2021 συνεχίζονται, αλλά για την ώρα διακρίνονται από αλληλοκατηγορίες για αδιαλλαξία επί βασικών
ζητημάτων.
Σε ό,τι αφορά τους Βρετανούς υπηκόους
που θα θέλουν να ταξιδέψουν στην ΕΕ από
τον Ιανουάριο, οι κυβερνητικές συστάσεις αναφέρουν ότι θα πρέπει να έχουν επαρκή ταξιδιωτική ασφάλιση και ότι ενδεχομένως θα είναι
αντιμέτωποι με χρεώσεις τηλεφωνικής περιαγωγής που σήμερα δεν υφίστανται.

ΕΝΩ ΤΟ FOREIGN OFFICE ΣΥΝΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΟ ΤΟΥΡΚΟ ΠΡΟΕΔΡΟ

Η Τερέζα Βίλλιερς καλεί τη βρετανική κυβέρνηση να καταδικάσει
τη «βεβήλωση» της Αγίας Σοφίας από τον Ερντογάν
Η βουλευτής του κυβερνώντος
Συντηρητικού Κόμματος της περιφέρειας Chipping Barnet του βορείου Λονδίνου Τερέζα Βίλιερς καταδικάζει με δήλωσή της την απόφαση Ερντογάν για μετατροπή της
Αγίας Σοφίας σε τέμενος.
Καλεί επίσης τη βρετανική κυβέρνηση να καταδικάσει με τη σειρά
της την απόφαση του Τούρκου προέδρου. Μέχρι στιγμής η βρετανική
κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει μέσω πηγών την απόφαση για την
Αγία Σοφία ως «κυριαρχικό ζήτημα
που αφορά την Τουρκία», συνταυτιζόμενη πλήρως με τον απολίτιστο και «βαρβαρίζοντα» Τούρκο
πρόεδρο.
Η κα Βίλιερς υπενθυμίζει συνοπτικά την ιστορία του μνημείου,
σημειώνει ότι αποτελεί μέρος της

«ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΕ
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΟΣ
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΕ ΤΕΜΕΝΟΣ ΑΛΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ»

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και τονίζει ότι
έχει υπάρξει ευρεία καταδίκη της
απόφασης Ερντογάν.
«Πρόκειται για μια λανθασμένη
απόφαση. Η Αγία Σοφία έχει τεράστια πολιτιστική σημασία για εκα-

τομμύρια ορθόδοξους χριστιανούς
ανά τον κόσμο. Η μετατροπή της
σε χώρο λατρείας άλλης πίστης θα
προκαλέσει μεγάλο πόνο και αναστάτωση», σημειώνει η βουλευτής.
Αναφέρει επίσης ότι η απόφαση να μετατραπεί η Αγία Σοφία σε
μουσείο τη δεκαετία του 1930 ήταν
ένας «λογικός συμβιβασμός» που
άντεξε στον χρόνο.
«Καταδικάζω την πρόταση να
μετατραπεί ο καθεδρικός ναός σε
τέμενος και προτρέπω τη βρετανική κυβέρνηση να κάνει το ίδιο»,
προσθέτει η Τερέζα Βίλιερς, σημειώνοντας ότι η τουρκική κυβέρνηση
δεν πρέπει να χειρίζεται με τέτοια

έλλειψη ευαισθησίας το ζήτημα.
Σημειώνεται πως κα Βίλιερς είναι
μέλος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Ανεξιθρησκεία και την Ελευθερία των
Πεποιθήσεων. Εκφράζει την ελπίδα να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής σε μια
προσπάθεια να διατηρηθεί η Αγία
Σοφία ως έχει.
Η Συντηρητική βουλευτής έχει
ήδη υποβάλει, εξάλλου, ερώτημα
προς τον Υπουργό Εξωτερικών
Ντόμινικ Ράαμπ, καλώντας τον
να διατυπώσει την αντίθεσή του
στο σχέδιο που ανακοίνωσε ο
Πρόεδρος Ερντογάν.
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΜΦΙΤΑΛΑΝΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Υποχρεωτική για όλους η μάσκα
στα καταστήματα της Αγγλίας
από τις 24 Ιουλίου
Η χρήση μάσκας στα καταστήματα και τα σουπερμάρκετ της
Αγγλίας θα είναι υποχρεωτική από τις 24 Ιουλίου για την αποτροπή
του κινδύνου επανεμφάνισης της επιδημίας του νέου κοροναϊού,
ανακοίνωσε χθες το βράδυ η βρετανική κυβέρνηση.
Στους παραβάτες θα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως και 100
στερλινών . Η επιβολή του προστίμου αυτού προβλέπεται ήδη από
τις 15 Ιουνίου για τους επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς που
δεν φορούν μάσκα. Πριν από την ημερομηνία αυτή ίσχυε μόνον
σύσταση για την χρήση μάσκας στους κλειστούς δημόσιους χώρους.
«Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες αποδείξεις ότι η χρήση μάσκας σε έναν κλειστό χώρο συμβάλλει στην προστασία» από τον
SARS-CoV-2, υπογράμμισε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.
Η χρήση μάσκας στα καταστήματα είναι ήδη υποχρεωτική κυρίως
στην Σκωτία και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Η Βρετανία, η χειρότερα πληγείσα από την Covid-19 ευρωπαϊκή
χώρα με σχεδόν 45.000 νεκρούς, ήρε τους περισσότερους περιορισμούς που είχε επιβάλει από τις 23 Μαρτίου για την αναχαίτιση
της εξάπλωσης του ιού, αλλά κάποιες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν υιοθετήσει διαφορετικές ημερομηνίες για την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.
Στη Δημοκρατία της Ιρλανδία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αλλά διατηρεί ειδικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, η
υποχρεωτική χρήση μάσκας ή καλύμματος προσώπου στα δημόσια μέσα μεταφοράς της χώρας θα τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα.
Ωστόσο στην χώρα αυτή η ποινή που θα επιβάλλεται στους παραβάτες είναι πιο αυστηρή, ανέρχεται σε πρόστιμο 2.500 ευρώ ή
φυλάκιση έξι μηνών ή ακόμη και τα δύο, σύμφωνα με τους κανονισμούς που επέβαλε η ιρλανδική κυβέρνηση.
Βάσει των νέων κανονισμών, όλοι οι επιβάτες των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς, είτε πρόκειται για τρένα, τραμ, λεωφορεία
είτε για ταξί θα πρέπει να φορούν μάσκα ή κάλυμμα προσώπου και
οι οδηγοί θα έχουν εξουσιοδότηση να αρνούνται την είσοδο οποιουδήποτε επιβάτη δεν τηρεί τον κανόνα αυτόν.
Αν οι επιβάτες δεν τηρούν τους νέους κανόνες χωρίς να έχουν
βάσιμη δικαιολογία, η Αστυνομία θα επεμβαίνει για να λυθεί το ζήτημα, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην
αποφυγή ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας της Covid-19 στην
Ιρλανδία, την ώρα που η χώρα προχωράει στο εκ νέου άνοιγμα της
κοινωνίας της και των επιχειρήσεων.
Η Ιρλανδία κατέγραψε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα SARSCoV-2 στα τέλη του Φεβρουαρίου. Μέχρι σήμερα περισσότερα από
25.000 κρούσματα έχουν καταγραφεί στη χώρα από τον νέο κοροναϊό και περισσότεροι από 1.700 θάνατοι από Covid-19, σύμφωνα
με το υπουργείο Υγείας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΠΟΡΙΣ ΠΡΟΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ:
«Κάντε διακοπές στα φανταστικά μέρη
της χώρας μας»…
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον συμβούλευσε
τους συμπολίτες του να παραμείνουν στα σπίτια τους στη διάρκεια
του καλοκαιριού, για «εσωτερικές διακοπές» (staycation) στις «υπερθετικού βαθμού» φυσικές καλλονές της χώρας, αντί να ταξιδεύουν
σε προορισμούς στο εξωτερικό.
«Πιστεύω πως είναι μια εξαιρετική χρονιά για τον κόσμο να κάνει εσωτερικές διακοπές (staycation) — τούτη η χώρα είναι μοναδικά ευλογημένη με φανταστικά μέρη για διακοπές», τόνισε ο Τζόνσον, μιλώντας στους δημοσιογράφους.
«Προφανώς, εάν ο κόσμος νοιώθει την ανάγκη για διακοπές στο
εξωτερικό τότε αυτό είναι αποκλειστικώς δική τους υπόθεση και το
αντιλαμβάνομαι πλήρως, όμως υπάρχουν φανταστικά, πραγματικά φανταστικά μέρη — απαράμιλλα, υπέροχα, σε υπερθετικό βαθμό
μέρη στο Ηνωμένο Βασίλειο για να πάνε διακοπές. Αυτό θα κάνω
σίγουρα εγώ προσωπικά», επεσήμανε ο Τζόνσον.
(Φυσικά, παρέλειψε να υποδείξει σε ποιες απαράμιλλες παραλίες και αμμώδεις αμμουδιές να πάνε για
κολύμπι, προφανώς για να μην κατηγορηθεί ότι προβάλλει κάποιο… εξωτικό καλοκαιρινό μέρος εις βάρος
κάποιου άλλου και έχει προβλήματα…)

Ελλάδα
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

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

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Σφοδρότατες διεθνείς αντιδράσεις για τη
μετατροπή του μνημείου που ανήκει στην ανθρωπότητα σε τζαμί

Σ Χ Ο Λ Ι Α
Εάλω η Αγια-Σοφιά! Ο αδίστακτος
Ερντογάν την μετατρέπει σε τζαμί
Κόλαφο για τη Δύση και τον παγκόσμιο πολιτισμό και συνάμα
μεγίστη προσβολή για τον Χριστιανισμό συνιστά η απόφαση του
Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει (από τις 24 Ιουλίου) σε τζαμί την Αγία
Σοφία. Η ανακοίνωση, όσο κι αν ήταν αναμενόμενη, προκάλεσε ένα
ισχυρό σοκ σε ολόκληρο τον πλανήτη κι άφησε άφωνους πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες. Η εξέλιξη αυτή δείχνει για μία ακόμη
φορά πόσο αδίστακτος κι επικίνδυνος μπορεί να γίνει ο Τ. Ερντογάν και δεν πρόκειται να διστάσει να κάνει τα χειρότερα προκειμένου να υλοποιήσει τα οθωμανικά οράματά του. Αναδεικνύονται
ακόμη οι τεράστιες ευθύνες Αμερικανών κι Ευρωπαίων, που αντιμετωπίζουν χαλαρά και με το γάντι μια χώρα-ταραχοποιό στην
ευρύτερη περιοχή, μόνο και μόνο γιατί εξυπηρετούνται τα οικονομικά και στρατηγικά τους συμφέροντα. Ενδεικτική ήταν και η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που εξέφρασε την… απογοήτευσή του για την απόφαση του τούρκου Προέδρου και απλώς τον κάλεσε να διασφαλίσει ότι η Αγία Σοφία θα παραμείνει προσιτή χωρίς
εμπόδια προς όλους. Τη… λύπη της εξέφρασε η Ρώσικη Ορθόδοξη
Εκκλησία. Με καθυστέρηση ωρών, ο Έλληνας πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε την απόφαση αυτή με… ανάρτησή του στα social media, ενώ κανονικά θα έπρεπε να βγει με δήλωσή του, ενδεχομένως και με διάγγελμα, για να δώσει έμφαση στο
γεγονός. Αίσθηση ακόμη προκαλεί το ότι στην ανάρτησή του δεν
αναφέρει πουθενά τους όρους «Χριστιανισμός», «ναός», λες και η
Αγία Σοφία ήταν μουσείο και όχι ορθόδοξη εκκλησία που βεβηλώθηκε
κατ’ επανάληψη από τους Οθωμανούς. Επιπλέον, ο πρωθυπουργός δεν αναφέρει πουθενά το όνομα του Τ. Ερντογάν, μην τυχόν το
μάθει ή το ακούσει ο Σουλτάνος και θυμώσει! Τον αποτροπιασμό
της για την απόφαση του Τούρκου προέδρου εξέφρασε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και τόνισε ότι
«προκαλεί ευθέως την ιστορική μας μνήμη, υπονομεύει ανεπανόρθωτες αξίες της ανεκτικότητας και του διαλόγου των θρησκειών κι
επιφέρει σοβαρό πλήγμα στις σχέσεις της με την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα». Σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο πρώην
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος του εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του στον μεγάλο του αγώνα, ενώ
χαρακτήρισε «ιερόσυλη» την ενέργεια του Τ. Ερντογάν κι έκανε λόγο για «βάναυση θρησκευτική αλλά και πολιτισμική βεβήλωση της
Αγίας Σοφίας». «Η ενέργεια αυτή», υπογράμμισε ο Πρ. Παυλόπουλος, «καταδεικνύει ότι δυστυχώς η τουρκική ηγεσία όχι μόνον
δεν προσβλέπει στον εκδημοκρατισμό και στον εκσυγχρονισμό της
Τουρκίας, αλλά μάλλον νοσταλγεί στιγμές βαρβαρότητας του παρελθόντος απέναντι στον Ελληνισμό, στην Ορθοδοξία και γενικότερα στη Χριστιανοσύνη».

Βαρθολομαίος: Στον λόφο της Ελπίδος,
δεν εκλείπει ποτέ η ελπίς…
Δεν σταματάει τον αγώνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης: «Συμπληρώνονται εφέτος 49 έτη από της, άνωθεν επιβολή,
διακοπής της λειτουργίας του Θεολογικού Τμήματος της Σχολής
μας. Δυστυχώς, οι πολλές προσπάθειες εκ μέρους του Οικουμενικού Θρόνου, οι εκκλήσεις σημαντικών παραγόντων της πολιτικής
και της κοινωνίας παγκοσμίως διά την επαναλειτουργία της Σχολής
δεν εκαρποφόρησαν. Ημείς εξακολουθούμε να ελπίζουμε και να
αγωνιζόμεθα. Εδώ, εις τον λόφο της Ελπίδος, δεν εκλείπει ποτέ η
ελπίς», τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην ομιλία του κατά την
εγκαθίδρυση του Επισκόπου Αραβισσού κ. Κασσιανού ως νέου
Ηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής
Αγίας Τριάδος Χάλκης, όπου συστεγάζεται η ιστορική Σχολή.

Είναι χτύπημα στην καρδιά μας
Δυσφορία και οργή έχει προκαλέσει η… χαλαρή στάση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ έναντι της τουρκικής προκλητικότητας. Σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Βαγγέλης Μεϊμαράκης,
σημείωσε ότι «η χαλαρή συμπεριφορά απέναντι στην Τουρκία, δίνει
χώρο στον Ερντογάν να προκαλεί, να εκβιάζει και να αυθαιρετεί».
Στηλίτευσε δε την πρόθεση του Τούρκου Προέδρου να μετατρέψει
την Αγία Σοφία σε τζαμί. «Μας προκαλεί, διότι αυτό δεν είναι στρατιωτική επιχείρηση, είναι χτύπημα στον πολιτισμό μας, είναι χτύπημα
στον Χριστιανισμό και για εμάς τους Έλληνες χτύπημα στην καρδιά μας», είπε χαρακτηριστικά ο Β. Μεϊμαράκης.

Αποχωρεί ο Ν. Αναστασιάδης
«Η απόφασή μου να μην επαναδιεκδικήσω την προεδρία του
2023 είναι οριστική και αμετάκλητη. Το θέμα δεν είναι να χαίρεις
δημοτικότητας, αλλά να γνωρίζεις πότε εισέρχεσαι και πότε εξέρχεσαι από την πολιτική. Η θέση μου να μη διεκδικήσω τρίτη θητεία
είναι οριστική και αμετάκλητη. Ό,τι έχεις να δώσεις, μπορείς να το
δώσεις στη διάρκεια δύο θητειών», τόνισε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης. Και κατέληξε υπογραμμίζοντας: «Μακάρι
και κατά την αποχώρησή μου να χαίρω της ίδιας δημοτικότητας.
Αυτό θα είναι το ευτυχέστερο, γιατί σημαίνει ότι θα έχω επιτύχει κάποιους στόχους που ικανοποιούν τον λαό».

Φ.Χαρ.

Του ΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΛ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Ιουλίου, το
Συμβούλιο της Επικρατείας της Τουρκίας έλαβε
μία απόφαση που ήταν μάλλον προειλημμένη.
Κατήργησε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 1934, την οποία είχε
υπογράψει ο θεμελιωτής της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας Μουσταφά Κεμάλ «Ατατούρκ» και μετέτρεπε τον εμβληματικό ναό της
Αγίας Σοφίας σε μουσείο, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε πλέον ένα από τα ιστορικότερα μνημεία
της ανθρωπότητας και του χριστιανικού κόσμου
να γίνει τζαμί.
Ελάχιστη ώρα αργότερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν υπέγραφε το Προεδρικό Διάταγμα με
το οποίο το μνημείο περνάει στα χέρια της
τουρκικής Προεδρίας και πιο συγκεκριμένα στη
Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων. Το βράδυ
της ίδιας ημέρας, ο Τ. Ερντογάν ανακοίνωνε ότι
η πρώτη προσευχή πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Κίνηση με εσωτερική πολιτική στόχευση
Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι αυτή η κίνηση έχει ξεκάθαρη εσωτερική πολιτική
στόχευση για τον Τούρκο Πρόεδρο (περίπου το
90% των ψηφοφόρων του κόμματός του υποστηρίζει την επιλογή αυτή), ο οποίος επιδιώκει
να τονώσει τη μειούμενη, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δημοτικότητά του, αλλά και το προφίλ του στον ισλαμικό κόσμο.
Θα πυροδοτήσει όμως σφοδρότατες αντιδράσεις στον χριστιανικό κόσμο και σε όσους
θεωρούν την Αγία Σοφία, αυτό το αρχιτεκτονικό
κόσμημα με ιστορία 1.500 ετών, ως ένα μνημείο
που δεν ανήκει στην Τουρκία, αλλά στην ανθρωπότητα και μόνον. Και αναμφίβολα δεν θα
διευκολύνει, αντίθετα θα δυσκολέψει, τις σχέσεις
με την Ελλάδα, κρίνοντας από την αντίδραση
του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε στη
δήλωσή του, πέραν της καταδίκης, ότι η κίνηση

αυτή «επηρεάζει όχι μόνο τις σχέσεις της
Τουρκίας με την Ελλάδα, αλλά και τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την UNESCO και την παγκόσμια κοινότητα συνολικά». Έχει άλλωστε κανείς αμφιβολία ότι η εν λόγω κίνηση δεν θα θίξει το θυμικό πολλών Ελλήνων, δυσχεραίνοντας έτι περαιτέρω τις απόπειρες προσέγγισης για εκτόνωση της έντασης;
Στην ίδια γραμμή με τον Κυρ. Μητσοτάκη ήταν
και η δήλωση της Προέδρου της Δημοκρατίας
Κατερίνας Σακελλαροπούλου, όπως και πολλών ακόμη Ελλήνων πολιτικών και αξιωματούχων.
Το σκεπτικό της απόφασης του τουρκικού
Συμβουλίου της Επικρατείας, βασίζεται στο ότι
η Αγία Σοφία ανήκει στο Πρώτο Βακούφι του
Σουλτάνου Μωάμεθ του Πορθητή και πρέπει
να χρησιμοποιείται μόνο για θρησκευτικούς σκοπούς, άρα ως τζαμί. Η απόφαση ακολούθησε το
πρότυπο που εφαρμόστηκε με το Μουσείο Καριγιέ, που επίσης ανήκε στο Πρώτο Βακούφι του
Μωάμεθ του Πορθητή και το οποίο μετετράπη
επίσης σε χώρο λατρείας – τζαμί το 2019. Μένει
να φανεί βεβαίως η ακριβής φόρμουλα που θα
επιλεγεί για τη λειτουργία της Αγια-Σοφιάς ως
μουσουλμανικού τεμένους.

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας
Ιμπραήμ Καλίν, σε δηλώσεις του την Πέμπτη
(9/7), εν αναμονή της απόφασης, είχε αφήσει
ανοικτό το ενδεχόμενο μιας «μεικτής φόρμουλας», λέγοντας ότι και άλλα τεμένη της Κωνσταντινούπολης είναι ανοιχτά τόσο ως τόποι λατρείας, όσο και ως μουσεία. Ο Ιμπραήμ Καλίν
δεν παρέλειψε μάλιστα να αναφερθεί στην Παναγία των Παρισίων, όπου «την ώρα λειτουργίας
πηγαίνουν οι χριστιανοί και προσεύχονται, ενώ
τις άλλες ώρες επισκέπτονται τον χώρο τουρίστες».

Ανακοίνωση από την UNESCO
Αναμφίβολα όμως, η περίπτωση της Αγίας
Σοφίας, Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς με απόφαση της UNESCO ήδη από το
1985 (η σχετική πρόβλεψη δεν αναφέρεται αποκλειστικά στην Αγία Σοφία, αλλά στις «Ιστορικές
περιοχές της Κωνσταντινούπολης»), έχει τη δική της σημασία. Ο οργανισμός εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία σημειώνει ότι στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Παγκόσμιας
Κληρονομιάς θα επανεξεταστεί το καθεστώς
το εμβληματικού μνημείου.

COVID-19: Ποια είναι η εικόνα σε αεροδρόμια και λιμάνια
Της ΟΛΓΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑ
Με πυροσβεστικές κινήσεις και στροφή στο υποχρεωτικό τεστ για τον
Προμαχώνα, συνεχίζεται το restart του Τουρισμού. Οι Αρχές σπεύδουν να
θωρακίσουν πιθανές εστίες εξάπλωσης του κορωνοϊού, με τις οδικές αφίξεις
να αποτελούν μέχρι στιγμής τον πυρήνα του προβλήματος. Η υποδοχή από
τις 15 Ιουλίου 2020 των πτήσεων από τη Βρετανία, είναι η επόμενη δύσκολη
στροφή σε αυτόν τον Μαραθώνιο, χωρίς όμως κανείς να μπορεί να προβλέψει τι ακολουθεί.

Χτύπησε συναγερμός
Η σταδιακή αύξηση των κρουσμάτων μία εβδομάδα μετά την πρεμιέρα,
χτύπησε το πρώτο καμπανάκι. Κατά το πρώτο εξαήμερο της επανεκκίνησης,
στα συνολικά 31.169 τεστ που διενεργήθηκαν στις 27+3 πύλες εισόδου της
Ελλάδας, τα 100 ήταν θετικά (0,3%). Ο συναγερμός από το Μέγαρο Μαξίμου
χτύπησε την Πέμπτη (9/7), όταν από τα 50 νέα κρούσματα, τα 27 ήταν εισαγόμενα, κυρίως οδικώς από τον Προμαχώνα, βάζοντας για τα καλά τη Βόρεια Ελλάδα στον χάρτη της COVID-19.
Τα «κόκκινα» επιδημιολογικά δεδομένα έβαλαν στην αρχή της εβδομάδας
στοπ στην είσοδο Σέρβων υπηκόων στην Ελλάδα ως τις 15 Ιουλίου 2020.
Όμως δεν αποφεύχθηκε ένα μπαράζ κρουσμάτων σε Αιδηψό, Καβάλα, Θάσο, Κέρκυρα. Το πλήγμα είναι σοβαρό για τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς οι Σέρβοι διατηρούν την υψηλότερη μέση κατά κεφαλήν δαπάνη (318 ευρώ) των
οδικών τουριστών.

Υποχρεωτικά τεστ
Με τα Βαλκάνια να έχουν μπει πια σε επικίνδυνο κλοιό, τα δειγματοληπτικά
τεστ κρίθηκαν προφανώς ανεπαρκή για την είσοδο από τον Προμαχώνα. Οι
ανησυχητικές εξελίξεις σε Βουλγαρία και Ρουμανία δεν άφησαν περιθώριο
για εκπτώσεις. Η κυβέρνηση ξανάβγαλε λοιπόν από το συρτάρι την υποχρεωτική διενέργεια τεστ, την οποία είχε προτείνει ως ασφαλές μέτρο επανεκκίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωσης, κατά την έναρξη της συζήτησης για
την επιστροφή της Ευρώπης στην κανονικότητα.
Από την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 είναι υποχρεωτική η επίδειξη αρνητικού

αποτελέσματος μοριακού ελέγχου (PCR) για τον κορωνοϊό ως 72 ώρες
πριν από την άφιξη για την είσοδο από τον Προμαχώνα όλων ανεξαιρέτως
των ταξιδιωτών. Σε ισχύ παραμένει και η συμπλήρωση της φόρμας εντοπισμού 24 ώρες πριν από την άφιξη, η οποία και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τόπο προέλευσης, τα στοιχεία επικοινωνίας, τη διεύθυνση και τον
χρόνο παραμονής στην Ελλάδα. Για να αποφευχθεί ένα «μπαμ» από τις αναμενόμενες αυξημένες οδικές αφίξεις του Σαββατοκύριακου, οι έλεγχοι από
τα αρμόδια κλιμάκια του ΕΟΔΥ έχουν επεκταθεί στο 100% των εισερχομένων από τον συνοριακό σταθμό.
Στις πύλες εισόδου της Ελλάδος, δηλαδή τα 27 αεροδρόμια, τα λιμάνια
Πάτρας και Ηγουμενίτσας και τον Προμαχώνα, γίνονται καθημερινά περισσότερα από 8.500 τεστ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ. Αεροδρόμια και λιμάνια ξαναζωντανεύουν, αλλά με ρυθμούς που θυμίζουν αρχές θερινής περιόδου, παρότι έχουμε ήδη μπει στην καρδιά της άλλοτε high season.

Συνάντησε την Ομογένεια της
Αλβανίας ο Υφυπουργός
Εξωτερικών της Ελλάδας
Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κ.
Βλάσης μετέβη στα Ιωάννινα όπου πραγματοποίησε συνάντηση
με εκπροσώπους της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας Αλβανίας
(Ε.Ε.Μ.).
Ο κ. Υφυπουργός συζήτησεμε τα μέλη της Ε.Ε.Μ. τιςτελευταίες
εξελίξειςσχετικά με τα θέματα της Μειονότητας και τη γενικότερη
κατάσταση στις μειονοτικές περιοχές.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα θέματα της μειονοτικής εκπαίδευσης
και στους τρόπους με τους οποίους η Ελλάδα μπορεί να συνδράμει στην αναβάθμισή της.
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Το Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της ΕΕ καλεί την Άγκυρα
να αλλάξει την απόφαση για την Αγία Σοφία
™

Ε

ντονα επέκρινε τη Δευτέρα το
Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ την απόφαση της
τουρκικής κυβέρνησης να μετατρέψει την Αγία Σοφία από μουσείο σε
τζαμί, καλώντας τον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν να επανεξετάσει το ζήτημα.
Το Συμβούλιο καταδίκασε την απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει ένα
εμβληματικό μουσείο όπως η Αγία Σοφία σε τζαμί.
«Αυτή η απόφαση θα τροφοδοτήσει
αναπόφευκτα τη δυσπιστία, τον διχασμό ανάμεσα στις θρησκευτικές κοινότητες και θα υπονομεύσει τις προσπάθειές μας για διάλογο και συνεργασία.
Καλούμε τις τουρκικές Αρχές άμεσα να
επανεξετάσουν και να αλλάξουν την
απόφαση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο
εκπρόσωπος της ΕΕ για ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, κατά τη συνέντευξη Τύπου.
Ο Μπορέλ σημείωσε ακόμη ότι θα
επανεξεταστεί το θέμα των κυρώσεων
και τόνισε ότι οι μονομερείς πράξεις της
Τουρκίας. στην Ανατολική Μεσόγειο
πρέπει να τερματιστούν.
Παράλληλα, οι υπουργοί Εξωτερικών
αποφάσισαν την προσθήκη νέων ονομάτων στη λίστα των κυρώσεων που
επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως αποτέλεσμα των παράνομων ενεργειών της
Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ.
Σε δηλώσεις του μετά τη Σύνοδο, ο
Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ
Μπορέλ ανέφερε ότι έγινε μια μακρά
και ενδιαφέρουσα συζήτηση για την
Τουρκία, στο τέλος της οποίας ο ίδιος
παρουσίασε τα συμπεράσματά του, τα
οποία εγκρίθηκαν από τα μέλη του
Συμβουλίου και θα οδηγήσουν τις επόμενες του ενέργειες.
«Βλέπουμε την Τουρκία ως σημαντική χώρα για την ΕΕ, ελπίζουμε ότι οι
σχέσεις μας θα ενισχυθούν και θα αναπτυχθούν όμως αυτό θα πρέπει να γίνει
με πλήρη σεβασμό στις ευρωπαϊκές
αρχές και αξίες και το ευρωπαϊκό συμφέρον», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Μπορέλ ανέφερε ότι υπάρχουν
ανησυχητικές εξελίξεις στις ευρωτουρκικές σχέσεις και δη ιδιαίτερα στη Λιβύη,
οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τα συμφέροντα της ΕΕ. Συνεπώς πρόσθεσε
αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από την Τουρκία, ώστε να
υπάρξει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης

★
★

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΤΙΣ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΜΕΣΟΓΕΙΟ
κάτι που όλοι επιθυμούν.
«Όμως τονίσαμε ότι οι τουρκικές
μονομερείς ενέργειες ιδιαίτερα στην
Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά
συμφέροντα, με τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών-μελών και το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να τερματιστούν», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας τα προηγούμενα συμπεράσματα της ΕΕ για το ζήτημα.

Όχι σε διαπραγμάτευση ΕΕ –
Τουρκίας
Επιπλέον, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ τάχθηκε κατά της έναρξης μιας διαπραγμάτευσης με την Τουρκία επί όλου του φάσματος των ευρωτουρκικών υποθέσεων.
Πάντως, ο Ζοζέπ Μπορέλ έχει το
«ΟΚ» να διερευνήσει τρόπους για αποκλιμάκωσης της έντασης αυστηρά στη
βάση των σχετικών συμπερασμάτων
της ΕΕ.
Τέλος, αποφασίστηκε να συνεχιστούν
οι εργασίες επί των προτάσεων της
Κύπρου για πρόσθετες κυρώσεις σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις του
Συμβουλίου, ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει την αρμόδια Ομάδα Εργασίας
Relex σήμερα Πέμπτη.
Η συζήτηση για το μέλλον των Ευρωτουρκικών Σχέσεων θα συνεχιστεί στο
Βερολίνο τον Αύγουστο.

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «Αλληλεγγύη
των εταίρων σε Ελλάδα
και Κύπρο»
«Κατόπιν αιτήματος της Ελλάδος,
υπήρξε ευρύτατη συναίνεση για την εκπόνηση καταλόγου περαιτέρω μέτρων
εάν η Τουρκία προχωρήσει στην παραβατική συμπεριφορά της», δήλωσε
ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος
Δένδιας.
Ειδικότερα, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε: «Η κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικότητας και ο εξαυταρχισμός της
Τουρκίας ήταν στο επίκεντρο της συζήτησής μας. Υπήρξε ισχυρή καταδίκη της
μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
Ζητήθηκε, μάλιστα, από την Τουρκία να
αναθεωρήσει και να αναστρέψει την

απόφασή της.
Αναφέρθηκα, κατά την διάρκεια του
Συμβουλίου, στις σοβαρές επιπτώσεις
της τουρκικής παραβατικότητας στην
ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Είμαι ικανοποιημένος, διότι οι εταίροι εξέφρασαν αλληλεγγύη έναντι της
Ελλάδας και της Κύπρου για τις παράνομες τουρκικές ενέργειες σε βάρος της
κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Υπήρξε ευρύτατη συναίνεση να εκπονηθεί, κατόπιν αιτήματός μας,
κατάλογος κατάλληλων περαιτέρω μέτρων, δηλαδή κυρώσεων, που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να απαντήσει αποτελεσματικά εάν η Τουρκία προχωρήσει
στην παραβατική συμπεριφορά της.
Συμφωνήσαμε όπως ο κ. Μπορέλ
διερευνήσει τρόπους για την μείωση
των εντάσεων με την Τουρκία, αυστηρά,
όμως, στην βάση των Συμπερασμάτων
του Συμβουλίου.
Η τουρκική παραβατικότητα θα συζητηθεί, κατόπιν επιθυμίας της ελληνικής και της κυπριακής πλευράς, εκ νέου
στο άτυπο Συμβούλιο του Αυγούστου
στο Βερολίνο και όχι στο τακτικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο, όπως ήταν η αρχική τοποθέτηση.
Ενημέρωσα, επίσης, τους συναδέλφους ότι θα ζητήσω την σύγκληση εκτάκτου Συμβουλίου, εάν η Τουρκία μέχρι
το άτυπο Συμβούλιο κλιμακώσει την παραβατική συμπεριφορά της.
Τέλος, ως προς την Λιβύη, υπήρξε
αναφορά από σειρά χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, στην παραβίαση του εμπάργκο από την Τουρκία,
καθώς και καταδίκη του επεισοδίου που
αφορά στο γαλλικό πολεμικό πλοίο.
Επίσης, εκλήθη ευθέως η Τουρκία να
επιδείξει εποικοδομητική στάση και να
σταματήσει τις παραβιάσεις του εμπάργκο των όπλων στην Λιβύη».

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ:
«Ετοιμάζεται έγγραφο
για κυρώσεις»
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, είπε ότι
δεν δόθηκε στον κ.Μπορέλ εντολή διαπραγμάτευσης με την Τουρκία.
-Η απόφαση (σ.σ για διαπραγμά-
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τευση με Τουρκία) ήταν ότι δεν υπάρχει
υποδομή αυτή την στιγμή με την συμπεριφορά της Τουρκίας.
- Απόφαση ελήφθη με αφορμή την
συνέχιση των τουρκικών γεωτρήσεων
στην ΑΟΖ μας αλλά και για τις απειλές
προς Ελλάδα. Η Επιτροπή ετοιμάζει
έγγραφο για τομεακές κυρώσεις.
Οι υφιστάμενες κυρώσεις αφορούν
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τώρα θα
είναι εναντίον και κρατών-μελών που
εμπλέκονται.
Ο κ.Χριστοδουλίδης σε άλλο σημείο
εξήγησε ότι όταν λέμε τομεακές κυρώσεις,
εννοούμε κυρώσεις σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν την χώρα
(οικονομία, ενέργεια). Η χθεσινή απόφαση να ετοιμαστεί έγγραφο επιλογών
από πλευράς ΕΕ είναι το πρώτο βασικό βήμα.
- Τρίτη απόφαση είναι να συνεχιστούν
οι διεργασίες επί συγκεκριμένων προτάσεων σε σχέση με στοχευμένα μέτρα
εναντίον φυσικών και νομικών προσώπων που εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις.
«Τα πιο πάνω είναι τα βασικά θέματα που προέκυψαν. Δεν αποκλείω λαμβάνοντας υπόψη τα όσα συζητήθηκαν
τη Δευτέρα, να προκύψει ανάγκη για έκτακτη σύγκλιση των ΥΠΕΞ μέσα στον
Αύγουστο», είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενώ τόνισε ότι «οι στιγμές είναι
κρίσιμες, είμαι απόλυτα ειλικρινής. Υπάρχει
μια έντονη ανησυχία. Γι’ αυτό δεν αποκλείω έκτακτη σύγκλιση του Συμβουλίου
των ΥΠΕΞ μέσα στον Αύγουστο λόγω
των εξελίξεων».

Ποιες χώρες τάχθηκαν στο
πλευρό Ελλάδας-Κύπρου
Σειρά χωρών ήταν στο πλευρό της
Ελλάδας στο Συμβούλιο Εξωτερικών
Υποθέσεων.
Ειδικότερα «μεταξύ αυτών είναι η
Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Εσθονία,
η Σλοβακία, η Σουηδία, ενώ η Αυστρία
ζήτησε ακόμη και τη διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων».
«Είναι επιστημονική φαντασία να
πιστεύουμε πως η Τουρκία είναι ευρωπαϊκή χώρα», φέρεται να είπε ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών.

Οι κυρώσεις που
μελετά η ΕΕ
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές,
ανάμεσα στις κυρώσεις κατά της
Τουρκίας που έπεσαν στο τραπέζι είναι
η διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων αλλά και της προενταξιακής χρηματοδότησης. Μια εξέλιξη
που θα είναι ιδιαίτερα δυσμενής για την
παραπαίουσα τουρκική οικονομία.
Επιπλέον, συζητείται η ανάκληση
της τελωνειακής ένωσης, που περιλαμβάνει και συμφωνίες για δασμούς
κλπ, καθώς και ο τερματισμός της
χρηματοδότησης έργων από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
όπως και η διακοπή πώλησης όπλων και ανταλλακτικών απ’ όλα τα
κράτη – μέλη προς την Τουρκία.
Επίσης, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η ελληνική αντιπροσωπεία
κατέθεσε το αίτημα να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των πολιτικών
και οικονομικών κυρώσεων που σχεδιάζονται εναντίον της Τουρκίας συγκεκριμένα μέτρα για τις τουρκικές τράπεζες και την τουριστική βιομηχανία της
γειτονικής χώρας.
Η Αθήνα ζήτησε να αντιληφθούν οι
εταίροι την κρισιμότητα της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας
μπορεί να βρεθεί μπροστά σε δυσάρεστες εξελίξεις αν η Τουρκία προχωρήσει
σε νέα προκλητική κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το
μήνυμα που δόθηκε ήταν πως «αν
υπάρξει θερμό επεισόδιο, η Ελλάδα
θα αντιδράσει και θα χρειαστεί να
ενεργοποιηθεί το άρθρο 42 της Συνθήκης, δηλαδή να ενισχυθεί με απόφαση του Συμβουλίου η χώρα που
δέχεται επίθεση».
Το άρθρο 42 προβλέπει ότι «σε περίπτωση κατά την οποία κράτος-μέλος
δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφος του,
τα άλλα κράτη-μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα
τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους,
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».
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Η Αγιά Σοφιά,
το μέγα Μοναστήρι

ΟΡΘΟΔΟΞΟ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

«Ν

ενίκηκά σε, Σολομών». Η ρήση του Φλάβιου Πέτρου Σαββάτιου Ιουστινιανού
όταν αντίκρισε την Αγία Σοφία, περικλείει την
ισχύ, τη δύναμη, την επιβολή, την ακτινοβολία,
το κύρος που ήθελε να αποδώσει στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αλλά και στη
δική του ηγεμονία, κυριαρχία και παντοδυναμία.
Από το 537 έως και σήμερα η Αγία Σοφία δείχνει
να αποτελεί τον ναό-τρόπαιο ηγεμονίας για 81
βυζαντινούς αυτοκράτορες, 7 λατίνους αυτοκράτορες, 32 σουλτάνους του Χαλιφάτου της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 12 προέδρους της Τουρκικής Δημοκρατίας.
Σπάνια ένα μνημείο προκαλεί δέος και συγκίνηση
ανάλογη με αυτή που δημιουργείται όταν κάποιος αντικρίζει την Αγία Σοφία. Χτισμένη πάνω
σε ένα μικρό ύψωμα, έτσι ώστε να είναι το πρώτο
κτίσμα που χτυπάει στα μάτια του επισκέπτη,
καθώς εισέρχεται από την Προποντίδα, η Αγία Σοφία είναι ένα από τους μεγαλύτερους ναούς του
κόσμου, ένα πραγματικό θαύμα της βυζαντινής
αρχιτεκτονικής και ένα σύμβολο για όλους τους
Ορθόδοξους Χριστιανούς.

Ο Ιουστινιανός
Πέντε χρόνια μετά την άνοδό του στον αυτοκρατορικό θρόνο ο Ιουστινιανός αντιμετωπίζει μια
από τις μεγαλύτερες εμφύλιες διαμάχες της Ιστορίας. Τη Στάση του Νίκα. Ο θρόνος κινδυνεύει και
ο ίδιος φέρεται έτοιμος να εγκαταλείψει τη Βασιλεύουσα. Τελικά δίνει τη μάχη και η Στάση πνίγεται στο αίμα. Τριάντα χιλιάδες άνθρωποι πέφτουν
νεκροί. Αμέσως μετά ξεκινάει την ανέγερση του
νέου ναού της Αγίας Σοφίας και ολοκληρώνει το
έργο του μέσα σε 5 χρόνια και 10 μήνες. Περισσότεροι από 10.000 εργάτες και 145.000 κιλά χρυσού (3 δισ. δολλάρια), διατίθενται για την πραγματοποίηση του οράματός του, που αποτελεί την

απάντησή του σε όλους όσοι αμφισβήτησαν την
εξουσία του• από τους συγκλητικούς, τους Πράσινους, τους Βένετους μέχρι και αυτή την Ιουλιανή τη Λυσία που διεκδικούσε τον θρόνο για τον
γιο της.
Από κάθε σημείο όπου υπήρχε Ελληνισμός, έγινε προσφορά: τα πράσινα μάρμαρα από τη Μάνη
και την Κάρυστο, τα τριανταφυλλιά από τη Φρυγία και τα κόκκινα από την Αίγυπτο. Από τον υπόλοιπο κόσμο προσφέρθηκαν τα πολύτιμα πετράδια, ο χρυσός, το ασήμι και το ελεφαντόδοντο, για
τη διακόσμηση του εσωτερικού.
Τα εγκαίνια έγιναν στις 27 Δεκεμβρίου του 537
από τον Ιουστινιανό, ο οποίος βλέποντας την υπεροχή της Αγίας Σοφίας έναντι του ξακουστού ναού του Σολομώντα, αναφωνεί: «Δόξα τω Θεώ το
καταξιωσάντι με τελέσαι τοιούτον έργον. Νενίκηκά
σε Σολομών», δηλαδή «Δόξα τω Θεώ που με καταξίωσε να ολοκληρώσω τέτοιο έργο, σε νίκησα
Σολομώντα».
Στο προαύλιο του ναού λέγεται πως υπήρχε
κρήνη, στην οποία ανεγράφετο η καρκινική φράση «ΝΙΨΟΝΑΝΟΜΗΜΑΤΑΜΗΜΟΝΑΝΟΨΙΝ»
(νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν, δηλ. ξέπλυνε
τις αμαρτίες σου και όχι μόνο το πρόσωπό σου).
Η φράση αυτή, αν αναγνωσθεί ανάποδα (από δεξιά προς τα αριστερά) αποδίδει τις ίδιες λέξεις και
επομένως και το αυτό νόημα.
Το οικοδόμημα ακολουθεί τον αρχιτεκτονικό
ρυθμό της τρουλαίας βασιλικής και συνδυάζει
στοιχεία της πρώιμης βυζαντινής ναοδομίας, σε
πολύ μεγάλη κλίμακα. Εκτός από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της, η Αγία Σοφία ξεχωρίζει επίσης
για τον πλούσιο εσωτερικό διάκοσμό της.
Ο ναός αποτέλεσε σε όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας την έδρα του Οικουμενικού
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και υπήρξε
ο σημαντικότερος ναός της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Για χίλια και πλέον χρόνια (537-1453), η Αγία
Σοφία θα αποτελέσει το κέντρο της Ορθοδοξίας
και του Ελληνισμού. Εκεί, ο λαός θα γιορτάσει
τους θριάμβους, θα θρηνήσει τις συμφορές και θα
αποθεώσει τους νέους αυτοκράτορες.
Από τότε που κτίστηκε έως και το 1453 οι 80
αυτοκράτορες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας άφησαν τη δική τους ανεξίτηλη σφραγίδα στον ναόσύμβολο, που στη μεγάλη του ακμή έφτασε να
υπηρετείται από 600 ανθρώπους. 80 ιερείς, 150
διακόνους, 40 διακόνισσες, 70 υποδιακόνους, 160
αναγνώστες, 25 ιεροψάλτες και 70 θυρωρούς με
πρώτο από όλους τον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο
Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη.

Το τρόπαιο των Λατίνων
Η Άλωση της Αυτοκρατορίας από τους Σταυροφόρους το 1204 συνοδεύθηκε από εκτεταμένες
λεηλασίες και καταστροφές της Πόλης του Κωνσταντίνου. Από τη μανία των Σταυροφόρων δεν
γλιτώνει ούτε η Αγία Σοφία, η οποία σχεδόν καταστρέφεται.
Ωστόσο σύντομα ο ναός μετατρέπεται σε ναότρόπαιο για τη νεοσύστατη Αυτοκρατορία των Σταυροφόρων. Και ο Κόμης της Φλάνδρας Βαλδουίνος
Α’ στέφεται μέσα στην Αγία Σοφία πρώτος αυτοκράτορας της Λατινικής Αυτοκρατορίας. Θα τον
διαδεχθούν άλλοι πέντε, μία γυναίκα και ένας αντιβασιλέας, ενώ ταυτόχρονα επί 56 χρόνια λειτουργεί ως έδρα του Λατινικού Πατριαρχείου με
πρώτο Προκαθήμενο τον Βενετό Θωμά Μοροζίνι.
Τη θέση θα καταλάβουν στη συνέχεια άλλοι πέντε αρχιερείς της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Το τρόπαιο του Πορθητή
Τρεις ημέρες μετά την Άλωση της Αυτοκρατορίας από τους Τούρκους το 1453 ο Μωάμεθ ο
Πορθητής θα εισέλθει στην Αγία Σοφία και θα αντικρίσει μια από τις τρομερότερες σφαγές της Ιστορίας. Εκατοντάδες πτώματα ανθρώπων που είχαν
σπεύσει στον ναό για να σωθούν σφαγιάστηκαν.
Η απόφασή του ήταν άμεση και μετατρέπει το
σύμβολο της Αυτοκρατορίας, της ηγεμονίας των
βυζαντινών και των λατίνων αυτοκρατόρων, σε τρόπαιο της δικής του κατάκτησης και τον ναό των
χριστιανών σε τόπο λατρείας της δικής του λατρείας του Ισλάμ. Από τις πρώτες ημέρες της κυριαρχίας του τοποθετεί την ημισέληνο, ανεγείρει
θρησκευτική σχολή και κατασκευάζει τον πρώτο
μιναρέ. Και όλοι σχεδόν οι διάδοχοί του κάνουν
παρεμβάσεις στο οικοδόμημα στην προσπάθειά
τους η Αγία Σοφία να αποτελεί ένα πραγματικό
τζαμί και να μη θυμίζει εκκλησία. Εκατοντάδες ιμάμηδες και 130 σεΐχ ουλ ισλάμηδες λειτούργησαν
και προσευχήθηκαν στο τζαμί.

Ο Κεμάλ Ατατούρκ
Το 1923 ανατρέπονται όλα τα δεδομένα. Ο Κε-

μάλ Ατατούρκ καταργεί το Χαλιφάτο και κάθε σχέση με τους σουλτάνους και τη θρησκεία. Τα θρησκευτικά σχολεία κλείνουν, το φέσι και η μαντίλα
καταργούνται, η αραβική γραφή αντικαθίσταται
από τη λατινική και το 1928 διαχωρίζονται και οι
σχέσεις Εκκλησίας και κράτους.
Το 1931 παραχωρεί άδεια και το Αμερικανικό
Βυζαντινό Ινστιτούτο ξεκινά συστηματικές εργασίες
αποκάλυψης και αναστήλωσης των ψηφιδωτών.
Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον
Νοέμβριο του 1934 η Αγία Σοφία μετατρέπεται
σε μουσείο. Τον Φεβρουάριο του 1935 υπογράφεται το προεδρικό διάταγμα από τον Κεμάλ Ατατούρκ και επί 85 χρόνια η Αγία Σοφία λειτουργεί
ως μουσείο και αποτελεί το δικό του σύμβολο και
τρόπαιο νίκης του, της μετατροπής της Τουρκίας
σε ένα σύγχρονο λαϊκό κράτος.

Παγκόσμιο σημείο αναφοράς
Για 1.483 χρόνια η Αγία Σοφία αποτέλεσε και
αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Επί 900
χρόνια λειτούργησε ως χριστιανικός ναός, τα 517
ως ναός της ενιαίας και αδιαιρέτου Εκκλησίας, τα
342 χρόνια ως έδρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας,
τα 57 ως έδρα του Λατινικού Πατριαρχείου και 482
χρόνια ως τζαμί. Υπηρέτησαν σε αυτήν 110
αρχιεπίσκοποι Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης
και οικουμενικοί πατριάρχες και χιλιάδες κληρικοί
καθώς και εκατοντάδες ιμάμηδες.
Ο ναός-σύμβολο ήταν σημείο αναφοράς για όλα
τα μήκη και τα πλάτη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ειδικά για τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης,
το κτίριο ήταν και παραμένει σημείο αναφοράς.
Κάθε φορά που γίνονται σεισμοί, πυρκαγιές,
πλημμύρες, πόλεμοι, όλοι κοιτάνε αν η Αγία Σοφία στέκει όρθια, αν έχει υποστεί ζημιές και καταστροφές. Και το ενδεχόμενο της μετατροπής της
σε τζαμί δείχνει να κατακτά πολλές καρδιές μουσουλμάνων. Αλλά και η Κωνσταντινούπολη για
τον πρώην δήμαρχό της, τον σημερινό πρόεδρο
Ταγίπ Ερντογάν, αποτελεί ένα επιπλέον τρόπαιο
που θέλει μονίμως να κατακτήσει, σε μια περίοδο
μάλιστα που ο νέος δήμαρχός της Εκρέμ Ιμάμογλου αποτελεί τον ισχυρότερο αντίπαλό του…

Ο Ερντογάν και η «νίκη» του
επί του Ατατούρκ
Από την πρώτη στιγμή της εκλογής του στην
Προεδρία ο Ταγίπ Ερντογάν ανέτρεψε τα δεδομένα δεκαετιών. Η Συνθήκη της Λωζάνης, όπως και
η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί αποτελούν
βασική προτεραιότητα του Τούρκου προέδρου.
Η λειτουργία ως τζαμιού της Αγίας Σοφίας θα
αποτελεί μια δική του νίκη έναντι του Κεμάλ Ατατούρκ, ένα δικό του τρόπαιο στη νέα οθωμανική
εποχή που δομεί τις τελευταίες δεκαετίες.
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Ζήλεψε τους ταλιμπάν ο Ερντογάν
Η απόφαση του Τούρκου προέδρου για μετατροπή της
Αγίας Σοφίας σε τζαμί «σκότωσε» τους όπου γης Χριστιανούς. Και οδηγεί την ανθρωπότητα σε σκοτεινές μεσαιωνικές εποχές. Στην εποχή του αιμοβόρου Μωάμεθ του Πορθητή, του οποίου κατ’ ευθείαν συνεχιστής επιδιώκει να «στεφανωθεί» ο Ερντογάν. «Καταργεί¨ένα παγκόσμιο σύμβολο
του Χριστιανισμού αλλά την ίδια ώρα θέλει να ξεριζώσει και
τον θεμελιωτή της Τουρκικής Δημοκρατίας Κεμάλ Ατατούρκ.
Γι’ αυτό τον οδηγεί (τον Ατατούρκ) εικονικά στα δικαστήρια
ότι παρανόμησε το 1935 με το να κάνει την Αγία Σοφία μουσείο.
Σίγουρα ο Ερντογάν δεν θα τολμούσε να προβεί σε αυτή
τη βέβηλη πράξη αν ένοιωσε ότι θα υπήρχε ισχυρή διεθνής
αντίδραση. Πιο πολύ, δεν θα έκανε αυτή την ιερόσυλη κίνηση
Από τις αντιδράσεις που υπήρξαν για το
θέμα επιλέγουμε κάποιες που έχουν ένα
ιδιαίτερο νόημα, παραθέτοντας μερικά αποσπάσματα:

Κυριάκος Μητσοτάκης:

«Μας προσβάλλει και επηρεάζει
τις σχέσεις μας»
«Πρόκειται για επιλογή που προσβάλλει επίσης
όλους όσοι αναγνωρίζουν το μνημείο ως κτήμα
του παγκόσμιου πολιτισμού.Και, βεβαίως, επηρεάζει όχι μόνο τις σχέσεις της Τουρκίας με την
Ελλάδα. Αλλά και τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Unesco και την παγκόσμια
κοινότητα συνολικά. Είναι θλιβερό ότι η τουρκική ηγεσία, που εργάστηκε το 2005 για τη Συμμαχία
των Πολιτισμών, επιλέγει σήμερα να κινηθεί στην
ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση».

ΥΠΕΞ Αυστρίας:
«Αυτά δεν είναι πλέον επιτρεπτά»
Ως «νεότερο κρίκο σε μία αλυσίδα προκλήσεων» κατήγγειλε τη μετατροπή, από την Τουρκία, της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, ο Αυστριακός
υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει
να ασκεί απέναντι στην Τουρκία «μία ισχυρή
πολιτική και να μιλά μία σαφή γλώσσα (...) σε
μία σταθερή βάση αξιών».
Ζήτησε εκ νέου τη διακοπή των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων της ΕΕ με την Άγκυρα, επισημαίνοντας ότι «και εδώ η ΕΕ θα έπρεπε να
κάνει μία σαφή τομή και να δηλώσει πως όλα
αυτά δεν είναι πλέον επιτρεπτά και σωστά».

Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας:
«Πολιτιστική τζιχαντ»
«Η απόφαση αυτή για την Αγία Σοφία είναι
ένα είδος πολιτιστικής επιθέσεως, πολιτιστικού
τζιχάντ. Τα τελευταία χρόνια όλοι οι σοβαροί, τόσο χριστιανοί όσο και μουσουλμάνοι, καταδικάζουν κάθε μορφή ιερού πολέμου, τζιχάντ.
Υπάρχει μια ισλαμική ευαισθησία μέχρι τώρα
που έχει σεβαστεί την ομορφιά της Αγίας Σοφίας. Ο άκριτος, όμως, φανατισμός ζητεί να εκμεταλλευτεί, να κλέψει το κάλλος του πιο ωραίου Ναού της αδιαίρετης Χριστιανοσύνης.
Η απόφαση αυτή ανήκει στις τραγικές αποφάσεις και ενέργειες που ναρκοθετούν τη μεγαλύτερη ελπίδα και προσπάθεια της εποχής
μας. Την ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών
και των πολιτισμών. Αυτή η απόφαση μάς γυρίζει
πίσω σε σκοτεινές ιστορικές πτυχές και πραγματικά έχει δημιουργήσει μια πραγματική απορία και αγανάκτηση ότι μια χώρα σαν την Τουρκία, που επιθυμεί να είναι στην πρωτοπορία,

«ΝΕΝΙΚΗΚΑ ΣΕ… ΑΤΑΤΟΥΡΚ»
αν ήξερε ότι ο χριστανός ορθόδοξος Βλαδίμηρος Πούτιν θα
ήταν αντίθετος. Και δεν ήταν. Η αυτοκεφαλία της Ουκρανίας
είναι η εκδίκηση στον Οικουμενικό Πατριάρχη… Η επικοινωνία Ερντογάν-Πούτιν επιβεβαίωσε τη ρωσική ανοχή. Ο
Πούτιν μετέφερε, τάχα, στον Ερντογάν τη «μεγάλη αναστάτωση στη Ρωσία» για την τουρκική «κυρίαρχη» ενέργεια
και…ξόφλησε ως αγγελιαφόρος! Ένιψε τας χείρας του (και
την όψιν) σαν Πόντιος Πιλάτος. Ακόμα και ο… αστείος Ρώσος
πρέσβης στη Λευκωσία, που κοροΙδεύει τους πάντες, είπε
ότι ο Ερντογάν «εγγυήθηκε» στον Πούτιν ότι οι τουρκικές
Αρχές θα επιδείξουν ευθύνη για την ασφάλεια του μνημείου
και θα διασφαλίσουν πρόσβαση σε αυτό σε όσους θέλουν

διαλέγει έναν ρόλο καθυστερημένης πολιτιστικής οπισθοφυλακής.
Επανειλημμένως μου δόθηκε η ευκαιρία και
τονίζω ότι το λάδι της θρησκείας είναι αμαρτία
και λάθος να χρησιμοποιείται για να ανάβει και
να εξυπηρετεί εθνικιστικούς και πολιτικούς σκοπούς. Ο ευγενής σκοπός της θρησκείας είναι να
απαλύνει τις πληγές και να ειρηνεύει τις ψυχές
των ανθρώπων. Να προάγει τον πολιτισμό και
όχι να τον οδηγεί πίσω».

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου:
«Άξεστοι και απολίτιστοι…»
Οι Τούρκοι «παρέμειναν απολίτιστοι, άξεστοι, τέτοιοι είναι και τέτοιοι θα παραμείνουν»
δήλωσε ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της
Κύπρου, Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος. «Θλιβόμαστε αλλά η Αγία Σοφία δεν θα χάσει από την
αξία της, για 10 αιώνες βρισκόταν στο επίκεντρο όλου του Χριστιανισμού και από τον 5ο έως
και τον 15ο αιώνα ήταν στο επίκεντρο τής Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού γενικότερα, ενώ
στον χώρο αυτό έγιναν Σύνοδοι Οικουμενικές,
τοπικές και είδε όλη την δόξα του το Βυζάντιο».
Η Αγιά Σοφία «μπήκε στην ιστορία και δεν μπορεί να μειώσει την αξία τής καμία δύναμις και
εκείνο που πετυχαίνει η Τουρκία είναι η μείωση
η δική της, διότι δεν έμαθε να σέβεται την ιστορία, δεν έμαθε να σέβεται τον πολιτισμό, διότι η
ίδια δεν παρήξεν πολιτισμό και δεν σέβεται τον
πολιτισμό».
Πρόσθεσε ότι «η Τουρκία έμαθε να καταστρέφει, έμαθε να οικειοποιείται τους πολιτισμούς
των άλλων και ενίοτε, όταν δεν της συμφέρει,
τους καταστρέφει και ψευδώς παρουσιάζει πολιτισμούς για δικούς της».

Ελένη Αρβελέρ:
«Θα δακρύσουν τα ψηφιδωτά…»
Συγκλονισμένη με την απόφαση της Τουρκίας
να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί δηλώνει
η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ. «Αν ακούσω ότι
τα ψηφιδωτά έχουν δακρύσει δεν θα εκπλαγώ,
ούτε για ποιο λόγο χτυπούν οι καμπάνες», είπε,
για να προσθέσει «χτυπούν για την Χριστιανοσύνη». Η διακεκριμένη ιστορικός εξέφρασε
την άποψη ότι η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τη
βαρβαρότητα του γειτονικού μας λαού. «Όταν
ένας λαός έχει ανάγκη από τέτοιους συμβολισμούς για να διατηρήσει τη συνοχή του, απέχει
πολύ από τα ευρωπαϊκά δεδομένα», υπέδειξε
η κυρία Αρβελέρ.
«Σήμερα έγινε η πραγματική άλωση της Πόλης», ανέφερε η Αρβελέρ σε άλλο σημείο και επικαλέστηκε δε μαρτυρία Τούρκου δημοσιογράφου ο οποίος υπογράμμισε ότι οι επέτειοι μνήμης για την άλωση της Πόλης καταδεικνύουν

να το επισκεφθούν (στο περιθώριο, φυσικά, των πέντε προσευχών ημερησίως και αφού εισέλθουν όλοι ξυπόλυτοι και
με μαντήλα οι γυναίκες).
Για τις ΗΠΑ δεν αναμέναμε έτσι κι αλλιώς τίποτα. Από τον
γελοίο Τραμπ τι να περιμένεις!!!
Από τη Βρετανία το ξέραμε, στέκει αλληλέγγυα στην
Τουρκία και σε αυτό το ανοσιούργημα…
Τα περί κυριαρχίας της Τουρκίας κλπ είναι επιχειρήματα
που παίρνουν Όσκαρ βλακείας. Επιτρέπεται, δηλαδή, μια
χώρα να βεβηλώνει και να καταστρέφει ιστορικά μνημεία
επειδή είναι “κυρίαρχη”; Αυτά τα εγκλήματα μόνο οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν τα έκαναν και οι βάρβαροι ισλαμιστές
του ISIS.

ότι όλα αυτά δεν ανήκουν στο τουρκικό λαό και
πρέπει κάποια στιγμή να επιστραφούν.
«Όταν ένας λαός έχει ανάγκη από τέτοιους
συμβολισμούς για να διατηρήσει τη συνοχή του
και την ένωσή του, απέχει πολύ από τα ευρωπαϊκά δεδομένα», κατέληξε η κυρία Αρβελέρ,
αναφερόμενη στις αντιδράσεις Τούρκων πολιτών μετά την ανακοίνωση για την Αγιά Σοφιά.

Γ. Μπαμπινιώτης:
«Πολιτισμική ύβρις»
Για πολιτισμική ύβρις κατά των Χριστιανών
όπου γης, έκανε λόγο ο Καθηγητής Γιώργος
Μπαμπινιώτης και είπε ότι ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί πως κάτι τέτοιο θα συνέβαινε .Ένα σύμβολο του χριστιανισμού, όπως
ο ναός της Αγίας Σοφίας δέχεται πλήγμα και
προσβολή, υπογράμμισε και σχολίασε πως δεν
θα ήταν απίθανο να δούμε κι άλλες παρόμοιες
κινήσεις από την τουρκική πλευρά στο μέλλον.
«Δεν θα πήγαινα ποτέ στην Αγία Σοφία ως
τζαμί», κατέληξε ο καθηγητής επισημαίνοντας
πως η απόφαση της Τουρκίας θίγει συνολικά
τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και η κίνηση αυτή, μακροπρόθεσμα θα στοιχίσει στον Ερντογάν,
αφού συνεπάγεται μια ευθεία αντιπαράθεση με
τον Χριστιανισμό συνολικά.

Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας:
«Μικροψυχία και εμπάθεια…»
Για αποφάσεις, που, ενώ για ορισμένους
φαίνονται γενναίες, στην πραγματικότητα αποδεικνύουν μικροψυχία, εμπάθεια, μισαλλοδοξία
και θρησκευτικό φανατισμό, γι’ αυτό και γράφονται στην ιστορία με μαύρα γράμματα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας για την απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε μουσουλμανικό τέμενος. Υπογραμμίζεται ότι «η
απόφαση αυτή είναι άδικη πρωτίστως για τον
λαό της Τουρκίας και το μέλλον του, ενώ αποδεικνύει ασέβεια στη μνήμη του ιδρυτού της
Τουρκικής Δημοκρατίας Κεμάλ Ατατούρκ.
Η απόφαση αυτή συνιστά ιεροσυλία σε ένα
μνημείο παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς,
το οποίο παράλληλα αποτελεί και παγκόσμιο
σύμβολο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Χριστιανισμού. Η Αγία Σοφία ανήκει σε όλο τον κόσμο. Κανείς δεν μπορεί να διαγράψει την αλήθεια και την ιστορική πραγματικότητα».

Κ. Πετρίδης (Υπ. Οικονομικών
Κύπρου):
«Πράξη επιθετικότητας»
«Η μετατροπή της εμβληματικής Αγίας Σοφίας
σε τζαμί δεν αποτελεί απλώς προσβολή για την

Μιχάλης Έλληνας

παγκόσμια κληρονομιά. Είναι επίσης μια από
τις χειρότερες πράξεις επιθετικότητας και ισλαμικού επεκτατισμού του Ερντογάν. Μια ανοιχτή
πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ενωση και τον
πολιτισμένο κόσμο».

Παναγιώτης Λαφαζάνης: «Ένδοξο
σύμβολο του Ελληνισμού και της
Ορθοδοξίας»
«Η Αγία Σοφία, αυτό το μεγαλειώδες μνημείο
του παγκόσμιου πολιτισμού, το σύμβολο της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στο απόγειό της, το
τελευταίο πιο μεγαλοπρεπές, ένδοξο και καλαίσθητο απομεινάρι του Ελληνισμού στην Ανατολή και το μεγαλύτερο ιστορικό σύμβολο του
Χριστιανισμού, ιδιαίτερα της Ορθοδοξίας, μετατράπηκε ανυπεράσπιστο και εγκατελειμμένο από
όλη την πολιτισμένη ανθρωπότητα, μέσα σε μια
νύχτα σε τζαμί!!! Οι ΗΠΑ, με μια δήλωση ντροπής, τόνισαν ότι “ανυπομονούν” να μάθουν τα
σχέδια της Άγκυρας!»

Ιμάμογλου: «Τι θα κερδίσουμε
με αυτή την απόφαση;»
Σε συνέντευξή του στην αντιπολιτευτική εφημερίδα Τζουμχουριέτ, ο δήμαρχος Κων/πολης Εκρέμ Ιμάμογλου διερωτήθηκε τι άλλαξε
μέσα σε ένα χρόνο από τότε που (ο Ταγίπ Ερντογάν) είπε “αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά τζαμιά σε διάφορες χώρες του κόσμου, μήπως αυτοί (που λένε να ανοίξει η Αγία Σοφία σε μουσουλμανική προσευχή) γνωρίζουν τι θα πάθουν αυτά τα τζαμιά; Ως πολιτικός ηγέτης δεν
έχω χάσει τον προσανατολισμό μου για να μπω
σε ένα τέτοιο παιχνίδι”.
Ο Εκρέμ Ιμάμογλου διερωτήθηκε αν τώρα με
αυτή την απόφαση κινδυνεύουν τα τζαμιά σε
διάφορα μέρη του κόσμου και αν μπορεί να
συμβεί κάτι στα τζαμιά αυτά, όπου χιλιάδες ομογενείς του μουσουλμάνοι προσεύχονται ειρηνικά. “Τι θα γίνει εάν οι κυβερνώντες αυτών των
χωρών πουν ‘θεωρούμε επίθεση κατά των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων τις κατηγορίες εναντίον της απόφασής μας για τα τζαμιά;’ Αυτό θα
κριθεί οπωσδήποτε από το έθνος μας, το οποίο
διαθέτει κοινή λογική. Θέλω πολύ να το κρίνει
αυτό ο λαός και θα το κρίνει. Εάν αυτή η αλλαγή στην Αγία Σοφία θα προσθέσει τόσο υλικό
όσο και πνευματικό πλούτο, θα ανακουφίσει τα
εκατομμύρια άνεργους, θα προσφέρει εργασία
στα εκατομμύρια νέων αποφοίτων πανεπιστημίων μας, εάν η χώρα μου κερδίσει σεβασμό
στην διεθνή κοινή γνώμη, τότε στηρίζω μέχρι τέλους αυτή την απόφαση”, ανέφερε ο Εκρέμ Ιμαμογλου.
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ην προκλητική και επιθετική στάση της Τουρκίας
έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας καταδίκασαν ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης
και Βρετανοί Βουλευτές το βράδυ της Τρίτης, κατά
τη διάρκεια εκδήλωσης μέσω διαδικτύου για τα 60
χρόνια της κυπριακής ανεξαρτησίας. Τέθηκε επίσης
το θέμα της Αγιάς Σοφιάς με έντονες επικρίσεις για
τη βεβήλωση ενός καθεδρικού ορθόδοξου ναού σε
τέμενος
Την εκδήλωση με τίτλο «Κύπρος@60: Ευκαιρίες,
Προκλήσεις, Προοπτικές για Επανένωση» διοργάνωσε η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου σε συνεργασία με τη βρετανική Διακομματική
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Κύπρο.
Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε πως η Τουρκία διαδραματίζει ρόλο «λαφυραγωγού» που επιδιώκει ένα
«νεο-οθωμανικό όραμα» για την περιοχή. «Σε πρωτοφανείς καιρούς, εν μέσω πανδημίας, η Τουρκία κλιμακώνει
τις προκλητικές της ενέργειες και συστηματικά προωθεί
μία πολύπλευρη στρατηγική για την εφαρμογή του ηγεμονικού, αναθεωρητικού της οράματος για την περιοχή,
ξεκάθαρα παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο», είπε ο Κύπριος Υπουργός.
Πρόσθεσε ότι η τουρκική ηγεσία μοιάζει να εκμεταλλεύεται τον περισπασμό της διεθνούς κοινότητας από
την πανδημία, ώστε να εντατικοποιήσει και να προωθήσει περαιτέρω τα σχέδιά της.
Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε επίσης τους
Βρετανούς Βουλευτές για τη νεότερη τουρκική γεώτρηση εντός της κυπριακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, την
έκτη σε λιγότερο από ένα χρόνο, όπως επισήμανε.
Σχολίασε ότι αυτές οι ενέργειες αποτελούν μέρος της
γενικότερης αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας, η
οποία αποτυπώνεται στις «επεκτατικές» παρεμβάσεις
της στη Λιβύη, στο βόρειο Ιράκ και στις παράνομες ενέργειες έναντι της Ελλάδας.
Σημείωσε δε πως η Λευκωσία αναμένει από τη βρετανική κυβέρνηση «να μεταφέρει σθεναρά και ξεκάθαρα
μηνύματα (στην Τουρκία), τόσο σε δημόσιες δηλώσεις
όσο και σε επαφές με αξιωματούχους».
Αναφερόμενος στην αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, ο κ. Χριστοδουλίδης παρατήρησε ότι «είναι ώρα
να απαντήσει με έναν συνεκτικό και σθεναρό τρόπο στην
αυξανόμενα αυταρχική, απρόβλεπτη συμπεριφορά του
κ. Ερντογάν», παραπέμποντας στα ενισχυμένα κυρωτικά μέτρα που συμφωνήθηκαν σε επίπεδο ΕΕ.
Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε επίσης ότι «υπό το
παρόν δηλητηριώδες κλίμα των προκλήσεων και της
επιθετικότητας, δεν μπορεί να αναμένεται να επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό προσανατολισμένες σε ένα αποτέλεσμα». Διαβεβαίωσε τους βουλευτές ότι η Κύπρος παραμένει «δυνατά δεσμευμένη»
στις προσπάθειες για επανένωση του νησιού και του λαού του και ότι παραμένει έτοιμη για την επανέναρξη των
συνομιλών από εκεί που σταμάτησαν.
Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε επίσης στους
τρεις κύριους πυλώνες της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, στην ενίσχυση των σχέσεων με
χώρες της ευρύτερης περιοχής, στην ανάληψη πιο ενεργούς συμμετοχής εντός της ΕΕ και στην ενδυνάμωση
των δεσμών με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και με άλλους κρίσιμους εταίρους, όπως η Ιαπωνία
και η Ινδία.
Για τις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου
σχολίασε ότι περνούν σε μια νέα εποχή μετά από το Brexit, στην οποία ο ίδιος βλέπει «πολλή δυναμική για διευρυμένη συνεργασία».
Παρούσα διαδικτυακά ήταν και η Βρετανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Γειτονιά Γουέντι Μόρτον, η οποία αρχικά επισήμανε ότι η
πανδημία «απέδειξε πόσο πραγματικά δυνατή είναι η
διμερής σχέση» με τις δύο κυβερνήσεις να συνεργάζονται για τον επαναπατρισμό πολιτών τους.
Η κ. Μόρτον, όπως και ο κ. Χριστοδουλίδης νωρίτερα, στάθηκε στη σημασία της συμφωνίας αξιοποίησης
μη στρατιωτικών περιοχών των βρετανικών βάσεων.
Επί του Κυπριακού, η Βρετανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών ήταν γενικόλογη, μάλλον ουδέτερη, διαβάζοντας σημείωμα που της ετοίμασαν. Τόνισε: «Οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη σημασία μιας συνολικής,
δίκαιης και με διάρκεια λύσης του Κυπριακού, βασισμένης
στο διεθνώς αποδεκτό μοντέλο μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.
"Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι ο καλύτερος μακροπρόθεσμος τρόπος να επιλυθούν οι εντάσεις στην περιοχή, περιλαμβανομένων των τουρκικών ερευνών για
υδρογονάνθρακες στα ύδατα γύρω από την Κύπρο, είναι
να επιτευχθεί μια λύση του Κυπριακού. Ελπίζουμε ότι
όλες οι πλευρές θα πολλαπλασιάσουν τις προσπάθειές
τους προς μια λύση», ανέφερε.
Από τους Βουλευτές πρώτος τον λόγο πήρε ο Πρόε-
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Η.Β.
ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΥΠΕΞ ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ: «Λαφυραγωγός η Τουρκία
επιδιώκει νέο οθωμανικό όραμα»

δρος της Διακομματικής Επιτροπής σερ Ρότζερ Γκέιλ,
από το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα. Χαρακτήρισε τα
46 χρόνια της κατοχής «υπερβολικά μακρύ διάστημα»
και τόνισε ότι οι παράνομες ενέργειες της Άγκυρας στα
κυπριακά ύδατα «δεν μπορεί να επιτρέπεται να συνεχιστούν». Ο κ. Γκέιλ αναφέρθηκε και στο θέμα της μετατροπής της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί και είπε ότι θα το θέσει σε διεθνή φόρα όπου εκπροσωπεί το Βρετανικό Κοινοβούλιο.
Ο σκιώδης Υφυπουργός Ειρήνης και Αφοπλισμού των
Εργατικών, πλέον και υπεύθυνος του κόμματος για την
Κύπρο, Φάμπιαν Χάμιλτον, ήταν καταπέλτης κατά της
Τουρκίας. Εξέφρασε υποστήριξη για την επανένωση της
Κύπρου ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, ως ένα
«κανονικό και βιώσιμο» κράτος, χωρίς το «απαρχαιωμένο» σύστημα των εγγυήσεων.
Ο κ. Χάμιλτον έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη
επανάκτησης των περιουσιών των προσφύγων και προόδου στο ανθρωπιστικό ζήτημα των αγνοουμένων. Χαρακτήρισε δε τις γεωτρήσεις της Τουρκίας ως «εντελώς
απαράδεκτη ενέργεια επιθετικότητας».
Ο εκπρόσωπος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών για
εξωτερικά θέματα Άλιστερ Καρμάικλ εξέφρασε τη λύπη
του για το γεγονός ότι το Κυπριακό δεν λαμβάνει την προσοχή που χρειάζεται και συμπλήρωσε ότι όλα τα κόμματα συμφωνούν στη στήριξη μιας λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.
Ο Κρις Στίβενς από το SNP επίσης επέκρινε την
Τουρκία για τις παράνομες γεωτρήσεις.
Ο Πάμπος Χαραλάμπους των Εργατικών καταδίκασε
την έλλειψη ευαισθησίας και σεβασμού από την πλευρά
της Τουρκίας όχι μόνο έναντι της Κύπρου, αλλά και από
την απόφαση για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος.
Η Κριστίν Τζαρντίν των Φιλελεύθερων Δημοκρατών
σχολίασε ότι μοιάζει «αδιανόητο» πως το Κυπριακό δεν
έχει ακόμα επιλυθεί.
Τη διαδικτυακή εκδήλωση έκλεισε η Τερέζα Βίλιερς
των Συντηρητικών, που χαρακτήρισε «προνόμιο» να
υπερασπίζεται εδώ και τόσα χρόνια τα δίκαια της Κύπρου και είπε ότι θα συνεχίσει να το κάνει. Εξήρε δε την
«τεράστια πρόοδο» που έχει πετύχει η Κύπρος στα 60
χρόνια της ανεξαρτησίας της, περιγράφοντας τη χώρα
ως ευημερούσα και «πυλώνα σταθερότητας σε μία ασταθή
περιοχή».
Μετέφερε επίσης το σοκ που αισθάνθηκε στο άκουσμα των σχεδίων για την Αμμόχωστο και για την Αγία
Σοφία. Ήταν ιδιαίτερα επικριτική στην απόφαση Ερντογάν να μετατρέπει έναν Ορθόδοξο καθεδρικό ναό σε
τέμενος και δήλωσε πως θα αγωνιστεί για να ανατραπεί
αυτή η ανόσια πράξη.
Στον εισαγωγικό χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χρίστος Καραολής χαρακτήρισε μια επανενωμένη Κύπρο «τόσο εφικτή όσο και βιώσιμη».
«Αυτό που θέλουμε είναι δίκαιο, απλό και ριζωμένο

στο διεθνές δίκαιο. Μία ελεύθερη, ενωμένη Κύπρο μέσω
μιας λύσης βασισμένης στα σχετικά ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας και στις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου», είπε ο κ. Καραολής.
Πρόσθεσε ότι η Κύπρος έχει αψηφήσει τις πιθανότητες καθιστάμενη «ένα λαμπρό δημοκρατικό, σύγχρονο
και σταθερό κράτος», «ένα φάρος ελπίδας, σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή», καθώς και ένας «πρ-

οβλέψιμος και αξιόπιστος σύμμαχος» για το Ηνωμένο
Βασίλειο.
Το «παρών» στη συζήτηση έδωσε επίσης ο Ύπατος
Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο
Ανδρέας Κακουρής, καθώς και άλλοι βουλευτές και
μέλη της Βουλής των Λόρδων.
Την συζήτηση παρακολούθησαν και πολλοί Ελληνοκύπριοι μέσω του διαδικτύου.
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ΕΠΕΣΕ Η ΑΥΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η τελική διαδικτυακή γιορτή των σχολείων Μάνορ Χιλλ και Φίνσλεϋ
Τα ελληνικά σχολεία της Ομογένειας στη Βρετανία έκλεισαν
την περασμένη βδομάδα τη διαδικτυακή τους «πόρτα», ανανεώνοντας το ραντεβού για τον προσεχή Σεπτέμβριο υπό φυσιολογικές, κατά το δυνατόν, συνθήκες λειτουργίας. Τα ελληνικά
σχολεία, όπως και όλα τα εκπαιδευτήρια στη Βρετανία, αναγκάστηκαν, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, να εφαρμόσουν από τα τέλη Μαρτίου εξ αποστάσεως διδασκαλία, χρησιμοποιώντας διάφορες πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Προσδοκία
όλων, από τη νέα σχολική χρονιά τα σχολεία να επανέλθουν
στον φυσιολογικό τους χώρο, τηρώντας, όμως, τα μέτρα και τις

οδηγίες που δίνουν οι Βρετανικές Αρχές για την ασφάλεια των
παιδιών και των εκπαιδευτικών.
Τα Ανεξάρτητα Ελληνικά Σχολεία Μάνορ Χιλλ και Φίνσλεϋ στο
βόρειο Λονδίνο συνέχισαν από τις 21 Μαρτίου τα μαθήματα εξ
αποστάσεως, χρησιμοποιώντας τις πλατφόρμες Zoom και
Renind. Η συμμετοχή στα μαθήματα ήταν εντυπωσιακή αφού
το 95% των μαθητών έλαβε μέρος σε αυτού του είδους τη διδασκαλία.
Το περασμένο Σάββατο, 11 Ιουλίου, ήταν και η τελευταία ημέρα
της σχολικής χρονιάς. Τα παιδιά του Μάνορ Χιλλ το πρωί και

του Φίνσλεϋ το απόγευμα έλαβαν μέρος σε τελική γιορτή, που
διοργανώθηκε από τους δασκάλους τους κατά τάξεις μέσω της
πλατφόρμας Zoom. Το περιεχόμενο του προγράμματος ήταν
έκδηλα καλοκαιρινό. Το παρακολούθησαν γονείς των μαθητών,
ο Διευθυντής των Σχολείων καθώς και μέλη των Σχολικών Επιτροπών.
Το Μάνορ Χιλλ και το Φίνσλεϋ ανοίγουν και πάλι για τη νέα
ακαδημαϊκή χρονιά το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2020.
Ακολουθούν Φωτορεπορτάζ από τις τελικές γιορτές του
Φίνσλεϋ και του Μάνορ Χιλλ (επόμενη σελίδα)

Η ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΝΣΛΕΫ

Παιδιά του A. Level μιλούν για αναμνήσεις τους από το ελληνικό σχολείο
που θα τους μείνουν αξέχαστες.

Η Δ' τάξη απήγγειλε το ποίημα «Αν όλα τα παιδιά της γης»

Παιδιά της Ε' και της Στ' μιλούν για το καλοκαίρι και τα έθιμά του.

Η τάξη της Προδημοτικής ... μεταμορφώθηκε σε μάγειρες και απήγγειλε σχετικό ποίημα.

Η Γ' τάξη απήγγειλε το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «ειρήνη»

Τα δύο τμήματα του Νηπιαγωγείου λένε τα ποιήματα «Ο διάλογος των διακοπών»
και «Καλοκαίρι μου γλυκό».

Η ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΝΟΡ ΧΙΛΛ

ΠΑΝΩ¨Μέσα από τα μάτια των μαθητών και μαθητριών του A. Level παρουσιάστηκαν
γνωστές και ... άγνωστες πτυχές της σχολικής ζωής.
ΔΕΞΙΑ: Τα τρία τμήματα της Β' τάξης παρουσίασαν τα ποιήματα «Ο αποχαιρετισμός»,
«Αλφαβητάρι της ζωής», «Η κυρά Γραμματική», «θα πετάξω το βιβλίο» και «Καλοκαίρι
μου μυρίζει»

Τα τρία τμήματα της Α' τάξης παρουσίασαν τον διάλογο «Ο λαγός και η χελώνα» και το ποίημα
«Τα χρώματα του καλοκαιριού».

Τα τρία τμήματα της Ε' Τάξης απήγγειλαν τα ποιήματα «Το τρελοβάπορο» του Οδυσσέας Ελύτη, «Κλείνει
το σχολείο», «Ήρθε το καλοκαιράκι» του Γιώργου
Κρόκου, «Το ευλογημένο καράβι» του Ζαχαρία
Παπαντωνίου, και «Το καλοκαίρι» του Κ. Παλαμά.
ΔΕΞΙΑ¨Τα τρία τμήματα της Δ' τάξης απήγγειλαν τα ποιήματα «Καλοκαίρι» της Αθηνάς Δρόσου, «Ο ήλιος»
του Οδυσσέα Ελύτη, «Το καλοκαίρι» του Κ. Παλαμά, «Κλείνει το σχολείο» του Χάρη Σακελλαρίου και
«Το τελευταίο καλοκαίρι» του Γιάννη Ρίτσου με βίντεο και εργασίες παιδιών.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΝΟΡ ΧΙΛΛ

ΠΑΝΩ: Το κατώτερο Νηπιαγωγείο τραγούδησε την «Κουκουβάγια»
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: α δύο τμήματα του Νηπιαγωγείου παρουσίασαν «Τα χρώματα του καλοκαιριού».

Τα δύο τμήματα της Προδημοτικής με βιντεοσκόπηση και απ' ευθείας τραγούδησαν και απήγγειλαν «Ήλθε
το καλοκαιράκι και κλείνει το σχολείο», «Γλυκό καλοκαιράκι» και «Καλοκαίρι».

Μαθητές του GCSE μίλησαν για τις αναμνήσεις της σχολικής χρονιάς.

Τα δύο τμήματα της Γ' τάξης παρουσίασαν σε βιντεοσκόπηση το τραγούδι «Ο παγωτατζής» και διά ζώσης τα
ποιήματα «Το καλοκαίρι» του Κωστή Παλαμά και «Καλοκαίρι» του Χάρη Σακελλαρίου.

Παιδιά της Δ’ Τάξης
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Η διαδικτυακή εορτή λήξης
σχολικού έτους στο ελληνικό
σχολείο Αγ. Νικολάου Acton
Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Η φετινή τελική γιορτή του Ελληνικού παροικιακού σχολείου του Αγ.Νικολάου ήταν διαφορετική από τις άλλες. To Σάββατο 11 Ιουλίου 2020 το με-

γαλύτερο μέρος των μαθητών του σχολείου και όλοι οι δάσκαλοι συμμετείχαν
διαδικτυακά για να γιορτάσουν με ποιήματα, τραγούδια και αφηγήσεις την
τελευταία μέρα αποχωρισμού, στην παρουσία της Διευθύντριας του σχολείου
κας Ελευθερίας Ξενοφώντος, της
Επιθεωρήτριας - Προϊσταμένης της
Κυπριακής εκπαιδευτικής αποστολής,
κας Βασιλικής Κούμα, της υπεύθυνης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής για την
οργάνωση της παροικιακής εκπαίδευσης, κας Ισμήνης Χατζηγιάννη - Γκίκα,
του αιδεσιμωτάτου π. Σταύρου και άλλων αξιότιμων μελών της Σχολικής Επιτροπής.

Η διαδικτυακή γιορτή ήταν πλούσια
και ξεκίνησε με τον «Απρόσκλητο
επισκέπτη», ένα χιουμοριστικό σκετς
με θέμα τον κορωνοϊό από τους μαθητές της τάξης του GCSE (1oς χρόνος)
και συνεχίστηκε με τη στιχομυθία των

μαθητών της Ε & ΣΤ τάξης «Γιατί τα
όνειρα δεν σταματούν...», με αναφορά στα όνειρα των παιδιών και την
πραγματοποίησή τους παρά τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε. Ακολούθως, τα παιδιά της Β’ τάξης αφηγήθηκαν ένα παραμύθι με κεντρικό πρόσωπο τον «Τριγωνοψαρούλη», τον
αγαπημένο ήρωα της παιδικής λογοτεχνίας και οι λιλιπούτειοι μαθητές του
Νηπιαγωγείου, της Προδημοτικής, των
πρώτων τάξεων του Δημοτικού αλλά
και των μεγαλύτερων τάξεων του σχολείου προσέφεραν έντονες συγκινήσεις σε όλους με την απαγγελία ποιημάτων με θέμα το καλοκαίρι και τον

αποχαιρετισμό του σχολείου, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για τον
Σεπτέμβρη.
Άξιοι συγχαρητηρίων είναι όλοι οι
μαθητές του Ελληνικού σχολείου του
Αγ.Νικολάου για την αθρόα συμμετοχή
τους τόσο στα διαδικτυακά μαθήματα
και στην εορτή λήξης της φετινής σχολικής χρονιάς, όσο και για τον ενθουσιασμό, υπομονή και επιμονή που επέδειξαν όλο αυτό το διάστημα. Συγχαρητήρια αξίζουν, όμως, και όλοι οι δάσκαλοι του ελληνικού σχολείου, οι οποίοι
μέχρι και την τελευταία μέρα έμειναν

συντονισμένοι στις οθόνες, οργανώνοντας με επιτυχία τόσο τα μαθήματα όσο
και την τελική γιορτή. Διακρίθηκαν για
μια ακόμη φορά για το επαγγελματικό
τους ήθος, την ακεραιότητα, τον ζήλο
και την αφοσίωση στο ακόμη πιο δύσκολο, κάτω από τις παρούσες συνθήκες,
έργο.
Η Διευθύντρια κα Ελευθερία Ξενοφώντος και όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ελληνικού Παροικιακού
Σχολείου του Αγ.Νικολάου εύχονται
ολόψυχα σε όλους Καλό Καλοκαίρι με
Υγεία και Χαρούμενες διακοπές!
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ata is an essential resource that powers the information economy in much
the way that oil has fueled the industrial
economy. Information can be extracted
from data just as energy can be extracted
from oil. The life cycle of oil is defined by
process: extraction, refining, distribution.
The life cycle of data is defined by relationships: with other data, with context and
with itself via feedback loops.
By Nicos

G. Sykas
Strategy &
Innovation
Consultant

Data has been hailed as the new gold, oil,
and soil out of which invaluable products, services and progress shall arise. That may be
true but the fact of the matter is that data is just
symbols, mostly numbers: zeros and ones.
This applies even to the most complex algorithms, and most of what we mean when we
talk about Artificial Intelligence is classification
software that assigns zeros or ones to match
different variables or predict patterns at scale.
To be sure, in most relevant areas of life, we
still need human expertise to translate data into insights, and the willingness to act on those
insights is what ultimately makes someone data-driven. Data without insights is meaningless, and insights without action are pointless.
Artificial Intelligence lives and breathes with
data. But how can organizations manage "unknowns unknowns" when no past data is available to extract information and create actionable insights? How can enterprises innovate
in uncharted waters when the only navigational
instruments available are uncertainty, randomness, asymmetry, disorder, chaos, variability, fluidity, complexity, volatility and risk?
In today's asymmetrical environment, organizations cannot innovate with linear models and static tools; new, flexible strategies,
polyparametric approaches and dynamic tools
are needed.
It would totally miss the point to regard uncertainty primarily as a problem for decision
makers. Uncertainty safeguards the openness
of the future, and provides the space for human decisions. The challenge is to find ways
to use the abundant 'natural resource' of uncertainty as raw material for innovation.
As Nassim Taleb mentions in his book “The
Black Swan – The Impact of the Highly Improbable”: "Indeed, the notion of asymmetric
outcomes is the central idea of this book: I will
never get to know the unknown since, by definition, it is unknown. However, I can always
guess how it might affect me, and I should base
my decision around that [...] This idea that in
order to make a decision you need to focus on
the consequences (which you can know) rather
than the probability (which you can't know) is
the central idea of uncertainty [...] As it happens, many rare events yield their structure to
us: it is not easy to compute their probability,
but it is easy to get a general idea about the
possibility of their occurrence. We can turn
these Black Swans into Grey Swans, so to
speak, reducing their surprise effect."
Miller introduced a three-step model that exemplifies how firms convert asymmetries into
resources enabling them to benefit from competitive advantage. Building capabilities out of
asymmetries involves that the firm is capable
of doing three things well:
1. Discover the asymmetries and discern
the potential between them; identify the asymmetric resources embedded within the institutional, technological, and market contexts.
2. Turn asymmetries into capabilities by

Eπικαιρότητα - Current News

The New Oil Fuels The
Great Acceleration
strategically embedding them within an organizational design configuration that exploits
them and sustains their development.
3. Match asymmetry-derived capabilities to
market opportunities by developing asymmetric
innovation strategies.
In the realm of military affairs and national
security, asymmetry is acting, organizing, and
thinking differently than opponents in order to
maximize one's own advantages, exploit an
opponent's weaknesses, attain the initiative,
or gain greater freedom of action. It can be political-strategic, military-strategic, operational,
or a combination of these. It can entail different methods, technologies, values, organizations, time perspectives, or some combination
of these. It can be short-term or long-term. It
can be deliberate or by default. It can be discrete or pursued in conjunction with symmetric approaches. It can have both psychological and physical dimensions. Forms of asymmetry in the military include: asymmetry of
method, asymmetries of technology, asymmetries of will, asymmetry of morale, asymmetries of organization, superior training or
leadership, material or psychological.
Andrew Rader, in his book “Beyond the
Known” notes that: "Evolution is the only means
by which complexity can emerge, by gradually accumulating tiny changes over millions or
billions of years. Because mutations are random. It's sometimes supposed that evolution
is random, but in fact it's precisely the opposite. Evolution is a directed means of finding
solutions by trial and error".
In his book “Antifragile, Things That Gain
From Disorder”, Taleb describes the barbell
(or bimodal) strategy as a way to achieve antifragility: "An option is what makes you antifragile and allows you to benefit from the positive side of uncertainty, without a corresponding
serious harm from the negative side [...] Let
us call trial and error tinkering when it presents
small errors and large gains [...] The antifragile needs to select what's best – the best option [...] Trial and error... is not really random,
rather, thanks to optionality, it requires some
rationality. One needs to be intelligent in recognizing the favourable outcome and knowing what to disregard [...] We can, from the trial that fails to deliver, figure out progressively
where to go [...] Innovation is precisely something that gains from uncertainty: and some
people sit around waiting for uncertainty and
using it as raw material, just like our ancestral
hunters".
The field of innovation is concerned with
finding Black Swans, rare events that capture
significant returns. The strategy is to tinker as
much as possible and try to collect as many
Black Swan opportunities as you can. Antifragile
risk taking is largely responsible for innovation
and growth.
The structure of an innovation should be antifragile-by-design, capable of gaining from
volatility, variability, randomness, uncertainty
and time by minimizing exposure and harm
from negative (unfavourable) asymmetries and
maximizing exposure and benefit from positive (favourable) asymmetries (more upside
than downside from volatility and randomness).
The first step is the detection and removal of
fragilities (vulnerabilities) and the elimination
of the risk of ruin. Positive Black Swans (opportunities) also have a necessary first step:

you need to be exposed to them.
©Meta–innovation, the new dynamic model I have developed, describes in detail 50
cross-cutting tools and creativity techniques
which can help organizations modify their exposure accordingly – maximize exposure to
positive asymmetries (opportunities) and minimize exposure to negative asymmetries (dangers). Some of the most important asymmetric innovation strategies and cross-domain
tools for harnessing Antifragility are listed below:
Agile Operating Model, Modularity, Diversification, Heterogeneity, Pivoting, Organization
Simplification, Frugal Innovation, Standardization, Evolvability, Differentiated Branding,
Systemic Resilience, Configuration Management, Convexity, Morphological Analysis, Dynamic Scenarios, Big Data Analytics, Network
Effects, Human Risk Analytics, Antifragility,
Convexity to Uncertainty, Weak Signals, Wild
Cards, Hybrid Models, Short Innovation Cycles, Staying ahead of the Innovation Curve,
Innovation Symmetry, Revealing the Uncertainty: turning a Black Swan into a Grey Swan,
Open Source Data etc.
©Meta–innovation can be defined as the optimal configuration of factors, features and distinctive capabilities from the four basic types
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of innovation: product, process, organizational and communication. This combinatorial strategy: a) Increases the chances of achieving innovation results and b) has dual objectives –to
discover and exploit positive asymmetries (opportunities) and to avoid negative asymmetries (dangers). The discovery and exploitation of positive asymmetries can create transformative, disruptive innovations and achieve
exponential multiplicative results and benefits.
This powerful strategic tool can help:
1. Maximize the impact –scientific, economic,
social– of innovation.
2. Boost competitiveness, create jobs and
generate sustainable growth.
3. Increase cross-cutting creativity and innovation capability.
4. Facilitate real-time or near real-time innovation by combining human creativity with
AI capabilities.
5. Strengthen both pillars of National Power: Economic and Military.
The new Innovation Paradigm is presented
analytically –theory, applications, Creativity
Workshop– in a 210-page Manual I have prepared. It can be applied in all domains, levels,
scales and sizes: Public Services, Smart Communities, Business (start-ups and large corporations), Banks, Risk Managing Innovation,
Economic Diplomacy, the Armed Forces / Smart
Defence, Circular Economy, Quality Management, Turning Big Data into Actionable Insights
etc.
Furthermore, this versatile, dynamic tool can
be used for: a) The Design and Implementation of EU Programs (Horizon Europe, Green
Deal, Recovery Fund etc.) and b) achieving
the double objective: reopening the economy
while containing Covid-19.
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«9η Ιουλίου τους 1821, εν Λευκωσία Κύπρου»
Η

παρουσία των Ελλήνων Κυπρίων
εθελοντών στους Εθνικούς αγώνες
υπήρξε πάντοτε, από κάθε άποψη, ιδιαίτερα σημαντική. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί
και κατά τη διάρκεια της Εθνεγερσίας του
1821. Σκορπισμένοι παντού σε όλα τα
τουρκοπατημένα εδάφη, οι Έλληνες της
Κύπρου, μετείχαν ενεργώς στη δημιουργία των συνθηκών πάνω στις οποίες
έκτισε και πρόσφερε η Φιλική Εταιρεία
με πρώτο τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου
Κυπριανό. Στη Μεγάλη Συνέλευση των
μελών της Φιλικής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στο Ισμαήλιο την 1η Οκτωβρίου 1820 αποφασίσθηκε η συμμετοχή
της Κύπρου στον Εθνικό ξεσηκωμό να
περιορισθεί σε χρηματική βοήθεια.

«Η Ρωμιοσύνη έν’ να χαθεί,
όντας ο κόσμος λείψει!»

Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος)
Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
Για τον σκοπό αυτό στάλθηκαν απεσταλμένοι στο νησί που γνωστοποίησαν στον
Κυπριανό και τους υπόλοιπους ιεράρχες
τη δρομολογημένη έναρξη της Επανάστασης και την οριστική τους απόφαση να μην
εμπλακεί η Κύπρος στον ένοπλο αγώνα,
καθώς η γεωγραφική της θέση καθιστούσε
κάθε τέτοια σκέψη απαγορευτική.
Τον Οκτώβριο του ιδίου έτους, ο Αντώνιος
Πελοπίδας, μετέβη στην Κύπρο, ως απεσταλμένος του Αλεξάνδρου Υψηλάντη για
να παραλάβει την εισφορά του Αρχιεπισκόπου.
Σε ένα σχετικό γράμμα του Αλέξανδρου
Υψηλάντη στον Κυπριανό, αναφέρονται τα
εξής:
«Μακαριώτατε και φιλογενέστατε Δέσποτα,
Ο φιλογενέστατος κύριος Δημήτριος Ίπατρος με εβεβαίωσε περί της γενναίας συνεισφοράς, την οποίαν η υμετέρα Μακαριότης υπεσχέθη προς αυτόν διά το Σχολείον
της Πελοποννήσου. Όθεν, ως γενικός έφορος του Σχολείου τούτου, κρίνω χρέος μου
απαραίτητον να ευχαριστήσω την Υμετέραν Μακαριότητα και να την ειδοποιήσω ότι
η έναρξις του Σχολείου εγγίζει. Διά τούτο
λοιπόν στέλλω εξεπίτηδες τον κύριον Αντώνιον
Πελοπίδαν, άνδρα ενάρετον, φιλογενή και
πάσης πίστεως άξιον διά να την βεβαιώσω
και διά ζώσης φωνής την όσον ούπω ανέγερσιν του ιερού τούτου καταστήματος: Άς
ταχύνη λοιπόν η υμετέρα Μακαριότης να
εμβάση τόσον της υμετέρας Μακαριότητας
τας συνεισφοράς, όσον και των λοιπών αυτού
ομογενών, είτε χρηματικάς, είτε είναι ζωοτροφίας προς τον εν παλαιά Πάτρα της Πελοποννήσου κύριον Ιωάννην Παππά Διαμαντόπουλον, συντροφεύουσα αυτάς ή με άνθρωπον της επίτηδες ή με τον κομιστήν του
παρόντος μου.
Ων δε εύελπις, ότι ή υμετέρα Μακαριότης θέλει φιλοτιμηθή να δείξη την συνεισφοράν αξίαν του μεγάλου ζήλου και πατριωτισμού Αυτής τε και όλου της του ποιμνίου,
εξικετεύω τας μακαρίους Αυτής ευχάς και
μένω με βαθύ σέβας της υμετέρας Μακαριότητος τέκνον ευπειθές».
Αλέξανδρος Υψηλάντης».
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Η Πολιτική Κατευνασμού
του Τσάμπερλεν και η ΕΕ
Η Πολιτική Κατευνασμού (“appeasement policy”) περιγράφει την υποχωρητικότητα απέναντι στην αυξανόμενη επεκτατικότητα του αντιπάλου, ικανοποιώντας του
αυθαίρετες διεκδικήσεις, για να αποφευχθεί μια ευρύτερη σύγκρουση. Ο όρος έχει συνδεθεί με τον συντηρητικό Βρετανό πρωθυπουργό Τσάμπερλεν (1937-1940),
ο οποίος ακολούθησε μια σειρά υποχωρήσεων έναντι
της ναζιστικής Γερμανίας (από θέματα εξοπλισμών και
κυρώσεων μέχρι την παραχώρηση εδαφών χωρών),
με τη λογική να αποφευχθεί μια γενική σύγκρουση. Οι
υποστηρικτές εκείνης της πολιτικής "καταδικάστηκαν"
σε ντροπή από την Ιστορία και έκτοτε, ουδείς πολιτικός
αποδέχεται να συνδεθεί το όνομά του με την Πολιτική
Κατευνασμού. Όμως, η Ιστορία επαναλαμβάνεται, με
τους εκάστοτε υποστηρικτές της Πολιτικής Κατευνασμού να δικαιολογούν την στάση τους με αποτέλεσμα
να επαναλαμβάνονται τα ίδια τραγικά λάθη.
Γράφει ο

Κώστας Μαυρίδης
Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (S&D)
Πρόεδρος Πολιτικής
Επιτροπής για τη Μεσόγειο
costas.mavrides@europarl.europa.eu

Μαρμάρινο μνημείο (προτομή πάνω σε υψηλή στήλη) του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού
έχει φιλοτεχνήσει ο γλύπτης Γεώργιος Μπονάνος. Βρίσκεται έξω από το μέγαρο της
Αρχιεπισκοπής στη Λευκωσία.

(Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτη, 1971, σελ 15, «Αίμα
Κυπρίων στο σώμα της Μητέρας Ελλάδας»).
Παρά ταύτα, τον Απρίλιο του 1821 θα
πέσουν στα χέρια των Τούρκων, προκηρύξεις με επαναστατικό περιεχόμενο. Οι εξελίξεις
που ακολούθησαν είναι χαρακτηριστικές
των μεθόδων που εφάρμοζε πάντα η οθωμανική τυραννία. Στις 9 Ιουλίου 1821, στο
Σεράϊ της Λευκωσίας, ο αδίστακτος Τούρκος μουχασίλης (κυβερνήτης) της Κύπρου
Κουτσούκ Μεχμέτ διαβάζει το φιρμάνι του
σουλτάνου και αρχίζει τις σφαγές και τους
απαγχονισμούς. Πρώτο απαγχονίζει τον
Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό. Ακολουθεί άγρια
σφαγή όλων των μελών της Iεράς Συνόδου
της Μεγαλονήσου, προκρίτων και λαϊκών,
στο σύνολο 486. Ήταν η πρώτη κατάθεση
φόρου αίματος της Κύπρου στον Εθνικό
ξεσηκωμό που θα προστεθεί μαζί με τόσες
άλλες στο ελληνικό ιστορικό γίγνεσθαι. Είχαν
προηγηθεί πολλές άλλες θυσίες με πιο χαρακτηριστική εκείνη του Ιωάννη Καρατζά,
που μαζί με τον Ρήγα Βελεστινλή και άλλους έξι συνεργάτες του σύρθηκαν στα μπουντρούμια του Βελιγραδίου και ακολούθως
στραγγαλίστηκαν και ρίφθηκαν στον Δούναβη. θα ακολουθήσουν και άλλες πολλές
θυσίες, αφού εκατοντάδες Έλληνες της
Κύπρου, αψηφώντας κάθε κίνδυνο θα προσέλθουν εθελοντές στον ελλαδικό χώρο και
θα ποτίσουν με το αίμα τους το δένδρο της
λευτεριάς μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες
αδελφούς τους.
Ο Κυπριανός αποτελεί τον κύριο πρωταγωνιστή του ποιήματος «9η Ιουλίου τους
1821, εν Λευκωσία Κύπρου» του Βασίλη
Μιχαηλίδη, στον οποίο αποδίδονται οι παρακάτω στίχοι εις απάντηση της απειλής

του Κουτσούκ Μεχμέτ για αφανισμό όλων
των Ρωμιών:
«… Η Ρωμιοσύνη έν’ φυλή συνόκαιρη του κόσμου,
κανένας δεν εβρέθηκεν γαι να
την-ι ’ξηλείψει,
κανένας, γιατί σκέπει την ’που τ’
άψη ο Θεός μου.
Η Ρωμιοσύνη έν’ να χαθεί, όντας
ο κόσμος λείψει!»
Σφάξε μας ούλους κι ας γενεί το
γαίμαν μας αυλάκιν,
κάμε τον κόσμον μακελλειόν και
τους Ρωμιούς τραούλλια,
αμμά ξερε πως ίλαντρον όντας
κοπεί καβάκιν
τριγύρου του πετάσσουνται
τρακόσια παραπούλια.
Το ’νιν αντάν να τρώ’ την γην,
τρώει την γην θαρκέται,
μα πάντα κείνον τρώεται και
κείνον καταλυέται..»
Η μη απελευθέρωση της Κύπρου αλλά
και άλλων αλύτρωτων έως και σήμερα
ελληνικών εδαφών δεν άλλαξε παρά την
τεράστια πίκρα τα αισθήματα των Ελλήνων
της Κύπρου απέναντι στην απελευθερωμένη γη του Ελληνισμού. Γι αυτό και όσες
φορές η Ελλάδα περνούσε δύσκολες ώρες,
ο Έλληνας της Κύπρου προσέτρεχε οικειοθελώς.
Η προσμονή για εθνική ολοκλήρωση έθρεφε κάθε του ελπίδα. Μια προσμονή που
δυστυχώς, με τις παλινωδίες της πολιτικής
ελίτ των Αθηνών (συνεχιστές οι περισσότεροι των πολιτικών των Κοτζαμπάσηδων),
έχει μετατραπεί σε ένα συνεχή εφιάλτη. Τον
εφιάλτη της κατοχής… Επ΄ αυτού στο επόμενο σημείωμα μας.

Τα πιο πάνω ήρθαν στο μυαλό μου παρακολουθώντας
την στάση του Borrell, αρμόδιου για Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ, στην πρόσφατη
συζήτηση για την Τουρκία στο Ευρωκοινοβούλιο. Στον
καταιγισμό επικρίσεων και υποδείξεων των Ευρωβουλευτών για τιμωρία της νεο-οθωμανικής Τουρκίας, ο
Borrell μίλησε ως σύγχρονος εκπρόσωπος της Πολιτικής Κατευνασμού. Αφού απέρριψε τον παραλληλισμό
που του παρέθεσα ανάμεσα στην Πολιτική Κατευνασμού έναντι της ναζιστικής Γερμανίας -- που πλήρωσε
η ανθρωπότητα με ποταμούς αίματος --και στην σημερινή πολιτική της ΕΕ έναντι της νεο-οθωμανικής Τουρκίας,
συνέχισε εμμένοντας στον "διάλογο για τις διαφορές",
χωρίς λέξη για κυρώσεις ή για την πώληση υπερσύγχρονου
στρατιωτικού εξοπλισμού από την Γερμανία στην Τουρκία.
Επισημαίνουμε ότι:
α) Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ
απορρίπτοντας το Σχέδιο Ανάν υπήρξε μέγα επίτευγμα.
β) Σήμερα είμαστε ενώπιον της ευνοϊκότερης εδώ και
πολλά χρόνια συγκυρίας εξωτερικών παραγόντων, για
να προασπιστεί η Ελλάδα κόκκινες γραμμές απέναντι
στην τουρκική επεκτατικότητα. Η τουρκική υπερ-έκταση δημιουργεί κενά και προκαλεί ήδη αντιδράσεις και
στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τουρκίας από ισχυρά
κράτη εντός ΕΕ (Γαλλία) και άλλα εκτός (Αίγυπτος, Ισραήλ, Εμιράτα, Σαουδική Αραβία).
γ) Ενώπιον της νεο-οθωμανικής Τουρκίας, η οποία
έχει επεκτείνει την κατοχή κυπριακού εδάφους με εισβολή στην Κυπριακή ΑΟΖ, έχουμε στην Κύπρο αποδυναμωμένη αποτρεπτική ισχύ και ως επιστέγασμα ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης διορίζει στα κρισιμότερα
Υπουργεία (π.χ. Άμυνας) βάσει της οικογενειακής φιλίας
και κομματικής αυλής.
Η συγκρότηση πολιτικής για αντιμετώπιση της τουρκικής επεκτατικότητας που θα στηρίζεται στην δική μας
αποφασιστικότητα και ετοιμότητα αμυντικής αντίδρασης, αποτελεί την προοπτική επιβίωσης και τον ρεαλιστικότερο τρόπο αποφυγής της σύγκρουσης. Έπρεπε
ήδη να έχει σημάνει συναγερμός για κάθε μέρα που
περνά. Η αποφασιστικότητα και ετοιμότητά μας πιθανόν να φέρει και συνδρομή άλλων, αλλά με τέτοια
μυαλά είμαστε χαμένοι. Γι’ αυτό απευθύνομαι στους
νοήμονες πολίτες να αντιληφθούν την ευθύνη τους.
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Λονδίνο/Μόσχα για Αγιά
Σοφιά 2020 - Κύπρος 1974
Α

κόμα μια τραγική επέτειος για
μας τον Ελληνισμό πλησιάζει.
Βρισκόμαστε στις παραμονές της
πρώτης τουρκικής βάρβαρης εισβολής στην Κυπριακή Δημοκρατία πριν
46 χρόνια, στις 20 Ιουλίου 1974. Ας
ξεκινήσω όμως από τις πρόσφατες
δηλώσεις του βρετανικού Φόρεϊν
Όφις και της Μόσχας για την απόφαση του Προέδρου της κατοχικής
Τουρκίας Ρ. Τ. Ερντογάν να μετατρέψει την ιστορική Αγία Σοφία σε τζαμί,
σε παραβίαση της Συνθήκης της
Λωζάνης.
Οι άμεσα και ταυτόχρονα υποστηρικτικές δηλώσεις του Λονδίνου και της
Μόσχας υπέρ της τουρκικής απόφασης θυμίζουν, παράλληλα, τις υποστηρικτικές τους, δυστυχώς, θέσεις το
1974 υπέρ της τουρκικής εισβολής, του
Τούρκου Πρωθυπουργού Μπουλέντ
Ετσεβίτ στις 20 Ιουλίου 1974. Ιστορικά γεγονότα που δεν πρέπει να ξεχνάμε, για να θυμόμαστε με ποίους έχουμε
να κάνουμε και γιατί η Ιστορία μάς διδάσκει...
Ο Τσαβούσογλου στο Λονδίνο,
όπως ο Ετσεβίτ, ή τυχαία
σύμπτωση;
Κατ' αρχάς θα πρέπει να αναφερθεί
ότι δύο μέρες πριν την ανακοίνωση του
Ρ. Τ. Ερντογάν, ο Τούρκος Υπουργός
Εξωτερικών Μεχμέτ Τσαβούσογλου
βρέθηκε στο Λονδίνο, όπου είχε διάφορες συναντήσεις και διαβουλεύσεις
με την βρετανική κυβέρνηση. Είδε τον
Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, τον Υπουργό Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας Ντόμινικ Ράαμπ, την Υφυπουργό για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις
Γουέντι Μόρτον, τον επικεφαλής της
Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την Τουρκία, Σερ Τζέφρι Ντόναλντσον του βορειοϊρλανδικού κόμματος DUP και άλλους.
Την επίσκεψη κάλυψε με εκτενές
άρθρο της η εφημερίδα "Financial
Times", η οποία έγραψε ότι σύμφωνα
με τον Τούρκο Υπ. Εξωτερικών, Τουρκία
και Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται πολύ
κοντά να κλείσουν μια μεγάλη διμερή
εμπορική συμφωνία και έθεσαν τους
στόχους των για αύξηση των εμπορικών τους συναλλαγών για την μετά το
Brexit εποχή για £20δις!
Η "Financial Times" τόνισε ότι η
Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος
εμπορικός εταίρος του Ηνωμένου Βασιλείου μετά τη Γερμανία με εμπορικό
ύψος των £18.8 δις και ότι πέραν των
2.500 βρετανικών εταιριών λειτουργούν
στην Τουρκία, περιλαμβανομένων των
BP, Shell, Vodafone, Unilever, BAE
Systems, HSBC, Aviva και Diageo.
Την τρέχουσα εβδομάδα, λέχθηκε, θα
επισκεφθούν την Τουρκία και η Υπουργός Διεθνούς Εμπορίου μαζί με άλλους αξιωματούχους...
Τι είπε ο Ερντογάν; «Κυριαρχικό μας
δικαίωμα η μετατροπή της Αγίας

του Κόμματος Μπρέσνιεβ σε ομιλία του
στην Πολωνία.
Οι Σοβιετικοί κράτησαν επαφή με τον
Μακάριο στη Νέα Υόρκη και πίεσαν στο
Συμβούλιο Ασφαλείας για την επιστροφή στην εξουσία του Αρχιεπισκόπου. Η
Μόσχα, όμως, απέφυγε να πάρει ξεκάθαρη θέση γι' αυτό. Oι Σοβιετικοί ευνοούν επίσης την Άγκυρα... Σοβιετικά στρατεύματα έχουν τεθεί σε επιφυλακή».

Η πρώτη τουρκική εισβολή στη
Κύπρο ήταν με την συγκατάθεση
της Μόσχας!

Σοφίας σε τζαμί»...
Φόρεϊν Όφις Λονδίνο: «Αυτό είναι
«κυριαρχικό θέμα» ("sovereign matter") της Τουρκίας...
Πούτιν: «H απόφαση για την Αγιά
Σοφιά είναι εσωτερική υπόθεση της
Τουρκίας».
Και όχι μόνον:
Μόσχα-Υφ. Εξωτερικών Σεργκέι
Βερσίνιν: «...Εσωτερική υπόθεση της
Τουρκίας στην οποία κανένας δεν θα
πρέπει να παρέμβει...»
Και τώρα ας πάμε στο 1974. Με αποτέλεσμα 46 μαύρα χρόνια τουρκικής
εισβολής και κατοχής που συνεχίζεται...

Λονδίνο Ιούλιος 1974
Στις 16 Ιουλίου 1974 η Τουρκία ενημέρωσε το Λονδίνο για την πρόθεσή της
για εισβολή και κάλεσε τους Βρετανούς
να πάνε μαζί, αν όχι, θα πήγαινε μόνη.
Ζήτησε συνάντηση μαζί τους και ο
Πρωθυπουργός της, Μπουλέντ Ετσεβίτ,
δεν έχασε λεπτό. 'Εφθασε στο Λονδίνο
την επομένη 17 Ιουλίου συνοδευόμενος σχεδόν από τη μισή του στρατιωτική και πολιτική ηγεσία και μπήκε στο 10
Downing Street για ... «έγκριση» και
συντονισμό από την άλλη «εγγυήτρια»
δύναμη. Εξασφάλισε από την τότε σοσιαλιστική κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου με Πρωθυπουργό τον Χάρολντ
Γουίλσον και Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας τον Τζέιμς Κάλλαχαν, το
πράσινο φως να εισβάλει στην Κύπρο.
Τους εξήγησε μέχρι πού θα έφθανε η
γραμμή της εισβολής που σχεδίασε.
Δέχθηκαν. Νοουμένου ότι δεν θα ενοχλούσε (όπως του ζήτησαν) τις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων και υποσχέθηκαν μάλιστα να εμποδίσουν την
Ελλάδα από να τρέξει εις βοήθεια, για

να αποτελειώσει ο Ετσεβίτ το «έργο»
του εφόσον για τους δικούς τους λόγους δεν μπορούσαν να εισβάλουν μαζί.
Το 1975 ο Τζέιμς Κάλλαχαν ομολόγησε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Βρετανικού Κοινοβουλίου
ότι άφησαν να εκτελεστεί η τουρκική
εισβολή γιατί συμφωνούσαν με τους
Τούρκους στην αλλαγή του στάτους κβο
της Κύπρου, επειδή το «Σύνταγμα είχε
καταρρεύσει πριν 10 χρόνια» (δηλαδή
το 1964). (Βιβλίο Φ.Α. «Διζωνική v
Δημοκρατία 1955-2019»).

Μόσχα Ιούλιος 1974
Αποδεσμευμένο έγγραφα της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ημερ.
22 Ιουλίου 1974 (National Intelligence
Bulletin) γράφει:
«USSR – CYPRUS
Οι Σοβιετικοί έχουν εγκρίνει (approved)
την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο,
όμως έχουν επίσης τονίσει την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε αλλαγή του
πολιτικού στάτους της Κύπρου. Η Μόσχα,
παρ’ όλο που ενέκρινε την εισβολή, ήθελε
αυτή να μην οδηγήσει στην διχοτόμηση
της νήσου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας,
αλλά να παραμείνει η Κύπρος στους
Αδέσμευτους.
Ανακοινωθέν της σοβιετικής κυβέρνησης που εκδόθηκε το Σάββατο, επικρίνει έντονα την ελληνική «επιθετικότητα», όμως δικαιολόγησε την τουρκική
παρέμβαση ως αναγκαία για την προστασία της τουρκο-κυπριακής κοινότητας. Με τη δήλωση προσπάθησε να
παρουσιάσει την πρόθεση της Τουρκίας
ως να στοχεύει στην επαναφορά της
κυπριακής ανεξαρτησίας και επιστροφή της «νόμιμης κυβέρνησης». Αυτούς
τους στόχους υποστήριξε ο Αρχηγός

Το αμερικανικό έγγραφο επιβεβαίωσε τελικά χρόνια αργότερα με τις αποκαλύψεις του, που βρίσκονται στο
διαδίκτυο, ο Arif Hasan Tahsin (Arif
Hodja) πρώην διοικητής της ΤΜΤ, δάσκαλος, συγγραφέας και αρθρογράφος στην «Αφρίκα». Αυτό βέβαια είχε
πει και ο Δρ Χ. Κίσσιγκερ («Η Μόσχα
είπε στους Τούρκους να εισβάλουν»,
“Σημερινή”, 14.1.1999):
«Όταν η Τουρκία αποφάσισε να
επέμβει επικοινώνησε με τους Σοβιετικούς και ο πρέσβης της Σ. Ένωσης
ρώτησε τον Πρόεδρο της Τουρκικής
Δημοκρατίας κατά πόσο μετά την
εισβολή η Κύπρος θα παρέμενε μέλος
του κινήματος των Αδεσμεύτων. ΄Όταν
πήρε θετική απάντηση, έδωσε την
συγκατάθεσή του για την επέμβαση...
Η Τουρκία δεν είχε αρκετό πετρέλαιο
και ζήτησε βοήθεια από την Βουλγαρία. Ένας που δούλευε στην τουρκική πρεσβεία στη Βουλγαρία έγραψε βιβλίο στο οποίο περιγράφει όλα

Της Φανούλας

Αργυρού
Ερευνήτριας
- Δημοσιογράφου

αυτά... Αυτά για την πρώτη εισβολή.
Η Αμερική μετά αναμείχθηκε...», είπε
μεταξύ άλλων το πρώην στέλεχος της
ΤΜΤ. Μεταδόθηκε στις 22.3.2011 από
το δίγλωσσο πρόγραμμα του ΡΙΚ «Biz».
Η αναφορά στα 31 λεπτά.
Δεν γνωρίζουμε τι άλλο εκτός από τις
εμπορικές των συμφωνίες συζήτησε ο
Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ
Τσαβούσογλου μαζί με τον Βρετανό ομόλογό του Ντόμινικ Ράαμπ και την μετά
το Brexit εποχή. Όμως, έχοντας υπόψη
ότι οι Βρετανοί ήταν εκείνοι που προήδρευαν και ήταν επικεφαλής των έντονων διαπραγματεύσεων στην Λωζάνη
το 1923, μάλλον φαίνεται κάπως αδύνατον να μην ανέφερε ο Τσαβούσογλου
και να μην ενημέρωσε εκ των προτέρων το Λονδίνο για την πρόθεσή τους
να μετατρέψουν την Αγία Σοφία σε τζάμι,
παραβιάζοντας την Συνθήκη της Λωζάνης. Και να μην εξασφάλισε προτού
φύγει την υποστήριξή του Φόρεϊν Όφις
όταν ο Ερντογάν θα ανακοίνωνε δύο
μέρες αργότερα την παραβίαση της
Συνθήκης της Λωζάνης...
Εξάλλου, οι Τούρκοι γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλο ότι ήσαν οι Βρετανοί
οι ίδιοι που πρώτοι παραβίασαν την
Συνθήκη της Λωζάνης το 1955 με την
διαβόητη Τριμερή στο Λονδίνο. Όταν
επανέφεραν με το έτσι θέλω την Τουρκία
ως “ενδιαφερόμενο μέρος” στο Κυπριακό, χρησιμοποιώντας τότε τον αδύναμο αλλά φιλόδοξο Έλληνα αντιπρόεδρο
Στέφανο Στεφανόπουλο, που έκανε
ό,τι του ζήτησαν...

Τώρα την Αξία μόνον
Ήρθε ο καταραμένος ο κορωνοϊός κι άραξε στα σπίτια.
Ευημερίας το φως... Για υγεία και ευτυχία.
Μαε επέβαλε οδηγίες πάσης προσοχής,
αλλάζοντας τον τρόπο ζήσης και του πώς σκεφτείς.
Μη χειρότερα, Θεέ μου, μην κορώνα πάθουμε,
κι από τώρα: Τι τα θες τα περιττά στη ζωή ετούτη;
Μόνον την υγεία μας... Πες όχι στα πλούτη.
Βεβαίως, και να θυμώμαστε γονείς, παππού, γιαγιά,
θείους, γείτονες ή φίλους, τα εγγόνια, τα παιδιά,
κι όσους αγνοούσαμε (πνιγμένοι στη δουλειά).
Τώρα, όλοι κλεισμένοι, την Αξία βρήκαμε.
Στη φαμίλια μας υπάρχει ̶ τώρα είδαμε.
Μέρα νύχτα με τους κόπους πρόοδο γυρεύαμε
και με τέχνης τα κομπιούτερ ως και μαγειρεύαμε,
ώσπου έξαφνα μάς ήρθε ο κορωνοϊός
και τρομάξανε οι πάντες σαν τους άλλαξε το φως.
Εννοώ το φως της γνώσης για όσα ξέραμε.
Σκλάβοι ήμασταν προόδου κι υποφέραμε.
Τώρα θα ξαλαφρωθούν του μυαλού τα βάρη.
Με λιγότερη εργασία, ίσως και ο ιός σαλπάρει.
Σκεφθείτε όσο ζζείτε, ΠΑΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ.
Με το μέτρο η αγκαλιά, οι δουλειές ή τα φιλιά (και όχι ψεύτικα).
Η αγάπης ηρεμία, των θνητών είν’ ευλογία.
Ακραιφνής στην κοινωνία.

Μερσίνη McFarland
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Τα Κυπριακά Ερωτικά Ποιήματα – Το Χρονικό
του Λεόντιου Μαχαιρά – Η Αροδαφνούσα
Μέρος 9ο

Ο

ι ρίζες της Κυπριακής λογοτεχνίας είναι τόσο
βαθιές όσο και οι ελληνικές. Ίσως γιατί η Κύπρος είχε την ίδια ιστορική μοίρα με την υπόλοιπη
Ελλάδα που γνώρισε πολλούς κατακτητές: πτώση
στους Ρωμαίους, Βυζαντινούς, Φράγκους, Βενετούς,
Τούρκους κλπ. Όπως και η Ελληνική λογοτεχνία που
έχει ορόσημο το «Έπος του Διγενή Ακρίτα» του 11ου
αιώνα έτσι και η Κυπριακή λογοτεχνία αρχίζει από
την ίδια περίπου εποχή γιατί ο Ακριτικός κύκλος
ποιημάτων σώθηκε και στην Κύπρο. Δίνουμε μερικούς στίχους από το ποίημα «Ο Διγενής τζ’ ο Χάροντας».
Τζιει πόπιανεν ο Χάροντας τα γαίματα πιτούσαν
τζιει πόπιανεν ο Διγενής τα κόκκαλα ελυούσαν.
Τζι’ εδώκαν τζι’ επαλιώσασιν τρεις μέρες
τζιαι τρεις νύχτες,
στα τρία τα μερόνυχτα ο Διγενής νικά τον...

Η μακρόχρονη παρουσία των Δυτικών (Φράγκων και
Βενετών) στην Κύπρο που κράτησε κάπου 400 χρόνια,
από το 1189 μέχρι την άλωση από την Οθωμανική αυτοκρατορία το 1571, έμελλε να επηρεάσει και τη λογοτεχνία του νησιού. Ο Κ. Δημαράς λέει ότι «ο πολιτισμός
που φέρνουν μαζί τους οι Δυτικοί είναι νέος χωρίς να
είναι πρωτόγονος... Το χαρακτηριστικό του είναι ένας
συνδυασμός αρχόμενου ουμανισμού και χριστιανικής
παράδοσης, είναι το πνεύμα της ιπποσύνης. Πολιτισμός
όπου το γυναικείο στοιχείο έχει εξαρθεί, όπου ο έρωτας
τείνει να πάρει πρωτεύουσα θέση κι όπου το αίσθημα της
ιπποτικής τιμής έχει ιδιάζουσα έξαρση... Τα κυπριακά τραγούδια έχουν θέμα αποκλειστικό τον έρωτα... Η ιταλική
επίδραση στα έργα αυτά δεν είναι μόνο έμμεση αλλά και
άμεση: διαπιστώθηκε δηλαδή και παρουσία μεταφράσεων από σονέτα του Πετράρχη...» (Βλ. Κ. Δημαρά: Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, σελ. 65 - 67).
Τα διάφορα Κυπριακά Ερωτικά Ποιήματα γράφτηκαν

μεταξύ του 14ου και 16ου αιώνα και σώθηκαν στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας. Ο Γάλλος νεοελληνιστής
Αιμ. Λεγκράντ εξέδωσε ένα μέρος από τα ποιήματα αυτά το 1881. Είναι αλήθεια ότι οι ποιητές της Κύπρου τραγούδησαν τον παλιό εκείνο καιρό, τον έρωτα όχι μόνο
με πάθος αλλά και με χάρη:
Ότις του πόθου δεν ειν’ πειραμένος,
τα δολερά του πάθη δεν γνωρίζει
Ότις από κείνον δεν είναι καμένος
κι ακόμη στην καρδιάν να τον φλογίζη,
ότις γι αγάπην, δεν εν ΄πληγωμένος
εις την καρδιάν, κι ακόμη μαρτυρίζει....
Πολλά από τα «Κυπριακά Ερωτικά Ποιήματα» ακολουθούν πιστά την τεχνική του σονέτου του Πετράρχη
(1304 – 1374).
Ο Λίνος Πολίτης γράφοντας στην «Καθημερινή»
(17.8.1960) ανέφερε: «Στην Ελλάδα το σονέτο εμφανίζεται
για πρώτη φορά σε μια από τις πιο ευτυχισμένες διασταυρώσεις του δυτικού και του ντόπιου πολιτισμού, στα
θαυμάσια ερωτικά ποιήματα της Κύπρου, που έχουν γραφτεί λίγα χρόνια πριν από την άλωση της μεγαλονήσου
από τους Τούρκους στα 1570».
Τα Κυπριακά «Ερωτικά Τραγούδια» εκδόθηκαν ολοκληρωμένα για πρώτη φορά το 1952 από το Γαλλικό
Ινστιτούτο της Αθήνας από την κα Θ. Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδη, με τον γαλλικό τίτλο «Πόεμς ντ Αμούαρ»
(Ερωτικά Ποιήματα). Ένα κύριο χαρακτηριστικό των ποιημάτων είναι η ιδιωματική γλώσσα της Κύπρου καθώς
και ο ανικανοποίητος έρωτας, όπως μας λέει το πιο κάτω ποίημα:
Στάθου, κυρά μου, στα, να σε βιγλίσω,
και δεν κάμνεις καλά να σαι κρυμμένη
τες εμορφιές σου πως να τες φουμίσω,
αν ίσως κι εσού στέκεσαι χωσμένη;
Τον ανικανοποίητο έρωτα ο ιστορικός Γιάννης Κορδάτος τον αποδίδει στο γεγονός ότι η τάξη των φεουδαρχών, τον ελεύθερο καιρό που της έμενε από τις πο-
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λεμικές της επιχειρήσεις και καταχτήσεις, τον ξόδευε στον
έρωτα. Γι αυτό δίπλα στα πολεμικά τραγούδια πήραν
εξαιρετική θέση και τα ερωτικά τραγούδια. Ο χαρακτήρας των σχέσεων ανάμεσα στον άρχοντα και στον υπηρέτη,
πέρασε και στις σχέσεις ανάμεσα στον ποιητή και την
αγαπημένη του. (Βλ. Γ. Κορδάτου: Ιστορία Νεοελλην. Λογοτεχνίας, τόμος Α’ σ. 50).
Ξέρουμε ότι στη Δύση τα ερωτικά τραγούδια τα έφτιαχναν και τα τραγουδούσαν οι τροβαδούροι που προέρχονταν κυρίως από φτωχούς ιππότες που για αυτό
μπήκαν στην υπηρεσία των μεγάλων φεουδαρχών. Με
τις σερβάντες τους (πολιτικά στιχουργήματα) ύβριζαν ή
σατίριζαν τους εχθρούς των αφεντικών τους και με τις
καντσόνες τους εξυμνούσαν τη γυναίκα του άρχοντά
τους.
Μια λοιπόν η γυναίκα του φεουδάρχη ήταν απλησίαστη για τον υπηρέτη – ιππότη τραγουδιστή, ο έρωτας
του γι αυτή ήταν τις πιο πολλές φορές «πλατωνικός» και
ανικανοποίητος.
Άντα με πόθον δυο καρδιές ποθούνται
μακρός καιρός ποτέ δεν τες χωρίζει
την ζήλα ‘δε το φτόνος δεν φοβούνται
‘δε μισίτης μέσον τους να ρτη ορίζει.

Οι Ασσίζες - Assizes
Από τα πεζά κείμενα που σώθηκαν στην Κυπριακή
διάλεκτο του 13ο αιώνα είναι Οι Ασσίζες. Οι Ασσίζες
ήταν οι νόμοι που επέβαλαν οι Φράγκοι στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της δυναστείας τους. Οι νόμοι αυτοί του
Φράγκικου βασιλείου της Κύπρου μεταφράστηκαν στην
ομιλούμενη Κυπριακή διάλεκτο της εποχής για να είναι
πιο κατανοητοί. Η γλώσσα που γράφτηκαν οι Ασσίζες
δεν διαφέρει πολύ από τη σημερινή κυπριακή διάλεχτο.
Τις Ασσίζες εξέδωσε για πρώτη φορά ο Κ. Σάθας στον
έκτο τόμο του έργου του «Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη» το
1877. Ένα από τα άρθρα των Ασσιζών αναφέρεται στις
υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη και ενοικιαστή σπιτιού όπου
ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να διώξει τον ενοικιαστή (αφού
πληρώνει κανονικά το ενοίκιο) ούτε και ο ενοικιαστής
μπορεί να φύγει πριν τη λήξη της συμφωνίας.

Το Χρονικό του Λεόντιου Μαχαιρά
Ο Κ. Σάθας στον Β’ τόμο της «Μεσαιωνικής Βιβλιοθήκης» εξέδωσε το 1873 ένα εξίσου σημαντικό έργο
της Κυπριακής γραμματείας, το Χρονικό του Λεόντιου
Μαχαιρά που φέρει τον τίτλο «Εξήγησις της γλυκείας
χώρας Κύπρου, η οποία λέγεται Κρόνακα τουτέστιν
Χρονικόν». Το έργο αυτό μεταφράστηκε και στα αγγλικά με σχόλια και λεξιλόγιο από τον Richard Dawkins
και εκδόθηκε στην Οξφόρδη το 1932.
Ο Λεόντιος Μαχαιράς, ο συγγραφέας του «Χρονικού» ήταν γραμματέας του βασιλιά Ιανού (1398 – 1432).
Στο Χρονικό του εξιστορεί διάφορα συμβάντα από την
εποχή που η Αγία Ελένη επισκέφτηκε την Κύπρο μέχρι
τον θάνατο του βασιλιά Ιανού το 1432. Ανάμεσα σ’ αυτά τα «συμβάντα» είναι και η εισβολή από τον Σουλτάνο της Αιγύπτου το 1424 στην Κύπρο, η μάχη της Χοιροκιτίας το 1426, η εξέγερση των αγροτών με αρχηγό
τον Ρε Αλέξη, τα βασανιστήρια που έκαμε η βασίλισσα
Ελεονόρα στην Αροδαφνούσα και πολλά άλλα. Η Ελεονόρα ήταν γυναίκα του βασιλιά Πέτρου Α’ 1359 – 1369,
και η πανέμορφη Giovanna Dalema (η Αροδαφνούσα)
ήταν η ερωμένη του βασιλιά. Δίνουμε ένα σύντομο απόσπασμα από το Χρονικό για να γνωρίσουμε τη γλώσσα
της εποχής εκείνης. Το απόσπασμα αναφέρεται στα βασανιστήρια που έκανε η βασίλισσα στην Αροδαφνούσα:
«Ο καλός ρήγας, ως γοιον ηξεύρετε και ο δαίμων της
πορνείας όλον τον κόσμον πλημελά, τον εκόμπωσεν τον
ρήγαν, και έππεσεν εις αμαρτίαν με μίαν ζιτίλ αρχόντισσα ονόματι Τζουάνα Λ’ Αλεμά, γυναίκαν το σιρ Τζουάντε Μουντολίφ, του κυρού της Χούλου, και αφήκεν την αγγαστρωμένην μηνών η΄ (εφτά). Η πγοιά ήτον χήρα. Και
πηγαίνοντας ο ρήγας την δεύτερην φοράν εις την Φραγκίαν, έπεψεν και έφερεν την εις την αυλήν η ρήγαινα.
και το να έλθη ομπρός της, ετίμασεν την αντροπιασμένα
λογία, λαλώντας της: «Κακή πολιτική, εσού είσαι απού
με χωρίζεις από τον άντρα μου;» Και η αρχόντισσα
εμούλλωσεν. Και η ρήγαινα ώρισεν τες βάγιες της και
ερίψαν την χαμαί και έρισαν και έφεραν έναν γδιν μέγα
μαρμαρένον και εβάλαν το απάνω εις την κοιλιάν της και
εκουπανίσαν πολλά πράγματα διά να ρίψη το βρέφος.
Και ο Θεός εγλύτωσεν το και δεν έππεσεν».

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

Το Χρονικό του Γεωργίου Βουστρωνίου
Στον ίδιο, το Β’ τόμο της «Μεσαιωνικής Βιβλιοθήκης»,
ο Κ. Σάθας εξέδωσε και το «Χρονικό του Γεωργίου
Βουστρωνίου». Το Χρονικό αυτό αναφέρεται στα γεγονότα της Κύπρου κατά την περίοδο 1456 – 1501. Δίνουμε ένα σύντομο απόσπασμα που αναφέρεται στην στέψη
της βασίλισσας Καρλότας το 1458:
«Και την Κυριακήν το πωρνόν εφέραν την ρήγαιναν
ούλοι οι καβαλάρηδες και όλος ο λαός εις την Αγίαν Σοφίαν, και εκουρουνιάστην, και εγίνην μεγάλη χαρά. Και
έρκοντά της εις την αυλήν, εξυππάστην το άλογον εις το
έμπα της πόρτας, και έπεσεν το στέμμα από την κεφαλήν της. Και ούλοι είχαν το δια κακόν σημάδιν».

Η Αροδαφνούσα – Ποίημα του 14ου αιώνα
Ένα πολύ αξιόλογο ποίημα που γράφτηκε στα τέλη
του 14ου αιώνα και που σύντομα μετατράπηκε σε «δημοτικό τραγούδι» και αγαπήθηκε πολύ ήταν το Τραγούδι
της Αροδαφνούσας. Το τραγούδι περιγράφει τον «φόνο» της Αροδαφνούσας, που στην πραγματικότητα λεγόταν Giovanna Dalema και ήταν ερωμένη του Βασιλιά
Πέτρου Α΄ της Κύπρου (1359 – 69). Σύμφωνα με το Χρονικό του Μαχαιρά η Αροδαφνούσα δεν δολοφονήθηκε
αλλά υπέφερε φρικτά βασανιστήρια το 1369 στα χέρια
της βασίλισσας Ελεονόρας, γυναίκας του βασιλιά, που
τη ζήλευε για την ομορφιά της και για τις σχέσεις της με
το βασιλιά.
Το ποίημα αυτό τραγουδήθηκε από τους βάρδους της
κυπριακής λαϊκής μούσας (τους γνωστούς ποιητάρηδες)
από γενεά σε γενεά και με το πέρασμα του χρόνου μεσολάβησαν αρκετές αλλαγές στη γλώσσα του κειμένου.
Όπως αναφέραμε πιο πάνω, το ποίημα χρονολογείται
από την εποχή της βασιλείας του Πέτρου Α΄ (1359 –
1369).
Δίνουμε μερικούς στίχους όπου ο άγνωστος λαϊκός
ποιητής του 14ου αιώνα πρώτα περιγράφει την ομορφιά της Αροδαφνούσας και ύστερα τη συνάντηση της με
τη βασίλισσα:
Πάνω στην πάνω γειτονιάν έσιει τρεις αδερφάες,
Τη μια λαλούν την Αδωρούν, την άλλην Αδωρούσαν,
Την τρίτην την καλλήτερη λαλούν τη Ροδαφνούσαν.
Τον μήνα που γεννήθηκεν ούλλα τα δέντρ’ αθθούσαν
Εππέφταν τ’ άθθη πάνω της τζ’ εμυρωδκιοκοπούσαν.
Ροδόστεμμαν η Αδωρού, γλυκόν η Αδωρούσα
Μα το φιλίν του βασιλιά εν για τη Ροδαφνούσαν.
.....................
- Άνου να πάμε, Ροδαφνού, τζ’ η ρήαινα σε θέλει.
- Ίντα με θέλ’ η ρήαινα, τζ’ ίντα ν΄ το μήνυμαν της;
....................
- Ώρα καλή, βασίλισσα τζαι ρήα θυατέρα
Που λάμπεις πας στο θρόνο σου σαν άσπρη περιστέρα.
Τζαι πολάτ’ η ρήαινα μ’ έναν στόμα γεμάτον:
- Είδα σε τζ’ εσπαγιάστηκα (*) τζ’ εκούμπισα στον
τοίχον
Τζ’ έχασα τζαι τα λόγια μου πούσιεν να σου
συντύχω
Εγιώ ΄δα τζ’ εσπαγιάστηκα τζ’ ο ρήας πως να
μείνει;
Έλα να πάμε, Ροδφαφνού, τζ’ αφταίννει το
καμίνιν.
(*) σπαγιάζομαι = σφαδάζω από πόνο

Χατζίνης και Αρετή – Ποίημα του 15ου αιώνα
Ένα άλλο αξιόλογο έργο του 15ου αιώνα, άγνωστου
συγγραφέα, είναι το ποίημα του «Χατζίνη και της Αρετής». Ο Γάλλος συγγραφέας Αιμίλιος Λεγκράντ που πρωτοέκδωσε αυτό το ποίημα υποστηρίζει ότι θα γράφτηκε γύρω στα 1460. Ο Λεγκράντ υποστηρίζει ότι ο Χατζίνης, ο ήρωας του ποιήματος πρέπει να ήταν ένας από
τους Αιγύπτιους στρατιώτες που έστειλε ο Σουλτάνος
της Αιγύπτου για να υποστηρίξουν τον Λουζινιανό Ιάκωβο για να ξαναπάρει πίσω το θρόνο του. Στο ποίημα
αυτό ο Χατζίνης ξελογιάζει την Αρετή, αυτή παραπονιέται στον βασιλιά αλλά στο τέλος παντρεύονται και ζουν
ευτυχισμένοι.
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Χρειάστηκαν δυόμιση χιλιάδες χρόνια για
να καταλάβουμε πόσο ανούσιο και κίβδηλο
ήταν το στρατηγικό σχέδιο του Μιλτιάδη στον
Μαραθώνα. Όλα μια φούσκα που την χρησιμοποίησε και ο Γερμανός στρατηγός των
τεθωρακισμένων Γκουντέριαν στην επίθεση
κατά της Ρωσίας. Στην Αμερική διδάσκεται
ακόμη και σήμερα στο West Point η τεχνική
του Μιλτιάδη. Ενισχυμένα άκρα με ασθενές
κέντρο. Ευτυχώς, οι σύγχρονες Ελληνικές
κυβερνήσεις αντελήφθησαν το τεράστιο αυτό λάθος και σήμερα το διορθώνουν με νέα
πολιτικά στρατηγήματα. Ενισχύουμε το κέντρο και αποδυναμώνουμε τα άκρα.
Σκέψη ανωτέρα παντός στρατηγήματος για
την παράταξη των δυνάμεών μας. Καθημερινά ακούμε την εφαρμογή του σχεδίου ‘’αντιΜαραθών’’ από τους πολιτικούς εγκεφάλους και εκπλησόμεθα ευχαρίστως διότι παρά το κενόν των κρανίων αποδεικνύεται η
ύπαρξη σκέψης και κυρίως πέψης.
Προ δύο ημερών εγκαινιάσαμε νέους σταθμούς στο Μετρό Αθηνών. Προ καιρού ανα-

Ρ

Ο

Ν

Ο

Γ

Ρ

Α

Φ

ELEFTHERIA ● Thursday 16th July 2020

Η

Μ

Α

Καταρρίπτεται το στρατηγικό
σχέδιο του Μιλτιάδη
κοινώσαμε την κατασκευή νέου Ωνάσειου
Mεταμοσχευτικού Kέντρου στην Αθήνα. Παράλληλα άρχισε η αναμόρφωση του πάλαι
ποτέ αεροδρομίου του Ελληνικού στην Αθήνα. Ογδόντα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας
στην Αθήνα. Και πολύ σωστές κρίνονται όλες
αυτές οι επενδύσεις που θα ενισχύσουν το
κέντρο μας. Παίζουμε πλέον μόνον με τα χάφ.
Δεν μπορεί να απαιτεί η Ευρυτανία σιδηρόδρομο ή αούτομπαν και η Ξάνθη νέα χάραξη
του ΟΣΕ. Όχι, δεν είμαστε χωρικοί, είμαστε
πρωτευουσιάνοι και σαν τέτοιοι θα παραμείνουμε. Αφού ενισχύσουμε το κέντρο μας
και μεταφέρουμε εδώ και όλες τις στρατιωτικές μας μονάδες, ας έρθει ο Ερντογάν να μας
καταλάβει, θα σπάσει τα μούτρα του. Ας καταλάβει την Κομοτηνή και την Ηγουμενίτσα,

άνθρωπο δεν θα βρεί εκεί. Το σχέδιο αυτό
εφήρμοσε και ο Ρώσος Στρατηγός Κουτούζωφ
κατά την επίθεση του Ναπολέοντα. Άδειασε
την Μόσχα και πείνασαν οι Γάλλοι. Έτσι κι
εμείς, θα μεταφέρουμε τα σιτηρά στο λεκανοπέδιο, να δούμε τι θα φάνε οι Τούρκοι στρατιώτες στο Διδυμότειχο. Ευφυής σκέψη που
υπερακοντίζεται πάνω από το φτωχό σχέδιο
του Στρατηγού Μιλτιάδη. Οι καιροί ου μενετοί. Η Βουλή αποφασίζει αποκλειστικά για
την Αττική.
Οι πόλεις μας αδειάζουν με ταχύτητες Φόρμουλα 1, όμως εμείς εκεί, σταθεροί, στις διδαχές Κουτούζωφ . Υπουργοί, Πρωθυπουργοί, Πρόεδροι και Βουλευτάδες επιμένουν
στην προσωπική τους εγκεφαλοπάθεια με
σαφή συμπτώματα της νόσου Alzheimer. Στην

επαρχία δεν δημιουργείται ούτε μία θέση εργασίας πλην delivery και Cappuccino latte.
Η Ελλάδα μοιάζει μία χώρα με σοβαρή μυελική άνοια και απογοητευτικά ιατρικά προγνωστικά. Η επιστήμη έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά. Καμμία σκέψη για το τι θα γίνει η
Καστοριά, τα Γιαννιτσά και η Κάρυστος. Υποθέτω πως οι βουλευτές έχουν εμπιστοσύνη
στην μεγαλοθυμία και τα σχέδια του κ. Τσαβούσογλου. Εμάς, Λένορμαν δώσε μας και
πάρε δέκα Τρίκαλα μαζί με τον Τσιτσάνη.
Νομίζω πως έφθασε η ώρα να αξιοποιηθεί αμυντικώς και η Αγία Βαρβάρα σε συνδυασμό με τα Σούρμενα. Άκου Γιάννενα, πού
ζούμε, στους Βαλκανικούς του 1912-13; Άα,
δεν ξαναχάνουμε εμείς ποτέ τόσους φαντάρους, αυτό ήταν μια καθαρή τρέλα.
Σας διεμήνυσα το πολιτικό μου όραμα μαζί
με των πολιτικών μας.

Φοίβος Ιωσήφ

COVERING THE M25 AND
SURROUNDING AREAS

STEEL SECURITY
LOCKS

10 YEAR
GUARANTEE

ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 10 ΕΤΩΝ

SAME DAY SITE
INSPECTION

7 DAYS
INSTALLATION

INSURANCE
APPROVED

ΑΤΣΑΛΙNΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

Residential and Commercial
Enquiries from the Trade, Landlords and Managing Agents, welcome!
Click on the links below for more information on Security Gates 'R Us
https://www.checkatrade.com/trades/SecurityGatesRUs/
https://www.trustatrader.com/traders/security-gates-r-us-security-grilles-security-gates-security-bars-barnet
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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.

Arni Yiouvetsi
Roast lamb and pasta

ARNI YIOUVETSI
Roast lamb and pasta
Yiouvetsi is a typal Greek dish and a speciality
of several Athenian tavernas as well home cooks
especially on the islands. The dish takes its name
from the dark red round terracotta dish which is
used to bake it in. S
ome tavernas serve yiouvetsi in small individual earthenware dishes, bringing it to the table
straight from the oven, somehow this adds to the
taste of the dish. Yiouvetsi is flavoursome and satisfying especially in the cold winter months and
the combination of the meat whether that may be
lamb,veal, beef or goat with the pasta, tomatoes
and stock that soaks the pasta makes this a very
special dish.
Although pasta such as orzo which is Greek is
called manestra or kritharaki, a tear shaped pasta is used in yiouvetsi, the similarity to Italian dishes stops there.
This is a uniquely classic Greek dish which when
baked in the pot, casserole dish or any other baking dish, can be served from the casserole or turned
out onto a large platter.

INGREDIENTS
(serves 4)
1kg leg or shoulder lamb, boned, trimmed of fat,
cut into large serving portions
2-3 garlic cloves, cut into slithers
sea salt and freshly ground black pepper

1 small onion, finely chopped
50g butter
3tbsp extra- virgin olive oil
1 x 400g canned tomatoes or 500g ripe tomatoes,
de skinned and de seeded, finely chopped
1tbsp dried oregano (rigani)

µ∞ƒø™I

1.2ltrs hot meat, chicken stock or water
500g orzo, manestra, kritharaki, broken spaghetti or broken macaroni
50g grated kefalotyri, kasseri or parmesan
METHOD
1. Pre heat the oven to 190'c, Gas mark 5 (170'c
Fan)
2. Place the lamb in a large roasting tin or shallow
casserole dish with a small sharp knife make
slits in the lamb in different places and insert
the slithers of garlic in the slits. Sprinkle the
meat with salt and pepper, add the onion, butter and olive oil. Bake in a pre heated oven to
brown for about 20 minutes. Turn the pieces
from time to time to brown evenly. Add the
tomatoes, the oregano and 600ml of boiling
stock or water.
3. Continue baking the yiouvetsi for another 50
minutes stirring it from time to time until the
meat is tender and the sauce thickens. When
the 50 minutes are over add another 600ml of
boiling stock or water and the pasta into the
dish. season to taste.
4. Turn the heat down to 180'c, Gas Mark 4 ( 160'c
FAN) and bake covered for a further 30-40
minutes or until the pasta is tender and has
absorbed all the liquid. if needed, add a little
more hot water until the pasta is thoroughly
cooked.
5. Serve immediately on a large platter or in the
casserole dish, sprinkled with the cheese
Note...
You may use veal or beef instead of lamb but in
the case of beef, a longer cooking time is required.
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