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Πώς οι Κύπριοι 
αστυνομικοί
ασφαλίζουν τα σύνορα 
Ελλάδας και Ευρώπης

• Η πρωτόγνωρη παγκόσμια 
κρίση του κορωνοϊού έστρεψε 
την προσοχή αλλού, όμως αυτό 
δεν εξαφάνισε τα πραγματικά 
περιφερειακά προβλήματα που 
υπήρχαν πριν από την κλιμάκω-
ση της επιδημίας. 

• Από τα σημαντικότερα προ-
βλήματα είναι η «οπλοποίηση» των 
μεταναστευτικών ροών από την 
Τουρκία στο πλαίσιο του «υβριδι-
κού πολέμου» που διεξάγει κατά 
της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά 
και ολόκληρης της Ευρώπης. 

• Από τις 28 Φεβρουαρίου 
που ο Recep Tayyip Erdogan 
έδωσε το σύνθημα, μετανάστες 
και πρόσφυγες πολιορκούν ανε-
πιτυχώς τα ελλαδικά σύνορα. 

• Μέχρι στιγμής, η υβριδική 
πολιορκία έχει αποτύχει, αφού 
προσκρούει στη σθεναρή αντίστα-
ση της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Ελληνικού Στρατού, του 
Πυροσβεστικού Σώματος και των 
Ελλαδιτών εθελοντών. 
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 Όχι μόνο η Κύπρος, αλλά 
και η Ευρώπη, ο πλανήτης 
γενικότερα βρίσκονται  κάτω 
από την αθέατη επίθεση του 
κορωνοϊού, ο οποίος ούτε 
βλέπει ούτε ακούει. Μολύνει 
σχεδόν τα πάντα στο πέρασμά 
του. Τρομοκρατεί. Ένας ιός 
φέρνει τον πλανήτη άνω-κά-
τω. Είναι πλέον παντού. Και 
όσο δεν υπάρχει το εμβόλιο, 
οι πολίτες δεν έχουν άλλη επι-
λογή παρά μόνο να υπακούν 
στις υποδείξεις των ειδικών. 
Της Κυβέρνησης. Και να 
μένουν σπίτι.   
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 2 /// 

ΘΕΣΗ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ

Κ. ΧΑΜΠΙΑΟΥΡΗΣ 
Ενίσχυση των ατόμων με ανα-
πηρία και ευάλωτων ομάδων 
των ορεινών λόγω της εξά-
πλωσης του ιού 
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Πρέπει να 
βγούμε νικητές!  
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Παγκόσμιος οικονομικός 
πόλεμος για τον κορωνοϊό 

•Την απαγόρευση της κυ-
κλοφορίας για 14 ημέρες φαί-
νεται ότι μελετά -ή τουλάχιστον 
δεν αποκλείει- η Κυβέρνηση, 
ως μέτρο πρόληψης κατά της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού. 

• Για να προχωρήσει η 
Κυβέρνηση σε τέτοια εξαγγελία 
θα πρέπει πρώτα να λάβει το 
πράσινο φως από τη Βουλή, 
κάτι που επί του παρόντος είναι 
δύσκολο. Τα κόμματα  ΑΚΕΛ 
και ΔΗΚΟ κατά τη Σύσκεψη 

Αρχηγών που πραγματοποιή-
θηκε την περασμένη Πέμπτη 
δήλωσαν κάθετα την αντίθεσή 
τους στο «κέρφιου». Εντούτοις, 
το σενάριο παραμένει στο 
τραπέζι ως έσχατη λύση.

• Καθηγητές και επιδη-
μιολόγοι τοποθετούνται επί 
του σεναρίου που μελετά η 
Κυβέρνηση για επιβολή απα-
γόρευσης της κυκλοφορίας ως 
έσχατο μέτρο.
ΣΕΛΙΔΑ /// 3

• 75 επιβεβαιωμένα κρούσματα 
κορωνοϊού μετρούσαμε μέχρι την 
Παρασκευή το βράδυ. 

• Στην Εντατική του Νοσοκομείου 
Λεμεσού νοσηλεύονται δύο άτομα, 
ενώ την ίδια στιγμή δύο ασθενείς 
έγιναν καλά.

• Πονοκέφαλο στις Αρχές προκα-
λούν τα δύο ορφανά κρούσματα. 

• Νέο διάταγμα απαγορεύει την 
είσοδο οποιουδήποτε προσώπου σε 
χώρους καραντίνας χωρίς άδεια του 
Υπουργού Υγείας ή εξουσιοδοτημένου 

λειτουργού του Υπουργείου Υγείας. 
• Για άτομα που βρίσκονται υπό 

αυτοπεριορισμό, απαγορεύεται η επα-
φή με άλλο πρόσωπο σε απόσταση 
λιγότερη του ενός μέτρου. 

• Από χθες το πρωί, τα φαρμακεία 
και οι υπεραγορές εξυπηρετούν κατά 
τις καθημερινές, το Σάββατο και τις 
Κυριακές, από την ώρα έναρξης της 
λειτουργίας τους έως τις 10 το πρωί, 
μόνον άτομα που εμπίπτουν στις κατη-
γορίες των ευπαθών ομάδων.
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«Κέρφιου» αν αυξηθούν 
τα ορφανά κρούσματα

Πλησιάζουν τα 100 τα 
κρούσματα στην Κύπρο

• Ανατρέπονται 
τα ισοζύγια 
δυνάμεων και 
φόβοι για ακραία 
φαινόμενα λόγω 
του ανταγωνισμού  

• Η ΕΚΤ ενισχύει 
τη ρευστότητα 
αποδεσμεύοντας 
ποσόν 2,3 τρις 
ευρώ 

• Η Ε.Ε. αλλάζει 
τους κανόνες της 
αγοράς για να 
αντιμετωπίσει την 
κρίση

• Τι σημαίνει 
για την Κύπρο η 
διάθεση 1,4 δις 
ευρώ από την 
Κεντρική Τράπεζα

• Πώς στηρίζει 
η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανάπτυξης 
τις εταιρείες 

• Το 36% των 
κρατικών 
ομολόγων έχουν 
μηδενική απόδοση

• Οι εκτιμήσεις 
οικονομικών αναλυτών 

για την ανεργία 
εκτοξεύουν τον 

αριθμό απώλειας 
θέσεων εργασίας 

στα 25 εκατομμύρια. 
Πριν από δέκα ημέρες 

γινόταν λόγος για 4 
εκατομμύρια ανέργους 

• Εντείνεται ο 
ενεργειακός 
πόλεμος Ρωσίας - 
ΗΠΑ - Σαουδικής 
Αραβίας - Κίνας 

• Η ελεύθερη πτώση 
στην τιμή του 
πετρελαίου και πώς 
δίνεται η ευκαιρία 
στην Κίνα να πάρει 
προβάδισμα έναντι των 
ανταγωνιστών 

ΣΕΛΙΔΕΣ /// 4-5,23



ΤΌΤΕ ΥΠΉΡΧΕ Ό ΕΞΑΝΑΓΚΑ-
ΣΤΙΚΌΣ ΚΑΤ’ ΌΙΚΌΝ ΠΕΡΙΌ-
ΡΙΣΜΌΣ ΑΠΌ ΤΌΥΣ ΑΓΓΛΌΥΣ 
ΚΑΙ ΌΠΌΙΌΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕ ΤΌ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΉΣ 
ΚΥΚΛΌΦΌΡΙΑΣ, ΣΥΛΛΑΜΒΑ-
ΝΌΤΑΝ ΚΑΙ ΌΔΉΓΕΙΤΌ  ΣΤΑ 
ΑΝΑΚΡΙΤΉΡΙΑ.  ΤΑ ΚΕΡΦΙΌΥ 
ΜΠΌΡΌΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΌΛΥ-
ΉΜΕΡΑ, ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ, 
ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΉΣΌΥΝ ΑΚΌΜΑ 
ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΌ ΒΔΌΜΑΔΑ. Ή 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΉΣ ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΉΣ 
ΕΞΑΡΤΙΌΤΑΝ ΑΠΌ ΤΌΝ ΛΌΓΌ 
ΠΌΥ ΑΠΌΦΑΣΙΖΌΤΑΝ ΤΌ ΚΕΡ-
ΦΙΌΥ, ΤΉΝ ΠΕΡΙΌΧΉ Κ.ΛΠ.
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Η επίθεση του κορωνοϊού 
δεν σηκώνει μαγκιές. Ούτε 
πανικό. Αλλάζει η ζωή μας, η 
οποία θέλει υπευθυνότητα και 
συλλογικότητα. Αλληλεγγύη και 
συνείδηση. Κάθε οικογένεια 
έχει προσφιλές πρόσωπο, το 
οποίο ανήκει στις ευπαθείς 
ομάδες.  Πρωτίστως, λοιπόν, εί-
ναι σε αυτούς τους ανθρώπους 
που πρέπει, όλοι, να στραφού-
με. Επιβάλλεται η πάσης φύ-
σεως βοήθεια και η εφαρμογή 
της «στοργικής απομόνωσης».

Το κράτος θέτει περιορι-
σμούς. Όχι γιατί το θέλει, αλλά 
για λόγους ασφάλειας. Και εί-
μαστε όλοι υποχρεωμένοι να 
τους σεβόμαστε. Η απειθαρχία 
στη μάχη με τον κορωνοϊό είναι 
πολύ πιο επικίνδυνη, ακόμη 
και από αυτήν στον συμβατικό 
πόλεμο. Εκεί βλέπεις τον εχθρό 
και τις σφαίρες να πέφτουν 
δίπλα σου. Δεξιά και αριστε-
ρά. Ακούς τις κανονιές και το 
σφύριγμα του όλμου, καθώς 
και τους βομβαρδισμούς των 
μαχητικών πάνω από το κεφά-
λι σου. Εδώ, με τον κορωνοϊό, 
ούτε ακούς,  ούτε σταγονίδια 
βλέπεις, ούτε την απειλή στο 
πόμολο της πόρτας. Αν αυτά 
γράφονταν πριν από μερικές 
βδομάδες, θα θεωρούνταν ανό-
ητες υπερβολές. Δυστυχώς, 
σήμερα, συνιστούν την ωμή 
πραγματικότητα. 

Ο ιός είναι αόρατος, ασυνεί-
δητος, ύπουλος και αδίστακτος. 
Δεν χαρίζεται σε κανέναν. Ούτε 
σε ανθρώπους, ούτε στην πα-
γκόσμια οικονομία. Όσο άχαρη 
και αν είναι η αναφορά σε αυ-
τήν, δεν παύει να είναι σημαντι-
κή. Όσο πιο σύντομα τελειώσει 
αυτός ο πόλεμος, τόσο πιο λίγα 
θα είναι τα θύματα και τόσο πιο 
ομαλή θα είναι η νέα μας ζωή. 
Δεν παραδιδόμαστε στο έλεος 
του κορωνοϊού. Συνεχίζουμε 
να εργαζόμαστε με τη βοήθεια 
της τεχνολογίας. Και μένουμε 
σπίτι. Διότι, έτσι κλείνουμε τις 
πύλες εισόδου στον εισβολέα. 
Και σφραγίζουμε την υγεία μας. 
Όσο αυτό είναι δυνατό. 

Το ζητούμενο δεν είναι να 
εξαφανίσουμε τον ιό εν μιά νυ-
κτί, αλλά να περιορίσουμε την 
εξάπλωσή του, για να μην κα-
ταρρεύσει το σύστημα υγείας, 
όπως συνέβη στην Ιταλία. Για 
να μπορούν τα νοσοκομεία να 
παρέχουν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, κυρίως σε αυτούς 
που τελούν εν κινδύνω. Διότι, 
δεν έχουμε δικαίωμα να υποτι-
μήσουμε τον εχθρό. Όπως δεν 
έχουμε δικαίωμα να μη συμπε-
ριφερθούμε με την απαιτούμε 
σοφία. Για να μην έχουμε θύ-
ματα. Ή και αν έχουμε, να είναι 
στον μικρότερο δυνατό βαθμό. 
Και εδώ είναι που οφείλουμε 
ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 
γιατρούς και τους νοσηλευ-
τές,  που δίνουν καθημερινά 
τη μάχη στην πρώτη γραμμή. 
Μπράβο! 

Ενωμένοι, υπεύθυνοι και 
πειθαρχημένοι οφείλουμε να 
είμαστε στον πόλεμο εναντίον 
του κορωνοϊού, ακολουθώντας 
τις οδηγίες. Διότι, πρέπει να 
βγούμε νικητές. Που σημαί-
νει ότι όλοι μαζί και ο καθένας 
ατομικά θα πρέπει να διαφυ-
λάξουμε στον  μέγιστο δυνατό 
βαθμό αυτό που θεωρούμε ως 
υπέρτατη αξία του πολιτισμού 
μας. Την υγεία και το δικαίωμα 
στη ζωή!   

... Συνέχεια από σελίδα 1

ΘΕΣΗ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

nicolaouth@simerini.com 

Σ υνολικά 75 επιβεβαιωμένα κρού-
σματα κορωνοϊού μετρούσαμε στην 
Κύπρο μέχρι την Παρασκευή το 

βράδυ, μετά και την ανακοίνωση για άλλα 
οκτώ νέα κρούσματα. Στον αριθμό αυτό 
περιλαμβάνονται και τα τρία που εντοπί-
στηκαν στις Βρετανικές Βάσεις, ενώ ση-
μαντικό είναι το γεγονός ότι από αυτά, τα 
45 κρούσματα ήταν επαφές. 

Τα νέα κρούσματα 
Την Παρασκευή το βράδυ το Υπουργείο 

Υγείας ανακοίνωσε πως τα οκτώ νέα κρού-
σματα εντοπίστηκαν μέσω της ιχνηλάτησης 
των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων κρου-
σμάτων. Σε δημοσιογραφική διάσκεψη οι 
επιδημιολόγοι της ομάδας που συστάθηκε 
για τον κορωνοϊό, Γεώργιος Νικολόπου-
λος και Ζωή Πανά, αναφερόμενοι στα νέα 
κρούσματα, σημείωσαν πως από αυτά, 
τα τρία είναι επαγγελματίες υγείας στο 
Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ενώ ένα είναι 

προσωπικό του νοσοκομείου Λεμεσού, 
αλλά όχι ιατρικό. Συγκεκριμένα, πρόκειται 
για δύο νοσηλευτές, έναν ακτινολόγο και 
ένα άτομο του Διοικητικού Προσωπικού 
στο Νοσοκομείο Λεμεσού. 

Δύο στην Εντατική,
δύο έγιναν καλά 

Αναφερόμενη στους δύο ασθενείς που 
νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θε-
ραπείας, η κ. Πανά σημείωσε πως αυτήν 
τη στιγμή νοσηλεύονται στην Εντατική του 
Νοσοκομείου Λεμεσού και η κατάσταση 
της υγείας τους είναι σταθερή.  Παράλληλα, 
ανέφερε πως στο Γενικό Νοσοκομείο Αμ-
μοχώστου νοσηλεύονται δώδεκα ασθενείς, 
δύο εκ των οποίων έχουν αρνητικοποιήσει 
τα δείγματά τους, τονίζοντας πως ίσως να 
υπάρχει και ίαση αυτών των δύο ατόμων.

Τα ορφανά κρούσματα
Πονοκέφαλο στις Αρχές προκαλούν τα 

δύο ορφανά κρούσματα που αφορούν στον 
οδηγό ταξί και στον επαγγελματία υγείας 
στην Πάφο, με τους ειδικούς να αναφέρουν 
πως συνεχίζονται οι έρευνες. Οι αρμόδιοι 

ανέφεραν πως μέχρι στιγμής υπάρχουν δύο 
περιστατικά, το επιδημιολογικό ιστορικό 
των οποίων δεν ήταν καταγεγραμμένο. Το 
ένα ήταν στην Πάφο, με τις επαφές του 
ατόμου να είναι αρνητικές και υπάρχει και 
το δεύτερο περιστατικό,  που το ψάχνουν 
περισσότερο, με τον αριθμό των επαφών 
του να είναι περιορισμένος. Πρόκειται για 
ένα ζήτημα που προβληματίζει τις Αρχές 
και παρακολουθείται πολύ στενά. 

Το νέο διάταγμα 
Στο μεταξύ, νέο διάταγμα, το οποίο αφορά 

κυρίως τη λειτουργία των φαρμακείων και 
των υπεραγορών αλλά και την απαγόρευση 
επισκέψεων σε όσους βρίσκονται σε καρα-
ντίνα ή περιορισμό, εξέδωσε την Παρασκευή 
ο Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου. 
Συγκεκριμένα, με το διάταγμα απαγορεύ-
εται η είσοδος οποιουδήποτε προσώπου 
σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού 
(καραντίνα) χωρίς άδεια του Υπουργού 
Υγείας ή εξουσιοδοτημένου λειτουργού 
του Υπουργείου Υγείας. Όσον αφορά τα 
άτομα που βρίσκονται υπό αυτοπεριορισμό, 
απαγορεύεται η επαφή με άλλο πρόσωπο 

σε απόσταση λιγότερη του ενός μέτρου. Πε-
ραιτέρω, από χθες το πρωί, τα φαρμακεία 
και οι υπεραγορές εξυπηρετούν κατά τις 
καθημερινές ημέρες το Σάββατο και τις Κυ-
ριακές από την ώρα έναρξης της λειτουργίας 
τους έως τις 10 το πρωί μόνο άτομα που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες των ευπαθών 
ομάδων, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από 
το Υπουργείο Υγείας στο διάταγμα της 16ης 
Μαρτίου, δηλαδή άτομα εξήντα ετών και 
άνω και άτομα με αναπηρίες.

Συνεχίζεται ο τρόμος
στην Ιταλία 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανεξέλεγκτα 
συνεχίζει να επεκτείνεται ο ιός στην Ιτα-
λία, που έχει πλέον ξεπεράσει σε νεκρούς 
την Κίνα. Ο συνολικός αριθμός των πε-
ριστατικών κορωνοϊού στην Ιταλία την 
Παρασκευή ήταν 47.021, ενώ οι νεκροί 
έφτασαν τους 4.032. Παράλληλα, 5.129 
άνθρωποι έχουν ιαθεί. Μέσα σε ένα μόνο 
24ωρο έχασαν τη ζωή τους 627 ασθενείς 
και καταγράφηκαν 5.986 νέα κρούσμα-
τα. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα μετρά 495 
επιβεβαιωμένα κρούσματα και 8 νεκρούς. 

Σ
ε μια πρωτόγνωρη συν-
θήκη αναγκαζόμαστε να 
ζήσουμε εδώ και μέρες, 
στο πλαίσιο των ληφθέ-
ντων μέτρων για την αντι-
μετώπιση της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού.

Για πολλούς, διαρκής, για κάποιους 
άλλους, παροδικός, κατ’ οίκον αυτοπεριο-
ρισμός, κατ’ οίκον εργασία, τηλεκπαίδευση, 
ελάχιστες, έως καθόλου, έξοδοι, κοινωνική 
απομόνωση, απουσία σωματικής επαφής,  
ένας υφέρπων διαβρωτικός φόβος συν-
θέτουν το σχεδόν δυστοπικό σκηνικό της 
καθημερινότητάς μας. 

Ένας επιβεβλημένος,  εκ των πραγμά-
των, περιορισμός, ο οποίος αφορά σχεδόν 
όλους, αφού δεν φαίνεται να υπάρχει άλλος 
τρόπος για την ανάσχεση της διάχυσης του 
Covid 19, ο οποίος απειλεί, πέρα από τις 
ανθρώπινες ζωές, τον τρόπο ζωής μας, την 
κοινωνική συνοχή, την οικονομία αλλά 

75 τα κρούσματα στην Κύπρο

Η ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ «ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ»  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
– Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ’55-’59  ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
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και όλες εκείνες τις μέχρι πρότινος «αδι-
άσειστες βεβαιότητες» πάνω στις οποίες 
θεμελιώσαμε το αξιακό μας σύστημα και 
τον συλλογικό μας βίο.

Ως κοινωνία, όπως και οι περισσότε-
ρες, άλλωστε, κοινωνίες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο δεν ξαναζήσαμε, μεταπολεμικά, 
μια παρόμοια κατάσταση εγκλεισμού, εν 
δυνάμει καθολικού, όπως εξελίσσονται τα 
πράγματα. Ο κατ’ οίκον αυτοπεριορισμός, 
βεβαίως, σε σχέση με την καραντίνα, η 
οποία επιβάλλεται σε περιόδους πολε-
μικών αναστατώσεων ή και σε ανάλογες 
περιπτώσεις πανδημίας,  διαφέρει, υπό την 
έννοια ότι δεν είναι εξαναγκαστικός, ούτε 
απαιτεί την άμεση ή έμμεση επίβλεψη των 
Αρχών. Ενδέχεται, ωστόσο, σε περίπτωση 
περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης, 
να κηρυχθεί ακόμη και απαγόρευση της 
κυκλοφορίας, μέτρο που λήφθηκε ήδη σε 
άλλες χώρες, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, με 
συνεχή αστυνόμευση στους δρόμους και 
έκδοση ειδικής άδειας για τη μετακίνηση.

Η καθημερινή ζωή περιστέλλεται στις 
στοιχειώδεις λειτουργίες της,  με αναστο-
λή βασικών λειτουργιών του κοινωνικού 
βίου και απώτερο στόχο την επιβίωση.

Οι παλαιότερες, ωστόσο, γενιές, δεν 
είναι η πρώτη φορά που βιώνουν μια 
τέτοια περιοριστική κατάσταση, με άλλους, 
βέβαια, όρους και διαφορετικά ιστορικά 
και κοινωνιοψυχικά συμφραζόμενα.  

Είναι τα περιβόητα κέρφιου, που εφάρ-
μοζαν στη διάρκεια του Εθνικοαπελευθε-
ρωτικού  Αγώνα  ’55-’59 οι Άγγλοι αποι-
κιοκράτες, με κύρια επιδίωξη να πλήξουν 
την επιχειρησιακή δράση της ΕΟΚΑ και 
το φρόνημα του κυπριακού λαού.  

Η «Σημερινή» της Κυριακής αναδρά-
μει στις δέλτους εκείνης της ιστορικής 
περιόδου, επιχειρώντας να αποδελτιώσει 

την εμπειρία εκείνου του «εγκλεισμού», 
αλλά και το πώς βιώνεται σήμερα ο τω-
ρινός, με όλα τα συμπαρομαρτούντα και 
τις ιδιαιτερότητές του.

 
Εξαναγκαστικός
κατ’ οίκον περιορισμός 

Τότε υπήρχε ο εξαναγκαστικός κατ’ 
οίκον περιορισμός από τους Άγγλους 
και όποιος παραβίαζε το διάταγμα απα-
γόρευσης κυκλοφορίας, συλλαμβανόταν 
και οδηγείτο  στα ανακριτήρια. 

Τα κέρφιου μπορούσε να είναι πολυ-
ήμερα, μέρα και νύχτα, και να κρατήσουν 
ακόμα και πέρα από βδομάδα. Η διάρκεια 
της απαγόρευσης εξαρτιόταν από τον λόγο 
που αποφασιζόταν το κέρφιου, την περιοχή 
κ.λπ., λέει στη «Σ» ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ, 
Φώτος Παπαδόπουλος, σημειώνοντας 
πως το  μεγαλύτερο κέρφιου διήρκεσε 
15 μέρες, στην πόλη της Αμμοχώστου, 
έπειτα από επιθετική ενέργεια αγωνιστών 
της ΕΟΚΑ.

«Μπορούσε η κράτηση για παραβίαση 
του κατ’ οίκον περιορισμού να διαρκέ-
σει και επ’ αόριστον ή ο συλληφθείς να 
οδηγηθεί ακόμα και στα κρατητήρια, εάν, 
κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, οι Άγγλοι 
ανακριτές υποπτεύονταν κάτι.  Υπήρχαν 
και περιπτώσεις που συλληφθέντες από 
παραβίαση του κέρφιου τύχαιναν βίαιης 
μεταχείρισης από τους ανακριτές». 

Τα κέρφιου, εξηγεί, κατά κανόνα 
ακολουθούσαν επιθετικές ενέργειες – 
βομβισμούς, ενέδρες κ.λπ. – κατά των 
αγγλικών στρατευμάτων από την ΕΟΚΑ 
και θεωρούνταν ένα σοβαρό μέτρο κα-
ταστολής, αφού, αναγκαστικά, έκλειναν 
όλες οι επιχειρήσεις, τα καταστήματα, τα 
σχολεία και οι εκκλησίες.

Γίνονταν, αφενός για τον περιορισμό 

της επιχειρησιακής δράσης της ΕΟΚΑ, 
και, αφετέρου, για τον εντοπισμό οπλισμού 
και καταζητούμενων προσώπων. Σε κα-
θεστώς απαγόρευσης υπήγοντο ακόμη 
και ολόκληρα συμπλέγματα περιοχών, 
πόλεις και χωριά.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διασαλεύεται 
η καθημερινότητα του πληθυσμού,  με πολύ 
σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία της 
κοινότητας, κάτι, βεβαίως, που δεν ενδιέφερε 
καθόλου τους Άγγλους αποικιοκράτες, οι 
οποίοι, στην πραγματικότητα, με τη λήψη 
αυτών των μέτρων, το επιδίωκαν. 

«Κατά τη διάρκεια των κέρφιου οι Άγ-
γλοι διενεργούσαν συνεχείς έρευνες σε 
σπίτια, καταστήματα και υποστατικά και 
συχνά κακοποιούσαν νέους, τους οποίους 
υποπτεύονταν για ανάμειξη σε παράνομες 
ενέργειες. Είχαν, μάλιστα, το δικαίωμα, 
εάν εύρισκαν οπλισμό σε κάποια οικία ή 
υποστατικό, να το ανατινάξουν, όπως έγινε 
με το ιστορικό οίκημα της Ανόρθωσης»,  
επισημαίνει, προσθέτοντας:

«Σε κάποιες περιπτώσεις, οι αποικιο-
κρατικές Αρχές κατάφεραν να συλλάβουν 
καταζητούμενους αντάρτες της ΕΟΚΑ, έπειτα 
από πληροφορίες που είχαν. Χαρακτηρι-
στική είναι η σύλληψη του αγωνιστή Πολύ-
καρπου Γιωρκάτζη,  έπειτα από κέρφιου, 
καθώς και η επιχείρηση των αγγλικών 
στρατευμάτων στον Αχυρώνα Λιοπετρίου».  
Έτσι, συχνά, η ΕΟΚΑ υποχρεωνόταν να 
σπάσει τα κέρφιου, ώστε να επανατάξει 
την επιχειρησιακή της δράση,  να ανα-
προσαρμόσει τα σχέδια και τις κινήσεις 
της και να προστατεύσει τους «κρίκους 
της επιχειρησιακής της αλυσίδας». 

«Λόγω του γεγονότος ότι με την πρακτική 
των απαγορεύσεων κυκλοφορίας οι Άγγλοι 
κατάφερναν να μπλοκάρουν τη δράση της 
Οργάνωσης, αρκετά συχνά τα κέρφιου πα-

ραβιάζονταν, είτε επιτυχώς είτε ανεπιτυχώς, 
γιατί έπρεπε να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές 
συνέπειες από την επιβολή τους». 

«Ενδυναμωνόταν
το φρόνημά μας»

Πώς βίωναν, όμως, αυτήν την ασυ-
νήθιστη εμπειρία του εξαναγκαστικού 
βίαιου εγκλεισμού;

«Δεν νιώθαμε καλά, γιατί ξέραμε ότι 
ήταν ένα μέτρο πίεσης από τους Άγγλους», 
αναφέρει η αγωνίστρια Ήβη Αριστοτέ-
λους Παπαδοπούλου.  «Στο βάθος, όμως, 
ενδυνάμωνε τη θέληση και το φρόνημά 
μας, γιατί γνωρίζαμε ότι, για να επιβάλουν 
αυτό το μέτρο οι Άγγλοι, κάτι δεν πήγαινε 
καλά γι’ αυτούς».

Συγκρίνοντας το σήμερα με το τότε, 
επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με ό,τι συμ-
βαίνει στις μέρες μας, πέρα από το στοιχείο 
της στρατιωτικής επιβολής, ο κατ’ οίκον 
περιορισμός δεν είχε το χαρακτηριστικό της 
απομόνωσης από τους άλλους, αφού συ-
γκεντρωνόταν ολόκληρη η οικογένεια στο 
σπίτι, ακόμα και αρκετοί φίλοι ή γνωστοί. 

Αρκετοί κάτοικοι, μάλιστα, επειδή δεν 
ήταν δυνατόν να υπάρχουν παντού συνεχείς 
περιπολίες, έφευγαν από τα σπίτια τους και 
πήγαιναν σε γείτονες και φίλους, αφού ήταν 
δύσκολη η συνεχής παραμονή στο σπίτι. 

«Η μέρα περνούσε κάνοντας τις οικι-
ακές εργασίες, συζητώντας, ακούγοντας 
ραδιόφωνο και δίσκους στο γραμμόφωνο, 
παίζοντας επιτραπέζια παιχνίδια, χαρτιά 
κ.λπ. Σταθερό ακρόαμα ήταν, καθημερινά, 
η εκπομπή ‘Η φωνή της πατρίδος’, από 
την Ελλάδα, που εμψύχωνε τους αγωνι-
ζόμενους Κυπρίους.  Οι Άγγλοι, βέβαια, 
άφηναν κάποιες ώρες για να ψωνίσει ο 
κόσμος τα χρειώδη και έπειτα σκλήρυναν 
τα μέτρα». 

Σε σχέση με το πώς βίωνε εκείνον 
τον περιορισμό και πώς τον σημερινό, 
λέει απροκατάληπτα: «Οπωσδήποτε, ο 
τωρινός με βαραίνει περισσότερο. Είναι 
διάχυτος παντού ένας φόβος για τα πάντα, 
είναι σε κίνδυνο, κάθε στιγμή, η ζωή μας.  
Σκέφτομαι συνέχεια τα παιδιά, τα εγγόνια, 
τα δισέγγονά μου, τους συγγενείς, τους 
φίλους, όλους τους συνανθρώπους μας 
και προσεύχομαι να είναι καλά. Τότε, ήμα-
σταν και πιο νέοι, πλημμυρισμένοι από 
αγωνιστικότητα και περηφάνια γι’ αυτό 
που κάναμε. Αντίθετα με ό,τι πίστευαν οι 
Άγγλοι πως θα πετύχαιναν με όλες αυτές 
τις απαγορεύσεις, εμείς πεισμώναμε ακό-
μη περισσότερο. Θα έλεγα, μάλιστα, ότι 
αυτές οι μέθοδοι αναπτέρωναν, αντί να 
κάμψουν, το ηθικό και το φρόνημά μας. 
Σήμερα, νιώθω διάχυτο έναν φόβο και 
μιαν αγωνία, μια αίσθηση παράλυσης της 
ζωής. Όμως, πρέπει να βρούμε τη δύναμη 
να πολεμήσουμε και ν’ αντέξουμε. Και 
οι μεγάλοι στην ηλικία και οι νεότεροι».    



Είναι, όμως, το «κέρφιου» η ενδεδειγ-
μένη λύση κατά της διασποράς του ιού; 
Ειδικοί, καθηγητές και επιδημιολόγοι, 
μιλώντας στη «Σημερινή»,  τοποθετούνται 
επί του θέματος. 

Αν υπάρξει επιδείνωση, η 
Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει 

Από την πλευρά του το μέλος της 
ειδικής επιτροπής που συγκρότησε ο 
Υπουργός Υγείας, η οποία έχει συμ-
βουλευτικό ρόλο για θέματα κορωνοϊού, 
Καθηγητής Μικροβιολογίας/Μοριακής 
Ιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, Πέτρος Καραγιάννης, κληθείς 
να απαντήσει εάν τελικά το «κέρφιου» 
αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση στην 
καταπολέμηση της διασποράς του ιού 
στον πληθυσμό, είπε πως αυτήν τη στιγμή 
με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα δεν 
χρειάζεται. Όπως εξήγησε, τα μέτρα που 
λαμβάνονται στην Κύπρο περιλαμβάνουν 
τον περιορισμό στο σπίτι και όχι την πλήρη 
απαγόρευση της κυκλοφορίας, αφού την 
ίδια μέθοδο χρησιμοποίησε και η Κίνα και 
κατάφερε να αναχαιτίσει την εξάπλωση 
του ιού μέσα σε δύο μήνες. «Εκεί έβαλαν 
πολλές απαγορεύσεις, αλλά όχι καθολική 
απαγόρευση της κυκλοφορίας σε όλους 
τους πολίτες. Δεν επιβλήθηκε το λεγόμενο 
’’κέρφιου’’, απ’ όσα έχω υπόψη μου, σε 
καμία χώρα. Στην Ιταλία, αν προσέξετε, 
ο κόσμος είναι περιορισμένος στα σπίτια 
του και οι δρόμοι είναι άδειοι, αλλά όχι 
γιατί απαγορεύεται να κυκλοφορήσουν. 
Απλώς εκεί ακολουθούν τις οδηγίες για 
περιορισμό και τις σέβονται», πρόσθεσε. 

«Αυτήν τη στιγμή», συνέχισε, «δεν 
χρειάζεται η επιβολή ’’κέρφιου’’ στην 
Κύπρο, γιατί δεν έχουμε σε μεγάλο βαθμό 
πρόβλημα με τη μετάδοση του ιού. Εάν, 
όμως, σε ένα με δύο βδομάδες υπάρξει 
τέτοιο πρόβλημα,  τότε η Κυβέρνηση θα 
αναθεωρήσει. Θα μπορεί, για παράδειγμα, 
αν έχουμε έναν μεγάλο αριθμό κρου-
σμάτων στις Πλάτρες, να απομονωθεί 

μόνο η συγκεκριμένη περιοχή και όχι 
ολόκληρη η επικράτεια». 

«Μέχρι στιγμής δεν έχω υπόψη μου 
κάποια χώρα που να εφάρμοσε το ’’κέρφιου’’ 
καθολικά. Το μόνο που έκαναν λίγο καθυ-
στερημένα οι ευρωπαϊκές χώρες είναι να 
κλείσουν τα σύνορά τους, όπως κι εμείς», 
σημείωσε ο κ. Καραγιάννης. Καταληκτικά, 
τόνισε πως οι πολίτες προτρέπονται να 
ακολουθούν τα μέτρα που έχουν ληφθεί 
για να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοσης 
του ιού και να μη δούμε τριτογενή και 
τεταρτογενή μετάδοση. Μέχρι στιγμής, 
όπως είπε, έχουμε μόνο δευτερογενή 
μετάδοση, γεγονός που είναι θετικό. 

Με τη σειρά της η επίκουρη καθη-
γήτρια Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, Μαρία 
Κολιού, απάντησε πως στην παρούσα 
φάση δεν καθίσταται ανάγκη επιβολής 
«κέρφιου». «Δεν μπορεί να αποκλειστεί, 
όμως, το ενδεχόμενο σε περίπτωση αύξη-
σης των κρουσμάτων. Το κριτήριο είναι 
εάν υπάρξει αύξηση στη μετάδοση εντός 
της κοινότητας, δηλαδή εάν αυξηθούν τα 
ορφανά περιστατικά. Γιατί μετά χάνεις την 

άκρη του νήματος και θα είναι δύσκολη 
η αναχαίτιση, οπότε εκεί θα χρειαστούν 
πιο δραστικά μέτρα», πρόσθεσε. 

Η Κύπρος εφάρμοσε πολύ 
αυστηρά μέτρα από νωρίς

Ο Κωνσταντίνος Τσιούτης, Λέκτορας, 
Παθολογία & Πρόληψη και Έλεγχος λοι-
μώξεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, 
τόνισε πως υπάρχει μεγάλη περίπτωση 
σε οποιαδήποτε χώρα τέτοιο μέτρο να τε-
θεί,  αναλόγως της εξέλιξης της επιδημίας 
αλλά και της επίπτωσης που έχει ο ιός τόσο 
στην υγεία του κόσμου όσο και στα συστή-
ματα υγείας των χωρών. Πρόσθεσε πως 
το κλασικότερο παράδειγμα που είδαμε 
να λειτουργεί ήταν μεταξύ άλλων μέτρων 
στην Κίνα σε συγκεκριμένες περιοχές που 
είχαν πληγεί περισσότερο. «Στη χώρα μας, 
ωστόσο», συνέχισε, «έχουμε κάποια θέματα. 
Το πρώτο είναι τα μέτρα που ήδη εφαρμό-
ζονται εάν φαίνεται να έχουν αποτέλεσμα 
στη μείωση της μετάδοσης, το οποίο είναι 
αρκετά περίπλοκο για να τεκμηριωθεί. Το 
δεύτερο είναι ο βαθμός στον οποίο συνωστί-
ζονται ή κυκλοφορούν οι πολίτες και ειδικά 

αυτοί που έχουν υπόδειξη για να μπουν 
σε περιορισμό. Εδώ ίσως χρειαστούν πιο 
αυστηροί έλεγχοι. Το τρίτο είναι η λεπτή 
ισορροπία τού πώς μπορεί ένα κράτος 
να κρατήσει τα μέτρα που εφαρμόζει σε 
σχέση με την οικονομία και την ψυχική 
υγεία του κόσμου». 

«Θεωρώ ότι η Κύπρος εφάρμοσε πολύ 
αυστηρά μέτρα από νωρίς και έδειξε ότι 
μπορεί να περιορίσει την εξάπλωση των 
περιστατικών, από τη μια γιατί άργησε να 
βρεθεί κρούσμα και από την άλλη γιατί 
η τεράστια πλειοψηφία των κρουσμάτων 
είναι επαφές. Το θέμα είναι το πόσο μπορεί 
το σύστημα υγείας να σηκώσει το βάρος 
των σοβαρών περιστατικών, της ιχνηλά-
τησης των επαφών και του περιορισμού 
των κρουσμάτων στην κοινότητα. Με το 
’’κέρφιου’’ ναι μεν σταματάς την αλυσίδα 
της διασποράς στην κοινότητα, αλλά αυτό 
που πρέπει να προσέξουμε είναι το πώς 
σε τέτοια περίπτωση ένα κράτος μπορεί 
να αντέξει τόσο το οικονομικό βάρος όσο 
και το ψυχικό», είπε. Περαιτέρω, εξήγησε 
πως με την απαγόρευση της κυκλοφορίας 
για 14 μέρες θα σταματήσει η διασπο-

ρά εντός της κοινότητας, αλλά από την 
άλλη οι εξωτερικοί κίνδυνοι παραμένουν. 
Οπότε, συνέχισε, χρειάζεται εναρμόνιση 
των μέτρων τουλάχιστον με τις χώρες 
όπου διαχρονικά υπήρχε αυξημένη 
κινητικότητα. 

Αν ληφθούν ακραία μέτρα 
θα είναι γιατί χρειάζονται 

Ο Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, 
Εύης Παγδατής, ερωτηθείς σχετικά υπο-
γράμμισε πως το «κέρφιου» που εννοεί 
η Κυβέρνηση επιτρέπει τις αναγκαίες 
μετακινήσεις. «Το να περπατήσει κάποιος 
μόνος στον δρόμο δεν επιφέρει κίνδυνο. 
Αυτό που πρέπει, όμως, να καταλάβει ο 
κόσμος είναι ότι δεν πρέπει να βρίσκεται 
ομαδικά με άλλους. Πολλά από αυτά τα 
μέτρα λαμβάνονται γιατί ο κόσμος δεν 
ακολουθεί τις οδηγίες για αυτοπεριορισμό 
στο σπίτι. Η στρατηγική που ακολουθείται 
της απομόνωσης έχει ως στόχο να καθυ-
στερήσει την εξάπλωση του ιού ή και να 
την αναχαιτίσει και παράλληλα να δώσει 
τη δυνατότητα στις υπηρεσίες υγείας ν’ 
αντεπεξέρχονται με τα περιστατικά που 
έχουν ανά πάσα στιγμή. Γιατί μπορούμε 
ν’ αντεπεξέλθουμε με 200 περιστατικά 
σε δύο μήνες, αλλά δεν μπορούμε να 
τα έχουμε για παράδειγμα αύριο. Σε τέ-
τοια περίπτωση θα αποδεκατιστούν τα 
νοσηλευτήρια», πρόσθεσε. Περαιτέρω, 
εξέφρασε την άποψη ότι αν επιβληθούν 
τα εν λόγω μέτρα από το κράτος δεν είναι 
από κακία, αλλά γιατί θα αποτελούν ειση-
γήσεις των ειδικών. «Θα ήταν καλύτερα 
ο κόσμος να ακολουθεί τις οδηγίες για να 
μη χρειαστούν ακραία μέτρα, που μπορεί 
να αποτελούν τον μόνο τρόπο επιβολής 
της αυστηρότητας που χρειάζεται. Εγώ 
πιστεύω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέ-
πει να είμαστε και λίγο ελαστικοί με την 
κριτική μας στον οποιονδήποτε. Αν το 
κράτος πάρει μία απόφαση που φαίνεται 
ακραία, μπορεί να είναι γιατί χρειάζεται», 
είπε καταληκτικά. 
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«Κέρφιου» αν αυξηθούν τα ορφανά κρούσματα 
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nicolaouth@simerini.com 

Τ
ην απαγόρευση της 
κυκλοφορίας για 14 
ημέρες φαίνεται ότι 
μελετά -ή τουλάχι-
στον δεν αποκλείει- η 
Κυβέρνηση ως μέτρο 
πρόληψης κατά της εξά-

πλωσης του κορωνοϊού. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, οι επιδημιολόγοι που 
συμβουλεύουν την Κυβέρνηση θεω-
ρούν πως, σε περίπτωση που υπάρξει 
αύξηση των ορφανών κρουσμάτων, για 
να προλάβουμε τα χειρότερα θα χρειαστεί 
να ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα, όπως η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας. Βέβαια, 
για να προχωρήσει η Κυβέρνηση σε 
τέτοια εξαγγελία θα πρέπει πρώτα να 
λάβει το πράσινο φως από τη Βουλή, κάτι 
που επί του παρόντος είναι δύσκολο. 
Τα κόμματα -και συγκεκριμένα ΔΗΚΟ 
και ΑΚΕΛ- που ενημερώθηκαν για το εν 
λόγω σενάριο κατά τη Σύσκεψη Αρχηγών 
που πραγματοποιήθηκε την περασμένη 
Πέμπτη, δήλωσαν κάθετα την αντίθε-
σή τους σε αυτό το μέτρο. Εντούτοις, 
το σενάριο παραμένει στο τραπέζι ως 
έσχατη λύση.



Ο 
κορωνοϊός προ-
ελαύνει και αφή-
νει πίσω του αν-
θρώπινες ζωές, 
α π ε ι λ ώ ν τ α ς , 
ταυτοχρόνως, 
την παγκόσμια 

οικονομία και δη την ευρωπαϊκή. Ως εκ 
τούτου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
ανοίγει τις στρόφιγγές της και είναι έτοιμη 
να αποδεσμεύσει το ποσό των  2,3 τρι-
σεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της 
οικονομίας και της αγοράς, που βρίσκονται 
μαζί με τα χρηματιστήρια σε ελεύθερη 
πτώση. Η Πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λα-
γκάρντ έχει επισημάνει ότι θα εκδώσει 
εντός του 2020 1 τρις ευρώ και ότι η ΕΚΤ 
θα στηρίζει τα κράτη της Ευρωζώνης όσο 
η κρίση διαρκεί. Η ρευστότητα σώζει την 
κατάσταση.  

Αλλαγή κανόνων
Επί του παρόντος δεν υπάρχει σενάριο 

πότε είναι πιθανό να τερματιστεί η οικονο-
μική κρίση. Πάντως, η παγκόσμια αγορά 
δεν μπορεί να λειτουργεί με τους κανόνες 
που λειτουργούσε ώς σήμερα. Αλλιώς, θα 
καταρρεύσει. Επιβάλλεται ευελιξία. Και 
νέοι τρόποι διαχείρισης της κρίσης και του 
τρόπου σταθερότητας, που αφορούν στα 
δημοσιονομικά, στις εργασιακές σχέσεις, 
στα δάνεια και στους τρόπους ανάκαμψης. 
Δεν γίνεται λόγος για ανάπτυξη, διότι πια 
οι περισσότερες οικονομίες μπαίνουν σε 
ύφεση, ενώ, πλέον, κανείς δεν γνωρίζει 
τον αριθμό των ανέργων. Γινόταν λόγος 
πριν από δέκα ημέρες για 4 εκατομμύρια 
ανέργους και σήμερα ο αριθμός εκτο-
ξεύεται στα 25 εκατομμύρια! Εδώ πλέον 
θα πρέπει να επιστρατευτεί η εμπειρία 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και άλλων 
πολέμων.       

Εκπέμπει SOS η Ιταλία,
ο τουρισμός και οι αεροπορι-
κές εταιρείες 

Οι μεγάλες βιομηχανίες παγώνουν την 
παραγωγή, μεγάλος αριθμός εταιρειών 
αναστέλλουν τις εργασίες χωρίς να είναι 
βέβαιο πότε και αν θα επανέλθουν, ενώ 
τόσο ο τουρισμός όσο και οι αεροπορικές 
εταιρείες στέλνουν SOS. Κάποιες εξ αυτών 
αντέχουν και δεν αντέχουν ώς το τέλος 
Απριλίου, ενώ την ίδια στιγμή εκφράζονται 
φόβοι και για το τραπεζικό σύστημα, αφού 
η Ιταλία, και δη οι τράπεζές της, που είχαν 
ήδη σοβαρό πρόβλημα, κλονίζονται. Και 
θα κλονιστούν ακόμη περισσότερο εάν 
παραταθεί η κατάρα του κορωνοϊού. Ενώ 
το 2019 είχαν μιαν  ανάκαμψη της τάξης 
του 8% σε ό,τι αφορά τα κέρδη, σήμερα 
εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν μείωση της 
τάξης του 4%. Όσο, δε, για τον τουρισμό 
γενικότερα και ειδικότερα για τον κυπριακό, 
θέλει μεγάλη τύχη για να σωθεί η παρτίδα. 
Διότι δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, εάν 
δηλαδή θα μπορούμε να καθαρίσουμε ώς 
τα μέσα Μαΐου π.χ., αλλά εάν μπορούν ή 
όχι οι ξένοι να έρθουν, εάν έχουμε πτήσεις 
και από πού, καθώς και αν υπάρχει χρήμα 
στην αγορά ώστε να μπορεί να ξοδευτεί 
για διακοπές. Δεν εξαρτάται μόνο από 
τη δική μας πορεία, αλλά και από την 
πορεία των άλλων κρατών. Συνεπώς, είναι 
επιβεβλημένη η εκπόνηση εναλλακτικών 
του τουρισμού σεναρίων για την τόνωση 
της οικονομίας με χρήμα από έξω προς τα 
μέσα ή με εσωτερικές περικοπές. Μακάρι 
να εξελιχθεί το θετικότερο των σεναρί-
ων, όμως θα πρέπει να εξεταστούν και 
οι άλλες χειρότερες εξελίξεις και  τρόποι 
αντίδρασης.          

Μηδενίζονται τα ομόλογα 
Το 36% των κρατικών ομολόγων έχουν 

μηδενική απόδοση, ενώ το 2016 έφτανε 
σε απόδοση 50%. Το πενταετές κρατικό 
ομόλογο της Κύπρου είναι στο 0,66%.  
Συνεπώς, η ΕΚΤ έρχεται να δώσει φτηνά 
δάνεια και να αγοράσει ομόλογα αφενός 
για να στηρίξει τα κράτη και τη ρευστότητα 
και αφετέρου την αγορά, αφού η προσφορά 
θα γίνεται με χαμηλό επιτόκιο δανείου. 
Εφόσον η ΕΚΤ προσφέρει στις Εθνικές 
Κεντρικές Τράπεζες χρήματα με χαμηλό 
επιτόκιο, ακόμη και αρνητικό, και αυτές με 
τη σειρά τους θα μπορούν να δανείζουν 
χαμηλότοκα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο 
σημερινό, αλλά θα συνεχιστεί και όταν θα 
τερματιστεί η προέλαση του κορωνοϊού, 
οπότε οι εταιρείες θα μετρήσουν τις ζημιές 
και αρκετές εξ αυτών θα παραμείνουν 
κλειστές ή θα πρέπει να αιμοδοτηθούν για 
να επιβιώσουν. Είναι θέμα ρευστότητας 
της αγοράς. Στην παρούσα  φάση ανα-
κοινώνονται συνεχή μέτρα από τα κράτη, 
όπως και στην Κύπρο, με τη στήριξη της 
ΕΕ, λαμβανομένων των δημοσιονομικών, 
και των συναφών αποφάσεων της ΕΕ για 
ελαστικότητα στο Σύμφωνο Σταθερότητας 
(κάτω του 3% επί του ΑΕΠ το δημοσιο-
νομικό έλλειμμα και κάτω του 60% επί 
του δημόσιου χρέους).

40 δις για τις εταιρείες και 1,4 
δις από την Κεντρική Τράπεζα       

Ήδη η ΕΚΤ έχει απελευθερώσει 750 
δις ευρώ για την αγορά δημόσιου και 
ιδιωτικού χρέους. Το πόσο αυτό είναι 
πρόσθετο στην προηγούμενη απόφαση 
για αγορά αξιογράφων της τάξης των 120 
δις ευρώ. Κανείς δεν γνωρίζει πότε θα 
τελειώσει η κατάσταση. Η κ. Λαγκάρντ 
επισήμανε ότι ενόσω η κρίση κρατεί, η 
ΕΚΤ θα χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία που 
έχει στη διάθεσή της και θα συνεχίσει ώς 
το τέλος να αγοράζει κρατικά ομόλογα. 
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ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΠΤΏΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΎ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΎ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΏΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΔΎΝΑΜΕΏΝ  

Η ΕΚΤ αποδεσμεύει 2,3 τρις ευρώ για 
να ξορκίσει την κατάρα του κορωνοϊού   

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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Το πρόβλημα των τιμών 
του πετρελαίου και ο κορω-
νοϊός γεννά και γεωπολιτικά 
ζητήματα. Σε περιόδους που 
εγείρονται θέματα οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής,  εγεί-
ρονται και ζητήματα αλλαγών 
στην ιεραρχία του διεθνούς 
συστήματος και της διαχεί-
ρισης των προβλημάτων που 
προκύπτουν. Οπότε, όταν δεν 

υπάρχει ορθολογισμός, εγκυ-
μονείται πάντα ο κίνδυνος και 
άλλης μορφής ακραίων τρόπων 
δράσης πέραν των οικονομι-
κών όταν απειλούνται ισοζύ-
για δυνάμεων. Όσο η κρίση 
διαρκεί, τόσο περισσότερο η 
απειλή ακραίων φαινομένων 
θα υπάρχει στο διεθνές σύστη-
μα,  ειδικά μεταξύ των μεγάλων 
δυνάμεων.   

Γεωπολιτικά ζητήματα
και ακραία φαινόμενα



Μέσα σε αυτό το σκηνικό η Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου προσφέρει στις 
εμπορικές τράπεζες 1,4 δις ευρώ (ποσό 
περί του 25% επί του ΑΕΠ) για: Α. Να 
μπορούν να δανείσουν με πιο χαλαρά 
κριτήρια (μηδενικές χρεώσεις – χαμηλά 
επιτόκια). Β. Να γίνει μείωση δόσεων δα-
νείων ή για να αντέξουν στην περίπτωση 
κατά την οποία  δάνεια δεν θα μπορούν 
να πληρωθούν.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
αποφάσισε την αποδέσμευση 40 δις ευρώ 
για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις, που 
πλήττονται από τον κορωνοϊό. Το ήμισυ 
του ποσού αυτού θα διατεθεί ως εξής:

1) 10 δις ευρώ προορίζονται για τρά-
πεζες για την παροχή κεφαλαίου κίνησης 
σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
και 2) τα υπόλοιπα 10 δις ευρώ για την 
αγορά δανείων με εξασφάλιση. Η τε-
λευταία δόση έχει επίσης ως στόχο να 
διευκολύνει τις τράπεζες να δανείζουν 
χρήματα σε εταιρείες.

Τιμές αργού σε ελεύθερη 
πτώση 

Βεβαίως, ο κορωνοϊός προκαλεί τρομερά 
προβλήματα και στον χώρο της ενέργειας. 
Η περιορισμένη ζήτηση φέρνει πτώση 
των τιμών και  οικονομικό πόλεμο μεταξύ 
Ρωσίας και Σαουδικής Αραβίας. Οι δυο 
ενεργειακές δυνάμεις δεν τα βρήκαν μεταξύ 
τους στις 6 Μαρτίου και η τιμή του αργού 
βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Ούτε οι μεν 
ούτε οι δε δέχθηκαν να προχωρήσουν σε 
περιορισμό της παραγωγής. Τα κίνητρα 
της Μόσχας είναι πρόδηλα. Καθότι υπο-
φέρει από τις κυρώσεις που της επιβλή-
θηκαν από την κατοχή της Κριμαίας, η 
Ρωσία είχε κρατήσει σχετικά μειωμένη 
την παραγωγή της για χρόνια συγκριτι-
κά με αυτήν της Σαουδικής Αραβίας, η 
οποία επέτρεψε στους Αμερικανούς πα-
ραγωγούς σχιστόλιθου να αποκτήσουν 
μερίδιο αγοράς εις βάρος των ρωσικών 
εταιρειών. Τώρα, στόχος της Μόσχας είναι 
η μείωση των τιμών και η αύξηση της 
μερίδας στην ενεργειακή αγορά, γεγονός 
που προκαλεί τη Σαουδική Αραβία και 
πονοκέφαλο στις ΗΠΑ. Φαίνεται, δε, ότι 

Πέραν των ανωτέρω προβάλ-
λεται και η οικολογική αντίλη-
ψη, συμφώνως με την οποία, η 
πτώση της τιμής του πετρελαίου 
δεν είναι πάντα ένα γεγονός θε-
τικό, διότι αναγκάζει την παγκό-
σμια οικονομία να παραμένει 
προσκολλημένη στο φυσικό 
αέριο και δη στο πετρέλαιο, με 
αποτέλεσμα να επιβραδύνεται 
η πολιτική περί των εναλλακτι-
κών μορφών ενέργειας στον 
βωμό του κέρδους. Άλλωστε, 
και η κρίση του κορωνοϊού έχει 
εξαπλωθεί ως αποτέλεσμα των 
οικονομικών και άλλων συμφε-
ρόντων. Οι Κινέζοι απέκρυβαν 
το γεγονός. Υπάρχουν, μάλιστα, 
επί τούτου στοιχεία. Φοβού-
νταν τον αποκλεισμό και το οι-
κονομικό και εμπορικό κόστος. 
Αποκάλυψαν την αλήθεια όταν 
η κατάσταση ήταν ήδη προχω-
ρημένη και όταν δεν μπορούσαν 
να την κρύψουν. Για τους ίδιους, 
εμπορικούς και οικονομικούς, 

αλλά και συναισθηματικούς λό-
γους, οι Ευρωπαίοι δεν πήραν 
άμεσα δραστικά μέτρα αφενός 
έναντι της Κίνας, η οποία έπρε-
πε να μπει σε καραντίνα προτού 
εξαπλωθεί ο ιός, και, αφετέρου, 
έναντι του εαυτού τους. Τώρα, 
αληθές είναι ότι όλοι τρέχουμε 
και δεν φτάνουμε για να σώσου-
με την ευρωπαϊκή, την αμερικα-
νική και την παγκόσμια οικονο-
μία, αναζητώντας εναγωνίως το 
εμβόλιο για τον κορωνοϊό, που 
θα είναι έτοιμο, όπως οι επιστή-
μονες εξηγούν, σε ένα χρόνο με 
δεκαοκτώ μήνες. Ως τότε πρέ-
πει να αντέξουμε και ως άτομα 
και ως κοινωνίες. Για να δούμε, 
λοιπόν, πόσο αποτελεσματικοί 
θα είναι οι εμβολιασμοί της ΕΕ 
και της ΕΚΤ στην αγορά, σε μια 
εποχή, που είχαμε όλοι ξεχάσει 
πόσο σημαντική είναι η αξία της 
ανθρώπινης ζωής και την οποία 
μας θυμίζει ο κορωνοϊός με τον 
πιο σκληρό τρόπο.

Τι μας θυμίζει
ο κορωνοϊός

Της Κυριακής

Πολιτική 5

Τι σημαίνει η διάθεση 
1,4 δις ευρώ από την 

Κεντρική Τράπεζα

Πώς στηρίζει η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανάπτυξης τις εταιρείες 

 Το 36% των κρατικών 
ομολόγων έχουν 

μηδενική απόδοση

Γεωπολιτικά ζητήματα 
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στην παρούσα φάση ευνοείται η Κίνα. 

Ο πόλεμος Ρωσίας,
Σ. Αραβίας, ΗΠΑ και Κίνας  

Υπό αυτές τις συνθήκες, ενώ η Μόσχα 
υπολογίζει να αυξήσει την παραγωγή από 
200 χιλιάδες βαρέλια σε 500 χιλιάδες την 
ημέρα, η Σαουδική Αραβία προγραμμα-
τίζει να αυξήσει την παραγωγή της στα 
3,5 εκ. βαρέλια την ημέρα. Το ζήτημα 
γίνεται πιο περίπλοκο. Οι ΗΠΑ με την 
αύξηση παραγωγής σχιστόλιθου κάλυπταν 
μεγάλο μέρος των εσωτερικών αναγκών 
τους και ως εκ τούτου μπορούσαν να αυ-
ξήσουν τις εξαγωγές τους σε πετρέλαιο. 
Τώρα, η μείωση της τιμής του πετρελαίου 
προκαλεί: Α) Προβλήματα στην εκμετάλ-
λευση του σχιστόλιθου αφού η χαμηλή 
τιμή δεν συμφέρει στην παραγωγή του. 
Β) Προβλήματα στις εταιρείες των ΗΠΑ, 
οι οποίες σημειώνουν μεγάλες απώλειες, 
σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα 
έχει κτυπηθεί από τον κορωνοϊό.

Υπάρχει, βεβαίως, ακόμη ένα σενά-
ριο. Αυτός ο πόλεμος του πετρελαίου να 
πλήξει κυρίως τη Ρωσία και τη Σαου-
δική Αραβία λόγω της χαμηλής τιμής 

και του ότι η αγορά έχει πνιγεί από την 
υπερπαραγωγή, οπότε κάποιος θα την 
πατήσει ή και οι δυο. Ελεύθερη πτώση 
τιμών και όποιος αντέξει. Όφελος από το 
σκηνικό φαίνεται να έχουν: Πρώτο, η Κίνα, 
η οποία αφενός βγαίνει από την κρίση 
του κορωνοϊού και αφετέρου έχει από τις 
μεγαλύτερες ανάγκες πετρελαίου. Ταυτο-
χρόνως, είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες 
εισαγωγές. Οπότε εφόσον λειτουργούν οι 
εργοστασιακές της μονάδες, την ίδια στιγ-
μή, μάλιστα, που κλείνουν στην Ευρώπη 
και στις ΗΠΑ, κερδίζει μεσοπρόθεσμα 
συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
Έχει χαμηλό κόστος και παραγωγή. Δεύ-
τερο, οι καταναλωτές, των οποίων, όμως, 
οι ανάγκες είναι περιορισμένες λόγω του 
κορωνοϊού. Το πρόβλημα έχει ως εξής: 
Οι καταναλωτές κινδυνεύουν να έχουν,  
στην προσθαφαίρεση, πολύ περισσότερο 
κόστος από την απώλεια εισοδημάτων ή 
εργασίας συγκριτικά με το όποιο δυνατό 
όφελος θα μπορούν να έχουν από την 
πτώση της τιμής του πετρελαίου, υπό την 
έννοια ότι  οι μετακινήσεις αυτοκινήτων 
και αεροσκαφών (μείωση τιμής των ει-
σιτηρίων) είναι περιορισμένες. 



«Η 
Κίνα πρέπει 
να ανοίξει τον 
δρόμο για τη 
μεταρρύθ-
μιση της 
παγκόσμιας 
δ ιακυβέρ -

νησης»,  είχε δηλώσει τον  Ιούνιο του 
2018 ο Κινέζος Πρόεδρος  Xi Jinping, 
καθώς το Πεκίνο έστρωνε με υπομονή 
τον καινούργιο Δρόμο του Μεταξιού, το 
φιλόδοξο πρόγραμμα δισεκατομμυρίων 
«One Belt One Road» που θα ενώνει 
εμπορικά Ασία και Ευρώπη. Στόχος της 
Κίνας ήταν, και παραμένει, η αύξηση της 
παγκόσμιας επιρροής της. Αυτό το πέτυχε 
σε μεγάλο βαθμό αποκτώντας μεγαλύτερο 
εκτόπισμα σε παγκόσμιους οργανισμούς 
όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο και τα Ηνωμένα Έθνη, 
ενώ παράλληλα αύξησε την οικονομική 
και διπλωματική της ισχύ. Αν και η εστία 
του κορωνοϊού προήλθε από κινεζική 
πόλη, σήμερα το Πεκίνο έχει καταφέρει 
να περιορίσει τον κορωνοϊό στο εσωτερικό 
και εμφανίζεται ως από μηχανής θεός, 
πρόθυμος να απλώσει χείρα βοηθείας 
σε πολλές χώρες του κόσμου για αντι-
μετώπιση της πανδημίας, την ώρα που 
ο Τραμπ εμφανίζεται ως ο πλανητάρχης 
που μεγαλώνει το τείχος της απομόνω-
σης των ΗΠΑ. Γινόμαστε άραγε μάρτυρες 
της σταδιακής εκθρόνισης από τη διεθνή 
ηγεμονία του αμερικανικού Αετού και 
την ετοιμασία του κινεζικού Δράκου για 
διαδοχή;  

Νέα «κρίση του Σουέζ»
Το περιοδικό Foreign Affairs, σε ανά-

λυση αυτήν  την εβδομάδα με τίτλο «Ο 
κορωνοϊός θα μπορούσε να αλλάξει την 
παγκόσμια τάξη»,   υπογραμμίζει πως η 
Κίνα ελίσσεται για να αναλάβει τη διεθνή 
ηγεμονία  την ώρα που οι ΗΠΑ χάνουν το 
μομέντουμ.  «Το 1956, μια παρεμβατική 
ενέργεια στο Σουέζ (για την εθνικοποίηση 
της Διώρυγας από Νάσερ) προκάλεσε 
κρίση και φθορά στη βρετανική εξουσία 
και σημάδεψε το τέλος της ηγεμονίας του 
Ηνωμένου Βασιλείου ως παγκόσμιας δύ-
ναμης. Σήμερα, οι υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής των ΗΠΑ θα πρέπει να ανα-
γνωρίσουν ότι, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες 
δεν παλέψουν για να ανταποκριθούν στα 
γεγονότα, η πανδημία του κορωνοϊού θα 
μπορούσε να σηματοδοτήσει μια άλλη 
«κρίση του Σουέζ»», αναφέρει to Foreing 
Affairs.

«Επανεφεύρεση
κομμουνισμού»

 Είναι γεγονός πως στον σημερινό κόσμο 
τα τοπικά φαινόμενα έχουν σε κάποιο 
βαθμό πλέον παγκόσμιες συνέπειες και 
αυτό αποτυπώνεται  καλύτερα από τις 
επιπτώσεις  μολυσματικών ασθενειών. 
Μερικές μόνο  βδομάδες χρειάστηκαν από 
τη μόλυνση του ασθενούς 0 από κορωνοϊό 
στη Γιουχάν της Κίνας τον Νοέμβριο του 
2019 για να βλέπουμε σήμερα ολόκληρο 

τον πλανήτη σε επιφυλακή με χιλιάδες 
νεκρούς και ασθενείς. Οι απόψεις των 
διεθνών αναλυτών ποικίλλουν. Άλλοι 
βλέπουν την πανδημία του κορωνοϊού 
ως την ταφόπλακα της παγκοσμιοποίησης 
και τη νίκη των εθνών-κρατών, την ώρα 
που κάποιοι άλλοι βλέπουν ευκαιρία-
ανάγκη για παγκόσμια διακυβέρνηση. 
Ανάμεσα στους τελευταίους υπάρχουν 
εκείνοι που βλέπουν  ευκαιρία να κτυ-
πηθεί ο καπιταλισμός. 

Ένας από τους πιο προβεβλημένους 
σύγχρονους θεωρητικούς της αριστεράς, 
ο Μαρξιστής φιλόσοφος Σλάβοϊ Ζίζεκ, 
θεωρεί πως η εξέλιξη των γεγονότων 
μπορεί οδηγήσει την ανθρωπότητα σε 
μια «επανεφεύρεση του κομμουνισμού». 
Ο ίδιος αναρωτιέται, αν χρειάζεται «κάποιο 
είδος παγκόσμιου δικτύου υγείας».

Η επιβεβαίωση
των ρεαλιστών 

Aπό την άλλη πλευρά, ο καθηγητής 
διεθνών σχέσεων Stephen Walt έγραφε 
στο Foreign Policy αυτήν την εβδομάδα 
ότι η παγκοσμιοποίηση κατευθύνεται 
προς την «Μονάδα Εντατικής Θεραπεί-
ας», ενώ θυμήθηκε και τον Θουκυδίδη. 
«Παρά τους προφανείς περιορισμούς, ο 
ρεαλισμός μπορεί να προσφέρει χρήσιμες 
γνώσεις σε μερικά από τα θέματα που 
έθεσε ο κορωνοϊός. Αξίζει να θυμηθούμε, 
για παράδειγμα, ότι ένα κεντρικό γεγονός 
στον Θουκυδίδη για τον πελοποννησιακό 
πόλεμο (ένα από τα βασικά κείμενα στη 
ρεαλιστική παράδοση) είναι ο λοιμός που 
έπληξε την Αθήνα το 430 π.Χ. και συνεχί-
στηκε για περισσότερα από τρία χρόνια. Οι 
ιστορικοί πιστεύουν ότι ο λοιμός μπορεί 
να είχε σκοτώσει περίπου το ένα τρίτο 
του πληθυσμού της Αθήνας - συμπερι-
λαμβανομένων εξεχόντων ηγετών όπως 
ο Περικλής - και είχε μακροπρόθεσμα 
προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην 
ισχύ της Αθήνας».

Ο Walt στέκεται επικριτικά απέναντι 
στους φιλελεύθερους θεωρητικούς, που 

εδώ και καιρό υποστήριζαν ότι η αυξανόμε-
νη αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών θα 
αποτελούσε πηγή ευημερίας και εμπόδιο 
στη διεθνή αντιπαλότητα. «Αντίθετα, οι ρε-
αλιστές προειδοποιούν ότι οι στενοί δεσμοί 
αποτελούν επίσης πηγή ευπάθειας και 
πιθανής αιτίας σύγκρουσης», αναφέρει.

Ευκαιρία βλέπουν
οι περιβαλλοντιστές 

Δεν είναι τυχαία τα δημοσιεύματα που 
έσπευσαν να υπερθεματίσουν ότι τα πε-
ριοριστικά μέτρα για τον  κορωνοϊό έχουν 
μειώσει τους ρύπους και τις εκπομπές 
του διοξειδίου του άνθρακα. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η διάσημη συγγραφέας Ναόμι 
Κλέιν, που έγραψε το «Δόγμα του Σοκ», 
ισχυρίζεται  πως οι κυβερνήσεις και η 
παγκόσμια ελίτ θα εκμεταλλευτούν την 
πανδημία ως μία «τέλεια καταιγίδα»,  
ωστόσο η ίδια προτάσσει στον αντίποδα 
ένα νέο Green New Deal  (Πράσινη Νέα 
Συμφωνία) και καλεί σε Παγκόσμια Υγει-
ονομική Περίθαλψη. Ομάδα επιστημόνων 
στο γνωστό επιστημονικό περιοδικό New 
Scientist  σημειώνει σε αυτό το πλαίσιο 
πως έχει ήδη καταρτίσει προτάσεις για 
έναν οργανισμό που θα  παρέχει: τη Δομή 
Παγκόσμιας Διακυβέρνησης για τις Λοι-
μώδεις Νόσους (GGSID). Τα τελευταία 
χρόνια παρουσίασαν, όπως αναφέρουν, 
αυτήν την ιδέα σε διάφορους διεθνείς ορ-
γανισμούς, μεταξύ των οποίων ο ΟΗΕ, ο 
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το Ινστιτούτο για τη 
Διεθνή Δικαιοσύνη της Χάγης και η Βουλή 
των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου 
και έχουν αποκτήσει ευρεία υποστήριξη. 
Ένας εξ αυτών είναι ο καθηγητής Harvey 
Rubin, ο οποίος το  2011 έγραψε τη με-
λέτη για τον ΟΑΣΕ με τίτλο «Μελλοντικά 
Παγκόσμια Σοκ: Πανδημίες».

Επιπτώσεις στον Δρόμο
του Μεταξιού 

Αναλύοντας τις επιπτώσεις του ξεσπά-
σματος του κορωνοϊού στην πρωτοβου-

λία «One Belt One Road», το Council of 
Foreign Relations επισημαίνει πως η κι-
νεζική κυβέρνηση προσπαθεί σαφώς να 
ενισχύσει τον δικό της ρόλο στην παγκόσμια 
διακυβέρνηση, καθιερώνοντας τον εαυτό 
της ως ηγέτιδα δύναμη της καταπολέμησης 
του ιού με λόγια και έργα. Αξιωματούχοι 
του Κουμμουνιστικού Κόμματος Κίνας 
εργάζονται για να μετατοπίσουν το πα-
γκόσμιο αφήγημα υπέρ  τους, αφήνοντας 
μάλιστα να εννοηθεί ότι τον ιό έφερε στην 
Κίνα ο Αμερικανικός Στρατός. Ως απά-
ντηση ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ επιμένει εμμονικά να ονομάζει τον 
νέο κορωνοϊό ως «κινεζικό ιό», παρά τις 
αντιδράσεις στο εσωτερικό για «ρατσισμό» 
και την  έντονη αγανάκτηση της Κίνας. 

Σε κάθε περίπτωση, ο COVID-19 
προκάλεσε κάποιες στρεβλώσεις στην 
ανεφοδιαστική αλυσίδα, αφού τα κατα-
σκευαστικά έργα στις διάφορες χώρες 
που εμπλέκονται στον «Νέο Δρόμο του 
Μεταξιού»  εξαρτώνται κατά κύριο λόγο 
από κινεζικά και όχι από τοπικά υλικά και 
προμήθειες. Η Κίνα σημείωσε εμπορικό 
έλλειμμα κατά τους πρώτους δύο μήνες 
του έτους και τα εργοστάσια της χώρας 
όχι μόνο χρειάζονται εργαζομένους που 
βρίσκονται σε καραντίνα για να ξαναρ-
χίσουν την κανονική παραγωγή, αλλά 
χρειάζονται επίσης προμήθειες πρώτων 
υλών, επαρκή αποθέματα προστατευτικού 
εξοπλισμού για τους εργαζομένους, ενεργά 
φορτηγά και λιμάνια να παραδίδουν τα 
εμπορεύματά τους στο εξωτερικό κ.λπ. 

Κινεζικός
«από μηχανής θεός» 

Αδιαμφισβήτητα  τα τελευταία χρόνια 
η Κίνα έχει αναδιπλωθεί και παρουσιάζει 
μια εξωστρέφεια στη διεθνή της εικόνα,  
προωθώντας μεταρρυθμίσεις στην «πα-
γκόσμια διακυβέρνηση», και ο κορωνοϊός 
προσφέρει την ευκαιρία να τεθεί η θεωρία 
σε δράση. «Αναλογιστείτε τις ολοένα και 
πιο δημοφιλείς εκδηλώσεις υλικής βοή-
θειας της Κίνας - συμπεριλαμβανομένων 

μασκών, αναπνευστήρων και φαρμάκων. 
Στην αρχή της κρίσης, η Κίνα αγόρασε 
και παρήγαγε (και έλαβε ως βοήθεια) 
τεράστιες ποσότητες αυτών των αγαθών. 
Τώρα είναι σε θέση να τα παραδώσει σε 
άλλους», σημειώνει το Foreign Affairs. 
Όντως, η πιο πάνω προσέγγιση έχει μια 
δόση αλήθειας που μάλιστα  το Πεκίνο 
φροντίζει να προβάλλει επικοινωνιακά. 
Η είδηση τα τελευταία 48ωρα ήταν ότι η 
Κίνα επιστρέφει στους κανονικούς της 
ρυθμούς την ώρα που ο υπόλοιπος 
πλανήτης υιοθετεί μέτρα περιορισμού 
της εξάπλωσης της πανδημίας. Από την 
Πέμπτη το βράδυ μάλιστα η Κίνα τάχθηκε 
στο πλευρό της Κύπρου στη μάχη για τον 
κορωνοϊό. Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή 
του στον προσωπικό του λογαριασμό στο 
Twitter ο Κινέζος Πρέσβης στην Κύπρο, 
Huang Xingyuan, ανέφερε ότι στην  πρώτη 
παρτίδα από ιατρικές προμήθειες που θα 
φτάσουν στο νησί θα περιλαμβάνονται 
10 χιλιάδες μάσκες. Στην Ελλάδα επίσης 
έστειλε χιλιάδες μάσκες με το μήνυμα 
στις κούτες «Αλληλεγγύη, φιλία, κου-
ράγιο». Παράλληλα ο Πρωθυπουργός 
της Κίνας, Λι Κετσιάνγκ, διαβεβαίωσε 
την Πρόεδρο της Κομισιόν για την απο-
στολή στην Ευρώπη 200.000 μασκών 
Ν 95, 2 εκατομμυρίων χειρουργικών 
μασκών, καθώς και 50.000  κιτς για τεστ 
κορωνοϊού. Βοήθεια έχει δοθεί και στην 
Ιταλία, αλλά και στην Πολωνία. 

Καταληκτικά, αυτό στο οποίο σε μεγάλο 
βαθμό όλοι οι σοβαροί αναλυτές συμφω-
νούσαν το προηγούμενο διάστημα είναι 
ότι το διεθνές σύστημα από μονοπολικό  
μετατρέπεται σε πολυπολικό. Το ερώτημα 
είναι κατά πόσον η πανδημία του κορω-
νοϊού θα επισπεύσει αυτήν  τη διαδικασία 
τα επόμενα χρόνια και ποιοι θα βγουν στο 
τέλος νικητές. Μέχρι τότε, οι ηγεσίες αλλά 
και λαός σε  Ελλάδα και Κύπρο, τώρα 
που «μένουμε σπίτι», έχουμε  χρόνο να 
αναστοχαστούμε για να σχεδιάσουμε το 
αύριο, μακριά από λάθη και παραλείψεις 
του παρελθόντος. 

Της Κυριακής
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Ο κορωνοϊός  δοκιμάζει
την Παγκόσμια Τάξη 

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@ 
sigmalive.com 

Στόχος της Κίνας 
ήταν, και παραμένει, 

η αύξηση της 
παγκόσμιας 

επιρροής της. Αυτό 
το πέτυχε σε μεγάλο 
βαθμό αποκτώντας 

μεγαλύτερο 
εκτόπισμα σε 
παγκόσμιους 
οργανισμούς 

όπως η Παγκόσμια 
Τράπεζα, το Διεθνές 

Νομισματικό 
Ταμείο και τα 

Ηνωμένα Έθνη, ενώ 
παράλληλα αύξησε 
την οικονομική και 
διπλωματική της 

ισχύ

ΑΥΤΌ ΣΤΌ ΌΠΌΊΌ ΣΕ ΜΕΓΑΛΌ 
ΒΑΘΜΌ ΌΛΌΊ ΌΊ ΣΌΒΑΡΌΊ 
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ΕΊΝΑΊ ΌΤΊ ΤΌ ΔΊΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑ ΑΠΌ ΜΌΝΌΠΌΛΊΚΌ  ΜΕ-
ΤΑΤΡΕΠΕΤΑΊ ΣΕ ΠΌΛΥΠΌΛΊΚΌ. 
ΤΌ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΊΝΑΊ ΚΑΤΑ ΠΌ-
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ΣΤΌ ΤΕΛΌΣ ΝΊΚΗΤΕΣ
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Μ
πορεί η πρω-
τόγνωρη η πα-
γκόσμια κρίση 
του κορωνοϊού 
να έστρεψε την 
προσοχή αλλού, 
όμως αυτό δεν 

εξαφάνισε τα πραγματικά περιφερειακά 
προβλήματα που υπήρχαν πριν από την 
κλιμάκωση της επιδημίας. Ένα από τα 
σημαντικότερα είναι η «οπλοποίηση» των 
μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία 
στο πλαίσιο του «υβριδικού πολέμου» 
που διεξάγει κατά της Ελλάδας και της 
Κύπρου, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. 

Ένα από τα μέτωπα της σύγκρουσης 
είναι τα ανατολικά όρια του Νομού Έβρου 
της Ελλάδας. Από τις 28 Φεβρουαρίου 
που ο Recep Tayyip Erdoğan έδωσε 
το σύνθημα, μετανάστες και πρόσφυγες 
πολιορκούν ανεπιτυχώς τα ελλαδικά σύ-
νορα. Στήριγμα σε αυτήν τους την προ-
σπάθεια το τουρκικό κράτος, το οποίο 
με τους παρακρατικούς μηχανισμούς 
τους διοχετεύει στα σύνορα, αλλά και 
τους κρατικούς μηχανισμούς, όπως την 
Αστυνομία και την Στρατοχωροφυλακή, 
οι οποίοι είτε υποβοηθούν την πολιορκία 
είτε απωθούν βιαίως όσους θα ήθελαν να 
εγκαταλείψουν την παράνομη προσπάθεια. 
Μέχρι στιγμής, η υβριδική πολιορκία έχει 
αποτύχει, αφού προσκρούει στη σθεναρή 
αντίσταση της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Ελληνικού Στρατού, του Πυροσβεστικού 
Σώματος και των Ελλαδιτών εθελοντών. 

Σε αυτήν την ιστορική προσπάθεια 
ασφάλισης των ελλαδικών συνόρων 
συνδράμει μια επίλεκτη αποστολή αποτε-
λούμενη από 21 στελέχη της Αστυνομίας 
Κύπρου. 

Η πολιτική απόφαση
Μετά την κλιμάκωση στον Έβρο, ο 

Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης ενημέρωσε με τουΐτ το 
απόγευμα της 8ης Μαρτίου πως «πλήρης 
αντιδιαδηλωτική ομάδα της Αστυνομικής 
Δύναμης Κύπρου» αναχώρησε «για να 
αναλάβει καθήκοντα φύλαξης των συνό-
ρων της Ελλάδας και της Ευρώπης, στον 
Έβρο». Ήταν υλοποίηση της πρότασης που 
είχε κάνει προς τον Πρωθυπουργό της 
Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, την οποία 
ο τελευταίος αποδέχθηκε με ικανοποίηση. 

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος 
Κούσιος είπε πως και «η Κύπρος δέχεται 
αυτήν τη στιγμή και η ίδια επίθεση με τις 
ροές των μεταναστών. Δεν μπορούμε να 
ζητούμε μόνο βοήθεια όταν εμείς δεν την 
προσφέρουμε. Και ναι, η Κύπρος ήταν και 
είναι έτοιμη να συνδράμει στα σύνορα τής 
Ευρώπης και ο Έβρος είναι σύνορα της 
Ευρώπης, απειλείται η ίδια η Ευρώπη και 
τυγχάνει εκβιασμού από την Τουρκία. Δεν 
μπορούσαμε να παραμείνουμε απαθείς. 
Θα έπρεπε λοιπόν να συμπαρασταθούμε 
στην Ελλάδα, θα έπρεπε να συμπαραστα-
θούμε στην Ευρώπη, όπως έχουμε και 
εμείς απαίτηση να μας συμπαρασταθεί 
ολόκληρη η Ε.Ε. στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε. Και ναι, νιώθουμε και 
περήφανοι που συμμετέχουμε στην προ-
στασία των συνόρων της Ευρώπης με τον 
ίδιο τρόπο που θα θέλαμε όλες οι χώρες 
της Ε.Ε. να συνδράμουν στην Κύπρο».

Αμέσως ετοιμάστηκε η κυπριακή 
αστυνομική αποστολή που θα μετέβαι-
νε με C-130 της Ελληνικής Πολεμικής 
Αεροπορίας στην Αλεξανδρούπολη. Στο 
Αεροδρόμιο τούς αποχαιρέτησε συγκινη-
μένος ο Υπουργός Δικαιοσύνης & Δημο-
σίας Τάξεως, Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος 
σε τουΐτ του δήλωσε «υπερηφάνεια και 
σεβασμό προς όλους εσάς που φυλάτε 
Θερμοπύλες». Ο ΥΔΔΤ διατηρεί ανοιχτή 
γραμμή επικοινωνίας με τον Ελλαδίτη 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μι-
χάλη Χρυσοχοΐδη, για συντονισμό των 
ενεργειών των Κυπρίων αστυνομικών. 

Σύνθεση της κυπριακής
αποστολής

Η κυπριακή αστυνομική αποστολή 
αριθμεί 21 στελέχη και εκπροσωπεί πολλά 
τμήματα της Αστυνομίας Κύπρου. Η σύν-
θεση έχει ως εξής: 1 από ΕΟΦ (Ειδικός 
Ουλαμός Φρουράς) των Αντιοχλαγωγι-
κών Διμοιριών Λευκωσίας, 1 Λοχίας από 
ΤΑΕ (Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων) 
Λεμεσού, 1 Λοχίας από ΟΠΕ (Ουλαμός 
Πρόληψης Εγκλημάτων) Λάρνακας, 1 από 
ΔΑΣΑ (Διεύθυνση Ασφαλείας Αεροδρο-
μίων) Λάρνακας, 1 από ΥΑΜ (Υπηρεσία 
Αλλοδαπών & Μετανάστευσης) και 1 από 
Σταθμό Λακατάμειας. Παράλληλα με τα 
άλλα καθήκοντά τους (με την εξαίρεση του 
πρώτου), τα στελέχη αυτά εκπροσωπούν 
την Κύπρο σε αποστολές στο εξωτερικό 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνοριοφυ-
λακής και Ακτοφυλακής, της FRONTEX. 
Τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής ανή-
κουν σε διάφορους ουλαμούς της ΜΜΑΔ 
(Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης), 
με εξαίρεση τον ΕΑΟ (Ειδικός Αντιτρο-
μοκρατικός Ουλαμός). Επικεφαλής της 
αποστολής είναι ο Υπαστυνόμος Μιχάλης 
Μανώλη, που υπηρετεί ως Αξιωματικός 
Επιχειρήσεων της ΜΜΑΔ. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνο-
μίας Κύπρου, τις τελευταίες ημέρες έχουν 
ενισχυθεί οι επιχειρήσεις στην περιοχή 
του Έβρου με άλλα περίπου 100 μέλη 
της FRONTEX. 

Όπως μας δήλωσε ο Υπαστυνόμος 
Μανώλη «και οι 21 είμαστε εθελοντικά», 
διευκρινίζοντας πως «όταν λέω εθελοντικά, 
ερωτηθήκαμε και είπαμε εντάξει, βεβαίως 
και μπορούμε να πάμε και θέλουμε να 
πάμε». Αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια 
μακρά παράδοση κυπριακής παρουσίας 

σε όλους τους εθνικούς αγώνες της Ελ-
λάδας, από την Επανάσταση του 1821, 
τους Βαλκανικούς Πολέμους, τον Α’ και Β’ 
Παγκόσμιο, αλλά και τις φονικές πυρκαγιές 
του 2007 και του 2018 όπου έδρασαν 
με αποτελεσματικότητα Κύπριοι Πυρο-
σβέστες, Δασοπυροσβέστες, Διασώστες 
και Νοσηλευτές. 

Δράση & συνεργασία
με ΕΛ.ΑΣ.

Η διμοιρία έφτασε στις 9 Μαρτίου. Όπως 
ανέφερε ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος 
Τύπου της Αστυνομίας Κύπρου, Στέλιος 
Στυλιανού, στο «Σίγμα» (09/03/2020), η 
διμοιρία εστάλη για να συνδράμει στις 
προσπάθειες των ελλαδικών Αρχών «στο 
πλαίσιο της αλληλεγγύης των κρατών-με-
λών της Ε.Ε., και πολύ περισσότερο όταν 
πρόκειται για την Ελλάδα, εμείς είμαστε 
πάντοτε πρόθυμοι να βοηθήσουμε». Είναι 
στελέχη καταρτισμένα γι’ αυτόν τον σκοπό 
και εστάλησαν για όσο καιρό χρειαστεί. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Υπαστυ-
νόμος Μανώλη, η κυπριακή αποστολή 
λειτουργεί σε συντονισμό με την Ελληνική 
Αστυνομία. Λαμβάνει εντολές και οδηγίες 
από Αστυνόμο Β’ της ΕΛΑΣ, υπεύθυνο 
του Αστυνομικού Τμήματος Τυχερού, 
που είναι συνοριακό τμήμα. 

Η επί τόπου οργάνωση έγινε άμεσα 
και οι Κύπριοι αστυνομικοί φρουρούν 
ένα από τα σημαντικότερα σημεία στις 
όχθες του ποταμού Έβρου, όπου έχουν 
να αντιμετωπίσουν σοβαρά ζητήματα λα-
θρεμπορίου και λαθρομετανάστευσης. Οι 
Κύπριοι είναι χωρισμένοι σε δύο ομάδες 
και διεξάγουν περίπολα ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα, καλύπτοντας απόσταση 
περίπου 6 χιλιομέτρων. 

Η θέση τους είναι σε κομβικό σημείο 
και χρησιμοποιείται και ως βάση για πε-
ρίπολα της ΕΛΑΣ, Συνοριοφυλακής αλλά 
και του Ελληνικού Στρατού. Η όλη δράση 
τους κρίνεται ως αποδοτική και έχουν 
πάρει τα εύσημα από την ιεραρχία και 
της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και του 
Ελληνικού Στρατού. 

Η συνεργασία λαμβάνει χώραν χωρίς 
υπερβολές αλλά στο πλαίσιο αυστηρού 
επαγγελματισμού με σκοπό την περιφρού-
ρηση των ελλαδικών και ευρωπαϊκών 
συνόρων. 

Εγκάρδιο τοπικό κλίμα
Όπως πληροφόρησε το «SigmaLive» 

(19/03/2020), η κυπριακή αποστολή έτυ-
χε θερμής υποδοχής και φιλοξενίας από 
τις ελληνικές Αρχές και τους Ελλαδίτες 
συναδέλφους. Το ηθικό των μελών της 

κυπριακής αποστολής είναι ιδιαίτερα υψη-
λό, έχοντας επίγνωση των ευθυνών που 
προκύπτουν από τα κρίσιμα καθήκοντα 
τα οποία έχουν αναλάβει.

Όπως μας ανέφερε ο Υπαστυνόμος 
Μανώλη, οι κάτοικοι του διπλανού χω-
ριού «μας συμπεριφέρονται σαν γονείς 
μας». Ό,τι χρειαστούν οι Κύπριοι τούς το 
παρέχουν, όπως εξοπλισμό και εργαλεία. 
Σε άλλο επίπεδο, όπως για παράδειγμα 
στην Αλεξανδρούπολη, «όταν ακούσουν 
Κύπριοι, αν και μέσα στα προβλήματα 
και λόγω κορωνοϊού, θα μας πουν μια 
κουβέντα, ευχαριστούμε, πάντα ακούμε 
το ευχαριστώ». Και σε ένα τρίτο επίπεδο, 
οι Ελλαδίτες συνάδελφοι τούς δείχνουν 
και τον σεβασμό αλλά και τις ευχαριστίες 
τους, «εκείνο το επαγγελματικό, το ωραίο, 
όχι το άππωμα», όπως χαρακτηριστικά 
μας ειπώθηκε.

Πληροφορίες της «Σημερινής» από 
την περιοχή αναφέρουν πως υπάρχουν 
επανδρωμένα τουρκικά φυλάκια στρα-
τιωτικού τύπου, με καινούργιες σκηνές 
και ανά 200 μέτρα. Απέναντι είναι εξο-
πλισμένοι με βάρκες, όπλα και κάμερες 
που καταδεικνύουν ευρείας κλίμακας 
οργάνωση. Ο ποταμός Έβρος έχει πάρα 
πολλά περάσματα και ένα από αυτά τα 
σημεία είναι αυτό που κρατά ασφαλές η 
κυπριακή αποστολή. 

Πολύτιμες εμπειρίες
Σχετικά με τις εμπειρίες που αποκο-

μίζονται, ο επικεφαλής της ομάδας είπε 
«πως γι’ αυτές τις εμπειρίες, η κούραση 
δεν μετρά, ούτε η ταλαιπωρία, ούτε το ότι 
στερούμαστε την οικογένειά μας. Αντέ-
χουμε, και αν μας πεις αύριο φύγετε, θα 
στεναχωρηθούμε. Τούτο κυριολεκτικά 
το λέω, απ’ όλα τα παιδιά. Μαθαίνουμε, 
νιώθουμε αυτό το πράγμα που κάνουμε», 
και αυτό όχι με πολεμική διάθεση αλλά με 
επαγγελματική. Όπως μας διευκρινίστηκε, 
οι Κύπριοι αστυνομικοί θα εργάζονταν με 
τον ίδιο επαγγελματικό ζήλο οπουδήποτε 
και αν τους έστελνε το καθήκον, το οποίο 
προέχει και εκεί είναι η έμφαση, αλλά 
σίγουρα το ότι βρίσκονται στην Ελλάδα 
τούς δίνει μια επιπλέον εθνική περηφάνια. 

Η ομάδα, η οποία δεν ήταν συμπαγής 
πριν πάει, λειτουργεί πλέον με αποτελε-
σματικότητα και συναδελφικότητα. «Είναι 
κάτι που κερδίζουμε και ως άνθρωποι. 
Καταφέραμε να γίνουμε μια ωραία ομάδα, 
μας βλέπουν και οι άλλοι και μας χαίρονται, 
μας λεν τα καλύτερα. Βγάλαμε πιστεύω 
και την Αστυνομία μας και τη Δημοκρατία 
μας ψηλά», αναφέρει ο κ. Μανώλη. 

Όπως υπογράμμισε ο επικεφαλής, 

«ήρωες δεν είμαστε. Απλώς κάνουμε 
σωστά το καθήκον μας και τη δουλειά 
μας. Ήρωες είναι άλλοι εδώ πάνω, είναι οι 
άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα χωριά που 
τόσα χρόνια υπέφεραν και κρατούν και 
αντέχουν, όπως και οι εδώ αστυνομικοί».

Κορωνοϊός & Ασφάλεια
Σε σχέση με τον κορωνοϊό, ο αξιω-

ματικός της ΜΜΑΔ καθησύχασε πως 
λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα 
που συμβουλεύουν οι ειδικοί, όπως πε-
ριορισμό των επαφών στους απολύτως 
απαραίτητους, εφαρμογή της «αρχής 
κοινωνικής απόστασης» και τακτική 
απολύμανση. Επίσης, μέτρα έχουν ληφθεί 
στους χώρους κατάλυσης και σίτισης της 
κυπριακής αποστολής. 

Ειδικότερα, αποφεύγουν τις άσκοπες 
μετακινήσεις από τον χώρο διαμονής 
τους κατά τον χρόνο ξεκούρασής τους, 
ενώ έχουν εφοδιαστεί με αντισηπτικά και 
φάρμακα, που τους στάλθηκαν από το 
σωματείο Κυπρίων Ξάνθης, όπως ανέφερε 
το «SigmaLive» (19/03/2020). 

Υβριδικός Πόλεμος
& Σώματα Ασφαλείας

Ο Joshua Tallis (22/04/2019) του 
Κέντρου Ναυτικών Ερευνών των ΗΠΑ 
αναφέρει πως οι «υβριδικές απειλές» 
δημιουργούν την ανάγκη για «αστυφυ-
λακοποίηση της στρατηγικής», ειδικά 
όταν ο υβριδικός πόλεμος εκφεύγει του 
οικονομικού, κυβερνο-πληροφοριακού 
και προπαγανδιστικού πεδίου και μπαί-
νουμε στα πρώτα στάδια κλιμάκωσης, που 
είναι η χρήση βίας χωρίς όμως τη χρήση 
συμβατικών στρατευμάτων, για να μην 
υπάρχει δικαιολογία κήρυξης πολέμου. 
Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ο τρόπος 
αντιμετώπισης αυτών των συνδυασμέ-
νων απειλών, όπως για παράδειγμα της 
μαζικής τέλεσης ποινικών αδικημάτων 
και η προβοκατόρικη πρόκληση χαμηλής 
έντασης συγκρούσεων με την Αστυνομία 
για την αποκόμιση πολιτικού και διπλω-
ματικού οφέλους.  

Στην εποχή του υβριδικού πολέμου 
και των ασύμμετρων απειλών, τα Σώμα-
τα Ασφαλείας και οι αστυνομικές Αρχές 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αφού 
ο διαχωρισμός μεταξύ δημόσιας τάξης 
και εθνικής ασφάλειας θολώνει σε με-
γάλο βαθμό. Οι ανταλλαγές δακρυγόνων 
μεταξύ αστυνομικών Αρχών στα σύνορα 
που είδαμε από τηλεοράσεως είναι χαρα-
κτηριστική της εποχής που διανύουμε. 

*Αστυνομικές Σπουδές,
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Joshua Tallis 
(22/04/2019) του 
Κέντρου Ναυτικών 
Ερευνών των ΗΠΑ 
αναφέρει πως οι 

«υβριδικές απειλές» 
δημιουργούν 

την ανάγκη για 
«αστυφυλακοποίηση 
της στρατηγικής», 

ειδικά όταν ο 
υβριδικός πόλεμος 

εκφεύγει του 
οικονομικού, 

κυβερνο-
πληροφοριακού και 
προπαγανδιστικού 

πεδίου και μπαίνουμε 
στα πρώτα στάδια 
κλιμάκωσης, που 

είναι η χρήση βίας 
χωρίς όμως τη 

χρήση συμβατικών 
στρατευμάτων, για 

να μην υπάρχει 
δικαιολογία κήρυξης 

πολέμου

ΜΈΧΡΙ ΣΤΙΓΜΉΣ Ή ΥΒΡΙΔΙΚΉ 
ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΈΧΈΙ ΑΠΟΤΥΧΈΙ, 
ΑΦΟΥ ΠΡΟΣΚΡΟΥΈΙ ΣΤΉ ΣΘΈ-
ΝΑΡΉ ΑΝΤΙΣΤΑΣΉ ΤΉΣ ΈΛ-
ΛΉΝΙΚΉΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ 
ΈΛΛΉΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΤΟΥ 
ΠΥΡΟΣΒΈΣΤΙΚΟΥ ΣΏΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΏΝ ΈΛΛΑΔΙΤΏΝ ΈΘΈΛΟ-
ΝΤΏΝ. ΣΈ ΑΥΤΉΝ ΤΉΝ ΙΣΤΟΡΙ-
ΚΉ ΠΡΟΣΠΑΘΈΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΉΣ 
ΤΏΝ ΈΛΛΑΔΙΚΏΝ ΣΥΝΟΡΏΝ 
ΣΥΝΔΡΑΜΈΙ ΜΙΑ ΈΠΙΛΈΚΤΉ 
ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΑΠΟΤΈΛΟΥΜΈΝΉ 
ΑΠΟ 21 ΣΤΈΛΈΧΉ ΤΉΣ ΑΣΤΥ-
ΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
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ΔΡ. ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΚΑΟΥΛΛΑΣ*«ΑΜΥΝΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ»

ΠΏΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΏΠΗΣ

Υβριδικός πόλεμος και 
«αστυφυλακοποίηση της στρατηγικής»



Σ
τον παγκόσμιο αγώνα 
κατά του κορωνοϊού 
(COVID-19), αυτοί 
που βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή είναι οι 
γιατροί, οι νοσηλευτές και 
τα διάφορα άλλα άτομα 

που εργάζονται κάτω από δύσκολες 
συνθήκες σε νοσοκομεία και σε άλλες 
σχετικές εγκαταστάσεις. Κατ’ αρχάς, σε 
αυτό το άρθρο, θα πρέπει να εκφράσω 
την ευγνωμοσύνη μου προς όλα αυτά 
τα άτομα. Είναι οι ήρωες  στην τραγωδία 
που βιώνει ο Πλανήτης μας.

Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, παροτρύνω 
το κάθε άτομο, όπου και αν βρίσκεται, 
να παίξει τον δικό του ρόλο στον αγώνα. 
Στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (ΚΔ), αυτοί περιλαμβάνουν 
τον Πρόεδρο, τους υπουργούς και τους 
υπόλοιπους πολίτες αυτής της ευάλωτης 
χώρας. Όλοι έχουν αυξημένες ευθύνες 
να ασκήσουν αυτοπειθαρχία, να σεβα-
στούν τους νόμους και να τηρήσουν τα 
μέτρα που έχει εφαρμόσει η κυπριακή 
Κυβέρνηση με στόχο την καταπολέμηση 
του κορωνοϊού.

Δύο διαφορετικές
προσεγγίσεις

Επειδή δεν έχω προσόντα στον τομέα 
της ιατρικής, δεν θα εκφράσω γνώμη για τα 
μέτρα της κυπριακής Κυβέρνησης. Αυτό που 
μπορώ να κάνω, ως πολίτης του Ηνωμένου 
Βασιλείου (ΗΒ) που ζει στην ΚΔ, είναι να 
συγκρίνω την προσέγγιση του Προέδρου 
Νίκου Αναστασιάδη με την πιο χαλαρή 
προσέγγιση του Πρωθυπουργού Μπόρις 
Τζόνσον από τις 11 Μαρτίου 2020. Αυτή 
ήταν η ιστορική ημέρα κατά την οποία 
η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ένα πα-
ρακλάδι του Οργανισμού των Ηνωμένων 
Εθνών (ΟΗΕ), μετονόμασε την επιδημία 
του κορωνοϊού ως πανδημία (Δείτε: www.
who.int/dg/speeches/detail/who-director-
general-s-opening-remarks-at-the-media-
briefing-on-covid-19---11-march-2020).

Όταν ο κ. Τζόνσον εξέδωσε μια ση-
μαντική «Ανακοίνωση» για τον κορω-
νοϊό στις 12 Μαρτίου 2020, απέφυγε να 
εξηγήσει εάν ακολουθούσε τις οδηγίες 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων, έναν ειδικό οργανισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και της Πα-
γκόσμιας Οργάνωσης Υγείας  (Δείτε: www.
gov.uk/government/speeches/pm-statement-
on-coronavirus-12-march-2020).

 
Η Ευρώπη ως «επίκεντρο
της πανδημίας»

Σε αντίθεση, στις 13 Μαρτίου 2020, 
στο «Διάγγελμά» του «σε σχέση με τα 
μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπιση 
του κορωνοϊού», ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης επιβεβαίωσε ότι είχε συστάσεις  

τόσο από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, 
όσο και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρό-
ληψης και Ελέγχου Νόσων. Ιδού τι είπε 
ο Πρόεδρος γι’ αυτούς: «Θέλω να είμαι 
σαφής. Τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι 
αποτέλεσμα συστάσεων και συνεννόη-
σης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων, και δεν αποτελούν έκ-
φραση απλής προτροπής, αλλά οδηγίες 
προς εφαρμογή. Για τούτο και θα είμαι 
έντονος απευθυνόμενος προς το σύνο-
λο των πολιτών που έχουν το καθήκον 
υλοποίησης των μέτρων… Σήμερα στις 
έξι το απόγευμα, ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη 
είναι το επίκεντρο της πανδημίας» (Πηγή: 
www.pio.gov.cy/ανακοινωθέντα-άρθρο.
html?id=12649#flat).

Τα αποτελέσματα αυτών των δύο δια-
φορετικών προσεγγίσεων θα φανούν με 
τον χρόνο. Εν τω μεταξύ, ως ακαδημαϊκός 
στον τομέα της νομικής, έχω ηθικό καθή-
κον να θέσω κρίσιμα ερωτήματα – προς 
όφελος της δημόσιας υγείας, της αλήθειας, 
της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και του 
κράτους δικαίου.

                                            
Δέκα κρίσιμα ερωτήματα

Παρακάτω θέτω δέκα σημαντικά 
ερωτήματα. Αφορούν την μπερδεμένη 
κατάσταση στη Νήσο Κύπρο. Λόγω των 
διχοτομήσεων του 1960 και του 1974, ο 
αγώνας κατά του κορωνοϊού στη Νήσο είναι 
κατακερματισμένος. Υπάρχουν διάφορα 
μέτωπα και πολλαπλές Αρχές – στα δύο 
απομεινάρια της Αποικίας της Κύπρου που 
ονομάζονται «Περιοχές των Κυρίαρχων 
Βάσεων», στα ελεύθερα εδάφη της ΚΔ, 
στα κατεχόμενα εδάφη της ΚΔ και στα 
εδάφη της ΚΔ υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ 
στη «Νεκρή Ζώνη».

Πρώτον, αμέσως μετά τη δημοσίευση 
προειδοποιήσεων και εισηγήσεων από 
το κορυφαίο βρετανικό ιατρικό περιοδικό 
«The Lancet» στις 24 Ιανουαρίου και από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 30 

ΕΠΕΙΔΉ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΉΣ ΙΑΤΡΙΚΉΣ, 
ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΓΝΩΜΉ 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΉΣ ΚΥΠΡΙ-
ΑΚΉΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΉΣ. ΑΥΤΟ 
ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ, ΩΣ 
ΠΟΛΙΤΉΣ ΤΟΥ ΉΝΩΜΕΝΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΉΒ) ΠΟΥ ΖΕΙ ΣΤΉΝ 
ΚΔ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΤΉΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΉ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΉ ΜΕ ΤΉΝ 
ΠΙΟ ΧΑΛΑΡΉ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΉ 
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΠΟΡΙΣ 
ΤΖΟΝΣΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 11 ΜΑΡΤΙ-
ΟΥ 2020
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Δέκα κρίσιμα ερωτήματα για τον 
κορωνοϊό στη Νήσο Κύπρο

Ιανουαρίου 2020, αντιστοίχως, τι μέτρα 
έλαβαν να αντιμετωπίσουν τον κορωνοϊό 
οι Αρχές της ΚΔ, οι Αρχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) εντός και εκτός της ΚΔ, οι 
Αρχές του ΗΒ, οι τοπικές βρετανικές Αρχές 
στις «Βάσεις», οι Αρχές της Τουρκίας, οι 
«de facto» τουρκικές αρχές στα κατεχόμε-
να και οι Αρχές του ΟΗΕ εντός και εκτός 
της ΚΔ, ειδικά στη «Νεκρή Ζώνη»; (Οι 
προαναφερθείσες προειδοποιήσεις και 
εισηγήσεις δημοσιεύθηκαν εδώ: www.
thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext  και 
www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/media-resources/news).  

Δεύτερον, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ΗΒ εγκατέλειψε την ΕΕ στις 23:00 GMT στις 
31 Ιανουαρίου 2020, μια μέρα μετά τη 
δημοσίευση των προειδοποιήσεων και 
εισηγήσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας, μήπως το «Βrexit» διετάραξε τον 
πανευρωπαϊκό αγώνα κατά του κορωνοϊού, 
ειδικά στη Νήσο Κύπρο; Εάν ναι, πώς;

Τρίτον, στις 4 Μαρτίου 2020, καθώς 
μεγάλωνε ο κίνδυνος από τον κορωνοϊό, 
γιατί ο Πρόεδρος Ερντογάν επιβεβαίω-
σε δημοσίως ότι «η Τουρκία είχε ήδη 
πάρει απόφαση [γύρω στις 28 Φεβρου-
αρίου 2020] να ανοίξει τις πύλες της», 
έτσι ώστε «να μπορούν να περάσουν οι 
πρόσφυγες που επιδιώκουν να πάνε στην 
Ευρώπη»; Μήπως αυτή η «απόφαση» 
χρονολογήθηκε για να συμπίπτει με την 
εξάπλωση του κορωνοϊού; Ή μήπως ήταν 
απερίσκεπτη; Εν πάση περιπτώσει, ως 
αποτέλεσμα αυτής της «απόφασης», πόσα 
άτομα με κορωνοϊό έχουν εισέλθει, είτε 
φανερά είτε λαθραία, στη Νήσο Κύπρο ή 
αλλού από την Τουρκία; (H ανακοίνωση 
του Προέδρου Ερντογάν βρίσκεται εδώ: 
www.tccb.gov.tr/en/news/542/116893/-if-
the-european-countries-want-to-resolve-
the-refugee-issue-they-should-support-the-
humanitarian-solution-turkey-is-working-
to-achieve-in-syria-).

Τέταρτον, ως «εγγυήτρια δύναμη» της 
ΚΔ και ως κατέχουσα δύναμη στα κατεχό-

μενα, η Τουρκία έχει λάβει ειδικά μέτρα 
με συγκεκριμένο στόχο τη διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας, ειδικά στα ελεύθερα και 
κατεχόμενα εδάφη της ΚΔ; Εάν ναι, ποια 
ειδικά μέτρα έχει λάβει; Εάν όχι, γιατί όχι; 

Πέμπτον, πριν από την «Ανακοίνωση» 
του κ. Τζόνσον για τον κορωνοϊό στις 12 
Μαρτίου 2020 και πριν από μεταγενέ-
στερες πρωθυπουργικές ανακοινώσεις 
για το ίδιο θέμα, η βρετανική κυβέρνηση 
έχει λάβει σοβαρά υπόψη τον  ρόλο του 
ΗΒ ως «εγγυήτριας δύναμης» της ΚΔ 
με νομικό καθήκον να «εγγυηθεί» την 
«ασφάλεια» της ΚΔ και, συνεπώς, θα 
έλεγα, σχετικό καθήκον να «εγγυηθεί» 
την υγεία του πληθυσμού της; Εάν ναι, 
πώς; Εάν όχι, γιατί όχι;

Έκτον, σε σχέση με τον κορωνοϊό, ποιες 
ήταν - και ποιες είναι - οι επιπτώσεις της 
διαφορετικής προσέγγισης του ΗΒ, ειδικά 
στις ελεύθερες περιοχές της ΚΔ και στις 
«Βάσεις»; Αυτή η προσέγγιση έχει προ-
βληματίσει τις προσπάθειες των διαφόρων 
Αρχών που συμμετέχουν στον αγώνα κατά 
του κορωνοϊού στο σύνολο της Νήσου 
Κύπρου; Εάν ναι, πώς; Εάν όχι, γιατί όχι;    

Έβδομον, γιατί οι Αρχές στις «Βάσεις» 
προφανώς καθυστέρησαν μέχρι τις 16 και 
17 Μαρτίου 2020 για να ανανεώσουν 
την ιστοσελίδα τους με συγκεκριμένες 
οδηγίες για τον κορωνοϊό; Γιατί έχει την 
ημερομηνία 12 Μαρτίου 2020 η πρώτη 
έκδοση («Issue 1») των «Συμβουλών» για 
τους Πολιτικούς Υπαλλήλους και τους 
Διευθυντές τους στις Βρετανικές Δυνάμεις 
Κύπρου και στη Διοίκηση των «Βάσεων»; 
Γιατί αυτές οι «Συμβουλές» δεν δημοσιεύ-
θηκαν νωρίτερα; Στο πλαίσιο του κορωνο-
ϊού, όταν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της 
προσέγγισης της βρετανικής κυβέρνησης 
και της προσέγγισης της κυπριακής κυβέρ-
νησης, ποια προσέγγιση υπερισχύει στις 
«Βάσεις»; (Δείτε: www.sbaadministration.
org/index.php/coronavirus/coronavirus-19).

Όγδοον, ποια μέτρα έχουν λάβει οι 
Αρχές του ΟΗΕ για να προστατεύσουν τη 
δημόσια υγεία στη Νήσο Κύπρο και για 

να εφαρμόσουν τα αυστηρά μέτρα της ΚΔ 
στη «Νεκρή Ζώνη»; Γιατί, κατά τη στιγμή 
που γράφω, στις 20 Μαρτίου, η ιστοσελίδα 
της UNFICYP (https://unficyp.unmissions.
org/) δεν έχει δημοσιεύσει κανένα επίσημο 
δελτίο Τύπου από τις 3 Μαρτίου 2020;  
Γιατί υπάρχει τέτοια έλλειψη διαφάνειας 
σε τέτοια κρίσιμη στιγμή;

Ένατον, στα όρια της «Νεκρής Ζώνης», 
έχουν λάβει νέα μέτρα οι Αρχές του ΟΗΕ, της 
Τουρκίας, της ΚΔ, της ΕΕ και των «Βάσεων» 
με συγκεκριμένο στόχο την καταπολέμηση 
του κορωνοϊού; Εάν ναι, ποια είναι αυτά 
τα μέτρα; Εάν όχι, γιατί όχι;   

Δέκατον, και συνοψίζοντας, στον 
αγώνα κατά του κορωνοϊού στη Νήσο 
Κύπρο  υπήρχε ποτέ - και υπάρχει σήμερα 
-  αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ 
των Αρχών του ΟΗΕ, της ΕΕ, της ΚΔ, του 
ΗΒ, της Τουρκίας και των άλλων κρατών 
με ευθύνες προς την ΚΔ, όπως την Ελ-
λάδα; Εάν ναι, πώς λειτουργεί αυτός ο 
συντονισμός; Εάν όχι, θα δημιουργηθεί 
τέτοιος συντονισμός αμέσως;

Αυτά και τόσα άλλα ερωτήματα πρέπει 
να απαντηθούν από τις Αρχές που ανέφερα. 
Με σεβασμό, τους καλώ να απαντήσουν 
γραπτώς και δημοσίως. Εν τω μεταξύ, ο 
αγώνας κατά της πανδημίας συνεχίζεται. 
Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι νεκροί στην 
Ευρώπη και σε άλλα μέρη του Πλανήτη. 
Αιωνία τους η μνήμη.

 
ΥΓ: Στις 17 Μαρτίου 2020, το 

«Lobby for Cyprus» δημοσίευσε ορισμένες 
πηγές πληροφοριών για το πώς ο κορωνο-
ϊός επηρεάζει την ΚΔ (Από το 2012, έχω 
ενεργήσει οικειοθελώς ως ανεξάρτητος 
ακαδημαϊκός σύμβουλος της οργάνωσης.) 
Αυτές οι πηγές βρίσκονται στο https://
lobbyforcyprus.wordpress.com/2020/03/17/
coronavirus-covid-19-cyprus/ και στο 
https://twitter.com/LobbyforCyprus/
status/1240257144848551936.

*Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή 
Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Οι απόψεις 

του είναι προσωπικές.

Στις 4 Μαρτίου 2020, 
καθώς μεγάλωνε ο 
κίνδυνος από τον 
κορωνοϊό, γιατί ο 

Πρόεδρος Ερντογάν 
επιβεβαίωσε 

δημοσίως ότι «η 
Τουρκία είχε ήδη 
πάρει απόφαση 
[γύρω στις 28 
Φεβρουαρίου 

2020] να ανοίξει 
τις πύλες της», έτσι 
ώστε «να μπορούν 

να περάσουν 
οι πρόσφυγες 

που επιδιώκουν 
να πάνε στην 

Ευρώπη»; Μήπως 
αυτή η «απόφαση» 
χρονολογήθηκε για 

να συμπίπτει με 
την εξάπλωση του 

κορωνοϊού;

22.03.2020

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*
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Μ
ε την ευκαιρία 
της καθόδου 
στις τελευταίες 
ευρωεκλογές 
του κ. Νιαζί Κι-
ζίλγιουρεκ στο 
ψηφοδέλτιο του 

ΑΚΕΛ και καθώς το κόμμα της αριστεράς 
στο βιογραφικό του υποψηφίου του παρέ-
λειψε τη «δράση» του (Νιαζί Κιζίλγιουρεκ)  
στο Λονδίνο, στις 7 Φεβρουαρίου 2019 η  
ομογενειακή «Ελευθερία» στο Λονδίνο 
δημοσίευσε  άρθρο με τίτλο «Το βιογραφικό 
Νιαζί…» (www.eleftheria.co.uk )

Με τις πρόσφατες κατάπτυστες ενέργειες 
κάποιων, περιλαμβανομένου και του εν 
λόγω Τουρκοκύπριου ευρωβουλευτή του 
ΑΚΕΛ στο οδόφραγμα και την καταγγελία 
που μαζί με τον συνάδελφό του, επίσης 
ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ, Γ. Γεωργίου, 
έκαναν εναντίος της ΚΔ στο Ευρωκοι-
νοβούλιο, επειδή τόλμησε (η Κυπριακή 
Δημοκρατία) να πάρει έστω ημίμετρα για 
να αντιμετωπίσει τον κορωνοϊό, γράφτηκαν 
αρκετά. Όπως τα άρθρα των Σάββα Ιακω-
βίδη «Ο κορωνοϊός των οδοφραγμάτων», 
11.3.2020, και Άριστου Μιχαηλίδη «Η 
απερίσκεπτη ενέργεια Κιζίλγιουρεκ και 
Γεωργίου», 5.3.2020, «Διαστάσεις εθνι-
κής τραγωδίας ή εθνικής αυτοκτονίας», 
6.3.2020, και «Παραπλανούν Γεωργίου – 
Νιαζί για οδοφράγματα», ειδησεογραφικό 
«Φιλελευθέρου», 4.3.2020 κ.ά.

Στο Λονδίνο η ομογενειακή «Ελευθε-
ρία» στις 12.3.2020  έγραψε: «Πεμπτο-
φαλαγγίτες σε Κύπρο και Ελλάδα», αφού 
προηγήθηκε στις 5.3.2020 το άρθρο: «Αν 
χρειαστεί, να κλείσουν όλα τα οδοφράγματα 
και ποιοι Ε/κ κατήγγειλαν την Κυπριακή 
Δημοκρατία».

Στο τελευταίο η «Ελευθερία» έγραψε 
μεταξύ άλλων: «Η τουρκοκυπριακή κα-
τοχική ηγεσία κατήγγειλε την Κυπριακή 
Δημοκρατία σε διεθνείς οργανισμούς 
(ΟΗΕ, ΕΕ) με την αστεία δικαιολογία για 
παραβίαση του κανονισμού της Πρά-
σινης Γραμμής. Προς έκπληξη όλων, 
όμως, μαζί τους συντάχθηκαν και οι 
δύο ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ, ο Νιαζί 
Κιζίλγιουρεκ και ο Γιώργος Γεωργίου, 
οι οποίοι κατήγγειλαν την Κύπρο στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ίδιο λόγο. 
Καλά, από τον Νιαζί, το περιμέναμε. Με 
κάθε ευκαιρία θέλει να πλήξει την Κυ-
πριακή Δημοκρατία…».

Σ’ αυτήν την αναφορά της «Ελευθερίας» 
ακριβώς θα συμπληρώσω για τη «δράση» 
του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ  στο Λονδίνο, προ-
τού κατεβεί στην Κύπρο και προσληφθεί 
στο Πανεπιστήμιο της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Με  πληροφορίες για τις αθέατες 
πλευρές του, που το ΑΚΕΛ ακριβώς δεν 
περιέλαβε στο βιογραφικό του υποψηφίου 
του. Όταν δεν αναγνώριζε την σημαία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι μόνον…

 
Το οίκημα του
Θεάτρου Τέχνης

Το 1987 το Θέατρο Τέχνης στο Camden 
Town του βορείου Λονδίνου, μια οργά-
νωση με αξιόλογη υπηρεσία προς τους 
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, 
κατόρθωσε και αγόρασε από το δημαρχείο 

Η ομάδα των 
λεγόμενων τότε 

επαναπροσεγγιστών 
του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ 
με το “Cypriot Art Fo-
rum” αυτοδιαλύθηκε 

σε δύο περίπου 
χρόνια. Δυστυχώς, 
όμως, κατόρθωσε 

πριν αυτοδιαλυθεί, να 
προκαλέσει τεράστια 

ζημιά στην ομαλή 
λειτουργία ενός 

αξιόλογου οργανισμού, 
του Θεάτρου Τέχνης 

ΌΤΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΕ ΚΑΙ ΠΌΛΕΜΌΎΣΕ ΤΗΝ ΎΨΏΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΗΣ ΚΔ

Οι αθέατες πλευρές του
Νιαζί Κιζίλγιουρεκ 

ΤΟ 1989, ΈΝΑΣ 
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΣ 
ΠΟΥ ΉΛΘΈ ΑΠΟ 
ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΛΟΝΔΙ-
ΝΟ ΑΠΑΙΤΉΣΈ ΝΑ 
ΜΉΝ ΑΝΑΡΤΙΈΤΑΙ Ή 
ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΣΉΜΑΙΑ 
ΣΤΟ ΔΉΜΑΡΧΈΙΟ 
ΤΟΥ ΚΑΜΝΤΈΝ , 
ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΉ, ΙΣΧΥΡΙ-
ΖΟΤΑΝ, ΔΈΝ ΑΝΤΙ-
ΠΡΟΣΩΠΈΥΈΙ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥ-
ΠΡΙΟΥΣ. Ο ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΈΥΓΈΝΙΟΥ, Ο ΑΚΟΥ-
ΡΑΣΤΟΣ ΔΙΈΥΘΥ-
ΝΤΉΣ ΤΟΥ ΘΈΑΤΡΟΥ 
ΤΈΧΝΉΣ, ΑΠΈΡ-
ΡΙΨΈ ΤΟ ΑΙΤΉΜΑ 
ΚΑΙ ΣΤΉ ΣΥΝΈΧΈΙΑ 
ΟΡΙΣΜΈΝΟΙ ΜΈ-
ΤΡΉΜΈΝΟΙ ΤΟΥΡ-
ΚΟΚΥΠΡΙΟΙ, ΚΑΙ 
ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο 
ΝΙΑΖΙ ΚΙΖΙΛΓΙΟΥ-
ΡΈΚ, ΠΡΟΈΒΉΣΑΝ 
ΣΈ ΑΚΑΤΑΝΟΜΑ-
ΣΤΈΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙ-
ΈΣ ΈΝΑΝΤΙΟΝ ΤΉΣ 
ΥΨΩΣΉΣ ΤΉΣ ΚΥ-
ΠΡΙΑΚΉΣ ΣΉΜΑΙΑΣ

ΦΑΝΌΎΛΑ ΑΡΓΎΡΌΎ*
afanoulla@gmail.com

του Camden το σημερινό του οίκημα. Το 
Θέατρο Τέχνης είχε καθιερώσει για πέντε 
συνεχή χρόνια, τότε και κάθε Ιούλιο, κατά 
την εβδομάδα των μαύρων επετείων της 
τραγωδίας της Κύπρου, την έπαρση στο 
οίκημα του Δημαρχείου, εν τη παρουσία 
αξιωματούχων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και της Υπ. Αρμοστείας της Κύπρου, της 
κυπριακής σημαίας (συνεχίζει να το κάνει 
στο οίκημά του).

 
Η κυπριακή σημαία

Το 1989, ένας Τουρκοκύπριος που 
ήλθε από το νότιο Λονδίνο απαίτησε να 
μην αναρτιέται η κυπριακή σημαία, γιατί 
αυτή, ισχυριζόταν, δεν αντιπροσωπεύει 
και τους Τουρκοκύπριους. Ο Γιώργος 
Ευγενίου, ο ακούραστος διευθυντής του 
Θεάτρου Τέχνης, απέρριψε το αίτημα 
και στη συνέχεια ορισμένοι μετρημένοι 
Τουρκοκύπριοι, και μαζί τους και ο Νιαζί 
Κιζίλγιουρεκ, προέβησαν σε ακατονόμα-
στες διαμαρτυρίες εναντίον της ύψωσης 
της κυπριακής σημαίας. Στη συνέχεια 
οργανώθηκαν σε ομάδα/κίνημα, το 
«Movement  for an Independent and 
Federal Cyprus», με εξίσου μετρημέ-
νους Ελληνοκύπριους, τους λεγόμενους 
επαναπροσεγγιστές ομοσπονδιακούς/
διζωνικούς με «ιδρυτή τον Νιαζί Κιζίλ-
γιουρεκ» («Sunday Times»,  30.6.1991). 
Και στη συνέχεια, με υποστηρικτή τον 
τότε  Εργατικό πρόεδρο της επιτρο-
πής επιχορηγήσεων του Δημαρχείου 
του Camden Town, Graham Shurety, 
που ήταν παντρεμένος με Ελληνοκύ-
πρια, ίδρυσαν το λεγόμενο «Cypriot 
Art Forum», υποστηρίζοντας σθεναρά 
ότι «η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
δεν αντιπροσωπεύει τους Τουρκοκύπρι-
ους…» (Να σημειωθεί ότι τότε πρόεδρος 
στην Κύπρο ήταν ο Γιώργος Βασιλείου, 
ο οποίος, όπως λέχθηκε, είχε υποσχεθεί 
στον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ θέση στο Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου όταν θα ιδρυόταν).

Αμέσως μετά την άρνηση του Γιώργου 
Ευγενίου να μην εισακουστεί το αίτημα 
της ομάδας,  ο Graham Shurety  έκοψε 
την επιχορήγηση που έπαιρνε το Θέατρο 
Τέχνης ύψους £105.000 χιλιάδων λιρών 
τον χρόνο για τη λειτουργία του, με στόχο 
την πτώχευσή του και την επιστροφή του 
κτηρίου στο δημαρχείο, γιατί στην αγορα-
πωλησία υπάρχει μια πρόνοια που λέει 
ότι, αν δεν τα βγάλουν πέρα, το οίκημα 
να επιστραφεί στο δημαρχείο.

H περιβόητη Έκθεση
Οι μετρημένοι της ομάδας των διζω-

νικών επαναπροσεγγιστών του Νιαζί 
Κιζίλγιουρεκ, μέσω του «Cypriot Art 
Forum» που ίδρυσαν,  απέσπασαν, 
ελέω Graham Shurety, μέρος της χορη-
γίας που έπαιρνε το Θέατρο Τέχνης. Ο 
Νιαζί Κιζίλγιουρεκ χρηματοδοτήθηκε με 
χιλιάδες λίρες τότε, από τον Shurety, για να 
ετοιμάσει μια, εκτός τόπου και χρόνου, τά-
χατες έκθεση για την κυπριακή παροικία 
του Camden, η οποία έμεινε ατελείωτη. Ξέ-
σπασε σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων 
μέσα στο δημαρχείο για διασπάθιση δημό-
σιου χρήματος και πολιτικού χαρακτήρα 
δραστηριότητες, χρησιμοποιήθηκαν λεφτά 
της Δημαρχίας για ταξίδια στην Κύπρο, 
διαμονή σε ξενοδοχεία, (“Sunday Times”, 
30.6.1991) που δεν είναι στο πλαίσιο λει-
τουργίας του δημαρχείου, ακολούθησε 
δριμεία και καταπελτική κριτική για το 
περιεχόμενο τής μέχρι τότε έκθεσης του 
Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, το θέμα προβλήθηκε 
με πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα τόσο στον 
τοπικό Τύπο, όπως την «Hampstead and 
Highgate», και τις εθνικές κυριακάτικες 
εφημερίδες, ο Shurety ρεζιλεύτηκε και 
αποκαλύφθηκαν οι διασυνδέσεις ολόκλη-
ρης της παρέας του.  Έχασε τη δουλειά 
του και ο Νιαζί ανεζητείτο από τους δη-
μοτικούς συμβούλους του δημαρχείου, 
αλλά οι εφημερίδες έγραψαν  ότι έφυγε 
από την Αγγλία για την Κύπρο.  Η έκθεσή 
του, η οποία ήταν ημιτελής, ήδη προκατει-
λημμένη εναντίον των Ελληνοκυπρίων, με 
ανακρίβειες και διαστρεβλώσεις, έμεινε 
γράμμα κενό, ατελείωτη, άχρηστη και δεν 
έχει χρησιμοποιηθεί για τίποτα,  εκτός 
από το να την προβάλει, παραπλανητικά, 
ο ίδιος ως επίτευγμα, από την ιστοσελίδα 
του πανεπιστημίου Κύπρου.

Η ομάδα των λεγόμενων τότε επανα-
προσεγγιστών του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ με το 
“Cypriot Art Forum” αυτοδιαλύθηκε σε δύο 
περίπου χρόνια. Δυστυχώς, όμως, κατόρ-
θωσε,  πριν αυτοδιαλυθεί, να προκαλέσει 
τεράστια ζημιά στην ομαλή λειτουργία 
ενός αξιόλογου οργανισμού, του  Θεάτρου 
Τέχνης, εφόσον ο Shurety, προτού χάσει 
τη δουλειά του, κυκλοφόρησε εκδικητικά 
μια έκθεση, κατηγορώντας τη διεύθυνση 
του Θεάτρου Τέχνης, την οποία έστειλαν σε 
διάφορους οργανισμούς επιχορηγήσεων 
για να τους στραγγαλίσουν οικονομικά. 
Όμως το Θέατρο Τέχνης επιβίωσε και 
συνεχίζει μέχρι σήμερα, χάρη στην ανι-

διοτελή προσφορά των μελών του και 
προσφέρει στην κοινότητα της περιοχής…

 Παραθέτω ορισμένα από τα δημοσι-
εύματα του σκανδάλου.

 “Ham and High”, 29.3.1991, «Cypriot 
job ‘given improperly’».

 “Ham and High”, 13.9.1991, “Cyprus 
report still not up to scratch”.

 Και όταν τελικά ο Ν.Κ. παρέδωσε 
την 154 σελίδων περιβόητη έκθεσή του, 
αυτή επικρίθηκε έντονα ως άχρηστη και 
άσχετη, δεν άξιζε τα λεφτά που πήρε ο 
ΝΚ, σπαταλήθηκαν άδικα χιλιάδες λίρες 
του Δημοσίου που έπρεπε να χρησιμοποι-
ηθούν για άλλες ανάγκες, όπως παιδικούς 
σταθμούς στην περιοχή. Σχετικό δημο-
σίευμα στην τοπική “Camden Journal”,  
13.2.1992, “Deadline breaker – from 
Dr. K” με δηλώσεις της Επικεφαλής των 
επικρίσεων στο Δημαρχείο, Συντηρητικής 
Δημοτικής Συμβούλου Judith Barnes.

Η δε δημοτική Σύμβουλος Anne 
Morris, με τρισέλιδη επικριτική επιστολή 
της ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 1992, 
διερωτήθηκε έκπληκτη πώς και δόθηκε 
άδεια για μια τέτοια έκθεση. Ολοκλήρωσε 
επιγραμματικά ως εξής: «…Με ανησυχεί βα-
θιά αυτή η κακογραμμένη έκθεση, η οποία 
δεν ερευνήθηκε σωστά, πώς εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή (Equalities Committee). 
Οποιοσδήποτε από τους αξιωματούχους 
μας, αν του ζητιόταν να γράψει, θα έγραφε 
πολύ καλύτερα και με πολύ λιγότερα έξοδα. 
Υπάρχουν σήμερα πολλές οργανώσεις 
στο Κάμντεν που θα μπορούσαν να κά-
νουν καλύτερη χρήση του ποσού που 
σπαταλήθηκε.  Είμαι σε πλήρη απόγνωση 
να καταλάβω, γιατί αυτή η έκθεση πήρε 
άδεια. Δεν αντιλαμβάνομαι επίσης γιατί 
ζητήθηκε από τον Δρα  Κιζίλγιουρεκ να 
αναλάβει κάτι τέτοιο, ο οποίος φαίνεται να 
μην έχει ούτε την πείρα, ούτε τη γνώση 
για τις σχετικές στατιστικές τεχνικές που 
του ζητήθηκαν να ετοιμάσει».

 «Τα Νέα» Λονδίνου, 9.1.1992, έγρα-
ψαν: «Σύμφωνα με το προσχέδιο που ’’Τα 
Νέα’’  εξασφάλισαν, εξίσωση των λιγοστών 
Τούρκων με τους Έλληνες του Κάμντεν! 
Επιχειρείται από τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ».

 (Η εφημερίδα «Τα Νέα» σταμάτησε την 
κυκλοφορία της μετά που ο αείμνηστος 
εκδότης της Λούης Βρακάς απεβίωσε 
πριν από δύο χρόνια).

 Αυτά  τα λίγα για να γνωρίζουν όσοι 
δεν ξέρουν ή όσοι δεν… θυμούνται.

 *Ερευνήτρια/δημοσιογράφος



Ο 
πλανήτης ζει πρω-
τόγνωρες στιγμές, με 
τον κορωνοϊό να 
έχει κυριαρχήσει 
στις ζωές των αν-
θρώπων. Επιβάλλει, 
καθορίζει και δια-

μορφώνει τις εξελίξεις και τις συνθήκες 
διαβίωσής του. Όλα τα γεγονότα, τοπικά 
και διεθνή, διεγράφησαν ή βρέθηκαν  σε 
δεύτερη μοίρα. Η προσοχή όλων είναι 
στραμμένη στα αυξανόμενα θύματα του  
κορωνοϊού, με την προσδοκία και ευχή 
να βρεθεί το πολυπόθητο φάρμακο-εμ-
βόλιο προκειμένου να σταματήσουν οι 
εκατόμβες των νεκρών. 

Φαίνεται όμως πως κάποιοι  επαγρυ-
πνούν, θεωρώντας πως αυτή η έκρυθμη 
κατάσταση είναι βολική για τις βλέψεις και 
επιδιώξεις τους, τις οποίες εξακολουθούν  
να έχουν ψηλά στην ατζέντα.

Δεν ερμηνεύεται διαφορετικά η στάση 
της Τουρκίας και του αρχιπειρατή της 
Ανατολικής Μεσογείου Ταγίπ Ερντο-
γάν να συνεχίζει να προωθεί με τη βία 
ορδές λαθρομεταναστών στα σύνορα με 
την Ελλάδα.

Ελλάδα και Κύπρος έχουν σήμερα να 
αντιμετωπίσουν ένα   διπλό μέτωπο, αν όχι 
τριπλό. Από τη μία το μεταναστευτικό και 
από την άλλη την  πανδημία, που σαρώνει 
στο πέρασμά της αδιακρίτως χώρας ή φυ-
λής. Η Κύπρος είναι σε  χειρότερη μοίρα, 
καθότι έχει ακόμα την ανοικτή πληγή  της 
κατοχής εδαφών της στο βόρειο τμήμα 
του νησιού, τα οποία βρίσκονται υπό τον 
πλήρη έλεγχο της Τουρκίας. 

Οι σκηνές «απείρου κάλλους» που 
εκτυλίχθηκαν πριν από λίγον καιρό στο 
οδόφραγμα της οδού Λήδρας  με Ε/κ και 
Τ/κ υποστηρικτές της «λύση τώρα» (και 
όπως να ’ναι), να διαμαρτύρονται κατά 
της απόφασης της Κυβέρνησης για το 
κλείσιμο τεσσάρων οδοφραγμάτων και 
να ωρύονται περί  διχοτομο-ιού, έσβησαν 

Της Κυριακής
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Με έναν διαλυμένο 
εσωτερικό 

κοινωνικό ιστό, που 
θα αφήσει πίσω 
της η πανδημία, 
τα εκατοντάδες 

θύματα σε όλη την 
Ευρώπη και στον 

πλανήτη, τους 
τρομοκρατημένους 
πολίτες, τη φτώχια 
που θα διαδεχθεί 

την ευμάρεια και τις 
χώρες που άνθιζαν 

από τουρισμό 
να «πεθαίνουν» 

οικονομικά, το πεδίο 
θα είναι ελεύθερο

22.03.2020

«Βολικός» ο κορωνοϊός για 
καραδοκούντες, επίδοξους εισβολείς

ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΦΑΊΝΕΤΑΊ
ΠΑΡΑΔΟΞΟ, ΑΛΛΑ

Η ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΡΑΔΟΚΕΊ ΚΑΊ 
ΥΦΑΊΝΕΊ ΤΑ ΔΊΚΑ
ΤΗΣ ΣΕΝΑΡΊΑ ΓΊΑ

ΤΗΝ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΏΝ
ΣΧΕΔΊΑΣΜΏΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΗΣ ΚΥ-
ΠΡΟΥ, ΤΟΥ ΑΊΓΑΊΟΥ ΚΑΊ 

ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΊ-
ΚΗ ΜΕΣΟΓΕΊΟ.

Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΊΣΏΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΊ ΤΟ

«ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΥΚΑΊΡΊΑΣ»
ΓΊΑ ΤΊΣ ΒΛΕΨΕΊΣ ΤΗΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com

κάτω από τον πανικό του πραγματικού 
θανατηφόρου ιού.  

Τελικά αποδείχθηκε πως η Κυβέρνηση 
είχε όλα τα δίκαια με το μέρος της, ειδικά 
όταν οι κατοχικές «αρχές» του ψευδοκρά-
τους έκλεισαν όλα τα οδοφράγματα και 
θέτουν σε καραντίνα 14 ημερών όσους  
μπαινοβγαίνουν.

Συνεχίζεται η τουρκική πολιορ-
κία στα σύνορα της Ελλάδας

Παρόλο που ο κορωνοϊός έχει αποσπά-
σει την προσοχή όλων και τα συστημικά 
ΜΜΕ δεν προβάλλουν το «ανοικτό» μέτωπο 
στα ελληνοτουρκικά σύνορα, τον πόλεμο 
στη Συρία και τις ήττες της Τουρκίας στη 
Λιβύη, την Πέμπτη (19/3) ομάδα  περίπου 
30-50 παράνομων μεταναστών με τη χρήση 
αυτοσχέδιας σκάλας με κουβέρτες και ξύλα 
κατάφεραν να περάσουν από κάποιο σημείο 
των συνόρων και εντοπίστηκαν πάνω στην 
Εγνατία και στη σιδηροδρομική γραμμή 
Αλεξανδρούπολης – Ξάνθης, σύμφωνα με  
το xanthinews.gr.

Μερικές δεκάδες ακόμα κατάφεραν 
να περάσουν στο ύψος των Φερών Έβρου.

Το βράδυ οι Τούρκοι, εκμεταλλευόμενοι 
τη φορά των δυνατών ανέμων, εκσφεν-
δόνισαν δεκάδες καπνογόνα και χημικά 
κατά των ΜΑΤ και του Στρατού Ξηράς.

Μεσούσης της κρίσης και του πανικού 
για τη θανατηφόρο πανδημία, οι τουρκικές 
δυνάμεις την Τρίτη (17/3) επιχείρησαν με 
συντονισμένες ενέργειες να «σπάσουν» την 
αμυντική γραμμή των ελληνικών δυνάμεων 
ασφαλείας στον Έβρο και να προωθήσουν 
πάνω από 500 παράνομους μετανάστες στο 
ελληνικό έδαφος.

Η προώθησή τους έγινε με την κάλυψη 
Τούρκων αστυνομικών,  οι οποίοι εκτόξευαν 
επί ώρες δακρυγόνα και καπνογόνα προς την 
ελληνική πλευρά. Το νυχτερινό επεισόδιο 
διήρκεσε μέχρι τις 4 τα ξημερώματα της 
Τετάρτης, κοντά στο συνοριακό φυλάκιο 
των Καστανέων και σε τμήμα του φράχτη.

Υπενθυμίζεται ότι από το βράδυ της 
Τρίτης έχει τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επίσημο 
κλείσιμο των εξωτερικών συνόρων της 
ΕΕ λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η απόπειρα που έγινε τα ξημερώματα 
της Τετάρτης να εισβάλουν σε ελληνικό 
έδαφος ήταν η πρώτη αιφνιδιαστική από-
πειρα -που έγινε μάλιστα κατά τη διάρκεια 
της νύχτας- για να σπάσει ο ελληνικός 
κλοιός στα σύνορα με την Τουρκία έπειτα 
από αρκετές ημέρες σχετικής ηρεμίας.

Tυχοδιωκτική πολιτική 
Η τυχοδιωκτική πολιτική της Τουρκίας 

δεν έχει όρια, ούτε φραγμούς. Θεωρεί πλέον 
τις μάζες των παράνομων μεταναστών και 
των προσφύγων ως εργαλεία πολέμου. Ως 
μέσο αμφισβήτησης της ελληνικής εθνικής 
κυριαρχίας αλλά και ως μέσο διασποράς 
του  κορωνοϊού στην Ελλάδα και  κατ’ επέ-
κτασιν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι επίσημες καταγραφές στην Τουρκία 
κάνουν λόγο για 98 κρούσματα και τρεις 
νεκρούς,  αλλά οι πληροφορίες που έρ-
χονται από τη χώρα αναφέρουν χιλιάδες 
κρούσματα και εκατοντάδες νεκρούς, που 
έχουν καταγραφεί ως θύματα... πνευμονίας

Η Άγκυρα δεν ήθελε να παραδεχτεί 
την επικινδυνότητα του κορωνοϊού, αλλά 
τώρα δεν μπορεί να κάνει αλλιώς και επι-
βάλλει πολύ αυστηρά μέτρα, ακόμα και 
απαγόρευση κυκλοφορίας.

Αν και αρχικά η Τουρκία με κομπορρη-
μοσύνη δήλωνε μηδέν κρούσματα, μόλις 
οι Βρυξέλλες «κουδούνισαν» τα εκατομ-
μύρια που προτίθεται να παραχωρήσει η 
Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού  
άρχισε να δηλώνει περιορισμένο αριθμό, 
για να αυξηθούν στη συνέχεια σε μερικές 
δεκάδες. 

 
Ας έχουν γνώσιν οι φύλακες!

Μπορεί να φαίνεται παράδοξο, αλλά η  
Άγκυρα καραδοκεί και υφαίνει  τα δικά 

της σενάρια για την προώθηση των σχεδι-
ασμών της κατά της Ελλάδας, της Κύπρου, 
του Αιγαίου και ευρύτερα στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Η πανδημία ίσως αποτελέσει 
το  «παράθυρο ευκαιρίας» για τις βλέψεις 
της.  Γιατί με ένα διαλυμένο εσωτερικό 
κοινωνικό ιστό  που θ’ αφήσει πίσω της 
η πανδημία, τα εκατοντάδες θύματα σε 
όλη την Ευρώπη και στον πλανήτη, τους 
τρομοκρατημένους πολίτες, τη φτώχια που 
θα διαδεχθεί την ευμάρεια  και τις χώρες 
που άνθιζαν από τουρισμό να «πεθαίνουν» 
οικονομικά , το πεδίο θα είναι ελεύθερο. 

Οι απαγορεύσεις πτήσεων, τα άδεια 
αεροδρόμια βολεύουν τους όποιος επί-
δοξους εισβολείς να εκμεταλλευτούν 
καταστάσεις.

Γι’ αυτό ας έχουν γνώσιν οι φύλακες 
και να επαγρυπνούν προκειμένου να απο-
φευχθούν τυχόν αιφνιδιαστικά γεγονότα. 

Το «Κανουνί» και
ο νονός Ερντογάν 

Πριν από μερικές μέρες έφτασε στη 
Μερσίνα της Τουρκίας το τρίτο γεωτρη-
τικό σκάφος που αγόρασε η Άγκυρα τον 
περασμένο μήνα σε δημοπρασία από τη 
Βρετανία. Το «Κανουνί», το οποίο, όπως 
λέχθηκε, θα το «βαφτίσει» ο Ερντογάν.  

Το «Κανουνί», σύμφωνα με ειδικούς, 
έχει ικανότητα γεώτρησης σε βάθος 11.400 
μέτρων, τη μεγαλύτερη από τα άλλα δύο 
τουρκικά γεωτρύπανα.

Το νέο τουρκικό γεωτρύπανο προ-
ορίζεται για τις παράνομες έρευνες και 
γεωτρήσεις της Τουρκίας στην ΑΟΖ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και μάλιστα σε 
τεμάχια που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί νό-
μιμα από την κυβέρνηση. 

Το  35μελές προσωπικό, λόγω της 
έξαρσης του κορωνοϊού στη Βρετανία, 
τέθηκε προληπτικά σε καραντίνα και θα 
παραμείνει στο σκάφος για 14 ημέρες. 
Μετά τη λήξη της περιόδου καραντίνας, 
θα αρχίσουν οι εργασίες συντήρησης και 

αναβάθμισης του σκάφους.
Υπολογίζεται πως θα είναι έτοιμο περί 

τα τέλη του  Απρίλη ή αρχές του Μάη. 
Όταν δηλαδή τα μέτρα κατά του κορωνο-
ϊού θα αρχίσουν, όπως υπολογίζεται, να 
χαλαρώνουν, αλλά ο οικονομικός τομέας 
θα είναι σχεδόν διαλυμένος. 

Τότε δεν αποκλείεται η Τουρκία  να 
κλιμακώσει ή και να  κορυφώσει τις προ-
κλήσεις και τις προβοκατόρικες ενέργειές 
της  τους επόμενους μήνες σε Κύπρο, 
Ελλάδα και Αιγαίο. 

Οι καιροί είναι κρίσιμοι και ένα θερμό 
επεισόδιο δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Αυξημένη αμερικανική παρου-
σία στη Μαύρη Θάλασσα

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν 
ήδη κυκλοφορήσει στη  Βουλγαρία, την πιο 
υποταγμένη στις ΗΠΑ - μετά την Ελλάδα 
–χώρα των Βαλκανίων, τον τελευταίο καιρό 
υπάρχει αυξημένη αμερικανική στρατι-
ωτική παρουσία στη Μαύρη Θάλασσα. 
Τα ξενοδοχεία στις παράλιες περιοχές της 
χώρας έχουν γεμίσει ασφυκτικά (χειμω-
νιάτικα!!!) με Αμερικανούς στρατιώτες.

Τι ετοιμάζουν οι επίδοξοι εισβολείς 
είναι άγνωστο. Πριν από μερικές μέρες ο 
Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο υπεν-
θύμισε εν μέσω καταγγελιών κατά της 
Ρωσίας (ότι σκότωσε εκατοντάδες Τούρ-
κους στρατιώτες στο Ιντλίμπ της Συρίας), 
πόσο οι ΗΠΑ στηρίζουν τη σύμμαχό τους 
Τουρκία και πόσο είναι πρόθυμες να την 
στηρίζουν.

Είναι γνωστό πως τόσο οι ΗΠΑ όσο 
και η Τουρκία έχουν μεγάλες βλέψεις και 
στη Μαύρη Θάλασσα. Η μεν πρώτη για 
επέκταση των συνόρων της, η δεύτερη 
για να αναχαιτίσει τη ρωσική επιρροή. 

Ας βρισκόμαστε λοιπόν σε επιφυλα-
κή και επαγρύπνηση. Ναι μεν αυστηρά 
μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού, 
αλλά και προληπτικά μέτρα προστασίας 
για την εθνική μας επιβίωση. 



Υγείας έλαβε την απόφαση να μετατραπεί σε 
Νοσοκομείο Αναφοράς για τον κορωνοϊό. 
Την περασμένη εβδομάδα εκκενώθηκαν η 
Γυναικολογική και Παιδιατρική Πτέρυγα, 
μία μέρα μετά και την πραγματοποίηση 
ειδικής άσκησης εκκένωσης από την Υπη-
ρεσία Ασθενοφόρων στην οποία παρούσα 
ήταν και η Διευθύντρια του Υπουργείου 
Υγείας. Οι ασθενείς και οι έγκυοι γυναίκες 
που βρίσκονταν στις πτέρυγες μεταφέρ-
θηκαν σε άλλα νοσηλευτήρια, ενώ στη 
συγκεκριμένη πτέρυγα έγιναν αρχικά όλες 
οι απαραίτητες διαδικασίες διαχωρισμού 
από το υπόλοιπο νοσηλευτήριο. Αρχικά 
με την ενέργεια αυτή, 28 συνολικά κλί-
νες ήταν στη διάθεση του Υπουργείου 
Υγείας και του ΟΚΥπΥ, ώστε να μπορούν 
να νοσηλευτούν ασθενείς με κορωνοϊό.

Αντιδράσεις
από τοπικές Αρχές

Η αρχική ενέργεια της μερικής 

εκκένωσης του Νοσοκομείου έφερε 
αντιδράσεις από τοπικές Αρχές και 
επιχειρηματίες της περιοχής. Με επι-
στολή τους στις 10 Μαρτίου σε Υπουργό 
Υγείας και Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
αντίστοιχα, εξέφρασαν τον προβλημα-
τισμό τους για το γεγονός ότι η επαρχία 
Αμμοχώστου δεν τυγχάνει της ανάλογης 
συμπεριφοράς με τα όσα προσφέρει. 
Στην επιστολή των τοπικών Αρχών,  την 
οποία υπέγραψαν οι τέσσερεις Δήμαρχοι, 
Αγίας Νάπας, Δερύνειας, Παραλιμνίου 
και Σωτήρας καθώς και οι Κοινοτάρχες 
Αυγόρου, Αχερίτου, Άχνας και Φρενά-
ρους, επισημαίνεται η μεγάλη ανησυ-
χία των κατοίκων της περιοχής από τη 
νοσηλεία κρουσμάτων κορωνοϊού στο 
δημόσιο νοσηλευτήριο της επαρχίας, το 
οποίο θα επιφέρει, όπως αναφέρεται, 
ακόμη ένα πλήγμα στην περιοχή μετά 
και το μεγάλο πλήγμα και τις αλυσιδωτές 
επιπτώσεις στην τουριστική βιομηχανία.

Πλήρης εκκένωση
Νοσοκομείου

Τις επόμενες μέρες και συγκεκριμένα 
μέχρι τις αρχές της εβδομάδας πραγμα-
τοποιήθηκε η πλήρης εκκένωση του 
Νοσοκομείου με την εκκένωση της Καρ-
διολογικής και της Παθολογικής Κλινι-
κής. Σε ανακοίνωσή του το Νοσοκομείο 
ενημερώνει ότι μέχρι και (τουλάχιστον) 
αύριο Δευτέρα, 23 Μαρτίου, αναβάλλο-
νται όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού 
στα Εξωτερικά Ιατρεία, το Ακτινολογικό 
Τμήμα και το Τμήμα Φυσιοθεραπείας. 
Το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων 
Περιστατικών, η Μονάδα Αιμοκάθαρσης, 
το Νοσοκομειακό Εργαστήριο και το Φαρ-
μακείο θα λειτουργούν κανονικά.

Οι έγκυοι γυναίκες που είχαν προγραμ-
ματισμένο ραντεβού στο Γενικό Νοσοκο-
μείου Αμμοχώστου από τις 17/03/2020 
μέχρι και τις 27/03/2020, χρειάζεται να 
επικοινωνούν με το Μαιευτικό Τμήμα του 

Γ.Ν. Λάρνακας, στο τηλέφωνο 24800412 
για να κλείνουν ραντεβού, ενώ η εξέτασή 
τους θα γίνεται από τους Γυναικολόγους 
του Γ.Ν. Αμμοχώστου.

Επίσης, σε συνέχεια του διατάγματος 
του Υπουργού Υγείας της 19ης Μαρτί-
ου, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας με Αριθμό 
107, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, όπως 
το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου συ-
νεχίσει τη λειτουργία του ως νοσοκομείο 
αναφοράς για επιβεβαιωμένα κρούσματα 
κορωνοϊού με την παράλληλη λειτουργία 
στο νοσοκομείο Τμήματος Ατυχημάτων 
και Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και 
της Μονάδας Αιμοκάθαρσης.

Λειτουργία Ιατρείου
Λοιμωδών Νοσημάτων

Στον υπόγειο χώρο του Νοσοκομείου 
λειτουργεί και Ιατρείο Λοιμωδών Νοση-
μάτων, στο οποίο λαμβάνονται δείγματα 

από ύποπτα περιστατικά κορωνοϊού, τα 
οποία αποστέλλονται από το 1420. Μάλιστα, 
δεν αποκλείεται τις επόμενες μέρες να 
ενισχυθεί η λειτουργία του ιατρείου με τη 
λήψη αλλά και την εξέταση δειγμάτων στον 
ίδιο χώρο με ειδικό μηχάνημα, ώστε να 
γίνεται άμεση έκδοση των αποτελεσμάτων.

Επίσης, στην ανακοίνωση του Γενικού 
Νοσοκομείου Αμμοχώστου επισημαίνε-
ται ότι πρώτο μέλημα είναι η προφύλαξη 
των ασθενών αλλά και του προσωπικού 
από τον κορωνοϊό και για τον λόγο αυτό 
παρακαλεί το κοινό να προσέρχεται στο 
Νοσοκομείο μόνον όταν είναι επείγουσα 
ανάγκη.

«Νοσοκομείο ελπίδας…»
Η λειτουργία του Νοσοκομείου Αμ-

μοχώστου ως νοσοκομείου αναφοράς 
αναμφίβολα έφερε στην επιφάνεια και 
τα προβλήματα υποστελέχωσης,  τα οποία 
αντιμετωπίζει το νοσοκομείο. Οι 120, πε-
ρίπου, κλίνες που είναι στη διάθεση τού 
Υπουργείου Υγείας καθώς και οι έξι κλίνες 
της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας χρήζουν 
και της ανάλογης στελέχωσης. Ένα πρό-
βλημα που αναδείχθηκε είναι η απουσία 
Εντατικολόγου στο Νοσοκομείο αλλά και 
γιατρών άλλων ειδικοτήτων. Αναμένεται 
μάλιστα η στελέχωση του νοσηλευτηρίου 
με Λοιμωξιολόγο, δύο Πνευμονολόγους, 
τέσσερεις Παθολόγους, πέντε Καρδιολόγους 
καθώς και με Ψυχολόγο, όπως ανέφερε σε 
πρόσφατες δηλώσεις της η Διευθύντρια 
του Υπουργείου Υγείας. 

Από την άλλη, φαίνεται πως, παρά 
τον αυξημένο αριθμό επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων κορωνοϊού που ανακοινώ-
νονται καθημερινά, στο Νοσοκομείο της 
Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, γεννιέται 
και η ελπίδα η οποία πρέπει να αναδει-
κνύεται. Μέχρι στιγμής, πέντε συνολικά 
ασθενείς έχουν λάβει εξιτήριο, χωρίς να 
αποκλείεται τις επόμενες μέρες να λάβουν 
κι άλλοι ασθενείς εξιτήριο, αφού η γενική 
κατάσταση της υγείας των περισσοτέρων 
θεωρείται πολύ καλή.

Από την άλλη, και αυτό αξίζει να επιση-
μαίνεται, είναι και οι άνθρωποι της πρώτης 
γραμμής, οι γιατροί, νοσηλευτές και το 
υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου, οι 
οποίοι γνωρίζουν πως τίθεται σε κίνδυνο 
η υγεία τους, και με τα λιγοστά εφόδια 
και μέσα που διαθέτουν, στέλνουν και 
μήνυμα ελπίδας μέσα από το νοσοκομείο,  
καλώντας τον υπόλοιπο κόσμο να μείνει 
σπίτι του, ώστε να μπορέσουν ν’ αντεπε-
ξέλθουν στον δύσκολο αγώνα εναντίον 
ενός αόρατου και ανηλεούς εχθρού.

Η όλη κατάσταση την οποία βιώνει 
η Πάφος, και φυσικά η Κύπρος, 
τις τελευταίες ημέρες με τον κο-

ρωνοϊό δεν θα μπορούσε να χωρέσει σε 
κανένα άρθρο εβδομαδιαίας εφημερίδας, 
αφού τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς και 
στιγμή με στιγμή ό,τι και αν γράψεις, ήδη 
έχει ξεπεραστεί από τα γεγονότα. 

Στην εβδομάδα που μας πέρασε πολλά 
είδαν το φως της δημοσιότητας και αρκετά 
ήταν εκείνα με τα οποία ένας αρθρογράφος 
μπορεί να καταπιαστεί. Από τις ουσιώδεις 
ελλείψεις σε θέματα εξοπλισμού μέχρι 
το πόσο έτοιμοι ή ανέτοιμοι ήμασταν να 
ανταποκριθούμε σε αυτό που ζούμε. Να 
σημειωθεί ότι τα πράγματα θα μπορούσαν 
να είναι και πολύ χειρότερα αν αναλύσει 
κανείς τα περιστατικά κορωνοϊού που 
ήταν θετικά και τις ιχνηλατήσεις τους 
που ακολούθησαν. 

Ένα θέμα στο οποίο πρέπει να σταθούμε, 
ανάμεσα στα τόσα πολλά, είναι οι δυνα-
τότητες που παρέχεις στους στρατιώτες 
σου να αντιμετωπίσουν τον εχθρό όταν 
τους ρίχνεις στο πεδίον της μάχης. Αν 
τους εξοπλίσεις με τα τελευταία όπλα που 
δημιουργήθηκαν, αν τους έχεις θωρακίσει 
με την τεχνολογία που απαιτείται και αν 
τους παρείχες τα μέσα που χρειάζονταν για 
να πολεμήσουν τον εχθρό, τότε μπορείς να 
είσαι ήσυχος ότι έπραξες το καθήκον σου. 

Όταν όμως αποδεδειγμένα τους άφησες 
ανοχύρωτους,  τότε το μόνο που χρειάζεται 
να κάνεις είναι να προσπαθήσεις να το 
αναστρέψεις και να βγεις μπροστά. 

Μιας και δεν μιλάμε για πόλεμο με 
στρατιωτικά μέσα αλλά για ιατρικό πόλεμο 
με έναν αόρατο εχθρό, όπως χαρακτηρίστη-
κε, έναν ύπουλο αντίπαλο που έκλεισε τα 
σύνορα των χωρών, που σκότωσε σχεδόν 
10.000 αμάχους (αν δεν έχει ξεπεραστεί 
ήδη ο αριθμός) και ακόμη θερίζει ανά το 
παγκόσμιο, δεν νοείται σήμερα, μετά από 
όλον αυτόν τον θόρυβο που ξεκίνησε εδώ 
και ενάμιση μήνα, να στέλνεις προσωπικό 
να χειριστεί επιβεβαιωμένο κρούσμα με 
στολή χειρουργείου. 

Μάλιστα, με στολές χειρουργείου, με 

μάσκες και αυτές τις γνωστές μπλε ρό-
μπες προσπαθούσαν, φιλότιμα μεν, άνισα 
όμως απέναντι στον «εχθρό», να εργαστούν 
στην Εντατική του Γενικού Νοσοκομείου 
Πάφου οι γιατροί και οι νοσηλευτές, οι 
οποίοι είχαν μπροστά τους όχι ένα,  αλλά 
δυο επιβεβαιωμένα κρούσματα. 

Όπως φαίνεται ο συγκεκριμένος 
ασθενής, ο οποίος νόσησε από επίσκεψη 
συγγενών του στην Παθολογική Κλινι-
κή, δημιούργησε αλυσίδα κρουσμάτων 
στον Παθολογικό θάλαμο, στη Μονάδα 
Εντατική Θεραπείας, στη Νεφρολογική 
κλινική αλλά και σε ακόμη μια κλινική του 
Νοσοκομείου, που την ώρα που γραφόταν 
αυτό το κείμενο δεν είχε ακόμη δοθεί στη 
δημοσιότητα μέσω ανακοίνωσης από το 
Υπουργείο Υγείας.

Την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά οι 
αντιδράσεις, οι φωνές και τα παράπονα 
των εργαζομένων στο Νοσοκομείο δεν 
μπορούσαν πλέον να μην έρθουν στην 
επιφάνεια. Αρχή έκανε ο διευθυντής της 
Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου, 
Δρ Ιωσήφ Μουτήρης, ο οποίος μίλησε 
για ακυβέρνητο καράβι. 

Ακολούθησε ο διευθυντής της Πνευ-
μονολογικής κλινικής, Δρ Άδωνης Ελευ-

θερίου, ο οποίος είπε πως το νοσοκομείο 
βρίσκεται στον αυτόματο πιλότο. 

Το γάντι σήκωσαν βεβαίως και οι 
νοσηλευτές, αφού κι  αυτοί μαζί με τους 
γιατρούς αναγκάζονται να τραβήξουν το 
μεγάλο κουπί.

Μάλιστα νοσηλεύτρια, η οποία βρέθηκε 
θετική στον ιό,  σε αναφορά της στα ΜΚΔ 
έκανε λόγο για έναν πόλεμο, στον οποίο 
το προσωπικό εστάλη δίχως όπλα. 

Υπάρχει όμως και
η αλυσίδα αγάπης   

Ο Δήμος Πάφου, στηρίζοντας ουσια-
στικά και αποτελεσματικά τη συλλογική 
προσπάθεια για περιορισμό της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού, προχώρησε στη σύσταση 
Γραφείου Στήριξης και Εξυπηρέτησης 
Ατόμων Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών 
Ομάδων, με στόχο να βοηθήσει και να 
ενθαρρύνει τα άτομα αυτά να παραμεί-
νουν σπίτι τους.

Μέσω του ειδικού τηλεφωνικού αριθ-
μού 80006362 τα άτομα της τρίτης ηλικίας 
ή των ευπαθών ομάδων, τα οποία δεν 
μπορούν να βγουν από το σπίτι για αγορές 
απαραίτητων ειδών πρώτης ανάγκης ή 
προμήθειες αναγκαίων φαρμάκων, θα 

μπορούν να τηλεφωνούν στον Δήμο 
Πάφου, ώστε ειδικά εξοπλισμένα μέλη 
του προσωπικού της Τοπικής Αρχής να 
αναλαμβάνουν την εξυπηρέτησή τους, πη-
γαίνοντας στο φαρμακείο ή την υπεραγορά 
για να κάνουν τα αναγκαία ψώνια των 
ατόμων αυτών και να τα παραδώσουν 
στο σπίτι τους.

Το Γραφείο θα διαχειρίζονται Λει-
τουργοί του Δήμου Πάφου, οι οποίοι 
θα είναι στη διάθεση των δημοτών για 
κάθε πληροφορία και εξυπηρέτηση από 
τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 2.00 μ.μ. κατά τις 
εργάσιμες μέρες.

 
Ομάδα υποστήριξης και επιτή-
ρησης των μέτρων του Κρά-
τους συστήνει ο Δ. Πάφου

Στη σύσταση Ομάδας Υποστήριξης 
και Επιτήρησης των μέτρων που έχουν 
ληφθεί από το Κράτος για τον περιορισμό 
της διάδοσης του κορωνοϊού προχωρεί ο 
Δήμος Πάφου, με στόχο την επίβλεψη της 
συμμόρφωσης των δημοτών με τα δια-
τάγματα που εκδίδονται από τον Υπουργό 
Υγείας την κρίσιμη αυτή περίοδο.

Συνδράμοντας το έργο της Αστυνομίας, 
προστίθεται στην ανακοίνωση, η Ομάδα 

Υποστήριξης και Επιτήρησης του Δήμου, 
αποτελούμενη από 10 υπαλλήλους με 
επικεφαλής τον Δημοτικό Υγειονομικό 
Επιθεωρητή Χρίστο Χρίστου και τον Λο-
χία της Τροχονομικής Υπηρεσίας,Σάββα 
Πέτρου, θα έχει ως αποστολή τον εντοπι-
σμό κάθε αδικαιολόγητης και αχρείαστης 
συνάθροισης ατόμων σε κλειστούς ή ανοι-
κτούς χώρους της πόλης, όπως καφετερίες, 
εστιατόρια, πλατείες, πάρκα κ.λπ. και να 
προβαίνει στις δέουσες αυστηρές συστά-
σεις προς τους παρανομούντες, καλώντας 
ταυτόχρονα την Αστυνομία.

Το έργο αυτό καλούνται να συνδράμουν 
και οι πολίτες, τηλεφωνώντας ή στέλνο-
ντας μήνυμα στους ειδικούς αριθμούς 
99717210 και 99717157 από τις 6.00 
π.μ. μέχρι τις 10.00 μ.μ., ώστε η Ομάδα 
Επιτήρησης του Δήμου να λαμβάνει 
γνώση της οποιασδήποτε παράνομης 
και επικίνδυνης συνάθροισης κοινού 
και να προβαίνει στις δέουσες ενέργειες.

Η προστασία της υγείας των πολιτών 
είναι ευθύνη όλων μας και δεν μπορεί 
να τίθεται σε πρόσθετο κίνδυνο από την 
ανεύθυνη και αλόγιστη συμπεριφορά 
οποιουδήποτε, καταλήγει στην ανακοί-
νωσή του ο Δήμος Πάφου.
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Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου: 
«Να γίνει νοσοκομείο ελπίδας…»

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΜΟΧΏΣΤΟΥ ΏΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ ΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΏΣΗΣ,  
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΖΕΙ 
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΟΙ 120, 
ΠΕΡΙΠΟΥ, ΚΛΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡ-
ΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΕΞΙ ΚΛΙΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΡΗ-
ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΏΣΗΣ

www.simerini.com

Υπάρχει αλληλεγγύη και αγάπη

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ
pavlikkasm@ 
sigmatv.com

ΜΑΡΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
info@pafospress.com

Π
ρωτόγνωρες είναι 
οι καταστάσεις που 
βιώνει ο πλανήτης 
από το κτύπημα ενός 
αόρατου εχθρού,  ο 
οποίος έχει εισβάλει 
στις ζωές μας. Ο νέος 

κορωνοϊός έχει οδηγήσει όλες ανεξαίρετα 
τις χώρες του κόσμου να λάβουν πρωτο-
φανή μέτρα, τα οποία βέβαια δημιουργούν 
ανυπολόγιστες συνέπειες στην οικονομία, 
αλλά και στο σύστημα υγείας, που καλείται 
να παραμείνει έτοιμο να παρέχει ιατρι-
κή στήριξη και θεραπεία στους χιλιάδες 
ασθενείς που έχουν νοσήσει ή πρόκειται 
να νοσήσουν από την επιδημία.

Οι πρωτοφανείς αυτές αλλαγές δεν άφη-
σαν ανεπηρέαστο το σύστημα περίθαλψης 
της χώρας μας, το οποίο, προτού ακόμη 
εισβάλει ο ιός στο εσωτερικό, ξεκίνησε 
να εκπονεί πρωτόκολλα διαχείρισης 
εντοπισμού κρουσμάτων και περίθαλ-
ψης ασθενών. 

Νοσοκομείο Αναφοράς
Με κυριότερο λόγο το γεγονός ότι 

στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου 
δεν νοσηλεύονται κρίσιμα περιστατικά 
αλλά αποστέλλονται στα Νοσοκομεία 
Λάρνακας ή Λευκωσίας, το Υπουργείο 



ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓ-
ΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΠΡΟΣΑΡ-
ΜΟΓΉ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ Ή 

ΠΡΟΩΡΉ ΛΉΞΉ
ΤΉΣ ΑΚΑΔΉΜΑΪΚΉΣ 

ΧΡΟΝΙΑΣ;

Όσοι ξεκίνησαν 
μαθήματα, 

ασχολούνται με 
την επανάληψη της 
ύλης που έχει μέχρι 

στιγμής διδαχθεί 
στους μαθητές 

Ε
ίναι γεγονός ότι οι καταστά-
σεις δεν σήκωναν καμία 
αναβολή και καθυστέρη-
ση. Το εκπαιδευτικό σύ-
στημα -με όλους τους ιθύ-
νοντες, εμπλεκόμενους 
και μέσα- πάτησε άμεσα 

το κουμπί έναρξης για μια νέα ψηφιακή 
εκπαίδευση χωρίς καμία προσομοίωση, 
χωρίς καμία πρόβα. Η αποδοχή της νέας 
πραγματικότητας, που εδώ και καιρό κα-
ραδοκεί, έγινε ετσιθελικά, χωρίς να μπορεί 
κανείς να εκφράσει αντιρρήσεις! Μπορεί 
να λειτουργήσει υπέρ των μαθητών και 
εκπαιδευτικών, μπορεί να λειτουργήσει 
λιγότερο σε κάποιες περιπτώσεις. Κανείς 
δεν μπορεί να αμφισβητήσει όμως ότι 
υπάρχει συλλογική προσπάθεια, αποδε-
δειγμένη θέληση και ελπίδα για το αύριο 
της Παιδείας. Ωστόσο, η αγωνία εκπαι-
δευτικών, γονιών και παιδιών για όλα όσα 
πρέπει να διδάξουν/διδαχθούν τώρα ή 
μετά την επιστροφή τους στα θρανία -όποτε 
κι αν είναι αυτή- πιέζει το Υπουργείο για 
απαντήσεις, οι οποίες εξαρτώνται πάντοτε 
από τα δεδομένα ενός ιού!

Εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται 
για τηλεκπαίδευση

Οι αποφάσεις ήταν καθοριστικές και 
άμεσες. Η εκπαίδευση συνεχίζεται μέσω 
του διαδικτύου μέχρις ότου επιτραπεί η 
επιστροφή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
Οι εκπαιδευτικοί από την πρώτη στιγμή 
κλήθηκαν να επιμορφωθούν σε χρόνο 
ρεκόρ στους νέους τρόπους διδασκαλίας, 
που γίνονται πια μέσω του διαδικτύου. 
Καθόλου εύκολο για κάποιους, οι οποίοι 
δεν είναι εξοικειωμένοι -ναι, ακόμη και 
σήμερα!- στη χρήση ενός απλού υπολο-
γιστή, ταμπλέτας ή ακόμη και έξυπνου 
κινητού. Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, 
Κώστας Χατζησάββας, ανέφερε στη «Σ» 
ότι αίτημά τους ήταν η σταδιακή επιμόρ-
φωση όλων των εκπαιδευτικών στα νέα 
τεχνολογικά μέσα, το οποίο δεν υλοποι-
ήθηκε προηγουμένως. «Η επιμόρφωση 
έπρεπε να γίνεται εδώ και καιρό, πριν 
μας προλάβουν τα γεγονότα. Ωστόσο, 
εκφράζω την ικανοποίησή μου, καθώς 
η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευ-
τικών κατάφεραν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις, οργανώθηκαν με πρόγραμμα 

Οι εκπαιδευτικοί στην υπηρεσία
του online teaching
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και βρίσκονται σε επαφή και διδασκαλία 
με τους μαθητές τους». 

Από την άλλη, η διαδικασία τηλεκ-
παίδευσης δεν είναι τόσο εύκολη όσο 
ακούγεται. Ο καθηγητής Μαθηματικών 
στο Λύκειο Ιδαλίου, Γιάννης Λαζάρου, 
μίλησε στη «Σ» για τις συνθήκες κάτω από 
τις οποίες ο ίδιος εργάζεται πλέον και για 
όλα όσα πρέπει να ληφθούν υπόψη από 
τους αρμοδίους. «Για να μπορέσει να λει-
τουργήσει αποτελεσματικά η εκπαίδευση 
μέσω διαδικτύου θα πρέπει κατ’ αρχάς όλοι 
οι μαθητές και καθηγητές να έχουν στα 
σπίτια τους συσκευή -υπολογιστή ή κινητό- 
με ικανοποιητικές προδιαγραφές (μνήμη, 
ταχύτητα) που να μπορεί να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις του προγράμματος που θα 
χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία. Αυτό 
είναι κάτι που κληθήκαμε οι καθηγητές 
να διαπιστώσουμε μιλώντας με τους γο-
νείς ή μαθητές μας μέσω τηλεφώνου ή 
άλλων διαδικτυακών εφαρμογών, αφού 
η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά το κλεί-
σιμο των δημόσιων σχολείων. Στο θέμα 
χειρισμού των υπολογιστών ή κινητών 
συσκευών από τους μαθητές θεωρώ 
ότι είμαστε τυχεροί, αφού οι ικανότητες 
των μαθητών είναι σε πολύ καλό επίπε-
δο, γνωρίζουν τη χρήση email, πώς να 
πληκτρολογήσουν έναν σύνδεσμο που 
θα τους δοθεί, να εγκαταστήσουν ένα νέο 
πρόγραμμα στον υπολογιστή ή μια νέα 
εφαρμογή στο κινητό, να κάνουν login, 
να δημιουργήσουν ένα νέο προφίλ αν 
χρειαστεί και να παίξουν με τις ρυθμίσεις ή 
να ενταχθούν σε μια βιντεοσυνομιλία. Όλα 
αυτά τα κάνουν με σχετική ευκολία λόγω 
της εκπαίδευσής τους στο μάθημα των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά κυρίως 
λόγω της νεανικής τους «περιέργειας» για 
οτιδήποτε νέο και εξελιγμένο κυκλοφορεί 
στα χέρια τους, όπως το έξυπνο κινητό 
τηλέφωνο».

Το ίδιο δεν συμβαίνει με μερίδα καθη-
γητών, όπως δήλωσε ο κ. Λαζάρου. «Και 
ενώ οι περισσότεροι καθηγητές μπορούν 
να χειριστούν με μεγάλη ευκολία τα πιο 
πάνω, έχουμε και συνάδελφους καθηγη-
τές, συνήθως πιο μεγάλης ηλικίας, που 
βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη, να 
πρέπει να μεταμορφωθούν από καθηγη-

τές της τάξης ενός πραγματικού σχολείου 
σε διαδικτυακούς βιντεο-οργανωτές ενός 
μαθήματος με ενεργό ταυτόχρονη συμ-
μετοχή 20-25 μαθητών, σε πρωτόγνω-
ρο διαδραστικό περιβάλλον με φόντο το 
γραφείο τους ή ακόμα και την κουζίνα». 
Η δυσκολία κάποιων στην προσαρμογή 
των νέων δεδομένων προκαλεί εκ φύσεως 
προβλήματα συγχρονισμού διαδικασιών 
εκπαίδευσης, εφόσον όπως μας ανέφερε 
και ο κ. Χατζησάββας κάποιοι εκπαιδευτικοί 
ήδη ξεκίνησαν μαθήματα διαδικτυακά, 
ενώ κάποιοι άλλοι ακόμη. 

Αλαλούμ με το περιεχόμενο 
των μαθημάτων

Όσοι ξεκίνησαν μαθήματα ασχολού-
νται με την επανάληψη της ύλης που έχει 
μέχρι στιγμής διδαχθεί στους μαθητές. Ο 
Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ δήλωσε στη «Σ» 
ότι οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας 
όσον αφορά το περιεχόμενο των τηλεδιδα-
σκαλιών  χαρακτηρίζονται από ασάφειες, 
καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν 
πού να εστιάσουν τη δεδομένη στιγμή. 
«Ζητούμε σαφείς οδηγίες για το διάστημα 
κατά το οποίο η εκπαίδευση λειτουργεί 
μέσω του διαδικτύου. Υπάρχουν εκπαι-
δευτικοί που προχωρούν σε επαναλήψεις 
των τελευταίων κεφαλαίων, υπάρχουν πάλι 
άλλοι που ξεκίνησαν από την αρχή της 
ύλης. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρες οδηγί-
ες. Επίσης το Υπουργείο δεν ξεκαθαρίζει 
τι θα γίνει με την εξεταστέα ύλη. Υπάρ-
χουν επιθεωρητές που δίδουν εντολές να 
προχωρήσουμε την ύλη, υπάρχουν πάλι 
άλλοι που επιμένουν να παραμείνουμε 
σε επαναλήψεις». 

Την ανάγκη καθορισμού της εξεταστέας 
ύλης τόνισε και ο κ. Λαζάρου. «Χρειάζε-
ται άμεσα ο καθορισμός της εξεταστέας 
ύλης. Θεωρώ λογικό η εξεταστέα ύλη να 
παγώσει στο σημείο που πάγωσε και η 
διδακτέα, δηλαδή στις 10 Μαρτίου 2020, 
και να μείνουν εκτός ύλης τα κεφάλαια 
που δεν έχουν διδαχθεί. Είναι ανέφικτο, 
στα περισσότερα μαθήματα να διδάξου-
με νέα ύλη. Οι συνθήκες στην τάξη και 
η επαφή που έχουμε με τους μαθητές 
είναι διαφορετική και προς το παρόν, το 
να επιχειρήσουμε να διδάξουμε νέα ύλη 

με τον νέο διαδραστικό τρόπο φαντάζει 
πολύ δύσκολο και για μας αλλά και για 
τους μαθητές. Είναι επίσης άδικο αφού 
δεν θα έχουν όλοι ανεξαιρέτως -μαθητές 
και καθηγητές- αυτήν τη δυνατότητα, ή 
ακόμη και αν την έχουν ίσως να έχασαν 
εκείνο το μάθημα, ίσως γιατί κάποιος 
άλλος χρησιμοποιούσε τον υπολογιστή 
στο σπίτι ή υπήρξε ολιγόωρη διακοπή 
στο διαδίκτυο, καθημερινά προβλήματα 
σε ένα σπίτι». 

Τι θα γίνει με τις εξετάσεις
Τις ανησυχίες της εκπαιδευτικής και 

μαθητικής κοινότητας σπεύδει να καθη-
συχάσει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το 
οποίο προβαίνει σε συχνές ανακοινώσεις, 
οι οποίες περιστρέφονται γύρω από την 
πραγματικότητα. Ότι, δηλαδή, δεδομένου 
τού άγνωστου αύριο, οι ενέργειες όλες 
καθορίζονται από τις ανάγκες τού σήμερα. 
Συγκεκριμένα, το Υπουργείο ξεκαθάρισε 
ότι αναμένει τις εξελίξεις και μόνον όταν 
υπάρχουν οριστικά δεδομένα θα ληφθούν 
αποφάσεις τόσο για τη συνέχιση της διδα-
σκαλίας, όσο και για τα υπόλοιπα ζητήματα 
της σχολικής οργάνωσης, όπως και των 
εξετάσεων. 

Στην ανακοίνωσή του το ΥΠΠΑΝ, 
υπενθύμισε ότι «από την πρώτη στιγμή 
το Υπουργείο επισήμανε ότι μεταξύ των 
μέτρων που εξετάζονται δεν πρέπει να 
αποκλείεται, αν παραστεί αναγκαία, και 
παράταση της διάρκειας διδασκαλίας και 
αυτή ακόμη η παράταση της σχολικής 
χρονιάς». Για την εξεταστέα ύλη ο ίδιος 
ο Υπουργός σε πρόσφατες δηλώσεις 
του διευκρίνισε δημόσια, προκειμένου 
να απαντήσει σε ερωτήματα γονέων, 
ότι εξετάσεις γίνονται πάντα σε ό,τι έχει 
διδαχθεί. «Επομένως», συνεχίζει η ανα-
κοίνωση, «στη φετινή σχολική χρονιά οι 
εξετάσεις θα διεξαχθούν στη βάση των 
όσων διδάχθηκαν στο σχολείο μέχρι 
τη διακοπή της διδασκαλίας και όσων 
θα διδαχθούν μετά την επανέναρξη της 
διδασκαλίας. Η σχολική χρονιά δεν έχει 
ολοκληρωθεί και αν τυχόν παραστεί ανά-
γκη, αυτή θα παραταθεί με απόφαση 
της Πολιτείας».



Ε
ίναι και αυτοί που ζουν 
λίγο μακριά μας. Είναι 
και αυτοί που κρατούν 
ζωντανά ακόμη τα χωριά 
μας. Είναι και αυτοί που 
δεν έχουν τα πάντα δίπλα 
τους. Είναι και αυτοί που 

δυσκολεύονται να μετακινηθούν. Είναι 
και αυτοί που δεν έχουν κοντά τους τα 
παιδιά τους και δεν πρόκειται να τα δουν 
σύντομα. Πρόκειται για τον πληθυσμό 
των ορεινών κοινοτήτων, το μεγαλύτε-
ρο μέρος του οποίου ανήκει στην τρίτη 
ηλικία. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για 
περιορισμό στο σπίτι είναι αποτελεσματι-
κά για όσους μπορούν εύκολα να έχουν 

τα απαραίτητα κοντά τους αλλά και την 
υγεία τους. Τί γίνεται όμως με αυτούς 
που χρειάζονται εκεί μια βοήθεια, λίγα 
τρόφιμα, λίγα φάρμακα και δεν μπορεί 
κάποιος να τους τα προμηθεύσει εύκολα; 
Ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινο-
τήτων, έχοντας πλήρη συναίσθηση των 
δύσκολων ωρών που περνά ο τόπος μας, 
αποφάσισε να επεκτείνει τα μέτρα προ-
στασίας ενισχύοντας τις ευάλωτες ομάδες 

που κατοικούν στα ορεινά.

Κοντά σε όσους χρειάζεται
Ο κ. Χαμπιαούρης έλαβε υπόψη το 

γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του 
πληθυσμού των ορεινών περιοχών είναι 
ηλικιωμένοι και ότι πολλοί από αυτούς 
χρειάζονται περισσότερη βοήθεια και 
στήριξη. Μιλώντας στη «Σ», ανέφερε ότι 
εφόσον τα άτομα αυτά δεν  θα μπορούν 

να έχουν κοντά τους τα παιδιά τους για 
να τους φέρουν τα απαραίτητα ή ακόμη 
πολλοί δεν έχουν βοηθούς για να τους αγο-
ράσουν ένα γάλα, αποφάσισε να συμβάλει 
στην προσπάθεια προστασίας των ατόμων 
αυτών. Ο ίδιος ετοίμασε έναν πίνακα και 
τον έστειλε στις κοινότητες. Σε αυτόν τον 
πίνακα ζητήθηκε από τις κοινότητες να 
συμπληρώσουν τον αριθμό των ατόμων 
με αναπηρίες ή που ανήκουν σε ευάλω-

τες ομάδες, καθώς και τις ανάγκες τους 
από τρόφιμα και φάρμακα ή ό,τι άλλο 
χρειάζονται.

Ακολούθως επικοινώνησε με την 
Υπουργό Εργασίας, κ. Ζέτα Αιμιλιανί-
δου, η οποία εξήγγειλε δράσεις για την 
εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και ευάλωτων 
ομάδων και μαζί με ομάδα εθελοντών 
προχώρησαν στην τυποποίηση λίστας 
τροφίμων. Οι κοινότητες,  χαιρετίζοντας 

την ενέργεια του Επιτρόπου, απάντησαν 
θετικά στην πρόσκληση για συμβολή τους 
στην προσπάθεια στήριξης των ευάλωτων 
ομάδων. Αυτό που μένει είναι η οργα-
νωτική διαδικασία όλων των θεμάτων, η 
αποστολή των εντύπων με τις λίστες τρο-
φίμων στα κοινοτικά συμβούλια, τα οποία 
θα συμπληρώνουν με όσα χρειάζονται 
και αφού συγκεντρώνονται οι ανάγκες 
στα συντονιστικά κέντρα που θα δημι-
ουργηθούν ανάλογα με τα συμπλέγματα 
που υπάρχουν, τότε θα υπάρχει άμεση 
επικοινωνία με τους εφοδιαστές, όπως 
είναι τα σουπερμάρκετ ή και τα φαρμακεία.

Σε περίπτωση
αυστηρότερων μέτρων

Ο Επίτροπος ξεκαθάρισε πως μέχρι 
στιγμής δεν αντιμετωπίστηκε κάποιο θέμα 
με τον ανεφοδιασμό των καταστημάτων 
ή των κατοίκων των ορεινών περιοχών. 
Σε περίπτωση εξαγγελίας αυστηρότερων 
μέτρων για τον περιορισμό της λοίμωξης, 
ο κ. Χαμπιαούρης τόνισε πως δεν θα μεί-
νουν αβοήθητα τα άτομα που χρήζουν 
κάποιας στήριξης. Έχουν καθοριστεί τα 
πλάνα και το πρόγραμμα συντονισμού, το 
οποίο, όπως μας εξήγησε, θα ανακοινωθεί 
αργότερα. «Θα πρέπει όλοι μας να επιδεί-
ξουμε υπευθυνότητα και αλληλεγγύη», 
όπως δήλωσε, γι’ αυτό και θα πρέπει «να 
στρέψουμε την προσοχή μας στα άτομα 
με αναπηρία, στους ηλικιωμένους και 
στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, 
τους οποίους πρέπει να στηρίξουμε». Σε 
τέτοιες στιγμές απλώς ο ένας στέκεται και 
στηρίζει τον άλλο.

Της Κυριακής
www.simerini.com
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Η 
Κύπρος μας αντι-
μετωπίζει σήμερα 
μια πανδημία και ο 
καθένας από εμάς 
καλείται να αναλά-
βει ευθύνη για την 
καλύτερη δυνατή 

αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.
Είναι ξεκάθαρο ότι οι ψυχοσυναι-

σθηματικές συνέπειες είναι αναπόφευ-
κτες, γι’ αυτό και θα προσπαθήσουμε 
να δώσουμε στρατηγικές, τις οποίες ο 
καθένας μπορεί να προσαρμόσει και 
να ακολουθήσει το αμέσως επόμενο 
διάστημα.

Οι συνθήκες περιορισμού  έχουν ως 
αποτέλεσμα την κοινωνική απομόνωση, 
η οποία με τη σειρά της δημιουργεί έναν 
νέο μηχανισμό σκέψης των ανθρώπων. 
Ο άνθρωπος καλείται να εγκαταλείψει τη 
ζώνη ασφάλειας που δημιούργησε και 
να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα, τα 
οποία πιθανότατα να τον φέρουν αντιμέ-
τωπο με την ανασφάλεια. Η ανασφάλεια 
με τη σειρά της έχει ως συνέπεια την 
αντιμετώπιση συναισθημάτων άγχους, 
φόβου, πανικού, θυμού. Η σκέψη αρχίζει 
να ακολουθεί μια διαδρομή αρνητική, 
με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας κα-
τάστασης ανάλογης.

Η ζωή στο σπίτι, η συσπείρωση της 
οικογένειας, η αλλαγή της ρουτίνας και των 
καθημερινών συνηθειών του ανθρώπου 
απαιτούν νέα στρατηγική αντιμετώπισης 
με άξονες: τη σχέση μας με τον εαυτό μας, 
τη σχέση μας με τον σύντροφο μας και 
τη σχέση μας με τα παιδιά μας. 

Η σχέση μας με τον εαυτό μας καθορίζει 
τη βασική στρατηγική που θα ακολουθή-
σουμε για την αντιμετώπιση της κατάστασης. 
Όταν έχουμε κάποια δύσκολη κατάσταση 
ή κάποιο πρόβλημα στη ζωή μας είναι 
ουσιαστικό να αναλωθούμε με τη μαθητική 
πρόταση που θα ακολουθήσουμε για να 
πετύχουμε τη λύση του προβλήματος.

•Σωστή ενημέρωση. Διαβάζω και 
ενημερώνομαι για τον ιό από έγκυρες 
πηγές. Δεν διαβάζω οτιδήποτε πέσει στην 

αντίληψή μου γιατί ο άνθρωπος σε κατα-
στάσεις κρίσης και πανικού πολλές φορές 
μεγεθοποιεί ή παρερμηνεύει τα γεγονό-
τα. Πηγές όπως το Υπουργείο Υγείας, ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ε.Ε. 
θεωρούνται οι κατάλληλες τη δεδομένη 
στιγμή για να μας ενημερώνουν.

• Προσαρμογή στα νέα δεδομένα. 
Είναι σημαντικό να προσαρμοστούμε 
στα δεδομένα και να λειτουργήσουμε με 
βάση αυτά. Δηλαδή στην περίπτωση του 
αυτοπεριορισμού είναι απαραίτητο να 
προσαρμόσουμε μια νέα καθημερινότητα, 
κατά την οποία να συμπεριλαμβάνουμε 
δραστηριότητες τόσο για τη δική μας ικα-
νοποίηση όσο και για την ικανοποίηση 
της οικογένειας.

• Πρόγραμμα ημέρας. Ο καθένας θα 

ήταν καλό να έχει ένα ημερήσιο πρό-
γραμμα. Το να παραμείνει ο χρόνος μας 
ακαθόριστος, χωρίς στόχο και ουσία, θα 
αποτελέσει αιτία για συναισθήματα αρνη-
τικά, για σκέψεις φοβικές και θα οδηγήσει 
σε αδράνεια με αποτελέσματα άσχημα.

• Πνευματικότητα. Ενώ ο άνθρωπος 
ήταν ένα καλοκουρδισμένο ρομπότ μέσα 
στην καθημερινότητά του χωρίς ουσι-
αστικό χρόνο για τον εαυτό του, τώρα 
ξαφνικά υπάρχει χρόνος απεριόριστος 
για τον καθένα. Ευκαιρία λοιπόν να ανα-
λογιστούμε τις πνευματικές μας ανάγκες 
και να ξεκινήσουμε μιαν αναζήτηση της 
ύπαρξής μας. Σκεφτείτε πόσο δεδομέ-
νες ήταν κάποιες καταστάσεις και πώς 
καταλάβαμε τη σημασία τους με το που 
τις χάσαμε!

• Θετικότητα. Αφού τα δεδομένα δεν 
αλλάζουν, ας «επωφεληθούμε» από τη 
σημερινή κατάσταση. Ας κάνουμε αυτά 
που δεν είχαμε την πολυτέλεια του χρόνου 
να πραγματοποιήσουμε. Ας διαβάσου-
με αυτό το βιβλίο που τόσον καιρό το 
προγραμματίζαμε, ας γυμναστούμε, ας 
δούμε μια καλή ταινία, ας ασχοληθούμε 
με τον κήπο, ας αναδιοργανώσουμε την 
γκαρνταρόμπα μας, και πόσα άλλα!

Η σχέση μας με τον σύντροφό μας 
θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην 
απομόνωσή μας.

• Κοινή στρατηγική αντιμετώπισης της 
κατάστασης. Είναι σημαντικό να αποφα-
σιστεί από κοινού πώς θα αντιμετωπίσει 
το ζευγάρι την απομόνωση, πώς θα ενη-
μερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις. 

• Πρόγραμμα ημέρας. Θα πρέπει να 
καθοριστεί το πρόγραμμα του καθενός 
καθημερινά αλλά και των κοινών δρα-
στηριοτήτων τους.

• Πρόγραμμα οικογένειας. Εφόσον 
υπάρχουν παιδιά, θα πρέπει να ενη-
μερωθούν ανάλογα με την ηλικία για 
την κατάσταση. Τα παιδιά χρειάζονται 
ρουτίνα, οπότε οι γονείς χρειάζεται να 
φτιάξουν ένα δημιουργικό πρόγραμμα 
για την απασχόληση των παιδιών.

• Συναισθηματική σύνδεση. Είναι η 
κατάλληλη περίοδος να επικοινωνήσουμε 
ουσιαστικά με τον/τη σύντροφό μας, να 
εκφράσουμε σκέψεις, προβληματισμούς, 
ανησυχίες και ανάγκες με στόχο την επα-
νασύνδεσή μας μακριά από τις ασφυκτικές 
υποχρεώσεις μιας τυπικής μέρας.

• Όμορφες στιγμές. Η δημιουργία 
όμορφων στιγμών είναι σπουδαίο ερ-
γαλείο για να μας ανυψώσει το ηθικό και 
την ψυχική διάθεση.

Η σχέση μας με τα παιδιά μας. Ο χρό-
νος που μπορούμε να περάσουμε με τα 
παιδιά μας είναι υψίστης σημασίας αυτήν 
την περίοδο.

• Επικοινωνία. Ας αφήσουμε τα παιδιά 
μας να μας μιλήσουν, για τη ζωή τους, 
τους φίλους τους, τις ανησυχίες τους. Ας 
μοιραστούμε κι εμείς με τη σειρά μας 
δικές μας σκέψεις, βιώματα.

• Δραστηριότητες. Ας κάνουμε ομα-
δικές δραστηριότητες για χαλάρωση, για 
διασκέδαση, για εκπαίδευση.

• Ενημέρωση. Ενημερώνουμε τα παιδιά 
για τα γεγονότα πάντα ανάλογα με την 
ηλικιακή τους περίοδο.

• Χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης με προσοχή. Μην παρακολου-
θείτε όλη την ημέρα το καθετί που γράφεται 
και λέγεται για τον ιό. Μην παρασύρεστε 
από αρνητικές, αγχωτικές τοποθετήσεις 
άλλων συνανθρώπων μας. Μείνετε σπίτι, 
μείνετε υγιείς, μείνετε θετικοί! 

*Κλινική Ψυχολόγος



ΤΟΥΣ ΛΕΊΠΟΥΝ ΤΑ ΟΠΛΑ, 
ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΛΕΊΠΕΊ Η ΨΥΧΗ, 
ΓΊ’ ΑΥΤΟ ΚΑΊ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΊ 
ΟΤΊ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΊΝΟΥΝ
ΕΚΕΊ ΓΊΑ ΣΕΝΑ, ΓΊΑ ΜΕΝΑ, 
ΓΊΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΦΤΑΝΕΊ ΚΊ 
ΕΣΥ ΝΑ ΜΕΊΝΕΊΣ ΣΤΟ ΣΠΊΤΊ 

«Υπάρχει αντοχή 
και πολλή υπομονή. 
Αλλά σε αυτήν τη 

μάχη χρειαζόμαστε 
συμμάχους. 

Χρειαζόμαστε πλήρη 
ενημέρωση και 

κάλυψη σε όλους 
τους τομείς» 
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Γ
ια τους υπόλοιπους η 
ζωή πάτησε το κουμπί 
της παύσης. Γι’ αυτούς, 
όμως, η ζωή τρέχει με χίλια 
και τρομάζει. Έτσι και ο 
Χρίστος Χριστοδούλου. 
Νοσηλευτής στο Γενικό 

Νοσοκομείο Λεμεσού και ταμίας στην 
ΠΑΣΥΝΟ. Μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα 
στο νοσοκομείο και στα παιδιά του - όσο 
μπορεί να χαρεί τα τρία αγγελούδια του, 
υπό τις περιστάσεις. Νοσηλεύτρια και 
η γυναίκα του, με την οποία αλλάζουν 
βάρδιες στο νοσοκομείο αλλά και στο 
σπίτι. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 
εργάζονται δεν ήταν ποτέ οι καλύτερες. 
Εδώ και 16 χρόνια παλεύει με τα κύματα, 
στην υπηρεσία πάντα του ασθενούς. Είναι 
δημόσιος υπάλληλος, όμως γι’ αυτόν δεν 
φαίνεται να ισχύει κάποιο από τα έκτακτα 
μέτρα. Πρέπει να είναι εκεί. Πρέπει να 
πολεμήσει. Πρέπει να βρει τον τρόπο, 
έστω και αν δεν έχει μάσκα, γάντια, 
στολή. Πρέπει! Για να μένεις εσύ κι 
εγώ και οι άλλοι στο σπίτι τους.

Στην πρώτη γραμμή
χωρίς όπλα

Τα γεγονότα πάντα μας προλα-
βαίνουν. Έτσι ξεκίνησε η κουβέντα 
μας. Με ένα «δεν ήμασταν και δεν 
είμαστε έτοιμοι ακόμα». Μα πώς; 
«Βλέπεις τι γίνεται από την ημέρα που 
μαθεύτηκε το πρώτο κρούσμα; Τόσες οι 
ελλείψεις στον εξοπλισμό μας. Δεν έχουμε 
τα βασικά, όπως είναι οι μάσκες. Αυτά 
που πρέπει να φορούμε σε περίπτω-
ση αντιμετώπισης ενός κρούσματος δεν 
υπάρχουν. Όπως είναι τα γυαλιά, η μάσκα, 
το καπέλο, η ολόσωμη στολή. Δεν είναι 
δυνατόν να αντιμετωπίζουμε κρούσματα 
με τη στολή του χειρουργείου! Σήμερα 
που μιλούμε οι περισσότεροι θάλαμοι 
δεν έχουν μάσκες. Προχθές κρατούσα ένα 
κουτί με δύο μάσκες μέσα και ήμασταν 
εφτά νοσηλευτές». Οι παραγγελίες για τον 
κατάλληλο εξοπλισμό έχουν γίνει, ωστόσο 
δεν έχουν ακόμη φτάσει τα απαραίτητα 
όπλα για τον «εχθρό». Η δύναμη και η 
υπομονή είναι μέσα στα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στον τίτλο νοσηλευτής, 
όπως ο ίδιος μας λέει. «Υπάρχει αντοχή 
και πολλή υπομονή. Αλλά σε αυτήν τη 

Ο Αναστάσιος Α’ ο Δίκορος γεν-
νήθηκε το 431 και πέθανε στις 
9 Ιουλίου 518. Ήταν Βυζαντινός 

αυτοκράτορας από το 491 έως το 518.
Ο Φλάβιος Αναστάσιος γεννήθηκε 

στο Δυρράχιο από γονείς ταπεινής κα-
ταγωγής και είχε ένα ιδιαίτερο φυσικό 
χαρακτηριστικό. Οι κόρες των ματιών του 
είχαν διαφορετικό χρώμα, έτσι το ένα μάτι 
φαινόταν μαύρο ενώ το άλλο γαλανό, γι’ 
αυτό και τον ονόμαζαν Δίκορο. Πολύ νέος 
ήλθε στην Κωνσταντινούπολη και έγινε 
δεκτός στην υπηρεσία των ανακτόρων. 
Με την πάροδο του χρόνου, προήχθη σε 
δευτερεύουσα θέση αυλικού, αυτή του 
σιλεντιάριου. Απέκτησε όμως φήμη για τις 
διοικητικές του ικανότητες και εξασφάλισε 
την εύνοια της κόρης του Αυτοκράτορα 
Λέοντα Α’, Αριάδνης.

Μετά τον θάνατο του Ζήνωνα, η χήρα 

πλέον αυτοκράτειρα, Αριάδνη, προώθησε 
και ανέβασε στον θρόνο, στις 11 Απριλίου 
491, τον εκλεκτό της αυλικό Αναστάσιο. 
Σαράντα ημέρες μετά την αναγόρευσή 
του σε αυτοκράτορα τον παντρεύτηκε, 
εξακολουθώντας έτσι να αναμειγνύεται 
στις υποθέσεις της αυτοκρατορίας.

Από τις πρώτες πράξεις του ως Αυτο-
κράτορα ήταν ο περιορισμός της δύναμης 
των Ισαύρων. Έτσι κατέστειλε τη στάση 
του Λογγίνου, αδελφού του αποθανόντος 
Αυτοκράτορα Ζήνωνα, ο οποίος ήταν 
Ίσαυρος στην καταγωγή και προσπάθησε 
να σφετεριστεί τον θρόνο ως διάδοχος 
του Ζήνωνα. Στη συνέχεια, υποχρέωσε 
τους Ισαύρους να εγκαταλείψουν την 
Κωνσταντινούπολη, περιορίζοντας και 
τις υπέρογκες αμοιβές που τους είχε 
παραχωρήσει ο Ζήνων.

Από τις πρώτες ενέργειες του Αναστα-

Αναστάσιος Α’

μάχη χρειαζόμαστε συμμάχους. Χρεια-
ζόμαστε πλήρη ενημέρωση και κάλυψη 
σε όλους τους τομείς».

Για το θέμα της οργάνωσης και της 
ενημέρωσης σκέφτεται με πικρία 

το περιστατικό με τον εντοπισμό 
του κρούσματος στην Πάφο. «Ο 
πατέρας μου βρισκόταν στην 
Εντατική Μονάδα στο νοσοκομείο 
της Πάφου τότε. Οι συνάδελφοι 
βρίσκονταν για 24 ώρες μέσα 

στην Εντατική μαζί με το ύποπτο 
κρούσμα, ενώ κανείς δεν ενημέρωσε 

έγκαιρα, ούτε πήγε να τους ρωτήσει 
αν χρειάζονται κάτι. Προσπαθούσαμε 

μέσω τηλεφώνου να βρούμε εμείς λύση 
γι’  αυτούς που ήταν εγκλωβισμένοι 
μέσα στην Εντατική. Συνάδελφος εκεί 
έκλαιγε και μου έλεγε στο τηλέφωνο ότι 
ο άνθρωπος ήταν εκεί απέναντί της και 
δεν μπορούσε να τον πλησιάσει, να τον 
αγγίξει. Πώς θα τον βοηθούσε αν χρει-
αζόταν; Οι πληροφορίες έρχονταν μέσα 
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για 
το περιστατικό εγώ ενημερώθηκα από 
τον ίδιο τον πατέρα μου, του οποίου η 
κατάσταση, ευτυχώς, του το επέτρεψε και 
μεταφέρθηκε άμεσα σε άλλο θάλαμο. 
Μόλις δόθηκε άδεια στους συναδέλφους 
να ενεργήσουν και αφού τους πήραν 
τις ειδικές στολές, ενήργησαν με πολύ 
επαγγελματικό τρόπο. Εξασφάλισαν πρώ-
τα τους ασθενείς ώστε να μην μείνουν 
εκτεθειμένοι. Έλαβαν όλα τα μέτρα για 
να περιορίσουν το κακό».

Με 110 νοσηλευτές
εκτός μάχης

Με λιγοστούς στρατιώτες ριχνόμαστε 
σ’ έναν αόρατο πόλεμο, που δεν ξέρεις το 
επόμενο σημείο επίθεσης. Μέχρι σήμε-
ρα «κτυπήθηκαν» το Γενικό Νοσοκομείο 
Λευκωσίας, το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου 
και το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, με 
το τελευταίο να κλείνει παιδιατρικό και 
γυναικολογικό τμήμα άρον άρον! «Εκεί 
που η υποστελέχωσή μας άγγιζε το 20%, 
αντιλαμβάνεστε πού έφτασε σήμερα. Με 
πέραν των 110 νοσηλευτών εκτός μά-
χης, η κατάσταση είναι απλώς τραγική». 
Συζητώντας το ενδεχόμενο κάλυψης των 
νοσηλευτών που βρίσκονται αντιμέτω-
ποι με τους ασθενείς του κορωνοϊού, ο 
κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι δύσκολα 
μπορεί να γίνει. «Τα νοσοκομεία πρέπει 
να στελεχωθούν χθες. Δεν μπορεί ένας 
νοσηλευτής που ήταν σε ‘καθαρό’ θάλαμο 
να πηγαίνει να αντικαθιστά έναν άλλο που 
ήταν σε θάλαμο με κρούσματα και ξανά 
πίσω. Οι προσλήψεις έπρεπε να γίνουν 
και όχι με αγορά υπηρεσιών όπως ανα-
κοινώνουν. Ποιος θα έρθει να δουλέψει 
σε τέτοιες συνθήκες για λίγο χρονικό 
διάστημα; Θα προτιμήσει να λαμβάνει 
ένα ανεργιακό επίδομα μέχρι να βρει κάτι 
άλλο. Εμείς σαν ΠΑΣΥΝΟ προτείνουμε 
να καταρτιστούν ομάδες κρούσης. Να 
στελεχωθούν συγκεκριμένοι θάλαμοι 
και να μείνουν ανέπαφοι οι υπόλοιποι».

Η αντοχή τους είναι τεράστια, αλλά 
δεν είναι υπεράνθρωποι. Ποιος μπορεί 

να υπομείνει τριπλές συνεχόμενες βάρδιες 
σε πλήρη εργασιακή εβδομάδα. «Τυχαίνει 
να σχολνάμε 7:30 το πρωί και να αναλαμ-
βάνουμε ξανά την επόμενη βάρδια στη 1:30 
της ίδιας ημέρας. Αυτό που μας στεναχωρεί 
περισσότερο είναι ότι θεωρούμαστε δημόσιοι 
υπάλληλοι μιας άλλης κατηγορίας. Έχουν 
παρθεί  -και καλώς έχουν παρθεί- μέτρα 
για τους δημόσιους υπαλλήλους για την 
κρίσιμη αυτή περίοδο. Πώς όμως εφαρ-
μόζονται σ’ εμάς; Αυτά δεν έχουν ισχύ για 
εμάς. Όμως θα έπρεπε τουλάχιστον για 
τις ευπαθείς ομάδες, ή για τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενδεχομένως 
οικογενειακές, να ισχύουν τα μέτρα άδειας».

Εξαναγκασμός εργασίας
Κι ενώ η πανδημία εξαπλώνεται με 

ταχύτατους ρυθμούς πολλαπλασιάζοντας τα 
κρούσματα, οι μαχητές όχι μόνο εκτίθενται 
χωρίς απαραίτητη προφύλαξη στον εχθρό, 
αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται ανά-
μεσα στο πλήθος, όταν αυτοί είναι θετικοί 
στον ιό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το 
τελευταίο της παιδιάτρου στο ΓΝ Λεμεσού, 
που με την άφιξή της από Ελλάδα, αντί να 
αυτοπεριοριστεί, ακολούθησε το κανονικό 
της πρόγραμμα. Οι απορίες πολλές, αλλά 
η απάντηση περιστρέφεται στην έλλειψη 
προσωπικού. Ο κ. Χριστοδούλου ήταν 
ευθύς: «Μας αναγκάζουν να επιστρέψουμε 
στη δουλειά, έστω κι αν έπρεπε να είμαστε 
σε καραντίνα. Έτσι έγινε και σε αυτήν την 
περίπτωση. Μάλιστα η επιστολή του ΟΚΥ-
ΠΥ προς εμάς αναφέρει ότι αυτοπεριορι-

ζόμαστε μόνο αν ήρθαμε σε άμεση επαφή 
με κρούσμα. Από την άλλη οι νοσηλευτές 
που γύριζαν τους θαλάμους και ήρθαν 
σε επαφή, θα κάτσουν μόνο δύο μέρες. 
Αντί να περιορίσουμε την ασθένεια, την 
σκορπούμε; Μας λένε ‘έλα δουλειά και 
είναι εντάξει’. Είμαστε πολύ θυμωμένοι 
με αυτήν την κατάσταση».

Στην εξέλιξη όλων αυτών, ο κ. Χριστο-
δούλου δεν απορεί που οι νοσηλευτές 
νιώθουν απελπισμένοι. «Μέσα σε όλο 
αυτό, υπάρχουν νοσηλευτές που νιώθουν 
ότι βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο. Λόγω 
του ότι δεν μπορούν να είναι εδώ, εφό-
σον έχουν παιδιά σπίτι, λόγω του ότι 
δεν μπορούν να πάρουν άδεια, λόγω 
των συνθηκών, λόγω πολλών δυσάρε-
στων καταστάσεων». Το σίγουρο είναι 
ότι προσπαθούν και θα συνεχίσουν να 
προσπαθούν και να παλεύουν με όσα 
μέσα διαθέτουν, ελπίζοντας να σπάσουν 
την αλυσίδα εξάπλωσης. «Απαιτούμε ένα 
περιβάλλον ειδικά διαμορφωμένο, ώστε 
να μπορούμε πράγματι να προσφέρουμε 
στον κόσμο. Να μην πολεμούμε πια με τα 
νεροπίστολα». Το μόνο που ζητούν από 
εμάς είναι να τηρούμε εμείς τουλάχιστον 
όλα τα μέτρα, ώστε να περιορίσουμε τον 
ιό, για να έρθει επιτέλους η άνοιξη και 
το καλοκαίρι στον τόπο μας.

Τη στιγμή που τελείωσε η συνομιλία μας ο 
Χρίστος ενημερώθηκε ότι πρέπει άμεσα να 
υποβληθεί στο τεστ κορωνοϊού, εφόσον την 

προηγούμενη μέρα είχε συναντηθεί στον 
χώρο εργασίας με επιβεβαιωμένο κρούσμα…

ART AERI

«Στον πόλεμο με νεροπίστολα»

www.simerini.com

σίου ήταν η κατάργηση του μισητού στους 
Βυζαντινούς κεφαλικού-επαγγελματικού 
φόρου, του χρυσάργυρου. Το 498 αναμόρ-
φωσε το νομισματικό σύστημα, εκδίδοντας 
νέους χρυσούς σόλιδους καθώς και υπο-
διαιρέσεις σε μισά και τρίτα καθώς και 
σε μικρότερης αξίας χάλκινα νομίσματα. 
Κατήργησε το παλαιό σύστημα συλλογής 
των φόρων, δημιουργώντας μία κεντρική 
υπηρεσία φοροσυλλογής. Ήταν από τους 
ελάχιστους αυτοκράτορες που άφησε γεμάτα 
τα δημόσια ταμεία. Φρόντισε να οχυρώσει 
πολλές πόλεις της περιφέρειας, άνοιξε τη 
διώρυγα που ένωσε τη λίμνη Βοάνη κοντά 
στη Νικομήδεια με τον Αστακινό κόλπο, 
έκτισε υδραγωγεία και δημόσια λουτρά.

Ο Αναστάσιος πέθανε το 518 χωρίς 
να αφήσει απογόνους. Είχε βέβαια τρεις 
ανιψιούς, από τους οποίους όμως δεν 
επέλεξε κανένα για διάδοχό του. Πολ-

λοί σύγχρονοί του έγραψαν ατελείωτους 
επαίνους για τα έργα του και την προσφορά 
του στην Αυτοκρατορία, ενώ άλλοι τον 
πολέμησαν με φανατισμό, επικρίνοντας 
τα θρησκευτικά του πιστεύω και τη στάση 
του απέναντι στην Εκκλησία. Όπως και να 
έχουν τα πράγματα, μπορεί να μην έφερε 
τον χρυσό αιώνα στο Βυζάντιο, πέτυχε 
όμως όσο λίγοι να αντιμετωπίσει πολλούς 
εξωτερικούς κινδύνους, να ανακουφίσει 
τις λαϊκές μάζες, να προαγάγει την οικο-
νομία και τη δικαιοσύνη. Ήταν ο τελευ-
ταίος Ρωμαίος-Βυζαντινός Αυτοκράτορας 
που θεοποιήθηκε. Ετάφη στον ναό των 
Αγίων Αποστόλων. Νέος Αυτοκράτορας 
αναγορεύτηκε ο αρχηγός των βασιλικών 
σωματοφυλάκων Ιουστίνος.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 

www.artaeri.com.
Μακαρίου 71, Λ/σία

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@ 
sigmatv.com
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Αλλάζουμε ρούχα και παπούτσια 
μόλις μπούμε στο σπίτι. 

Σύμφωνα με την Δρα Κολιού, πρόκει-
ται για μύθο, αφού όταν προσέχουμε, δεν 
χρειάζεται να αλλάζουμε ρούχα. Τα πα-
πούτσια όμως είναι καλά να μένουν στην 
είσοδο. Όχι μόνο για τον κορωνοϊό, αλλά 
γενικά σε κάθε περίπτωση.  

Η άνοδος της θερμοκρασίας θα στα-
ματήσει τη μετάδοση του ιού. 

Επίσης είναι μύθος. Η Δρ Κολιού εξή-
γησε πως αυτή η δήλωση είναι έμμεση. 
Δεν θα σταματήσει η εξάπλωση λόγω της 
αύξησης της θερμοκρασίας, αφού για να 
έχεις δράση ενάντια στον ιό χρειάζονται 
τουλάχιστον 60 βαθμοί Κελσίου ή απευ-
θείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία. 

Ο κρύος καιρός και το χιόνι μπορούν 
να σκοτώσουν τον κορωνοϊό. 

Είναι μύθος. Η ειδικός μάς εξήγησε 
πως ίσα-ίσα που όταν ο καιρός είναι κρύος 
οι άνθρωποι συνωστίζονται σε μικρούς 
χώρους μαζί κάνοντας πιο εύκολη τη 
μετάδοση του ιού. 

 
Άτομα που μένουν μόνα τους πρέπει 

κι αυτά να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα 
απολύμανσης. 

Πρόκειται για μύθο. Η Δρ Κολιού υπέ-
δειξε πως δεν χρειάζονται υπερβολές όταν 
δεν εισέρχονται άλλοι στον χώρο μας. 

Καθαρίζουμε φρούτα και λαχανικά 
προτού να τα καταναλώσουμε. Δεν αρ-
κεί μόνο το πλύσιμο. 

Είναι μύθος. Η Δρ Κολιού υποστηρίζει 
πως αρκεί το πλύσιμο, φτάνει να είναι καλό. 

Δεν θα εκδηλώσω συμπτώματα αφού 
δεν ταξίδεψα πρόσφατα στο εξωτερικό. 

Επίσης πρόκειται για μύθο. Η ειδικός 
τόνισε πως δεν ισχύει απόλυτα κάτι τέτοιο, 
γιατί ήδη έχουμε κάποια ορφανά περι-
στατικά, των οποίων, όμως, η μετάδοση 
είναι περιορισμένη, αλλά δεν παύει να 
είναι υπαρκτή. Γι’ αυτό, πρόσθεσε, πρέ-
πει πάντα να τηρούμε τις οδηγίες και να 
εφαρμόζουμε τα μέτρα (να κρατάμε απο-
στάσεις δύο μέτρων από τους άλλους, να 
πλένουμε τα χέρια μας και να αερίζουμε 
τους χώρους). 

Αν δεν ανήκω στις ευάλωτες ομάδες 
δεν κινδυνεύω. 

Είναι μύθος. Σύμφωνα με τη Δρα Κο-
λιού, κατά κανόναν είναι πιο χαμηλή η 
συχνότητα, αλλά μπορεί σπάνια να έχουν 
επιπλοκές και άτομα που δεν ανήκουν 
στις ευάλωτες ομάδες.  

Πρέπει όλοι να φοράμε μάσκα, ανε-
ξαρτήτως αν νοσούμε ή όχι. 

Είναι επίσης μύθος. Η ειδικός τόνισε 
πως αυτοί που είναι υγιείς δεν πρέπει να 
φορούν μάσκα, με εξαίρεση τους επαγ-
γελματίες υγείας που έρχονται σε επαφή 
με κρούσματα. 

Άτομα που νοσούν πρέπει να φορούν 
τη μάσκα με το πράσινο χρώμα απ’ έξω, 
ενώ όσοι τη φορούν για προστασία με 
το άσπρο χρώμα απ’ έξω. 

Πρόκειται για μύθο. Η Δρ Κολιού 
επανέλαβε πως όταν δεν νοσούμε, δεν 
χρειαζόμαστε μάσκα. 

Ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω της Θεί-
ας Κοινωνίας. 

Είναι μύθος. Σύμφωνα με την Δρα Κο-

λιού, αν το δούμε καθαρά επιστημονικά, 
στη Θεία Κοινωνία μπορεί να υπάρξει 
γιατί υπάρχει στο σάλιο. Επειδή, όμως, 
πρόσθεσε, η ποσότητα του σάλιου είναι 
μικρή και χρησιμοποιούμε κουμανταρία, 
που είναι αλκοολούχο ποτό, η πιθανότητα 
μετάδοσης είναι μικρή. 

Ο ιός μεταδίδεται με το τσίμπημα 
εντόμων (π.χ. κουνουπιών). 

Είναι κι αυτός μύθος. Η Δρ Κολιού τόνισε 
πως δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά κάτι 
τέτοιο. Ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε 
άνθρωπο ή από κάποια άγρια ζώα, όπως 
συνέβη και στην Κίνα. 

Ο κορωνοϊός είναι ανθρώπινο δη-
μιούργημα.

Είναι μύθος. Η Δρ Κολιού τόνισε πως 
σε καμία περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο. 

Η κατανάλωση σκόρδου, η πόση νε-
ρού κάθε δεκαπέντε λεπτά ή η βιταμίνη 
C θα προστατεύσει τους ανθρώπους 
από τον νέο κορωνοϊό. 

Είναι επίσης μύθος. Η ειδικός εξήγησε 
πως δεν ισχύει. Αναγνώρισε πως το σκόρδο 
προστατεύει τον οργανισμό από διάφορα, 
αλλά ανέφερε πως δεν έχει αποδειχθεί 
κάτι τέτοιο για τον κορωνοϊό. 

Ο ιός μπορεί να μεταφερθεί μέσω 
αλληλογραφίας. 

Πρόκειται για μύθο. «Όταν είναι στεγνή 
η επιφάνεια, πολύ δύσκολα συνεχίζει να 
ζει ο ιός, οπότε κι αν ήταν μολυσμένη η 
αλληλογραφία, δεν συνεχίζει να είναι. Σε 
κάθε περίπτωση, όμως, πρέπει να πλένου-
με τα χέρια μας», εξήγησε η Δρ Κολιού. 

Βάζοντας αλκοόλ ή χλωρίνη στο 
σώμα μου, μπορώ να θανατώσω τον 
νέο κορωνοϊό. 

Είναι μύθος. Η Δρ Κολιού τόνισε πως 
η χλωρίνη δεν προορίζεται για χρήση στο 
σώμα. Αντιθέτως, όπως υπέδειξε, το σαπούνι 
έχει πολύ καλή δράση και μπορεί να δια-
λύσει τον ιό. Για καλύτερα αποτελέσματα 
συνιστά μπάνιο με σαπούνι και νερό.

Μία κοινή γρίπη σκοτώνει 60 φορές 
περισσότερους ανθρώπους ετησίως από 
αυτόν τον κορωνοϊό.  

Είναι επίσης μύθος. Σύμφωνα με την 
Δρα Κολιού, η θνησιμότητα που προ-
κύπτει από τη διάρκεια της γρίπης είναι 
πολύ χαμηλότερη, γύρω στο 0,1% (σε μία 
συνηθισμένη βαρύτητα εποχής γρίπης), 
ενώ για τον κορωνοϊό υπολογίζεται στο 
0,3-1%. 

Μόνο το 3,5% των κρουσμάτων 
έχουν καταλήξει σε θάνατο.

Πρόκειται για μύθο. Η Δρ Κολιού ση-
μείωσε πως η γενική θνητότητα ίσως να 
είναι λιγότερη, γύρω στο 2%, αλλά εξαρτάται 
και σε ποια ομάδα ανήκουμε. Επομένως 
δεν ισχύει ο κανόνας αυτός για όλες τις 
καταστάσεις. 

Τα άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα 
έχουν πιο ισχυρό οργανισμό και δεν 
κολλάνε εύκολα γρίπη, άρα και κο-
ρωνοϊό. 

Θεωρείται άλλος ένας μύθος, αφού 
δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι τέτοιο. Εξάλ-
λου, όπως υπέδειξε η ειδικός, υπάρχουν 
άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα που είναι 
σε θεραπεία, η οποία ενδέχεται σε κάποιες 
περιπτώσεις να καταστείλει την άμυνα του 
οργανισμού. 

Οι στεγνωτήρες χεριών δεν μπορούν 
να σκοτώσουν τον ιό. 

Είναι αλήθεια. Η Δρ Κολιού τόνισε πως 
είναι καλύτερα να πλένουμε τα χέρια μας με 
σαπούνι και νερό και μετά να τα στεγνώνουμε 
με μία χαρτοπετσέτα, την οποία ακολούθως 
θα την πετάξουμε στον κάδο απορριμμάτων. 

Θα νοσήσει το 60% της Κύπρου. 
Κατά κάποιον τρόπο είναι αλήθεια. Σύμ-

φωνα με την ειδικό, πιθανώς να συμβεί αυτό 
αλλά όχι στους επόμενους δύο μήνες. Ίσως 
στα επόμενα δύο χρόνια. «Δεν θα γίνει στον 
πρώτο καιρό. Αυτή είναι και η επιδίωξή μας. 
Όταν θα μπορούμε να αντιμετωπίζεται πολύ 
πιο εύκολα από το ανοσοποιητικό μας σύ-
στημα γιατί δεν θα είναι ένας καινούργιος 
ιός», εξήγησε. 

Άτομα που είναι εγκλεισμένα 14 μέρες 
στο σπίτι και δεν νόσησαν, σημαίνει πως 
δεν έχουν τον ιό. 

Είναι αλήθεια. Αποδεδειγμένα, εάν περά-
σουν 14 ημέρες από την ημέρα που ήρθαμε σε 
επαφή με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα 
ή έχουμε ταξιδέψει, δεν έχουμε κορωνοϊό. 

Τα παιδιά μπορούν να νοσήσουν, αλλά 
έχουν μηδενικό ποσοστό θνητότητας. 

Πρόκειται επίσης για αλήθεια. Σύμφωνα 
με την Δρα Κολιού, αυτό έχουν δείξει μέχρι 
στιγμής οι στατιστικές από τα δεδομένα στην 
Κίνα, όπου υπάρχουν τα περισσότερα κρού-
σματα. Υπήρξαν παιδιά που νόσησαν αλλά 
δεν είχαμε απώλειες. 

Οι άνθρωποι με ομάδα (τύπο) αίματος Α 
έχουν σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα 
να κολλήσουν, ενώ εκείνοι με ομάδα Ο 
έχουν τον μικρότερο κίνδυνο. 

Είναι αλήθεια. Η Δρ Κολιού εξήγησε ότι 
αυτό διαπιστώθηκε από κάποιες μελέτες. 
«Επειδή, όμως, ακόμα η εμπειρία μας με 

τον ιό είναι μικρή, καλύτερα να προσέχουν κι 
αυτά τα άτομα με ομάδα αίματος Ο», πρόσθεσε. 

Η καλύτερη πρόληψη είναι να πλένουμε 
καλά τα χέρια μας και να φταρνιζόμαστε 
βάζοντας το χέρι μας μπροστά. 

Σύμφωνα με την ειδικό είναι αλήθεια. Δεν 
πρέπει όμως να μένουμε εκεί. Για καλύτερη 
πρόληψη σε περίπτωση φτερνίσματος πρέ-
πει να χρησιμοποιούμε χαρτομάντηλο, το 
οποίο ακολούθως θα το πετάξουμε στο καλάθι 
απορριμμάτων. Επίσης να εξαερίζουμε καλά 
τους χώρους μας και να κρατάμε αποστάσεις 
τουλάχιστον δύο μέτρων μεταξύ μας. 

Οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη ευπάθεια 
από τις γυναίκες. 

Είναι αλήθεια. Η Δρ Κολιού ανέφερε πως 
αυτό έχει διαφανεί από στατιστικές σε κάποιο 
βαθμό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σημαντική 
διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι άνδρες, 
σημείωσε, έχουν ελαφρά μεγαλύτερη ευπά-
θεια από τις γυναίκες, αλλά όπως είπε αυτό 
το στοιχείο μπορεί να αλλάξει.

Οι καπνιστές έχουν μεγαλύτερη ευπά-
θεια από τους μη καπνιστές και είναι πιο 
ευάλωτοι στις λοιμώξεις. 

Είναι επίσης αλήθεια. Σύμφωνα με την 
Δρα Κολιού, πρόκειται για μία αρχή η οποία 
εφαρμόζεται από τους ειδικούς και σε άλλες 
λοιμώξεις, αφού το κάπνισμα καταστρέφει 
το σύστημα καθαρισμού των πνευμόνων. 

Ο ιός περιφέρεται στην ατμόσφαιρα 
για 30 λεπτά. 

Φαίνεται πως είναι αλήθεια. Είναι πιθανό, 
εξήγησε η Δρ Κολιού, αφού όταν κάποιος βήξει ή 
φταρνιστεί, κάποια μικροσταγονίδια ενδεχομένως 
να μείνουν στην ατμόσφαιρα λίγο περισσότερο. 
Ωστόσο, πρόσθεσε πως δεν μπορούν να πάνε 
μακριά, γι’ αυτό και γίνονται συστάσεις για απο-
στάσεις δύο μέτρων μεταξύ των ανθρώπων. 

 

Η Επίκουρη Καθηγήτρια 
Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δρ 

Μαρία Κολιού, ξεκαθαρίζει 
τις αλήθειες από τους μύθους 
σχετικά με την πανδημία του 

κορωνοϊού 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Μ
ε την πανδημία του 
κορωνοϊού να εξελίσσε-
ται ραγδαία, καθημερινά 
λαμβάνουμε δεκάδες 
νέες πληροφορίες, οι 
οποίες άλλοτε είναι αλη-
θείς και άλλοτε αποδει-

κνύονται ανακρίβειες. Η Επίκουρη Καθηγήτρια 
Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, Δρ Μαρία Κολιού, μίλησε στη «Σημε-
ρινή» και ξεκαθάρισε τι ισχύει τελικά και τι όχι 
από τα όσα ακούμε και διαβάζουμε σχετικά με 
το νέο αυτό ιό, ώστε να γνωρίζουμε πώς πρέπει 
να συμπεριφερθούμε σε αυτές τις πρωτόγνω-
ρες στιγμές που ζούμε. Πιο κάτω θα δούμε τις 
τοποθετήσεις της Δρος Κολιού σε δηλώσεις ή 
πληροφορίες που μεταδίδονται και αφορούν την 
πρόληψη, τα μέτρα προστασίας αλλά και τη φύση 
του νέου κορωνοϊού. 
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Κ
ινδυνεύοντας το άρ-
θρο να χαρακτηριστεί 
εκτός τόπου και χρόνου 
εφόσον η ανθρώπινη 
υγεία αποτελεί ύψιστη 
προτεραιότητα, θεωρώ 
ότι θα πρέπει ως κράτος 

και ως κοινωνία να έχουμε τη σκέψη μας 
και στην επόμενη μέρα της κρίσης που 
δημιουργεί η εξάπλωση του κορωνοϊού.  
Το ζητούμενο της επόμενης μέρας είναι 
να μην καταστραφούν ή να εκμηδενιστούν 
οι παραγωγικές μονάδες του τόπου. Εί-
ναι σχεδόν βέβαιο ότι το οικονομικό και 
επιχειρηματικό παγκόσμιο μοντέλο θα 
διαφοροποιηθεί. 

Παγκόσμια πρόκληση 
Δέκα και πλέον χρόνια μετά την τελευ-

ταία οικονομική κρίση που ξεκίνησε από 
την κατάρρευση των δομημένων προ-
ϊόντων στην Αμερική, η παγκόσμια, η 
ευρωπαϊκή αλλά και η κυπριακή οικο-
νομία βρίσκονται αντιμέτωπες με μιαν 
ακόμη πρόκληση. Σε αυτήν την περίπτωση, 
όμως, υπάρχει μια σημαντική διαφορά. 
Αυτήν τη φορά δεν είναι μεμονωμένες 
χώρες/περιπτώσεις που παρουσιάζουν 
προβλήματα, τα οποία θα επιλυθούν με την 
εφαρμογή ενός μνημονίου. Η εξάπλωση 
του ιού δεν έχει περιορισμούς ή σύνορα. 

Φυσικά τα προβλήματα είναι πιο έντονα 
σε χώρες όπως η Ιταλία, όπου η αδυνα-
μία περιορισμού του ιού έχει φέρει στα 
όριά του το σύστημα υγείας της χώρας 
και την οικονομία. Μια οικονομία που 
είχε ήδη να αντιμετωπίσει προβλήματα 
με το υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος. 
Και αν η Γερμανία έχει την πολυτέλεια 
να αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες προς 
στήριξη της οικονομίας της, κάτι τέτοιο 
δεν μπορεί να ισχύσει για την Ιταλία αλλά 
και την Ισπανία (κάτι που καταγράφεται 

και στις αποδόσεις των κυβερνητικών 
ομολόγων).

Την ίδια στιγμή, χώρες όπως η Ρωσία 
και οι αραβικές χώρες, των οποίων οι 
οικονομίες είναι βασισμένες στην παρα-
γωγή πετρελαίου και παραγώγων του, θα 
επηρεαστούν σημαντικά από την πτώση 
της τιμής του στις διεθνείς αγορές, κυρίως 
λόγω της σημαντικής μείωσης της ζήτη-
σης. Αυτό ενδεχομένως να επηρεάσει τα 
ναύλα (το είχαμε δει και παλαιότερα) και 
τη ναυτιλία στο σύνολό της. 

Το θετικό 
Σε μια προσπάθεια διατήρησης της 

επιχειρηματικής αλυσίδας, οι Κεντρικές 
Τράπεζες και οι κυβερνήσεις προχω-
ρούν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. 
Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας για παράδειγμα με το πακέτο 
στήριξης μαμούθ των 750 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ, είναι μεγαλύτερη από την 
παρέμβαση που υπήρξε την περίοδο 
της προηγούμενης οικονομικής κρίσης.

Δεν υπάρχει περίπτωση η τωρινή 
κατάσταση να μην αφήσει πληγές και 
«οικονομικά θύματα». Το μεγάλο ζητού-
μενο είναι κατά πόσον οι εθνικές οικο-
νομίες θα έχουν τα αντανακλαστικά να 
επανέλθουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα 
στην κανονικότητα.

Στα θετικά καταγράφεται το γεγονός ότι 
οι περισσότερες χώρες στο παρόν στάδιο 
είχαν πλεονάσματα για να στηρίξουν τις 
οικονομίες τους (φυσικά υπήρχαν ήδη 
σημαντικές προκλήσεις στην παγκόσμια 
οικονομία όπως ο διεθνής εμπορικός «πό-
λεμος», η αβεβαιότητα που ενδεχομένως 
προκαλεί η έξοδος του Ηνωμένου Βασί-
λειου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
σύννεφα ύφεσης που μαζεύτηκαν πάνω 
από την ευρωπαϊκή οικονομία). Γίνεται 
κατανοητό ότι αν αυτό συνέβαινε κατά 

τη διάρκεια μιας περιόδου οικονομικής 
ύφεσης και κρίσης, τα πράγματα θα ήταν 
ακόμη πιο δύσκολα.

Τα μέτρα 
Τα μέτρα που λαμβάνονται για τον 

περιορισμό του ιού επηρεάζουν σημα-
ντικά την οικονομική δυναμικότητα των 
χωρών και θα πρέπει να έχουν ως κύριο 
μέλημα τη διατήρησή της. Σε αντίθετη 
περίπτωση, θα απαιτηθούν χρόνια για 
να υπάρξει οικονομική ανάκαμψη, ενώ 
θα παρατηρηθεί μια δραματική μείωση 
του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Σε περίπτωση που συγκεκριμένοι 
κλάδοι της οικονομίας χρεοκοπήσουν, 
θα δημιουργηθεί ένα πολλαπλασιαστικό 
σπιράλ ύφεσης και μείωσης των εθνικών 
ΑΕΠ. Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτό θα 
έχει σημαντικές συνέπειες στα δημόσια 
οικονομικά, με τις χώρες με υψηλό δη-
μόσιο χρέος να αντιμετωπίζουν ίσως και 
το ρίσκο της στάσης πληρωμών.

Σημειώνεται ότι τα μέτρα που λαμβά-
νονται και η ενίσχυση της ρευστότητας 
έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της αλυ-
σίδας πληρωμών. Δηλαδή να διασφα-
λιστεί ότι οι πιστωτές θα συνεχίζουν να 
αποπληρώνουν τα χρέη τους, ειδικά σε 
επιχειρήσεις οι οποίες αναγκάστηκαν 
να αναστείλουν τις εργασίες τους μετά 
από κυβερνητικές οδηγίες. Το τραπεζι-
κό σύστημα έχει τη δυνατότητα παροχής 
βραχυπρόθεσμων διευκολύνσεων για 
κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων, 
όμως αυτή η πρακτική έχει τα όριά της, 
εφόσον, παρά τη μείωση των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων των εποπτικών Αρχών, θα 
πρέπει να διασφαλιστεί η επιβίωση τους.

Στρατηγικό σχέδιο 
Μέσα σε αυτό το σκηνικό (ίσως όχι 

άμεσα) θα πρέπει ως κοινωνία και ως 

κράτος να αναλύσουμε την κατάσταση 
και να έχουμε έτοιμο ένα στρατηγικό 
σχέδιο επαναφοράς της οικονομίας, με 
μια σειρά κινήτρων για επιχειρήσεις και 
επενδυτές, καθώς και μεταρρυθμίσεων.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 
της εφαρμογής της τεχνολογίας στις κα-
θημερινές εργασίες των επιχειρήσεων. 
Ξαφνικά, σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
εφαρμόστηκαν λογισμικά τηλεδιασκέψεων 
και εργασίας από το σπίτι και η κοινωνία 
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για τη διεκπε-
ραίωση των συναλλαγών της. Οπότε θα 
ήταν καλά να κρατήσουμε το συγκεκριμένο 
μομέντουμ και μετά την κρίση.

Υπάρχουν τομείς, όπως ο τουρισμός 
και ο τομέας των ακινήτων, που επηρεά-
ζονται περισσότερο από την υφιστάμενη 
κρίση και ίσως οι σκέψεις για τη λήψη 
συγκεκριμένων μέτρων παραχώρησης 
κινήτρων να άρχιζε από αυτούς τους τομείς. 
Όμως ο σχεδιασμός θα πρέπει να ανα-
φέρεται στην αναδιάρθρωση ολόκληρης 
της οικονομίας της Κύπρου, με βασικό 
στόχο τη διασφάλιση των θετικών ρυθ-
μών ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας. 
Είναι άλλωστε γνωστό ότι μέσα από τις 
κρίσεις γεννιούνται ευκαιρίες.

Επιπλέον, θα πρέπει να δούμε τον 
αντίκτυπο των κινήτρων που έχουν ήδη 
παραχωρηθεί και βοήθησαν την κυπρι-
ακή οικονομία, ώστε όπου χρειάζεται να 
υπάρξουν οι ανάλογες βελτιώσεις και το 
«κυπριακό προϊόν» να παραμείνει ελκυστικό.

Είναι επίσης σημαντικό να προχωρή-
σουμε στις μεταρρυθμίσεις που συζητούμε 
εδώ και καιρό, ώστε να διευκολυνθούν οι 
επιχειρήσεις και οι πολίτες και να απε-
λευθερωθούν οι παραγωγικές μονάδες 
της οικονομίας. Τώρα που οι πιο πολλοί 
είναι στο σπίτι υπάρχει αρκετός χρόνος 
για ανάλυση της κατάστασης και κατα-
γραφή ιδεών. Παρά να καταγράφουμε 

μίζερα το «κακό που μας βρήκε», είναι 
ορθότερο να αρχίσουμε να αναλύουμε 
την επόμενη μέρα.

Το μεγάλο ερώτημα 
Η εξάπλωση του ιού ενισχύει τις πιέσεις 

που δέχονται οι οικονομίες, με το μεγάλο 
ερώτημα να είναι αν έχουν δημιουργηθεί 
αυτά τα οικονομικά αντισώματα που να 
τους επιτρέπουν να απορροφήσουν με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αρνητικές 
πιέσεις. Τα μέτρα που λαμβάνονται δρουν 
προς αυτήν την κατεύθυνση, με τις κυ-
βερνήσεις να πρέπει να αξιολογούν την 
κατάσταση σε τακτά χρονικά διαστήματα 
και να είναι έτοιμες να παρέμβουν ξανά 
όπου και όποτε χρειαστεί.

Φυσικά προτεραιότητα αυτήν τη στιγμή 
είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας 
και της ανθρώπινης ζωής. Ο καθένας 
μας θα πρέπει να πάρει τα μέτρα του 
και να αυτοπεριοριστεί. Το χρωστά στην 
οικογένειά του, στους συνανθρώπους του 
και στην κοινωνία γενικότερα. Ως λαός, 
παρά τα προβλήματα, τις ιδιομορφίες, 
τις ιδιοτροπίες μας, τις νοοτροπίες τύπου 
«άσε να περάσουμε» και το γεγονός ότι 
ξεχνάμε εύκολα, στις δύσκολες στιγμές 
βρίσκουμε λύσεις. Αυτήν τη φορά ας 
δράσουμε προληπτικά και αποφασιστικά.

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ*
anastasis.yiasemides@

kpmg.com.cy
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Τα μέτρα που λαμβάνο-
νται για τον περιορισμό 

του ιού επηρεάζουν 
σημαντικά την οικονο-
μική δυναμικότητα των 

χωρών και τα μέτρα που 
λαμβάνονται θα πρέπει 

να έχουν ως κύριο μέλη-
μα τη διατήρησή της
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Νέα παράταση στην προσκόμιση των 
στοιχείων των δικαιούχων που αιτήθηκαν 
συμμετοχή στο Σχέδιο Εστία, ανακοίνωσε 
την εβδομάδα που μας πέρασε το Υπουρ-
γείο Οικονομικών. Υπενθυμίζεται πως, 
μετά την τελευταία παράταση που είχε 
δοθεί στο τέλος του προηγούμενου έτους 
με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων, οι δικαιούχοι που κατέθεσαν 
τις αιτήσεις τους με ελλιπή στοιχεία, θα 
έπρεπε να τα καταθέσουν μέχρι το τέλος 
του τρέχοντος μηνός. 

Αντί αυτού και λόγω των αλυσιδωτών 
προβλημάτων που επέφερε η έξαρση της 
πανδημίας του κορωνοϊού, αποφασίστηκε 
από το αρμόδιο Υπουργείο όπως δοθεί νέα 

παράταση στην προσκόμιση των στοιχείων 
για άλλους τρεις μήνες. Υπενθυμίζεται 
πως, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, είχαν 
αιτηθεί για συμμετοχή στο Σχέδιο 5.638 
άτομα, εκ των οποίων οι 4.500 αιτήσεις 
δεν ήταν πλήρως συμπληρωμένες. 

Μεταξύ άλλων, το Υπουργείο Οικονο-
μικών, ανακοίνωσε επίσης την προσωρινή 
διατήρηση της καταβολής συνεισφορών 
στο Γενικό Σύστημα Υγείας, με τους αρχι-
κούς συντελεστές (από τους μισθωτούς, 
εργοδότες, αυτοεργοδοτούμενους, εισοδη-
ματίες και το Κράτος ως εργοδότη και ως 
τρίτο μέρος), από την 1η Απριλίου 2020 
μέχρι την 31η Μαΐου 2020. Για τον μήνα 
Μάρτιο θα εφαρμοστούν οι αυξημένες 

συνεισφορές για όλα τα μέρη. Περαιτέ-
ρω, κατέθεσε εισήγηση προς τη ΡΑΕΚ, 
η οποία ακολούθως την υιοθέτησε, για 
καθολική μείωση της τιμής χρέωσης της 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 
10%, για περίοδο 3 μηνών. 

Σε συνέχεια των μέτρων στήρι-
ξης προς τους δανειολήπτες, 
το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΚΕΔΙΠΕΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις 
δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν 
λόγω του κορωνοϊού, την περασμένη 
Παρασκευή αποφάσισε: 

•την ακύρωση των πλειστηριασμών 
που έχουν προγραμματιστεί, μέχρι 30 
Ιουνίου 2020,

•την αναστολή έναρξης διαδικασίας 
πλειστηριασμών, μέχρι 30 Ιουνίου 2020,

•την αναστολή ανάκτησης ακινήτων 
μετά τη διαδικασία πλειστηριασμού, 
μέχρι 30 Ιουνίου 2020,

•την αναστολή τερματισμού πιστωτι-
κών διευκολύνσεων, μέχρι 30 Ιουνίου 
2020,

•την παράταση της προθεσμίας 
υλοποίησης συμφωνημένων λύσεων 
αναδιάρθρωσης ή εξόφλησης, μέχρι 30 
Ιουνίου 2020,  χωρίς επιβάρυνση τόκων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε 
επίσης την πρόθεσή του για πλήρη υι-
οθέτηση των σχετικών συστάσεων της 
Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Πελάτες με 
ενήμερες πιστωτικές διευκολύνσεις που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπλη-
ρωμή ως αποτέλεσμα της επιδημίας του 
κορωνοϊού μπορούν να επικοινωνούν 

με τον αριθμό 22744800. 
Παράλληλα το Διοικητικό Συμ-

βούλιο, αφού έλαβε υπόψη τη μέχρι 
σήμερα πρόοδο στη διαχείριση των 
περιουσιακών στοιχείων της πρώην 
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, 
τα ταμειακά αποθέματα, τις δεσμεύσεις 
της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις υποχρε-
ώσεις σε σχέση με το Σχέδιο Εγγύησης 
Δανείων προς την Ελληνική Τράπεζα, 
αποφάσισε και υλοποίησε την καταβολή 
προς το κράτος του ποσού των €90εκ. 
ευρώ ως αποπληρωμή κρατικής βοή-
θειας για το έτος 2020. 

Της Κυριακής
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Σ
την προσπάθειά της να στη-
ρίξει τους δανειολήπτες 
η Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου, την εβδομάδα 
που μας πέρασε άσκησε 
πιέσεις προς τις τράπεζες, 
ώστε να αναστείλουν τις 

δόσεις δανείων και να παραχωρήσουν 
νέα δάνεια και διευκολύνσεις, με χαμηλά 
επιτόκια και μηδενικές χρεώσεις. Οι συστά-
σεις της Κεντρικής Τράπεζας μελετώνται 
από τις τράπεζες, οι οποίες από βδομάδας 
αναμένεται να αποφασίσουν εάν τελικά 
θα τις υιοθετήσουν ή όχι. Άλλωστε, όπως 
ξεκαθάρισε ο Διοικητής της Κεντρικής, 
Κωνσταντίνος Ηροδότου, μιλώντας στην 
τηλεόραση του ΣΙΓΜΑ, η Κεντρική είναι 
επόπτης και δεν έχει εκτελεστικές εξου-
σίες. Αυτό που μπόρεσε να κάνει είναι να 
απελευθερώσει κεφάλαια για να μπορούν 
οι τράπεζες να απορροφήσουν τις ζημιές. 

Τα μέτρα της ΚΤ 
Η ΚΤ προχώρησε σε περαιτέρω απε-

λευθέρωση κεφαλαίων για τις κυπριακές 
τράπεζες ύψους €100 εκατομμυρίων, απο-
φασίζοντας παράλληλα όπως χαλαρώσει 
τις πολιτικές παραχώρησης νέων δανείων, 
με στόχο να ενισχύσει την παραχώρηση 
ρευστότητας στην οικονομία και να ενθαρ-
ρύνει τις τράπεζες να είναι πιο ευέλικτες 
εν μέσω της αναταραχής που προκαλεί 
η επιδημία του κορωνοϊού.

Ύστερα από τις αποφάσεις της ΕΚΤ και 
κατόπιν των αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΚΤΚ, η συνολική κεφα-
λαιακή απελευθέρωση για τις κυπριακές 
τράπεζες ανέρχεται στο €1,4 δις. Η ΚΤΚ 
ανακοίνωσε επίσης ότι εξετάζει επιπρό-
σθετα μέτρα, τα οποία θα ανακοινωθούν 
τις προσεχείς ημέρες.

Οι συστάσεις 
Παράλληλα, η ΚΤ συστήνει στις εμπορι-

κές τράπεζες να επιδείξουν την απαραίτητη 
ευελιξία προς τις επηρεαζόμενες επιχειρή-
σεις και νοικοκυριά και να προχωρήσουν 

με αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων δανείων 
και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων, 
περιλαμβανομένης και της αναστολής 
κεφαλαίου ή τόκου ή και των δύο, για 
διάρκεια εννέα μηνών. Η ΚΤΚ θεωρεί ότι 
οι υπό αναφορά αναδιαρθρώσεις απευ-
θύνονται στους συνεπείς δανειολήπτες, οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση 
αναδιάρθρωσης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. 
Ακόμη συστήνει προς τις τράπεζες όπως 
το επιτόκιο των αναδιαρθρώσεων είναι 
επίσης ευνοϊκό.

Επίσης, η ΚΤ χαλαρώνει τα κριτήρια 
για χορήγηση νέων δανείων και άλλων 
πιστωτικών διευκολύνσεων με σκοπό να 
βοηθήσει τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις 
και νοικοκυριά να αποκτήσουν άμεσα 
τη ρευστότητα που χρειάζονται για να 
καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις 
τους. Οι δικαιούχοι, οι οποίοι είναι συ-
νεπείς δανειολήπτες, δύναται να είναι τόσο 
επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων αυ-
τοεργοδοτουμένων) όσο και υπάλληλοι 
των επηρεαζόμενων από τα σχετικά μέτρα 
που ανακοινώθηκαν από την κυπριακή 
κυβέρνηση επιχειρήσεων, και έχουν το 
δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μέχρι 
τις 30 Ιουνίου 2020. Οι νέες πιστωτικές 
διευκολύνσεις μπορεί να περιλαμβάνουν 
παρατραβήγματα και  βραχυπρόθεσμο 
δανεισμό με εξολοκλήρου αποπληρωμή 
στη λήξη του και όχι με καταβολή δόσεων. 
Σκοπός των υπό αναφορά νέων πιστω-
τικών διευκολύνσεων είναι η κάλυψη 
τρεχουσών αναγκών, περιλαμβανομέ-
νων μεταξύ άλλων καταβολών μισθών, 
ενοικίων, οφειλών σε πιστωτές κ.λπ. Τα 
κριτήρια τα οποία χαλαρώνουν αφορούν 
τον τρόπο αξιολόγησης της ικανότητας 
αποπληρωμής και τα αποδεικτικά στοιχεία, 
τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν οι 
δανειολήπτες προς τις τράπεζες.  Η ΚΤΚ 
συστήνει προς τις τράπεζες όπως η παροχή 
νέων δανείων και άλλων πιστωτικών δι-
ευκολύνσεων γίνεται με ευνοϊκά επιτόκια 
και όπως φέρουν μηδενικές χρεώσεις και 
μηδενικά έξοδα σύναψης.

Περαιτέρω, δίνει και ανάλογες συστάσεις 
και προς τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσε-
ων για παροχή βραχυπρόθεσμων αναδι-
αρθρώσεων με σύντομες διαδικασίες. Οι 
ΕΕΠ δύνανται να παρεκκλίνουν από την 
απαίτηση εφαρμογής λεπτομερών διαδι-
κασιών αξιολόγησης και έγκρισης αναδι-
αρθρώσεων, στις περιπτώσεις αιτήματος για 
βραχυπρόθεσμη αναδιάρθρωση για περίοδο 
9 μηνών. Οι αναδιαρθρώσεις δύνανται να 
περιλαμβάνουν αναστολή κεφαλαίου ή/
και τόκων. Στόχος είναι η παροχή ανάσας 
ρευστότητας στις επηρεαζόμενες επιχειρή-
σεις και νοικοκυριά για να μπορέσουν ν’ 
αντεπεξέλθουν των δύσκολων οικονομικών 
συνθηκών που αντιμετωπίζουν.

Διεργασίες στις τράπεζες 
Οι κυπριακές τράπεζες έχουν ήδη αρ-

χίσει να επεξεργάζονται τις αποφάσεις της 
ΚΤ και αναμένεται εντός της ερχόμενης 
εβδομάδας να προβούν σε ανακοινώσεις. 
Επί του παρόντος γίνεται προσπάθεια κω-
δικοποίησης των αποφάσεων, ενώ ανα-
μένονται διευκρινίσεις για απορίες και η 
λεπτομερής εγκύκλιος που θα εκδώσει η 
ΚΤΚ. Εξάλλου, υπάρχει συνεχής επικοινω-
νία μεταξύ των διοικήσεων των τραπεζών. 

Η κάθε τράπεζα, χαράζοντας τη δική 
της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη, αναμένε-
ται να εφαρμόσει διαφορετικές λύσεις σε 
κάθε περίπτωση. Οι αποφάσεις, όμως, της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 
και η αποφασιστικότητα της ΕΕ να λάβει 
σημαντικά μέτρα για να περιοριστούν οι 
επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομία, 
φαίνεται να λύνει ακόμα περισσότερο τα 
χέρια των τραπεζών. 

Όπως μας αναφέρθηκε από κύκλους 
των τραπεζών, Ελληνική και Τράπεζα Κύ-
πρου, από βδομάδας θα προβούν στις 
σχετικές ανακοινώσεις με τα μέτρα που 
θα υιοθετήσουν. 

Τα μέχρι στιγμής 
μέτρα των τραπεζών 

Στο μεταξύ, των συστάσεων της ΚΤ προ-
ηγήθηκε η λήψη μέτρων από τις τράπεζες 
για άλλα θέματα που προκύπτουν με την 
κατάσταση που επικρατεί με την εξάπλωση 
του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα 
Κύπρου ενεργοποίησε το Σχέδιο Διαχεί-
ρισης Πανδημίας, στα μέσα Φεβρουαρίου, 
το οποίο αναθεωρείται καθημερινά, ώστε 
να ελαχιστοποιούνται οι πιθανές δυσμενείς 

επιπτώσεις από την εξάπλωση του ιού, 
το οποίο προνοεί μέτρα πρόληψης στο 
Δίκτυο Καταστημάτων και χρήση ψηφια-
κών καναλιών, ώστε να αποφεύγονται οι 
επισκέψεις των πελατών στο κατάστημα. 
Οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν 
τις καθημερινές τους συναλλαγές 24 ώρες 
το 24ωρο μέσω: Internet Banking, Mobile 
Banking, Quick Pay, ATM. Περαιτέρω, η 
Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε πως από την 
περασμένη Τρίτη (17/03/2020) οι πληρω-
μές λογαριασμών κοινής ωφέλειας (utility 
bills) από οποιοδήποτε οργανισμό γίνονται 
μόνο διαδικτυακά. Η επιλογή πληρωμής 
λογαριασμών μέσω των διαδικτυακών 
υπηρεσιών είναι εύκολη, ασφαλής και 
δωρεάν. Οι πελάτες της Τράπεζας μπο-
ρούν να προχωρήσουν σε πληρωμές 
μέσω της υπηρεσίας 1Bank στο κινητό 
τους τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό υπολογι-
στή. Εναλλακτικά, υφίσταται επιπλέον η 
υπηρεσία JCC Smart, την οποία μπορεί 
να χρησιμοποιήσει το ευρύ κοινό. Ως εκ 
τούτου, δεν θα γίνονται αποδεκτές πληρω-
μές των συγκεκριμένων οργανισμών στα 
ταμεία της Τράπεζας. Οι πελάτες της Τρά-
πεζας μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 
εφαρμογή 1Bank ή στον σύνδεσμο https://

online.bankofcyprus.com/netteller-web.
Από πλευράς της η Ancoria Bank προ-

τείνει στους πελάτες της που θέλουν να 
ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό, να το 
κάνουν μέσω της εφαρμογής κινητού 
Ancoria Bank Create. Επίσης, από τις 13 
Μαρτίου, οι πελάτες της Ancoria Bank 
μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών 
με την κάρτα της Ancoria Bank, σε όλες 
τις ATM οποιασδήποτε τράπεζας στην 
Κύπρο και του δικτύου Εuronet, χωρίς 
επιπλέον χρέωση μέχρι νεωτέρας ειδοποί-
ησης. Ωστόσο, η τράπεζα ενθαρρύνει τις 
συναλλαγές χωρίς μετρητά και παροτρύνει 
τους πελάτες της να χρησιμοποιούν τη 
χρεωστική τους κάρτα ή την εφαρμογή 
myAncoria. 

Υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων, η 
cdbbank (Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως 
Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ανακοίνωσε πως 
όλα τα καταστήματα της cdbbank παραμέ-
νουν ανοικτά και λειτουργούν με μειωμένο 
προσωπικό. Η τράπεζα, ωστόσο, ενθαρ-
ρύνει τους πελάτες της να χρησιμοποιούν 
τις χρεωστικές κάρτες τους αντί μετρητών. 

H Alpha Bank Cyprus Ltd προωθεί τα 
εναλλακτικά δίκτυα για τις συναλλαγές όπως: 
οι Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές (ΑΤΜ) 24/7 
για αναλήψεις ή καταθέσεις μετρητών και 
καταθέσεις επιταγών. Ηλεκτρονική Υπηρεσία 
Alpha Express Banking για άλλες συναλλαγές, 
την εφαρμογή Alpha Mobile Banking, τις 
κάρτες για ανέπαφες συναλλαγές. 

Τέλος, η RCB Bank Ltd ανακοίνωσε ότι 
δεν θα χρεώνει προμήθεια ανάληψης στις 
ATM μέχρι νεωτέρας, ενώ προκειμένου 
να στηρίξει τους εμπόρους πελάτες της, 
αναστέλλει όλες τις προμήθειες για τη χρή-
ση των RCB POS τερματικών (μηχανάκια 
για κάρτες) για όλες τις επιχειρήσεις που 
χρησιμοποιούν τις λύσεις αποδοχής καρ-
τών της Τράπεζας μέχρι την 1η Ιουνίου 
2020. Επίσης, από τις 18 Μαρτίου 2020 
και μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης, οι ώρες 
εξυπηρέτησης πελατών στα καταστήματα 
και τα διεθνή επιχειρηματικά κέντρα (IBC) 
θα είναι 9.00 π.μ. έως 2.00 μμ. 

ΟΙ ΤΡΆΠΕΖΕΣ ΕΞΕ-
ΤΆΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗ-
ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΓΙΆ ΆΝΆΣΤΟΛΗ ΤΩΝ 
ΔΟΣΕΩΝ, ΤΙΣ ΟΠΟΙ-
ΕΣ ΦΆΙΝΕΤΆΙ ΟΤΙ ΘΆ 
ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΆ 
ΝΆ ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΝ 
ΜΕΤΆ ΚΆΙ ΤΟΝ ΕΜΒΟ-
ΛΙΆΣΜΟ ΤΟΥ €1,4 ΔΙΣ 
ΆΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΆΪΚΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΆΠΕΖΆ
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Αναστολή εκποιήσεων από την ΚΕΔΙΠΕΣΝέα παράταση για το Εστία

Άποφασίστηκε παρά-
ταση στην προσκό-
μιση στοιχείων για 

άλλους τρεις μήνες 

Στην αναμονή για μέτρα από τις τράπεζες 



Ο χρυσός εμφανίζει σημάδια 
σταθεροποίησης μετά από μία 
εβδομάδα έντονης μεταβλητότη-

τας, αλλά παραμένει υπό πίεση, καθώς οι 
επενδυτές που αναζητούν κάποιο ασφαλές 
καταφύγιο στρέφονται προς το δολάριο.

Η τιμή του χρυσού σημείωσε πτώση 
κατά 0,8% την περασμένη Πέμπτη στο 
Λονδίνο, υποχωρώντας ουσιαστικά εκ 
νέου, ενώ το δολάριο σημείωσε άνοδο 
ρεκόρ εν μέσω ανησυχίας ότι θα υπάρξει 
παγκόσμια ύφεση εξαιτίας της πανδημίας 
του κορωνοϊού.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να βρί-
σκονται στο μεταίχμιο μεταξύ της ανάγκης 
για περισσότερα μετρητά με σκοπό να 

καλυφθούν οι απώλειες σε άλλες αγορές 
και από την άλλη έχουν επιδοθεί σε ένα 
κυνήγι για ασφαλή καταφύγια, καθώς 
εντείνονται οι ανησυχίες περί παγκόσμιας 
ύφεσης. Ο φόβος στις αγορές «παρέχει» 
ακόμα στήριξη στον χρυσό, σχολιάζει ο 
Georgette Boele, στρατηγικός αναλυτής 
στην τράπεζα ABN Amro.

Η τιμή του χρυσού (spot) βρέθηκε στα 
1.474,53 δολάρια ανά ουγκιά στο Λονδί-
νο, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τις 
παρεμβάσεις των κυβερνήσεων με σκοπό 
τη ρευστότητα στην αγορά, προτιμώντας 
το δολάριο ως ασφαλές καταφύγιο. Επι-
πλέον, η κίνηση της ΕΚΤ με την αγορά 
ομολόγων μείωσε επίσης την ανάγκη των 

επενδυτών για χρυσό.
«Ενώ τα μέτρα τόνωσης και οι περικοπές 

των επιτοκίων – συμπεριλαμβανομένου του 
προγράμματος έκτακτης αγοράς ομολόγων 
της ΕΚΤ – είναι συνήθως θετικά για τον 
χρυσό, πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε στή-
ριξη θα είναι βραχύβια», δήλωσε ο Vivek 
Dhar, αναλυτής της Commonwealth Bank.

«Υπάρχει μια ξεκάθαρη προτίμηση για 
το δολάριο έναντι του χρυσού καθώς οι 
κίνδυνοι της παγκόσμιας αγοράς εντεί-
νονται, κάτι που θα πιέσει τις τιμές του 
χρυσού να μειωθούν βραχυπρόθεσμα».

Όσον αφορά τα άλλα πολύτιμα μέταλ-
λα, το ασήμι κινήθηκε υψηλότερα, ενώ η 
πλατίνα και το παλλάδιο έπεσαν.

Δολάριο 
και χρυσός 

συναγωνίζονται 
για το ποιο από 

τα δύο είναι 
πιο ασφαλής 

επένδυση

Μ
ε ολόκληρες χώρες 
να βρίσκονται σε 
κατάσταση κα-
ραντίνας λόγω 
του κορωνοϊού 
(COVID-19) , 
πολλές εται-

ρείες δυσκολεύονται να βρουν τρόπους 
για να δουλέψουν οι εργαζόμενοί τους 
από το σπίτι.

Αυτή η μετάβαση είναι εξαιρετικά ση-
μαντική τόσο για την ίδια την εταιρεία, 
που θα διασφαλίσει την κανονικότητα 
και τη συνέχιση της λειτουργίας της, όσο 
και για τους εργαζομένους, που μπορούν 
να παραμείνουν παραγωγικοί από την 
ασφάλεια του σπιτιού τους.

Παρακάτω παρουσιάζουμε 7 συμβουλές 
που θα βοηθήσουν την επιχείρησή σας 
να πετύχει μία ομαλή μετάβαση από το 
παραδοσιακό περιβάλλον εργασίας, στη 
δουλειά από το σπίτι.

Μπείτε στο Cloud
Αν η καραντίνα του κορωνοϊού έχει 

πλήξει κατά πολύ τη λειτουργία σας, τότε 
μάλλον είχατε οπωσδήποτε ανάγκη από 
κάποιες αναβαθμίσεις. Μία από τις βασικές 
καινοτομίες της σύγχρονης τεχνολογίας 
είναι ότι μπορείς να μεταφέρεις τη ροή 
εργασιών σου στο Cloud, να γίνεις πλήρως 
ψηφιακός και να έχεις τη δυνατότητα να 
εργάζεσαι απ’ οπουδήποτε κι αν βρίσκε-
σαι. Οι επιχειρήσεις που παραμένουν στα 
παραδοσιακά εργαλεία και δεν προσαρ-
μόζονται με τις τελευταίες τεχνολογικές 
τάσεις θα μείνουν πίσω. Υπάρχει πληθώρα 

διαθέσιμων εργαλείων, όμως και μόνο 2 
από αυτά μπορούν να βοηθήσουν την 
εταιρεία σας να ενσωματωθεί πλήρως στην 
ψηφιακή εποχή. Το Gsuite (διαθέσιμο από 
την Google) και το Office 365. Αυτά τα 
παντοδύναμα εργαλεία θα προσφέρουν 
σ’ εσάς και τους εργαζομένους σας την 
ελευθερία να δουλέψετε απ’  οπουδήπο-
τε βρίσκεστε και μέσω σχεδόν όλων των 
συσκευών. Δεν μπορούμε να τονίσουμε 
αρκετά το πόσο σημαντικό είναι να μά-
θετε να δουλεύετε αποτελεσματικά αυτά 
τα εργαλεία – όχι μόνο για να επιβιώσετε 
από την καραντίνα του κορωνοϊού, αλλά 
και για να μεταφέρετε την εταιρεία σας 
στο επόμενο επίπεδο.

Επιβεβαιώστε πως οι εργαζό-
μενοί σας έχουν τον κατάλ-
ληλο εξοπλισμό

Το πρώτο και σημαντικότερο πράγμα 
που πρέπει να προσέξετε (κάτι που συνή-
θως παρατηρούμε όταν είναι ήδη πολύ 
αργά), είναι να επιβεβαιώσετε πως όλοι οι 
εργαζόμενοι έχουν τα απαραίτητα εργαλεία 
που θα τους επιτρέψουν να δουλέψουν 
με επιτυχία από το σπίτι. Οι περισσότε-
ροι άνθρωποι δεν θα έχουν πρόβλημα, 
μιας και ένα απλό laptop αρκεί. Όμως θα 
πρέπει να διπλοτσεκάρετε, αφού κάποια 
σπίτια έχουν μόνο έναν κοινό υπολογιστή 
για όλους.

Φυσικά, θα πρέπει επίσης να επιβε-
βαιώσετε πως όλοι οι εργαζόμενοι έχουν 
και τους κατάλληλους κωδικούς για να 
συνδεθούν στις πλατφόρμες που αξιοποι-
είτε στην εταιρεία σας από το σπίτι τους.

Το σωστό (online) εργαλείο 
για τη σωστή (online) δουλειά

Η τεχνολογία μάς προσφέρει πάρα 
πολλά εργαλεία για να δουλέψουμε 
από το σπίτι, αρκεί να ξέρουμε πού να 
ψάξουμε! Και τα καλύτερα νέα; Τα πε-
ρισσότερα από αυτά είναι δωρεάν στη 
βασική τους έκδοση! Αν αναζητάτε μία 
πλατφόρμα για επικοινωνία μέσω μη-
νυμάτων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
το Slack ή το Flowdock. Αν τα μηνύματα 
δεν είναι αρκετά και προτιμάτε την επι-
κοινωνία πρόσωπο-με-πρόσωπο, τότε το 
Google Meet, το Zoom, το FaceTime, το 
GoToMeeting και το Microsoft Teams 
είναι στις υπηρεσίες σας!

Το δυσκολότερο κομμάτι της εργασίας 
από το σπίτι είναι η σωστή οργάνωση και το 
αποτελεσματικό project management για 
ομάδες που έχουν περιορισμένη επαφή 
μεταξύ τους. Εδώ θα σας βοηθήσουν οι 
πλατφόρμες για project management της 
Asana και της Trello, των οποίων οι βασικές 
υπηρεσίες είναι – το μαντέψατε – δωρεάν!

Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να έχει 
εγκατεστημένη την τελευταία έκδοση στον 
υπολογιστή του και να επιβεβαιώσετε πως 
έχει όλους τους κωδικούς για να συνδεθεί.

Καθημερινή πρωινή επικοινωνία 
Έρευνες έχουν αποδείξει ότι μία από τις 
μεγαλύτερες δυσκολίες της τηλεργασί-
ας είναι το αίσθημα απομόνωσης. Όταν 
νιώθουν αποκομμένοι από την ομάδα, οι 
εργαζόμενοι τείνουν να γίνονται λιγότερο 
παραγωγικοί. Πώς μπορεί μια εταιρεία 
να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο; Ένα 
πρωινό online meeting, ακόμα και μία 

δεκάλεπτη τηλεδιάσκεψη είναι αρκετή για 
να δείξει στους εργαζομένους ότι, ακόμα 
κι αν δε βρίσκονται στο ίδιο φυσικό μέ-
ρος, είναι ακόμα μέρος της ίδιας ομάδας. 
Εκτός από την τόνωση του ηθικού, μπορεί 
να αποτελέσει και μια υπενθύμιση ότι η 
δουλειά από το σπίτι σημαίνει δουλειά 
και όχι ευκαιρία για χαλάρωση.

Ξεκάθαρες οδηγίες για διαλείμματα 
Παρότι δεν υπάρχει, προφανώς, τρόπος να 
παρακολουθείτε αν κάποιος που δουλεύει 
από το σπίτι ακολουθεί το πρόγραμμα, θα 
πρέπει να δίνετε στους εργαζομένους ελεύ-
θερο χρόνο και διαλείμματα για φαγητό, 
κατά τη διάρκεια των οποίων μπορούν να 
φεύγουν από την οθόνη του υπολογιστή. Τις 
υπόλοιπες ώρες που δεν έχουν καθοριστεί 
ως ώρες διαλλείματος, οι εργαζόμενοι θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμοι και έτοιμοι για 
δράση. Για να είναι όλοι συντονισμένοι, οι 
περισσότερες online πλατφόρμες επικοινω-
νίας προσφέρουν “status updates”, ώστε ο 
κάθε χρήστης να ορίζει την κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται, για παράδειγμα “μακριά 
από τον υπολογιστή” ή “σε διάλειμμα για 
φαγητό”. Πρέπει να σημειώσουμε, βέβαια, 
πως ακόμα και αν είναι σε διάλειμμα για 
φαγητό, θα πρέπει πάντα να απαντάνε κλήσεις 
που έχουν να κάνουν με την εργασία τους.

Οργανώστε έναν
εικονικό καφέ

Η ενδυνάμωση της συντροφικότητας 
και του αισθήματος της ομαδικότητας είναι 
εξαιρετικά σημαντικές για να πολεμήσετε 
το αίσθημα απομόνωσης και να κάνετε 
τους υπαλλήλους σας πιο παραγωγικούς. 

Και τι λέει «δουλεύουμε παρέα» πιο καλά 
από μία κούπα ζεστό καφέ και λίγη χα-
λαρή κουβέντα; Οργανώστε ένα meeting 
μεταξύ εργαζομένων με μόνο στόχο να 
απολαύσετε παρέα ένα καφέ και να συζη-
τήσετε για τη μέρα σας. Η διατήρηση της 
καθημερινής εργασιακής ρουτίνας είναι 
ουσιώδης, μιας και υπενθυμίζει στους 
εργαζομένους πως παρά τις ασυνήθεις 
συνθήκες εργασίας, το σπίτι τους πλέον 
είναι το περιβάλλον της εργασίας τους.

Κρατήστε επαφή
με τους πελάτες σας

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η δι-
ατήρηση της ρουτίνας είναι το κλειδί για 
να μεταφέρετε με επιτυχία τη λειτουργία 
σας στο σπίτι.  Μέσα σε αυτήν τη ρουτίνα 
είναι και η επικοινωνία με τους πελάτες. 
Δεν χρειάζεται να ακυρώσετε συναντήσεις, 
απλώς μεταφέρετέ τις online και ενημερώστε 
τους πρόσωπο με πρόσωπο πως η εταιρεία 
σας συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά σαν 
να μην άλλαξε τίποτα. Επιδείξτε τους την 
ευελιξία σας ως οργανισμός και (γιατί όχι) 
εντυπωσιάστε τους με την ευστροφία σας. 
Μπορείτε να πάτε κι ένα βήμα παραπέρα 
και να τους δώσετε συμβουλές για το πώς 
θα το κάνουν και οι ίδιοι. Οργανώστε ψη-
φιακά workshops ή καθοδηγήστε τους στα 
σωστά εργαλεία που θα τους βοηθήσουν 
να μεταφέρουν τη λειτουργία τους online, 
ώστε να επιβεβαιώσετε ότι δε θα σταματή-
σουν να είναι αποδοτικοί και παραγωγικοί!

Οι συμβουλές παρέχονται από την Αction 
Digital, που είναι μέρος του Ομίλου Action 

Global Communications.

ΑΥΤΉ Ή ΜΕΤΑΒΑΣΉ 
ΕΊΝΑΊ ΕΞΑΊΡΕΤΊΚΑ 
ΣΉΜΑΝΤΊΚΉ ΤΌΣΌ 
ΓΊΑ ΤΉΝ ΊΔΊΑ ΤΉΝ 
ΕΤΑΊΡΕΊΑ ΠΌΥ ΘΑ 
ΔΊΑΣΦΑΛΊΣΕΊ ΤΉΝ 
ΚΑΝΌΝΊΚΌΤΉΤΑ ΚΑΊ 
ΤΉ ΣΥΝΕΧΊΣΉ ΤΉΣ 
ΛΕΊΤΌΥΡΓΊΑΣ ΤΉΣ, 
ΌΣΌ ΚΑΊ ΓΊΑ ΤΌΥΣ 
ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΌΥΣ, ΠΌΥ 
ΜΠΌΡΌΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑ-
ΜΕΊΝΌΥΝ ΠΑΡΑΓΩΓΊ-
ΚΌΊ ΑΠΌ ΤΉΝ ΑΣΦΑ-
ΛΕΊΑ ΤΌΥ ΣΠΊΤΊΌΥ 
ΤΌΥΣ
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Ποιο είναι το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο

Συμβουλές για 
αποτελεσματική 
δουλειά από
το σπίτι



ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΣΥΝΕ-
ΧΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Η 
τρέχουσα κρίση 
της πανδημίας 
του κορωνοϊού 
έχει πλήξει σχε-
δόν το σύνολο της 
ανθρώπινης δρα-
στηριότητας, επη-

ρεάζοντας δραματικά τις υγειονομικές, 
κοινωνικές και επιχειρηματικές δομές 
σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η προσπά-
θεια για τη διατήρηση της ασφάλειας 
και της ευημερίας των εργαζομένων 
αποτελεί πλέον προτεραιότητα και άμεση 
ανάγκη για κάθε επιχείρηση, κυρίως 
στις χώρες που έχουν επηρεαστεί σε 
μεγάλο βαθμό από τον ιό.

Προκειμένου να μειωθεί το επί-
πεδο κινδύνου στο οποίο εκτίθενται 
δυνητικά οι υπάλληλοί τους, μεγάλοι 
οργανισμοί, αλλά και μικροί, ανά το 
παγκόσμιο, θέσπισαν απομακρυσμένες 
διαδικασίες εργασίας που επιτρέπουν 
στο προσωπικό τους να εργάζεται από 
ασφαλείς τοποθεσίες, όπως το σπίτι τους. 
Δεν είναι τυχαίο που, σε αντίθεση με 
τις αρνητικές επιπτώσεις που είχε η 
πανδημία στην οικονομία, ο τομέας της 
τεχνολογίας και ειδικά των συστημάτων 
που επιτρέπουν την απομακρυσμένη 
επικοινωνία, καταγράφει αυξημένη ζή-
τηση. Η αυξητική αυτή τάση έγινε αρχικά 
αισθητή κυρίως στο εξωτερικό, όπου 
εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα του 
κορωνοϊού και επεκτείνεται σιγά-σιγά 

και στην Κύπρο, με ολοένα και περισσό-
τερες επιχειρήσεις να προτρέπουν τους 
υπαλλήλους τους, εφόσον το επιτρέπει 
η φύση της δουλειάς, να εργαστούν από 
τον δικό τους χώρο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ερ-
γασία από το σπίτι είναι μία αποτελεσμα-
τική, εύχρηστη και «πανταχού παρούσα» 
τεχνολογία, η οποία να διασφαλίζει τόσο 
την άμεση πρόσβαση όσο και –πρωτί-
στως- την ασφάλεια των δεδομένων και 
των προσωπικών πληροφοριών των ερ-
γαζομένων. Όταν πρόκειται για εργασία 
εξ αποστάσεως, οι λύσεις που αναζητά 
μια εταιρεία δεν εξαντλούνται στα κανά-
λια επικοινωνίας που χρησιμοποιούμε 

καθημερινά για να επικοινωνήσουμε με 
την οικογένειά μας, τους φίλους ή τους 
γνωστούς μας, καθώς δεν μπορούν να 
παρέχουν την επιθυμητή ασφάλεια ή να 
υποστηρίξουν μεταφορά αρχείων μεγά-
λου μεγέθους, ενώ υστερούν σε πολλά 
άλλα σημεία.

Υπάρχουν πλατφόρμες, ωστόσο, ειδικά 
σχεδιασμένες για να υποστηρίζουν την εξ  
αποστάσεως επικοινωνία μεταξύ συναδέλ-
φων, οι οποίες επιτρέπουν γρήγορο και 
αποτελεσματικό συντονισμό της ομάδας, 
εύκολη πρόσβαση από το σπίτι σε βάσεις 
δεδομένων και πολλά άλλα. Ο λόγος για 
τις Ενοποιημένες Επικοινωνίες (Unified 
Communication and Collaboration-UCC), 

οι οποίες περιλαμβάνουν τηλεδιάσκεψη, 
τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά και κλήσεις 
μέσω του διαδικτύου, instant messaging, 
ανταλλαγή εγγράφων και μεγάλου μεγέ-
θους αρχείων με ασφάλεια, επιτρέποντας 
την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών 
μιας εταιρείας. 

Στην πραγματικότητα, το UCC καθιστά 
εφικτή την αλληλεπίδραση των χρηστών 
μέσα από διάφορα επικοινωνιακά κα-
νάλια που μεταφέρονται μέσω δικτύων 
IP και, ως αποτέλεσμα, ο χρήστης μπο-
ρεί να στείλει μήνυμα με ένα μέσο και 
να λάβει απάντηση σε άλλο μέσο. Για 
παράδειγμα, εάν κάποιος έχει μήνυμα 
στον προσωπικό του τηλεφωνητή στο 

γραφείο, μπορεί να λάβει την ειδοποίηση 
είτε στο email του, είτε στο κινητό και να 
ανταποκριθεί αμέσως. 

Οι πλατφόρμες εταιρικών επικοινω-
νιών, οι οποίες μπορούν να συνδέσουν 
επιχειρηματικές επαφές, διαδικασίες και 
συστήματα εντός και εκτός των συνόρων 
της εταιρείας, δεν είναι κάτι εντελώς και-
νούριο. Η απομακρυσμένη εργασία ή 
αλλιώς τηλε-εργασία έχει κερδίσει μεγάλο 
έδαφος τα τελευταία χρόνια, ως μια νέα 
μορφή εργασίας η οποία παρουσιάζει 
αρκετά πλεονεκτήματα έναντι της φυσικής 
παρουσίας στον χώρο εργασίας. Δεν είναι 
λίγες οι έρευνες που έχουν αποδείξει ότι 
συμβάλλει θετικά στη μείωση του εργα-

σιακού άγχους και, ως εκ τούτου, στην 
αύξηση της παραγωγικότητας. 

Οι Ενοποιημένες Επικοινωνίες συ-
νιστούν, αναμφίβολα, το επόμενο βήμα 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επι-
χειρήσεων, προσφέροντας πολλαπλά 
πλεονεκτήματα, τα οποία το μεγαλύτε-
ρο μέρος του επιχειρηματικού κόσμου 
ανακαλύπτει για πρώτη φορά με αφορμή 
το ξέσπασμα του ιού. Η κρίση μάς έχει 
διδάξει ότι η τεχνολογία μπορεί να διευ-
κολύνει και να ρυθμίσει πολλές πτυχές 
της καθημερινότητάς μας, ιδιαίτερα την 
επαγγελματική μας ζωή.

*Γενικός διευθυντής της 
NEDECO Electronics Ltd

Η τεχνολογία στην υπηρεσία 
της απομακρυσμένης εργασίας
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Στήριξη των Αγροτικών Κοινοτήτων 
μέσω της ΚΑΠ

Ήξερες ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική ενθαρρύνει την ίδρυση ιδιωτι-
κών επιχειρήσεων στην ύπαιθρο στοχεύοντας στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας;

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) στηρίζει τη βιωσιμότητα των αγροτικών κοινο-
τήτων μέσω μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση 
της αγοράς, στην εισοδηματική στήριξη των γεωργών, στην προώθηση της γε-
ωργίας και της δασοκομίας, στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και γενικότερα 
στην ευημερία των αγροτικών περιοχών μέσω, μεταξύ άλλων, της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και υποδομών για τον τοπικό πληθυσμό.

Οι τρεις μακροπρόθεσμοι στόχοι αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2014-
2020 περιλαμβάνουν:
• την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, 
•  τη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της δρά-

σης για το κλίμα,  
•  την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών οικονομιών 

και κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και διατήρησης της 
απασχόλησης.

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) είναι το χρημα-
τοδοτικό μέσο της ΚΑΠ που υποστηρίζει τις αγροτικές περιοχές της Ενωμένης 
Ευρώπης. Ο προϋπολογισμός του ΕΓΤΑΑ για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται 
σε περίπου 100 δισ. ευρώ και διανέμεται μέσω της υλοποίησης προγραμμά-
των αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία θα υλοποιούνται μέχρι το τέλος του 2023. 

Ο προϋπολογισμός κατανέμεται με βάση συγκεκριμένες προτεραιότητες, οι 
οποίες συμβάλλουν στους οριζόντιους στόχους της καινοτομίας, του περιβάλ-
λοντος και του μετριασμού της αλλαγής του κλίματος.

Στην Κύπρο, για την περίοδο 2014-2020 αναμένεται να διατεθούν €251 εκ. 
ευρώ μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα απευθύ-
νεται σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων όπως γεωργοί, ομάδες παραγωγών, 
επιχειρήσεις, Aρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργατικά ιδρύματα,  κυβερνη-
τικά τμήματα και άλλους φορείς.

Απαλλαγή απ’ όλες τις κατηγορίες 
αποφάσισε την περασμένη Πέμπτη 
το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευ-

κωσίας για τους Χρίστη Χατζημιτσή (δικη-
γόρος Ηλίας Στεφάνου), Νικόλα Καρυδά 
(δικηγόρος Ντίνος Καλλής), Χριστόδουλο 
Πατσαλίδη (δικηγόροι Αλέκος Μαρκίδης με 
Νίκο Μακρίδη), Ελίζα Λειβαδιώτου (δικη-
γόροι Πόλυς Πολυβίου, Στέλλα Πολυβίου 
και Μιχάλης Πική) και Δέσποινα Κυρια-
κίδου (δικηγόρος Δημήτρης Αραούζος).

Πρόκειται για την πολύκροτη υπόθεση 
της Δημοκρατίας κατά διευθυντικών και 
άλλων στελεχών της Τράπεζας Κύπρου, 
οι οποίοι αντιμετώπιζαν 16 κατηγορίες. 
«Τέσσερεις εξ αυτών αφορούν το αδίκημα 
της πλαστογραφίας (κατηγορίες 2, 6, 14 
και 16), τέσσερεις το αδίκημα της κυκλο-
φορίας πλαστού εγγράφου (κατηγορίες 
3, 7, 15 και 17), τρεις το αδίκημα της χει-
ραγώγησης της αγοράς (κατηγορίες 19, 
20 και 21), τρεις το αδίκημα των ψευδών 
λογαριασμών (κατηγορίες 22, 23 και 24) 
και δύο το αδίκημα της συνωμοσίας προς 
καταδολίευση (κατηγορίες 25 και 26).

Υπενθυμίζεται πως οι κατηγορούμε-
νοι Ηλιάδης και Κυπρής αθωώθηκαν με 
παλαιότερη απόφαση του Δικαστηρίου 
τον Δεκέμβριο του 2018.  

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ο 
λόγος που αποφασίστηκε η διακοπή της 
διαδικασίας και η απαλλαγή των κατηγο-
ρουμένων απ’ όλες τις κατηγορίες ήταν 
«λόγω κατάχρησης της διαδικασίας», ενώ 
το Δικαστήριο χαρακτήρισε αναξιόπιστους 
κάποιους από τους μάρτυρες κατηγορίας. 

Ενδεικτική είναι η πιο κάτω αναφορά 
/ σύνοψη του Δικαστηρίου:

Συνοψίζοντας λοιπόν τα πιο πάνω και 
χωρίς να χρειάζεται να καταπιαστούμε με 
οποιαδήποτε άλλη πτυχή ή λεπτομέρεια 
που τυχόν να αναδείχθηκε από τα διάδικα 
μέρη, βρίσκουμε, ότι:

- Υπήρξε κατάχρηση της δικαστικής 
διαδικασίας καθ’ ότι θα έπρεπε να κατα-
χωρηθεί μια ενιαία υπόθεση (όχι τρεις 
επιμέρους υποθέσεις), στην οποία, αφού 
συμπληρωνόταν πλήρως και συνολικά 
το ανακριτικό έργο, θα προσαπτόταν το 
σύνολο των κατηγοριών σε σχέση με τα 
ελληνικά ομόλογα εναντίον των όποιων 
κατηγορουμένων η Κατηγορούσα Αρχή, 
θα έκρινε, ότι, θα έπρεπε να διώκονταν. 
Συναφώς η Κατηγορούσα Αρχή, μία και 
μόνο φορά, ταυτόχρονα, όφειλε να επιλέξει 
την ιδιότητα που θα είχε ο καθένας στην εν 
λόγω υπόθεση. Με άλλα λόγια, ποιοι θα 
ήταν κατηγορούμενοι και ποιοι μάρτυρες 
κατηγορίας και όχι να προσδώσει διαφο-
ρετική ιδιότητα, αναλόγως περίπτωσης, 
στα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Ο δυσμενής 
επηρεασμός των κατηγορουμένων είναι 
ουσιαστικά αυταπόδεικτος, από το γεγονός 
και μόνο, ότι, για ένα κομμάτι του ιδίου 
θέματος, κλήθηκαν και κάποιοι, μάλιστα, 
χρησιμοποιήθηκαν ενεργά ως μάρτυρες 
και για άλλο κομμάτι, διώχθηκαν ως κατη-
γορούμενοι. Και τούτο ανεξαρτήτως προσ-
δοκίας, συνθηκών λήψης και περιεχόμενου 
των καταθέσεων που έδωσαν αλλά και 

του εν γένει πνεύματος συνεργασίας που 
επέδειξαν ή όφειλαν να επιδείξουν.

- Διαζευκτικά και επιπροσθέτως υπήρξε 
κατάχρηση δικαστικής διαδικασίας λόγω 
του κατακερματισμού της υπόθεσης. Της 
λήψης ανοικτών καταθέσεων χωρίς προ-
ειδοποίηση και καθ’ ον χρόνο υπήρχε 
σημαντική πληροφόρηση για εμπλοκή 
των κατηγορουμένων σε ποινικά αδι-
κήματα. Στην ενεργό βοήθεια κάποιων 
τουλάχιστον εκ των κατηγορουμένων, 
προεξαρχούσης της κατηγορουμένης 6 
και επιζήμιων αναφορών (κατά παράβαση 
ανθρωπίνου και συνταγματικού δικαιώ-
ματος) προεξαρχόντως του κατηγορου-
μένου 4. Της δημιουργηθείσας έννομης 
και λογικής προσδοκίας μη δίωξης των 
κατηγορουμένων, ειδικά των κατηγορου-
μένων 4-7 και τέλος της συντελεσθείσας 
καθυστέρησης. Ο συνολικός χειρισμός, 
δηλαδή ο συνδυασμός και συνύπαρξη 
αυτών των παραγόντων, επηρέασε δυσμε-
νώς και ιδιαιτέρως τους κατηγορούμενους 
και συνθέτουν μια εξαιρετική κατάσταση 
πραγμάτων (special circumstances), ώστε να 
δικαιολογείται η διακοπή της διαδικασίας. Η 
διακοπή δικαιολογείται, αφού ισοζυγίσαμε 

αφενός το γενικό δημόσιο συμφέρον για 
δίωξη προσώπων που τους καταλογίζε-
ται η διάπραξη σοβαρών ποινικών αδι-
κημάτων και αφετέρου του αντίστοιχου 
δημόσιου συμφέροντος, ότι, «ο σκοπός 
δεν θα πρέπει να αγιάζει τα μέσα» και θα 
πρέπει απαρεγκλίτως να προστατεύεται 
το κύρος και η υπόληψη του  συστήματος 
ποινικής δικαιοσύνης στον τόπο μας, από 
καταχρηστικές συμπεριφορές.

Εν όψει όλων των πιο πάνω, η διαδικασία 
εναντίον των κατηγορουμένων 3, 4, 5, 6 
και 7 διακόπτεται λόγω κατάχρησης της 
διαδικασίας και οι κατηγορούμενοι αυτοί, 
απαλλάσσονται όλων των κατηγοριών που 
αντιμετωπίζουν.

Αθωώθηκαν όλοι στην υπόθεση BOC

Πρόκειται ουσιαστικά για 
την τρίτη και τελευταία 

ποινική διαδικασία ενα-
ντίον της Τράπεζας Κύ-
πρου και στελεχών της



ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ Η ΔΗΜΊΟΥΡΓΊΑ 
ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΣΧΕΔΊΟΥ ΚΊΝΗΤΊΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΊ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΩΝ

Ε
ίναι γεγονός πως στην 
Κύπρο υπάρχει μια 
γενικότερη έλλειψη 
κουλτούρας από τις 
αρμόδιες Aρχές για 
την πολεοδομική 
εξέλιξη ενός ορθού 

σχεδιασμού πόλεων φιλικών προς τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον. Παράλ-
ληλα, η μη αειφόρος προσέγγιση που 
ακολουθήσαμε κατά τις προηγούμενες 
δεκαετίες όσον αφορά θέματα μεταφο-
ρών και δημόσιων συγκοινωνιών, μας 
έχει οδηγήσει δυστυχώς στη σταδιακή 
υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στις 
πόλεις, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές.

To ζήτημα της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας είναι πολυσύνθετο και η 
αντιμετώπισή του μπορεί να επιτευχθεί 
μέσα από τον εντοπισμό των βασικών 
αιτιών που αποτελούν τις μαύρες τρύ-
πες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των 
αρχών της βιώσιμης κινητικότητας και 
γενικότερα των αρχών της αειφόρου 

ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός πρώτιστα 

για το αυτοκίνητο, χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη οι αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, 
μας έχει οδηγήσει στη σχεδόν ολοκληρω-
τική εξάρτηση του Κύπριου πολίτη από το 
ιδιωτικό όχημα. Αυτό σε συνδυασμό με 
την έλλειψη κατάλληλων και ολοκληρω-
μένων υποδομών έχει ως αποτέλεσμα να 
δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση 
ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής των διακι-
νήσεων. Ενδεικτικά, όπως είναι αντιληπτό 

από τις κύριες αστικές οδικές αρτηρίες, 
μερικές είναι ημιτελείς και οι πλείστες 
δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές για 
πεζούς, ποδηλάτες και δημόσιες μεταφο-
ρές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
προβλήματα οδικής ασφάλειας, μεγάλες 
καθυστερήσεις, όχληση σε περιοχές κα-
τοικίας καθώς και αυξημένοι ρύποι και 
θόρυβος. Αξίζει να αναφερθεί ότι, βάσει 
επιστημονικών μελετών, η κυκλοφοριακή 
συμφόρηση έχει επιπτώσεις και στην ποι-
ότητα του αέρα που αναπνέουμε, συνεπώς 

και στην ανθρώπινη υγεία.
Η οριζόντια και αλόγιστη εξάπλωση 

των πόλεών μας είναι φανερό ότι αντιστρα-
τεύεται τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, 
αφού δεν μπορεί να εξυπηρετηθούν με 
οικονομικό τρόπο όλες οι διάσπαρτες 
αναπτύξεις. Το δε κόστος για κατασκευή 
και συντήρηση του οδικού δικτύου, του 
αποχετευτικού όπως και άλλων υποδομών 
καθίσταται υπέρμετρα δαπανηρό και πέρα 
από κάθε αρχή αειφόρου ανάπτυξης.

  Με βάση τα πιο πάνω, το ΕΤΕΚ θε-

ωρεί ως μονόδρομο την εφαρμογή των 
αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικό-
τητας στους σχεδιασμούς του κράτους 
μέσα από την υλοποίηση μιας σειράς 
μέτρων. Είναι θεμελιώδους σημασίας η 
χάραξη μιας κεντρικής πολιτικής αειφό-
ρου ανάπτυξης σε συνδυασμό με μιαν 
αντίστοιχη στρατηγική πολεοδομικού 
σχεδιασμού που να περιλαμβάνει ως 
έναν από τους κύριους πυλώνες της τη 
βιώσιμη κινητικότητα και η πολιτική 
αυτή να είναι συμβατή με την κοινοτι-

κή πολιτική. Ακόμα, είναι απαραίτητη η 
ανάπτυξη ενός επιτυχημένου μοντέλου 
που θα βελτιώσει την αστική κινητικότητα 
θέτοντας κατά σειρά προτεραιότητας την 
ενθάρρυνση και την εξυπηρέτηση της 
διακίνησης και με άλλα μέσα, εκτός από 
το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Εξίσου σημαντι-
κός είναι και ο εμπλουτισμός των μέσων 
και των μεθόδων μαζικής διακίνησης, 
με τέτοιο τρόπο,  ώστε να λειτουργούν 
ως ένα ενιαίο σύστημα προκειμένου να 
διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία και 
εξυπηρέτηση. Τέλος, είναι αναγκαία η 
αντιμετώπιση των δημόσιων συγκοινω-
νιών ως κοινωνική ανάγκη και μέτρο 
προστασίας του περιβάλλοντος και της 
δημόσιας υγείας. Απαραίτητη προϋπό-
θεση για την επιτυχία αυτού του μέτρου 
θα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή 
ενίσχυση και αναβάθμισή τους, ώστε να 
αποτελούν ένα αξιόπιστο, ποιοτικό, αξιο-
πρεπές και ελκυστικό μέσο διακίνησης.

Ως Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητή-
ριο Κύπρου χαιρετίζουμε την ετοιμασία 
εξειδικευμένων κυκλοφοριακών μελετών 
για τα τέσσερα μεγάλα αστικά κέντρα, μέσω 
των οποίων προτείνονται ολοκληρωμέ-
να δίκτυα για τις δημόσιες μεταφορές, 
τους πεζούς και τους ποδηλάτες. Ωστό-
σο, αναγνωρίζοντας την περιπλοκότητα 
του ζητήματος, σημειώνω και πάλι ότι 
βρισκόμαστε στη διάθεση της Πολιτεί-
ας, ώστε, με την εμπειρογνωμοσύνη που 
διαθέτουν τα μέλη μας, να συμβάλουμε 
στην προσπάθεια για συγκερασμό της 
οικονομικής ανάπτυξης των πόλεων 
και την προσβασιμότητα, αφενός, με τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και την 
προστασία του περιβάλλοντος αφετέρου.

*Πολιτικός Μηχανικός Πρόεδρος ΕΤΕΚ

Μονόδρομος η κατεύθυνση 
της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

ΣΤΈΛΙΟΣ ΑΧΝΙΏΤΗΣ*
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Π
όσο αντίκτυπο θα έχει 
άραγε η τεχνητή νο-
ημοσύνη (Artificial 
Intelligence) στο λο-
γιστικό επάγγελμα 
και στις υπηρεσίες 
ελέγχου; Μπορεί 

στο μέλλον η τεχνολογία blockchain 
και η χρήση τής τεχνητής νοημοσύνης 
να αντικαταστήσει τον λογιστή και να 
εξαλείψει την ανάγκη για έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων;

Αναμφισβήτητα, η χρήση ψηφια-
κής τεχνολογίας και συγκεκριμένα η 
τεχνητή νοημοσύνη έχουν τη δυνατότητα 
να επηρεάσουν σημαντικά το λογιστικό 
επάγγελμα και την καθημερινότητα του 
λογιστή. Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξε-
λίξεις όπως η τεχνολογία blockchain, η 
αυτοματοποίηση ρομποτικής διεργα-
σίας, τα Big Data Analytics, το Internet 
of Things και η τεχνητή νοημοσύνη 
αλλάζουν ριζικά τον τρόπο που θα διεξά-
γεται πλέον ο έλεγχος των οικονομικών 
καταστάσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνο-
λογίες που σχετίζονται με αυτήν  είναι 
ένα από τα ζητήματα που απασχολούν 
αρκετά τους εμπειρογνώμονες και τα 
επαγγελματικά σώματα τα τελευταία 
χρόνια, εφόσον μεταξύ άλλων καλού-
νται να εξετάσουν την επίδραση της 
τεχνολογίας στις εργασιακές σχέσεις, 
καθώς και να καθορίσουν τις δεξιότητες 
που θα πρέπει να κατέχει ο μελλοντικός 
επαγγελματίας. Η αλήθεια είναι πως το 
λογιστικό επάγγελμα έχει εξελιχθεί αρ-
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ΜΠΟΡΕΊ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Η 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ BLOCKCHAIN 
ΚΑΊ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ 
ΝΟΗΜΟΣΎΝΗΣ ΝΑ ΑΝΤΊΚΑ-
ΤΑΣΤΗΣΕΊ ΤΟΝ ΛΟΓΊΣΤΗ ΚΑΊ 
ΝΑ ΕΞΑΛΕΊΨΕΊ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ 
ΓΊΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΊΚΟΝΟ-
ΜΊΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ;

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*  
georgiouc@kpmg.com

Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε το Ετήσιο Συνέδριο 
της CNP Ασφαλιστική, στις 6 

Μαρτίου 2020 στο ξενοδοχείο Aphrodite 
Hills, στην Πάφο. Στο συνέδριο, με θέμα 
«CNP Ασφαλιστική: Με την Ταχύτητα του 
Πρωταθλητή», συμμετείχαν πάνω από 300 
άτομα, στελέχη και ασφαλιστικοί διαμεσο-
λαβητές της Εταιρείας, ανώτατα στελέχη 
του Ασφαλιστικού Ομίλου CNP Cyprus, 
η Αναπληρώτρια Έφορος Ασφαλίσεων και 
παράγοντες της οικονομικής, πολιτικής και 
δημόσιας ζωής του τόπου. Την παράσταση 
έκλεψε μια λαμπερή Formula 1, την οποία 
εξασφάλισε η CNP Ασφαλιστική και φρόντισε 
να μεταφερθεί στον χώρο του συνεδρίου. 
Το εντυπωσιακό αυτοκίνητο, με τον ισχυρό 

συμβολισμό, αποτέλεσε το κύριο θεματικό 
στοιχείο του συνεδρίου. Η CNP Ασφαλιστική 
οδηγεί από την πρώτη θέση την κυπριακή 
ασφαλιστική αγορά γενικού κλάδου. Με 
νέα, καινοτόμα προϊόντα, συνεχείς επενδύ-
σεις στην τεχνολογική πρωτοπορία, διαρκή 
προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
της αγοράς και έμφαση στην ποιοτική εξυ-
πηρέτηση των ασφαλισμένων, η εταιρεία 
στοχεύει όλο και πιο ψηλά. Επίσης κατά 
τη διάρκεια του συνεδρίου, η CNP Ασφα-
λιστική παρουσίασε το νέο ηλεκτρονικό 
προϊόν Ασφάλισης Μηχανοκινήτων, το 
οποίο αποτελεί ακόμη μια καινοτομία 
στον χώρο. Εμφάνιση-έκπληξη ήταν εκείνη 
του νεαρού και ανερχόμενου πιλότου της 
Formula, Βλαδίμηρου Τζιωρτζή, ο οποίος 

μίλησε για τη μέχρι σήμερα πορεία του στον 
μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά και για τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει στον  δρό-
μο του, ως πρωταθλητής, και τη φιλοδοξία 
του να γίνει πιλότος στη Formula 1. Με τη 
λήξη του Συνεδρίου και κατά τη διάρκεια 
του επίσημου δείπνου που ακολούθησε, η 
Εταιρεία βράβευσε σε λαμπρή τελετή τους 
συνεργάτες της που πέτυχαν τις καλύτερες 
επιδόσεις κατά την προηγούμενη χρονιά. 
Επιδόσεις που κινήθηκαν με την ταχύτητα 
του πρωταθλητή! Το συνέδριο αυτό έθεσε 
τα θεμέλια για την περαιτέρω επιτυχημέ-
νη πορεία που θα ακολουθήσει η CNP 
Ασφαλιστική και την επόμενη δεκαετία, ως 
η ηγετική δύναμη της κυπριακής ασφα-
λιστικής αγοράς.

Γι’ ακόμα μια χρονιά, στα Βραβεία 
Global Cemfuels η Τσιμεντοποι-
ία Βασιλικού τιμήθηκε με το Βρα-

βείο για το καινοτόμο έργο διαχείρισης 
εναλλακτικών καυσίμων “Outstanding 
Alternative Fuels Project” και ο κ. Γιώρ-
γος Αμερικάνος, Γενικός Διευθυντής της 
Enerco-Energy Recovery Ltd, τιμήθηκε 
με το βραβείο «Alternative Fuels Project 
Manager of the Year». Κατά τη διάρκεια 
του “14ου Global CemFuels Conference 
& Exhibition”, που πραγματοποιήθηκε 
φέτος στην Κύπρο, απονεμήθηκαν τα ετή-
σια βραβεία “Global CemFuels Awards 
2020”, αναδεικνύοντας τα καλύτερα έργα, 
τον καλύτερο εξοπλισμό εναλλακτικών 
καυσίμων της Ευρωπαϊκής και Παγκό-
σμιας Τσιμεντοβιομηχανίας αλλά και τους 
καλύτερους Διευθυντές διαχείρισης τέτοιων 
έργων. Tο Διεθνές Βραβείο “Outstanding 
Alternative Fuels Project”,  παρέλαβαν ο 
Εκτελεστικός Πρόεδρος της Τσιμεντοποιίας 
Βασιλικού, Αντώνιος Αντωνίου και ο Γενι-
κός Διευθυντής της, Γιώργος Σάββα. Στον κ. 
Γιώργο Αμερικάνο, Γενικό Διευθυντή της 
Enerco-Energy Recovery Ltd, απονεμήθηκε, 
για δεύτερη συνεχή χρονιά το βραβείο 
“Alternative Fuels Project Manager of the 
Year”.  Η Enerco - Energy Recovery Ltd, 
εταιρεία συνδεδεμένη με την Τσιμεντοποιία 
Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, έχει 
την ευθύνη για την εμπορία, συλλογή, 
μεταφορά και επεξεργασία αποβλήτων 

για τη χρήση τους ως εναλλακτικών καυ-
σίμων για τις ανάγκες της Τσιμεντοποιίας 
Βασιλικού. Η βράβευση αυτή αποτελεί 
σημαντική αναγνώριση των προσπαθειών 
της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού για βελτι-

στοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας 
και συμβολή στην κυκλική οικονομία, 
με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, 
αλλά και καινοτόμων εφαρμογών στην 
τροφοδοσία τους.

CNP Ασφαλιστική... 
Με την ταχύτητα του πρωταθλητή!

Bραβεία Global Cem Fuels στην Τσιμεντοποιία 
Βασιλικού και στον Γιώργο Αμερικάνο

Τεχνητή νοημοσύνη 
στο λογιστικό επάγγελμα

κετά την τελευταία δεκαετία σε ό,τι αφορά 
την υιοθέτηση τεχνολογίας αλλά υπάρχουν 
αρκετοί παράγοντες που θα επηρεάσουν 
αυτήν τη μετάβαση σε ολοκληρωμένα 
συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας, όπως 
η παλαιότητα των υφιστάμενων συστη-
μάτων πληροφορικής και η συμβατότητα 
των δεδομένων.

Ένας από τους κυριότερους παράγο-
ντες όμως που πρέπει να ληφθεί υπόψη 
είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση του 
ανθρώπινου δυναμικού. Η σημαντικό-
τητα του ανθρώπινου παράγοντα δεν 
μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Συ-
νεπώς, θέμα συζήτησης μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων είναι και η εκπαίδευση 
των λογιστών και συγκεκριμένα τα νέα 
είδη μη τεχνικών και τεχνολογικών δε-
ξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσουν οι 

σύγχρονοι λογιστές, για να μπορέσουν 
ν’ αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά στον 
τεχνολογικό κόσμο. Σε κάθε περίπτωση, η 
εκπαίδευσή τους πρέπει να είναι συνεχής 
και να επαναπροσδιοριστεί, με ισχυρή 
εστίαση στον τομέα της πληροφοριακής 
τεχνολογίας.

Επομένως, είτε πρόκειται για blockchain, 
ρομποτική ή ευφυή συστήματα, ο μελλοντι-
κός επαγγελματίας επιβάλλεται να ξεκινήσει 
να δημιουργεί ένα σχέδιο μάθησης πέρα 
από το τυπικό CPE. Πρέπει να επιλέξει 
ποια νέα σύνολα δεξιοτήτων χρειάζεται 
να αποκτήσει για να βεβαιωθεί ότι κατέχει 
έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για τη 
μελλοντική του θέση στο ελεγκτικό επάγ-
γελμα. Ο ιδανικός επαγγελματίας περιγρά-
φεται ως ένα άτομο σφαιρικής μόρφωσης 
και κατάρτισης, που έχει αποκτήσει έναν 

συνδυασμό μη τεχνικών και ψηφιακών 
δεξιοτήτων, καθώς και δεξιοτήτων ηγεσίας.

Έχοντας αντιληφθεί τα πολλαπλά οφέλη 
της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η βελτι-
ωμένη παραγωγικότητα και καινοτομία, 
οι αναβαθμισμένες εκτιμήσεις κινδύνου, 
ο υψηλότερος βαθμός ακρίβειας και η 
απρόσκοπτη και ασφαλής πρόσβαση 
σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, αρ-
κετοί ελεγκτικοί οίκοι αποφάσισαν να 
επενδύσουν σε αυτήν, εν μέρει για ν’ 
αντεπεξέλθουν στις ολοένα αυξανόμε-
νες απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών 
τους. Οι ελεγκτικοί οίκοι αναμένεται ότι 
θα χρειαστούν περισσότερους εμπειρο-
γνώμονες σε θέματα ιδιωτικότητας και 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, καθώς 
και εμπειρογνώμονες συστημάτων πλη-
ροφορικής, δεδομένου ότι η αυτοματο-

ποίηση θα κατέχει το μεγαλύτερο μέρος 
του ελεγκτικού έργου.

Η KPMG ανακοίνωσε πρόσφατα επεν-
δύσεις στην τεχνολογία, στο ανθρώπινο 
δυναμικό και στην καινοτομία. Σύμφωνα 
με τους σχεδιασμούς, πρόκειται να δαπα-
νήσει 5 US$ δις μέσα στα επόμενα πέντε 
χρόνια για να ενισχύσει την ηγετική της 
θέση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των 
επαγγελματικών υπηρεσιών. Η KPMG 
έγινε η πρώτη από τις μεγάλες εταιρείες 
επαγγελματικών υπηρεσιών που πραγμα-
τοποίησε μετάβαση σε έλεγχο βάσει cloud 
πλατφόρμας. Το εν λόγω πρόγραμμα βρί-
σκεται αυτήν τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Η πλατφόρμα 
διαθέτει προηγμένες δυνατότητες βαθιάς 
ανάλυσης και προγνωστικών αναλύσεων 
μέσα σε μία και μοναδική βάση cloud 

και υιοθετεί τις τελευταίες τεχνολογίες 
γνωστικής και τεχνητής νοημοσύνης.

Η τεχνολογία μέχρι στιγμής δεν μπορεί 
να αναπαραγάγει την ανθρώπινη νοημο-
σύνη και τις ανθρώπινες συμβουλές. Η 
τεχνολογία όμως δημιουργεί μια ευκαιρία 
για τους ελεγκτές να εφαρμόσουν μια 
νέα γενιά εργαλείων ώστε να βελτιώ-
σουν ριζικά την ποιότητα του ελέγχου 
και συνάμα την παροχή βελτιωμένων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στην ουσία 
δίνονται στους ελεγκτές τα εφόδια για 
να επαναπροσδιορίσουν το επάγγελμα 
και να οικοδομήσουν ακόμα μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη στο κοινό. Το κλειδί για την 
αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας είναι 
μια νοοτροπία συνεχούς μάθησης και 
ικανότητα προσαρμογής.

*Principal, KPMG Limited 



Ο
ι πανδημίες ανά τους 
αιώνες στο ξέσπα-
σμά τους κατάφερ-
ναν με τον έναν ή 
τον άλλο τρόπο να 
αλλάζουν τη ροή της 
Ιστορίας. Η µαύρη 

πανώλη, η οποία για κάποιους άρχισε από 
την Κίνα ή την Κριμαία, προκάλεσε τέτοιο 
πλήγμα στην Ευρώπη, που έφερε μεγάλες 
ανακατατάξεις σε κοινωνικό, οικονομικό και 
πολιτικό επίπεδο. Εντούτοις, ο κορωνοϊός σε 
καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί 
με τον «μαύρο θάνατο». Η θνητότητα του 
νέου αυτού ιού φτάνει περίπου στο 2% 
και δεν αναμένεται να έχει τον αντίκτυπο 
των χειρότερων επιδημιών στην Ιστορία. 
Παρ’ όλα αυτά, για τη σύγχρονη κοινωνία 
οι προβλέψεις προκαλούν ανησυχία. Τις 
ανησυχίες εντείνουν πειραματισμοί όπως 
η πολιτική της Βρετανίας με την «ανοσία 
της αγέλης», την οποίο δείχνει να εγκα-
ταλείπει σταδιακά ο πρωθυπουργός της 
χώρας, Μπόρις Τζόνσον, αλλά και οι πιο 
απαισιόδοξες εκτιμήσεις ειδικών ότι ίσως 
νοσήσει από τον ιό μέχρι και 70% του 
πληθυσμού. Με βάση αυτά τα δεδομέ-
να, δεν είναι δύσκολο να δημιουργηθούν 
αυτές οι συνθήκες, οι οποίες θα μπορού-
σαν να επηρεάσουν σημαντικά πολιτικά 
γεγονότα σε όλον τον κόσμο. Πιο κάτω 
ακολουθούν κάποια παραδείγματα από 
τη διεθνή πολιτική, τα οποία αναμένεται 
να «προσβληθούν» από τον νέο κορωνοϊό.  

Το στοίχημα της 
οικονομίας στις ΗΠΑ 

Έπειτα από μια σειρά μη συντεταγμέ-
νων μέτρων από τις πολιτείες των ΗΠΑ 
και αρκετών ασαφών οδηγιών από τον 
Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, 
Ντόναλντ Τραμπ, πήρε στα σοβαρά την 
πανδημία και τελικά κήρυξε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης στη χώρα, ανακοινώ-
νοντας ότι 50 δισεκατομμύρια δολάρια 
καθίστανται διαθέσιμα σε Πολιτείες για την 
καταπολέμηση του ιού. Το δυνατό χαρτί 
του Τραμπ ανέκαθεν ήταν η οικονομία 
και φαίνεται ότι η επανεκλογή του είναι 
άμεσα συνυφασμένη με την οικονομική 
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σμού της ελεύθερης πληροφόρησης για 
τη διάδοση του ιού. Σε αυτό συνέδραμε 
και ο βομβαρδισμός των Κινέζων πολι-
τών με ιστορίες για τον ηρωισμό και τις 
θυσίες των γιατρών. Αν και κανείς δεν 
αμφισβητεί αυτά τα γεγονότα, οι ιστορίες 
αυτές είχαν στόχο να στρέψουν την κοι-
νή γνώμη μακριά από τις αποτυχίες της 
Κυβέρνησης. 

Το άμεσο και 
έμμεσο blame game

Δεν προκάλεσε μάλιστα έκπληξη τόσο 
το άμεσο όσο και το έμμεσο blame game 
για την ευθύνη του κορωνοϊού. Ήδη από 
το ξέσπασμα της κρίσης ΗΠΑ και Κίνα 
αναμετρήθηκαν στα ίσα, όταν ο Τραμπ 
είχε ανακοινώσει την απαγόρευση εισόδου 
στο αμερικανικό έδαφος σε όλους τους 
ταξιδιώτες που έχουν επισκεφθεί πρόσφατα 
την Κίνα, προκαλώντας την αναμενόμε-
νη έντονη αντίδραση του Πεκίνου. Τότε 
η Κίνα επεσήμανε ότι «οι αμερικανικές 
ενέργειες το μόνο που πετυχαίνουν είναι 
να προκαλούν και να διασπείρουν τον 
φόβο αντί να προσφέρουν βοήθεια». Ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και 
το έμμεσο blame game, το οποίο παίχτηκε 
στην έδρα των θεωριών συνωμοσίας και 
των fake news. Συγκεκριμένα, το κινεζι-
κό διαδίκτυο έχει γεμίσει από θεωρίες 
συνωμοσίας, οι οποίες υποστηρίζουν ότι 
πηγή του κορωνοϊού ήταν οι ΗΠΑ και 
όχι η Κίνα. Ένας χρήστης μάλιστα έγραψε 
ότι ο κορωνοϊός αποτελεί αμερικανικό 
γενετικό όπλο. Στο ενδιάμεσο αυτής της 
κατάστασης η περίπτωση του εκπροσώπου 
του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, 
Ζάο Λιζιάν, ο οποίος σε ανάρτησή του 
στο Twitter υποστήριξε ότι ίσως οι αμε-
ρικανικές ένοπλες δυνάμεις να έφεραν 
την επιδημία στην Ουχάν, διερωτώμενος 
πότε εμφανίστηκε ο «ασθενής-μηδέν» στις 
ΗΠΑ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 
ο μηχανισμός λογοκρισίας στην Κίνα, ο 
οποίος συνήθως ελέγχει τη διάδοση των 
πληροφοριών, επέτρεψε σε χρήστες μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα να κυκλο-
φορήσουν παρόμοιους ισχυρισμούς ότι οι 
ΗΠΑ βρίσκονται πίσω από τον κορωνοϊό. 

Η εξάπλωση του κορωνοϊού στο 
Ισραήλ «έβαλε στα σπίτια» των 
πολιτών τον πρωθυπουργό της 

χώρας, Bενιαμίν Νετανιάχου, ο οποί-
ος μέσω της τηλεόρασης σχεδόν κάθε 
βράδυ δίνει οδηγίες και προσπαθεί να 
κατευνάσει τις ανησυχίες του κόσμου. Ο 
Νετανιάχου, ο οποίος λόγω κορωνοϊού 
κατάφερε να απαλλαγεί -προσωρινά- από 
τους νομικούς μπελάδες με την αναβολή 
της δίκης του για δύο μήνες, πλέον είναι 
ελεύθερος να συνεχίσει την προσπάθειά 
του να παραμείνει στην εξουσία. Έτσι 
την προηγούμενη εβδομάδα κάλεσε 
όλα τα κόμματα, εκτός των Αράβων, 
για δημιουργία κυβέρνησης εθνικής 
ενότητας, ώστε να αντιμετωπίσουν την 
κρίσιμη κατάσταση. «Τροποποιούμε την 
εσωτερική ρουτίνα μας προκειμένου να 
διαχειριστούμε μια εξωτερική απειλή, την 

απειλή του ιού», είπε ο Νετανιάχου, κατά 
τη διάρκεια τηλεοπτικής παρέμβασής 
του. Εντούτοις, εμπόδιο στο σχέδιό του 
έθεσε ο Ισραηλινός Πρόεδρος, Ρέουβεν 
Ρίβλιν,  αναθέτοντας στον Μπένι Γκαντς 
τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Μετά 
τις βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου, 
τις τρίτες μέσα σε διάστημα μικρότερο 
του ενός έτους, το Λικούντ, το κόμμα 
του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κέρδισε τον 
μεγαλύτερο αριθμό εδρών: 36 από τις 
120 του κοινοβουλίου, έναντι 33 για τον 
σχηματισμό «Μπλε-Λευκό» του Μπένι 
Γκαντς. Όμως, στις διαβουλεύσεις που 
είχε ο Πρόεδρος του Ισραήλ με τους 
αντιπροσώπους των κοινοβουλευτικών 
κομμάτων, 61 βουλευτές συνέστησαν 
στον Ρίβλιν για την πρωθυπουργία τον 
Μπένι Γκεντς, έναντι 58 που συνέστησαν 
τον νυν πρωθυπουργό.  

Οι υποστηρικτές του Νετανιάχου 
βλέπουν στο πρόσωπό του τον ικανό 
ηγέτη που χρειάζεται η χώρα σε αυτές 
τις δύσκολες στιγμές. Ο μακροβιότερος 
πρωθυπουργός του Ισραήλ έχει καθο-
δηγήσει τη χώρα σε πολλούς πολέμους, 
συναντήθηκε με δεκάδες παγκόσμιους 
ηγέτες και σε μεγάλο βαθμό έγινε το πρό-
σωπο του Ισραήλ. Γι’ αυτούς ο κορωνοϊός 
είναι μια δοκιμασία την οποία μπορεί 
να ξεπεράσει μόνον ο Νετανιάχου. Από 
την άλλην, οι επικριτές του πιστεύουν ότι 
εκμεταλλεύεται την κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης για να εξυπηρετήσει τις πολιτικές 
του σκοπιμότητες, αφού μετά από τρεις 
εκλογικές αναμετρήσεις, στις οποίες δεν 
κατάφερε να εξασφαλίσει πλειοψηφία, 
χρησιμοποιεί τον κορωνοϊό ως μοχλό 
πίεσης για να εισχωρήσει σε έναν de 
facto κυβερνητικό σχηματισμό.   

κατάσταση των ΗΠΑ. Οι τελευταίες εξελίξεις 
δικαίως προκαλούν ανησυχία στον πλα-
νητάρχη, αφού η πανδημία θα μπορούσε 
να φέρει τα πάνω-κάτω στις εκλογές. Έτσι, 
εάν οι προβλέψεις του ότι η πανδημία θα 
περιοριστεί εύκολα αποδειχθούν υπερ-
βολικά αισιόδοξες, τότε δεν αποκλείεται 
να δεχθεί πλήγμα στα εκλογικά ποσοστά 
των επερχόμενων εκλογών. 

Έτσι κι αλλιώς ένα ιστορικό προηγούμενο 
«δικαιολογεί» εν μέρει την ανησυχία Τραμπ. 
Συγκεκριμένα, μετά την οικονομική κρίση 
του 2008, οι ψηφοφόροι στράφηκαν από 
το κυβερνών κόμμα των Ρεπουμπλικάνων 
στους Δημοκρατικούς, στέλνοντας στον Λευκό 
Οίκο τον Μπαράκ Ομπάμα. Ειδικοί μάλιστα 
αναφέρουν ότι οι ομοιότητες της σημερινής 
κατάσταση με το 2008 είναι τρομακτικές. 

Την ίδια ώρα όμως «τρωτή» είναι και η 
προετοιμασία της διοίκησης Τραμπ για το 
ενδεχόμενο επιδημίας. Μετά το ξέσπασμα 
του έμπολα ο Ομπάμα είχε συγκαλέσει 
μια διεθνή διάσκεψη για τη σύναψη μιας 
συμφωνίας για αντιμετώπιση των μελ-

λοντικών επιδημιών, συγκροτώντας μια 
ομάδα για να επικεντρωθεί στο θέμα. Το 
2018 όμως ο Τραμπ διέλυσε αυτήν την 
ομάδα, ενώ έκανε μεγάλες περικοπές στο 
Αμερικανικό Κέντρο Πρόληψης και Δια-
χείρισης Ασθενειών. Το ξέσπασμα δε της 
πανδημίας αύξησε τις φωνές που ζητούν 
περισσότερους πόρους για σύστημα υγείας, 
γεγονός που δυνητικά θα λειτουργήσει 
υπέρ του Δημοκρατικού Μπέρνι Σάντερς, 
ο οποίος υποστηρίζει εθνικοποίηση του 
συστήματος υγείας. 

Η νόσος της 
κινεζικής κυριαρχίας 

Σε αντίθεση με τον Τραμπ, ο Κινέζος 
Πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ δεν χρειάζεται να 
ανησυχεί για την επανεκλογή του. Όμως 
η κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχει πε-
ριέλθει η Κίνα, παρά τον περιορισμό του 
ιού, ενδέχεται να βλάψει τη δημοτικότητά 
του και ίσως σε κάποιο βαθμό απειλήσει 
την κυριαρχία του. Σύμφωνα με αναλυτές, 
από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση της 

Κίνας έθεσε το ξέσπασμα του κορωνοϊό 
στο πλαίσιο μιας φυσικής καταστροφής, 
ώστε να απομακρύνει από την εξίσωση 
τους χειρισμούς του Σι Τζιπίνγκ. Κανείς 
όμως δεν μπορεί να παραβλέψει ότι τα 
μέτρα στην Κίνα έφεραν αποτέλεσμα. Τις 
τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται μια 
εντυπωσιακή υποχώρηση της επιδημίας 
στη χώρα, με τα κρούσματα να μειώνονται 
θεαματικά. Μάλιστα, κινεζικά πρακτορεία 
μεταδίδουν ότι η χώρα και κυρίως η περι-
οχή της Γιουχάν άρχισε να επιστρέφει σιγά 
σιγά σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ κάποιοι 
περιορισμοί έχουν ήδη αρθεί ύστερα από 
ενάμιση μήνα αυστηρής καραντίνας.

Η διαχείριση όμως της κατάστασης από 
την Κυβέρνηση για πολλούς ειδικούς φαί-
νεται ότι έχει διανθιστεί με προπαγάνδα. 
Αναλύσεις δείχνουν ότι ο μηχανισμός 
προπαγάνδας στην Κίνα είχε αναδείξει 
μόνον τα αποφασιστικά μέτρα για τον έλεγχο 
της επιδημίας, παραβλέποντας τα λάθη 
της κυβέρνησης με την καθυστερημένη 
αντίδραση και την προσπάθεια περιορι-

Η ασθένεια αποτέλεσε ευκαιρία για τον Νετανιάχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΕΝΤΕΙ-
ΝΟΥΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣ-
ΜΟΙ ΟΠΩΣ Η ΠΟΛΙ-

ΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ 
ΜΕ ΤΗΝ «ΑΝΟΣΙΑ ΤΗΣ 
ΑΓΕΛΗΣ», ΤΗΝ ΟΠΟΙA 

ΔΕΙΧΝΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑ-
ΤΑΛΕΙΠΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ 
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΜΠΟΡΙΣ 
ΤΖΟΝΣΟΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 

ΟΙ ΠΙΟ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΕΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΟΤΙ ΙΣΩΣ ΝΟΣΗΣΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΜΕΧΡΙ 
ΚΑΙ 70% ΤΟΥ ΠΛΗ-

ΘΥΣΜΟΥ

Πώς ο κορωνοϊός επηρεάζει 
τις διεθνείς εξελίξεις  



Η 
τουρκική λίρα δέχεται 
ισχυρές πιέσεις που 
την ωθούν ακόμα πιο 
χαμηλά σε επίπεδα 
που είχε να δει από 
το ξέσπασμα της νο-
μισματικής κρίσης 

του 2018, παρά τις εξαγγελίες της κυ-
βέρνησης για δέσμη μέτρων ύψους 100 
δις  λιρών (14,4 δις ευρώ) για να βοηθήσει 
την οικονομία να αντέξει τον αντίκτυπο 
του κορωνοϊού.

Η ισοτιμία του τουρκικού νομίσματος 
έναντι του δολαρίου βρίσκεται σήμερα στις 
6,53 λίρες ανά δολάριο, και αυτό παρά 
τη διεθνή υποχώρηση του δολαρίου που 
αμβλύνει τις κακές επιδόσεις της λίρας.

Οι απώλειές της από
την Πρωτοχρονιά
προσεγγίζουν το 10%

Παρά τις νέες παρεμβάσεις των τουρ-
κικών Αρχών, η πίεση των αγορών είναι 
συνεχής και ωθεί τη σχέση ισοτιμίας δο-
λαρίου/λίρας ψηλότερα – και άρα την αξία 

του τουρκικού νομίσματος πιο χαμηλά.
Η ισοτιμία είναι πολύ κοντά στο επίπεδο 

που δεν θα επιτρέπει την αναχρηματοδότη-
ση των δανείων σε δολάρια του ιδιωτικού 
τομέα. Επιπλέον η Τουρκία έχει εξαντλήσει 
τους δημιουργικούς τρόπους ενίσχυσης 
των συναλλαγματικών αποθεμάτων της 
προκειμένου να στηρίξει το νόμισμα στις 
αγορές με πώληση δολαρίων.

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
ανακοίνωσε τα σχέδια της κυβέρνησης 
για τη στήριξη της οικονομίας την Τετάρ-
τη το απόγευμα. Την ίδια μέρα οι Αρχές 
της χώρας ανέφεραν τον δεύτερο θάνατο 
από κορωνοϊό και τον υπερδιπλασιασμό 
των μολύνσεων. Σήμερα οι νεκροί έχουν 
διπλασιαστεί σε τέσσερεις.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεράτ Αλ-
μπαϊράκ είπε ότι τα μέτρα θα αμβλύνουν 
την ανησυχία για τη χρηματοδότηση και 
τη ρευστότητα της αγοράς.

Πάντως δεν βοήθησαν
τη λίρα

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον 

Ερντογάν περιλαμβάνουν τον διπλασιασμό 
του μεγέθους του Ταμείου Εγγυοδοσίας 
της χώρας στα 50 δισεκατομμύρια λίρες, 
τριμηνιαία καθυστέρηση στις αποπληρωμές 
δανείων για επιχειρήσεις που υποφέρουν 
από έλλειψη ρευστότητας και εξάμηνη 
αναβολή του φόρου επί των πωλήσεων 
και των κοινωνικών ασφαλίσεων για 
βασικούς τομείς.

Οι φόροι στα αεροπορικά ταξίδια μει-
ώθηκαν και καταργήθηκαν εξολοκλήρου 
για τη διαμονή στο ξενοδοχείο.

«Κλείσε τα εμπορικά»
Εν τω μεταξύ, ανήσυχος ο εμπορικός 

κόσμος της χώρας αναμένει οδηγίες από 
ένα καθεστώς που μοιάζει να βρίσκεται σε 
άρνηση της πραγματικότητας. Τις προη-
γούμενες εβδομάδες ο Τούρκος Πρόεδρος 
υποεκτιμούσε το πρόβλημα και μοίραζε 
διαβεβαιώσεις ότι ο κορωνοϊός αφορά 
άλλους, και δεν αποτελεί σοβαρή απειλή.

Οι επενδυτές σε εμπορικά κέντρα 
μπροστά στον κίνδυνο για την υγεία και 
στην πτώση του τζίρου τους κατά 70% την 

τελευταία εβδομάδα κλείνουν τα μαγαζιά 
τους αυτοβούλως, αλλά νιώθουν ανησυχία 
καθώς δεν υπήρξε σαφής κεντρική εντολή.

«Αποφασίσαμε να κλείσουμε τα εμπο-
ρικά κέντρα συντονιζόμενοι με τη σύσταση 
του Προέδρου να μείνουμε σπίτι, και με 
τον στόχο να στηρίξουμε τη δημόσια υγεία 
αλλά και να ανταποκριθούμε στα αιτήματα 
των μελών μας και της κοινωνίας. Αναμέ-
νουμε απόφαση επειγόντως», αναφέρει 
σε ανακοίνωσή της η Ένωση Εμπορικών 
Κέντρων και Επενδυτών.

Ποια τηλε-εργασία;
Ποιες τηλεπωλήσεις

Το πρόβλημα της τουρκικής οικονο-
μίας, της οποίας η κοινή γνώμη δεν είχε 
επίσημη ενημέρωση για τους κινδύνους 
του ιού, είναι -όπως λένε εκπρόσωποι των 
εμπόρων - ότι δεν υπάρχει υποδομή ή 
κουλτούρα για μετατόπιση των πωλήσεων 
στο διαδίκτυο. Οι εταιρείες έχουν πει μέχρι 
στιγμής ότι προτίθενται να πληρώνουν 
τους εργαζόμενους όσο διαρκέσει η κρίση, 
αλλά δεν είναι σαφές πώς.

Της Κυριακής
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Ανάστατος ο 
ιδιωτικός τομέας με 
την κατάρρευση της 
λίρας αλλά και την 
έλλειψη βασικών 
οδηγιών από την 
κυβέρνηση για 

την προστασία της 
δημόσιας υγείας από 
την εξάπλωση του 

κορωνοϊού

ΟΙ ΈΜΠΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΝ
ΤΟΝ ΠΡΟΈΔΡΟ
ΡΈΤΖΈΠ ΤΑΓΙΠ
ΈΡΝΤΟΓΑΝ ΝΑ

ΚΛΈΙΣΈΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

O κ. Perez de Cuellar πέθανε στις 
4 Μαρτίου 2020, στη Λίμα του 
Περού, σε ηλικία 100 ετών. Ήταν 

ο 5ος Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων 
Εθνών, τα οποία υπηρέτησε για δύο θη-
τείες, από το 1982 μέχρι το 1991.

Ο κ. Perez de Cuellar είναι γνωστός 
στην Κύπρο αφού υπήρξε ειδικός αντι-
πρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών από το 1975 έως το 
1977 και ασχολήθηκε με το κυπριακό 

ζήτημα. Επίσης κατά την εποχή της θη-
τείας του ως Γενικού Γραμματέως έφερε 
μαζί του στη Νέα Υόρκη Περουβιανούς 
διπλωμάτες, μεταξύ των οποίων τους De 
Soto, ένας εκ των οποίων, ο Hernando, 
ήταν συμμαθητής μου στο Ινστιτούτο 
Ανωτέρων Διεθνών Σπουδών της Γενεύης.

Ο Perez de Cuellar ήταν ένας σοβαρός, 
συντηρητικός διπλωμάτης χαμηλών τό-
νων. Ασχολήθηκε πολύ με το κυπριακό 
ζήτημα και παρουσίασε, μεταξύ άλλων, 
τα guidelines («οδηγοί» που στην Κύπρο 
αποκαλούν “δείχτες”), που ήταν η απαρχή 
των μετέπειτα σχεδίων για επίλυση του 
κυπριακού ζητήματος.

Στο συνταγματικό κομμάτι, η ομο-
σπονδία, το θέμα της ασφάλειας, που 
προνοούσε επίσης την απομάκρυνση 
των ξένων στρατευμάτων από την Κύ-
προ, και ένα ποσοστό εδάφους που θα 
διδόταν στο τουρκοκυπριακό κρατίδιο, 
προτάσεις οι οποίες είναι πολύ καλύτερες 
από τις σημερινές για την πλευρά μας. 

Απερρίφθησαν τότε από την Κυβέρνησή 
μας, καθώς και μετέπειτα σχέδια που είχε 
υποβάλει ο κ. Perez de Cuellar. 

O Περουβιανός  διπλωμάτης έχει εις 
πίστιν του την άνοδο της φήμης του ΟΗΕ 
κατά τη θητεία του. Αυτό επίσης έγινε και 
λόγω της για λίγο καιρό «συμμαχίας» μέσα 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας κατά τη δεύτερη 
θητεία του μεταξύ των Δυτικών και της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η οποία, με 
την πτώση του Κουμμουνισμού, έδωσε 
τη θέση της στη Ρωσία (βλ. άρθρο «Le 
depart de M. Javier Perez de Cuellar du 
secretariat general de l’ ONU L’ home 
qui a incarne la renaissance des Nations 
unies», Le Monde, 9/3/2020, ηλεκτρο-
νική εφημερίδα). Με κάποιον τρόπον, 
όμως, κατά τη διάρκεια των «φιλικών» 
σχέσεων των δύο blocks στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας, ο ρόλος του ΓΓ ελαττώθηκε 
σε σημασία. 

Ο κ. Perez de Cuellar ανεμείχθη, όπως 
ήταν φυσικό, στις διεθνείς κρίσεις κατά τις 

δύο θητείες του και είναι εις πίστιν του η 
ανακωχή μεταξύ Ιράν και Ιράκ το 1988. 
Επίσης βοήθησε στην αποχώρηση των 
Σοβιετικών Δυνάμεων από το Αφγανιστάν 
και στο πέρας του πολέμου στην Καμπο-
τία. Φεύγοντας από τον ΟΗΕ κατόρθωσε 
να παρουσιάσει μια συμφωνία ειρήνης 
μεταξύ της κυβερνήσεως του Salvador 
και των επαναστατών. 

Όταν έφυγε από τον ΟΗΕ ο κ. Perez 
de Cuellar αντιμετώπισε ανεπιτυχώς τον 
Fujimori για την προεδρία του Περού. Έγινε, 
όμως, σε ηλικία 80 χρονών Υπουργός 
Εξωτερικών και αρχηγός της Κυβέρνησης 
της χώρας του για ένα διάστημα.

Ο κ. Perez de Cuellar ήταν ένας δι-
πλωμάτης της παλιάς σχολής και είχε, ως 
λέγεται, δύο προτερήματα κατά την καριέρα 
του: τη νηφαλιότητα και την υπομονή.
* Πρόεδρος του Συνδέσμου Ηνωμένων Εθνών 

Κύπρου και Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας των Συνδέσμων Ηνωμένων 

Εθνών (WFUNA)

Javier Perez de Cuellar,
πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ

Ο γαλλικός οίκος ένδυσης υψη-
λής ραπτικής και πολυτελών 
αξεσουάρ Chanel διακόπτει 

προσωρινά την παραγωγή, λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού. Ο όμιλος 
κλείνει τα εργοστάσια στη Γαλλία, την 
Ελβετία και την Ιταλία για τις επόμενες 
δύο εβδομάδες.

«Ο οίκος Chanel έλαβε την απόφαση, 
σε συμφωνία με τις πιο πρόσφατες οδηγί-
ες της κυβέρνησης, να κλείσει το σύνολο 
των παραγωγικών του εγκαταστάσεων 
στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελβετία 
[ωρολογοποιία] καθώς και τα τμήματα 
υψηλής ραπτικής, έτοιμων ενδυμάτων, 
métiers d’art και κοσμημάτων», τονίζεται 
σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μα-
κρόν έχει τονίσει ότι οι πολίτες πρέπει 
να μείνουν στα σπίτια τους για 15 μέρες.

Ο όμιλος πολυτελών ειδών δεσμεύθη-
κε ότι οι εργαζόμενοι θα λάβουν αμοιβές 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ο γαλλικός οίκος ανακοίνωσε νωρί-
τερα ότι ακυρώνεται η επίδειξη μόδας 

της συλλογής cruise που είχε προγραμ-
ματιστεί για τον Μάιο στο Κάπρι.

Ο ανταγωνιστικός ιταλικός οίκος 
πολυτελούς ένδυσης και αξεσουάρ 
Gucci έχει ήδη κλείσει τα εργοστάσια 
στις περιφέρειες Τοσκάνη και Μάρκε 
μέχρι τις 20 Μαρτίου, αλλά είναι πιθανό 
να παραταθεί η διακοπή της παραγω-
γής, καθώς η Ιταλία βρίσκεται ακόμη 
σε καθολικό αποκλεισμό.

Όλες σχεδόν τις μονάδες παραγωγής 
στη Γαλλία κλείνει έως τις 30 Μαρτίου 
και ο οίκος Hermes, εκτός εκείνου που 
παράγει τα αρώματα και θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 
αντισηπτικών τζελ για τα χέρια.

Δεν βγαίνει το στοίχημα του 
Ερντογάν: Σε αρνητικά ρεκόρ η λίρα 

22.03.2020

Chanel και Hermes διακόπτουν 
την παραγωγή τους

ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ* 
c.a.theodoulou@cytanet.
com.cy
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Σε συνέχεια της σχετικής απόφασης 
του Υπουργικού Συμβουλίου στις 15 
Μαρτίου 2020, στο πλαίσιο των προλη-
πτικών μέτρων για τον περιορισμό της 
εξάπλωσης του COVID-19 ενημερώνει 
το κοινό ότι αναστέλλεται η λειτουργία 
του Nicosia Mall με μοναδική εξαίρεση 
την Υπεραγορά Αθηαινίτη, η οποία θα λειτουργεί κανονικά. Το ωράριο λειτουργίας της 
υπεραγοράς είναι ως εξής: Δευτέρα έως Σάββατο 8.30 – 20.00, Κυριακή 9.00 – 20.00.

Η Top Kinisis Travel Public Ltd, έχο-
ντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την 
υγεία όλων των εργαζομένων της αλλά και 
των ταξιδιωτών που επισκέπτονται τα κατά 
τόπους γραφεία της και σε συνέχεια των 
ειδικών μέτρων που πήρε η Κυβέρνηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας γι’ αυτόν τον σκοπό, θέλει να ενημερώσει το ταξιδιωτικό κοινό 
της Κύπρου ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τη μη εξάπλωση του 
κορωνοϊού στην Κύπρο. Επίσης έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε 
να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, από το κεντρικό κατάστημα 
στη Λεωφόρο Ακροπόλεως στη Λευκωσία. Τα κεντρικά γραφεία της στη Λευκωσία 
θα συνεχίσουν κανονικά την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών με το απαραίτητο αναγκαίο 
προσωπικό, τηρώντας ταυτόχρονα και τους κανονισμούς υποδοχής των πελατών βάσει 
των τετραγωνικών μέτρων του καταστήματος. Οι ταξιδιώτες μπορούν να επικοινωνούν 
στο παγκύπριο τηλέφωνο 77787878 από τις 08.30 μέχρι της 17.30 καθημερινά, εκτός 
Σαββάτου και Κυριακής. Με την ευκαιρία αυτή θέλουμε να ευχηθούμε να είσαστε όλοι 
καλά σ’ αυτήν τη δύσκολη περίοδο και είμαστε σίγουροι ότι σύντομα θα επανέλθουμε 
στην καθημερινότητά μας και στα ταξίδια που τόσο αγαπάμε όλοι.    

Wet Hankies Antibacterial – Η αντιβακτηριδιακή 
προστασία που εμπιστεύεστε

Epic

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Lidl Κύπρου

Όμιλος PHC

Δήμoς Λεμεσού

Nicosia Mall

Κλιμάκιο Δημάρχων Μείζονος Λευκωσίας
Συνήλθε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, σε έκτακτη συνεδρία, το Κλιμάκιο των 

Δήμων Μείζονος Λευκωσίας, στα γραφεία του Δήμου Στροβόλου και υπό το φως 
των αποφάσεων της Κυβέρνησης αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

1) Οι εξωτερικές επισκέψεις στα Δημαρχεία δεν επιτρέπονται μέχρι τις 10/4/2020.  
Για επείγοντα περιστατικά το κοινό παρακαλείται  να επικοινωνεί με τα τηλεφωνικά 
κέντρα των Δήμων και αυτά θα αξιολογούνται κατά περίπτωση.  2) Τα Ταμεία των 
Δήμων θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις 10/4/20.  Πληρωμές μπορούν να γίνονται 
διαδικτυακά.  3) Όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις των Δήμων αναβάλλονται 
μέχρι τις 10/4/2020. 4) Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Δημοτικά Θέατρα, Αθλητικά Δημοτικά 
Κέντρα και Κολυμβητήρια, Πολυδύναμα Δημοτικά Κέντρα θα παραμείνουν κλειστά μέχρι 
τις 10/4/2020.  5) Συνιστάται η αποφυγή χρήσης των παιδότοπων. 6) Στις Υπηρεσίες 
των Δήμων εφαρμόζονται όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση. 7) 
Οι ουσιώδεις Υπηρεσίες των Δήμων θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.

Οι Δήμοι ζητούν την κατανόηση του κοινού για αντιμετώπιση των προβλημάτων 
που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού.

Οι καιροί πλέον απαιτούν ενισχυμένη και 
σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία! Η 
πρόληψη και η αποτελεσματική υγιεινή των 
χεριών αποτελούν την καλύτερη άμυνα. Το 
οινόπνευμα, σύμφωνα και με τις οδηγίες του 
ΕΟΔΥ, αποτελεί τον Νο1 σύμμαχο ενάντια σε 
ιούς και μικρόβια, αφού προσφέρει μέγιστη 
αντιβακτηριδιακή προστασία και άμεση αντι-
μικροβιακή δράση. Σε αντίθεση με τα υγρά 
αντιβακτηριδιακά μαντήλια Wet Hankies 
Antibacterial, περιέχουν οινόπνευμα και έναν ακόμα αντιβακτηριδιακό παράγοντα, για 
μέγιστη αντιβακτηριδιακή προστασία. Έτσι, εξασφαλίζουν σίγουρη προστασία ενάντια 
σε ιούς και μικρόβια, καθώς… Προσφέρουν πιστοποιημένη αντιβακτηριδιακή δράση, 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δρουν αποδεδειγμένα κατά των ιών της γρίπης 
(Η1Ν1, Η3Ν2). Wet Hankies Antibacterial. Η σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία!

Για λόγους προστασίας των εργαζομένων και των 
πελάτων της, η Epic περιορίζει τη λειτουργία των κα-
ταστημάτων της. Τα καταστήματα που θα συνεχίσουν 
να εξυπηρετούν το κοινό είναι: Λευκωσία: Λεωφόρος 
Κένεντι 87 και Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 4 Δ-Ε, Έγκω-
μη. Λεμεσός: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 60. Λάρνακα: 
Λεωφόρος Στρατηγού Τιμάγια 25. Πάφος: Ελευθέρι-
ου Βενιζέλου 55 και Παραλίμνι: Λεωφ. Γρίβα Διγενή 
109. Οι ώρες λειτουργίας είναι: Δευτέρα,Τρίτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή 8.30 – 19.00, Τετάρτη και Σάββατο 8.30 
– 14.00. Στα καταστήματα που παραμένουν ανοιχτά έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία 
μέτρα πρόληψης και εφαρμόζονται πιστά οι τελευταίες οδηγίες για έλεγχο της ροής 
του αριθμού των πελατών, όπως ανακοινώθηκαν από τις Αρχές. Για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων, στην Epic μπορείτε να κάνετε τις συναλλαγές σας και από το δια-
δίκτυο ή τηλεφωνικά: Μέσω διαδικτύου με πιστωτική κάρτα με την εφαρμογή my epic 
www.epic.com.cy/el/page/S1lYBQap/my-epic-app (iOS / Android),  στο portal epic 
pay - epicpay.com.cy/web/, στην ιστοσελίδα JCC Smart . Τηλεφωνικά με πιστωτική 
κάρτα καλώντας το Τμήμα Εισπράξεων της Εpic στο 96969895, καλώντας το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πελατών της Epic στο 136 και ακολουθώντας τις οδηγίες του μενού 
επιλογών. Παράλληλα, μέσα από τα πιο κάτω εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης: Epic 
Online Store – www.epic.com.cy, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 136, Διαδικτυακή 
Φόρμα Επικοινωνίας,  www.epic.com.cy/el/page/HJUcf466/request-callback, Τμήμα 
Τηλεφωνικών Πωλήσεων 800 10 800.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ενόψει της κατάστασης όπως δια-
μορφώθηκε με τον κορωνοϊό Covit - 19 στην Κύπρο, έχει αποφασίσει τα ακόλουθα: 1) 
Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται ΜΟΝΟ μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και εάν 
χρειάζεται επίσκεψη στα γραφεία του ΚΟΑΠ, τότε παρακαλείται το κοινό όπως επικοινωνεί 
τηλεφωνικώς για διευθέτηση συνάντησης, και αυτή αφορά εξαιρετικά αναγκαίες περιπτώ-
σεις, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα γραφεία του ΚΟΑΠ. 2) Αποφασίστηκε όπως 
οποιεσδήποτε βεβαιώσεις ζητούνται από τους αιτητές, αυτές θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά 
στο commissioner@capo.gov.cy ή ταχυδρομικώς στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία 
ΚΟΑΠ. Επίσης, έξω από κάθε επαρχιακό γραφείο υπάρχει κιβώτιο επικοινωνίας και 
μπορούν οι αιτητές να προσέρχονται σε αυτό και να υποβάλλουν ό,τι έγγραφο τούς ζητηθεί. 
3) Σχετικά με την παραλαβή των αιτήσεων στην Προαιρετική Συνδεδεμένη Στήριξη Αι-
γοπροβάτων (Κεφαλική Επιδότηση Αιγοπροβάτων) και παρά τη σχετική ανακοίνωση για 
υποβολή των αιτήσεων στα επαρχιακά γραφεία του ΚΟΑΠ, λόγω της έκτακτης κατάστασης, 
όσοι αιγοπροβατοτρόφοι έχουν διενεργήσει απογραφή του ζωικού τους πληθυσμού θα 
θεωρηθούν από τον ΚΟΑΠ ως δυνητικοί αιτητές. Καλούνται οι επηρεαζόμενοι  όπως 
επικοινωνήσουν με τον ΚΟΑΠ, από τις 30 Μαρτίου και μετά ώστε να επιβεβαιώσουν τη 
συμμετοχή τους στα μέτρα της Κεφαλικής Επιδότησης και ειδικότερα σε ποιο μέτρο θα 
συμμετάσχουν (κατεύθυνση γάλα ή κρέας). 4) Όσον αφορά την υποβολή των αιτήσεων 
των Εκταρικών Επιδοτήσεων, η οποία θα ξεκινήσει στις 6 Απριλίου 2020, θα γίνεται 
όπως και κάθε χρόνο ηλεκτρονικά μέσω του www.eas.capo.gov.cy .Καλούνται οι αιτητές 
όπως αξιοποιήσουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και την υποβάλουν ηλεκτρονικά 
χωρίς να προσέλθουν στα επαρχιακά γραφεία. Η λήψη μέτρων πρόληψης σε συλλογικό 
επίπεδο, αλλά και η αυστηρή τήρηση σε ατομικό επίπεδο κανόνων υγιεινής επιβάλλει 
σε όλους μας η ταχέως εξελισσόμενη επιδημία του κορωνοϊού Covid-19.

H Lidl Κύπρου ενημερώνει 
τους πελάτες της ότι συνεργάζε-
ται στενά με την Κυβέρνηση, τους 
προμηθευτές και συνεργάτες της 
στην εφοδιαστική αλυσίδα ώστε 
να εξασφαλίσει την προμήθεια 
αγαθών στα καταστήματά της και 
να εφοδιάσει τις αποθήκες της με 
είδη που έχουν μεγάλη ζήτηση. 
Οι εργαζόμενοί της στα καταστή-
ματα, το εφοδιαστικό κέντρο και 
η διεύθυνση  κεντρικών υπηρε-
σιών εργάζονται ακούραστα για 
να μπορείτε να προμηθεύεστε τα 
απαραίτητα για εσάς και τις οικογένειές σας. Σε ανακοίνωσή της η Lidl Κύπρου επιση-
μαίνει: 1. Στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
Covid-19, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τις νομοθετικού χαρακτήρα 
οδηγίες και να διασφαλίσουμε ότι η προσέλευση των καταναλωτών στα καταστήμα-
τά μας θα πρέπει να γίνεται, τηρώντας την αναλογία του ενός ατόμου ανά 8 τ.μ. Με 
στόχο να προφυλάξουμε την υγεία όλων μας, σας παρακαλούμε να ακολουθείτε τις 
οδηγίες των συνεργατών ασφαλείας στις εισόδους των καταστημάτων μας. 2. Αν δεν 
βρείτε κάποιο προϊόν και διαπιστώσετε ελλείψεις σε μεμονωμένα είδη, ζητούμε την 
κατανόησή σας. Αυτές οι ελλείψεις είναι σε κάθε περίπτωση προσωρινές έως ότου 
εφοδιαστεί ξανά το κατάστημα. Σε αυτό το σημείο χρειαζόμαστε παράλληλα και τη 
συμβολή σας. Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να πραγματοποιείτε τις αγορές σας 
με συνετό τρόπο. Αντιλαμβανόμαστε τις ανησυχίες σας, ωστόσο η αγορά περισσότερων 
από ό,τι πραγματικά χρειάζεται κανείς, σημαίνει ότι κάποιες άλλες οικογένειες δεν 
θα καταφέρουν να προμηθευτούν τα απαραίτητα. Στις δύσκολες στιγμές οφείλουμε 
να λειτουργούμε συλλογικά και με αλληλεγγύη! Με αποφασιστικότητα και υπευ-
θυνότητα παραμένουμε σε εγρήγορση με στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, 
τηρώντας στο έπακρον όλα τα απαραίτητα μέτρα για να πραγματοποιείτε τις αγορές 
σας με ασφάλεια.

Σε εγρήγορση, με δυναμικά μέτρα βρί-
σκονται όλα τα εστιατόρια του Ομίλου PHC 
Franchised Restaurants Public Ltd, εδώ και 
μέρες. Βασική προτεραιότητα είναι η προστα-
σία του προσωπικού και των πελατών του 
ομίλου, ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουρ-
γείου Υγείας, τις συστάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας αλλά και των διεθνών αλυσίδων εστιατορίων που αντιπροσωπεύει. 
Πέραν των γενικών μέτρων (περιορισμός αυτών που έχουν ταξιδέψει κ.λπ.) λαμβάνεται 
σειρά ειδικών μέτρων σε όλα τα εστιατόρια: Αναδιαρρύθμιση των τραπεζοκαθισμάτων, 
διασφαλίζοντας ελάχιστη απόσταση μεταξύ των επισκεπτών (τουλάχιστον 1 μέτρο) και 
περιορίζοντας τον αριθμό τους κάτω από 75. Αντικατάσταση με μενού μίας χρήσης, όπου 
είναι εφικτό  και παροχή αντισηπτικού σε άλλες περιπτώσεις. Συνεχής καθαριότητα και 
απολύμανση όλων των επιφανειών στους χώρους, δίνοντας έμφαση σε επιφάνειες συ-
χνής επαφής (π.χ. πόμολα, χειρολισθήρες, πόρτες, τουαλέτες, τραπέζια κ.λπ.).  Τοποθέτηση 
αντισηπτικών σε διάφορα σημεία εντός των εστιατορίων, για συστηματική απολύμανση 
χεριών, τόσο από το προσωπικό κατά την εργασία του (σερβίρισμα, διαχείριση χρημάτων, 
διακίνηση εντός των χώρων κ.λπ.) όσο και από τους πελάτες των καταστημάτων. Επιπλέον, 
ειδικά για την υπηρεσία delivery, οι οδηγοί έχουν προμηθευτεί με τα απαραίτητα μέσα 
ατομικής προστασίας (π.χ. γάντια μίας χρήσης, φορητά ατομικά δοχεία με αντισηπτικό για 
απολύμανση πριν και μετά από κάθε παράδοση κ.λπ). Τα πιο πάνω μέτρα θα αναπρο-
σαρμόζονται ανάλογα με τις εξελίξεις και τις οδηγίες των αρμοδίων, με στόχο πάντα την 
προστασία της υγείας, τόσο του προσωπικού όσο και των πελατών των εστιατορίων του 
ομίλου PHC. Στον όμιλο PHC ανήκουν τα ακόλουθα brands: Pizza Hut, KFC, Taco Bell, 
Burger King, Wagamama, Jamie’s Italian, PAUL, Caffe Nero, Pier One, To Kipriakon, 
The Fish Market, Remezzo, Hobo Mediterraneo, Hobo Café, Verde, Tavernaki, CU Café, 
Marina Cool Bar και Catercom Catering.

Ο Δήμος Λεμεσού, με γνώμονα την προστασία της υγείας των κατοίκων και των 
επισκεπτών της πόλης και για πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού 
(COVID-19), πληροφορεί το κοινό τα ακόλουθα: 1) Σε συνέχεια προηγούμενης από-
φασής του για ακύρωση μέχρι τις 31/3/2020 όλων των μαζικών εκδηλώσεων στις 
οποίες είναι οργανωτής/συνδιοργανωτής, καθώς επίσης και των μαζικών εκδηλώσεων 
που ήταν προγραμματισμένες από άλλους φορείς σε δημοτικούς χώρους/υποστατικά, 
η περίοδος ακύρωσης επεκτείνεται και οι μαζικές εκδηλώσεις ακυρώνονται μέχρι και 
τις 30/4/2020. 2) Η λειτουργία του Δημοτικού Νηπιαγωγείου, του Ανοικτού Σχολείου, 
του Παπαδάκειου Δημοτικού Ωδείου καθώς και των άλλων εκπαιδευτικών σχολών/
δραστηριοτήτων του Δήμου αναστέλλεται μέχρι και τις 10/4/2020. 3) Ο Δήμος θα 
προβεί σε πρόγραμμα εντατικής απολύμανσης τόσο δημοτικών υποστατικών όσο 
και δημόσιων χώρων με ειδικό συνεργείο του Δήμου. 4) Η προσέλευση κοινού 
στις Δημοτικές Υπηρεσίες θα επιτρέπεται μόνο μετά από τηλεφωνική συνεννόηση 
και αποκλειστικά για τις απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις. 5) Το κοινό μπορεί να 
λαμβάνει πληροφορίες και να επικοινωνεί με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα 
του Δήμου καλώντας το τηλεφωνικό κέντρο 77777788. 6) Αναστέλλεται η πραγμα-
τοποίηση πολιτικών γάμων μέχρι και τις 30/4/2020. Τυχόν ειδικές περιπτώσεις θα 
εξετάζονται κατά περίπτωση. 7) Μουσεία, Θέατρα, Βιβλιοθήκες, Πολιτιστικοί χώροι 
καθώς και ο Ζωολογικός κήπος θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό. 8) Τα Ταμεία 
του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά και καλείται το κοινό όπως εξυπηρετείται διαδι-
κτυακά και να διεκπεραιώνει σχετικές πληρωμές μέσω της ιστοσελίδας https://www.
jccsmart.com. Σε σχέση με πληρωμή φορολογιών για τις οποίες είχε καθοριστεί ως 
τελευταία ημερομηνία πληρωμής η 31/3/2020, η πληρωμή τους παρατείνεται μέχρι 
31/5/2020. 9) Ο Δήμος προτρέπει το κοινό να αποφεύγει τη χρήση των παιδότοπων 
στο Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο, στον  Δημόσιο Κήπο και στα υπόλοιπα 
δημοτικά πάρκα. Τα πιο πάνω μέτρα βρίσκονται σε εναρμόνιση με τις αποφάσεις του 
Υπουργικού Συμβουλίου και τις σχετικές οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων. Με τα 
μέτρα αυτά, ο Δήμος εφαρμόζει τις πιο πάνω αποφάσεις/οδηγίες για την προστασία τόσο 
των δημοτών όσο και των εργαζομένων του, και είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται 
ανάλογα με τις εξελίξεις ή/και τις οδηγίες που θα δοθούν και από το Κεντρικό Κράτος.

Top Kinisis Travel Public

H Europa Donna Κύπρου, συνεκτιμώντας 
όλα τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν λόγω 
της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνο-
ϊού, καθώς επίσης το γεγονός ότι τα γραφεία 
του Συνδέσμου επισκέπτονται, καθημερινά, 
εξαιρετικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως 
καρκινοπαθείς και ηλικιωμένα άτομα, είναι 
υποχρεωμένη όπως προχωρήσει άμεσα σε 
προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της. Το 
μέτρο αυτό λαμβάνεται έχοντας ως γνώμονα 
την προστασία της δημόσιας υγείας και την 
υποχρέωση που όλοι μας έχουμε, να συν-
δράμουμε στις προσπάθειες περιορισμού 
της εξάπλωσης της πανδημίας στη χώρα 
μας. Η Europa Donna Κύπρου θα παρακο-
λουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και θα προβεί 
σε ανακοινώσεις σε μεταγενέστερο στάδιο, 
σχετικά με την ακριβή ημερομηνία πλήρους 
επανέναρξης της λειτουργίας των εγκαταστάσεών της. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στο 
διάστημα που τα γραφεία της Europa Donna Κύπρου θα παραμείνουν κλειστά, το 
κοινό θα μπορεί να επικοινωνεί με τον  Σύνδεσμο για επείγοντα περιστατικά καλώντας 
στον αριθμό 22490849. Το κοινό καλείται να αφήνει το μήνυμά του στον τηλεφωνητή 
και οι λειτουργοί του Συνδέσμου θα ανταποκρίνονται σ’ αυτό, εντός 48 ωρών. Τέλος, 
η Europa Donna Κύπρου ευχαριστεί όλους για την κατανόηση και τη συνεργασία 
τους και εκφράζει την πίστη και τη βεβαιότητα ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε με υπευ-
θυνότητα και αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο εξάπλωσης του 
κορωνοϊού και να προστατέψουμε αποτελεσματικά τη δημόσια υγεία στη χώρα μας.

Europa Donna Κύπρου

Σε συνέχεια της απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου, 15 Μαρτίου 2020, το εμπορικό κέντρο 
Nicosia Mall ενημερώνει το κοινό ότι η Υπεραγο-
ρά Αθηαινίτη συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της. 
Πέρα από τα μέτρα υγιεινής που λαμβάνονται από 
το Nicosia Mall, η Υπεραγορά Αθηαινίτη λαμβάνει 
και αυτή από δικής της μεριάς τα ακόλουθα μέτρα: 
Έχουν γίνει ρυθμίσεις των συστημάτων εξαερισμού 
της Υπεραγοράς για συνεχόμενο εξαερισμό καθ’όλη 
τη διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος. Έχουν 
τοποθετηθεί στην είσοδο και σε διάφορα σημεία εντός 
της υπεραγοράς, συσκευές με ειδικό αντισηπτικό 
υγρό για χρήση από τους πελάτες. Έχει φροντίσει για 
επιπλέον μέτρα καθαριότητας, με κατάλληλα αντισηπτικά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στους χώρους διακίνησης των πελατών. Το προσωπικό της Υπεραγοράς εφαρμόζει 
αυστηρούς κανόνες υγιεινής. Μέσω συστήματος καταμέτρησης πελατών βεβαιώνεται 
συνεχώς ότι τηρείται το μέτρο της παρουσίας στον ίδιο χώρο ανά πάσα στιγμή αριθμού 
ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το ένα 
άτομο ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου. Το ωράριο λειτουργίας της υπεραγοράς έχει ως 
εξής: Δευτέρα έως Σάββατο 8.30 – 20.00, Κυριακή 9.00 – 20.00. Η πρόσβαση για 
το κοινό στην Υπεραγορά Αθηαινίτη είναι εφικτή από την πλησιέστερη είσοδο του 
Nicosia Mall – Park Entrance, που βρίσκεται στο ισόγειο, μπροστά από την υπεραγο-
ρά. Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης, στον στεγασμένο και ανοιχτό χώρο του ισόγειου 
πάρκινγκ και στο μεσοπάτωμα (mezzanine).

Το Public Κύπρου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τον κορωνοϊό και 
προσαρμόζει τη δραστηριότητά του με ένα και μοναδικό στόχο: Να παραμείνουν οι 
πελάτες, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του ασφαλείς. Με υψηλό αίσθημα ευθύ-
νης, η μεγαλύτερη αλυσίδα τεχνολογίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού στην Κύπρο 
με δική της πρωτοβουλία ανακοινώνει την αναστολή της λειτουργίας όλων των κα-
ταστημάτων της από την Τρίτη 17 Μαρτίου. Το Public θα συνεχίσει να εξυπηρετεί 
μέσω του ηλεκτρονικού τους καταστήματος public-cyprus.com.cy και του call center 
τους, παρέχοντας με ασφάλεια την υψηλής ποιότητας εμπειρία που τα χαρακτηρίζει. 
Στην κατεύθυνση αυτή:

Ενισχύεται το προσωπικό του public-cyprus.com.cy για να παραδίδονται με ακόμη 
μεγαλύτερη ταχύτητα οι online παραγγελίες. Η ομάδα του call center βρίσκεται σε 
ετοιμότητα στο info@public-cyprus.com.cy, στα social media και στο τηλέφωνο 77 770 
300 για να δρομολογήσει οποιαδήποτε παραγγελία και να την αποστείλει απευθείας 
στο σπίτι ή όπου αλλού επιθυμεί ο πελάτης. Προσφέρεται η δυνατότητα ΑΝΕΠΑΦΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, αν η παραγγελία έχει εξοφληθεί ηλεκτρονικά και ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΙΚΑ για παραγγελίες άνω των €30. Οι οnline παραγγελίες ετοιμάζονται από το 
προσωπικό των Public και συνεργατών του που είναι εξοπλισμένοι με γάντια μίας 
χρήσης. Τηρούνται κατά γράμμα όλοι οι απαραίτητοι κανόνες υγιεινής: Οι συνεργάτες 
που παραδίδουν τα δέματα, είναι απαραιτήτως εξοπλισμένοι με γάντια μίας χρήσης 
και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Η εταιρεία απολυμαίνει προ-
ληπτικά όλους τους χώρους λειτουργίας σε καταστήματα και αποθήκες. Τηρούνται 
κατά γράμμα οι κανόνες υγιεινής που ορίζει το Υπουργείο Υγείας. Το προσωπικό 
ακολουθεί επιμελή και συχνό καθαρισμό των χεριών, είναι πάντοτε εφοδιασμένοι με 
γάντια μιας χρήσης, ενώ οι χώροι καθαρίζονται συχνά και σχολαστικά.

Public Κύπρου

Υπεραγορά Αθηαινίτη στο Nicosia Mall

Ο  Όμιλος Πηλακούτα ενημερώνει τους πελάτες του ότι, στο πλαίσιο των μέτρων 
που ανακοινώνει η πολιτεία, οι εταιρείες του λειτουργούν από την Πέμπτη 19 Μαρτίου. 

Μέσα στην πρωτόγνωρη κρίση που βιώνει ο τόπος και η κοινωνία μας, με συνακό-
λουθες επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ο Όμιλος Πηλακούτα ανακοινώνει 
ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό ώστε να παρέχει στους πελάτες του το υψηλό επίπεδο 
υποστήριξης και εξυπηρέτησης που ζητούν. Πάντα με κορυφαία προτεραιότητα την 
ασφάλεια και την προστασία της υγείας.

Όμιλος Πηλακούτα



Της Κυριακής

Καθώς ο COVID-19 εξακολουθεί να επηρε-
άζει την παγκόσμια και τοπική κοινότητα, η ΕΥ 
Κύπρου έχει εφαρμόσει μια σειρά μέτρων για την 
προστασία τόσο των υπαλλήλων, των πελατών 
και των συνεργατών της καθώς και της ευρύτε-
ρης κοινότητας, ελαχιστοποιώντας έτσι πιθανές 
διαταραχές. Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει ήδη 
λάβει μια σειρά από προληπτικά μέτρα σε σχέση 
με τον κορωνοϊό με βάση την καθοδήγηση και 
τις οδηγίες της Κυπριακής Κυβέρνησης και του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO). Αυτά 
περιλαμβάνουν οδηγίες που αναστέλλουν όλα τα 
μη αναγκαία διεθνή ταξίδια, σε πλήρη συμμόρ-
φωση με τις κυβερνητικές οδηγίες, καθώς και 
την εφαρμογή των οδηγιών που αφορούν αυτο-
απομόνωση και καραντίνα. Όλες οι εκδηλώσεις πελατών, τα συνέδρια και τα σεμινάρια 
που είχαν προγραμματιστεί γι’ αυτήν την περίοδο έχουν αναβληθεί και μεταφερθεί για 
μεταγενέστερο στάδιο. Από τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020, έχουν ληφθεί μέτρα εργασί-
ας εξ αποστάσεως με την πλειοψηφία τoυ προσωπικού να εργάζεται από το σπίτι. Παρ’ 
όλα αυτά, τα γραφεία παραμένουν ανοιχτά, καθώς συνεχίζουν να λειτουργούν πλήρως, 
προσφέροντας όλες τις υπηρεσίες τους και στηρίζοντας τους πελάτες τους ακόμα και από 
απόσταση. Επιπλέον, η EY Κύπρου εξετάζει και θα συνεχίσει να εξετάζει τρόπους για 
να στηρίξει τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από αυτήν την επιδημία. Παραμένει σε 
συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες της για όλα τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση 
τα οποία επηρεάζουν άμεσα τη γραμμή δραστηριότητας των επιχειρήσεών τους. Η ΕΥ 
παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, συνεχίζει να ανανεώνει τις οδηγίες με βάση τις συνεχείς 
εξελίξεις και εργάζεται για τη στήριξη όλων των ανθρώπων και πελατών της, έτσι ώστε να 
ανταπεξέλθουν σε αυτή την κρίση με τις ελάχιστες συνέπειες.

Η Cablenet, σε συνέχεια των νέων μέτρων προστασίας των πολιτών που ανακοίνω-
σε η Κυβέρνηση για αποτροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) και έχοντας 
υψηλό αίσθημα ευθύνης σαν οργανισμός, στηρίζει έμπρακτα τις οδηγίες των Κρατικών 
Υπηρεσιών για την αποφυγή πληθυσμιακών συγκεντρώσεων και ενημερώνει για τα 
ακόλουθα: Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των καταστημάτων της, από 16/3/20 μέχρι 
νεωτέρας. Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των καταστημάτων της που βρίσκονται 
εντός των καταστημάτων Scandia και Megaelectric, από 16/3/20 μέχρι νεωτέρας. Οι 
Συνδρομητές της θα μπορούν να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους μόνο ηλεκτρο-
νικά και πιο συγκεκριμένα με τους παρακάτω τρόπους: Πληρωμή μέσω του portal 
των Συνδρομητών της Cablenet, https://www.cablenet.me, χρησιμοποιώντας τον 
κωδικό πρόσβασής τους. Πληρωμή μέσω του https://pay.cablenet.me/payment, για 
άμεση εξόφληση του λογαριασμού (δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης). Πληρωμή 
μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com στην ενότητα «Τηλεφωνία και Τηλεόρα-
ση». Πληρωμή μέσω του web banking της τράπεζας με την οποία συνεργάζονται. 
Αναστέλλεται η διακοπή των υπηρεσιών λόγω απλήρωτων λογαριασμών. Το Κέντρο 
Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 130, καθώς και το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 
Εταιρικών Πελατών 120, θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά και θα παρέχουν 
οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ηλεκτρονική πληρωμή λογαριασμών. Οι 
ενδιαφερόμενοι Οικιακοί Πελάτες της Cablenet μπορούν να συνεχίσουν να αιτούνται 
για νέες συνδέσεις μέσω της ιστοσελίδας www.cablenet.com.cy, κάνοντας κλικ στην 
επιλογή “APPLY ONLINE”. Παράλληλα, οι υφιστάμενοι Συνδρομητές μπορούν να 
προβαίνουν σε προσαρμογές των πακέτων τους, μέσω του Κέντρου Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης 130. Το διαθέσιμο προσωπικό των Kαταστημάτων Cablenet θα συμ-
βάλει ώστε να ενισχυθεί η τηλεφωνική εξυπηρέτηση και θα καθοδηγεί το κοινό για 
τη χρήση των ηλεκτρονικών καναλιών εξυπηρέτησης της εταιρείας. Το Τμήμα Εγκα-
ταστάσεων και Βλαβών θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, λαμβάνοντας αυξημένα 
μέτρα προστασίας των εργαζομένων και των Συνδρομητών. Η Cablenet παίρνει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή πρόληψη στην αντιμετώπιση της έκτακτης αυτής 
κατάστασης που βιώνουμε. Παράλληλα, προτεραιότητα της Cablenet παραμένει και η 
απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών Επικοινωνίας και Ψυχαγωγίας στους Συνδρομητές 
της. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπη-
ρέτησης 130, αν είστε Οικιακός Πελάτης ή με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 
Εταιρικών Πελατών 120, αν είστε Εταιρικός Πελάτης.

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου, στo 
πλαίσιo της συλλογικής προσπάθει-
ας να περιοριστεί η εξάπλωση του 
covid-19, σας προτρέπουν να μείνετε 
στο σπίτι και να χρησιμοποιείτε τα 
κανάλια εναλλακτικής εξυπηρέτη-
σης που διαθέτουν. Συγκεκριμένα: 
Υποβολή Απαιτήσεων: Σε περίπτωση 
ζημιάς, απώλειας ή κάποιου ατυχούς 
περιστατικού το οποίο εμπίπτει στις 
Καλύψεις του Ασφαλιστηρίου σας, 
μπορείτε να βρείτε Έντυπα Απαίτη-
σης στο https://www.gic.com.cy/home/faq22/ και να τα υποβάλετε μέσω E-mail. 
Πληρωμή ασφαλίστρου μέσω JCC: Μπορείτε να εξοφλήσετε άμεσα και γρήγορα 
τα ασφάλιστρά σας μέσω της JCC στο: https://www.jccsmart.com/e-bill/8030066. 
Ασφάλιση Online: Με τρία απλά βήματα, μπορείτε να αγοράσετε την ασφάλιση που 
σας ταιριάζει στο https://www.gic.com.cy/home/insurance-online/. Ακολουθώντας 
μερικά πολύ απλά βήματα, μπορείτε να εξυπηρετείστε: Μέσω της ιστοσελίδας των 
Γενικών Ασφαλειών Κύπρου στο www.gic.com.cy ή μέσω του κέντρου τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης στο 8000.87.87 (Δευτέρα – Πέμπτη 7.30-14.00 & 15.00-17.45 και 
Παρασκευή 7.30-14.00).

H PrimeTel παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αναφορικά με την εξάπλωση του 
κορωνοϊού στη χώρα μας, με απόλυτο σεβασμό στην προστασία της υγείας των 
εργαζομένων και των συνδρομητών της, εφαρμόζοντας πιστά τις οδηγίες που εκ-
δίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η εταιρεία έχει προχωρήσει, από την πρώτη 
στιγμή, στη λήψη μίας σειράς μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του ιού και 
τη διασφάλιση της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης και λειτουργίας των υπηρεσιών 
μας. Συγκεκριμένα, τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζονται στα καταστήματα και 
στους χώρους εργασίας της, περιλαμβάνουν συνεχή καθαριότητα, τακτική απολύ-
μανση των χώρων και τήρηση των αποστάσεων που συνιστώνται, εφαρμόζοντας τον 
κανονισμό για ένα (1) άτομο ανά οκτώ (8) τετραγωνικά μέτρα, ενώ το προσωπικό 
μας έχει λάβει πλήρη ενημέρωση για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας των ιδίων 
και των συνδρομητών. Αξιοποιώντας την τεχνολογία, η PrimeTel έχει διασφαλίσει 
ότι με την εξ αποστάσεως  εργασία θα συνεχίσει να προσφέρει απρόσκοπτα στους 
συνδρομητές της υψηλού επιπέδου τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, υιοθετώντας 
τις καλύτερες πρακτικές για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς αυτής κρίσης. 
Η PrimeTel συνιστά στους συνδρομητές της να περιορίσουν κατά το δυνατόν τις 
μετακινήσεις τους, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δυνατότητες που παρέχονται από 
την ιστοσελίδα της εταιρείας ή να απευθύνονται τηλεφωνικά στο Κέντρο Εξυπη-
ρέτησης Πελατών 133.  Ηλεκτρονικές Πληρωμές: Πληρωμή μέσω της υπηρεσίας 
MyPrimeTel, Online πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα χωρίς κωδικό 
πρόσβασης μέσω της ιστοσελίδας https://my.primetel.com.cy/PayOnline, Πλη-
ρωμή μέσω της εφαρμογής My PrimeTel App (Ios / GooglePlay), Πληρωμή μέσω 
της ιστοσελίδας www.jccsmart.com, Τηλεφωνικά με κάρτα, καλώντας το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πελατών στο 133. Προκειμένου να διευκολύνει τους συνδρομητές 
της να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, η PrimeTel παρέχει τη δυνατότητα 
απόκτησης νέας συσκευής και νέου συμβολαίου με ένα τηλεφώνημα στο 133 ή 
με ένα Δωρεάν SMS στο 8585 και άμεση παραλαβή στο σπίτι. Η εταιρεία είναι 
απόλυτα προετοιμασμένη και έχει ήδη προχωρήσει σε ένα πλάνο ενεργειών που 
θα εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της, παρέχοντας ασφαλή, αξιόπιστη και ταχύ-
τατη διασύνδεση ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Παράλληλα, η τεχνική 
υποστήριξη θα συνεχίσει να παρέχεται απρόσκοπτα, τηρώντας όλα τα απαραίτητα 
μέτρα ασφαλείας προκειμένου να διαφυλαχθεί η υγεία του προσωπικού και των 
συνδρομητών.

Καταστήματα IQOS

Πετρολίνα

ΕΥ Κύπρου

Cablenet 

Emirates
Η Emirates εφαρμόζει 

θερμικά μέτρα ελέγχου λόγω 
Covid-19 για όλους τους επιβά-
τες που ταξιδεύουν σε πτήσεις 
προς τις ΗΠΑ από το Διεθνές 
Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, από 
τις 12 Μαρτίου 2020. Οι θερμι-
κοί σαρωτές θα τοποθετηθούν 
σε όλες τις πύλες αναχώρησης 
για τις Η.Π.Α., ξεκινώντας από 
την πτήση ΕΚ 231 που προσγει-
ώνεται στο Washington Dulles 
International Airport. Αν ένας 
επιβάτης διαπιστωθεί ότι έχει υψηλότερη από την κανονική θερμοκρασία, θα υποβλη-
θεί σε περαιτέρω ελέγχους. Αυτό το μέτρο είναι επιπρόσθετο των θερμικών ελέγχων 
που ήδη γίνονται για όλους τους επιβάτες κατά την άφιξή τους καθώς διέρχονται από 
τα τελωνεία. Επιπλέον, η Emirates  από 12 Μαρτίου έχει αναστείλει τις πτήσεις της 
μεταξύ Ντουμπάι και Ιταλίας, με την τελευταία πτήση να πραγματοποιείται στις 15 
Μαρτίου. Η αεροπορική εταιρεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές και παρακο-
λουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την πορεία του COVID-19. Τα συγκεκριμένα 
μέτρα αποτελούν μέρος της συνολικής ανταπόκρισης της αεροπορικής εταιρείας στις 
τελευταίες εξελίξεις γύρω από την πανδημία του COVID-19. Η Emirates έχει συντο-
νίσει τις προσπάθειές της σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές υγείας και ρυθμιστικές 
Αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Dubai Health Authority, έτσι ώστε να πληροί στο 
μέγιστο τις τοπικές και διεθνείς οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το 
COVID-19. Σχεδιάζει να εφαρμόσει σταδιακά τις διαδικασίες θερμικού ελέγχου για 
όλες τις πτήσεις της που αναχωρούν από το Ντουμπάι προκειμένου να εξασφαλίσει 
την υγεία και την ασφάλεια των πελατών της που ταξιδεύουν στο εξωτερικό.

Η εταιρεία Cassandra Trading 
Ltd, ενεργώντας με αίσθημα 
ευθύνης απέναντι στους ερ-
γαζομένους και στους πελάτες 
των καταστημάτων της και με 
στόχο την προάσπιση της δημό-
σιας υγείας από την πανδημία 
COVID-19, ανακοινώνει ότι 
αναστέλλεται προληπτικά η λει-
τουργία των καταστημάτων IQOS, 
σε όλη την Κύπρο. Μπροστά σε 
αυτήν την πρωτόγνωρη κρίση, η πιο αποτελεσματική προστασία για όλους μας είναι 
η υπεύθυνη στάση μας: Μένουμε σπίτι, περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και 
ακολουθούμε τις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών Υγείας. #menoumespiti. Τα προϊόντα 
θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα online στο www.iqos.com και στα παραδοσιακά 
σημεία λιανικής,  ενώ εξυπηρέτηση πελατών θα παρέχεται μέσω Facebook, LiveChat 
ή τηλεφωνικά στο 8000 8803.

Στις δύσκολες αυτές 
στιγμές, που δοκιμάζε-
ται ολόκληρη η ανθρω-
πότητα, η Πετρολίνα με 
υψηλό αίσθημα κοινω-
νικής ευθύνης και από-
λυτο σεβασμό απέναντι 
στο προσωπικό, τους 
συνεργάτες και τους 
πελάτες της, λαμβάνει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης 
του κορωνοϊού, διασφαλίζοντας παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία των εργασιών 
της και την επιχειρησιακή της συνέχιση. Τα μέτρα πρόληψης και προστασίας περι-
λαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα εξής: Αναστολή της λειτουργίας των πλυντηρίων σε 
όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Eni και Agip που διαχειρίζεται η εταιρεία. Επίσης αριθμός 
πρατηριούχων έχει προχωρήσει σε αναστολή λειτουργίας των δικών τους πλυντηρίων.

Αυστηρές οδηγίες σε όλο το προσωπικό για τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής.
Τοποθέτηση αντισηπτικών σε όλα τα ταμεία (πάγκους εργασίας), τουαλέτες, στον 

εσωτερικό χώρο του καταστήματος και χώρο της πίστας στα πρατήρια για χρήση από 
τους υπαλλήλους καθώς και τους πελάτες. Τακτική απολύμανση και καθαρισμός σ’ 
όλες τις επιφάνειες, ράφια και πάγκους εργασίας, στις αντλίες, στον χρηματοδέκτη. 
Συχνός και καλός αερισμός στον χώρο του καταστήματος του πρατηρίου. Αποφυγή 
γενικώς κάθε στενής επαφής. Χρήση γαντιών μίας χρήσεως απ’ όλους τους υπαλ-
λήλους με οδηγία τη συχνή αντικατάστασή τους. Συστηματική παρακολούθηση των 
εξελίξεων από την ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Οδηγίες για τη διαχείριση 
πιθανού έκτακτου περιστατικού. Επιπρόσθετα η εταιρεία λαμβάνει αυστηρά μέτρα, 
τόσο στα γραφεία όσο και στις  εγκαταστάσεις της, προκειμένου να προστατεύσει 
το εργατικό δυναμικό και τους συνεργάτες της. Μεταξύ άλλων, γίνεται συστηματι-
κός έλεγχος της θερμοκρασίας σώματος όσων εισέρχονται στα υποστατικά της, οι 
ευάλωτες ομάδες του προσωπικού έχουν περιοριστεί στο σπίτι τους, πλείστα μέλη 
του προσωπικού εργάζονται από το σπίτι, έχουν ανασταλεί όλες οι συναντήσεις στα 
γραφεία και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η Πετρολίνα ακολουθεί πιστά και κατά 
γράμμα τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας, ευελπιστώντας ότι τα 
αυστηρά μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί θα είναι για σύντομο χρονικό διάστημα.

Γενικές Ασφάλειες Κύπρου

PrimeTel

22.03.2020

Η Celestyal Cruises λαμβάνει προληπτικά μέτρα και αναστέλλει προσωρινά τις 
κρουαζιέρες της μέχρι την 1η Μαΐου 2020, ως αποτέλεσμα των αναπόφευκτων συν-
θηκών που προκύπτουν λόγω της συνεχούς εξάπλωσης του COVID-19. Για όσους 
επιβάτες έχουν καταβάλει το αντίτιμο της κρουαζιέρας και έχουν επηρεαστεί από αυτήν 
την προσωρινή αναστολή, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε την εξαργύρωση 
για μία μελλοντική κρουαζιέρα αξίας 120% της αξίας της αρχικής κράτησης, είτε 
επιστροφή του συνολικού ποσού που είχαν καταβάλει. Οι ταξιδιώτες θα μπορούν 
να εξαργυρώσουν για μια μελλοντική κρουαζιέρα μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 
2021, σε οποιοδήποτε από τα δρομολόγια της Celestyal Cruises. Για πρόσθετη ευε-
λιξία, οποιοσδήποτε έχει επιλέξει να πάρει μελλοντική κρουαζιέρα αλλά τελικά δεν 
είναι σε θέση να αξιοποιήσει την εξαργύρωση μέσα στο διάστημα που έχει οριστεί, 
θα λάβει αυτόματα επιστροφή χρημάτων ίση με το αρχικό ποσό που καταβλήθηκε 
στην Celestyal Cruises, μετά τη λήξη ισχύος της. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
ταξιδιωτών, η Celestyal Cruises θα εκδώσει πιστωτικό που θα αφορά στη δυνατότητα 
εξαργύρωσης για μελλοντική κρουαζιέρα για όσους έχουν επηρεαστεί σύμφωνα με 
τα παραπάνω, και θα αποσταλούν απευθείας στους επιβάτες ή τον ταξιδιωτικό τους 
πράκτορα, ή με άλλον τρόπο που θα υποδειχθεί. Δεν υφίσταται η ανάγκη επικοινωνίας 
με το τηλεφωνικό τους κέντρο, εφόσον οι επιβάτες θα αξιοποιήσουν τη δυνατότητα  
εξαργύρωσης για μία μελλοντική κρουαζιέρα. Όταν η κατάσταση επανέλθει στην 
κανονικότητα, η Celestyal Cruises με χαρά θα υποδεχτεί και πάλι τους επιβάτες της 
στα κρουαζιερόπλοιά της.

Μιας και αυτές τις 
μέρες τις περνάμε ανα-
γκαστικά στο σπίτι λόγω 
της πανδημίας του κορω-
νοϊού, τι θα έλεγες για ένα 
#homechallenge, με το 
οποίο θα μας δείξεις κι 
εσύ πώς περνάς τη μέρα 
σου στο σπίτι; To Ευρωπα-
ϊκό Δίκτυο Πληροφόρη-
σης Eurodesk Cyprus, που 
διαχειρίζεται ο Οργανι-
σμός Νεολαίας, δημιούρ-
γησε ένα challenge στο 
Instagram, με το hashtag 
#homechallenge, για να 
προσκαλέσει αλλά και να 
προκαλέσει τους followers 
του να αποστείλουν φω-
τογραφίες ή να τις ανεβά-
σουν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram, με μοναδικές στιγμές 
που περνούν στο σπίτι. Για να συμμετέχεις, θα πρέπει να ακολουθήσεις τα πιο κάτω 
βήματα: Ανέβασε μια φωτογραφία ή ένα story στον προσωπικό σου λογαριασμό 
στο Instagram, Κάνε tag το @eurodesk_cyprus και @orgneolaias, Βάλε το hashtag 
#homechallenge, Προκάλεσε τουλάχιστον 2 φίλους σου. Για να δούμε… εσύ πώς 
περνάς στο σπίτι σου; Περιμένουμε τις δικές σου δημιουργικές ιδέες που θα δώσουν 
έμπνευση σε όλους εμάς, έτσι ώστε να μη βαρεθούμε στο σπίτι. 

Επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανωμένα σύνολα συνεργάζονται 
πλέον δομημένα  για τη στήριξη αυτών που μας στηρίζουν.

Το Δίκτυο Υποστήριξης απευθύνεται σε δημόσιους φορείς και αρμόδιες υπηρεσίες 
του κράτους, που αυτήν την περίοδο καλούνται να ανταποκριθούν σε έναν τεράστιο και 
πρωτόγνωρο αγώνα. Οι επίσημες δομές και φορείς, αλλά πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι 
που τις στελεχώνουν, όπως είναι φυσιολογικό, χρειάζονται στήριξη.

Μέσα από τις εργασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των μελών του Δικτύου, 
συμβάλλουμε, μαζί, στην υποστήριξη των κρατικών θεσμών με σκοπό αυτοί να ενι-
σχυθούν στην επίτευξη των στόχων τους.

Στο δίκτυο περιλαμβάνονται ήδη (αλφαβητικά) οι Φούρνοι Ζορπάς και τα κατα-
στήματα Bionic και Public.

Η Τράπεζα Κύπρου θα συμβάλει οικονομικά και οργανωτικά στην προσπάθεια, 
μαζί με τον ΜΚΟ Reaction, που είναι ο βασικός συνεργάτης.

Καλούμε λοιπόν όποιους επιθυμούν και πιστεύουν ότι μπορούν να βοηθήσουν, 
να επικοινωνήσουν μαζί μας στο supportcy@bankofcyprus.com, αναφέροντας τα 
βασικά στοιχεία της προσφοράς τους, και στοιχεία επικοινωνίας.

Το κάλεσμα δεν απευθύνεται σε μεμονωμένους εθελοντές αλλά σε οργανωμένα 
σύνολα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρήσεις ή άλλους φορείς.

#SupportCY

Celestyal Cruises

ΟΝΕΚ: #HomeChallenge

#SupportCΥ: Δημιουργία Δικτύου 
Υποστήριξης για την Κύπρο

Εταιρικές 
ανακοινώσεις 26



Σε συνέχεια ειδησεογραφικών ρεπορτάζ 
αλλά και αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης που βλέπουν το φως της δημο-
σιότητας σε σχέση με κρούσματα αισχρο-
κέρδειας που εμφανίζονται στην αγορά, για 
προϊόντα τα οποία σχετίζονται με τα μέτρα 
πρόληψης της εξάπλωσης του Covid-19 στην 
Κύπρο, η εταιρεία ΚΕΟ δηλώνει υπεύθυνα 
και κατηγορηματικά πως δεν έχει προβεί σε 
καμία αύξηση στην τιμή του προϊόντος της 
Pure Alcohol (alc. 90% vol.). Η ΚΕΟ ήταν και θα είναι πάντοτε αρωγός της κυπριακής 
κοινωνίας στηρίζοντάς την σε πολλαπλά επίπεδα. Ειδικότερα, σε δύσκολες χρονικά 
στιγμές η ΚΕΟ έχει αποδείξει εμπράκτως τη συμβολή της στην αντιμετώπιση κρίσεων 
που έπληξαν την πατρίδα μας αψηφώντας οποιοδήποτε οικονομικό κόστος. Είναι 
ιδιαιτέρα επικίνδυνο να διαδίδονται παραπλανητικές ειδήσεις και θα ήταν φρόνιμο 
να είμαστε όλοι πιο σοβαροί τη στιγμή που ολόκληρος ο πλανήτης προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει μια πανδημία.

Της Κυριακής

Χρηστικά 27

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Τίφα-Χ’’ Παντελή Νικολέτα: Βεργίνας 4 
(έναντι IKEA), Στρόβολος, τηλ.: 22382278, 
22444222. 
Αγγελή Ελένη: Ανθουπόλεως 60 (στο 
Roundabout για Nicosia Mall έξοδος για 
Λακατάμεια, στα πρώτα φώτα αριστερά), 
Λακατάμεια, τηλ.: 22252324, 22252324. 
Βαρέλια Λίζα: Αχαιών 6 Γ (δρόμος Πο-
λυκλινικής Λευκωσίας), Λευκωσία, τηλ.: 
22776861, 99006201. 
Κυριακούδης Μιχάλης: Πινδάρου  8 
(δρόμος γραφείων ΔΗΣΥ, δίπλα από κα-
φεστιατόριο «Ξάδελφος»), Λευκωσία, τηλ.: 
22344877, 22773127. 
Γεωργιάδης Πλούταρχος: Λεωφ. Τσερίου 
34 Γ (δίπλα από ΖΑΚΟ και έναντι ψαρα-
γοράς BLUE ISLAND), Στρόβολος, τηλ.: 
22311995, 22325995. 

ΛΕΜΕΣΌΣ
Αντωνιάδης Πόλυς: Αγίας Ζώνης 30 (έναντι 
εκκλησίας Αγίας Ζώνης), Λεμεσός, τηλ.: 
25358034, 25356371. 
Χαραλάμπους Χρύση: Κολωνακίου 3 (δίπλα 
από Γυμνάσιο Λινόπετρας), Άγιος Αθανάσι-
ος, τηλ.: 25584040, 96624646. 

Πίτσιακου Έλενα: Απ. Βαρνάβα 37 (βό-
ρεια φώτων Σιμιλλίδη), Λεμεσός, τηλ.: 
25662177, 25104316. 
Χριστοδούλου Γιάννης: Αρχιεπισκόπου Λεο-
ντίου Α’ 224 (δρόμος Παλαιού Νοσοκομεί-
ου), Λεμεσός, τηλ.: 25828890, 99526653, 
99526653. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Αποστολίδης Παύλος: Κοσμά Λυσιώτη 20 
(τέρμα Ερμού προς παραλία), Λάρνακα, τηλ.: 
24627213, 24423271. 
Περικλέους Ζόριτσα: Λεωφ. Γρίβα Διγενή 
24 (μεταξύ φώτων Δροσιάς και φώτων 
πυροσβεστικής, έναντι ESSO), Λάρνακα, 
τηλ.: 24624374, 24645918. 

ΠΑΦΌΣ
Ηρακλέους Μαίρη: Ακαμαντίδος 31 Α (800 
μέτρα από το περίπτερο Time Out προς τη 
Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύ-
πρου), Πάφος, τηλ.: 26947629, 99107608. 

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ
Καμηλάρης Ανδρέας: Κοραή 52 (απέναντι 
από το Λύκειο Παραλιμνίου), Παραλίμνι, 
τηλ.: 23744160, 23743418. 

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Οδοντίατρος: Σταύρος Σοφοκλέους, τηλ.: 22 
264442, 99 437361. 

ΛΕΜΕΣΌΣ
Οδοντίατρος: Φωφώ Κωνσταντίνου, τηλ.: 

99 481281. 

ΠΑΦΌΣ
Οδοντίατρος: Στέλιος Ευσταθίου, τηλ.: 
97604677 . 

Ιατροί

Ο Δήμος Στροβόλου στηρίζει γι’ ακόμα μια 
χρονιά την παγκόσμια εθελοντική εκστρατεία 
«Ώρα της Γης», η οποία έχει ως στόχο να ενώσει 
τους ανθρώπους για την προστασία του πλανήτη. 
Ως εκ τούτου, θα σβήσουν τα φώτα στο Δημοτι-
κό Μέγαρο και στα κτήρια του Δήμου για μία 
ώρα, το Σάββατο, 28 Μαρτίου, από τις 20.30 
μέχρι τις 21.30. Καλούμε τους δημότες να συμμετέχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία 
σβήνοντας τα φώτα και στον δικό τους χώρο για μία ώρα στις 28 Μαρτίου, για τον 
πλανήτη μας. Το μήνυμα που στέλνουν οι διοργανωτές είναι: «Συνδέσου με τη Γη». 
Ο εθνικός στόχος της ομάδας «Ώρα της Γης Κύπρου» είναι η μείωση των πλαστικών 
και χάρτινων μίας χρήσης. Μέσω της εκστρατείας δίνεται σε όλους τους πολίτες η 
ευκαιρία να προστατεύσουν τη Γη, με το κάλεσμα να έχουν πάντα μαζί τους το δικό 
τους επαναχρησιμοποιήσιμο ποτήρι, μέσω της εκστρατείας #ferto μαζί σου. 

Ώρα της Γης 2020

Οι Δήμοι Λευκωσίας, Στροβόλου και Λακατάμειας  πληροφορούν τους δημότες 
τους ότι, για προληπτικούς λόγους και για προστασία της δημόσιας υγείας, έχουν 
αναθέσει σε εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρεία τη διεξαγωγή εργασιών απολύμανσης 
του Γραμμικού Πάρκου Πεδιαίου καθ’ όλο το μήκος του. Για να μην επηρεαστεί η 
λειτουργία του Γραμμικού Πάρκου, οι εργασίες θα διεξάγονται τα μεσάνυκτα κατά 
τις ακόλουθες ημερομηνίες: 22/3/2020 - 25//3/2020 - 28/3/2020 - 31/3/2020 - 
3/4/2020 - 6/4/2020- 9/4/2020 - 12/4/2020 και 15/4/2020. Κατά τις απολυμαντι-
κές εργασίες θα χρησιμοποιηθεί ειδικό και απόλυτα ασφαλές στον άνθρωπο, τα ζώα 
και τα πουλιά, απολυμαντικό παρασκεύασμα και ως εκ τούτου το Γραμμικό Πάρκο 
Πεδιαίου θα είναι απόλυτα ασφαλές για χρήση από τους δημότες.

Ο Δήμος Στροβόλου πληροφορεί το κοινό ότι η Λαϊκή Αγορά Στροβόλου (που 
στεγάζεται στους χώρους στάθμευσης του Γ.Σ.Π.), συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία 
της. Η Λαϊκή Αγορά θα είναι ανοικτή κάθε Παρασκευή, από τις 5.30π.μ. μέχρι τις 
7.00μ.μ. Δεδομένης της κατάστασης με την πανδημία του κορωνοϊού, όσοι προσέρ-
χονται στη Λαϊκή Αγορά Στροβόλου καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του 
Υπουργείου Υγείας για αποφυγή της περαιτέρω εξάπλωσης του ιού.

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΔΕΚ, στις 
9 Μαρτίου 2020, έγιναν εκλογές και ψηφίστηκε 
από τα μέλη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το 
οποίο είναι: Πρόεδρος η Δέσπω Λευκαρίτη της 
DELEMA McCANN, Αντιπρόεδρος ο Στέλιος 
Αναστασιάδης της TELIA & PAVLA BBDO, Τα-
μίας ο Κώστας Ντάλτας της Red Wolf  Digital 
Group,  Γραμματέας η Φρόσω Σαββίδου του ΛΗΔΡΑ και Εκπρόσωπος Επικοινωνίας 
η Αρετή Αναστασιάδου της TheWORX.

Με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών 
του Κράτους για περιορισμό της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού στην Κύπρο και επιδιώκοντας 
τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού 
και των ατόμων Τρίτης Ηλικίας, που αυτές τις 
ημέρες δοκιμάζονται ακόμη περισσότερο, ο 
Δήμος Στροβόλου ανακοινώνει την έναρξη 
λειτουργίας Κέντρου Αλληλεγγύης και Στή-
ριξης Δημοτών, το οποίο τέθηκε στη διάθεση 
του κοινού από την Πέμπτη,  19 Μαρτίου 2020. 
Το Κέντρο θα λειτουργήσει στους χώρους του 
Πολιτιστικού Κέντρου Στροβόλου, θα στελεχωθεί 
από προσωπικό του Δήμου και του Ιδρύματος 
«Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου» και θα έχει ως πρώτιστο στόχο την 
εξυπηρέτηση των ευπαθών ατόμων, μέσω της κατ’ οίκον διανομής φαρμάκων και 
τροφίμων για τις καθημερινές τους ανάγκες. Όσοι δημότες επιθυμούν να κάνουν 
χρήση της υπηρεσίας αυτής, μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με το Κέντρο 
Αλληλεγγύης και Στήριξης Δημοτών, στον αριθμό 22311534, από Δευτέρα μέχρι 
Παρασκευή, τις ώρες 9.00-17.00 και το Σάββατο, τις ώρες 9.00-12.30. Επιπρόσθετα, 
μέσω της κατ’ οίκον διανομής θα συνεχιστεί απρόσκοπτα και το πρόγραμμα παροχής 
τροφίμων σε οικογένειες του Δήμου που διαθέτουν περιορισμένους οικονομικούς 
πόρους. Προστατεύουμε τους εαυτούς μας, προστατεύουμε τους οικείους μας και 
στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας σε ανάγκη. Δρούμε υπεύθυνα, με την επιβαλ-
λόμενη πλήρη αλληλεγγύη προς τον κάθε συνάνθρώπο μας. 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο 
μια Ευχή» ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εράνων με αριθμό Ν.Π.27/2019, για τις 
πιο κάτω εκδηλώσεις: 1/9/19 MR SHINE Car Wash, έσοδα €1.500, 14/9/19 Εκδή-
λωση Σοφία Βόσσου/Perfect Smile/Ινστιτούτο Αισθητικής, έσοδα €10.000, 15/9/19 
Υπερμαραθώνιος Τρέχω για ένα Όνειρο ... εκπληρώνω μια ευχή, έσοδα €21.282, 
έξοδα €2.440,34, καθαρά έσοδα €18.841,66, 21/9/19 Go Κarting Andreas Pittas, 
έσοδα €3.570, 26/9/19 Εισφορά από προϊόντα ΑΛΦΑΜΕΓΑ, έσοδα €7.000, 1/10/19 
Σκοπευτικός Αγώνας Πέτρος Αμύρωτος, έσοδα €6.225, 6/10/19 Φιλανθρωπική Εκ-
δήλωση Θεονίτσας Κκιμήτρη, Μαρώνι, έσοδα €11.033,92, 6/10/19  Cento Miglia, 
έσοδα €2.880, 10/10/19  Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, Beach Volley, έσοδα 
€10.800, 11/11/19 Πώληση βιβλίου «Ο Σιμιγδαλένιος», έσοδα €1.920, 23/11/19 
Εκδήλωση Ελεγκτικού Γραφείου Γιώργου Γιαλλουρίδη, «Wish upon a stage», έσοδα 
€23.388, 24/11/19 Chadelle boutique Αραδίππου, έσοδα €1.360,50, 5/12/19 Βιενέζικα 
Χριστούγεννα, έσοδα €13.685, έξοδα €3.709,93, καθαρά έσοδα €9.975,07, 10/12/19 
G.C.School of Careers, έσοδα €700, 14-15/12/19 Εκδήλωση «Το Χαρούμενο Τρένο», 
έσοδα €8.755, 22/12/19 Έκθεση Ζωγραφικής Ιλάειρας, έσοδα €1.830, Πώληση 
τετραδίων παιδιών του Συνδέσμου, έσοδα €6.669, έξοδα €6.518,04, καθαρά έσοδα 
€150,96, Φλιτζάνια με ζωγραφιές παιδιών, έσοδα €4.920, έξοδα €313,60, καθαρά 
έσοδα €4.606,40, Γούρι 2020 του Συνδέσμου, έσοδα €13.065, έξοδα €4.435,30, 
καθαρά έσοδα €8.629,70, Ημερολόγιο 2020 του Συνδέσμου, έσοδα €868, έξοδα 
€1.402. Από τις πιο πάνω εκδηλώσεις τα συνολικά έσοδα ήταν €151.451,42, τα 
συνολικά έξοδα €18.819,21 και τα συνολικά καθαρά έσοδα €132.632,21.

Ο Δήμος Αραδίππου, στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης του ιού του «κορωνοϊού», 
στηρίζει τις ευπαθείς ομάδες και τα άτομα τρίτης ηλικίας. Σε συνεργασία με τις Υπε-
ραγορές της Αραδίππου μεταφέρονται είδη πρώτης ανάγκης δημοτών που ανήκουν 
στις πιο πάνω κατηγορίες στα σπίτια τους.  Όσοι συμπεριλαμβάνονται στις σχετικές 
ομάδες μπορούν να επικοινωνούν από Δεύτερα – Παρασκευή, 8.00π.μ. -1.30μ.μ. στο 
τηλ. 24524601 για περισσότερες πληροφορίες. 

Ικανοποιητικά αποθέματα για να εξυπηρετηθούν όλες οι βασικές ανάγκες των 
καταναλωτών υπάρχουν στις Υπεραγορές Αλφαμέγα, που διαβεβαιώνουν το κοινό 
ότι δεν υπάρχει λόγος για δημιουργία κλίματος πανικού. Οι Υπεραγορές καλούν τους 
καταναλωτές όπως ενεργούν με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, ώστε 
όλοι οι συμπολίτες μας να έχουν πρόσβαση σε είδη πρώτης ανάγκης. Παράλληλα, 
υπενθυμίζουν στο κοινό ότι οι δικοί τους άνθρωποι δεν μπορούν να εργαστούν από 
το σπίτι και είναι πολύ σημαντικό να είναι ασφαλείς και υγιείς για να έχουμε όλοι 
οι υπόλοιποι όλα όσα χρειαζόμαστε στο δικό μας σπίτι. Ανταποκρινόμενες στα νέα 
δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία, οι Υπεραγορές Αλφαμέγα θα συνεχίσουν 
να λειτουργούν απρόσκοπτα και με κανονικό ωράριο (Δευτέρα-Σάββατο, 7.00 – 
21,00/Κυριακή 9,00 – 21,00), τηρώντας πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. 
Η διεύθυνση του οργανισμού ευχαριστεί θερμά το προσωπικό των υπεραγορών για 
τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την ευσυνειδησία που επιδεικνύει για την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Σημειώνεται ότι στις Υπεραγορές λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για διασφά-
λιση της ευημερίας και προστασίας του προσωπικού αλλά και των επισκεπτών, ενώ 
τηρούνται όλοι οι ενδεδειγμένοι κανόνες υγιεινής. Συγκεκριμένα: Γίνεται καταμέτρηση 
του κόσμου συνεχώς (ανά τ.μ.), εφαρμόζοντας το μέτρο ένα άτομο ανά 8τ.μ. ωφέλιμου 
χώρου. Τοποθετήθηκαν προστατευτικά γυαλιά στα ταμεία, ώστε να αποφεύγεται η 
κοντινή επαφή πελάτη-ταμία.  Τοποθετήθηκαν σημάνσεις που καλούν τον κόσμο 
να κρατάει δύο μέτρα απόστασης και να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες. Στις εισόδους/
εξόδους των υπεραγορών βρίσκονται υπεύθυνοι ασφαλείας. Όλοι χώροι των Υπε-
ραγορών απολυμαίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Υπενθυμίζονται και τα μέ-
τρα που λήφθηκαν από την πρώτη μέρα, τα οποία συνεχίζουν να εφαρμόζονται: Σε 
όλες τις εισόδους των Υπεραγορών και σε αρκετά άλλα σημεία, έχουν τοποθετηθεί 
αντισηπτικά χεριών, τα καροτσάκια των Υπεραγορών απολυμαίνονται καθημερινά,

η Διεύθυνση είναι σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους προμηθευτές για συνεχή 
τροφοδοσία των Υπεραγορών, για το προσωπικό και τους προμηθευτές τηρούνται 
καθημερινά αυστηρά μέτρα υγιεινής, ειδική μονάδα είναι πανέτοιμη για τη διαχεί-
ριση πιθανού περιστατικού μεταξύ των μελών του προσωπικού και στους φούρνους 
των Υπεραγορών, όλα τα ψωμιά πλέον πωλούνται συσκευασμένα. Οι Υπεραγορές 
Αλφαμέγα προτρέπουν τους καταναλωτές όπως ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του 
Υπουργείου Υγείας. 

Έσοδα

Δήμος Αραδίππου

Η ΚΕΟ διευκρινίζει

Ανακοίνωση για το Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Δήμου Στροβόλου

Νέο Δ.Σ. για τον Σύνδεσμο Διαφήμισης 
Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ)

Δήμος Στροβόλου: Έναρξη λειτουργίας Κέντρου 
Αλληλεγγύης και Στήριξης Δημοτών 

www.simerini.com

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι, λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας 
που λαμβάνονται για τον COVID-19, οι αιτήσεις για τις πιο κάτω θέσεις δύναται να απο-
στέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση HRrecruits@cut.ac.cy

1)  μία (1) θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στην ειδικότητα «Χη-
μική Μηχανική» στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών - Τελευταία ημερομηνία υποβολής  
αιτήσεων Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020 (μεσάνυχτα),

2)  μία (1) θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στο γνωστικό αντικεί-
μενο «Λογοθεραπεία με ειδίκευση στις διαταραχές φωνής και κατάποσης (παιδιών 
και ενηλίκων)» στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης – Τελευταία ημερομηνία   υπο-
βολής αιτήσεων Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020 (μεσάνυχτα), 

3)  μία (1) θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στην Ειδικότητα «Διδα-
σκαλία της Αγγλικής γλώσσας» στο Κέντρο Γλωσσών - Τελευταία ημερομηνία  υπο-
βολής  αιτήσεων Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020 (μεσάνυχτα).

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησής τους με ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο. Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο +357 25002210.

Job Opportunities at the Cyprus Institute
The Cyprus Institute (CyI, www.cyi.ac.cy) is a novel, non-profit research and 
educational institution and invites applications for the following positions:

1. Assistant Professor in Archaeological Materials (ref.no. CYI_APAM_20_03)
2. Post-Doctoral Fellow in Energy Economics (ref.no. EEWRC_PDFEE_20_02)
3. Post-Doctoral Research Fellow (ref. no. CARE-C_PDF_20_03)
4. Faculty in Atmospheric Sciences (ref. no. CYI_FAS_20_02)
5. Professor in Atmospheric Sciences (ref. no. CYI_PAS_20_01)
6. Software Developer for Data Management (ref.no. CaSToRC_ SDDM_20_03)
7. Procurement Officer (ref. no. CARE-C_PO_20_02)
8. Geographic Information Data Specialist (ref. no. STARC_GIS_20_02)
9.  Director of Energy, Environment and Water Research Center (EEWRC) 

(ref.no. CYI_EEWRCD_19_10)

A more detailed description of the positions as well as information concerning 
candidate requirements and the application process is available at http://
jobboard.cyi.ac.cy/ where the reference number for the position is posted.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπεραγορές Αλφαμέγα:  Κοινωνική ευθύνη, 
ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη

✚ ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Με μεγάλη μας θλίψη αγγέλλουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας  

ΑΓΓΕΛΊΚΗΣ ΧΡΊΣΤΌΔΌΥΛΌΥ ΠΑΛΜΑ

 που απεβίωσε την Παρασκευή, 20/03/2020, σε ηλικία 45 ετών.

Δυστυχώς, λόγω των κρίσιμων στιγμών που αντιμετωπίζει η χώρα μας εξαιτίας της πανδη-
μίας του κορωνοϊού, η κηδεία τελέσθηκε σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο χθες Σάββατο, 

21/03/2020, και ώρα 14.00, από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Βασίλης Πάλμας

Γιος: Χαρίλαος Πάλμας
Γονείς: Μίκης - Νίτσα Χριστοδούλου
Αδέλφια: Χριστίνα - Μιχάλης Τίμινης 

και λοιποί συγγενείς

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και παππού

ΧΡΊΣΤΑΚΗ ΚΑΡΑΓΊΩΡΓΗ
από τη Βώνη, κάτοικο Λευκωσίας

που απεβίωσε χθες Σάββατο, 21/3/2020, σε ηλικία 85 ετών, κηδεύουμε
σήμερα Κυριακή, 22/3/2020, στις 11.00 π.μ., από τον ιερό ναό Αποστόλων Βαρνάβα

και Μακαρίου στη Δασούπολη.

Η κηδεία θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Μαρούλα Καραγιώργη 

Παιδιά : Χριστιάνα και Χριστόδουλος Καϊσή
Σταύρος και Χριστίνα Καραγιώργη 

Γιόλα και Μάριος Μελανίδης  
Κωνσταντίνος και Μαριάννα Καραγιώργη

Εγγόνια και λοιποί συγγενείς

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Πάνω Λευκάρων. 



Η μικρο-τμηματοποίηση (micro-
segmentation, micro-zoning) 
αποτελεί μιαν από τις τεχνικές 

ασφάλειας και άμυνας για αντιμετώπιση 
των κυβερνοεγκλημάτων που προκύ-
πτουν από επιθέσεις σε cloud υπηρεσίες, 
καθώς και το ποσοστό των υπολογιστών 
που χρησιμοποιούνται για τη διάδοση 
ransomware, κακόβουλου λογισμικού 
και σκοπούς άντλησης κεφαλαίων με τη 
χρήση κρυπτονομισμάτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ιός 
υπολογιστών τύπου worm, που μπορεί 
να μεταδοθεί μέσω USB stick. Επίσης, η 
εγκατάσταση ιών σε δίκτυα χωρών και 
οι κυβερνο-επιθέσεις σε διεθνείς επιχει-
ρήσεις συνιστούν μια διαρκή απειλή για 
τις παγκόσμιες κρίσιμες υποδομές. Ένας 
τρόπος προστασίας από τέτοιου είδους 
απειλές είναι η μικρο-τμηματοποίηση 
του δικτύου καθώς η συνεχής παρακο-
λούθησή του για σκοπούς εντοπισμού 
ευάλωτων σημείων και διόρθωση πιθανών 
ευπαθειών. Μέσω της μικρο-τμηματοποί-
ησης, το κέντρο δεδομένων (data center) 
πρώτα διαχωρίζεται σε διακριτά τμήματα 
ασφάλειας (security segments) σε όλα τα 
επίπεδα και μετά προσδιορίζονται έλεγχοι 
ασφαλείας για κάθε τμήμα ξεχωριστά.

Οι ομοιότητες που παρουσιάζουν μεταξύ 
τους οι ιοί υπολογιστών και οι βιολογικοί 
ιοί είναι πολλές και μας οδηγούν τόσο στη 
βαθύτερη κατανόηση όσο και στον έλεγχό 
τους. Όσον αφορά τη διάδοσή τους και εκεί 
παρουσιάζουν ομοιότητες. Με τη βοήθεια 

της μεταφορικής αναλογίας μπορούμε να 
εφαρμόσουμε τη στρατηγική της μικρο-
τμηματοποίησης, μεταξύ άλλων και στην 
προσπάθεια εμπόδισης της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού σε όλα τα επίπεδα, κλίμακες 
και μεγέθη και σε όλους τους βαθμούς 
ανάλυσης, πιστότητας και λεπτομέρειας. 

Η αξιοποίηση του πανίσχυρου εργα-
λείου της Εννοιολογικής Μεταφοράς που 
μας έδωσε ο Αριστοτέλης πριν από 2.000 
χρόνια και η έγκαιρη και αποτελεσματική 
εφαρμογή της στρατηγικής μικρο-τμημα-
τοποίησης στην παρούσα κρίση από την 
αρχή –π.χ. απαγόρευση πτήσεων από και 
προς την Κίνα– θα μπορούσε να θωρακίσει 
την παγκόσμια κοινότητα περιορίζοντας 
την εξάπλωση του κορωνοϊού. Η κλίμακα 
του προβλήματος ήταν εμφανής από το 
ξέσπασμα της επιδημίας στην Κίνα. Ήταν 
ένας Μαύρος Κύκνος, που μπορούσε να 
μετατραπεί σε Γκρίζο Κύκνο – η ραγδαία 
εξάπλωση του ιού ήταν προβλέψιμη και 
μπορούσε να αποφευχθεί. Μια ασύμ-
μετρη, μη-γραμμική απειλή δεν μπορεί 
να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με τα 
στατικά εργαλεία και τις μεθόδους που 
αναπτύχθηκαν για το γραμμικό περιβάλλον 
προηγούμενων δεκαετιών.   

Έστω και σήμερα, η στρατηγική της 
μικρο-τμηματοποίησης και η εφαρμογή 
αυστηρών πρωτοκόλλων και κατάλληλων 
μέτρων προφύλαξης σε όλα τα επίπεδα 
και σε όλους τους τομείς –στο επίπεδο της 
παγκόσμιας κοινότητας, σε εθνικό επίπεδο, 
σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, δημοσί-
ων υπηρεσιών, σχολείων, στρατοπέδων, 
νοσοκομείων, εκκλησιών, επιχειρήσεων, 
μέσων μαζικής μεταφοράς, δημόσιων 
χώρων καθώς και σε οικογενειακό και 
ατομικό επίπεδο– μπορεί να εμποδίσει 
την περαιτέρω εξάπλωση του κορωνοϊού. 
Εάν ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, σε 

ατομικό και συλλογικό επίπεδο, κάνουμε το 
παν ώστε να μην προσβληθούμε αλλά και 
να μη μεταδώσουμε τον ιό –μέτρα πρόληψης 
και προφύλαξης, περιορισμός των μετακι-
νήσεων, μείωση της κοινωνικοποίησης– σε 
ένα μήνα δεν θα υπάρχει κορωνοϊός ούτε 
στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο. Αυτό ισχύει 
για όλες τις χώρες.   

Η μεταφορική αναλογία και η στρατη-
γική μικρο-τμηματοποίησης αποτελούν 
ορισμένα από τα εργαλεία και τις τεχνικές 
που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του νέου 
Μοντέλου Καινοτομίας που έχω αναπτύ-
ξει. Το δυναμικό, διεπιστημονικό αυτό 
εργαλείο –το πρώτο σε παγκόσμιο επίπεδο 
που εφαρμόζει τη στρατηγική Antifragility 
στη διαδικασία της καινοτομίας– μπορεί 
να βοηθήσει τους Οργανισμούς να και-
νοτομούν πιο αποτελεσματικά κάτω από 
συνθήκες εξαιρετικής αβεβαιότητας. Η 
πρωτοποριακή αυτή μέθοδος: α) Θέτει 
τους κανόνες για μετάβαση από το εύ-
θραυστο στο ανθεκτικό, β) δημιουργεί 
καινοτομίες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα 
να αξιοποιούν τις θετικές ασυμμετρίες (ευ-
καιρίες) και να αποφεύγουν τις αρνητικές 
ασυμμετρίες (κινδύνους), γ) διασφαλίζει 
ότι η πιθανότητα της καταστροφής είναι 
μηδενική, δ) εφαρμόζεται σε όλους τους 
τομείς, επίπεδα, μεγέθη και κλίμακες και 
ε) ενισχύει την ανθεκτικότητα των brands, 
των επιχειρήσεων, των πόλεων, των οικο-
νομιών, των εθνών και των στρατηγικών 
σχεδίων αποτροπής κρίσεων σε ασύμμετρα 
περιβάλλοντα. Το νέο Υπόδειγμα Καινο-
τομίας: α) Μπορεί να μεγιστοποιήσει τον 
επιστημονικό, κοινωνικό και οικονομικό 
αντίκτυπο των καινοτομιών και β) πα-
ρουσιάζεται αναλυτικά σε έναν Πρακτικό 
Οδηγό 150 σελίδων που έχω ετοιμάσει.

*Σύμβουλος Στρατηγικής, Επικοινωνίας και 
Καινοτομίας

Της Κυριακής
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Τ ο μοναδικό θέμα που απασχο-
λεί, προκαλώντας έναν άνευ 
προηγουμένου πανικό (που 

φτάνει και πολλές φορές ξεπέρνα τα 
όρια της υστερίας), στην παγκόσμια 
κοινότητα, είναι αυτό του COVID-19 
(κορωνοϊού). Η ανησυχία δεν αφορά 
μόνο την υγεία των πολιτών και τις 
πολύ μεγάλες ανθρώπινες απώλειες, 
αλλά και τις οδυνηρές συνέπειες που η 
πανδημία του COVID-19 ήδη προκαλεί 
στην παγκόσμια οικονομία. Άνθρωποι 
έχασαν τις δουλειές τους, επιχειρήσεις 
έβαλαν λουκέτο και πάει λέγοντας. Η 
πανδημία του COVID-19 αποτελεί μιαν  
ασύμμετρη απειλή, τις συνέπειες της 
οποίας κανένας δεν μπορεί να προβλέψει 
προς το παρόν.

Από την άλλη, κατά τα φαινόμενα, 
όλη αυτή η αναστάτωση αποτελεί την 
καλύτερη ευκαιρία για τους κερδοσκό-
πους που πάντα έχουν τους τρόπους να 
επωφελούνται (κράτη, τράπεζες, κ.λπ. - οι 
Η.Π.Α. τυπώνουν νυχθημερόν δολάρια 
χωρίς αντίκρισμα, μετά την καταιγίδα του 
COVID-19, ποιος θα καρπωθεί άραγε 
όλα αυτά τα τρισεκατομμύρια, που εν 
ριπή οφθαλμού χάνονται;), όταν οι πλεί-
στοι πολίτες, φοβισμένοι και ανίσχυροι 
να αντιδράσουν, αποδέχονται αδιαμαρ-
τύρητα (δεν είναι μικρό πράγμα να σε 
κλείνουν στο σπίτι και να μη βγάζεις 
τσιμουδιά) μέτρα και συστάσεις, που σε 
διαφορετική περίπτωση θα προκαλούσαν 
πραγματική επανάσταση. 

Υπάρχουν ωστόσο και θέματα ακό-
μα πιο σοβαρά από τα παραπάνω, τις 
συνέπειες των οποίων δεν μπορεί να 
συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Ευκαιρία, 
λένε κάποιοι, τώρα που κλειστήκαμε 
στο σπίτι (μας έκλεισαν με το έτσι θέλω 
καλύτερα) να ασχοληθούμε με τον εσω-
τερικό μας κόσμο, να έρθουμε πιο κο-
ντά ο ένας στον άλλο! Να γνωριστούμε 
καλύτερα. Για τ’ όνομα του Θεού! Αν 
είναι ποτέ δυνατόν να πιστεύουμε τέτοια 
πράγματα! Μάλλον ψυχίατρο είναι που 
θα χρειαστούμε όλοι μας! 

Περπατάμε στον δρόμο, βλέπουμε 
κάποιον φίλο και αλλάζουμε πεζοδρό-
μιο. Απαγορεύονται οι επισκέψεις, απα-
γορεύονται οι χειραψίες, απαγορεύονται 
τα φιλιά, απαγορεύονται τα ομαδικά παι-
χνίδια. Τέλος, η εκκλησία, το σχολείο, το 
γήπεδο, η αλάνα, ο περίπατος, η βόλτα 
στην πλατεία, το καφενείο, η ταβέρνα... Όλοι 
αυτοί οι χώροι που αποτελούν τα σημεία 
συνάντησης και φέρνουν τους ανθρώπους 
πιο κοντά, οι χώροι όπου ψυχαγωγούνται 
και δυναμώνουν τις σχέσεις τους.

Επιστρέφεις στο σπίτι και, σύμφω-
να με τις οδηγίες, πρέπει να αφήσεις 
τα παπούτσια σου στον διάδρομο, να 
κρεμάσεις τα ρούχα σου στο μπαλκόνι 
και ει δυνατόν να μπεις ολόκληρος στο 
πλυντήριο! Τα παιδιά και τα εγγόνια σου 
θα τα δεις όταν το επιτρέψει ο αόρατος 
εχθρός! Και κανένας δεν ξέρει πότε θα 
τελειώσει αυτός ο απίστευτος εφιάλτης! 
Αν είναι ποτέ δυνατόν αυτός ο εφιάλτης 
να αποτελεί ευκαιρία για να έρθουμε πιο 
κοντά ο ένας στον άλλο; Θου Κύριε…. 

Από την άλλη, σίγουρα για την ώρα 
«βγάζουμε όλοι τον σκασμό» και μέ-
νουμε σπίτι, δεν γίνεται διαφορετικά. 
Καλά κάνουμε και σκεφτόμαστε διάφορα, 
καλά κάνουμε και είμαστε όλοι πολύ 

θυμωμένοι και καχύποπτοι, αυτήν την 
ώρα, όμως, φρόνιμο είναι να περιορι-
στούμε σε εκείνα που θα μας βγάλουν 
αλώβητους από αυτήν την άνευ προη-
γουμένου περιπέτεια. Αυτήν την ώρα 
ενώνουμε δυνάμεις μόνον. Έστω κι αν 
στο μυαλό μας θα γυροφέρνει πάντα η 
απορία: Τώρα μας έκλεισαν στα σπίτια 
μας. Αύριο θα μας κλείσουν στα υπόγεια. 
Μεθαύριο θα μας κλείσουν πού, άραγε; 
Πού είναι η αλήθεια και πού είναι το 
ψέμα, προς το παρόν, μόνον ο Θεός το 
ξέρει, κυρίες και κύριοι! 

Θυμός: Είναι δυνατόν η πατρίδα να 
δίνει τη μάχη κατά του COVID-19 και 
για να κρατήσει ασφαλή τα σύνορα από 
τους θρασείς εισβολείς, κι εσύ να περ-
νάς απέναντι στη χώρα των εισβολέων; 
Για τους ανεγκέφαλους που πήγαν για 
διαλογισμό στην Κωνσταντινούπολη 
αναφέρομαι.

Υστερόγραφο 1: Σοφή η απόφαση του 
πρωθυπουργού για τις θείες λειτουρ-
γίες, προκειμένου να αντιμετωπισθεί 
η φονική πανδημία του COVID-19. 
Ούτε αποδυναμώνει, ούτε περιφρονεί 
την πίστη μας. Αντιθέτως, την ενισχύει 
ακόμα περισσότερο, αφού στην ουσία 
αποτελεί μια σπουδαία προσφορά προς 
τον συνάνθρωπό μας.

Υστερόγραφο 2: «Υπάρχουν πυρη-
νικά», ικανά να καταστρέψουν ογδόντα 
φορές τον πλανήτη μας», είπε ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και 
Τυρνάβου κ.κ. Ιερώνυμος, σε ομιλία 
που πραγματοποιήθηκε τις προάλλες 
στα εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου, 
με θέμα «Παιδαγωγία Θεού». Είπε κι 
άλλα πολλά σημαντικά ο Επίσκοπός 
μας. Επ’ αυτού, στο επόμενο σημείωμα.

*Αναπληρωτής  Καθηγητής, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, από το Μονάγρι Λεμεσού

Η κρίση που ενέσκηψε με τον 
αδυσώπητο κορωνοϊό έχει 
αναστατώσει τον πλανήτη, έχει 

αλλάξει τις συνήθειες των ανθρώπων, 
έχει καταβυθίσει τις οικονομίες και έχει 
απλώσει τον φόβο και την ανασφάλεια στις 
κοινωνίες. Ταυτόχρονα, από την πρωτό-
γνωρη κρίση προκύπτουν ενδιαφέροντα 
διδάγματα. Πρώτον, ο δημόσιος τομέας 
υγείας αποδεικνύεται αναντικατάστατος. 
Τα δημόσια νοσηλευτήρια επωμίζονται 
το βάρος της κατακλυσμιαίας έκρηξης της 
πανδημίας με ευσυνειδησία, επαγγελμα-
τική επάρκεια, αφοσίωση στο καθήκον, 
ζήλο και αυτοθυσία. Οι αντιλήψεις και τα 
επικίνδυνα ιδεολογήματα ιδιωτικοποίησης 
της υγείας αποδεικνύονται στην πράξη 
επικίνδυνα. Τα δημόσια νοσηλευτήρια, 
με όλες τις αδυναμίες, τις ελλείψεις, τα 
κενά και τα προβλήματά τους, είναι ο 
βασικός και πρωταγωνιστικός πυλώνας 
της δημόσιας υγείας.

Σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και 
ασφυκτικής πίεσης ο δημόσιος τομέας 
υγείας καλείται να διαχειριστεί και να 
διεκπεραιώσει πολύπλοκα ιατρικά ζητή-
ματα. Εξέταση δειγμάτων για εντοπισμό 
κρουσμάτων, νοσηλεία, παροχή θεραπείας 
σε μιαν άγνωστη ασθένεια. Ιχνηλάτηση 
επαφών των νοσούντων και προληπτική 
παροχή ιατρικής βοήθειας.

Αυτά τα καθήκοντα, μόνο ένας επαρκής 
και στηριγμένος από την πολιτεία, δημόσιος 
τομέας υγείας μπορεί να διεκπεραιώσει. 
Χωρίς υποτίμηση του ιδιωτικού τομέα 
που καλείται σε ουσιαστική επικουρική 
συνδρομή. Τελικό και αδιαμφισβήτητο 
συμπέρασμα. Οι θιασώτες της ιδιωτικοποί-
ησης του τομέα υγείας και της παράδοσης 
της ασφάλισης των πολιτών σε ιδιωτικά 
ασφαλιστικά ταμεία, θα πρέπει τώρα να 
κατανοούν την βαρύτατη πλάνη τους.

Ένα δεύτερο δίδαγμα που προκύπτει σε 
διεθνές επίπεδο είναι ότι οι λανθασμένες 
εκλογικές επιλογές των λαών  οδηγούν 
σε φρικτές συμπεριφορές ηγετών, όπως ο 
ανεκδιήγητος Βρετανός Πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος με νερώνεια 
απάθεια, κυνικότητα και αναλγησία, δια-
χειρίζεται με την αποκρουστική θεωρία 
της «αγέλης» την επιδημία του κορωνοϊού. 
Ενημερώνοντας μάλιστα με πρωτοφανή 

ψυχρότητα τους συμπατριώτες του ότι 
θα πρέπει να είναι έτοιμοι «να χάσουν 
πρόωρα αγαπημένα τους  πρόσωπα».

Το τρίτο αξιοσημείωτο συμπέρασμα-
δίδαγμα από την εν εξελίξει κρίση της 
πανδημίας του καλπάζοντος κορωνοϊού 
είναι η στάση της Εκκλησίας. Η ρωμαιο-
καθολική Εκκλησία έσπευσε να κλείσει 
τους ναούς και ο Πάπας αυτοπεριορί-
στηκε. Πολλές Ορθόδοξες Εκκλησίες με 
φωτεινά παραδείγματα το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής 
Ελπιδοφόρο, τον  Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας 
Αναστάσιο και ορισμένες Μητροπόλεις 
της Ελλάδας, έγκαιρα εξήγγειλαν μέτρα 
αποφυγής εκκλησιαστικών συναθροίσε-
ων και αναβολής της Θείας Μετάληψης.

Έστω και με καθυστέρηση, ο Αρχιε-
πίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, ορθά 
εναρμονίστηκε με τις πολιτικές τού κράτους 
και τις επιταγές της επιστήμης. Θλιβε-
ρή παραφωνία κάποιοι Μητροπολίτες, 
που  εξακολουθούν να περιφρονούν τις 
ιατρικές συστάσεις και να επιμένουν σε 
μεσαιωνικού τύπου λογικές και δοξασίες.

Κρίμα! Γιατί έτσι αντιμάχονται στην 
πραγματικότητα τις βασικές αρχές του 
Χριστιανισμού. Της αγάπης και της αλ-
ληλεγγύης.

*Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

Υπόψη Διευθυντή κυρίου Αλέξη 
Παπαχελά

Αξιότιμε κύριε Παπαχελά, 

Αναφερόμαστε στο άρθρο του συ-
ντάκτη σας, Στέφανου Κασιμάτη 
που δημοσιεύτηκε στη σελ. 2 

του κυριακάτικου φύλλου υπ. αριθμ. 
30.371/15-3-2020,  το οποίο αναφέρε-
ται, μεταξύ άλλων, στην πρόσκληση του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας  Νίκου Αναστασιάδη προς την νέα 
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
κυρία Αικατερίνη Σακελλαροπούλου.

Στο εν λόγω άρθρο αναφέρεται επί 
λέξει: «Η νέα Πρόεδρος την γλίτωσε 
προσωρινώς λόγω  κορωνοϊού, που δεν 
επιτρέπει ταξίδια. Προσωρινώς, όμως, 
διότι αυτή η ιδιότυπη κατάσταση ενός 
έθνους με δύο κράτη, εκ των οποίων το 
μεγαλύτερο  τρέχει μονίμως πίσω από 
τις αταξίες του μικρότερου και πληρώνει 
μονίμως τον λογαριασμό, είναι κάτι το 
οποίο δεν μπορώ να φανταστώ (κανείς 
δεν μπορεί), πώς θα απαλλαγούμε…».

   Η ανωτέρω τοποθέτηση του συ-
ντάκτη σας είναι προφανώς εκτός  ιστο-
ρικής και λογικής τάξης και αλήθειας  
και είτε οφείλεται σε έλλειψη βασικών 

ιστορικών γνώσεων είτε σε κακόβουλη 
συμπεριφορά.

  Είναι κοινό τοις πάσι  ότι  η Ελλάδα,  
με τη Συνθήκη Ζυρίχης- Λονδίνου, είναι 
εγγυήτρια δύναμη μαζί με την Αγγλία και 
την Τουρκία και ότι  το 1974 η χούντα 
έκανε το προδοτικό πραξικόπημα στην 
Κύπρο, το οποίο έδωσε την αφορμή 
στην Τουρκία να εισβάλει και να κατέχει 
παράνομα το 37% της επικράτειας της 
Κυπριακής  Δημοκρατίας.

  Η άποψη του κ. Κασιμάτη ότι η Ελλά-
δα τρέχει μονίμως πίσω από τις αταξίες 
του  μικρότερου κράτους Κύπρου, αφενός 
είναι ιστορική αναλήθεια και αφετέρου 
δεν συμβάλλει στην ενότητα που, υπό 
τις γνωστές πολύ δύσκολες συνθήκες 
για το ελληνικό έθνος, είναι αναγκαία 
προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε, 
τις απειλές, τους εκβιασμούς,  την τρίτη 
εισβολή στην ΑΟΖ της Κύπρου,  τις πα-
ραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο 
και τις έμπρακτες αμφισβητήσεις της 
Τουρκίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
Ελλάδας και Κύπρου. 

  Όλοι οι συνετοί και σώφρονες Έλ-
ληνες Κύπρου και Ελλάδας γνωρίζουν 
ότι τα δεινά της Κύπρου οφείλονται στην 
προδοτική συμπεριφορά της χούντας 
και όχι φυσικά του ελληνικού λαού και 

ότι η Ελλάδα, ως εγγυήτρια δύναμη, 
αλλά και για εθνικούς λόγους οφείλει να 
κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιτευχθεί  
δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. 
Δημοσιεύματα όπως το ανωτέρω, όχι 
μόνο δεν συμβάλλουν θετικά στους 
κοινούς εθνικούς στόχους Ελλάδας 
και Κύπρου, αλλά τους υπονομεύουν 
και  δημιουργούν αρνητικό κλίμα.

   Είμαστε ευγνώμονες στον ελληνικό 
λαό για τις θυσίες Ελλαδιτών αδερφών 
μας στην Κύπρο που έδωσαν τη ζωή 
τους για την ελευθερία της ιδιαίτερής 
μας πατρίδας, αλλά και περήφανοι διότι 
σε  όλους τους αγώνες του ελληνικού 
έθνους οι Έλληνες της  Κύπρου συμμε-
τείχαν και έδωσαν το αίμα τους για την 
ελευθερία και τα δίκαια της Ελλάδας.

Παρακαλούμε να δημοσιευτεί η πα-
ρούσα τοποθέτησή μας στο επόμενο 
κυριακάτικο τεύχος της εφημερίδας σας.

                                     Αθήνα, 16-3-2020

                                         Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος                                               
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Στην προκειμένη περίπτωση, η πανδημία 
που έχει κηρυχθεί από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), λόγω της 

ραγδαίας εξάπλωσης ανά την Υφήλιο του 
θανατηφόρου κορωνοϊού COVID-19, καθώς 
και η λήψη αυστηρών και δυσβάστακτων 
μέτρων για τον περιορισμό της και τη βαθμιαία 
εξάλειψη του ιού, δεν έχει μόνο τα κακά της, 
έχει και ορισμένα καλά, τα οποία θα μπο-
ρούσαμε να αξιοποιήσουμε, όχι μόνο κατά 
τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων που 
λαμβάνονται καθημερινά από τις διάφορες 
χώρες και τον Π.Ο.Υ., αλλά και μετέπειτα, 
όταν θα παρέλθει, όπως ευελπιστούμε, ο 
κίνδυνος. Μέχρι τώρα, έχουμε όλοι επικε-
ντρωθεί στα κακά που προκύπτουν από τη 
λήψη των αναγκαίων περιοριστικών μέτρων:  
Τους  περιορισμούς στην ελευθερία μας, το 
κλείσιμο των σχολείων και τον περιορισμό 
χρήσης άλλων χώρων όπου συγκεντρώνονται 
πολλοί άνθρωποι, το κλείσιμο καταστημάτων, 

εστιατορίων, χώρων διασκέδασης, δημόσιων 
βιβλιοθηκών και μουσείων, μέχρι και την 
κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όπως 
στις Η.Π.Α., στην Ισπανία και, τώρα, και στην 
Κύπρο και αλλού, το κλείσιμο συνόρων και 
την απαγόρευση αεροπορικών πτήσεων κ.λp., 
την απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων 
εργασίας παγκοσμίως στα τουριστικά και άλλα 
επαγγέλματα και τις αλυσιδωτές επιπτώσεις 
στην εγχώρια και παγκόσμια οικονομία.  Όλα 
τα ανωτέρω θυμίζουν σενάρια ξένης κατο-
χής και, πράγματι, περί κατοχής των χωρών 
μας πρόκειται από τον καταραμένο ιό, έναn 
από τους χειρότερους εχθρούς σε σενάρια 
επιστημονικής φαντασίας, μέχρις ότου βρε-
θεί, αν βρεθεί, το εμβόλιο κατά του  ιού  και  
μέχρις ότου καλοκαιριάσει για να αερίζουμε 
καλύτερα τα σπίτια μας και για να περνούμε 
περισσότερο χρόνο στο ύπαιθρο.

Ας πάμε τώρα στα καλά. Μα, θα μου 
πείτε: Υπάρχουν καλά; Βεβαίως και υπάρ-
χουν. Αν καθίσουμε ψύχραιμα και σκε-
φτούμε, θα βρούμε και καλά:

Δεν είναι καλό που ξαναθυμηθήκαμε 

πως το υπέρτατο αγαθό δεν είναι το χρήμα, 
αλλά η υγεία;

Δεν είναι καλό που αρχίσαμε να φρο-
ντίζουμε περισσότερο την προσωπική μας 
υγιεινή και την καθαριότητα στα σπίτια, 
στα αυτοκίνητα, στα λεωφορεία και στους 
χώρους εργασίας μας, καθώς και στα αντι-
κείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, 
όπως στα ακουστικά σταθερών τηλεφώνων 
και στα κινητά μας τηλέφωνα, πράγμα που 
μας προστατεύει όχι μόνο από τον κορωνοϊό, 
αλλά και από άλλους ιούς και λοιμώξεις;

Δεν είναι καλό που είμαστε όλοι ενω-
μένοι για την καταπολέμηση του κοινού 
εχθρού, όλες οι χώρες, οι κυβερνήσεις τους, 
οι αντιπολιτεύσεις, όλα τα κόμματα ανεξαρ-
τήτως ιδεολογίας, όλες οι οργανώσεις, όλες 
οι συντεχνίες, οι πολίτες όλων των ηλικιών;

Δεν είναι καλό που έχουμε συνει-
δητοποιήσει ότι οι διάφορες χώρες δεν 
αποτελούν χωριστές οντότητες, αλλά 
συστατικά μέρη της οικουμένης και ότι, 
επιτέλους, είναι προς το συμφέρον μας 
να συνεργαζόμαστε όλα τα έθνη για το 

κοινό καλό αντί να σκυλοτρωγόμαστε;
Δεν είναι καλό που επανερχόμαστε, 

έστω για λίγο, σε παλαιότερες συνήθει-
ες σε βάθος χρόνου με συγκεντρωμένη 
την οικογένεια στα σπίτια μας, κάτι που 
μου θυμίζει τους στίχους του τραγουδιού 
«γλυκό μου σπιτάκι εσένα αγαπώ», και τον 
περιορισμό των συναναστροφών μας μόνο 
με στενούς συγγενείς, γείτονες και φίλους, 
συσφίγγοντας έτσι τους οικογενειακούς, 
συγγενικούς και φιλικούς μας δεσμούς;

Δεν είναι καλό, για εμάς στην Κύπρο, το ότι 
δεν αποτελεί πρώτο πλέον νέο στις Ειδήσεις 
ο κύριος Ερντογάν με τις τρελές απειλές του;

Δεν είναι καλό που οι διάφοροι πο-
λιτικοί, μερικοί από τους οποίους είναι 
σκέτοι πολιτικάντηδες που τους αρέσει 
να βγάζουν τη  γλώσσα τους περίπατο, 
έπαυσαν να διαπληκτίζονται άγαρμπα στην 
τηλεόραση και στα ΜΜΕ περί όνου σκιάς 
ή για το κατά πόσον έπρεπε ή δεν έπρεπε 
να είχαν κλείσει υπό τις περιστάσεις τα 
οδοφράγματα της Πράσινης Γραμμής;

Δεν είναι καλό που άδειασαν για λίγο 

οι δρόμοι από αυτοκίνητα και καθάρισε 
η ατμόσφαιρα από τη ρύπανση;

Δεν είναι καλό που αρχίσαμε να μελε-
τούμε και να εφαρμόζουμε υπαλλακτικές 
πρακτικές σε διάφορους τομείς της ζωής μας, 
όπως π.χ. τηλεδιασκέψεις αντί για συνέδρια 
στο εξωτερικό, επίσης τηλεδιασκέψεις, ευ-
ελπιστώ, δικηγόρων με δικαστές για πρώτες 
εμφανίσεις στα Δικαστήρια, ηλεκτρονική 
καταχώριση δικογράφων, εργασία με ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές μέσω διαδικτύου 
από το σπίτι, αντί για καθημερινή μετάβαση 
στους τόπους εργασίας, τηλεκπαίδευση 
μέσω του διαδικτύου ή από την τηλεόραση 
στο σπίτι, ώστε τα παιδιά να μη στερηθούν 
από το σχολείο τους  κ.λπ., δηλαδή μέτρα 
που θα μπορούσαν σε κάποιο βαθμό να 
συνεχίσουν και μετά την κρίση;

Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν κι άλλα καλά.  
Κι  αν δεν τα βλέπουμε τώρα, θα τα δούμε με 
την πάροδο του χρόνου. Δεν υποβαθμίζω 
τα κακά από την ύπαρξη του ιού, ούτε ισχυ-
ρίζομαι ότι τα ανωτέρω καλά ισοβαθμίζουν 
με τη λήψη των διαφόρων περιοριστικών 

μέτρων για παρεμπόδιση εξάπλωσης του 
ιού. Όμως, μια νότα αισιοδοξίας, υπομονή και 
προσευχή, θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν 
ψυχολογικά να ξεπεράσουμε την κρίση.  Σ’ 
αυτό θα μπορούσαν να συντείνουν και οι 
καλλιτέχνες μας με το αστείρευτο χιούμορ 
που τους διακρίνει, διακωμωδώντας από το 
ραδιόφωνο και την τηλεόραση τον ιό και τα 
σημερινά περιοριστικά μέτρα, όπως έκαναν 
οι παλαιότεροι από αυτούς σε σχέση με 
άλλες συμφορές. Σ’ εμάς, στην Κύπρο, η 
κήρυξη έκτακτης ανάγκης και τα διάφορα 
περιοριστικά μέτρα θυμίζουν την περίοδο 
1955-1960 με τους κατ’ οίκον περιορισμούς 
(curfews) που επέβαλλαν συχνά-πυκνά οι 
Άγγλοι κατακτητές.  Και, όμως, τότε επιβιώ-
σαμε.  Και τώρα θα τα καταφέρουμε.

Σίγουρα, δεν πρέπει να αφήσουμε τον 
φόβο να μας κατακυριεύσει. Στήστε αφτί ν’ 
ακούσετε τους Ναπολιτάνους που τραγου-
δούν στα παράθυρα και στα μπαλκόνια τους. 
Αλλά «θαρσείν χρή, ταχ’ αύριον έσσετ’ άμεινον»,

*Δικηγόρος, πρώην
Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Περιοριστικά μέτρα, λόγω κορωνοϊού: Ουδέν κακόν αμιγές καλού!



Της Κυριακής

Απόψεις 29

Ο κορωνοϊός έχει μπει στη ζωή μας 
ξαφνικά και έχει φέρει μεγάλες αλ-
λαγές στην καθημερινότητά μας. Σε 

μερικές περιπτώσεις εκδηλώθηκε η γνωστή 
ακραία αντίδρασή μας όταν αντιμετωπίζουμε 
κάποιο ασυνήθιστο πρόβλημα. Ο πανικός 
έκανε την εμφάνισή του και εκδηλώθηκε 
με την εξαφάνιση από την αγορά των μα-
σκών και των αντισηπτικών διαλυμάτων. 
Ακόμα και τα ράφια υπεραγορών γνώρι-
σαν την αντίδραση του πανικού, λες και ο 
κορωνοϊός θα εξαφανίσει τα τρόφιμα και 
εμείς, προνοητικοί, μαζέψαμε αρκετά για 
ώρα ανάγκης. Το σημαντικότερο όμως είναι 
η αντιμετώπιση του θέματος με υπομονή, 
λογική, και υπακοή στις οδηγίες των ειδι-
κών και στα μέτρα που η Κυβέρνηση και το 
Υπουργείο έχουν επιβάλει για αντιμετώπιση 
του  ιού και, κυρίως, για να μπορέσουμε να 
τον περιορίσουμε, ώστε να προσβληθούν 
όσο το δυνατόν λιγότερα άτομα. Έτσι θα μπο-
ρέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα 
με τις λιγότερες απώλειες στην υγεία του 
λαού, στην οικονομία και στο κοινωνικό 
σύνολο. Χρειάζεται να επιστρατεύσουμε τις 
αρετές του αλτρουϊσμού, της συλλογικότη-
τας, της συναντίληψης, της αλληλοβοήθειας, 
της αλληλοκατανόησης και της υπακοής 
στους κανονισμούς προστασίας. Χρειάζε-
ται ακόμα να αποβάλουμε κάποιες κακές 
αντιδράσεις μας, που είναι αποτέλεσμα των 
τελευταίων κοινωνικών αλλαγών και της 
στροφής προς το εγώ, αντί προς το εμείς. 
Τέτοια συμπεριφορά εκδηλώνεται με την 
αντίδραση κατοίκων, όταν γίνεται λόγος 
για χρήση υποδομών της περιοχής τους 
για περίθαλψη ατόμων, που θα προσβά-
λει ο ιός. Φαίνεται ότι στις μέρες μας έχει 
αμβλυνθεί το συναίσθημα της συναντίλη-

ψης, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της 
αλληλοβοήθειας και έχει μεγιστοποιηθεί το 
συναίσθημα της εγωιστικής αντίληψης στην 
αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. 
Είδαμε αντιδράσεις κατοίκων, που δεν ήθελαν 
με κανέναν τρόπο να φιλοξενηθούν στην 
περιοχή τους άτομα που θα είχαν προσβλη-
θεί  από τον ιό. Αυτή η συμπεριφορά είναι 
αντίθετη με την παράδοση του λαού μας, 
ο οποίος ενωμένος αντιμετώπιζε ομαδικά 
κάθε δυσκολία ή πρόβλημα. Τώρα η διά-
θεση αυτή έχει αλλοτριωθεί. Διατηρήθηκε 
μόνο η διάθεσή μας για εισφορά χρημάτων 
για βοήθεια πασχόντων και απάμβλυνση 
προβλημάτων. Θεωρήσαμε ότι ο πλούτος 
μπορεί να θεραπεύσει κάθε δυσκολία και 
για τούτο προσφέροντας μικρή ή μεγάλη 
εισφορά κάνουμε το καθήκον μας προς την 
κοινωνία και τον συνάνθρωπό μας.

Τελευταίως το Υπουργείο Υγείας έχει 
ανακοινώσει ότι το Γενικό Νοσοκομείο Αμ-
μοχώστου έχει οριστεί ως το νοσοκομείο 
αναφοράς για τον κορωνοϊό. Αυτό σημαί-
νει ότι στο νοσοκομείο της επαρχίας μας 
θα περιθάλπονται όσοι προσβάλλονται 
από τον κορωνοϊό. Με έκπληξή μου είδα 
αντιδράσεις και διαμαρτυρίες τόσο από κα-
τοίκους της περιοχής στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, όσο και επίσημες διαμαρτυρί-
ες με επιστολές των τοπικών Αρχών των 
δήμων και των κοινοτήτων της περιοχής. 
Κυριότερο επιχείρημα είναι ότι θα πληγεί 
ο τουρισμός της περιοχής και ότι οι κάτοι-
κοι της περιοχής θα στερούνται ιατρικών 
υπηρεσιών που το νοσοκομείο προσφέρει 
στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου. Με 
έκπληξη παρακολουθώ τις αντιδράσεις και 
τις διαμαρτυρίες. Εξηγώ μόνο τις επίσημες 
διαμαρτυρίες των Αρχών, που θεωρούν ότι 
είναι υποχρέωσή τους να διεκδικούν για 
την περιοχή τους και να εκφράζουν αυτό 
που θεωρούν ότι πιστεύει η κοινή γνώμη 
και οι ψηφοφόροι τους. Όμως δεν ανέμε-
να την αντίδραση του απλού κόσμου. Από 
τα πρώτα χρόνια της μετοίκησής μου στο 
Παραλίμνι, πριν από πενήντα τρία χρόνια, 

είχα εντυπωσιαστεί από την κοινωνική συ-
νείδηση και την αλληλεγγύη των κατοίκων 
προς τον συνάνθρωπό τους και τη διάθεση 
όλων να προσφέρουν υλική, ηθική και κάθε 
είδους βοήθεια προς όσους αντιμετώπιζαν 
προβλήματα.  Αναμένω ότι οι κάτοικοι της 
περιοχής και ιδιαίτερα του Παραλιμνίου 
και της Δερύνειας, που τους έχω γνωρίσει 
καλύτερα, θα έχουν την ίδια συμπεριφορά 
που είχαν οι γονιοί και οι παππούδες τους 
τον περασμένο αιώνα, όταν η Κύπρος αντι-
μετώπιζε τις δυσκολίες του εθνικού αγώνα 
της ΕΟΚΑ το 1955 ή κάποιο κοινωνικό 
πρόβλημα, όπως την προσφυγιά το 1974. 
Μπορεί σήμερα όλοι να σκέφτονται τον του-
ρισμό και τα οφέλη του. Αλλά οι γονιοί και 
οι παππούδες τους σκέφτονταν πρώτα την 
Κύπρο, κάθε συνάνθρωπο που χρειαζόταν 
τη βοήθειά τους και καθετί που έδειχνε ότι 
οι κάτοικοι της περιοχής είναι αλτρουϊστές, 
έχουν ομαδικό πνεύμα, και αντιμετωπίζουν 
με αίσθημα ευθύνης, κοινωνικής ευαισθη-
σίας και πατριωτισμού κάθε πρόβλημα που 
ταλανίζει την Κύπρο. Και για να βάλω και μια 
πινελιά αισιοδοξίας στο κείμενό μου, θέλω 
να πω και τούτο: Ελπίζω να μη χρειαστεί 
για πολύν καιρό το νοσοκομείο μας να είναι 
νοσοκομείο αναφοράς του κορωνοϊού και 
να περιθάλψει όσο το δυνατόν λιγότερους. 
Όμως σε αυτούς τους λίγους ή πολλούς 
μπορεί να είναι και κάποιος από μας. Κι 
έτσι, τουλάχιστον εμείς, οι κάτοικοι της πε-
ριοχής, θα έχουμε το νοσοκομείο αναφοράς 
πολύ κοντά μας και κοντά στους δικούς μας  
και τις οικογένειές μας. Εύχομαι και ανα-
μένω αλλαγή της σημερινής νοοτροπίας 
και σύντομη απαλλαγή όλης της Κύπρου 
από τον κορωνοϊό. Εύχομαι η ανθρωπιά 
των παππούδων μας να γεμίσει την καρδιά 
όλων μας. Η αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
είναι υπόθεση όλων μας και για όλη την 
Κύπρο. Ας ενεργήσουμε με σοβαρότητα και 
κοινωνική υπευθυνότητα. Προπάντων, ας 
μην αφήσουμε τον κορωνοϊό να αλλοιώσει 
την παραδοσιακή ανθρωπιά του κυπρια-
κού λαού.

ΘΑΝΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ*

Η Eλληνική Eπανάσταση του 1821 
κατά της οθωμανικής αυτοκρα-
τορίας έχει πολλές κρυφές ή 

σκοτεινές πλευρές που σπανίως έχουν 
αναδειχτεί από τους ιστορικούς. Μια από 
αυτές είναι η ονοματολογία των Ελλήνων 
πρωταγωνιστών της Eπανάστασης.

Το ξέρετε ότι οι πρωταγωνιστές της 
Eλληνικής Eπανάστασης συχνά άλλαζαν 
τα ονόματά τους; Γνωρίζετε ότι πολλοί 
από τους γνωστούς ήρωες είχαν άλλο 
επώνυμο ή και όνομα από αυτά με 
τα οποία σήμερα είναι ευρέως γνω-
στοί; Άραγε πόσοι Έλληνες γνωρίζουν 
τον Θεόδωρο Τζεργίνη, τον Ανδρέα 
Βώκο, τον Νικόλαο Χαραχλιάνη και 

τον Οδυσσέα Βερούση; Κι όμως, είναι 
πασίγνωστοι πρωταγωνιστές της Επα-
νάστασης. Ο πρώτος είναι ο Θεόδω-
ρος Κολοκοτρώνης, ο δεύτερος είναι 
ο Ανδρέας Μιαούλης, ο τρίτος είναι 
Νικόλαος Κριεζώτης και ο τέταρτος 
είναι ο Οδυσσέας Ανδρούτσος.

Ανατρέχοντας κανείς στις πηγές και στα 
αρχεία, θα μείνει έκπληκτος ανακαλύπτο-
ντας ότι πολλοί από τους πρωταγωνιστές 
της επανάστασης έμειναν στην Ιστορία με 
διαφορετική επωνυμία από αυτήν που 
στην πραγματικότητα είχαν. Είναι από 
τα «περίεργα φαινόμενα» της Ελλάδας 
των αρχών του 19ου αιώνα.

Ιδού ένας κατάλογος με ονόματα 
πρωταγωνιστών-ηρώων της Ελληνικής 
Επανάστασης, μερικοί από τους οποίους 
είναι πασίγνωστοι και κάποιοι όχι και τόσο 

γνωστοί. Όλοι είχαν αλλαγμένο όνομα, 
επώνυμο ή και τα δύο μερικές φορές. 
Στον κατάλογο πρώτα καταγράφεται το 
πραγματικό τους όνομα και επώνυμο και 
δίπλα αυτά με τα οποία έχουν μείνει στην 
ιστορία.

 
Θεόδωρος Τζεργίνης (Μπιθεγκούρας) 

= Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
Αθανάσιος Γραμματικός (Μασσαβέ-

τας) - Αθανάσιος Διάκος
Γεώργιος Ίσκος (Καραΐσκος) = Γεώρ-

γιος Καραϊσκάκης
Λασκαρίνα Πινότση (Γάννουζα - Μπού-

μπουλη) = Μπουμπουλίνα
Αδαμαντία Μαγδαληνή Μαυρογέ-

νους  = Μαντώ Μαυρογένους
Κωνσταντίνος Κανάριος = Κωνστα-

ντίνος Κανάρης

Νικήτας Σταματέλος (Σταματελόπουλος) 
= Νικηταράς

Ανδρέας Βώκος = Ανδρέας Μιαούλης
Γεώργιος Δικαίος (Γρηγόριος Φλέσσας) 

= Παπαφλέσσας
Ιωάννης Τριανταφύλλου = Μακρυ-

γιάννης
Οδυσσέας Βερούσης (Μουτσανάς) 

=  Οδυσσέας Ανδρούτσος
Χρήστος Αναγνώστης Παπαγεωργίου 

= Αναγνωσταράς
Νικόλαος Χαραχλιάνης  = Νικόλαος 

Κριεζώτης
Γιάννης Ξύκης = Δυοβουνιώτης
Βάσος Μπράγιοβιτς = Βάσος Μαυ-

ροβουνιώτης
Δημήτρης Κολλιόπουλος = Δημήτρης 

Πλαπούτας
Μπενιζέλος Κανακάρης = Μπενιζέλος 

Ρούφος
Δημήτριος Ξηρός = Πανουργιάς
Αθανάσιος Φουλλίδας = Αθανάσιος 

Καρπενησιώτης
Ιωάννης Κωστόπουλος = Ιωάννης 

Αβαρικιώτης
 Είναι φυσικό να αναρωτηθεί κανείς 

για τους λόγους που οδήγησαν αυτούς 
τους ανθρώπους στις αλλαγές, μικρές ή 
μεγάλες,  των ονομάτων τους. Πιθανόν 
να το έκαναν αυτό, γιατί με το καινούργιο 
ονοματεπώνυμο τούς γνώριζαν καλύ-
τερα οι συμπατριώτες τους. Ένας άλλος 
λόγος ήταν ότι οι άνθρωποι της επο-
χής, απλώς, λόγω συνηθείας, απέδιδαν 
προσωνύμια (κοινώς παρατσούκλια) ο 
ένας στον άλλο. Ήταν μια συνήθεια που 
ενδεχομένως εκείνη την εποχή ήταν 
και ένα είδος μόδας. Επίσης μπορεί 

το όνομα και το επώνυμο που τελικά 
χρησιμοποιούσαν να είχε επικρατήσει 
στο πέρασμα των χρόνων σε βάρος των 
πραγματικών τους. Μπορεί όμως αυτοί 
οι άνθρωποι να επιθυμούσαν την αλλαγή 
του επωνύμου τους, για να κρυφτούν 
καλύτερα μέσα στην ανωνυμία του 
πλήθους στους χαλεπούς γι’ αυτούς 
και την οικογένειά τους καιρούς της 
καταπίεσης που ασκούσαν οι Τούρκοι.

Τελικά, πέρα από τους κοινούς λό-
γους που πολλοί Έλληνες άλλαζαν τα 
ονόματα ή και τα επώνυμά τους την 
περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, 
η κάθε περίπτωση είναι μοναδική στην 
Ιστορία και ως τέτοια πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται από τους ιστορικούς αυτής 
της περιόδου.

  *Συγγραφέας, ιστορικός

ΚΡΙΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ *

Πριν από μερικούς μήνες, εάν 
μας έλεγε κάποιος πως θα 
περνούσαμε όσα βιώνουμε 

αυτήν τη στιγμή, τότε θα του απαντού-
σαμε πως μάλλον επηρεάστηκε από 
τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας 
του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Να, όμως, 
που δεν είναι ταινία φαντασίας. Είναι 
η καθημερινότητά μας, η οποία μας 
έχει αναγκάσει να προσαρμοστούμε 
σε νέα δεδομένα.

Βλέποντας  από απόσταση τα όσα 
συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες μπο-
ρούμε να βγάλουμε διάφορα συμπε-
ράσματα για το πώς έχει αντιδράσει ο 
κόσμος, τα κόμματα, τα οργανωμένα 
σύνολα, η ίδια η Κυβέρνηση. 

Σε ό,τι αφορά την Κυβέρνηση, πα-
ρόλο που σε γενικές γραμμές θα έλεγε 
κανείς πως έδρασε σχετικά γρήγορα, 
εντούτοις το ότι ακόμα δεν έχουν στελε-
χωθεί εντατικές μονάδες και δεν έχουν 
ετοιμαστεί τα νοσηλευτήρια για την 
ταυτόχρονη νοσηλεία μεγάλου αριθ-
μού πολιτών, επιβεβαιώνει τα μεγάλα 
προβλήματα που ήδη υπήρχαν στα 
κρατικά νοσηλευτήρια αλλά και την 
αδυναμία του Υπουργείου Υγείας, του 
ΟΑΥ και ΟΚΥΠΥ να λάβει έγκαιρα 
εκείνες τις αποφάσεις που έπρεπε να 
υλοποιήσει πριν και πάνω απ’ όλα. 

Για τις οικονομικές επιπτώσεις απ’ 
όλο αυτό, θα μιλάμε σίγουρα για μήνες, 
διότι αυτή η κρίση έρχεται να προστε-
θεί στα ήδη σοβαρά προβλήματα που 
δημιούργησε η κρίση του 2012-2013, 
τα αποτελέσματα της οποίας ακόμα τα 
βιώνουμε. Τα ερωτήματα γύρω από 
το μέγεθος της κρίσης καθώς και τη 
χρονική της διάρκεια είναι πολλά και 
ακόμα αναπάντητα. Ο χρόνος αλλά και 
η οικονομική στήριξη που θα δώσει 
η ΕΕ στους πολίτες της θα καθορίσει, 

πιστεύω, τις απαντήσεις στα πιο πάνω.   
Τώρα, σε ό,τι αφορά τους πολίτες, 

κάποιοι κατάλαβαν την κρισιμότητα 
της κατάστασης και περιορίστηκαν από 
την πρώτη στιγμή, κάποιοι άλλοι κινδυ-
νολογούν από το πρωί μέχρι το βράδυ 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγιναν 
γιατροί, βιολόγοι, επιδημιολόγοι κ.λπ., 
και άλλοι είναι απλώς στην κοσμάρα 
τους, διότι «δεν τους αφορά». 

Αυτό που κρίνω άξιον σχολιασμού, 
σε αυτήν τη φάση, είναι το πώς έδρασαν 
τα κόμματα. Όπως συμβαίνει σε όλες τις 
περιπτώσεις, κάποια ακόμα ψάχνονται 
για το τι θα πουν, άλλα ακολούθησαν 
την πεπατημένη και λαϊκίζουν, ενώ 
άλλα μπήκαν μπροστά και χάραξαν το 
δρόμο για την κατάθεση προτάσεων. 

 Το κόμμα το οποίο πρώτο κατέθεσε 
προτάσεις και δεν έμεινε στην κριτική 
ήταν η ΕΔΕΚ. Από νωρίς, ήδη από το 
Σάββατο, 14 Μαρτίου, ο Μαρίνος Σι-
ζόπουλος κατέθεσε είκοσι συγκεκριμέ-
νες και υλοποιήσιμες προτάσεις στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τόσο για την 
οικονομία όσο και για τα σχολεία και τα 
νοσηλευτήρια. Λίγες μέρες αργότερα, 
στις 19 Μαρτίου, κατέθεσε άλλες 21 
συμπληρωματικές προτάσεις. Με την 
κίνησή της αυτή η ΕΔΕΚ απέδειξε πως 
δεν είναι μονοθεματικό κόμμα. Όσοι 
την κατηγορούσαν πως έχασε τον σοσι-
αλιστικό της χαρακτήρα τούς απέδειξε 
με τον πιο έμπρακτο τρόπο πως είναι 
κυριολεκτικά δίπλα στους πολίτες.

Στις προτάσεις που κατέθεσε, δεν 
παρέλειψε να ζητήσει την αναστολή 
των εκποιήσεων μέχρι το τέλος του 
χρόνου και μάλιστα καταθέτοντας και 
σχετική πρόταση νόμου.  Πρώτη η ΕΔΕΚ 
ζήτησε τη δημιουργία ομάδων για κατ’ 
οίκον βοήθεια και πρώτη μάλιστα το 
εφάρμοσε αφού δημιούργησε ειδικό 
τηλεφωνικό κέντρο για τον σκοπό αυτό. 

Ζήτησε από την πρώτη στιγμή 
μείωση χρεώσεων στο ηλεκτρικό 

ρεύμα, διευκολύνσεις για τις δανει-
ακές υποχρεώσεις των πολιτών και 
στήριξη των αυτοτελώς εργαζομένων 
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε 
να μη γίνει καμία απόλυση. 

Για τις προτάσεις της για τη δη-
μιουργία δύο εντατικών μονάδων, 
καθορισμό των ασθενοφόρων που 
θα μεταφέρουν μόνο τα κρούσματα, 
επίταξη ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού κ.ά. ανέδειξε τα σοβα-
ρά προβλήματα που πρέπει άμεσα να 
επιλυθούν αυτήν την περίοδο, ώστε 
να μπορέσουν να ανταποκριθούν με 
επάρκεια τα δημόσια νοσηλευτήρια. 
Η πολύ σοφή και συγκεκριμένη πρό-
ταση της ΕΔΕΚ να μην επιστρέψουν οι 
εκπαιδευτικοί τη Δευτέρα, 16 Μαρτί-
ου, αλλά μία βδομάδα αργότερα και 
να καταρτιστεί ημερήσιο πρόγραμμα 
στους μαθητές, επίσης είναι ιδιαίτερα 
σημαντική. 

Σημειώνω δύο αυτονόητες αλλά 
πολύ σημαντικές προτάσεις της ΕΔΕΚ, 
που έπρεπε ήδη να είχαν υλοποιηθεί: 
να εξασφαλιστεί η απαραίτητη προστα-
σία σε όσους εργαζόμενους βρίσκονται 
σε επαφή με κόσμο (μάσκες, γάντια, 
στολές) και να ανακοινωθούν πακέτα 
αποζημίωσης για τους αυτοεργοδο-
τούμενους, των οποίων έχει ανασταλεί 
η εργασία λόγω των διαταγμάτων της 
Κυβέρνησης. 

Μπράβο λοιπόν στην ΕΔΕΚ που 
πρώτη κατέθεσε συγκεκριμένες προτά-
σεις, έδειξε πως στα θέματα κοινωνικής 
πολιτικής είναι ένα βήμα μπροστά από 
τους άλλους και δεν έμεινε στην γκρίνια, 
την κριτική ή τον λαϊκισμό. Είναι η 
ώρα της εποικοδομητικής συνέργειας 
απέναντι στον κοινό εχθρό και όχι της 
αποδόμησης. Ας σταθούμε όλοι στο 
ύψος των περιστάσεων.

*Μέλος Θεματικής Επιτροπής Μελέτης 
Κυπριακού και Διεθνών Ζητημάτων Κ. Σ. 

ΕΔΕΚ

Παρ’ όλες τις προσπάθειες, που 
έγιναν, το ‘κοινωνικό κράτος’ 
στην Κύπρο είναι μικρό. Από 

μια τελευταία σύγκριση βρέθηκε ότι ευ-
ρίσκεται κάτω από τον μέσον όρο της 
ΕΕ. Ως ποσοστό του ΑΕΠ οι δαπάνες 
για κοινωνικά προγράμματα ήταν το 
2017 18,5%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος 
όρος 27,9%. Η Κύπρος δαπάνησε για 
κοινωνική προστασία €3,62 δις το 2017 
σε σύγκριση με €3,76 δις το 2013, τη 
χρονιά που μπήκε στο πρόγραμμα οικο-
νομικής προσαρμογής. Ας σημειωθεί ότι 
τα 48,5% των κοινωνικών δαπανών της 
πηγαίνουν σε συντάξεις και τα 18,2% για 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Πολλοί παράγοντες εμπόδισαν την 

Κύπρο να αναδειχθεί σε ένα πρότυπο 
κοινωνικό κράτος. Το αίσθημα αλληλεγ-
γύης των Κυπρίων απέναντι στους δικούς 
τους έγινε αντικείμενο ‘εκμετάλλευσης’. 
Εκεί που προσπαθήσαμε να το υποκα-
ταστήσουμε με συλλογική ευθύνη όλων, 
φαίνεται ότι και σήμερα δεν γίνεται αποδε-
κτό από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες. 
Καθημερινά βλέπουμε περιπτώσεις να 
επιμένουν στη διατήρηση της παράδο-
σης όπου ο γονιός είναι υπεύθυνος για 
ό,τι χρειάζονται τα παιδιά του, τα παιδιά 
πρέπει να φροντίσουν για την ευημερία 
των ηλικιωμένων κ.λπ. 

Επιπλέον το Ταμείο Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, που μπορούσε να συμβάλει στην 
αναβάθμιση του Κοινωνικού Κράτους, έχει 
περιοριστεί από το ίδιο το κράτος. Τελευταία 
αναφέρθηκε ξανά το χρέος του κράτους 
προς το ΤΚΑ. Το κράτος δεν φαίνεται πρό-
θυμο να αρχίσει να αποπληρώνει το χρέος 
των €7,5 δις προς το Ταμείο. Κι ούτε οι 
κοινωνικοί εταίροι πιέζουν.

Όταν το 1992 βρέθηκα σε μια σύναξη 
των Ευρωπαίων Υπουργών Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων στην Ιρλανδία, όλοι διεκτρα-

γωδούσαν την άσχημη κατάσταση στην 
οποία βρίσκονταν τα ΤΚΑ. Ο μόνος που 
εξέφρασε ικανοποίηση ήμουν εγώ, γιατί τότε 
τα αποθέματά μας έφταναν να καλύψουν 
τις ανάγκες μέχρι το 2020, είχαμε έναν 
υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και το χαμηλότερο 
ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη, καθώς 
κι έναν πολύ καλό λόγο συνταξιοδοτουμέ-
νων προς συνεισφορείς. Φεύγοντας από 
το συνέδριο σκέφτηκα ξανά τις δυσκολίες 
των συναδέλφων κι άρχισα να προβλη-
ματίζομαι για το μέλλον. Πέραν του ότι οι 
καλοί δείκτες της οικονομίας δεν έπρεπε 
να θεωρούνται δεδομένοι, το δημογραφι-
κό πρόβλημα άρχισε να διαφαίνεται και 
στην Κύπρο. Ο χαμηλός ρυθμός αύξησης 
του πληθυσμού, η αυξανόμενη γήρανσή 
του και ο συνεχώς μικρότερος αριθμός 
των εισφορέων του Ταμείου έναντι των 
συνταξιοδοτουμένων, έστω κι αν δεν ήταν 
ιδιαίτερα ανησυχητικά προς το παρόν, συ-
νηγορούσαν υπέρ της επανεκτίμησης της 
κατάστασης. 

Όταν επέστρεψα στην Κύπρο προσπά-
θησα να προωθήσω κάποια σχέδια που 
θα διασφάλιζαν και θα βελτίωναν την θέση 

του ΤΚΑ είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη 
δημιουργία κι άλλων κοινωνικών προγραμ-
μάτων. Όπως τονίσαμε επανειλημμένα, η 
οικονομική ανάπτυξη δεν ήταν αυτοσκο-
πός. Ήταν ένα συστατικό μέρος της όλης 
προσπάθειας για ανύψωση του βιοτικού 
επιπέδου του λαού και τη βελτίωση όλων 
εκείνων των στοιχείων που συνιστούν το 
μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται κοινωνική 
ανάπτυξη. Κι είναι πολλά: παιδεία, υγεία, 
στέγαση, αντιξοότητες της ζωής-γηρατειά, 
ανεργία, ανικανότητα για εργασία.

Ζήτησα από τον Υπουργό Οικονομι-
κών να καταβάλλει τουλάχιστον κάποιο 
λογικό επιτόκιο για τα αποθεματικά του 
ΤΚΑ, που ήταν κατατεθειμένα στο Γενικό 
Ταμείο του Κράτους. Ως γνωστόν, δια-
χρονικά το κράτος δανείζεται, και μάλιστα 
άτοκα, από το Ταμείο, και χωρίς μέχρι 
σήμερα να επιστρέψει αυτά τα χρήματα. 
Με αυτά τα ποσά το ΤΚΑ θα μπορούσε 
να ενισχύσει περαιτέρω τα υφιστάμενα  
προγράμματά του, αλλά και να βοηθήσει 
και άλλα κοινωνικά προγράμματα, όπως 
εισηγήθηκα τότε. 

Το θέμα επανήλθε και πρόσφατα σε 

μια μεγάλη διερεύνηση της εφημερίδας 
‘Σημερινή’. Η Κυβέρνηση μέχρι σήμερα 
δεν έχει καταρτίσει κανένα σχέδιο απο-
πληρωμής των χρημάτων που χρωστά στο 
Ταμείο, γιατί δεν τα χρειάζεται. Ο Υπουργός 
Οικονομικών εξήγησε πως το χρέος στο 
ΤΚΑ είναι ενδοκυβερνητικό και δεν με-
τριέται καν ως δημόσιο χρέος από την ΕΕ. 

Αλλά κι οι απόψεις των άλλων Μελών 
του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
διίστανται. Το ΚΕΒΕ θεωρεί πως τώρα 
είναι καιρός να αρχίσει η συζήτηση του 
εν λόγω θέματος, ενώ η ΟΕΒ εκφράζει 
την άποψη πως οι σημερινές συνθήκες 
δεν ευνοούν τη συζήτηση για δημιουρ-
γία πραγματικού αποθεματικού. Η ΠΕΟ 
υποστηρίζει την επεξεργασία ενός προ-
γράμματος αποπληρωμής του χρέους 
και τη δημιουργία αποθεματικού και 
μηχανισμού για τη σωστή αξιοποίηση 
των χρημάτων αυτών. Τέλος, η ΣΕΚ τόνισε 
την ανάγκη αξιοποίησης των χρημάτων 
αυτών μέσω μιας επενδυτικής πολιτικής 
χωρίς ρίσκο, για να αποδίδουν καλύτερα 
ώστε να βελτιώσουμε τις παροχές του ΤΚΑ.

Τελικά το θέμα απασχόλησε τη Βου-

λή και τον Γενικό Ελεγκτή. Ο τελευταίος 
συστήνει την εφαρμογή της νομοθεσίας, 
ώστε να αρχίσει το κράτος να αποπληρώνει 
σταδιακά τις οφειλές του προς το ΤΚΑ. 
Η Βουλή ενημερώνεται τακτικά για το 
χρέος του κράτους στο ΤΚΑ κι αναμένεται 
σύντομα τα θέματα αυτά να συζητηθούν 
στην αρμόδια Επιτροπή.

Ανεξάρτητα από τα προβλήματα, πρέπει 
να παραδεχτούμε ότι έγινε  πρόοδος σε 
όλους τους κοινωνικούς τομείς από την 
Ανεξαρτησία μέχρι σήμερα. Ποτέ όμως 
δεν ήταν εύκολη υπόθεση η προώθηση 
μέτρων. Η κυριότερη αιτία είναι γιατί οι 
επηρεαζόμενοι βλέπουν πάντα με βρα-
χυπρόθεσμη προοπτική το προσωπικό 
συμφέρον κι όχι σε κάποιο βάθος χρόνου. 
Κλασική περίπτωση, η εισαγωγή του Ανα-
λογικού Σχεδίου Σύνταξης. Είναι καιρός το 
Υπουργείο Εργασίας να αναλάβει πρωτο-
βουλία ώστε στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επιλύσουν 
τις πιο πάνω εκκρεμότητες για το καλό του 
‘κοινωνικού κράτους’ της Κύπρου μας.

*Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυ-
ντής Γραφείου Προγραμματισμού

Ο κορωνοϊός να μην αλλοιώσει
την ανθρωπιά του λαού μας

Φτωχοποίηση και Χλιδή V

Είναι η ώρα της εποικοδομητικής 
συνέργειας 

ΔΡ ΙΑΚΩΒΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ* 
www.iacovosaristidou.com

www.simerini.com

Ποιο ήταν το πραγματικό όνομα των πρωταγωνιστών
της Eλληνικής Eπανάστασης του 1821 

ΠΕΤΡΟΣ Θ. 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
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Η πρωτόγνωρη κατάσταση που έχει δη-
μιουργηθεί σε όλον τον πλανήτη από 
την πανδημία του κορωνοϊού δοκιμάζει 

εκατομμύρια ανθρώπους, κοινωνίες και κράτη. 
Την ίδια ώρα προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε 
όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας 
με αρνητικές επιπτώσεις. Αυτό που βιώνουμε 
παραπέμπει σε σενάριο επιστημονικής φαντα-
σίας. Δυστυχώς όμως είναι μια πραγματικότητα, 
την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Σ’ 
αυτήν τη δύσκολη δοκιμασία το μείζον είναι 
η υγεία των πολιτών. Δυστυχώς, υπάρχουν 
και απώλειες ζωών από αυτήν την πανδημία. 
Και όπως εκτιμούν οι ειδικοί, ο αριθμός των 
θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί.

Σε όλες σχεδόν τις χώρες παρουσιάστηκαν 
προβλήματα στην επάρκεια των υποδομών 

υγείας και στην αποτελεσματικότητα των 
μηχανισμών αντιμετώπισης του κορωνοϊού. 
Μέχρι στιγμής η Ιταλία είναι εκείνη η χώρα 
στην ΕΕ που αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα 
προβλήματα. Όμως οι κίνδυνοι παραμένουν 
για όλες σχεδόν τις χώρες.

Εκείνο το οποίο προκαλεί εντύπωση είναι 
η διαφορετική φιλοσοφία αντιμετώπισης της 
κρίσης. Η Γαλλία, η Ελλάδα, η Κύπρος και το 
Ισραήλ συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών 
που, έστω και την υστάτη, πήραν αυστηρά 
μέτρα για την επιβράδυνση της μετάδοσης 
του ιού. Κάποιες άλλες χώρες όπως η Βρετα-
νία είχαν υιοθετήσει μιαν άλλη προσέγγιση, 
η οποία, όπως τουλάχιστον προειδοποιούν οι 
ειδικοί, αναπόφευκτα θα οδηγούσε, εάν δεν 
διαφοροποιείτο, σε σύντομο χρονικό διάστημα 
στη μόλυνση πέραν του 70% του πληθυσμού 
και σε σοβαρές απώλειες ανθρώπινων ζωών. 
Σημειώνεται συναφώς ότι και η Καγκελάριος 
της Γερμανίας Μέρκελ είχε αναφέρει ανά-
λογα ποσοστά αναμενόμενης μόλυνσης του 
πληθυσμού της χώρας της στο τέλος όμως του 
δρόμου. Η προσδοκία ήταν ότι η προσέγγιση 

αυτή θα επέτρεπε την πιο αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της πανδημίας. Προφανώς η 
φιλοσοφία αυτή περιλαμβάνει και έναν κοινω-
νικό Δαρβινισμό – εν ολίγοις η τρίτη ηλικία και 
οι ευάλωτες ομάδες θα καταβάλουν βαρύτερο 
τίμημα. Παράλληλα η μεθοδολογία αυτή δεν 
αποκλείει τη θυματοποίηση και άλλων ομά-
δων του πληθυσμού. Οι προειδοποιήσεις των 
ειδικών οδηγούν σταδιακά σε αυστηρότερα 
μέτρα. Έτσι και η Βρετανία έχει αρχίσει τώρα 
να υιοθετεί κάποια περιοριστικά μέτρα.

Και ενώ υπάρχει αγωνία για τη συνεχιζόμε-
νη αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 
και την εξέλιξη της πανδημίας, προκύπτουν 
και άλλα ζητήματα. Είναι σημαντικό να αξιο-
λογηθούν οι οικονομικές συνέπειες της παν-
δημίας αυτής. Αναπόφευκτα, βραχυπρόθεσμα 
θα υπάρξει σοβαρή οικονομική επιβράδυνση. 
Εάν η πανδημία διαρκέσει περισσότερους 
μήνες, μια σοβαρή ύφεση καθίσταται ανα-
πόφευκτη. Επί τούτου σημειώνεται ότι με τον 
σωστό κρατικό παρεμβατισμό είναι δυνατόν 
να μετριασθούν οι συνέπειες.

Τα δραματικά αυτά γεγονότα σε σχέση με 

την πανδημία μάς υπενθυμίζουν για άλλη μια 
φορά την καθοριστική σημασία του ρόλου του 
κράτους, ιδίως όταν ξεσπούν κρίσεις αυτής 
της διάστασης. Πέραν τούτου, θα πρέπει να 
επαναξιολογηθούν σοβαρά οι κανόνες και οι 
πυλώνες που διέπουν ένα σύγχρονο κοινωνικο-
οικονομικό μοντέλο.  Στα πλαίσια αυτά η λογική 
παραπέμπει στην επανεξέταση των κανόνων 
της Ευρωζώνης καθώς και των μηχανισμών 
αντίδρασης της ίδιας της ΕΕ για προστασία των 
πολιτών της. Μεταξύ άλλων, είναι αδιανόητο 
να θεωρούνται οι ισολογισμένοι προϋπολογι-
σμοί ανεξαρτήτως συνθηκών ως χρυσός και 
απαράβατος κανόνας. Σε σχέση με το ευρύτερο 
μακροοικονομικό πεδίο, στη σημερινή συγκυ-
ρία επιβάλλεται μια επεκτατική δημοσιονομική 
και νομισματική πολιτική. Αυτό περιλαμβάνει 
τη δημιουργία χρήματος (money creation) 
και τη στοχευμένη στήριξη οικονομικών και 
κοινωνικών προγραμμάτων. Είναι θετικό το 
γεγονός ότι ήδη λαμβάνονται μέτρα επεκτατικής 
μακροοικονομικής πολιτικής από τις πλείστες 
χώρες. Η ουσία είναι να υιοθετηθεί μια τέτοια 
φιλοσοφία σε όλα τα επίπεδα το συντομότερο. 

Παράλληλα τα κράτη αλλά και οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να αναβαθμίσουν την αποδοτικότητα των 
μηχανισμών τους,  ούτως ώστε να επιτυγχάνουν 
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η κρίση του νέου κορωνοϊού αναδεικνύει 
μια σειρά από πολλαπλές προκλήσεις. Μετα-
ξύ άλλων, η ανυπαρξία συγκροτημένου και 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού από πλευράς 
ΕΕ για κοινή αντίδραση κατά της απρόσμενης 
αυτής απειλής συνιστά μια εγγενή αδυναμία 
της Ένωσης. Αναπόφευκτα δοκιμάζονται και 
οι αντοχές καθώς και η αποτελεσματικότητα 
των κρατών να χειρίζονται επαρκώς όλες τις 
διαστάσεις του προβλήματος. Μας υπενθυμί-
ζει επίσης τη σημασία της ατομικής και της 
συλλογικής ευθύνης καθώς και της αλληλεγ-
γύης. Αναδεικνύεται ταυτόχρονα η ανάγκη 
ενός ολοκληρωμένου υποδείγματος, το οποίο 
να μπορεί να αντιμετωπίζει τις ποικιλόμορφες 
προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

*Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών 
και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και του Τμήματος 

Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης του Πανε-
πιστημίου Λευκωσίας.

Η πανδημία και οι ευρύτερες προεκτάσεις

ΠΌΤΕ ΘΑ ΖΗΤΗΣΌΥΝ ΓΌΝΥΠΕΤΕΊΣ 
ΣΥΓΓΝΏΜΗ  Ό ΝΊΑΖΊ ΚΑΊ Ό ΓΕΏΡΓΊΌΥ;

«ΤΖΊ ΕΣΥ ΤΌΝ ΠΌΔΑΝ ΤΑΡΑΣΣΕ»!

ΑΝΌΊΓΌΥΝ ΤΗΝ ΠΌΡΤΑ ΣΤΌΝ ΕΧΘΡΌ

Κάποιες ενέργειες απλών ανθρώπων και 
πολιτικών, που στρέφονται εναντίον της 
πατρίδας τους, μένουν ως μελανό στίγμα 
στη ζωή τους, αλλά και στην κοινωνία ή στο 
σύνολο που εκπροσωπούν.
Όταν η κυπριακή Κυβέρνηση αποφάσι-
σε να κλείσει 4 από τα 9 οδοφράγματα 
στην Κύπρο ως μέσον αντιμετώπισης της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού, οι δύο ευρω-
βουλευτές του ΑΚΕΛ, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ 
και Γιώργος Γεωργίου, κατήγγειλαν την 
Κυπριακή Δημοκρατία ότι ενήργησε μονο-
μερώς, παραβιάζοντας τον… Κανονισμό της 
Πράσινης Γραμμής. Προσπάθησαν να δια-
σύρουν τη νόμιμη κυβέρνηση του νησιού 
ότι εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση κ.λπ. 
Το ίδιο ακριβώς έκαναν και άλλοι κατοχικοί 
ηγέτες.
Τα πράγματα απέδειξαν περίτρανα πόσο 

δίκαιο είχε η Κυβέρνηση με αυτήν την από-
φαση, η οποία δεν είχε κανέναν απολύτως 
πολιτικό στόχο. Ήταν καθαρά για λόγους 
υγείας το μέτρο. Την ίδια ακριβώς απόφα-
ση, για τους ίδιους ακριβώς λόγους, ανα-
γκάστηκαν να πάρουν 10 μέρες μετά και οι 
κατοχικές «αρχές» για άλλα δύο οδοφράγ-
ματα. Επιπλέον, το ψευδοκράτος επιβάλλει 
κι αυτό απαγόρευση αεροπορικών πτήσε-
ων. Δεν είδαμε τους ευρωβουλευτές του 
ΑΚΕΛ να κάνουν την ίδια… διαμαρτυρία, 
ούτε να στέλνουν επιστολές. Βουβάθηκαν…
Ούτε με συγγνώμη προς την Κυπριακή 
Δημοκρατία συγχωρούνται. Τουλάχιστον 
αναμέναμε από τον κ. Γεωργίου να πα-
ραιτηθεί. Από τον Νιαζί περιμένουμε και 
χειρότερα.
«Ε» - Ελευθερία Λονδίνου, 19.3.2020, σελ. 5
www.eleftheria.co.uk

Δεν είναι η ώρα να αποδείξουμε ότι είμαστε 
καλοί χριστιανοί πηγαίνοντας στην εκ-
κλησία, αλλά ότι είμαστε καλοί χριστιανοί 
επειδή αγαπούμε τον πλησίον μας «ως 
σεαυτόν» και ακόμη περισσότερο, προσπα-
θώντας να τον προστατεύσουμε. 
Αυτό το λέμε διότι κάποιοι ιεράρχες αποφάσι-
σαν ανεύθυνα να παρακούσουν την απόφαση 
για αποχή των πιστών επί τρεις εβδομάδες 
από τις θείες λειτουργίες και να καλέσουν τον 
κόσμο να πηγαίνει κανονικά να εκκλησιάζε-
ται. Για τ’ όνομα του Θεού, Άγιοι του Θεού!
Μήπως θεωρείτε χριστιανική αρετή την 
απειθαρχία σε ένα λογικό μέτρο για την 
αποφυγή εξάπλωσης της θανατηφόρας 
πανδημίας; Μήπως είναι ένδειξη χριστια-
νικής αγάπης το να εκθέτεις σε θανάσιμο 
κίνδυνο τις ζωές ηλικιωμένων πιστών;
Ο Θεός είναι πανταχού παρών και μας βλέ-
πει και μας ακούει και μέσα στο σπίτι μας, 

όταν θέλουμε να προσευχηθούμε με πίστη 
και να τον δοξολογήσουμε.
Ο κορωνοϊός δεν κάνει εξαιρέσεις. Θυμί-
ζουμε ότι η επίσκεψη πιστών στους Αγίους 
Τόπους δεν εμπόδισε τη μόλυνσή τους με 
τον κορωνοϊό και τη διασπορά του στην 
Ελλάδα.
Άη μου Γιώρκη βοήθα με. Τζι εσύ τον πόδαν 
τάρασσε. Δηλαδή, μην τα περιμένετε όλα από 
τους Αγίους. Πάρτε κι εσείς τα μέτρα σας για 
να προστατευθείτε, αλλά και να προστατεύσετε 
τους άλλους.
Όσο για τη θεωρία του Μητροπολίτη 
Μόρφου ότι ο κορωνοϊός είναι τιμωρία 
από τον Θεό για τις αμαρτίες και τις κακίες 
μας, αρκεί να θυμίσουμε ότι ο Θεός αγαπά 
τόσο πολύ τον κόσμο, ώστε έστειλε στη Γη, 
ενανθρωπισμένο, τον Υιόν Του. Δεν έστειλε 
τον... Ιόν του! 

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΗΣ

Υπάρχουν, δυστυχώς, και εκείνοι που δεν 
έχουν κατανοήσει ακόμη ότι βρισκόμαστε 
σε εμπόλεμη κατάσταση και ότι πρέπει να 
συμμορφώνονται σε απόλυτο βαθμό με τις 
απαγορεύσεις που ισχύουν. Αυτοί είναι σαν 
να ανοίγουν ηθελημένα την πόρτα στον εχθρό 
να εισέλθει εντός των τειχών. 
Ιδιαίτερα οι νέοι πρέπει να επιδείξουν τη με-
γαλύτερη δυνατή αυτοπειθαρχία. Ξέρω ότι δεν 
είναι εύκολο να πείσεις κάποιον που στην κα-
θημερινή του ζωή θεωρεί μαγκιά να παραβιάζει 
τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να μη σέβεται 
τους άλλους και γενικά να περιφρονεί κάθε κα-
νόνα αποδεκτής κοινωνικής συμπεριφοράς, να 
τον πείσεις, λοιπόν, να τεθεί σε αυτοπεριορισμό 
ή έστω να μη θέτει με τη συμπεριφορά του σε 
κίνδυνο τη ζωή των άλλων. Συνεπώς το κράτος 
οφείλει να πατάσσει αμείλικτα τέτοιες συμπερι-
φορές ατίθασων και απείθαρχων ατόμων. 
Και θα σας πω και το άλλο. Στα καφέ, όπου 
συναντιώνταν διάφοροι πριν από το κλείσιμό 
τους, ουσιαστικά βρίσκονταν... στην απομόνω-
ση. Διότι μπορεί μεν να πήγαινε εκεί μια πα-
ρέα δεκαπέντε άτομα, αλλά ο καθένας έπαιζε 
όλη την ώρα απομονωμένος με το κινητό του, 

μέχρι να έρθει η ώρα να φύγουν. Ε, τώρα ας 
παίζουν με το κινητό αραχτοί (και απομονω-
μένοι) στον καναπέ τους!
Θα ήθελα επίσης να πω ότι η σκέψη μας είναι 
σ’ όλους αυτούς που πολεμούν στην πρώτη 
γραμμή και αντιμετωπίζουν τους μεγαλύ-
τερους κινδύνους απ’ όλους. Το ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό. Που δίνουν καθη-
μερινά τη μάχη με αυταπάρνηση, έχοντας ήδη 
και αρκετά θύματα (θετικούς στον κορωνοϊό) 
στις τάξεις τους.
Την απέραντη εκτίμησή μας, επίσης, στους 
λοιμωξιολόγους, τους μικροβιολόγους, τους 
επιδημιολόγους και άλλους επιστήμονες 
που ακούραστα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, 
βρίσκονται στα στούντιο των τηλεοπτικών 
καναλιών, για να ενημερώνουν σωστά και 
έγκυρα το κοινό. Κι αυτοί βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή και δίνουν τη δική τους μάχη. 
Και τους ευχαριστούμε και για έναν άλλον, 
ιδιαίτερο λόγο. Επειδή έχουν εκτοπίσει, αυτό 
το διάστημα, και θα εξακολουθήσουν να το 
κάνουν για τις επόμενες εβδομάδες, ίσως και 
μήνες, τους... πολιτικούς από τα κανάλια! 

ΜΠΌΞΕΡ

ΠΌΛΥ ΛΊΓΑ,
ΠΌΛΥ ΑΡΓΑ

Τη μεγαλύτερη ζημιά μάς 
την έκανε η Βρετανία. Τα 
περισσότερα κρούσματα που 
καταγράψαμε στην Κύπρο 
έχουν την προέλευσή τους 
από εκεί. Αν έπαιρνε έγκαιρα 
μέτρα αυτός ο κλόουν που 
υποδύεται τον Πρωθυπουρ-
γό του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου, είναι βέβαιο ότι δεν θα 
είχαμε τόσα πολλά κρούσμα-
τα. Αρχικά φλέρταρε με την 
ηλίθια και αντιεπιστημονική 
θεωρία της «ανοσίας της 
αγέλης», με βάση την οποία 
«άσε να πεθάνουν κάποιες 
εκατοντάδες χιλιάδες γέροι 
και ευάλωτοι, να αποκτήσουν 
ανοσία οι υπόλοιποι και να 
αντιμετωπιστεί ο κορωνοϊός 
μελλοντικά». Όταν είδε ότι 
τα κρούσματα αυξάνονταν 
δραματικά και η θεωρία του 
καταρρίφθηκε από σοβα-
ρούς επιστήμονες, ο ξανθός 
(θυμηθείτε τα ανέκδοτα με 
τις ξανθιές) πρωθυπουργός, 
Μπορίς Τζόνσον, άρχισε να 
εξαγγέλλει μέτρα, τα οποία, 
όμως, και πάλι δεν είναι αρ-
κετά για να αποτραπεί η ανε-
ξέλεγκτη διασπορά του ιού. 
Αν η κατάσταση στη Βρετανία 
ξεφύγει, θα πρέπει να λάβου-
με υπ’ όψιν και έναν άλλον 
δυσμενή, για μας, παράγοντα. 
Θα χτυπηθεί άγρια ο τουρι-
σμός μας, αφού η Βρετανία 
είναι η χώρα που μας στέλνει 
τους περισσότερους επι-
σκέπτες. Η Κύπρος μπορεί 
να καταφέρει να απαλλαγεί 
από τον κορωνοϊό το ερχό-
μενο καλοκαίρι, αλλά πολύ 
πιθανόν να μην μπορέσει να 
δεχθεί Βρετανούς τουρίστες, 
για να μη βυθιστεί και πάλι 
σε μια νέα κορωνοϊοπεριπέ-
τεια. Στην πέραν του Ατλαντι-
κού ακτή, ο άλλος κλόουν, ο 
Τραμπ, καθυστέρησε κι εκεί-
νος να πάρει μέτρα, αφού 
προσπάθησε στην αρχή να 
κρύψει το πρόβλημα. Και 
τώρα τρέχει να μαζέψει τα 
ασυμμάζευτα. Δυστυχώς, 
δύο από τις σημαντικότερες 
χώρες του πλανήτη ατύχησαν 
να έχουν αυτές τις σκοτεινές 
ώρες ηγέτες κατώτερους των 
περιστάσεων. 

ΜΠΌΞΕΡ

Home alone!
Μπήκαμε στην εποχή του «τηλε». Μένουμε σπίτι 
και τα κάνουμε όλα εκ του μακρόθεν. Με «τηλε». 
Τηλέφωνο, τηλεργασία, τηλεδιάσκεψη, τηλεκπαί-
δευση, τηλεαγορές, τηλεπαραγγελίες και βεβαίως 
τηλεόραση, η οποία αποδεικνύεται ένας πολύτιμος 
σύντροφος αυτές τις δύσκολες ώρες. Ειδικότερα στον 
τομέα της ενημέρωσης. Ο πληροφορημένος πολίτης 
είναι σε θέση να προστατεύσει αποτελεσματικότερα 
τον εαυτό του και τους άλλους. Κι αν χειροτερέψουν 
κι άλλο τα πράματα, ίσως δούμε να εφαρμόζονται 
στην κοινωνική μας συμπεριφορά και άλλα «τηλε», 
πιο ακραία, όπως το... τηλεσέξ. Μη σας πω ότι 
πιθανόν να χρειαστεί κάποια στιγμή να αναπτύξουμε 
και μεθόδους... τηλεπάθειας για να επικοινωνούμε 
μεταξύ μας! Τα πάντα έχουν ανατραπεί. Δεν ισχύει 
τίποτε απ’ όσα κάναμε χθες και απ’ όσα σχεδιάζαμε 
για αύριο.  Για να συνειδητοποιήσετε καλύτερα την 
τραγικότητα των στιγμών, φανταστείτε ότι έξω πέ-
φτουν σφαίρες, βόμβες, οβίδες, εκρήγνυνται νάρκες, 
κι εσείς βγαίνετε από το σπίτι σας και επιχειρείτε να 
περάσετε ανάμεσά τους, ελπίζοντας ότι δεν θα πάθετε 
τίποτε. Είναι αλήθεια ότι σε δύσκολες περιόδους 
έχουμε δείξει, εν πολλοίς, τον καλό μας εαυτό. Αλλά 
και τα έχουμε θαλασσώσει, με τον κακό μας εαυτό. 
Σήμερα είναι τόσο κρίσιμες και επικίνδυνες οι 
στιγμές, που ο κακός μας εαυτός πρέπει να εξαφα-
νιστεί. Πλήρως! Και μια έκκληση. Στα σπίτια μας να 
μένουμε μόνο εμείς. Home alone! Δεν πρέπει να 
καλούμε και τους γείτονες να πιούμε καφέ. Ούτε και 
την παρέα να κάνουμε πασιαμά και να παραγγείλου-
με delivery μαζί. Το πρόβλημα δεν είναι ότι καλείς 
στο σπίτι σου τον γνωστό σου. Το πρόβλημα είναι ότι 
μαζί με τον γνωστό σου, καλείς και τον άγνωστό σου, 
τον κορωνοϊό, τον οποίο ίσως μεταφέρει ο γνωστός 
σου χωρίς να το ξέρει. Κι αν σου τον κολλήσει, εσύ θα 
φταις,  βασικά, που τον κάλεσες. Αυτή η προειδοποί-
ηση απευθύνεται σε όσους δεν πιστεύουν ότι μπορεί 
να τους κολλήσει ο... κολλητός (ή η κολλητή) τους!

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΗΣ

Και το Κυπριακό
σε καραντίνα
Ο κορωνοϊός έβαλε σε καραντίνα και το Κυπριακό. 
Τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Ήδη, στα 
κατεχόμενα αποφάσισαν να αναβάλουν τις «προε-
δρικές εκλογές», οι οποίες ήταν προγραμματισμένες 
για τον Απρίλιο, για ένα εξάμηνο. Δηλαδή καλό 
Οκτώβριο, αν, βεβαίως, το επιτρέψουν οι συνθήκες 
(και ο σουλτάνος). Κερδισμένος, από μια άποψη, 
είναι ο Ακιντζί, ο οποίος εξασφάλισε παράταση της 
«θητείας» του για μισό ακόμη χρόνο, αν και ο Τατάρ 
με τον Οζερσάι θα προσπαθήσουν όσο μπορούν να 
μην τον αφήσουν να «κυβερνήσει» (ήδη έκλεισαν 
τα οδοφράγματα χωρίς να του το πουν). Εν πάση 
περιπτώσει, μέχρι και το φθινόπωρο δεν αναμέ-
νεται οποιαδήποτε κίνηση στο Κυπριακό, ούτε και 
προετοιμασία για πενταμερή, αφού τα πράματα με 
τον κορωνοϊό πιστεύεται ότι θα επιδεινωθούν τόσο 
δραματικά, ώστε θα απαγορεύεται η συγκέντρωση... 
πέντε ατόμων. Ούτως ή άλλως, το Κυπριακό είχε ήδη 
προσβληθεί από τον Ερντογανοϊό (επιβεβαιωμένο 
κρούσμα), από τον οποίο είναι δύσκολο έως αδύνατο 
να αναρρώσει. Ο ίδιος ο Ερντογανοϊός κυκλοφορεί 
ελεύθερα και ανεξέλεγκτα, έχοντας μολύνει και χιλιά-
δες μετανάστες, τους οποίους εξακολουθεί να ωθεί 
να διασπάσουν τα ελληνικά σύνορα και να εισβά-
λουν στην Ελλάδα. Αυτός ο ιός είναι ιδιαίτερα ύπου-
λος, όπως ακριβώς ο κορωνοϊός, και χτυπά εκεί που 
δεν το περιμένεις. Μπορεί φαινομενικά να επικρατεί 
κάποια ύφεση των φαινομένων Ερντογανοϊού, αλλά 
κανένας δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα είναι η 
επόμενη έξαρση. Το peak (όπως το λένε οι επιστήμο-
νες) του Ερντογανοϊού είναι ακόμη μπροστά μας...

ΜΠΌΞΕΡ

Κορωνοϊός και
25η Μαρτίου
Χωρίς παρελάσεις, χωρίς πανηγυρικές δοξο-
λογίες και άλλες εκδηλώσεις τιμούμε φέτος 
την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, λόγω 
του κορωνοϊού. Τι να γίνει; Αντιμετωπίζουμε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία έχει 
παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά της. 
Με λίγη φαντασία, αν αναμείξουμε τα γεγο-
νότα της επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσί-
ας με τις σημερινές εξελίξεις, μπορούμε να 
έχουμε την ακόλουθη εικόνα:
Στην Αθήνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
αναπετά το νέο λάβαρο του αγώνα. Μόνο 
που δεν έχει αναγραμμένο επάνω το 
«Ελευθερία ή Θάνατος». Έχει μετατραπεί 
σε... «Περιορισμός ή Θάνατος», αφού ο 
περιορισμός στο σπίτι προστατεύει από 
πιθανό ταξίδι παρέα με τον Χάρο.
Και η Έξοδος του Μεσολογγίου; Αναβάλ-
λεται. Πού να βγείτε, ορέ παιδιά; Είναι πιο 
ασφαλισμένο να μείνετε σπίτι.
Κι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γέρος 
του Μοριά, ας βάλει καμιά προστατευτική 
μάσκα, γέρος άνθρωπος που είναι.
Το ηρωικό Χάνι της Γραβιάς, αλλάζει κι 
αυτό ρόλο. Επιστρατεύεται για να φιλοξενή-
σει άτομα που έχουν τεθεί υποχρεωτικά σε 
καραντίνα.
Την ίδια ώρα, αναβιώνει και το «κρυφό 
σχολειό», με το κλείσιμο των εκπαιδευτηρί-
ων. Απλώς τώρα αποκαλείται... «εξ αποστά-
σεως σχολειό»!
Οι Ιταλοί, που έχουν μπει σε κατ’ οίκον 
περιορισμό, βγαίνουν στα μπαλκόνια και 
τραγουδούν, για να δώσουν θάρρος ο ένας 
στον άλλον. Ας βγούμε, λοιπόν, κι εμείς 
στα μπαλκόνια μας, στις 25 Μαρτίου, κι ας 
τραγουδήσουμε:
Ακόμα τούτη η άνοιξη,
ραγιάδες, ραγιάδες,
τούτο το καλοκαίρι
να φύγουν οι κρυάδες,
μαζί να φύγει κι ο ιός,
να βγούμε απ’ τους οντάδες...

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ*
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Αλλ’ ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον
εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον

Εκσυγχρονισμού εφαρμοσμένη πολιτική

ΜΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ιδιαιτερότατη 
σημασία, στις φετινές Πα-
ρασκευές των Χαιρετισμών, 

από ραδιοφώνου και τηλεοράσεως, 
κατ’ οίκον και κατά μόνας χωρίς τους 
σκάμνους μας, οι προσευχές προς την 
Υπέρμαχο Στρατηγό, την Παναγιά μας. 
Σαν ιδιόμορφο, νέο είδος, Ασκητών εν 
οίκω:

- Να έχει το κράτος μας απροσμά-
χητο.

- Ώστε αυτό το κράτος, το οποίο, 
καθηκόντως και εξ αρμοδιοτήτων, 
διευθύνει τον αγώνα κατά της Παν-

δημίας του Κορωνοϊού, να επιτύχει με 
αποτελεσματικότητα να ελευθερώσει 
τους πολίτες του, όλον τον πληθυσμό 
του, απ’ όλους τους κινδύνους αυτής 
της παγκόσμιας νόσου.

ΓΙΑ ΧΙΛΙΟΥΣ ΔΥΟ λόγους, που ο 
καθένας είτε τους γνωρίζει παλαιόθεν 
είτε μπορεί να τους σκεφτεί, αυτό το 
κράτος δεν προνόησε στο παρελθόν, 
ούτε εγκαίρως προπονήθηκαν ποτέ 
επαρκώς οι υπηρεσίες του, ώστε να 
έχει την ικανότητα μιας τέτοιας απο-
στολής.

- Οι επικεφαλής του κράτους, πα-
ραδοσιακά δεν έδιδαν την πρέπουσα 
σημασία στις εισηγήσεις εκείνων των 
υπηρεσιακών που σχεδίαζαν τρόπους 
αντιμετώπισης παντός είδους καταστά-
σεων Εκτάκτου Ανάγκης.

-  ΤΩΡΑ όμως αυτό το κράτος 
οφείλει, πάραυτα και αποφασιστικά, 

να αποκτήσει αυτήν την ικανότητα. 
Αντιγράφοντας τις ορθές αποφάσεις 
εκείνων των κρατών που μάχονται 
αποτελεσματικά κατά του παγκόσμι-
ου Κορωνοϊού. Και αποφεύγοντας τα 
σφάλματα άλλων κρατών, που δεν κα-
τάφεραν να περιορίσουν την εξάπλωση 
των μολύνσεων.

ΑΥΤΕΣ οι δύο βδομάδες, που ήδη 
παρήλθαν, έδειξαν ότι, πράγματι, όλο 
και αποτελεσματικότερα το κράτος 
αποκτά την ικανότητα:

- Η Κυβέρνηση επέδειξε τη γρή-
γορη μετατροπή της σε «Στρατηγείο 
διεύθυνσης του πολέμου» κατά της 
πανδημίας, εκδίδοντας κι επιβάλλοντας 
διαρκώς κι επαρκέστερα, τις δέουσες 
διαταγές αυτο-προφύλαξης του πλη-
θυσμού, οργανώνοντας καταλληλό-
τερα κι εξοπλίζοντας αφθονότερα τις 
επιστρατευόμενες δυνάμεις ιατρικού 

και νοσηλευτικού προσωπικού της 
«πρώτης γραμμής των μαχών» και 
προσανατολίζοντας πλέον τα όργανα 
της τάξης, στον έλεγχο και την επιβολή 
της πειθαρχίας, σε όσους παραβιάζουν 
τους ζωτικής σημασίας έκτακτους κα-
νόνες της.

ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ αυτού του πα-
γκοσμίου «πολέμου» απόκρουσης της 
πανδημίας και διάσωσης της υγείας 
του πληθυσμού, σημειώσαμε ότι:

ΤΑ ΠΑΝΤΑ σ’ αυτόν τον πόλεμο 
θα κριθούν από πέντε κύριους πα-
ράγοντες:

(α) ΠΟΣΟ έγκαιρα και πόσο απο-
φασιστικά το Στρατηγείο (Κυβέρνηση) 
εκδίδει τις ορθότερες και προπάντων 
σαφέστερες σε όλους διαταγές, φροντί-
ζοντας, με τα εντεταλμένα όργανα, για 
την αυστηρή εφαρμογή τους.

(β) ΠΟΣΟ πειθαρχημένα και συνει-

δητά εκτελεί τάχιστα αυτές τις διαταγές 
η επιστρατευμένη κοινωνία, το σύνολο 
του πληθυσμού.

(γ) ΠΟΣΟ αποτελεσματικά, τα όρ-
γανα επιβολής της πειθαρχίας απο-
τρέπουν, καταστέλλουν κι εξουδετε-
ρώνουν τις απειθαρχίες.

(δ) ΠΟΣΕΣ εφεδρείες, συν τω χρό-
νω, εξασφαλίζει το Στρατηγείο, για το 
μαχόμενο στην Πρώτη Γραμμή ιατρι-
κό και παραϊατρικό προσωπικό, με 
επιπρόσθετους αναγκαίους χώρους 
και μέσα, συν πόσες εφεδρείες στα 
όργανα επιβολής της πειθαρχίας επί 
της επιστρατευμένης κοινωνίας.

(ε) ΜΕ ΠΟΣΟ επαρκέστερη και ικα-
νότερη Διοικητική Μέριμνα φροντίζει 
διαρκώς να ενισχύει, να επαυξάνει και 
να διανέμει, όσα καθίστανται αναγκαία 
για τις νεο-εμφανιζόμενες και προ-
βλέψιμες επακόλουθες ανάγκες του 

πληθυσμού σε αυτήν την Κατάσταση 
Εκτάκτου Ανάγκης.

ΜΕΧΡΙ τούδε, ευτυχώς, το κράτος 
δείχνει αποφασισμένο ώστε να καθί-
σταται όλο και πιο απροσμάχητο, για 
να λυτρώσει και να λευτερώσει τον 
πληθυσμό από τους κινδύνους της 
πανδημίας. Και, ευτυχώς, όλο και πιο 
πολύ, η πλειονότητα του πληθυσμού 
δείχνει την απαραίτητη πειθαρχία στα 
κλιμακούμενης αυστηρότητας μέτρα 
προσωπικής αυτο-προφύλαξης, ακόμη 
και από τους λειψά πληροφορημένους 
ή και τους ασυνείδητους που δεν κα-
τάφεραν ακόμη να εγκλιματιστούν στο 
πνεύμα και στις 24ωρες πολυήμερες 
πρακτικές επίδειξης ατομικής υπευ-
θυνότητας και κοινωνικής ευθύνης. Το 
κράτος είναι το «κλειδί» και η δύναμη 
για να τους εγκλιματίσει ώστε να μην 
εγκληματούν...

Τ ο φαινόμενο του εκσυγχρονισμού, όπως αναδει-
κνύεται ως προβολή κοινωνικής αναγκαιότητας 
στο πλαίσιο των διαδραματιζομένων στις κρατικές 

οντότητες και πολιτικές δομές, συνιστά εκείνη τη διάσταση 
που παραπέμπει στην εν εξελίξει ευρισκόμενη πορεία 
των κρατών, όπου και εκδηλώνεται η αναγκαιότητα συμ-
φιλίωσης του ιστορικού παρελθόντος, της ιστορικής και 
πολιτιστικής ταυτότητας, με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
του παρόντος ως προοπτική του μέλλοντος για το κράτος 
και την Πολιτεία. 

Οι εξελίξεις που έλαβαν χώραν εσχάτως, τόσο στη 
συνοριακή γραμμή του Έβρου, όσο και σε ό,τι αφορά 

στην ιδιαζόντως 
κρίσιμη διάστα-
ση ενός επιθετι-
κά κινούμενου 
ιού, του γνωστού 
πλέον ως κορωνο-
ϊού, αποτυπώνουν 
κατά τον πλέον 
εμφανή τρόπο 
την αναγκαία 
ικανότητα της 
κρατικής οντό-
τητας να αντιδρά 
αποτελεσματικά 
και αποφασιστι-
κά προς όφελος 
του κοινωνικού 
συνόλου και του  
έθνους ευρύτερα. 
Αυτό σημαίνει 
πως, δεδομένης 
της αντίδρασης 
της ελληνικής 
Πολιτείας, που 
εκδηλώνεται με 
το άμεσο κλείσιμο 
των μεθοριακών 
συνόρων, όπερ και 
συνιστά κίνηση 
αποτροπής, αλλά 

και με την ταυτόχρονη ανάθεση σε ειδικούς επιστήμονες 
εκπόνησης σχεδίου που περιλαμβάνει μέτρα εθνικού 
επιπέδου αντιμετώπισης του ιού, τα οποία εγκαίρως 
εκπονήθηκαν και εφαρμόζονται, συνιστούν μια πραγ-
ματικότητα που καταγράφει την ικανότητα πρόβλεψης 
των κρατικών οργάνων και επιτυχούς αντιμετώπισης 
επερχομένων εξελίξεων και διαγραφομένων απειλών 
έναντι της χώρας. 

Οι ως άνω κινήσεις πολιτικής, που αποτυπώνουν 
υφιστάμενη πολιτική διαδρομή και αποτελεσματική 
λειτουργία του κράτους, συνιστούν ένα βήμα πορείας 
που εκφράζει μια διάσταση αληθούς εκσυγχρονισμού.

Οι πολιτικές διαχείρισης της παρούσας κρίσης αποτε-
λούν μέρος ενός εθνικών διαστάσεων εκσυγχρονιστικού 
πλαισίου της χώρας μόνο όταν είναι ενσωματωμένες και 
συμπορεύονται με ένα συνολικό σχέδιο στρατηγικής, που 
συνυπολογίζει την αυτόνομη και εθνικά προδιαγεγραμμένη 
συμμετοχή της χώρας στο διεθνές γίγνεσθαι, χωρίς να 
αποτελούν μέρος ενός συστήματος πολιτικών καθοδη-
γούμενων και εξαρτώμενων από τον διεθνή παράγοντα σε 
βαθμό που η εθνικά αυτόνομη υπόσταση να μετατραπεί 

σε ετεροκαθορισμένο πλαίσιο κρατικής πορείας. 
Πέραν τούτων, οι εκτεθείσες πολιτικές παραγωγής 

στρατηγικής αποτυπώνουν άνευ εταίρου το εθνικό 
συμφέρον, που ταυτίζεται με την απαραίτητη κοινωνι-
κή συνοχή, τον εν γένει πολιτικό προσανατολισμό της 
κοινωνίας και του έθνους, εξ ου και καθίσταται αναγκαία 
η συμμετοχή, η σύμπραξη και η ενεργός  παρουσία του 
κοινωνικού συνόλου στις διαγραφόμενες πολιτικές, καθ’ 
ότι η απαιτούμενη εθνική συναίνεση και αίσθηση εθνι-
κού συμφέροντος συνιστούν την conditio sine qua non 
παρουσίας και επιβίωσης του κράτους. Το επιδιωκόμενο 
πλαίσιο εκσυγχρονισμού των κρατικών δομών και της 
λειτουργίας τους, δείγμα του οποίου λαμβάνει χώραν  κατά 
την τρέχουσα χρονική διαδρομή, προϋποθέτει κατά το 
μάλλον ή ήττον, σαφή και συνειδητή γνώση, καθώς και 
σύζευξη εκείνων των στοιχείων, που συνθέτουν την εθνική 
ταυτότητα, δηλαδή την ιστορική πορεία, τις πολιτιστικές 
δυνάμεις, το αξιακό σύστημα, που εμπεριέχει παράδοση 
και γλώσσα ενός ιστορικού έθνους στη διαδρομή του 
στον κόσμο των κρατών.

Η αναφορά σε «εκσυγχρονισμό» του κράτους και της 
κοινωνίας, που παραπέμπει σε εισαγωγή εν είδει αντι-
γραφής ξένων αντιλήψεων, οι οποίες  ταυτίζονται ή και 
παράγονται από το διεθνές σύστημα και τα συμφέροντα 
που προβάλλει, συνθήκη που αντιμάχεται εν τοις πράγμασι 
την εθνική ταυτότητα, δεν συνάδει με την έννοια και το 
περιεχόμενο του αληθούς εκσυγχρονισμού. Αντιθέτως, 
συνηγορεί και αποσκοπεί σε πολιτικές, στοχεύουσες στην 
πολυεπίπεδη εξάρτηση της χώρας και την υπονόμευση 
της πολιτιστικής της ταυτότητας, μετατρέποντάς την σε 
δορυφοροποιημένη ζώνη, ικανή να αποδέχεται και να 
ενσωματώνει πολιτικές και συστήματα αξιών, που οδηγούν 
σε εξάρτηση από τον διεθνή παράγοντα. 

Η σημερινή παγκόσμια κρίση πανδημίας, που επιφέρει 
κατά τρόπο καταλυτικό μια πολυδιάσταση κρίση, το κυρί-
αρχο πλαίσιο της οποίας παραπέμπει στην οικονομική, 
κατ’ επέκτασιν δε στην κοινωνική όψη του φαινομένου, 
αναδεικνύει το γεγονός ότι αυτοί που θα επιβιώσουν της 
επερχόμενης λαίλαπας θα είναι οι ανθεκτικότεροι λαοί 
μέσα από την ιστορική τους διαδρομή, τον πολιτισμό, 
την κοινωνική τους συγκρότηση, αλλά και την ικανότητα 
επιβίωσης διά της δημιουργίας δεδομένων πρωτογενούς 
παραγωγής. 

Είναι προβλέψιμα δεδομένο ότι, παρά τη  συμμετοχή 
της Ελλάδας και των υπολοίπων χωρών στην ΕΕ και το 
κοινό νόμισμα, η κρίση θα επιφέρει αφεύκτως πολιτικές 
και τάσεις απόκλισης, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι 
εθνικές ανάγκες των χωρών, δεδομένου του γεγονότος 
ότι οι ανάγκες επιβίωσης των κρατών, όπως και οι εθνικές 
τους ταυτότητες, υπερέχουν κατά ταύτα του ενωσιακού 
προτάγματος. Καταλήγοντας, το αληθές περιεχόμενο του 
εκσυγχρονισμού παραπέμπει αφενός στην ικανότητα των 
κυβερνήσεων να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και επ’ 
ωφελεία του λαού εκδηλούμενες μικρής ή μεγάλης έντασης 
κρίσεις, είτε αφορούν στην υγεία είτε στην άμυνα και την 
εξωτερική πολιτική, έτσι ώστε η εθνική σύμπνοια και συ-
γκρότηση να μην διασπάται, αφετέρου δε στη συμφιλίωση 
του ιστορικού και πρόσφατου παρελθόντος ενός έθνους, 
ενός κράτους με ενεργό παρόν και οραματιζόμενο μέλλον.

*Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής,
Διευθυντής Κέντρου Ανατολικών Σπουδών

Για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία,
Πάντειο Πανεπιστήμιο

///////////////////////////////////////////ΕΙΡΗΣΘΩ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Πόλεμος, λοιπόν, εναντίον 
ενός αόρατου εχθρού της 
ανθρωπότητας. Πόλεμος 

εκ των υστέρων και αφού 
ήδη η πανδημία θερίζει 

χιλιάδες και έχει γονατίσει 
τα χρηματιστήρια και την 

παγκόσμια οικονομία. 
Πόλεμος για να ανακοπεί 
η φοβερή ανατροπή που 
αυτός ο αόρατος εχθρός 

θα προκαλέσει και θα 
επιβάλει στις ζωές όλων

Η αναφορά σε 
«εκσυγχρονισμό» 
του κράτους και 

της κοινωνίας, που 
παραπέμπει σε εισαγωγή 

εν είδει αντιγραφής 
ξένων αντιλήψεων, οι 
οποίες  ταυτίζονται ή 
και παράγονται από το 
διεθνές σύστημα και τα 

συμφέροντα που προβάλλει, 
συνθήκη που αντιμάχεται 

εν τοις πράγμασι την εθνική 
ταυτότητα, δεν συνάδει 

με την έννοια και το 
περιεχόμενο του αληθούς 

εκσυγχρονισμού

Ο κορωνοϊός ξεσκέπασε την ανεπάρκεια
και τη μακαριότητα ηγετών του πλανήτη

Καλωσορίσατε στην πιο σκοτεινή, αβέβαιη και 
θλιβερή ώρα του κόσμου και της πολιτικής, τη 
χειρότερη εδώ και 75 χρόνια. Ο πλανήτης βιώνει 

τη θεομηνία του κορωνοϊού. Ταυτόχρονα διαπιστώνει την 
τραγική έλλειψη ικανών, φωτισμένων ηγετών να προλα-
βαίνουν και να επιλύουν προβλήματα. Όχι να τρέχουν 
κάθιδροι για να τα καταστείλουν.

Από το Πεκίνο μέχρι την Ουάσιγκτον και το Λονδίνο, 
από το Παρίσι  μέχρι τη Ρώμη και την Άγκυρα και σε 
πολλές άλλες πρωτεύουσες, ηγέτες χωρών έπαιξαν κυριο-

λεκτικά, πρώτα με 
καθησυχαστικές 
δηλώσεις, ύστερα 
με διαβεβαιώσεις 
ότι ελέγχουν την 
κατάσταση και, 
στο τέλος, μίλη-
σαν για… πόλεμο 
εναντίον ενός αό-
ρατου, θανατηφό-
ρου εχθρού. Να 
το πούμε ωμά και 
σταράτα: Η εκ των 
υστέρων στρατη-
γική κρατών για 
καταστολή και 
αντ ιμετώπιση 
του κορωνοϊού 
είναι… made in 
China! 

Ο Πρόε-
δρος των ΗΠΑ, 
Τραμπ, απέδωσε 
την πανδημία σε 
«κόλπο των Δη-
μοκρατικών» και 
ότι θα εξαφανιστεί 
«σαν από θαύμα». 
Για καθαρά προ-
εκλογικούς λό-

γους, επιχείρησε να εξαγοράσει εμβόλιο από γερμανική 
εταιρεία για να εξαπατήσει την αμερικανική πλέμπα. Στο 
τέλος μίλησε για έναν «ξένον ιό», τον οποίο, όμως, άφησε 
να καλπάσει ανεξέλεγκτος. 

Ο  Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, 
τουρκικής καταγωγής, για να εκλεγεί πέρσι εστίασε την 
εκστρατεία του αντιγράφοντας τον προκάτοχό του, Τσώρτσιλ. 
Αντί, όμως, να καλέσει τους Εγγλέζους «να πολεμήσουν 
και να μην παραδοθούν», τους είπε ξερά: «Πάρα πολλές 
οικογένειες θα χάσουν αγαπημένους τους πριν από την 
ώρα τους», αλλά τους διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του 
είχε «ένα σχέδιο». 

Ποιο ήταν αυτό; Η «ανοσία της αγέλης», που εξελίχθηκε 
σε εγκληματική ανοησία της ηγεσίας. Με πρωτοφανή 
ωμότητα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός άφησε ξεκάθαρα να 
νοηθεί ότι το 60% των  πολιτών θα νοσήσουν. Οι ευπαθείς 
ομάδες -ηλικιωμένοι και ασθενείς- θα αποδημήσουν εις 
Κύριον κατά εκατοντάδες χιλιάδες. Αυτό το σχέδιο του 
Τζόνσον σε τι διαφέρει από τη γενοκτονική εκμηδένιση 
εκατομμυρίων από τον Χίτλερ; 

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Μακρόν, σε διάγγελμά του 

(16.3.2020), πέντε φορές ανέφερε ότι η Γαλλία βρίσκεται 
σε πόλεμο! «Βρισκόμαστε σε πόλεμο. Σε πόλεμο κατά 
της δημόσιας υγείας, βέβαια, αλλά ο εχθρός είναι εκεί. 
Αόρατος, ασύλληπτος. Ποτέ η Γαλλία δεν είχε λάβει τέ-
τοιες αποφάσεις σε καιρό ειρήνης», είπε. Κι όμως: Την 
προηγούμενη εβδομάδα, σε όλη τη χώρα ήταν ανοικτά 
χιονοδρομικά κέντρα, εστιατόρια, καφέ, δισκοθήκες, στά-
δια, ενώ πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη σύνοδος… 
Στρουμφ, με συμμετοχή 3.500 προσώπων. 

Η Καγκελάριος Μέρκελ, η οποία χαρακτηριζόταν ως 
«η ηγέτιδα της Ευρώπης», ίσως και του κόσμου, άφησε 
τους χειρισμούς αντιμετώπισης της κορωναϊκής λαίλαπας 
σε έναν νεαρό Υπουργό Υγείας. Στο πρώτο τηλεοπτικό 
διάγγελμά της, στα 14 χρόνια στην καγκελαρία (18.3.2020), 
αίφνης προσγειώθηκε ανώμαλα στην οδυνηρή πραγ-
ματικότητα: 

«Η κατάσταση είναι σοβαρή, πάρτε την στα σοβαρά. 
Από τη στιγμή της γερμανικής επανένωσης... όχι, από τη 
στιγμή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δεν έχει υπάρξει 
μεγαλύτερη πρόκληση για τη χώρα μας, που να εξαρτάται 
τόσο πολύ από την κοινή μας δράση και αλληλεγγύη», είπε. 

Η Ιταλία είναι το κλασικό παράδειγμα αφόρητης με-
σογειακής μακαριότητας και ανεμελιάς. Μετά την Κίνα, 
είναι η χώρα με τα περισσότερα κρούσματα και θανάτους. 
Γιατί; Διότι ακριβώς η κυβέρνηση και ο λαός υποτίμησαν 
την έκταση και την ένταση της θεομηνίας. Τώρα μετρούν 
εκατοντάδες νεκρούς κάθε ημέρα.

Αλλ’ είναι και ο Τούρκος Πρόεδρος. Όλοι διερωτώντο 
γιατί η Τουρκία των 80 εκ. δεν είχε ανακοινώσει κανένα 
κρούσμα του κορωνοϊού. Τα ελεγχόμενα ΜΜΕ και ο Ερ-
ντογάν  διαμήνυσαν πως το τουρκικό DNA προφυλάσσει 
τους Τούρκους, όπως, φυσικά, η ισλαμική και τουρκική 
υπεροχή! Αλαζονεία, άγνοια, παραφροσύνη; Όχι μόνο 
αλλά περισσότερο έγνοια του δικτάτορα για τον τουρισμό 
και τα προσωπικά του συμφέροντα. 

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν, παραδέχτηκε (18.3.2020): «Πιστεύω πως 
όλοι μας, που δεν είμαστε ειδικοί, είχαμε υποτιμήσει 
στην αρχή τον κορωνοϊό. Καταλάβαμε ότι όλα αυτά τα 
μέτρα που πριν από δυο-τρεις εβδομάδες φαίνονταν δρα-
κόντεια, έπρεπε να ληφθούν τώρα…». Τώρα; Με τόση 
καταστροφική καθυστέρηση, επειδή κάθε Πρόεδρος ή 
Πρωθυπουργός ήθελε να παίξει πολιτικά, προεκλογικά 
ή οικονομικά παιχνίδια;

Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας δήλωσε (18.3.2020): «Ο κορωνοϊός συνιστά μια 
πρωτόγνωρη απειλή. Αλλά αυτό είναι και μια πρωτόγνωρη 
ευκαιρία να συσπειρωθούμε εναντίον ενός κοινού εχθρού, 
ενός εχθρού της ανθρωπότητας». Ούτε συσπείρωση, ούτε 
συνεργασία κρατών και κυβερνήσεων αλλ’ ενστικτώδεις 
εκ των υστέρων δράσεις καταστολής. 

Πόλεμος, λοιπόν, εναντίον ενός αόρατου εχθρού 
της ανθρωπότητας. Πόλεμος εκ των υστέρων και αφού 
ήδη η πανδημία θερίζει χιλιάδες και έχει γονατίσει τα 
χρηματιστήρια και την παγκόσμια οικονομία. Πόλεμος 
για να ανακοπεί η φοβερή ανατροπή που αυτός ο αό-
ρατος εχθρός θα προκαλέσει και θα επιβάλει στις ζωές 
όλων. Ο πατέρας της Ιατρικής, Ιπποκράτης (460-370 
π.Χ.) διασάλπισε το διαχρονικώς αυτονόητο: «Κάλλιον 
το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν». Μάλλον πάρα πολύ 
αργά πολλοί ηγέτες του πλανήτη μας το σκέφτηκαν… 

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ




	simerini_1-1_inn
	simerini_2-2_inn
	simerini_3-3_inn
	simerini_4-4_inn
	simerini_5-5_inn
	simerini_6-6_inn
	simerini_7-7_inn
	simerini_8-8_inn
	simerini_9-9_inn
	simerini_10-10_inn
	simerini_11-11_inn
	simerini_12-12_inn
	simerini_13-13_inn
	simerini_14-14_inn
	simerini_15-15_inn
	simerini_16-16_inn
	simerini_17-17_inn
	simerini_18-18_inn
	simerini_19-19_inn
	simerini_20-20_inn
	simerini_21-21_inn
	simerini_22-22_inn
	simerini_23-23_inn
	simerini_24-24_inn
	simerini_25-25_inn
	simerini_26-26_inn
	simerini_27-27_inn
	simerini_28-28_inn
	simerini_29-29_inn
	simerini_30-30_inn
	simerini_31-31_inn
	simerini_32-32_inn

