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Έτοιμοι οι πολίτες 
για καθολικό lockdown

•Τα τρία στρατηγικά στάδια 
της ΕΕ, η αξία της ανθρώπινης 
ζωής και η ανάγκη αντίδρασης 
στον τουρισμό και σε άλλους το-
μείς για να ξεπεραστεί η κρίση    

• Ο εμφύλιος για το ευρω-
ομόλογο, τα νέα μνημόνια και 
η αναδιάρθρωση οικονομι-
κών στόχων 

• Ο οικονομικός πόλεμος 
για το εμβόλιο του κορωνοϊού  
ΣΕΛΙΔΑ /// 4

Στον πάγο η παγκόσμια 
πραγματική οικονομία

Πλήρη απαγόρευση 
κυκλοφορίας και καθολικό 
lockdown,  εμφανίζεται έτοιμη 
η κυπριακή κοινωνία να 
αποδεχθεί, με επτά στους δέκα 
πολίτες να θεωρούν μια τέτοια 
ενδεχόμενη απόφαση -ένεκα 
της δύσκολης κατάστασης στην 
οποία βρισκόμαστε λόγω της 
επέλασης του κορωνοϊού- ως 
επιβεβλημένη. 
Η ετοιμότητα αυτή, που 
δεδομένου του βαθμού 
στον οποίο εκφράζεται θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί 
και ως απαίτηση της μεγάλης 
πλειοψηφίας της κοινωνίας, 
αποτυπώνεται στα ευρήματα 
διαδικτυακής δημοσκόπησης 
που διενήργησε για λογαριασμό 
της «Σημερινής» της 
Κυριακής ο Οργανισμός IMR/
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™, 
όπου καταγράφονται οι 
σκέψεις και σκιαγραφείται η 
ζωή των συμπολιτών μας στην 
εποχή του κορωνοϊού. 
Όπως προκύπτει από τη 
δημοσκόπηση, τα περιοριστικά 
μέτρα που ήδη εφαρμόζονται 
έχουν επηρεάσει σε 
πολύ μεγάλο βαθμό την 
καθημερινότητα σχεδόν του 
συνόλου του πληθυσμού της 
Κύπρου, καθώς εννέα στους 

δέκα πολίτες αναφέρουν 
πως η καθημερινότητά τους 
έχει επηρεαστεί, είτε πολύ 
είτε αρκετά. Ενδεικτικό 
τούτου είναι το γεγονός ότι 
περισσότεροι από τους μισούς 
συμπολίτες μας, σύμφωνα με 
τη δημοσκόπηση, βρίσκονται 
σε αυτοπεριορισμό στο σπίτι 
και πραγματοποιούν μόνο τις 
απαραίτητες μετακινήσεις, 
ενώ τέσσερεις στους δέκα 
μετακινούνται μόνο για την 
εργασία και, επίσης, για τις 
βασικές τους ανάγκες. 
Παρόλο που η πλειοψηφία 
των συμπολιτών 
μας δηλώνουν ότι 
θα μπορούσαν ν’ 
αντεπεξέλθουν στις 
βραχυπρόθεσμες 
οικονομικές τους 
υποχρεώσεις για κάλυψη 
βασικών αναγκών, όπως 
τρόφιμα και εξόφληση 
λογαριασμών, 
τα πράγματα 
αντιστρέφονται 
αρνητικά σε ό,τι 
έχει να κάνει με τη 
δυνατότητα εξόφλησης 
ενοικίων και 
αποπληρωμής δόσεων 
δανείων. 
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Δεδομένης της δύσκολης 
κατάστασης που επικρατεί, 
πώς θα αξιολογούσατε μια 
ενδεχόμενη απόφαση για 
απαγόρευση κυκλοφορίας 

και καθολικό lockdown;

Αχρείαστη

7%

Επιβεβλημένη

73% Υπερβολική

20%

ΗΛΙΑΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ 
«Ακριβό σπορ η Άμυνα, 
αλλά η ελευθερία δεν 

είναι δωρεάν»

•Η πρώτη αποκλειστική συνέ-
ντευξη του τέως Αρχηγού της 
Εθνικής Φρουράς Ηλία Λεοντάρη  
• Έδωσε τον δικό του περιεκτικό 
ορισμό στον υβριδικό πόλεμο, 
αυτόν τον «νέο πόλεμο» που δημι-
ουργεί μια νέα εποχή, όπου τα δύο 
κράτη του Ελληνισμού θα πρέπει 
ν’ αντεπεξέλθουν νικηφόρα 
•«Ο Έφεδρος και ο Εθνοφύλακας 
είναι τα ζωντανά κύτταρα της ΕΦ 
στην κοινωνία μας»
•«Ο στρατιώτης είναι η απάντη-
ση σ’ εκείνους που θέλουν να 
πιστεύουν ότι η νεολαία χάλασε» 
•«Ο αριθμός των φυλακίων πρέπει 
να μειωθεί περαιτέρω, ώστε να 
διεξάγεται καλύτερη και αποτελε-
σματική εκπαίδευση στις μονάδες»
ΣΕΛΙΔΕΣ /// 6-7

1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955
Τα δύο στρατηγικά 

λάθη που οδήγησαν 
στην προβληματική 
λύση της Ζυρίχης
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Ο κορωνοϊός συνεχίζει να 
μας απειλεί. Πέραν των κατά 
καιρούς συμβατικών πολέμων, 
είναι από τις λιγοστές  φορές, 
αν όχι η μοναδική στην παγκό-
σμια ιστορία, που  τα κράτη 
επιβάλλουν περιοριστικά μέ-
τρα και οι πολίτες τα αποδέχο-
νται. Διότι είναι κοινώς αντιλη-
πτόν ότι, χωρίς την εφαρμογή 
τους, δεν υπάρχει ασφάλεια. 
Κινδυνεύουν ανθρώπινες 
ζωές και ειδικότερα αυτές 
των ευπαθών ομάδων. Των 
πατεράδων μας, των μανάδων 
μας, των παππούδων μας και 
των γιαγιάδων μας. Όχι μόνο η 
κοινή λογική, αλλά και η ηθική 
επιβάλλουν να πειθαρχήσουμε. 
Διότι, όσο πιο πειθαρχημένοι 
είμαστε, τόσο πιο γρήγορα θα 
βγούμε από την κρίση και τόσο 
πιο εύκολα θα επανέλθουμε 
στην ομαλότητα. Αυτή είναι η 
συνταγή για να περιορίσου-
με και τα κρούσματα  και τις 
απώλειες ζωών. Ο καθένας 
είναι υπεύθυνος έναντι του 
εαυτού του και το κράτος έχει 
την ευθύνη όλων μας.  
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 2 /// 

ΘΕΣΗ
Κακομαθημένοι 
παρτάκηδες… 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Το ημερολόγιο της 

ανευθυνότητας και οι 
βαριές ευθύνες
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ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 
 Η ανεξέλεγκτη 

πύλη του… 
κακού!
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ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 
Πώς θα μοιάζει 

ο κόσμος μετά την 
κρίση πανδημίας 

ΣΕΛΙΔΑ /// 23



Στη στήριξη του τομέα δημόσιας υγεί-
ας, παραμερίζοντας τουλάχιστον σε 
ένα βαθμό, αν όχι εξολοκλήρου, το 

διαχρονικό φλερτ με την ιδιωτικοποίηση 
των πάντων, ακόμη και στην υγεία, στρέφει 
δειλά πλέον το βλέμμα της η παγκοσμιότη-
τα. Η οικουμενική κρίση που προκάλεσε, 
με ρυθμούς σοκ, ο νέος κορωνοϊός, στοι-
χίζοντας τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, 
παράλληλα με τις εικόνες κατάρρευσης 
δημοσίων συστημάτων υγείας σε κατά τα 
άλλα πλούσιες χώρες, δεν αφήνει περιθώρια 
παρερμηνειών ως προς τις εθνικές προ-
τεραιότητες την επόμενη μέρα. Και αυτό 
πρέπει να αφορά πρωτίστως την Κυπριακή 
Δημοκρατία που εισήγαγε και λειτουργεί 
σε νηπιακή ακόμη φάση, το Γενικό Σχέδιο 
Υγείας (ΓΕΣΥ). 

Έφερε ο… φούρνος την… 
πυρά!

Ας συμφωνήσουμε πρώτα στα πολύ 
απλά. Οι πολιτικές λιτότητας και λιγότερου 
κράτους - ίδιον του καπιταλισμού και άκρα-
του νεοφιλελευθερισμού - κούρεψαν (και 
τώρα έχουμε τις αποδείξεις από παντού 
στην Ευρώπη) τα κρατικά νοσηλευτήρια, τα 
οποία, όμως, την ώρα του πολέμου, αποδεί-
χθηκε περίτρανα ότι αποτελούν το… σώμα 
εκστρατείας ενάντια στον εχθρό. 

Τα δημόσια συστήματα υγείας σε όλες 
τις χώρες της Ε.Ε δείχνουν να πιέζονται 
όσο ποτέ άλλοτε και καθένα ξεχωριστά 
αναδεικνύει τις ελλείψεις και αδυναμίες 
του, ως αποτέλεσμα της κατεύθυνσης που 
έλαβε η νέα τάξη πραγμάτων μέσα από το 
νεοφιλελεύθερο μπλοκ των Βρυξελλών. 

Και όπως ορθώς ο λαός θυμοσοφεί, 
“ύστερα φέρνει ο φούρνος την πυρά”. Εν 
μέσω νηνεμίας ουδείς μπορούσε να έχει 
την πραγματική εικόνα των ελλείψεων, των 
αδυναμιών, των συνεπειών της “εγκατά-
λειψης” των δημοσίων συστημάτων υγείας 
προς όφελος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 
Τώρα, όμως; Τώρα που ο πόλεμος μπήκε 
στο σπίτι μας; Τώρα φαίνονται τα πάντα τόσο 
κρυστάλλινα. Υποδομές, τεχνολογία, προ-

σωπικό, αναλώσιμα. Λέξεις που “κοσμούν” 
με τον χειρότερο τρόπο την καθημερινότητα 
δισεκατομμυρίων πολιτών σε όλη την υφή-
λιο. Λέξεις που καθεμιά ξεχωριστά και όλες 
μαζί μετατρέπονται σε μαχαιριές, στο πιο 
ζωτικό όργανο του κόσμου. Την ίδια τη ζωή. 

Ένα ερώτημα βασανίζει τον γράφοντα εδώ 
και τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Αλήθεια, 
ποιος είναι ο ρόλος των ιδιωτικών νοσηλευ-
τηρίων στην πανδημία; Παρακολουθώντας, 
λόγω  επαγγέλματος, όλες τις εξελίξεις και 
εκτός Κύπρου, δεν είδα και δεν νομίζω ότι 
θα δω πουθενά μια είδηση, για την ανάληψη 
από τον ιδιωτικό τομέα υγείας του βάρους 
που του αναλογεί στη διαχείριση της πανδη-
μίας. Αντίθετα, βλέπω να πυροβολούμαστε 
πανταχόθεν για την περιβόητη “προσπάθεια 
εξομάλυνσης της καμπύλης της πανδημίας, 
ώστε να μπορούν τα δημόσια συστήματα 
υγείας ν’ αντεπεξέλθουν στο μεγάλο κακό”. 
Άρα; Άρα όλοι αναμένουν από τα δημόσια 
συστήματα υγείας, τους “μαχητές της πρώτης 
γραμμής” αυτών, να αφιερωθούν ψυχή τε 
και σώματι στην καταπολέμηση του αόρατου 
εχθρού, έχοντας όμως πολύ λιγότερα όπλα 
απ’ ό,τι θα έπρεπε. Και σίγουρα απείρως 
λιγότερα από αυτά που συσσώρευσε μέσα 
από κέρδη ασφαλιστικών εταιρειών ο ιδι-

ωτικός τομέας υγείας. Όνειδος!

Ηχηρά απούσα η Ε.Ε. 
Η πανδημία και κυρίως το γεγονός ότι 

έπληξε εν συνόλω την Ευρωπαϊκή Επι-
κράτεια - πολύ περισσότερο και από την 
Ασία - ανέδειξε με τον πλέον γλαφυρό τρόπο 
και τις δομικές αδυναμίες της Ε.Ε., που σε 
άλλη μια κρίση δείχνει να τρέχει τα γεγονότα, 
αντί να τα προλαβαίνει. Η αντανακλαστική 
αντίδραση σε ό,τι αφορά τις οικονομικές 
πτυχές της κρίσης δείχνει ένα σώμα που 
μετρά το χρήμα, πολύ περισσότερο από την 
υγεία και ασφάλεια των πολιτών του. Ενώ 
το Eurogroup π.χ. ήταν και είναι σε διαρκή 
συνεδρίαση για να βρεθούν οι τρόποι απορ-
ρόφησης της επί θύραις ύφεσης, ουδένα 
άλλο όργανο των Βρυξελλών, που να αφορά 
στη δημόσια υγεία, δείχνει να έχει το πάνω 
χέρι στον συντονισμό των χωρών - μελών. 
Τρεις και πλέον τηλεδιασκέψεις των αρχη-
γών κρατών και κυβερνήσεων, άλλες τόσες 
των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών. Σε 
όλες συζητήθηκε η ανάγκη κεντρικής δια-
χείρισης αναλωσίμων και προστατευτικού 
εξοπλισμού. Απόφαση καμία. 

Έλλειψη σε αναπνευστήρες. Γιατροί να 
αναλαμβάνουν τον ρόλο του Θεού και να 

αποφασίζουν ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. 
Και την ίδια ώρα ειδήσεις για απαγόρευ-
ση εξαγωγών από τη Γερμανία, την άλφα 
και τη βήτα χώρα. Αλήθεια,  αυτό είναι 
Ευρώπη των λαών; Αλήθεια, αυτό το συ-
νονθύλευμα θεωρεί εαυτόν επιτυχημένο 
και αρκούντως παρεμβατικό για την ποιό-
τητα ζωής εκατομμυρίων Ευρωπαίων; Θα 
ήταν απλώς ανέκδοτο. Γιατροί από Ρωσία 
ακούς, γιατροί από Κίνα ακούς, γιατροί 
από Κούβα ακούς, φτάνουν σε μπουλούκια 
στην αιμάσσουσα, λόγω κορωνοϊού, Ιταλία. 
Για να βοηθήσουν να μην καταρρεύσει το 
σύστημα, για να δώσουν ό,τι έχουν και δεν 
έχουν για να μην αποψιλωθεί μια χώρα με 
χιλιάδες χρόνια ιστορίας. Άκουσε κανείς 
για Ευρωπαίους γιατρούς; Αν άκουσε, ας 
μας το πει και μας που δεν. 

Και ένα τελευταίο. “Η Ε.Ε. αποφάσισε 
να διαθέσει μπλα μπλα εκατομμύρια στην 
έρευνα για εντοπισμό εμβολίου και φαρμά-
κου…”. Τώρα; Πριν τι έκανε για την έρευνα 
και καινοτομία στον τομέα της υγείας; Γιατί 
η έρευνα και καινοτομία αφορούσε μόνο 
στο επιχειρείν και στον πολλαπλασιασμό 
των κερδών; Γιατί; Είναι τόσα τα γιατί που 
πρέπει την επόμενη μέρα να απαντήσει 
το διευθυντήριο των Βρυξελλών. 
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Θεωρούμε ότι το lock down, που 
αποφασίστηκε από την Κυβέρνη-
ση, είναι λογικό και ήπιας μορφής. 
Εάν, όμως,  κάποιοι ασυνείδητοι δεν 
μπορούν να αντιληφθούν ότι βρι-
σκόμαστε σε πόλεμο με έναν αόρατο 
και ιδιαιτέρα επικίνδυνο έως και 
θανατηφόρο εχθρό, θα πρέπει να 
τους επιβληθούν αυστηρότερα μέ-
τρα και δη ποινές. Μηδενική Ανοχή! 

Το κράτος συμπεριφέρθηκε με 
υπευθυνότητα. Όπως και η συντρι-
πτική πλειοψηφία των πολιτών. 
Όμως, κάποιοι εξ ημών εξακο-
λουθούν να είναι και ανεύθυνοι 
και ασυνείδητοι. Κακομαθημένοι 
παρτάκηδες! Γι’ αυτούς δεν υπάρχει 
άλλοθι. Διότι, παρ’όλες τις ανακοι-
νώσεις και υποδείξεις ότι μπορούν 
να μετατραπούν σε μολυσμένους 
ταχυδρόμους του ιού, που προκα-
λεί ακόμη και τον  θάνατο, η απεί-
θαρχη δράση τους είναι συνειδητά 
εγκληματική. Οι ίδιοι, θα μπορούσε 
να ισχυριστεί κάποιος, έχουν το δι-
καίωμα να εκβιάζουν τη μοίρα τους. 
Δεν έχουν, όμως, κανένα δικαίωμα 
να καθορίζουν την τύχη των άλλων. 
Το εμείς είναι πάνω από το εγώ! 

Βεβαίως, υπάρχουν Ιεράρχες 
που θέλουν να βλέπουν τα πράγ-
ματα αλλιώς. Κατανοούμε το σκε-
πτικό τους, ότι δηλαδή οι πιστοί 
δεν έχουν να φοβηθούν από τη 
Λειτουργία και τη Θεία Κοινωνία. 
Ας αφήσουν, όμως, και λίγο χώρο 
για την επιστήμη. Διότι, κινδυ-
νεύουν να παρεξηγηθούν. Και να 
θεωρηθούν κάποιοι εξ αυτών ότι 
έχουν το αλάθητο, το οποίο, όμως, 
αποποιήθηκε ακόμη και αυτός ο 
Πάπας. Ή ότι μπορούν να αντικα-
θιστούν τον Θεό και το Θέλημά Του 
στη Γη! Δηλαδή, ακόμη χειρότερα.  

Στεκόμαστε σε ό,τι επί του θέμα-
τος έχει επισημάνει ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης. Δεν κινδυνεύει, είπε, η 
πίστη, αλλά οι πιστοί, οι οποίοι, ούτως 
ή άλλως,  δύνανται να προσεύχονται 
παντού, αφού ο Θεός είναι παντού. 
Και προσθέτουμε: Δεν αμαρτάνουν 
όσοι δεν πάνε στην εκκλησία λόγω 
κορωνοϊού. Αμαρτάνουν, μάλλον, 
όσοι θέλουν να αψηφούν προκλητικά 
τις επιπτώσεις από τον κορωνοϊό και,  
αντί να προστατέψουν τους πιστούς, 
τους εκθέτουν σε μολυσματικό κίν-
δυνο. Και τους ίδιους και τα αγαπη-
μένα τους πρόσωπα και τον κάθε 
συμπολίτη τους. Σεβασμός λοιπόν 
και αγάπη στον πλησίον. 

Στο διά ταύτα: Τα περιοριστικά 
μέτρα σταδιακά θα καταργηθούν. 
Οι ελευθερίες μας θα επανέλθουν. 
Χρήματα θα χαθούν, αλλά μπορούν 
να αποκτηθούν εκ νέου. Εκείνο, 
όμως, που εάν χαθεί από δική μας 
αμέλεια, απειθαρχία ή ασυνειδη-
σία, δεν μπορεί να επιστρέψει, εί-
ναι η ανθρώπινη ζωή! Αυτό μην το 
ξεχνάτε ποτέ.    

... Συνέχεια από σελίδα 1

ΘΕΣΗ

Η 
πρόληψη είναι η κα-
λύτερη, πιο επιτυχής 
και σωτήρια συνταγή 
σε κάθε ασθένεια. Το 
ίδιο ισχύει και σε πολ-
λές εκφάνσεις της ζωής 
μας. Πρώτιστος στόχος 

των κρατών, των κυβερνήσεων και των ηγε-
τών τους είναι να προβλέπουν και έγκαιρα 
να αντιμετωπίζουν κινδύνους και απειλές 
εναντίον του λαού. Και αν μεν οι απειλές 
είναι ορατές, π.χ. τρομοκρατικές ενέργειες, 
τα κράτη και οι κυβερνήσεις ήδη μεριμνούν 
και επενδύουν δισεκατομμύρια για την αντι-
μετώπισή τους. Απέτυχαν, όμως, να επεν-
δύσουν στην πρόληψη για την υγεία των 
λαών τους. Η υγεία, όπως και η Παιδεία του 
λαού είναι ο ατίμητος πλούτος ενός κράτους. 
Με υγιή και πεπαιδευμένο λαό ένα κράτος 
προοδεύει, προχωρεί και αναδεικνύεται. Η 
πανδημία με τον κορωνοϊό αποδεικνύει 
και επιβεβαιώνει πως τα περισσότερα 
κράτη του πλανήτη δεν διδάσκονται και 
αρνούνται να μάθουν από προηγούμενες 
μάστιγες που θέρισαν κυριολεκτικά εκα-
τομμύρια ανθρώπους. 

Άντλησαν μαθήματα
Πότε εκδηλώθηκε ο νέος κορωνοϊός; 

Τον περασμένο Δεκέμβρη, στην Κίνα. Η 
χώρα αυτή, απολυταρχική, κομμουνιστι-
κή, απέκρυψε αρχικά την εκδήλωσή του, 
εμφανώς υποτίμησε την επικινδυνότητά 
του και απέφυγε τάχιστα να αντιδράσει, 
ώστε, πρώτον, να εξουδετερώσει τη θανά-
σιμη απειλή. Δεύτερον, να ενημερώσει την 
παγκόσμια κοινότητα για τους εντεύθεν 
κινδύνους, ώστε να ληφθούν προληπτικά, 
κατασταλτικά και θεραπευτικά μέτρα. 

Λογικά, όχι μόνο η Κίνα μα όλος ο 
πλανήτης όφειλε να πάρει μαθήματα από 
την προηγούμενη επιδημία, τον SARS-
CoV-2 (Νοέμβριος 2002-Ιούλιος 2003, 
που ξεκίνησε πάλι από την Κίνα) και να 
προετοιμαστεί έγκαιρα. Μερικές χώρες, οι 
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οποίες υπέστησαν τις επιπτώσεις εκείνου 
του κορωνοϊού, άντλησαν τα ανάλογα μαθή-
ματα, προετοιμάστηκαν και αντιμετώπισαν 
αποτελεσματικά τον κορωνοϊό COVID-19. 

Αυτές οι χώρες είναι: Η Ταϊβάν, η Ν. 
Κορέα και η Σιγκαπούρη. Πώς ενήργησαν 
και γιατί αποτελούν παράδειγμα κρατικής 
προβλεπτικότητας, ετοιμότητας και διαφά-
νειας προς μίμηση από τα υπόλοιπα κράτη; 

Ταϊβάν: Προετοιμασία, 
τεχνολογία, διαφάνεια

Η Ταϊβάν, με 23 εκ. πληθυσμό και σε 
πολιτική αντιπαράθεση με την ηπειρω-
τική Κίνα, μετά τη Μεγάλη Πορεία του 
Μάο τσε Τουνγκ και την επιβολή του 
κομμουνισμού, θεωρείται ως η χώρα με 
το καλύτερο σχέδιο υγείας στον κόσμο. 
Γιατί; Στηρίζεται σε δύο, κυρίως δεδομένα:

Πρώτον, σε έναν συνδυασμό έγκαιρης 
προετοιμασίας, τεχνολογίας αιχμής και διαφά-
νειας. Οι πρόσφατοι αριθμοί καταδεικνύουν 
γύρω στα 100 κρούσματα και έναν μόνο 
θάνατο. Ένας Έλληνας γιατρός, ο Μάριος Πα-
παδάκης, σε πρόσφατη (18.3.2020, Sigmalive) 
μακροσκελή ανάρτησή του στο facebook, 
περιγράφει με λεπτομέρειες πώς αυτή η χώρα 
μπόρεσε να αντιμετωπίσει τον κορωνοϊό. 
Όπως επισημαίνει, η Ταϊβάν είναι μια από 
τις πιο εξελιγμένες χώρες του κόσμου και 
το σύστημα υγείας της «ήρθε φέτος πρώτο 
στον κόσμο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, 
πράγμα που εύκολα καταλαβαίνει κανείς 
ότι έχει γίνει σημαία από τους ντόπιους που 
το εμπιστεύονται απόλυτα». 

Και προσθέτει: «Βασικά του πλεονε-
κτήματα είναι η δυνατότητα που δίνει για 
καθολική πρόσβαση, οι μικροί χρόνοι ανα-
μονής και το κόστος. Είναι όλα πάρα-πάρα 
πολύ φτηνά. Η εθνική ασφάλεια καλύπτει 
το 99% των ασθενών, αλλά ακόμα και οι 
ανασφάλιστοι χρειάζεται να πληρώσουν 
πολύ λίγα. Κάθε ασθενής έχει μια κάρτα 
υγείας,  στην οποία είναι αποθηκευμένο 
όλο το ιστορικό που διαβάζεται με ένα 
απλό swipe σε οποιοδήποτε μηχάνημα. 

10.000 κρεβάτια!
»Η χώρα έχει αρκετά μεγάλα νοσοκο-

μεία, υπερλούξ ξενοδοχειακά, με ακριβά 
ιατρικά facilities πρώτης κλάσης ενώ κοντά 
στην πρωτεύουσα Ταϊπέι βρίσκεται το 
μεγαλύτερο νοσοκομείο του κόσμου, με 
μέγιστη χωρητικότητα τα 10.000 κρεβάτια».

Δεύτερον, η Ταϊβάν πήρε το μάθημά 
της μετά την εκδήλωση του κορωνοϊού 
SARS-CoV-2, το 2002-3. Ο Έλληνας γιατρός 
παρατηρεί: «Το 2003, μετά την επιδημία 
του SARS,  ενισχύθηκε σημαντικά το Κέντρο 
Ελέγχου Ασθενειών της Ταϊβάν (που είχε 
ιδρυθεί το 1999), το οποίο πριν από 3 
μήνες, εξαιτίας αναφορών για κρούσματα 
πνευμονίας στην Κίνα, διέταξε έλεγχο σε 

όλες τις πτήσεις από την Ούχαν. 
»Αυτό έγινε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

(!) και στις 5 Ιανουαρίου διατάχθηκε προ-
ληπτική καραντίνα όλων των αφιχθέντων 
από την Ούχαν για 14 ημέρες. Να θυμίσω 
εδώ ότι ο ιός ανακοινώθηκε από την Κίνα 
στις 7 Γενάρη 2020 και το γονιδίωμά του 
στις 12 Γενάρη. Η Ταϊβάν, λοιπόν, έβαλε 
στοπ προτού καν ανακοινωθεί ο ιός».

Ν. Κορέα: Ιχνηλάτηση 
καρτών και κινητών

Η Νότιος Κορέα έχει επαινεθεί για τον 
τρόπο αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Για 
τους εξής λόγους: Πρώτον, το τεράστιο πρό-
γραμμα ελέγχων για την ασθένεια που ξε-
πέρασε κάθε όριο. Το πιο χαρακτηριστικό 
της κορεατικής στρατηγικής βιοάμυνας 
αντιμετώπισης του ιού είναι πολύ απλό: 
Έλεγχοι, έλεγχοι, ακόμα περισσότεροι 
έλεγχοι, χάρη σε ένα άρτια οργανωμένο 
σύστημα υγείας και σε μια εξελιγμένη βι-
οτεχνολογία, η οποία μπορεί να παράγει 
15.000 αντιδραστήρια την ημέρα.

Δεύτερον, το σύστημα παρακολούθησης 
ασθενών διά των τραπεζικών καρτών και 
των κινητών τηλεφώνων. Μπορεί αυτή η 
πρακτική να είναι απαράδεκτη για τις δυτικές 
φιλελεύθερες χώρες, όμως στη Ν. Κορέα 
έσωσε ζωές και πρόλαβε κρούσματα του 
κορωνοϊού. Αυτό γίνεται με τρεις τρόπους

• Η Ν. Κορέα είναι η πρώτη χώρα στον 
κόσμο με χρήση πλαστικού χρήματος. Διά 
των συναλλαγών των πολιτών οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του κράτους γνωρίζουν κάθε 
στιγμή πού αυτοί βρίσκονται.

• Η Ν. Κορέα έχει περισσότερα κινητά 
τηλέφωνα αντί κατοίκους. Όπως και με 

τις τραπεζικές κάρτες, το κράτος γνωρί-
ζει πού ακριβώς βρίσκεται κάποιος όταν 
χρησιμοποιεί το τηλέφωνό του χάρη σε 
860.000 αναμεταδότες G4 και G5, που 
καλύπτουν το σύνολο της χώρας.

• Η παρακολούθηση γίνεται και με τα 
9 και πλέον εκ. κάμερες σε όλους τους 
δρόμους όλων των πόλεων της χώρας 
και κάθε πολίτης παρακολουθείται πε-
ρισσότερο από 90 φορές την ημέρα! Η Ν. 
Κορέα έχει ένα από τα πυκνότερα δίκτυα 
παρακολούθησης των πολιτών στον κόσμο. 

Σιγκαπούρη: Ικανή ηγεσία, 
επικοινωνία, διαφάνεια

Όταν ο Γ. Βασιλείου εξελέγη το 1988 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
ένας από τους μεγαλεπήβολους πλην μη 
πραγματοποιηθέντες στόχους του, ήταν να 
μετατρέψει την Κύπρο σε «Σιγκαπούρη της 
Μεσογείου». Προφανώς δεν είχε υπόψη του 
ότι η Σιγκαπούρη έγινε πραγματικό κράτος 
χάρη σε έναν ιδιοφυή πολιτικό, σε έναν ικανό 
οικονομολόγο και σε έναν φιλόσοφο. Πώς 
η Σιγκαπούρη αντιμετώπισε έγκαιρα και 
αποτελεσματικά τον κορωνοϊό; Πρώτα απ’ 
όλα ήταν προετοιμασμένη πριν εκδηλωθεί 
η ασθένεια, επειδή και αυτή πήρε μαθήματα 
από τον κορωνοϊό του 2002-3. Όταν στις 31 
Δεκεμβρίου 2019 ο κόσμος πληροφορήθηκε 
για τον ιό, αλλά δεν συνειδητοποίησε πόσο 
επικίνδυνος ήταν, η Σιγκαπούρη προετοι-
μάστηκε και ήταν έτοιμη.

Ήξερε ότι ο κορωνοϊός θα είχε σοβα-
ρές επιπτώσεις στην υγεία, στην οικονομία 
και στην κοινωνία. Όσοι πολίτες νόσησαν, 
κρατήθηκαν στα νοσοκομεία και δεν τους 
επετράπη να επιστρέψουν στην κοινωνία. 

Στα νοσοκομεία κρατήθηκαν και όσοι είχαν 
ήπια συμπτώματα. Επίσης επέβαλε καραντίνα 
κατ’ οίκον, αλλά αυστηρά και καθημερινά 
ελεγχόμενη από τις υπηρεσίες του κράτους.

Κοινωνική συνοχή
Από την άλλη, λειτούργησε δυνατά 

και αποτελεσματικά η κοινωνική συνοχή 
και συμμετοχή όλων των πολιτών στην 
υλοποίηση των αποφασισθέντων μέτρων. 
Κυρίως, όμως, λειτούργησαν:

• Η επικοινωνία των αρμόδιων υπουρ-
γείων και υπηρεσιών με τους πολίτες με 
συνεχή μηνύματα ενημέρωσης ενώ δι-
αχέονται στο διαδίκτυο εικονογραφημέ-
να μηνύματα με συγκεκριμένες οδηγίες 
πώς οι πολίτες να συμπεριφερθούν και 
να αντιδράσουν στον ιό.

• Πλήρης διαφάνεια στις ενέργειες της 
κυβέρνησης. Οι πολίτες εμπιστεύονται το 
κράτος και τις δομές υγείας.

• Ικανή, αξιόπιστη, ηγεσία με άρτια 
οργάνωση, η οποία ξέρει πώς και πότε 
να αποφασίσει και να ενεργήσει έγκαιρα 
και τάχιστα.

Όχι στο lockdown
Όπως γράφει ο καθηγητής Dale Fisher 

(The Conversation, 18.3.2020), υπεύθυνος 
ελέγχου επιδημιών στο εθνικό νοσοκομείο 
του Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης, η 
χώρα δεν είναι lockdown, τα σχολεία, τα πα-
νεπιστήμια, τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία 
λειτουργούν, επειδή, ακριβώς, λειτουργεί 
ένα συντεταγμένο και οργανωμένο κράτος. 

Τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκές χώρες; 
• Η Ιταλία έχει γονατίσει από τις χιλιάδες 

κρούσματα και τις εκατοντάδες νεκρών 
κάθε μέρα. 

• Η Γαλλία και η Ιταλία έθεσαν σε κατ’ 
οίκον περιορισμό τους πληθυσμούς, ενώ 
η Ισπανία παλεύει ν’ αντεπεξέλθει στη 
θεομηνία και θα εξελιχθεί σε μία νέα Ιταλία. 

• Η Βρετανία, μετά την «ανοσία της 
αγέλης» κατέληξε στην εγκληματική 
ανοησία της ηγεσίας της, η οποία τώρα 
τρέχει να προλάβει εθνική καταστροφή. 

• Στις ΗΠΑ ο Πρόεδρος Τραμπ δεν 
γνωρίζει τι να κάνει και τα κρούσματα και 
οι νεκροί αυξάνονται δραματικά. Πολλές 
χώρες της Ευρώπης - Γερμανία, Ολλανδία, 
Σουηδία… -  τρέχουν κατόπιν εορτής να 
προλάβουν τον όλεθρο. 

Συμπέρασμα: Συντεταγμένο, σοβαρό 
και υπεύθυνο κράτος με προβλεπτικό-
τητα, διορατικότητα, αποφασιστικότητα 
και έγνοια για τους πολίτες και σοβαρή, 
αξιόπιστη ηγεσία ικανή να σχεδιάζει και 
να ενεργεί έγκαιρα και αποτελεσματικά, 
ιδού η συνταγή σωτηρίας. Πόσα κράτη, 
περιλαμβανομένης της Κύπρου και της 
Ελλάδος, μπορούν να ισχυριστούν ότι 
ανταποκρίνονται στα πιο πάνω;
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Έ
τοιμη να αποδεχθεί και να εφαρ-
μόσει ακόμη πιο αυστηρά μέτρα, 
που θα περιλαμβάνουν πλήρη 
απαγόρευση κυκλοφορίας και 
καθολικό lockdown,  εμφανίζεται 
η κυπριακή κοινωνία, με επτά 
στους δέκα πολίτες να θεωρούν 

μια τέτοια ενδεχόμενη απόφαση -ένεκα της δύ-
σκολης κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε λόγω 
της επέλασης του κορωνοϊού- ως επιβεβλημένη. 

Η ετοιμότητα αυτή, που δεδομένου του βαθ-
μού στον οποίο εκφράζεται θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί και ως απαίτηση της μεγάλης 
πλειοψηφίας της κοινωνίας, αποτυπώνεται στα 
ευρήματα διαδικτυακής δημοσκόπησης που δι-
ενήργησε για λογαριασμό της «Σημερινής» της 
Κυριακής ο Οργανισμός  IMR/Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας™, όπου καταγράφονται οι σκέψεις 
και σκιαγραφείται η ζωή των συμπολιτών μας 
στην εποχή του… κορωνοϊού. 

Όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση, τα 
περιοριστικά μέτρα που ήδη εφαρμόζονται έχουν 
επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την καθημε-
ρινότητα σχεδόν του συνόλου του πληθυσμού 
της Κύπρου, καθώς εννέα στους δέκα πολίτες 
αναφέρουν πως η καθημερινότητά τους έχει 
επηρεαστεί, είτε πολύ είτε αρκετά. Ενδεικτικό 
τούτου είναι το γεγονός ότι περισσότεροι από 
τους μισούς συμπολίτες μας, σύμφωνα με τη 
δημοσκόπηση, βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό 
στο σπίτι και πραγματοποιούν μόνο τις απα-
ραίτητες μετακινήσεις, ενώ τέσσερεις στους 
δέκα μετακινούνται μόνο για την εργασία 
και, επίσης, για τις βασικές τους ανάγκες. 

Την ίδια ώρα, και ως αποτέλεσμα 
των περιοριστικών μέτρων που 
εφαρμόζονται, ένας στους τρεις 
εργαζόμενους δουλεύει  από το 
σπίτι, με την ανησυχία αναφορικά 
με τις οικονομικές επιπτώσεις 
της όλης κατάστασης να είναι 
διάχυτη, αφού ένας στους 
δύο εκφράζει αγωνία για 
πιθανή μεγάλη μείωση 
των απολαβών του. Αξίζει 
να σημειωθεί πως, παρόλο 
που η πλειοψηφία των συ-
μπολιτών μας δηλώνουν ότι 
θα μπορούσαν ν’ αντεπεξέλ-
θουν στις βραχυπρόθεσμες 
οικονομικές τους υποχρεώσεις 
για κάλυψη βασικών αναγκών, 
όπως για τρόφιμα και εξόφληση 
λογαριασμών, τα πράγματα αντι-
στρέφονται αρνητικά σε ό,τι έχει να 
κάνει με τη δυνατότητα εξόφλησης 
ενοικίων και αποπληρωμής δόσεων 
δανείων. 

Πάντως, στο ζοφερό απ’ όλες τις απόψεις 
σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, η μεγάλη 
πλειοψηφία των συμπολιτών μας, σε ποσοστό 
που αγγίζει το 80%, εμφανίζονται αισιόδοξοι 
όσον αφορά την κατάληξη των προσπαθειών 
για αντιμετώπιση της επιδημίας στην Κύπρο, με 
τους περισσότερους να τοποθετούν χρονικά τη 
λήξη της σε περίπου δύο με τρεις μήνες.  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:
Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™. 

Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: 
26-27 Μαρτίου 2020. Κάλυψη: Παγκύπρια – 
αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά 
δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέ-
γεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: 
τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή 
στοιχείων: Συνδυασμός διαδικτυακών και τηλε-
φωνικών συνεντεύξεων με τη χρήση δομημένου 
ερωτηματολογίου.

ΕΠΤΆ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΆ ΘΕΩΡΟΥΝ ΜΙΆ ΤΕΤΟΙΆ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΆΠΟΦΆΣΗ ΩΣ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ

Έτοιμοι οι πολίτες για καθολικό lockdown

ΣΤΟ ΖΟΦΕΡΟ ΑΠ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟ-
ΨΕΙΣ ΣΚΗΝΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡ-
ΦΩΘΕΙ, Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΤΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ, ΣΕ ΠΟ-
ΣΟΣΤΟ ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΟ 80%, 
ΕΜΦΑΝΙΖOΝΤΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΑ ΤΟΠΟ-
ΘΕΤΟΥΝ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΥΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ   

ΣΚΕΥΗ ΣΤΆΥΡΟΥ

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Σε ποιο βαθμό έχετε παρα-
κολουθήσει τις εξελίξεις 
που αφορούν την πανδη-
μία του κορωνοϊού;

Σε ποιο βαθμό έχουν επηρεάσει 
την καθημερινότητά σας, γενικά, 
τα περιοριστικά μέτρα που έχουν 
επιβληθεί με στόχο τον περιορι-

σμό της εξάπλωσης του κορωνο-
ϊού στη χώρα μας; 

Ποια από τις ακόλουθες δηλώ-
σεις περιγράφει καλύτερα τις 
συνθήκες ζωής σας σήμερα:

Όσον αφορά την εργασία 
σας, τι από τα παρακάτω 

ισχύει για εσάς; 

Για ποιες κατηγορίες 
προϊόντων διατηρείτε 

απόθεμα στο σπίτι σας: 

Σε περίπτωση που χρειαστήκατε ή θα 
χρειαστείτε να μετακινηθείτε για κάποιαν 
από τις βασικές σας ανάγκες, ποια μέθοδο 

χρησιμοποιήσατε ή θα χρησιμοποιήσετε 
για τη δημιουργία υπεύθυνης δήλωσης; 

Δεν εργάζομαι

17%

Φαρμακευτικά 
προϊόντα

47%

Σε ποια μέσα παρακολουθείτε τις εξελίξεις 
που αφορούν την πανδημία του κορωνοϊού;

Σε αρκετό 
βαθμό

77%

21%

2%

Σε μεγάλο 
βαθμό

Σε μικρό 
βαθμό

Τηλεόραση

89%

Διαδικτυακές Εφη-
μερίδες /Portal

80%

Ραδιόφωνο

16%

Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης

5%

Έντυπες 
Εφημερίδες

22%

60%
61% 39%

33%
1%

Πολύ

Ναι Όχι

Άρκετά

Καθόλου

Μετακινούμαι μόνο για την εργασία 
μου και για τις βασικές ανάγκες

39%
Βρίσκομαι σε πλήρη αυτο-
απομόνωση (καραντίνα)

6%
Βρίσκομαι σε αυτο-περιορισμό στο 

σπίτι μου και πραγματοποιώ τις απα-
ραίτητες μετακινήσεις 

55%

Συνεχίζω να εργά-
ζομαι από τον χώρο 

εργασίας μου

34%

Βασικά τρόφιμα

96%

Έχω λάβει ειδική άδεια 
ή άδεια ασθενείας 

5%

Νερό

63%

Έχω τεθεί από τον εργοδότη 
μου σε αναστολή εργασίας

14%

Χαρτί υγείας

65%

Εργάζομαι από 
το σπίτι 

30%

Απορρυπαντικά/
καθαριστικά

70%
Προϊόντα 

προσωπικής 
φροντίδας

67%

Αποστολή 
SMS στο 

8998

64% 

Χρήση του 
Εντύπου Β 

47%

Δημιουρ-
γία χειρό-
γραφης 

Υπεύθυνης 
Δήλωσης 

19%

Έχετε προμηθευτεί προϊόντα 
ώστε να διατηρείτε απόθεμα 

στο σπίτι σας ή όχι;

Σε γενικές γραμμές πόσο ικανοποιητική θα 
χαρακτηρίζατε την ανταπόκριση της κυπρια-
κής κοινωνίας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή 
των μέτρων που έχουν ληφθεί και των συ-
στάσεων που γίνονται από τους αρμοδίους;  

Με βάση τα όσα έχετε δει ή ακούσει, 
παρακαλώ σημειώσετε εάν συμφω-
νείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες 
δηλώσεις που αφορούν τον κορωνοϊό:

Ο κορωνοϊός αποτελεί 
απειλή για την ανθρωπότητα 
Συμφωνώ 75%
Διαφωνώ 25%

Ο κορωνοϊός αποτελεί 
απειλή για την Ευρώπη 
Συμφωνώ 81%
Διαφωνώ 19%

Ο κορωνοϊός αποτελεί 
απειλή για την Κύπρο 
Συμφωνώ 79%
Διαφωνώ 21%

Ο κορωνοϊός αποτελεί απειλή 
για εμένα και την οικογένειά μου 
Συμφωνώ 83%
Διαφωνώ 17%

Πολύ 
ικανοποι-

ητική

17%

Αρκετά 
ικανοποι-

ητική

53%

Λίγο 
ικανοποι-

ητική

23%

Καθόλου 
ικανοποι-

ητική

7%  

Μεγάλη 
μείω-

ση των 
απολαβών 

μου 

52%

Μεγάλη 
μείωση 

των εσό-
δων της 
επιχείρη-
σής μου

3%

Οικονομι-
κή αβεβαι-

ότητα

21%

Πιθανή 
απώλεια 
της εργα-
σίας μου /
Απόλυση 

17%  

Λουκέτο 
της επιχεί-
ρησής μου 

7%

Σε ό,τι 
αφορά τις 

οικονομικές 
επιπτώσεις 

της όλης 
κατάστα-
σης, ποια 

είναι η 
μεγαλύτερη 

ανησυχία 
για εσάς;

Πόσο αισιόδοξοι αισθάνεστε σε ό,τι αφο-
ρά τις προσπάθειες αντιμετώπισης και 
αναχαίτισης της επιδημίας στην Κύπρο; 

Πολύ 20%
Αρκετά 56%
Λίγο 20%
Καθόλου 4%

Πότε εκτιμάτε ότι θα λήξει 
η επιδημία του κορωνοϊού… 

Στην Κύπρο  
Σε περίπου ένα μήνα  12%
Σε περίπου 2 μήνες 33%
Σε περίπου 3 μήνες 29%
Σε περίπου 4 μήνες 10%
Σε περίπου 5 μήνες 4%
Σε περισσότερους από 6 μήνες 12%

Στην Ευρώπη 
Σε περίπου ένα μήνα 1%
Σε περίπου 2 μήνες 13%
Σε περίπου 3 μήνες 25%
Σε περίπου 4 μήνες 18%
Σε περίπου 5 μήνες 14%
Σε περισσότερους από 6 μήνες 29%

Παγκόσμια 
Σε περίπου ένα μήνα 1%
Σε περίπου 2 μήνες 4%
Σε περίπου 3 μήνες 15%
Σε περίπου 4 μήνες 11%
Σε περίπου 5 μήνες 10%
Σε περισσότερους από 6 μήνες 59%

Σε γενικές γραμμές, σε ποιο βαθμό 
πιστεύετε ότι ο κορωνοϊός θα 
επηρεάσει τα ακόλουθα: 

Την παγκόσμια οικονομία 
Πολύ 82%
Αρκετά 16%
Λίγο 2%

Την οικονομία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Πολύ 84%
Αρκετά 14%
Λίγο 2%

Την οικονομία της Κύπρου 
Πολύ 77%
Αρκετά 21%
Λίγο 2%

Την οικονομική κατάσταση του 
νοικοκυριού μου  
Πολύ 45%
Αρκετά 38%
Λίγο 17%

 Άναφορικά με τις άμεσες και βραχυπρόθεσμες 
οικονομικές σας υποχρεώσεις, για ποια από τα 
ακόλουθα θα έχετε τη δυνατότητα κάλυψης για 
τους επόμενους  δύο μήνες, νοουμένου ότι θα πα-
ραταθεί η κατάσταση που επικρατεί σήμερα:

Βασικές ανάγκες 
Ναι 90% Όχι 10% 

Εξόφληση υποχρεώσεων/λογαριασμών  
Ναι 64% Όχι 36% Δεν ισχύει

Εξόφληση ενοικίων 
Ναι 27% Όχι 47% Δεν ισχύει 26%

Εξόφληση δόσεων δανείων 
Ναι 31% Όχι 41 % Δεν ισχύε 28%

Δεδομένης της δύσκολης 
κατάστασης που επικρατεί, 
πώς θα αξιολογούσατε μια 
ενδεχόμενη απόφαση για 
απαγόρευση κυκλοφορίας 

και καθολικό lockdown;

Επιβεβλημένη 73%
Υπερβολική 20%
Αχρείαστη 7%      



Τ
ο δολάριο ανεβαίνει, το 
πετρέλαιο πέφτει και η 
πραγματική οικονομία 
είναι στον πάγο. Ο κο-
ρωνοϊός κατάφερε να 
κάνει τον κόσμο άνω 
κάτω, αφήνοντας πίσω 

του νεκρούς. Στην ΕΕ ξέσπασε εμφύλιος 
για το κορωνο-ομόλογο, ενώ ανοιχτό είναι 
το ενδεχόμενο για νέα μνημόνια. Σίγουρο 
είναι ότι θα υπάρχει επόμενη μέρα. Και 
αυτό δεν αφορά μόνο τους υπόλοιπους, 
αλλά και την Κύπρο. Εκ των πραγμάτων 
επιβάλλεται αναπροσαρμογή οικονομικής 
πολιτικής και στόχων. Ας ελπίσουμε ότι τα 
οικονομικά μέτρα θα στηρίξουν σε αυτήν 
τη φάση την οικονομία, η οποία συναρτάται 
με τους εξής παράγοντες: 

Πυλώνες οικονομικής
πολιτικής  

Πρώτον: Πότε θα τελειώσει η ιστορία 
του κορωνοϊού και ποιες και πόσες ζημιές 
θα αφήσει πίσω του. Ακόμη και αν εμείς 
είμαστε πρωταθλητές στο χρόνο μηδενικών 
κρουσμάτων, που είναι θετική εξέλιξη, διότι, 
πάνω απ’ όλα σημασία έχει η ανθρώπινη 
ζωή, στα θέματα της οικονομίας υπάρχουν 
μια σειρά άλλων μεταβλητών, που θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη. Συνδέονται, δε, με την 
κύρια πηγή εθνικών εσόδων όπως είναι 
ο τουρισμός. Ερώτημα: Α. Πώς θα έρθουν 
τουρίστες όταν δεν θα έχουν χρήμα, όταν 
θα βγουν τραυματισμένοι από την κρίση; 
Β. Πότε θα αρχίσουν και κάτω από ποιες 
συνθήκες θα ανοίξουν εκ νέου οι αερο-
πορικές εταιρείες που εκπέμπουν SOS 
και πόσες θα θεωρούν τα δρομολόγια 
προς Κύπρο κερδοφόρα; Ερώτημα νέο 
συναφές: Μήπως θα πρέπει να δοθούν 
κίνητρα, έτσι ώστε το όποιο κόστος μέσω 
ενός στρατηγικού πλάνου να εξελιχθεί σε 
κέρδος, που θα καλύψει μέρος των ζημιών; 

Συνεπώς, η Κυβέρνηση θα πρέπει να 
αναπροσαρμόσει την πολιτική της και τους 
στόχους της σε ένα μοντέλο ανάπτυξης 
με στρατηγικό πλάνο, που δεν είχε ώς 
σήμερα. Και σε αυτό θα πρέπει να γίνει 
διαβούλευση με τους παραγωγικούς 
φορείς. Άρα, λογικό θα ήταν, εκτός των 
πακέτων στήριξης που ανακοινώνονται, 
να μελετηθούν μεταξύ άλλων: 

Α. Πώς θα έχει οφέλη η τουριστική 
βιομηχανία εάν ανοίξει το φθινόπωρο ή 
ακόμη και τη χειμερινή περίοδο. Μπορεί 
και κάτω από ποιες συνθήκες και πώς. 
Από τα ξενοδοχεία εξαρτάται μια αλυσίδα 
επαγγελματιών. Σε αυτό το πλαίσιο θα 
πρέπει να εξεταστεί εκ νέου το ζήτημα 
του ιατρικού τουρισμού.   

Β. Υπάρχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια 
και κολέγια, που είναι πηγή εσόδων. Εάν η 
Κύπρος είναι ασφαλής προορισμός, μπορεί 
να κερδίσει πλεονέκτημα έναντι άλλων αντα-
γωνιστικών χωρών. Εάν, βεβαίως, η κρίση 
συνεχιστεί, το πρόβλημα θα είναι μεγάλο 
και ειδικώς εκεί όπου έχουν γίνει τρομερές 
επενδύσεις, οι οποίες θα κινδυνέψουν. 

Γ. Η επένδυση στους τομείς της τεχνολογί-
ας (εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ΕΕ).

Δ. Η εκμετάλλευση των όποιων επεν-
δύσεων από την ΕΕ και από τον τομέα 
της έρευνας. Η εξεύρεση νέων τομέων 
παραγωγής, όπου μπορούμε να έχουμε 
συγκριτικό πλεονέκτημα.

Ε. Μείωση δημοσίων δαπανών. Υπάρ-
χουν τομείς όπου μπορεί να γίνει. Διότι  
θα υπάρξει, όπως εκτιμάται, γενική ύφεση. 
Επί τούτου, είναι η στιγμή  που αναδύεται 
στην επιφάνεια η χρήση της τεχνολογίας 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ Η ΚΥΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  

Ο εμφύλιος για το ευρωομόλογο, τα νέα μνημόνια 
και η αναδιάρθρωση οικονομικών στόχων

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ 
ΤΗΣ ΕΕ, Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩ-
ΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ Η ΚΡΙΣΗ
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Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος των 
ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε περί-
που ότι τη χώρα δεν την κυβερνούν οι 
γιατροί. Τους ακούει μεν, αλλά ώς τις 12 
Απριλίου οι Αμερικανοί θα επιστρέψουν 
στις εργασίες τους και στην παραγωγή, 
διότι η χώρα δεν μπορεί να καταστραφεί. 
Γίνεται, δε, λόγος ότι πλέον οι ΗΠΑ θα με-
ταφέρουν  την παραγωγική γραμμή των 
ιατροφαρμακευτικών προϊόντων σπίτι 
για να σταματήσουν να εξαρτώνται  από 
την Κίνα. Τι λέει λοιπόν η αμερικανική 
Κυβέρνηση; Ότι ενισχύει ακόμη περισ-
σότερο την ανεξαρτησία της μειώνοντας 
την εξάρτησή της από έξω και δη από το 
Πεκίνο, το οποίο ανησυχεί, διότι είναι 
πρόδηλη η αποδυνάμωση της επιρροής 

που μπορεί να ασκεί στην αμερικανική 
αγορά και δη αυτήν του  ιατροφαρμα-
κευτικού τομέα, ενώ, ταυτοχρόνως, 
προβλέπεται και απώλεια 
κερδών. 

Βεβαίως, ενώ η τιμή 
του πετρελαίου πέφτει 
χωρίς να συγκινεί 
τους πολίτες και την 
αγορά, ενισχύεται το 
δολάριο και ο χρυσός. 
Έχουν και τα δύο ζή-
τηση. Το δολάριο είναι 
το νόμισμα των συναλ-
λαγών και όλοι το ψάχνουν 
σε τέτοιες κρίσεις ενισχύοντας τη 
σταθερότητα της αμερικανικής οικο-

νομίας μέσα στη δική της καθώς και 
τη γενικότερη αστάθεια. Η Ομοσπον-

διακή Κεντρική Τράπεζα στηρίζει την 
αγορά με ρευστότητα έως και 

2 τρις δολάρια. Οι ΗΠΑ 
θέλουν να μπουν στην 

παραγωγή το συντο-
μότερο δυνατό. Και 
ας έχουν απώλειες 
σε ανθρώπινες ζωές! 
Η κυνική αντίληψη 

του Προέδρου Τραμπ 
είναι η εξής: Μεγάλες 

απώλειες υπάρχουν και 
από τη γρίπη και από τα αυ-

τοκινητικά δυστυχήματα. Η ζωή, 
όμως, για όσους τη γλιτώσουν και δη για 

το κράτος και τις ΗΠΑ ως υπερδύναμη 
συνεχίζεται. (Δεν είναι οι άλλοι ηγέτες 
λιγότερο κυνικοί. Απλώς το κρύβουν). 
Είναι, δε, πρόδηλον ότι πίσω από το 
ανθρωπιστικό δράμα του κορωνοϊού 
βρίσκεται σε εξέλιξη ένας αγώνας δρό-
μου για το εμβόλιο του ιού, που δεν θα 
φέρει μόνο τη θεραπεία και  την εξουδε-
τέρωσή του, αλλά θα αποφέρει τρομερά 
κέρδη στη φαρμακευτική εταιρεία και 
στο κράτος, όπου αυτή έχει την έδρα της, 
αλλά και στους πολίτες του, που θα εμ-
βολιασθούν πρώτοι. Ας μην ξεχνούμε ότι 
ο Τραμπ έχει εκλογές και ότι ουδόλως 
θα ήθελε να χάσει, πολύ περισσότερο 
από τον  κορωνοϊό  και πολύ λιγότερο 
από τους Δημοκρατικούς. 

Η κυνικότητα του Τραμπ…  και το εμβόλιο 

για την ευκολότερη και ταχύτερη αλλά και 
αποδοτικότερη δράση του δημόσιου τομέα.       

Στ. Επανεξέταση των θέσεών μας ενόψει 
της συζήτησης για το Πολυετές Δημοσιο-
νομικό Πλαίσιο, το οποίο, μετά την κρίση, 
την οποία διανύουμε, είναι βέβαιον ότι θα 
επαναπροσδιοριστεί. Ενίσχυση, για παρά-
δειγμα,  του τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας.   

Ζ. Διατήρηση και ενίσχυση του τομέα 
της παροχής υπηρεσιών, της επιστροφής 
κεφαλαίων από το εξωτερικό και της δι-
ατήρησης του «χρυσού διαβατηρίου», 
αλλά στο πλαίσιο των ελέγχων. 

Η. Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέρ-
γειας και της θεσμοθέτησης του φωτοβολ-
ταϊκών, καθώς και η  επένδυση για παρα-
γωγή στην Κύπρο και κάλυψη εσωτερικών 
αναγκών. Αυτή άλλωστε είναι και πολιτική 
της ΕΕ, δηλαδή των εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας. Πώς οι ΗΠΑ άρχισαν να καλύ-
πτουν τις ανάγκες τους από τον σχιστόλιθο 
και αυξάνουν τις εξαγωγές  πετρελαίου; 
Εμείς δεν έχουμε σχιστόλιθο. Έχουμε όμως 
ήλιο, που είναι πηγή ενέργειας και μπορεί 
να καλύψει τις εσωτερικές  μας ανάγκες. 
Συναφώς, θα πρέπει να επισπευσθούν οι 
εργασίες για την εκμετάλλευση του φυσι-
κού αερίου. Οι τιμές δεν θα μείνουν στα 
υφιστάμενα χαμηλά επίπεδα.             

Το ευρωομόλογο  
Δεύτερον: Πώς θα είναι η ευρωπαϊκή 

και η παγκόσμια οικονομία μετά την κρίση. 
Η ΕΕ είναι αυτή που είναι. Η θεωρία του 
Λειτουργισμού  και του Νεο-Λειτουργι-
σμού περί της περιφερειακής ολοκλήρωσης 
έχει φτάσει στα όριά της. Και ως προς την 
αντικατάσταση των εθνικών κυβερνήσεων 
των κρατών μελών από μια νέα πέραν αυ-
τών εξουσία, η οποία θα τις αντικαταστήσει 
και θα παίρνει για όλους τις αποφάσεις, 
συνιστά ουτοπία. Συνεπώς, η ΕΕ είμαστε 

όλοι εμείς, αλλά και ο καθένας χωριστά. 
Πώς θα δοθεί αλληλεγγύη στην Κύπρο και 
από ποιον όταν τα μεγάλα κράτη, όπως η 
Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία έχουν πληγεί 
τραγικά από τον κορωνοϊό; Βρισκόμαστε 
σε καλύτερη μοίρα και μακάρι να τελειώ-
σουμε έτσι, διότι σε κρατικό επίπεδο έχουν 
ληφθεί αποτελεσματικές αποφάσεις. Η ΕΕ 
έχει ανακοινώσει μια σειρά μέτρων, με πιο 
σημαντικό την πρόθεση της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας να διοχετεύσει 2,3 δις 
και πρόσθετο 1 δις ευρώ για φέτος, συν 
τη διάθεση 750 δις ευρώ για την αγορά 
κρατικών ομολόγων, αφού το 36% έχει 
στην παρούσα φάση μηδενική απόδοση. 
Λόγω της κατάστασης θέλει χρήμα η αγορά, 
αλλιώς θα πάθει ασφυξία. Γίνεται, δε, λόγος 
για την έκδοση κορωνο-ομολόγου, για την 
πρόσθετη αντιμετώπιση της κατάστασης, 
αλλά αντιδρούν οι Βόρειοι και η Γερμανία, η 
οποία ως ισχυρότερη της παρέας θα πρέπει 
να αναλάβει το βάρος των εγγυήσεων. Και 
για τα δικά της συμφέροντα δεν το θέλει. 
Άλλωστε, μετρά και αυτή ζημίες, αφού οι 
αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αναστείλει 
τις εργασίες τους, οι αεροπορικές εταιρείες 
είναι σε απόγνωση και εκφράζονται φόβοι 
ότι το 40% τις φετινής παραγωγής θα χαθεί. 
Τονίζουμε, δε, ότι ο  τομέας της αρτοβιομη-
χανίας συνιστά μιαν από τις μεγαλύτερες 
πηγές πλούτου όχι μόνο της κάθε χώρας, 
όπου γίνεται η παραγωγή, αλλά και της 
ΕΕ ως τέτοιας. Εάν, δε, λάβουμε υπόψη ότι 
στην ίδια κατάσταση βρίσκεται η Ιταλία και 
η Ισπανία και σε λίγο καλύτερη η Γαλλία, 
γίνεται αντιληπτό το μέγεθος του κόστους. 

Εννέα κράτη της Ευρωζώνης ζητούν την 
έκδοση ευρωομολόγου. Έχουν ήδη αποστεί-
λει σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σαρλ Μισέλ και 
αναφέρουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Πρέπει 
να εργαστούμε επί ενός χρεογράφου που 

θα εκδοθεί από έναν ευρωπαϊκό θεσμό, το 
οποίο θα αντλήσει χρήματα από τις αγορές 
στην ίδια βάση και προς όφελος όλων των 
κρατών-μελών, εξασφαλίζοντας έτσι σταθε-
ρή μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για 
τις πολιτικές που είναι αναγκαίες για την 
αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλεί 
αυτή η πανδημία. Τα επιχειρήματα υπέρ 
ενός τέτοιου κοινού εργαλείου είναι ισχυρά, 
καθώς όλοι αντιμετωπίζουμε ένα συμμετρικό 
εξωγενές σοκ, για το οποίο δεν φέρει ευθύνη 
καμία χώρα, αλλά τις αρνητικές συνέπειες 
του οποίου τις υποκείμεθα όλοι. Και είμαστε 
όλοι συλλογικά υπεύθυνοι για μία αποτελε-
σματική και ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση».

Την επιστολή συνυπογράφουν ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της 
Ελλάδας, ο Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ 
Μακρόν, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο 
Σάντσεθ και οι Πρωθυπουργοί της Ιταλίας, 
της Πορτογαλίας, του Βελγίου, της Ιρλανδίας, 
της Σλοβενίας και του Λουξεμβούργου. Σε 
αυτήν επισημαίνονται και τα ακόλουθα: 
«Τουλάχιστον για τα έτη 2020 και 2021» 
ζητείται η «ενεργοποίηση όλων των υφιστά-
μενων κοινών δημοσιονομικών εργαλείων 
για τη στήριξη των εθνικών προσπαθειών 
και τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής 
αλληλεγγύης» (δηλαδή το ESM). Ακόμη 
γίνεται λόγος για «κοινές κατευθυντήριες 
γραμμές, μία κοινή βάση για τη συλλογή 
και τη διάθεση ιατρικών και επιδημιολο-
γικών δεδομένων, και μία στρατηγική για 
την αντιμετώπιση, στο προσεχές μέλλον, 
της κλιμακωτής εξέλιξης της επιδημίας».  
Καταλήγοντας οι εννέα οι ηγέτες αναφέ-
ρουν ότι η διατήρηση της λειτουργίας της 
κοινής αγοράς «είναι ζωτική για να έχουν 
όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες την καλύτερη 
δυνατή φροντίδα και την ισχυρότερη δυ-
νατή εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν 
ελλείψεις καμίας μορφής». 

Το αίτημα αυτό απορρίπτεται από τους 
Γερμανούς και τους Βόρειους όπως και 
παλιότερα, όταν το είχε θέσει ο Αντώνης 
Σαμαράς ως τότε Πρωθυπουργός. Γιατί; Πα-
ραπέμπουν στον  Μηχανισμό Σταθερότητας, 
που έχει εγκαθιδρυθεί για να βοηθά και να 
στηρίζει τις χώρες που έχουν προβλήμα-
τα επί τη βάσει προγραμμάτων, στα οποία 
επιβάλλονται συγκεκριμένες πολιτικές και 
εγγυήσεις. Κάθε κράτος αναλαμβάνει το χρέος 
του. Με το ευρωομόλογο αναλαμβάνεται η 
αποπληρωμή του χρέους του από κοινού. 
Μαζεύεται και εισπράττεται χρήμα από την 
αγορά αντί από το ταμείο του Μηχανισμού 
Σταθερότητας και η εγγύηση για την απο-
πληρωμή του προς τους επενδυτές είναι 
κοινή. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τους 
Γερμανούς και άλλους, ότι γίνεται μετακίνηση 
χρέους από ένα κράτος σε άλλο και ότι ο 
καθένας δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του, 
αλλά οι μεν αναλαμβάνουν τα χρέη των δε. 
Άρα, όσοι έχουν προβλήματα, μάλλον, θα 
πρέπει να πάνε σε νέα μνημόνια. Η αντίληψη 
της Ιταλίας, της Ελλάδας και των υπόλοι-
πων επτά είναι διαφορετική και το θέμα 
θα επανέλθει εντός  δέκα ημερών, όταν τα 
κράτη μέλη θα υποβάλουν προτάσεις για 
κοινό τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης 
στην Ευρωζώνη. 

Οι 27 της ΕΕ 
 Η ΕΕ αποτελείται από 27 κράτη μέλη με 

διαφορετικά, αντικρουόμενα και συγκλί-
νοντα συμφέροντα. Δεν είναι ούτε ΗΠΑ, 
ούτε Ρωσία, ούτε Κίνα, όπου το κράτος κυ-
βερνάται από μία και μόνο Κυβέρνηση. 
Η ΕΕ έχει όσες εξουσίες τής επιτρέπουν 
τα κράτη που την αποτελούν.  Συνεπώς, 
όταν αναφερόμαστε στην ΕΕ αναφερόμα-
στε στους εαυτούς μας. Αληθές είναι ότι 
16 χρόνια μετά ο Κύπριος πολίτης έχει 
λανθασμένη εντύπωση για την ΕΕ, διότι οι 

πολιτικοί φρόντιζαν να του δημιουργούν 
μια ουτοπική αντίληψη και ότι η ΕΕ ήταν 
μια ωραία νύφη με προίκα, η οποία, με την 
πρώτη ευκαιρία θα άνοιγε τη στρόφιγγα 
και να πνιγόμασταν στο χρήμα! Η Ευρώπη, 
την οποία οι πολιτικοί μας δημιούργησαν 
στον λαό, δεν υπάρχει. Η ΕΕ στηρίζεται σε 
σκληρά συμφέροντα, όπως όλος ο κόσμος, 
και έχει μηχανισμούς που τα κράτη δημι-
ούργησαν και ενεργούν εξίσου ψυχρά και 
πολλές φορές αδίστακτα όπως οι δρώντες 
στο διεθνές σύστημα. Η αλληλεγγύη είναι 
όπως το δίκαιο. Απονέμεται όταν συναρτάται, 
προσεγγίζει ή/ και ταυτίζεται με το εθνικό 
συμφέρον. Η ιστορία των Κυπρίων με την 
ΕΕ θυμίζει αυτήν με τις νύφες. Δηλαδή, μας 
έδωσαν μια φωτογραφία και μας είπαν 
ότι θα γίνει συνοικέσιο εξ αποστάσεως. 
Και έγινε ο γάμος με την εξ αποστάσεως 
φωτογραφία, η οποία είχε απίστευτο φω-
τομοντάζ, με αποτέλεσμα να έχουμε την 
ψευδαίσθηση ότι παντρευτήκαμε άλλη νύφη 
από αυτήν την οποία είχαμε την ψευδαί-
σθηση ότι παντρευτήκαμε!  Κερδίζουν στην 
ΕΕ όσοι γνωρίζουν πώς λειτουργεί, στη 
βάση δηλαδή συμφερόντων, όσοι ξέρουν 
να φτιάχνουν συμμαχίες και όσοι γνωρίζουν 
τους θεσμούς και τους μηχανισμούς για 
να ξεκλειδώνουν συρτάρια με κονδύλια. 
Οι άλλοι είναι καταδικασμένοι να μεμψι-
μοιρούν και να χάνουν, ακόμη και αυτά 
που θα μπορούσαν να απολαμβάνουν.   

Ο από μηχανής θεός
των Βρυξελλών 

Πάντως, είναι τέτοια τα συμφέροντα και 
οι πληγές σε αυτήν τη φάση, που ο ορθολο-
γισμός επιβάλλει μια μορφή αλληλεγγύης, η 
οποία προκύπτει μέσα από μια σειρά κοινών 
συμφερόντων και μέτρων. Η πτώση ενός 
κεντρικού πυλώνα, από τις ηγέτιδες χώρες θα 
φέρει και την πτώση άλλων, και θα προκύψει 
ένα ντόμινο με αρνητικές οικονομικές, κοι-
νωνικές και πολιτικές επιπτώσεις. Η λογική 
των θεσμών της ΕΕ για την αντιμετώπιση τη 
κρίσης έχει τρία βασικά σκέλη: Το ένα είναι 
η διάσωση της κατάστασης στην παρούσα 
φάση, εξ ου και η απόφαση για απόκλιση 
από το σύμφωνο σταθερότητας, δηλαδή από 
το όριο του 3% επί του δημοσιονομικού 
ελλείμματος και του 60% για το δημόσιο 
χρέος. Απ’ εκεί και πέρα είναι και θέμα πώς 
κάθε κράτος μπορεί να ρυθμίσει καλύτερα 
την κατάσταση, διότι σε καθένα από αυτά, 
τα προβλήματα διαφοροποιούνται. Άρα 
η εθνική στρατηγική είναι σημαντική και 
θα ήταν ορθολογικότερη η επίλυση των 
ζητημάτων από εμάς τους ίδιους παρά να 
περιμένουμε τον από μηχανής θεό των 
Βρυξελλών να μας σώσει, που μάλλον εκ 
της φύσεως της ΕΕ, δηλαδή της δομής και 
των εξουσιών της, δεν υπάρχει όπως τον 
αντιλαμβανόμαστε. 

Οι τιμές του πετρελαίου
και το τεντωμένο σχοινί

Εκ των πραγμάτων, στο παιχνίδι του 
διεθνούς συστήματος βρίσκονται οι ΗΠΑ, η 
Ρωσία και η Κίνα, η τελευταία ανακάμπτει 
από τον κορωνοϊό  και επιδιώκει να εμφα-
νίσει όπως και η Ρωσία ένα ανθρωπιστικό 
πρόσωπο. Κατηγορείται, δε, από τους Αμε-
ρικανούς ότι εκμεταλλεύεται την κατάσταση 
και ότι φέρει ευθύνη για τη διάδοση του 
ιού. Η Ρωσία από την πλευρά της βρίσκεται 
σε αντιπαράθεση με τη Σ. Αραβία, αφού 
αμφότεροι δεν τα βρήκαν μεταξύ τους, και  
ρίχνουν τις τιμές του πετρελαίου ακόμη πιο 
κάτω για να κερδίσουν μερίδιο στην αγορά. 
Βεβαίως, στην παρούσα φάση η ζήτηση 
είναι εξαιρετικά μειωμένη σε ό,τι αφορά 
την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ταυτοχρόνως,  
ούτε τα νοικοκυριά στην Ευρώπη έχουν 
μεγάλες ανάγκες, λόγω του ότι μπήκαμε 
στην άνοιξη. Ακροβατούν δηλαδή και οι 
δύο χώρες στο τεντωμένο σχοινί της πτώσης 
των τιμών, προσδοκώντας στην αύξηση 
της ζήτησης στην Ασία και δη στην Κίνα, 
η οποία μπαίνει ξανά στην παραγωγή. 

Η παραγωγή των ιών… 
Για μας τους απλούς θνητούς, η μεγα-

λύτερη αξία είναι αυτή της ζωής, για τις 
μεγάλες δυνάμεις, όμως, προέχουν άλλα. 
Σίγουρο μάλιστα είναι ότι ο βιολογικός 
πόλεμος θα βρίσκεται πάντα στην ατζέντα 
των μεγάλων δυνάμεων, και τα σχετικά 
εργαστήρια της Ουχάν και αλλού δεν θα 
σταματήσουν να παράγουν ιούς… Και ο 
νοών νοείτω!



ΤΖΟΎΝΤΙΘ ΓΚΆΡΠΕΡ*

Ο 
διάσημος Αμερικανός 
συγγραφέας Mark 
Twain είχε είπε κά-
ποτε: «Ένα ψέμα 
μπορεί να ταξιδέψει 
τον μισό κόσμο, ενώ 
η αλήθεια προσπα-

θεί ακόμα να φορέσει τις μπότες της».  Η 
ρήση αυτή ισχύει ιδιαίτερα στον 21ον 
αιώνα. Στη σημερινή εποχή των μέσων 
κοινωνικής ενημέρωσης έγινε δυστυ-
χώς φυσιολογικό να βλέπουμε ψευδείς 
πληροφορίες να φτάνουν αμέσως σε ένα 
ευρύ ακροατήριο μέσω του  διαδικτύου. 
Όταν όμως μια κακόβουλη και επικίνδυ-
νη θεωρία συνωμοσίας δημοσιοποιείται 
από ένα επίσημο εκφραστικό κυβερνητικό 
μέσο, θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα.

Δυστυχώς, αυτό συνέβη προηγουμέ-
νως αυτόν τον μήνα, όταν εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Εξωτερικών της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας εξαπέλυσε ψευ-
δείς κατηγορίες εναντίον των Ηνωμένων 
Πολιτειών σε σχέση με τον κορωνοϊό. 

Το γεγονός ότι η επιδημία ξέσπασε στην 
πόλη Γιουχάν της επαρχίας Χιουπέι και 
ότι η κινεζική κυβέρνηση ήταν η πρώτη 
που το γνώριζε, είναι αδιαμφισβήτητο.  

Ο ιός κυκλοφορούσε στην Γιουχάν από 
τον  Δεκέμβριο, ή και προηγουμένως, 
σύμφωνα με κινεζικούς κυβερνητικούς 
υπολογισμούς.  Κινέζοι γιατροί στις πρώ-
τες γραμμές προσπαθούσαν εντατικά να 
αντιμετωπίσουν τους πρώτους ασθενείς, 
καθώς ενημέρωναν τις τοπικές Αρχές και 
την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας για την εμφάνιση αυτού του 
νέου ιού τύπου «SARS.»

Η Κίνα είχε ιδιαίτερη ευθύνη να είναι 
απόλυτα διαφανής σχετικά με τι γνώριζαν 
οι Κινέζοι ειδικοί. Ωστόσο, από τις αρχές 
Ιανουαρίου, οι κινεζικές Αρχές είχαν ήδη 
διατάξει την καταστροφή δειγμάτων του ιού. 

Ακόμη χειρότερα, οι κινεζικές Αρχές 
λογόκριναν και τιμώρησαν τον γενναίο 
κινεζικό λαό που προσπάθησε να πει την 
αλήθεια. Ο Li Wenliang, ένας οφθαλμίατρος 
που αργότερα προσβλήθηκε από τη νόσο 
και πέθανε από αυτή, ανακρίθηκε από 
τις επαρχιακές Αρχές και αναγκάστηκε 
να υπογράψει μια ομολογία ότι διέδωσε 
«ψευδείς φήμες». Οι Αρχές της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας κατέβαλαν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την καταστολή 
κάθε πληροφορίας σχετικά με την εξά-
πλωση του COVID-19, ακόμη και όταν 
οι Κινέζοι γιατροί προσπάθησαν ηρωικά 
να σώσουν ζωές δεκάδων, εκατοντάδων 
και χιλιάδων ανθρώπων που ασθενούσαν.

Καθώς πέρασαν πολύτιμες εβδομάδες 
και έγινε εμφανής η σοβαρότητα της εκ-
δήλωσης ιού, αξιωματούχοι της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας προέβησαν σε 
εκτεταμένες προετοιμασίες για να προ-
στατεύσουν τον πληθυσμό τους, ενώ 
μόνον επιλεκτικά έδιναν πληροφορίες, 
όπως δεδομένα γενετικής ακολουθίας, και 
συνέχιζαν να παρεμποδίζουν τις διεθνείς 
υγειονομικές Αρχές που προσέφεραν 
βοήθεια και αναζητούσαν περισσότερες 
πληροφορίες.

Εάν οι ίδιες αυτές Αρχές έκαναν το σω-
στό και έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου 
για τη νέα αυτή ασθένεια, η Κίνα, όπως 
και ο υπόλοιπος κόσμος, συμπεριλαμ-
βανομένης της Κύπρου, θα μπορούσαμε 
να είχαμε αποφύγει τις επιπτώσεις στους 
πληθυσμούς μας.

Ο κινεζικός λαός επιρρίπτει την ευ-
θύνη στην κυβέρνησή του γι’ αυτήν την 
πανδημία. Όταν έγινε γνωστή ολόκληρη 
η εικόνα και έγινε γνωστός ο θάνατος του 
Δρος Λι, η τοπική αντίδραση ήταν δρα-
ματική. Ακόμη και η έντονα λογοκριμένη 
πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
της Κίνας, Weibo, πλημμύρισε με σχόλια 
όπως «η κυβέρνηση της Γιουχάν οφείλει 
στον Δρα Li Wenliang μιαν απολογία» 
και «Θέλουμε ελευθερία λόγου».  Αυτοί 
οι διάλογοι προσέλκυσαν εκατομμύρια 
απόψεις προτού η κυβέρνηση της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας τούς διαγράψει. 

Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα; Ο κορωνοϊός 
έχει εξαπλωθεί από τη Γιουχάν σε όλον 
τον κόσμο και δεν γνωρίζει εθνικά σύ-
νορα. Πρέπει να διπλασιάσουμε τις προ-
σπάθειές μας να συνεργαστούμε και να 

μοιραστούμε πραγματικές πληροφορίες 
σχετικά με αυτήν την ασθένεια γρήγορα 
και με διαφάνεια.

Αντίθετα, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει 
επιδείξει διαφάνεια εν όψει της πανδημίας 
του COVID-19. Από την ημέρα που ανα-
κοινώθηκε η πρώτη περίπτωση στο νησί, 
η Κυβέρνηση ήταν ειλικρινής σχετικά με 
τον αριθμό των προσβεβλημένων ατόμων, 
δημοσίευσε προληπτικά πληροφορίες που 
βοηθούν τους πολίτες της να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες και 
επιδίωξε επιθετικά πολιτικές σύμφωνα 
με τις συμβουλές εμπειρογνωμόνων με 
στόχο την ελαχιστοποίηση της εξάπλωσης 
του ιού. Η Κυβέρνηση εργάστηκε επίσης 
ακούραστα για να προσφέρει πληροφό-
ρηση και βοήθεια τόσο στους επισκέπτες, 
όσο και στους μη Κυπρίους, όταν είχαν 
τεθεί σε ισχύ περιορισμοί και κλείσιμο 
επιχειρήσεων και υπηρεσιών. Ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης και ο Υπουργός Υγείας 
Ιωάννου ήταν ξεκάθαροι με τον κυπριακό 
λαό για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει. 
Χαιρετίζω ιδιαίτερα την εκπεφρασμένη 
αποφασιστικότητα του Προέδρου Αναστα-
σιάδη και του κ. Akinci να πολεμήσουν 
τον ιό μαζί, καθώς και τις προσπάθειες 
των μελών της Δικοινοτικής Τεχνικής 
Επιτροπής για την Υγεία. Η γενναιοδωρία 
του Υφυπουργού Τουρισμού προς τους 
Αμερικανούς και άλλους ξένους πολίτες 
που μπορεί να παραμείνουν εδώ στην 
Κύπρο, λόγω ακύρωσης των πτήσεων, 

είναι παραδειγματική, αλλά δεν προκαλεί 
έκπληξη σε όσους από εμάς γνωρίζουμε 
ότι για όλους τους Κυπρίους η φιλοξενία 
αποτελεί βασική αξία.

Επί δεκαετίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες 
είναι παγκοσμίως ο μεγαλύτερος προμη-
θευτής διμερούς βοήθειας στη δημόσια 
υγεία. Αυτή η επένδυση στην παγκόσμια 
υγειονομική ασφάλεια είναι ιδιαίτερα 
εμφανής σήμερα στην Κύπρο, όπου το 
Κυπριακό Ινστιτούτο Νευρολογίας και 
Γενετικής (CING) είναι εθνικός ηγέτης 
στον αγώνα κατά του COVID-19. Το 
CING ιδρύθηκε και υποστηρίχθηκε με 
χορηγίες από την Αμερικανική Υπηρεσία 
Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID) στη δεκα-
ετία του 1990.  Έχει υποβάλει σε έλεγχο 
περισσότερα από 3.500 άτομα στην Κύπρο 
για τον κορωνοϊό, δίνοντας στην Κύπρο 
ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δοκιμών 
στον κόσμο.

Από το 2009, οι Αμερικανοί φορολο-
γούμενοι έχουν διαθέσει παγκοσμίως 
περισσότερα από 90 δισεκατομμύρια 
δολάρια για την υγεία μέσω της USAID 
και του Υπουργείου Εξωτερικών. Από αυτό 
το ποσό, η USAID έχει επενδύσει πάνω 
από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια για την 
πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση των 
ενδημικών και αναδυόμενων απειλών για 
την υγεία, συμπεριλαμβανομένων νόσων 
όπως ο COVID-19.

Αμερικανοί επιστήμονες σπεύδουν να 
καταπολεμήσουν τον νέο κορωνοϊό και να 

αναπτύξουν ένα εμβόλιο και νέες επιλογές 
θεραπείας δοκιμάζονται στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και την Ασία.

Η ταχεία αντίδραση έλαβε ώθηση αυ-
τόν το μήνα, καθώς ο Πρόεδρος Trump 
υπέγραψε νόμο για παροχή 8,3 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων από ομοσπονδια-
κούς πόρους για την καταπολέμηση του 
COVID-19. Η χρηματοδότηση βοηθά τις 
ομοσπονδιακές υπηρεσίες και τους εταί-
ρους του ιδιωτικού τομέα να παραγάγουν 
γρήγορα εμβόλια και νέες θεραπείες.

Σε κατάθεσή του στο Κογκρέσο τον 
Μάρτιο, ο Δρ Anthony Fauci, Διευθυντής 
του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και 
Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID), δήλωσε 
ότι οι επιστήμονες επιταχύνουν τα εμβό-
λια από τα αρχικά στάδια ανάπτυξης σε 
ρυθμούς ρεκόρ.

Έτσι, όταν η κρίση τελικά υποχωρήσει, 
θα πρέπει να κάνουμε απολογισμό του 
αποτελέσματος και να αξιολογήσουμε 
το κόστος της αρχικής κατάρρευσης της 
διεθνούς συνεργασίας από τη Λαϊκή Δη-
μοκρατία της Κίνας, τις επιπτώσεις της 
απόκρυψης σημαντικών πληροφοριών, 
τις επιπτώσεις της αποτυχίας ανταλλαγής 
πληροφοριών κατά τα αρχικά στάδια της 
επιδημίας και τον αντίκτυπο από εκστρα-
τείες παραπληροφόρησης κατά τη διάρκεια 
αυτής της πανδημίας.

Μην κάνετε λάθος, οι ήρωες αυτής της 
ιστορίας είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές, 
πολλοί από τους οποίους είναι στην Κίνα, 
που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να 
σταματήσουν αυτήν τη φοβερή ασθένεια 
και να προειδοποιήσουν τον κόσμο για 
τους κινδύνους. Οι ακριβείς πληροφορίες 
πρέπει να διαδίδονται ελεύθερα - ειδικά 
κατά τη διάρκεια κρίσεων. Το καθήκον 
μιας κυβέρνησης είναι να σώσει ζωές, όχι 
να προστατεύσει τον εαυτό της.

Ως Αμερικανίδα Πρέσβης στην Κύπρο, 
έχω το προνόμιο για ένα χρόνο τώρα, να 
αποκαλώ αυτό το όμορφο νησί το σπίτι 
μου. Έχω βιώσει από πρώτο χέρι το τα-
λέντο, την ικανότητα και την αφοσίωση 
των επαγγελματιών υγείας στην Κύπρο. 
Είναι ισάξιοι με τους καλύτερους στον 
κόσμο και η αφοσίωσή τους και η ηθική 
της υπηρεσίας τους είναι ένα παράδειγμα 
για όλους. Τέλος, έχω πίστη στους καλούς 
ανθρώπους της Κύπρου, με το βαθιά ρι-
ζωμένο πνεύμα της γενναιοδωρίας τους 
και την σταθερή αίσθηση αλληλεγγύης 
όλων των ηλικιών, για να ξεπεράσουν 
αυτήν την καταιγίδα και να γίνουν ακόμα 
πιο δυνατοί.

*Πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο
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Τ
ην πρώτη του συνέντευξη 
μετά την παράδοση της 
Αρχηγίας της Εθνικής 
Φρουράς δίνει σήμε-
ρα στη «Σημερινή» ο 
Αντιστράτηγος Ηλίας 
Λεοντάρης. Από τη Θεσ-

σαλονίκη, όπου βρίσκεται, μίλησε για τα 
αισθήματα περηφάνιας και ευγνωμοσύνης 
που τον συνοδεύουν και το πώς θα θυμάται 
τον Κύπριο στρατιώτη. Ο Στρατηγός μάς 
μίλησε για την αμυντική διπλωματία και 
την εξωστρέφεια και την πρακτική επί-
δρασή τους στο ηθικό κληρωτών και στε-
λεχών, καθώς και για τον ρόλο που έχουν 
να επιτελέσουν οι διάφοροι Σύνδεσμοι 
Εφέδρων και Αποστράτων. Υπεραμύνεται 
της απόφασης για μείωση των φυλακίων 
στη Γραμμή Κατάπαυσης του Πυρός για 
να δοθεί έμφαση σε αποτελεσματικότερη 
εκπαίδευση και φύλαξή της με κινητικό 
χαρακτήρα και ηλεκτρονικά συστήματα 
επιτήρησης. Η ΕΦ συμβάλλει επικουρικά 
στην αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευ-
σης και του λαθρεμπορίου, αφού αυτά 
εξελίσσονται σε ζητήματα εθνικής άμυ-
νας. Μας μίλησε για τον αμυντικό προ-
ϋπολογισμό και τον ρόλο του Αρχηγού 
των Ενόπλων Δυνάμεων στη διαδικασία 
λήψεως πολιτικών αποφάσεων. Νιώθει 
αισιόδοξος για τη στρατηγική αναβάθμιση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και θεωρεί 
πως πρέπει να δοθεί έμφαση στην αερο-
ναυτική διάσταση, συμπεριλαμβανομένης 
της Έγκαιρης Προειδοποίησης και της 
Αντιαεροπορικής Άμυνας. Ο κ. Λεοντάρης 
έδωσε τον δικό του περιεκτικό ορισμό στον 
υβριδικό πόλεμο, αυτόν τον «νέο πόλεμο» 
που δημιουργεί μια νέα εποχή, όπου τα 
δύο κράτη του Ελληνισμού θα πρέπει ν’  
αντεπεξέλθουν νικηφόρα. 

Αποχωρώ με περηφάνια
Με ποια αισθήματα αποχωρείτε 

από την Εθνική Φρουρά και πώς θα 
θυμάστε τον Κύπριο στρατιώτη;

Αναχώρησα με την τελευταία πτήση πριν 
κλείσουν τα αεροδρόμια και είμαι ήδη στην 
Ελλάδα και ως όφειλα σε «απομόνωση» 
14 ημερών στη Θεσσαλονίκη. Έγραψα 
στο μήνυμά μου προς το προσωπικό ότι 
αποχωρώ από την ενεργό υπηρεσία και 
αναχωρώ για τη νέα μου ζωή με αστείρευτη 
υπερηφάνεια και απέραντη ευγνωμοσύ-

νη, όχι μόνο επειδή έγινα στρατηγός και 
αρχηγός, αλλά, απλά, επειδή είχα την τύχη 
και την τιμή να διοικήσω στρατιώτες, να 
«περπατήσω» μαζί τους σε αυτό το ταξίδι 
που διήρκεσε 43 χρόνια. 

Σ’ αυτούς τους στρατιώτες συγκατα-
λέγεται και ο στρατιώτης της Εθνικής 
Φρουράς, με την ευρεία έννοια, αλλά και 
ο 18χρονος Εθνοφρουρός, ο οποίος από 
μαθητής Λυκείου την 15ην  Ιουνίου (την 
κάθε 15ην  Ιουνίου) ντύνεται στρατιώτης 
την 2α  Ιουλίου και οδηγεί Τ-80 την 30ήν  
Αυγούστου. Σ’ αυτόν τον  στρατιώτη αξί-
ζουν μόνον εύσημα και πολλά μπράβο. 
Αυτός ο στρατιώτης είναι η απάντηση σ’ 
εκείνους που θέλουν να πιστεύουν ότι 
η νεολαία χάλασε. Αν είχα να πω κάτι 
ακόμη, θα το έλεγα προς τους γονείς 
και κυρίως τις μητέρες, να αφήσουν τα 
αγόρια τους ελεύθερα, ώστε να ζήσουν 
αυτήν τη στρατιωτική εμπειρία. Σ’ αυτόν 
το στρατιώτη όμως  ανήκει και η γυναί-
κα ΣΥΟΠ, η οποία έχει επιδείξει υψηλόν 
επαγγελματισμό και πνεύμα μαχήτριας.

Σ’ αυτόν το στρατιώτη ανήκει, τέλος,  ο 
Έφεδρος και ο Εθνοφύλακας. Γι’ αυτές τις 
δύο κατηγορίες θα μπορούσε να γραφτεί 
βιβλίο για την προσφορά τους, δεδομέ-
νου ότι προσφέρουν τον προσωπικό τους 
εκτός υπηρεσίας χρόνο. Κλείνω λέγοντας 
ότι θα τον θυμάμαι με υπερηφάνεια που 
υπήρξα Αρχηγός του και με τίμησε με 
την εμπιστοσύνη του. 

Στρατιωτική διπλωματία
Ως Αρχηγός εργαστήκατε πολύ 

στους τομείς της στρατιωτικής διπλω-
ματίας και στις σύγχρονες μορφές 
πληροφόρησης και επικοινωνίας. Για 
έναν στρατό όπως την Εθνική Φρουρά, 
γέννημα του λαού μέσα από τα γεγονό-
τα του 1964, όπου η εφεδρεία παίζει 
κρίσιμο ρόλο, πόσο σημαντική είναι 
η εξωστρέφεια σε σχέση με το ηθικό; 

Είναι γνωστός ο τρόπος και η ανάγκη 
της δημιουργίας της Εθνικής Φρουράς 
και τα χτυπήματα που δέχτηκε στα πρώτα 
στάδια της ζωής της, με αποκορύφωμα 
τον μαύρο Ιούλιο του 1974. Σε κάθε 
περίπτωση, όμως, ένας Στρατός μ’ αυτά 
τα χαρακτηριστικά ακόμη και αν είναι 
«55 ετών» είναι σε φάση ανάπτυξης και 
δυστυχώς σε κάποιες λειτουργίες της 
παρουσιάζει ακόμη «παιδικές ασθένειες».

Η Εθνική Φρουρά, λόγω της καταστάσεως, 
ήταν σχεδόν άγνωστη στους ξένους. Η ένταξη 
στην ΕΕ άνοιξε αρκετές πόρτες, αλλά και το 
ευρύτερο άνοιγμα της εξωτερικής πολιτι-
κής της Δημοκρατίας έδωσε χώρο και στην 
Αμυντική Διπλωματία και ο συνδυασμός 
των δύο έχει πάντα καλύτερα αποτελέσματα. 
Mία θεωρία της οποίας θα έλεγα ότι είμαι 
φιλοσοφικός οπαδός λέει: «When Hard 
Power meets Soft power together they 
make the Smart Power», δηλαδή «όταν η 
σκληρή ισχύς συναντά τη μαλακή ισχύ, τότε 
μαζί κάνουν την έξυπνη ισχύ». 

Η εξωστρέφεια όμως αφορά και στο 
εσωτερικό της χώρας. Η κοινωνία τρέφει 
υψηλή εκτίμηση προς την ΕΦ. Έχοντας 
αυτό ως δεδομένο, θα πρέπει να δίδεται 
η δυνατότητα στον πολίτη, που από το 
υστέρημά του στηρίζει την Εθνική Φρουρά 
μέσω των φόρων, να μπορεί να την γνω-
ρίζει καλύτερα και να μπορεί να συνεχίζει 
να την κατατάσσει ψηλά στην εκτίμησή 
του. Τούτο φυσικά στο πλαίσιο που δεν 
επηρεάζεται η επιχειρησιακή ασφάλεια. 

Είναι επίσης γνωστό και έτσι είναι ότι η 
Εφεδρεία και η Εθνοφυλακή είναι συστατι-
κοί πυλώνες της μαχητικής ικανότητας της 
ΕΦ. Ο Έφεδρος και ο Εθνοφύλακας είναι 
τα ζωντανά κύτταρα της ΕΦ στην κοινωνία 
μας. Σ’ αυτήν τη βάση, λοιπόν, θεωρώ ότι 
η εξωστρέφεια ενισχύει το ηθικό. Καθιε-
ρώσαμε το 2018 έτος Εθνοφυλακής και 
Εφεδρείας, δώσαμε βήμα στους εφέδρους 
και στους εθνοφύλακες, τους ακούσαμε, 
πήραμε τα μηνύματά τους και προχωρή-
σαμε στη λήψη μέτρων για τη βελτίωση 
της αποδοτικότητας και των δύο θεσμών.

Όταν λοιπόν το προσωπικό βλέπει 
ότι ο οργανισμός τον οποίο υπηρετεί 
έχει φωνή και αναγνώριση εντός και 
εκτός των συνόρων, αντιλαμβάνεται ότι 
κάνει κάτι σημαντικό. Αυτό ενισχύει την 
αυτοπεποίθησή του, ο ίδιος καταβάλλει 
μεγαλύτερη προσπάθεια και ασφαλώς 
όλα αυτά έχουν μόνο θετική επίδραση 
στο ηθικό, αλλά και στο αξιόμαχο της 
διακλαδικής μας δύναμης.

Ασφαλώς η εξωστρέφεια από μόνη 
της δεν αρκεί. Οι δράσεις εξωστρέφειας 
πρέπει να συνοδεύονται με το ενδιαφέρον 
για τη διαβίωση του προσωπικού, για τον 
εξοπλισμό του και την εκπαίδευσή του. 
Μην ξεχνάτε ότι το 2020 είναι για την ΕΦ 
«Έτος Αυτογνωσίας και Εξωστρέφειας». 

Σε κάθε περίπτωση η εξωστρέφεια βο-
ηθά τον ίδιο τον οργανισμό να βελτιωθεί 
μέσω της έκθεσής του - βγαίνοντας από/ή 
ανοίγοντας τα στρατόπεδα στην κοινωνία.  

Τριμερείς και
στρατηγικές συμμαχίες

Ζήσατε από κοντά την αναβάθμιση 
των τριμερών συνεργασιών Κύπρου 
και Ελλάδας με χώρες της περιοχής, κα-
θώς και την ανάπτυξη της ενεργειακής 
διπλωματίας της χώρας μας. Μπορούν 
αυτές οι συνεργασίες να περάσουν στο 
στάδιο της στρατηγικής συμμαχίας;

Πιστεύω  πως ναι. Η Κυπριακή Δημο-
κρατία έχει όλα τα ποιοτικά στοιχεία που 
επιτρέπουν ν’ αναδειχθεί ως στρατηγικός 
εταίρος κάθε ενδιαφερόμενου στην περιοχή. 
Το άνοιγμα της εξωτερικής πολιτικής και η 
ανάπτυξη ενός πολυδιάστατου πλέγματος 
εξωτερικών σχέσεων ανέδειξε τόσο τον ρόλο 
της Κύπρου ως γεωστρατηγικής θέσης, 
όσο και τον ρόλο της ΚΔ ως παράγοντα 
σταθερότητας και ασφάλειας στην ευαίσθητη 
αυτή περιοχή του κόσμου.

Θεωρώ ότι η αναγνώριση των παρα-
πάνω ποιοτικών χαρακτηριστικών είναι 
δεδομένη και θα πρέπει να «κεφαλαι-
οποιηθούν», διατηρώντας βεβαίως την 
ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής και 
τη συνέχιση της προσπάθειας προς τις 
«Μεγάλες Δυνάμεις» και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, να πεισθούν ότι τα συμφέροντά 
τους ή σε κάθε περίπτωση μέρος αυτών 
διέρχονται από την Κύπρο και να πάρουν 
θέση στο απλό ερώτημα: «Ποιον θέλετε 
ως συνεταίρο σας στην περιοχή της ΝΑ 
Μεσογείου;». Αυτό ήταν το πάγιο ερώτημά 
μου προς όλους τους συνομιλητές μου είτε 
στο διμερές, είτε στο πολυμερές επίπεδο. 

Και σ’ όλα αυτά ασφαλώς έχει ρόλο 
και έργο η Αμυντική Διπλωματία και η 
Εθνική Φρουρά. Όπως λένε οι Αμερικανοί 
συνάδελφοι, το λεγόμενο «Fly the flag» 
είναι σημαντικό, ώστε να δείχνουμε την 
παρουσία μας όπου μπορούμε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο για την αύξηση 
του αξιόμαχου και τη δημιουργία στενών 
«military-to-military» δεσμών. Ιδίως για 
τους νέους αξιωματικούς. Τούτο, διότι δε-
σμοί που δημιουργούνται σήμερα μεταξύ 
στρατιωτικών είναι σημαντικοί, επειδή σε 
μερικά χρόνια μπορεί αυτοί οι αξιωματι-

κοί να είναι ανώτατοι αξιωματικοί ή και 
αρχηγοί. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να 
επηρεάσουν θετικά με αποφάσεις τους τα 
συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το κλείσιμο φυλακίων
Εκφράστηκαν κατά το παρελθόν 

ανησυχίες πως το κλείσιμο ή η μη-
επάνδρωση φυλακίων στην ΓΚΠ μει-
ώνει την επιχειρησιακή ικανότητα της 
ΕΦ, δεδομένης και της ανησυχίας για 
παράνομη διέλευση μεταναστών και 
λαθρεμπόρων. Πώς το σχολιάζετε;

Οι μετανάστες και οι λαθρέμποροι 
δεν ανήκουν στο κύριο έργο της  ΕΦ. 
Συμφωνώ, ωστόσο, ότι η λαθρομετανά-
στευση θα πρέπει να αντιμετωπισθεί, 
πέραν των άλλων, και ως θέμα Εθνικής 
Ασφάλειας, αλλά ο ρόλος της ΕΦ σ’ αυτό 
το θέμα είναι επικουρικός, όπως αυτό 
προκύπτει από την αποστολή της. Η ΕΦ 
πρέπει να συνδράμει τις άλλες υπηρε-
σίες του κράτους για την αντιμετώπιση 
κρίσεων (όπως είναι η παρούσα του 
κορωνοϊού) ή φυσικών καταστροφών, 
χωρίς όμως να αφαιρεί δυνάμεις από 
την κύρια αποστολή της.

Σ’ ό,τι αφορά τα φυλάκια της ΓΚΠ, σέ-
βομαι τις απόψεις που υπερτονίζουν τη 
σημασία τους, ωστόσο διαφωνώ με την 
προσέγγιση. Ο αριθμός των φυλακίων 
πρέπει να μειωθεί περαιτέρω, ώστε να 
δοθεί η δυνατότητα στις μονάδες να έχουν 
συγκεντρωμένο περισσότερο προσωπικό 
και να διεξάγεται καλύτερη και αποτελε-
σματική εκπαίδευση. 

Η επιτήρηση της Γραμμής πρέπει να έχει 
περισσότερο δυναμικό/κινητικό χαρακτήρα 
και λιγότερο στατικό. Δυστυχώς, με το παρόν 
σύστημα, έχουμε μεγάλη διασπορά της 
δύναμής μας και μια δυσκίνητη στατική 
δύναμη. Έχουμε δημιουργήσει πολλές 
ανάγκες για τη δική μας ασφάλεια, μεγά-
λες απαιτήσεις υποστήριξης Διοικητικής 
Μέριμνας, καταναλώνουμε μεγάλο μέρος 
του δυναμικού μας για την εξυπηρέτηση 
αυτών των αναγκών και τούτο μας υπο-
χρεώνει να κάνουμε συμβιβασμούς στην 
εκπαίδευση. Αυτό οδηγεί σε μια δυστυχώς 
όχι ευχάριστη διαπίστωση, την οποία αντι-
λαμβάνεται και ο πολίτης. Διότι, πολλές 
φορές στο τέλος των 14 μηνών αυτό που 
μένει στους στρατιώτες μας ως εμπειρία 
είναι μόνο… σκοπιά,… σκοπιά,… σκοπιά.

Στην κατεύθυνση αυτή θεωρώ ότι θα 
συμβάλει η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού 
Συστήματος Επιτήρησης της ΓΚΠ.  Έτσι θα 
έχουμε έναν συνδυασμό του παραδοσιακού 
«μοντέλου» με όσα φυλάκια πραγματι-
κά απαιτούνται ενόψει των αλλαγών και 
των Ηλεκτρονικών Συστημάτων που θα 
αποφέρει οικονομία κλίμακος σ’ όλα τα 
επίπεδα, 24ωρη και καλύτερη παρατήρηση, 
επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση και 
ασφαλώς τμήματα Αμέσου Επεμβάσεως 
καλύτερα εκπαιδευμένα.

Τα κονδύλια για την άμυνα
Κατά τη γνώμη σας, γίνεται σωστή 

αξιοποίηση και απορρόφηση των κον-
δυλίων για την Άμυνα, δεδομένων και 
των στρεβλώσεων που παρατηρήθηκαν 
τα προηγούμενα χρόνια με τη διαχεί-
ριση της Έκτακτης Εισφοράς για την 
Άμυνα και εν όψει των αυξανόμενων 
αναγκών τα επόμενα; 

Ναι, γίνεται καλή διαχείριση τόσο του 
Τακτικού, όσο και του Συμπληρωματικού 
Π/Υ που διατίθεται τα τελευταία 3 χρόνια. 
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα ποσά είναι 
ικανοποιητικά. Είναι γεγονός ότι υπήρξε 
ένα μεγάλο χρονικό κενό στην ανανέωση 
ή την ενίσχυση των οπλικών συστημάτων 
και των μέσων της ΕΦ. Υπάρχει σήμερα ένα 
καλό Πολυετές Εξοπλιστικό Πρόγραμμα, 
το οποίο υποστηρίζει τη Μετεξέλιξη της 
ΕΦ σε μια ευέλικτη, διακλαδική, ισχυρή 
αποτρεπτική δύναμη και ταυτόχρονα σε 
μια δύναμη που να δύναται να σχεδιάζει 
και να αναλαμβάνει αποστολές σ’ όλο το 
φάσμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Βαρύτητα βεβαίως θα πρέπει να δοθεί 
στη βελτίωση της Αεροναυτικής Διάστα-
σης, συμπεριλαμβανομένης της Έγκαιρης 
Προειδοποίησης και της Αντιαεροπορικής 
Άμυνας. Πιστώσεις θα πρέπει επίσης να 
προβλεφθούν για τις διεθνείς υποχρεώσεις 

Η ΠΡΏΤΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΤΕΏΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΗ

«Ακριβό σπορ η Άμυνα, αλλά
η ελευθερία δεν είναι δωρεάν»

«Ο Έφεδρος και
ο Εθνοφύλακας

είναι τα ζωντανά 
κύτταρα της ΕΦ

στην κοινωνία μας»

«Ο στρατιώτης είναι
η απάντηση

σ’ εκείνους που 
θέλουν να πιστεύουν 

ότι η νεολαία 
χάλασε»  

«Ο αριθμός των 
φυλακίων πρέπει να 
μειωθεί περαιτέρω, 
ώστε να διεξάγεται 

καλύτερη και 
αποτελεσματική 
εκπαίδευση στις 

μονάδες»

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΈΧΈΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙ-
ΧΈΙΑ ΠΟΥ ΈΠΙΤΡΈΠΟΥΝ Ν’ 
ΑΝΑΔΈΙΧΘΈΙ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΈΤΑΙΡΟΣ ΚΑΘΈ ΈΝΔΙΑΦΈΡΟ-
ΜΈΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΈΡΙΟΧΗ. ΤΟ 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΈΞΩΤΈΡΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗ ΈΝΟΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΥ 
ΠΛΈΓΜΑΤΟΣ ΈΞΩΤΈΡΙΚΩΝ 
ΣΧΈΣΈΩΝ ΑΝΈΔΈΙΞΈ ΤΟΣΟ 
ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ 
ΓΈΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΘΈΣΗΣ, ΟΣΟ 
ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΚΔ ΩΣ ΠΑ-
ΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΑΘΈΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΈΙΑΣ ΣΤΗΝ ΈΥΑΙΣΘΗΤΗ 
ΑΥΤΗ ΠΈΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
ΘΈΩΡΩ ΟΤΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΈΙΝΑΙ ΔΈ-
ΔΟΜΈΝΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ 
«ΚΈΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ»

Της Κυριακής
29.03.2020
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ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ 
ΔΡ ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΚΑΟΥΛΑΣ



Στην τελευταία σας Ημερή-
σια Διαταγή αναφερθήκατε 
στην «τρισδιάστατη υπόστα-
ση» του έργου της Εθνικής 
Φρουράς. Μπορείτε να μας 
αναπτύξετε συνοπτικά αυτήν 
την ιδέα;

Ναι, ανέφερα ότι  έχει τρεις 
διαστάσεις: Τη γεωγραφική. 
Είμαστε ακόμη μακριά από 
την Κερύνεια. Την πνευματική,  
που ταυτίζεται με το «θέλω». 
Και το «θέλω» είναι η κινη-
τήρια δύναμη του ανθρώπου. 
Την υλικοτεχνική, δηλαδή 
τα μέσα και τις διαδικασίες 
που απαιτούνται γι’ αυτό. Θα 
προτιμούσα να αποφύγω την 
όποια ανάλυση σήμερα και 
να αφήσω τον αναγνώστη σας 
να προβληματισθεί και ευχα-
ρίστως να το συζητήσουμε ή 
αναλύσουμε σε κάποιαν άλλη 
μας επαφή.

Θα ήθελα όμως να κλεί-
σω, αφού σας ευχαριστήσω 
γι’ ακόμη μια φορά, με κάτι 
που έγραψα ως απάντηση σε 
κάποιο φίλο που με συνεχάρη 
για το έργο μου στην Εθνι-
κή Φρουρά: «[…] Δύο κράτη 
(ένα έθνος όμως) μού άνοιξαν 
δρόμους και τίμησαν τη “με-
τριότητά μου” με αξιώματα, 
ευθύνες και εμπιστοσύνη. 
Έζησα ένα όνειρο που δεν 
είχα ονειρευθεί. Αν άγγιξα 
τις προσδοκίες τους, φεύγω 
ήσυχος, άλλωστε […] κριτές 
θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, 
οι νεκροί». Σας Ευχαριστώ. 

ΕΦ: Έργο 
με τρεις 

διαστάσεις

και δραστηριότητες, για την τοποθέτηση και 
εκπαίδευση στελεχών στο εξωτερικό, για τη   
συμμετοχή σε ασκήσεις, συνέδρια, σεμινάρια 
κ.λπ. Εκείνο όμως που κυρίως απαιτείται 
είναι η πρόβλεψη ενός σταθερού ποσού, κατ’ 
έτος (το ποσό το γνωρίζουν οι αρμόδιοι), για 
τα επόμενα δέκα τουλάχιστον χρόνια, ώστε 
να είναι δυνατός ο προγραμματισμός των 
προμηθειών, η κλιμάκωση των παραλαβών 
και πληρωμών σε βάθος χρόνου.

Σ’ όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί 
και η ανάγκη για την απλοποίηση των 
διαδικασιών. Οι υφιστάμενες σήμερα δι-
αδικασίες σε συνδυασμό με τη νοοτροπία 
κάποιων λειτουργών δημιουργούν ένα 
περιβάλλον «αν όχι εχθρικό», σίγουρα 
όχι και τόσο φιλικό για την υλοποίηση 
του εξοπλιστικού προγράμματος της ΕΦ.

 
Ο  ρόλος του Αρχηγού

Με βάση την εμπειρία σας τόσα χρό-
νια στο στράτευμα, και σε Ελλάδα και 
σε Κύπρο, κατά πόσο θεωρείτε πως ο 
εκάστοτε Αρχηγός πρέπει να έχει πιο 
ενεργό εμπλοκή στη λήψη πολιτικών 
αποφάσεων που αφορούν τον στρατό 
και τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας;

Θεσμικά ο ρόλος του Αρχηγού δεν 
επεκτείνεται σ’ αυτό το επίπεδο. Ο Αρ-
χηγός ωστόσο επηρεάζει ή δύναται να 
επηρεάσει τις πολιτικές αποφάσεις μέσα 
από τον δικό του θεσμικό ρόλο.

Στον Αρχηγό ανατίθεται η αποστολή. 
Η υλοποίηση της αποστολής συνεπάγεται 
την ανάπτυξη και συντήρηση συγκεκρι-
μένων  επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Οι 
επιχειρησιακές δυνατότητες είναι προϊόν 
του προσωπικού, των μέσων, των οπλι-
κών συστημάτων και των διαδικασιών, 
προσαρμοσμένων αφενός στις ανάγκες 
του παρόντος, κυρίως όμως προσαρμο-
σμένες στη μεσοπρόθεσμη εκτίμηση των 
επιχειρησιακών απαιτήσεων.

Οι επιχειρησιακές αυτές απαιτήσεις 
είναι προϊόν και εξαρτάται από την εκτί-
μηση για την εξέλιξη στη γεω-πολιτική 
κατάσταση, των δυνατοτήτων του αντι-
πάλου, την εξέλιξη της τεχνολογίας, την 
οικονομική κατάσταση κ.λπ.  

Στις Ένοπλες Δυνάμεις ό,τι σκεφτόμαστε 
σήμερα θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα 
και την υπομονή, βεβαίως, να το δούμε να 
αποδίδει στα επόμενα 3-5 χρόνια. Κι αυτός 
είναι ο κύριος λόγος που τα διαλείμματα 
στο πρόγραμμα των εξοπλισμών δημι-
ουργούν κενά, συσσωρεύουν απαιτήσεις 
και ασφαλώς απαιτούνται περισσότερα 
χρήματα για να επανέλθει η ισορροπία.

Ευθύνη του Αρχηγού, λοιπόν, είναι να 
προβάλλει αυτές τις απαιτήσεις μέσω του 
Αμυντικού Σχεδιασμού και Προγραμμα-
τισμού, να καταρτίζει το Πολυετές Εξοπλι-
στικό Πρόγραμμα με βάση τα παραπάνω 
και ασφαλώς να λαμβάνει υπόψη του και 
το Κόστος του Κύκλου Ζωής κάθε Οπλικού 
Συστήματος.

Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται βεβαίως 
και οι απαιτήσεις στους τομείς του προ-
σωπικού και των υποδομών χωρίς να 

εξαιρείται η τεχνο-εφοδιαστική αλυσίδα 
για την υποστήριξη της καθημερινότητας 
του ζωντανού οργανισμού που λέγεται 
ΕΦ. Είναι ακριβό σπορ η Άμυνα…  «but 
freedom is not for free», δηλαδή «η ελευ-
θερία δεν είναι δωρεάν».

Οι Έφεδροι και
οι Εθνοφύλακες

Στην Κύπρο υπάρχουν πολλοί Σύν-
δεσμοι Εφέδρων και Εθνοφυλάκων. 
Υπάρχει αξία στην ύπαρξη και στον 
ρόλο τους;

Με βάση το καταστατικό όλων αυτών 
των συνδέσμων θεωρώ ότι έχει αξία τόσο 
η ύπαρξη, όσο και η ενίσχυση των θε-
σμών αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
περιορίζονται στον σκοπό και τον ρόλο 
για τον οποίο δημιουργούνται. 

Με τους συνδέσμους συντηρούνται 

οι συναδελφικοί δεσμοί, αναπτύσσεται 
η αλληλεγγύη, διατηρούνται και συντη-
ρούνται η ιστορική μνήμη, καθώς επίσης 
παραδόσεις και ασφαλώς διατηρείται 
η συνέχεια με την ενεργό δύναμη του 
αντίστοιχου όπλου ή ειδικότητας. Στους 
συνδέσμους αυτούς εντάσσονται και οι 
αντίστοιχοι των Αποστράτων Αξιωματι-
κών και Υπαξιωματικών, καθώς και των 
Εφέδρων Αξιωματικών. Προτρέπω δε τους 
νεότερους εφέδρους να ενταχθούν στους 
αντίστοιχους συνδέσμους. Όλοι μαζί απο-
τελούν μέρος της στρατιωτικής οικογένειας. 
Και, για να είμαι ειλικρινής, η στρατιωτική 
οικογένεια είναι η αδυναμία μου. 

Ο υβριδικός πόλεμος
Αναφέρατε πως, πέραν της κατοχής, 

έχουμε και έναν υβριδικό πόλεμο σε 
εξέλιξη. Τι είδους υβριδικές απειλές θε-

ωρείτε πως θα αντιμετωπίσει η Κύπρος 
και ο Ελληνισμός στο εγγύς μέλλον και 
πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν; 

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή 
τους. Τι είναι το υβρίδιο; Υβρίδιο, εξ ορι-
σμού, είναι το αποτέλεσμα της διασταύ-
ρωσης δύο γενετικά ανόμοιων ατόμων, 
τα οποία όμως εκφράζουν κάποιο κοινό 
χαρακτηριστικό με διαφορετικό τρόπο. 

Με τον όρο «Υβριδικός»  έχουμε απο-
δώσει στον πόλεμο τον πραγματικό του 
προσδιορισμό. Διότι, αυτός θα είναι ή μάλλον 
είναι ο «Νέος Πόλεμος». Είναι ο πόλεμος 
ο οποίος μετέρχεται κάθε διαθέσιμο μέσο 
πέραν της συμβατικής καθαρά στρατιωτι-
κής ισχύος. Είναι αυτό που βλέπουμε τα 
τελευταία χρόνια να ακολουθεί η Τουρκία 
με στόχο την Ελλάδα και την Κύπρο.

Δηλώσεις, απειλές, παραβάσεις και πα-
ραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, 
της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 
και των χωρικών υδάτων, παρουσίαση της 
παράβασης ως δικαιώματος, διασπορά 
ψευδών ειδήσεων, αναφορά ή επίκληση 
αρνητικών ιστορικών γεγονότων με την 
απειλή επανάληψης, διευκόλυνση ροής 
λαθρομεταναστών και προσφύγων, πα-
ρεμπόδιση άσκησης κυριαρχικών δικαι-
ωμάτων με τη χρήση κάθε διαθέσιμου 
μέσου και κυρίως των ΜΜΕ και αυτών 
της Κοινωνικής Δικτύωσης. Στόχος του 
είναι να δημιουργήσει συνθήκες πανικού 
ή ηττοπάθειας στον αντίπαλο, σύγχυση και 
πολιτική αναστάτωση, παραπληροφόρη-
ση, πρόβλημα στην οικονομία, δυσπιστία 
προς την ηγεσία, κ.λπ. 

Όλα αυτά δημιουργούν, ή, μάλλον, έχουν 
δημιουργήσει μια νέα εποχή. Την εποχή 
που έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που 
περιγράφουμε καθημερινά στα κείμενά 
μας, στις συζητήσεις και τις ημερίδες μας, 
αλλά μάλλον δεν θέλουμε να δούμε, γιατί 
είμαι βέβαιος ότι μπορούμε. 

Πρέπει  να αντιληφθούμε την ανάγκη 
να προσαρμοστούμε και να αντιμετωπί-
σουμε τις Νέες Απειλές/Νέες Απαιτήσεις 
με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Όπως 
αναφέρει και ο Στρατηγός Lynch, ή προ-
σαρμοζόμαστε ή χανόμαστε!

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Μ
ε απόφασή του της 
24ης Μαρτίου 
2020 το Ανώ-
τατο Δικαστήριο 
έκανε δεκτή την 
πολιτική έφεση 
του Εκδοτικού 

Οίκου Δίας εναντίον πρωτόδικης από-
φασης για δυσφήμηση εναντίον του μου-
σικοσυνθέτη Δώρου Γεωργιάδη. 

Η πρωτόδικη απόφαση αφορούσε 13 
δημοσιεύματα της εφημερίδας «Σημερινή», 
δέκα από τα οποία ήταν πρωτοσέλιδα, 
κατά την περίοδο 2.8.2001 με 17.8.2001, 
που αφορούσαν διερευνώμενη από την 
Αστυνομία υπόθεση εναντίον του εφεσί-
βλητου και άλλου προσώπου, σε σχέση 
με καταγγελίες νεαρών κοριτσιών για 
αδικήματα κατά των ηθών.  

Με την έφεση επιδιώχθηκε η ανατροπή 
της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία 
επιδικάστηκε υπέρ του εφεσίβλητου το 
ποσό των €170.000 ως αποζημιώσεις 
για δυσφήμηση πλέον έξοδα.  

Μετά την επιτυχία της έφεσης  η πρω-
τόδικη απόφαση παραμερίζεται και καθο-
ρίζεται ότι, τα πρωτόδικα έξοδα, όπως αυτά 
θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή, 
και τα έξοδα της έφεσης τα οποία καθο-
ρίζονται στο ποσό των €2.000 συν ΦΠΑ, 
επιδικάζονται υπέρ των εφεσειόντων και 
εναντίον του εφεσίβλητου. 

Για τον εφεσείοντα (Εκδοτικός Οίκος 
Δίας) παρουσιάστηκε στο δικαστήριο το 
δικηγορικό γραφείο Ανδρέα Αγγελίδη. 

Τη σύνθεση του δικαστηρίου απο-
τελούσαν οι δικαστές Π. Παναγή, Γ. Ν. 
Γιασεμή και Τ.Θ. Οικονόμου.

Η  απόφαση, την οποίαν έδωσε ο δι-
καστής Π. Παναγή, ήταν ομόφωνη. 

Το Εφετείο, τεκμηριώνοντας την από-
φασή του, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι τα 
επίδικα δημοσιεύματα περιέχουν γεγονότα 
και σχόλια, θεωρώντας ότι, έχοντας υπό-
ψη και το πλαίσιο των δημοσιευμάτων, 
πρόκειται για αξιολογικές κρίσεις αναφο-
ρικά με τις πράξεις και συμπεριφορά που 

αποδίδονταν στους καταγγελλόμενους με 
τις καταγγελίες.  Σημειώνει, επιπρόσθετα,  
ότι το ουσιαστικό μέρος των γεγονότων 
για τα οποία έγινε το σχόλιο είναι αληθές, 
όχι ως προς την ενοχή του εφεσίβλητου, 
αλλά ως προς το ότι η Αστυνομία είχε στα 
χέρια της καταγγελίες και καταθέσεις από 
νεαρές κοπέλες στις οποίες περιέγραφαν 
άσεμνες επιθέσεις από τον εφεσίβλητο και 
άλλο πρόσωπο και ότι στο πλαίσιο της εν 
λόγω διερεύνησης, η Αστυνομία εξασφά-
λισε ένταλμα σύλληψης του εφεσίβλητου, 
ο οποίος προφυλακίστηκε από 7.8.2001 
έως 11.8.2001 και από 11.8.2001 έως 
17.8.2001.  

Το ιστορικό της υπόθεσης
Αναφερόμενος στο ιστορικό της υπόθε-

σης, ο δικαστής του Ανωτάτου επισημαίνει: 
Ο εφεσίβλητος, ο οποίος περιγράφεται στην 
πρωτόδικη απόφαση ως μουσικοσυνθέτης, 
γνωστός στην Κύπρο και στο εξωτερικό, 
ιδιαίτερα στην Ελλάδα, συνελήφθη από την 
Αστυνομία την 6.8.2001, προσήχθη ενώπιον 
του Δικαστηρίου και προφυλακίστηκε από 
7.8.2001 έως 11.8.2001 και από 11.8.2001 
έως 17.8.2001.  Ακολούθως, προσήχθη σε 
δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, το 
οποίο τον καταδίκασε σε πέντε κατηγορίες 
άσεμνης επίθεσης. Εν τέλει η καταδίκη του 
παραμερίστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο 
για λόγους που αφορούσαν στη μόλυνση 
της μαρτυρίας εκ της δημοσιότητας που 
είχε δοθεί στο θέμα (Βλ. Γεωργιάδης v. 
Δημοκρατίας (2003) 2 Α.Α.Δ. 1.).

«Θεωρώντας ότι τα εν λόγω δημοσιεύματα, 
κατά τη φυσική και συνηθισμένη τους έννοια 
και ερμηνεία, αποτελούσαν δυσφήμηση για 
τον ίδιο και ότι παραβίαζαν τα συνταγματικά 
του δικαιώματα, ο εφεσίβλητος ενήγαγε τους 
εφεσείοντες, διεκδικώντας αποζημιώσεις. 
Αξίωσε, επίσης, την έκδοση διατάγματος όπως 
οι εφεσείοντες αφαιρέσουν τα δημοσιεύματα 
από το διαδίκτυο όπου, ισχυρίστηκε, εξακο-
λουθούσαν να ευρίσκονται αναρτημένα, κατά 
την ημερομηνία καταχώρησης της έκθεσης 
απαίτησης, αξίωση η οποία δεν φαίνεται να 
προωθήθηκε μέχρι τέλους. Με την έφεση 
επιδιώκεται η ανατροπή της πρωτόδικης 
απόφασης, με την οποία επιδικάστηκε υπέρ 
του εφεσίβλητου το ποσό των €170.000 ως 
αποζημιώσεις για δυσφήμηση πλέον έξοδα».  

Δηλώσεις, γεγονότα
και αξιολογικές κρίσεις

Ακολούθως, η απόφαση αναφέρει: «Η 
διάκριση μεταξύ δηλώσεων, γεγονότων 
και αξιολογικών κρίσεων δεν είναι εύκο-
λη. Έχει χαρακτηριστεί ως η πιο σημαντική 
και πιο δύσκολη διάκριση στο δίκαιο της 
δυσφήμησης. Το έργο του Εφετείου στην 
προκειμένη περίπτωση καθίσταται ακόμη 
πιο δύσκολο από τον τρόπο δικογράφησης 
της αξίωσης του εφεσίβλητου και ειδικότε-
ρα τον μη καθορισμό των συγκεκριμένων 
λέξεων ή φράσεων στα δημοσιεύματα που 
κατά τον εφεσίβλητο ήταν δυσφημιστικά.  
Μπορεί, όμως, να λεχθεί ότι τα επίδικα δη-
μοσιεύματα περιέχουν γεγονότα και σχόλια.  
Ειδικότερα για τις λέξεις και φράσεις στις 
οποίες αναφέρθηκε το πρωτόδικο Δικα-
στήριο, θεωρούμε, έχοντας υπόψη και το 
πλαίσιο των δημοσιευμάτων, ότι πρόκειται 

ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΆ ΤΗΣ ΕΦΕ-
ΣΗΣ  Η ΠΡΩΤΌΔΙΚΗ ΆΠΌΦΆΣΗ 
ΠΆΡΆΜΕΡΙΖΕΤΆΙ ΚΆΙ ΚΆΘΌ-
ΡΙΖΕΤΆΙ ΌΤΙ, ΤΆ ΠΡΩΤΌΔΙΚΆ 
ΕΞΌΔΆ, ΌΠΩΣ ΆΥΤΆ ΘΆ ΥΠΌ-
ΛΌΓΙΣΘΌΥΝ ΆΠΌ ΤΌΝ ΠΡΩΤΌ-
ΚΌΛΛΗΤΗ, ΚΆΙ ΤΆ ΕΞΌΔΆ ΤΗΣ 
ΕΦΕΣΗΣ ΤΆ ΌΠΌΙΆ ΚΆΘΌΡΙΖΌ-
ΝΤΆΙ ΣΤΌ ΠΌΣΌ ΤΩΝ €2.000 
ΣΥΝ ΦΠΆ, ΕΠΙΔΙΚΆΖΌΝΤΆΙ 
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΦΕΣΕΙΌΝΤΩΝ ΚΆΙ 
ΕΝΆΝΤΙΌΝ ΤΌΥ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΌΥ 

ΔΕΚΤΉ Ή ΕΦΕΣΉ ΤΟΥ «ΔΊΑ» ΓΊΑ ΤΉΝ ΥΠΟΘΕΣΉ Δ. ΓΕΩΡΓΊΑΔΉ

Δικαίωση «Σημερινής»
από το Ανώτατο Δικαστήριο

ΜΊΧΑΛΉΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@ 
simerini.com 

για αξιολογικές κρίσεις αναφορικά με τις 
πράξεις και συμπεριφορά που αποδίδονταν 
στους καταγγελλόμενους με τις καταγγελίες.  
Σημειώνουμε επίσης ότι το ουσιαστικό μέρος 
των γεγονότων για τα οποία έγινε το σχόλιο 
είναι αληθές, όχι ως προς την ενοχή του 
εφεσίβλητου αλλά ως προς το ότι η Αστυ-
νομία είχε στα χέρια της καταγγελίες και 
καταθέσεις από νεαρές κοπέλες στις οποίες 
περιέγραφαν άσεμνες επιθέσεις από τον 
εφεσίβλητο και άλλο πρόσωπο και ότι, στο 
πλαίσιο της εν λόγω διερεύνησης, η Αστυ-
νομία εξασφάλισε ένταλμα σύλληψης του 
εφεσίβλητου, ο οποίος προφυλακίστηκε από 
7.8.2001 έως 11.8.2001 και από 11.8.2001 
έως 17.8.2001.   Περαιτέρω, ότι τα στοιχεία 
αυτά ήταν αρκετά, στη βάση του ισοζυγίου των 
πιθανοτήτων, για την τεκμηρίωση ύπαρξης 
εύλογης υποψίας σύνδεσης του εφεσίβλητου 
και του άλλου προσώπου με τη διάπραξη 
των υπό διερεύνηση αδικημάτων. Επίσης 
σημαντικά στοιχεία, που τεκμηρίωναν στον 
απαιτούμενο βαθμό την ύπαρξη εύλογης 
υποψίας σύνδεσης του εφεσίβλητου με τη 
διάπραξη των διερευνώμενων αδικημάτων, 
ήταν η καταχώρηση κατηγορητηρίου εναντίον 
των δύο υπόπτων και η παραπομπή τους 
σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου».  

Θέματα δημοσίου
συμφέροντος

«Ως προς το ερώτημα κατά πόσον τα 
θέματα επί των οποίων έγινε σχόλιο ή κριτική 
ήταν δημόσιου ενδιαφέροντος, η απάντηση 
είναι καταφατική.  Επί του προκειμένου, 
ισχύει και στα δεδομένα της παρούσας η 
θεώρηση του Εφετείου στη Γεωργιάδη 
(ανωτέρω), υπόθεση δυσφήμησης, η οποία 
αφορούσε δημοσιεύματα άλλης εφημερί-
δας για τα γεγονότα που διαδραματίζονταν 
κατά τον επίδικο χρόνο σε σχέση με τον 
εφεσίβλητο.  Την υιοθετούμε και επανα-
λαμβάνουμε: «Η ιδιότητα του εφεσίβλητου 
ως επώνυμου μουσικού και καλλιτεχνικού 
παράγοντα και η φύση των υπό διερεύνηση 
ποινικών αδικημάτων που είχαν σχέση με 
την επαγγελματική και καλλιτεχνική του 
δραστηριότητα είναι στοιχεία τα οποία ευ-
λόγως εντάσσουν τα θέματα επί των οποίων 
έγινε σχόλιο ή κριτική στα θέματα δημόσιου 
ενδιαφέροντος».   Προσθέτουμε την παρα-
τήρηση του Λόρδου Phillips στην απόφαση 
ορόσημο του Ανωτάτου Δικαστηρίου της 
Αγγλίας, Flood v Times Newspapers Ltd 
[2012] UKSC 11, ότι δεν υπάρχει γενική 
αρχή πως η δημοσίευση λεπτομερειών, οι 
οποίες φαίνονται να υποστηρίζουν καταγγε-
λία για εγκληματική συμπεριφορά η οποία 
διερευνάται από την Αστυνομία, δεν είναι 
προς το δημόσιο ενδιαφέρον (βλ. ιδιαίτερα 
τις παρ. 55-70 της απόφασης).  Στην ίδια 
υπόθεση επισημάνθηκε από τον Λόρδο 
Dyson η αναγκαιότητα διάκρισης μεταξύ 
ισχυρισμών που προβάλλονται σε σχέση με 
πρόσωπα που επιτελούν δημόσιο καθήκον 
και συνηθισμένα πρόσωπα:

«In my view, it is necessary to distinguish 
between allegations made against ordinary 
individuals and allegations made against 
persons who perform public functions 
(especially where they are about the alleged 
performance of those functions). I would 
accept that the danger of trial by press 
without proper safeguards will often weigh 
heavily against the publication of the details 
of an accusation against an ordinary 
individual. But where the accusation is 
of crime or professional misconduct by 
a person in his performance of a public 
function, I do not think that the danger of 
trial by press without proper safeguards 
weighs heavily, still less conclusively, against 
publication».

Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
(ΕΔΑΔ) αναγνωρίζει ότι στη δημοσιογρα-
φική ελευθερία περιλαμβάνεται, μεταξύ 
άλλων, και η δυνατότητα προσφυγής σε 
κάποιο βαθμό υπερβολής, ακόμα και 
σε πρόκληση. Το ΕΔΑΔ δέχτηκε στην 
Falzon v Malta  (2018) 67 E.H.R.R. 34, 
ότι  παρόλο που οι επίδικες αναφορές 
ήταν σαρκαστικές, δεν υπερέβαιναν τον 
αποδεκτό βαθμό στυλιστικής υπερβολής 
που είχε χρησιμοποιήσει ο αιτητής για 
να εκφράσει την αξιολογική του κρίση.  

Σημειώνουμε επίσης ότι σε υποθέσεις 
που αφορούν στην ελευθερία του Τύπου 
για ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος, η 
σύγχρονη τάση της νομολογίας του ΕΔΑΔ 
είναι υπέρ μιας ευρείας και φιλελεύθερης 
ερμηνείας αξιολογικών κρίσεων και σχο-
λίων όταν αντικείμενό τους είναι  δημόσια 
πρόσωπα, ιδιαίτερα πολιτικά πρόσωπα, 
περιορίζοντας το δικαίωμα στη φήμη προ-
σώπου, το οποίο κατοχυρώνεται από το 
Άρθρο 2 της  Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 
την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, υπέρ του δικαιώματος της 
ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης, 
το οποίο διασφαλίζεται από το Άρθρο 10 
της Σύμβασης  (βλ. Dlugolecki v Poland, 
Αίτηση Αρ. 23806/03, 24 Φεβρουαρίου 
2009).  Το επίδικο δημοσίευμα πρέπει να 
εξετάζεται με φόντο τις συνθήκες οι οποίες 
επικρατούσαν όταν αυτό δημοσιεύτηκε. 
Η προσέγγιση της κυπριακής νομολογίας 
είναι παρόμοια (βλ. Πετρίδη ν Εκδοτικού 
Οίκου Δίας Λτδ κ.ά (2013) 1 ΑΑΔ 1464).  
Σε κάθε υπόθεση, τίθεται το ερώτημα της 
εξισορρόπησης των δύο δικαιωμάτων.  

Κατά το άρθρο 7 του ψηφίσματος 1165 
(1998) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για το δικαίωμα 
στην ιδιωτική ζωή, «δημόσια πρόσωπα» είναι 
τα πρόσωπα που κατέχουν δημόσια θέση 
ή/και χρησιμοποιούν δημόσιο χρήμα  και 
καλύπτει γενικά όλους όσοι διαδραματίζουν 
ρόλο στη δημόσια ζωή, είτε στον πολιτικό, 
επιστημονικό, θρησκευτικό, οικονομικό 
καλλιτεχνικό, κοινωνικό αθλητικό ή άλλο 
τομέα.  {Βλ. και την απόφαση της Βουλής 

των Λόρδων στην υπόθεση Campbell v 
MGN Ltd [2004] 2 A.C. 457, στην οποία 
γνωστό μοντέλο θεωρήθηκε ως δημόσιο 
πρόσωπο και την παρατήρηση του Λόρδου 
Dyson στην Flood (ανωτέρω)}.  

Ο εφεσίβλητος, πολύ γνωστός μουσικός 
και συνθέτης και διευθυντής του τηλεοπτικού 
προγράμματος «Αφετηρίες» του ΡΙΚ, ήταν 
δημόσιο πρόσωπο.  Ως δημόσιο πρόσωπο 
ήταν εκτεθειμένος σε ευρύτερη κριτική και 
σχολιασμό  από τα μέσα μαζικής ενημέρω-
σης παρά ένας απλός πολίτης.  Η συμπε-
ριφορά δε που του καταλογιζόταν φέρεται 
να ελάμβανεν χώραν κατά την ενάσκηση 
της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 
Το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν έστρεψε την 
προσοχή του σε αυτούς τους παράγοντες, 
προφανώς λόγω της θεώρησής του ότι «τα 
περισσότερα και σοβαρότερα» που καταλο-
γίζονταν στον εφεσίβλητο παρουσιάζονταν 
ως γεγονότα και όχι ως σχόλια».  

Εντός των αποδεκτών
ορίων της κριτικής

«Υπό το φως των πιο πάνω, θεωρούμε 
ότι παρόλο που η γλώσσα των σχολίων 
και της κριτικής στα πρώτα δημοσιεύματα, 
πριν από τη σύνδεση του εφεσίβλητου με 
αυτά, ήταν οξεία και σκληρή, συνολικά 
θεωρούμενα τα δημοσιεύματα δεν υπε-
ρέβησαν τα αποδεκτά όρια της κριτικής. 

Εναγόμενος, βέβαια, δεν μπορεί να 
στηριχθεί στην υπεράσπιση του εύλογου 
σχολίου εάν το σχόλιο δεν έγινε καλή τη 
πίστει. Το βάρος να αποδείξει κακοπιστία 
ευρίσκεται επί των ώμων του ενάγοντος. Τι 
συνιστά κακοπιστία ορίζεται επακριβώς στο 
άρθρο 21(2) του περί Αστικών Αδικημάτων 
Νόμου, Κεφ.148. Η οξεία και σκληρή κρι-
τική δημόσιου προσώπου δεν θεωρείται 
κακόβουλη παρά μόνο σε ακραίες περιπτώ-
σεις.  Στην υπόθεση Πετρίδη ν Εκδοτικού 
Οίκου Δίας Λτδ κ.ά (ανωτέρω) στην οποία 
ο ενάγων-εφεσείων θεωρήθηκε ως δημό-
σιο πρόσωπο με πολιτική δραστηριότητα, 
παρατηρήθηκαν σχετικά τα ακόλουθα: «Η 
κριτική που ο εφεσίβλητος 4 άσκησε κατά 
του εφεσείοντα, ήταν, όπως παρατήρησε 
το δικαστήριο, οξεία και σκληρή, η οποία 
όμως μπορεί να γίνει ανεκτή από ένα δη-
μόσιο πρόσωπο με πολιτική δραστηριότητα 
– όπως ήταν ο εφεσείων – για ένα τέτοιο 
θέμα υψίστου δημόσιου ενδιαφέροντος. Τα 
όρια της αποδεκτής κριτικής, σε περιπτώσεις 
όπως του εφεσείοντος  είναι ευρύτερα από 
τις περιπτώσεις ιδιωτών, αφού οι πρώτοι 
αναπόφευκτα και ενσυνείδητα εκθέτουν τον 
εαυτό τους σε στενό έλεγχο, των λόγων και 
των πράξεών τους, από δημοσιογράφους 
και το ευρύτερο κοινό (βλ. Jerusalem v. A
ustria [2003] 3 E.H.R.R. 25). Ακόμη και αν 
ο σκοπός του εφεσίβλητου 4 ήταν για να 
ψέξει την πολιτική ανηθικότητα του εφεσεί-
οντος ή χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις 
και επιθετική γλώσσα για τον εφεσείοντα, 
όπως παραπονείται ο εφεσείων, αυτό δεν 

καταδεικνύει κακοβουλία στην έννοια που 
αναφέρεται πιο πάνω και δεν εξουδετερώνει 
την υπεράσπιση του εντίμου σχολίου. Το 
πρωτόδικο δικαστήριο, καταλήγοντας για 
το ζήτημα, σημειώνει ότι κυρίαρχο κίνητρο 
του εφεσίβλητου 4 ήταν να σχολιάσει επί 
θέματος δημοσίου ενδιαφέροντος παρα-
θέτοντας την ειλικρινή και γνήσια άποψή 
του. Δεν έχει τεθεί οτιδήποτε υπόψη μας 
που να καταδεικνύει ότι δεν ήταν έτσι και 
πως ο ίδιος δεν πίστευε ότι το σχόλιό του 
ήταν δικαιολογημένο».

Ο εφεσίβλητος ισχυρίστηκε με την Απά-
ντησή του ότι τα επίδικα δημοσιεύματα δημο-
σιεύτηκαν από τους εφεσείοντες κακόβουλα, 
παραθέτοντας σχετικές λεπτομέρειες. Δεν 
υπάρχει οτιδήποτε στο ενώπιόν μας υλικό 
που να δείχνει ότι οι εφεσείοντες ενήργησαν 
με κακοπιστία. Δημοσίευμα της εφημερίδας 
ημερομηνίας 5.8.2001, το οποίο κατατέθη-
κε κατά την επανεξέταση του εφεσίβλητου 
προς αμφισβήτηση εισήγησης που του έγινε 
αντεξεταζόμενος, ότι τα επίδικα δημοσιεύ-
ματα έγιναν καλόπιστα, δεν εντάσσει την 
περίπτωση εντός του άρθρου 21(2) του 
Κεφ.148.  Πρόκειται για δημοσίευμα που 
έγινε πριν από τη σύνδεση του εφεσίβλητου 
με τα επίδικα δημοσιεύματα, στο οποίο δεν 
αναφέρεται το όνομα του, ούτε αποτελεί μέ-
ρος των λεπτομερειών της δικογραφημένης 
θέσης του».  

Ουσιωδώς αληθές
το πραγματικό βάθρο
των δημοσιευμάτων

«Για τους λόγους που εξηγήσαμε, 
θεωρούμε ότι ο εφεσίβλητος δεν απέ-
δειξε ότι τα σχόλια ήταν κακόπιστα. Το 
πραγματικό βάθρο των επίδικων δημο-
σιευμάτων ήταν ουσιωδώς αληθές.  Η 
κριτική δε που ασκήθηκε σε αυτά, ενίοτε 
έντονη και σκληρή, ήταν καλόπιστη και 
επί θέματος δημοσίου ενδιαφέροντος.  

»Οι πιο πάνω διαπιστώσεις οδηγούν 
την έφεση σε επιτυχή κατάληξη, ώστε να 
μην υπάρχει ανάγκη εξέτασης των υπο-
λοίπων θεμάτων που εγείρονται με αυτή.  

»Η έφεση επιτυγχάνει και η πρωτόδικη 
απόφαση παραμερίζεται. Τα πρωτόδικα 
έξοδα, όπως αυτά θα υπολογισθούν από 
τον Πρωτοκολλητή, και τα έξοδα της έφε-
σης τα οποία καθορίζονται στο ποσό των 
€2.000 συν ΦΠΑ, επιδικάζονται υπέρ των 
εφεσειόντων και εναντίον του εφεσίβλητου». 

Π. ΠΑΝΑΓΗ, Δ.
Γ. Ν. ΓΙΑΣΕΜΗΣ, Δ.

Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.
/ΣΓεωργίου 

 G. Robertson and A. Nicol, Media 
Law, 5th edn (2008)

 “Journalistic freedom also covers 
possible recourse to a degree of 
exaggeration, or even provocation», 
(Falzon v Malta  (2018) 67 E.H.R.R. 34).

 «…the impugned expressions, although 
sarcastic, remained within the acceptable 
degree of stylistic exaggeration employed 
to express the applicant’s value judgment».  

 «Public figures are persons holding 
public office and/or using public resources 
and, more broadly speaking, all those 
who play a role in public life, whether in 
politics, the economy, the arts, the social 
sphere, sport or in any other domain»

  «21.- [….]
 (2) Η δημοσίευση δυσφημιστικού 

δημοσιεύματος δεν θεωρείται ότι έγινε 
καλή τη πίστει από πρόσωπο εντός της 
έννοιας του εδαφίου (1), του άρθρου αυτού, 
αν καταδειχθεί ότι— 

 (α) Tο δημοσίευμα ήταν αναληθές, 
και αυτός δεν πίστευε αυτό ως αληθές· ή

 (β) το δημοσίευμα ήταν αναληθές, και 
αυτός προέβη στη δημοσίευση χωρίς να 
καταβάλει εύλογη φροντίδα για την εξα-
κρίβωση του αληθούς ή του αναληθούς 
αυτού· ή 

 (γ) προβαίνοντας στη δημοσίευση, ενήρ-
γησε με σκοπό βλάβης του προσώπου 
που δυσφημείται   σε βαθμό σημαντικά 
μεγαλύτερο ή κατά τρόπο σημαντικά δι-
αφορετικό του εύλογα αναγκαίου για το 
κοινό συμφέρον ή για την προστασία του 
ιδιωτικού δικαιώματος ή συμφέροντος 
σε σχέση με το οποίο αξιώνει προνόμιο.»

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. Faculty in Atmospheric Sciences (ref. no. CYI_FAS_20_02)
4. Professor in Atmospheric Sciences (ref. no. CYI_PAS_20_01)
5.  Research Technical Specialist for microCT (walk-in hutch) (ref.no. STARC_

RTS_19_06)
6.  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.

Της Κυριακής
29.03.2020
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Ο 
πόλεμος, σε οποιαν-
δήποτε μορφή 
κι αν διεξάγεται, 
διέπεται από 10 
βασικές αρχές, τις 
λεγόμενες αρχές 
του πολέμου. Έστω 

και μια από αυτές να παραβιασθεί, τότε 
το αποτέλεσμα -και εννοώ το τελικό, το 
πολιτικό αποτέλεσμα- δεν θα είναι το ανα-
μενόμενο. Στον Απελευθερωτικό Αγώνα  
της ΕΟΚΑ παραβιάσθηκαν δύο από τις 
πλέον βασικές αρχές.

Η πρώτη και ίσως η σημαντικότερη είναι 
αυτή της ενότητας διοικήσεως, με την έννοια 
ότι ο συντονισμός όλων των δραστηριοτή-
των σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, 
για την επίτευξη του τελικού σκοπού του 
πολέμου, απαιτεί μια ενιαία διοίκηση, η 
οποία έχει την αρμόζουσα εξουσία και την 
όλη ευθύνη διεξαγωγής του πολέμου. Με 
λίγα λόγια, στον  πόλεμο κουμάντο κάνει 
μόνον ένας. Αυτός ο ένας μπορεί να είναι 
ένα φυσικό πρόσωπο, μπορεί να είναι και 
ένα συλλογικό όργανο, το οποίο όμως εκ-
φράζεται με μια  φωνή. Στα οργανωμένα 
κράτη, εκείνος που έχει την ευθύνη μπο-
ρεί να είναι ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, 
το υπουργικό συμβούλιο ή κάποιο άλλο 
θεσμικό όργανο, όπως καθορίζεται στο σύ-
νταγμα της χώρας. Αυτό το όργανο διαθέτει 
δύο χέρια. Τον αρχιστράτηγο, ο οποίος δι-
εξάγει τις πολεμικές επιχειρήσεις, και τον 
υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος χειρίζεται 
τις διπλωματικές ενέργειες. Οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις παράγουν πολιτικά αποτελέ-
σματα, τα οποία παίρνει ο υπουργός των 
Εξωτερικών για να επιτύχει διπλωματικές 
νίκες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.  
Τη γενική καθοδήγηση και τις εντολές  και 
προς τους δύο (αρχιστράτηγο και υπουργό 
εξωτερικών) παρέχει το ανώτατο θεσμικό 
όργανο, που έχει την ευθύνη από το σύ-
νταγμα της χώρας. 

Στην περίπτωση όμως της Κύπρου, 
ο Απελευθερωτικός Αγώνας της  ΕΟΚΑ 
δεν ήταν αγώνας μιας κρατικής οντότητας, 
αλλά ενός επαναστατημένου λαού. Οπότε 
τα πράγματα αναφορικά με την ηγεσία του 
Αγώνα δεν μπορούσαν να είναι τα ίδια 
όπως  σε ένα συγκροτημένο κράτος. Γι’ 
αυτό και η επιτροπή αγώνα που συγκρο-
τήθηκε  στην Αθήνα το 1952, προκειμένου 
να προετοιμάσει την επανάσταση εναντίον 
των Βρετανών, όρισε ως στρατιωτικό αρ-
χηγό τον στρατηγό Γεώργιο Γρίβα-Διγενή 
και πολιτικό αρχηγό τον Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο. Η ίδια, δε, λειτούργησε καθ’ 
όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του 
Αγώνα ως η ανώτατη Αρχή, η οποία κα-
θοδηγούσε τους δύο ηγέτες. Για κάποιους 
λόγους, δυστυχώς, οι οποίοι ακόμα δεν 
διερευνήθηκαν εκτενώς από τους ιστο-
ρικούς ερευνητές, η επιτροπή αυτή, με 
την έναρξη του αγώνα περιορίσθηκε 
στη διαφώτιση της κοινής γνώμης στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ σταδιακά 
αδράνησε και αυτοδιαλύθηκε. Έτσι, η 1η 

Απριλίου 1955  βρίσκει τον ένοπλο Αγώνα 
στην Κύπρο με στρατιωτικό και πολιτικό 
αρχηγό, χωρίς όμως  μια ανώτατη  Αρχή, 
η οποία να συντονίζει και να διευθύνει τον 
Αγώνα τόσο στο στρατιωτικό, όσο και στο 
πολιτικό πεδίο. Λόγω ακριβώς αυτού του 
ελλείμματος, βλέπουμε  από τη μια τον αρ-
χηγό Διγενή να παρεμβαίνει με επιστολές 
και προκηρύξεις προς τους αρμόδιους 
στην Κύπρο και στην Ελλάδα σε ζητήματα 
της πολιτικής πτυχής του αγώνα και, από 
την άλλη, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο να 
παρεμβαίνει προς τον στρατιωτικό αρχηγό 
σε θέματα αναφορικά με τις πολεμικές 
επιχειρήσεις. Σαφής καταστρατήγηση της 
αρχής της ενότητας διοικήσεως. Αυτός ο 
τρόπος διεύθυνσης του Αγώνα, με δύο 
αρχηγούς, είχε δυσμενέστατα αποτελέ-
σματα όχι μόνο ως προς την τελική του 
έκβαση, αλλά και στην ομαλή πορεία του 
κράτους που συγκροτήθηκε. Η δυαρχία 
που υπήρχε στη διάρκεια του Αγώνα, και οι 
διαφορετικές εκτιμήσεις που είχαν οι δύο 
ηγέτες σε κρίσιμα ζητήματα, παρήγαγαν 
ιδεολογικά και πολιτικά αποτελέσματα, 
τα οποία στα χρόνια που ακολούθησαν 
δίχασαν το Κυπριακό Ελληνισμό, έφεραν 
εμφύλια διαμάχη και ήταν μια από τις κυ-
ριότερες αιτίες του πραξικοπήματος και 
κατ’ επέκτασιν της τουρκικής εισβολής.

Έχω την πεποίθηση ότι, εάν η επιτροπή 
αγώνα που συγκροτήθηκε στην Αθήνα 
συνέχιζε να λειτουργεί και μετά την έναρξη 
του Αγώνα ως μια εξόριστη προσωρινή 
κυβέρνηση της επαναστατημένης Κύπρου, 
έχοντας τη συνολική ευθύνη διεξαγωγής 
του Απελευθερωτικού Αγώνα τόσο στο 
στρατιωτικό, όσο και στο πολιτικό πεδίο, 
τα πράγματα θα είχαν μια διαφορετική 
πορεία. Αν μελετήσει κανείς την ιστορία 
των επαναστατικών και αντιαποικιακών  
κινημάτων του εικοστού αιώνα ανά την 
υφήλιο, θα διαπιστώσει ότι η δυαρχία που 
υπήρχε στον δικό μας Απελευθερωτικό 
Αγώνα αποτελεί μοναδική περίπτωση 
σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η αλλαγή σκοπού
Η δεύτερη αρχή του πολέμου που πα-

ραβιάσθηκε, ως συνάρτηση βέβαια και της 
πρώτης, ήταν «η επιλογή του σκοπού  και 
η εμμονή σε αυτόν». Ο τελικός, ο πολιτικός 
σκοπός του πολέμου επιλέγεται ύστερα από 
ενδελεχή μελέτη όλων των παραγόντων που 
επιδρούν θετικά ή αρνητικά στη δυνατότητα 
επίτευξής του. Εάν από τη μελέτη κριθεί ότι 
μπορεί να επιτευχθεί, τότε όλοι οι συντελε-
στές διεξαγωγής του πολέμου εμμένουν 
μέχρι τέλους στην επιτυχία του σκοπού. 
Είναι γνωστόν ότι η 12-μελής επιτροπή 
αγώνα, αποτελούμενη από Κύπριους και 
Ελλαδίτες έγκριτους νομικούς, καθηγητές 
Πανεπιστημίου, απόστρατους στρατηγούς 
του Στρατού και της Χωροφυλακής κα-
θώς και τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και 
τον στρατηγό Διγενή, καθόρισε ως τελικό 
σκοπό του Απελευθερωτικού Αγώνα την 
αυτοδιάθεση – ένωση της Κύπρου με την 

Ελλάδα. Όπως προκύπτει από αξιόπιστες 
πηγές και αφηγήσεις μελών της επιτρο-
πής, ο στόχος της Ένωσης δεν ήταν μόνο η 
ικανοποίηση των μύχιων πόθων γενεών 
Ελλήνων της Κύπρου για ενσωμάτωση 
στον εθνικό κορμό, αλλά και γεωπολιτικοί 
λόγοι που είχαν να κάνουν με τη δυνατότητα 
ενός μικρού κράτους να επιβιώσει μέσα 
στο άναρχο διεθνές σύστημα, ιδιαίτερα σε 
μια περιοχή μέγιστης γεωπολιτικής αξί-
ας, όπου συγκρούονταν τα συμφέροντα 
Ανατολής και Δύσης. Να θυμίσω ότι βρι-
σκόμαστε στις αρχές του ψυχρού πολέμου. 
Η Ελλάδα και η Τουρκία εισέρχονται στο 
ΝΑΤΟ το 1952 και η δυτική συμμαχία 
προσπαθεί να αναχαιτίσει τη σοβιετική 
διείσδυση στην ανατολική Μεσόγειο, τη 
μέση Ανατολή και τη βόρειο Αφρική. Η 
Κύπρος θεωρείται από τους συμμάχους 
ζωτικός στρατηγικός χώρος για τον έλεγχο 
της ανατολικής Μεσογείου και της μέσης 
Ανατολής. Γνωρίζουν ότι καμιά στρατιωτική 
επιχείρηση στην περιοχή δεν μπορεί να 
διεξαχθεί χωρίς τη χρησιμοποίηση της 
Κύπρου. Ιδιαίτερα όμως οι Βρετανοί, μετά 
την αποχώρησή τους από τη μέση Ανατολή 
και την κεντρική Ασία και την ενδεχόμενη 
αποχώρησή τους από το Σουέζ, εκτιμούν 
ότι η Κύπρος καθίσταται άκρως απαραί-
τητη για τη διασφάλιση των στρατηγικών 
τους συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή. 
Από την άλλη, υπάρχει και μια Τουρκία 
σταθερή σύμμαχος των Άγγλων, την οποία 
δεν θα ήθελε η Αγγλία να δυσαρεστήσει 
και η οποία -Τουρκία - μπορεί επισήμως 
να μην είχε εκδηλώσει τις βλέψεις της επί 
της Κύπρου, οι παροικούντες όμως στην 
Ιερουσαλήμ εγνώριζαν ότι στην Άγκυρα 
εκπονούνταν μακρόπνοα σχέδια για τη 
διάδοχη κατάσταση στην περίπτωση 
αποχώρησης των Βρετανών από το νησί. 

Η Επιτροπή Αγώνα, έχοντας υπόψη 
της αυτό το πολύπλοκο γεωπολιτικό πε-
ριβάλλον όπως αυτό διαμορφωνόταν τη 
δεκαετία του ‘50 και εκτιμώντας ότι θα 
ήταν αδύνατο να επιβιώσει ένα ανεξάρτητο 
μικρό και ανίσχυρο κράτος στην περί-
πτωση που ως σκοπός του Αγώνα ετίθετο 
η ανεξαρτησία και λαμβάνοντας υπόψη 
το αίσθημα του Κυπριακού Ελληνισμού 
όπως αυτό εκφράσθηκε με το δημοψή-
φισμα της 15ης Ιανουαρίου του 1950, 
καθόρισε την Ένωση με την Ελλάδα ως 
τον τελικό σκοπό του αγώνα.

Και ενώ μέχρι το 1958 ο αγώνας διεξαγό-
ταν με μεγάλη επιτυχία και στο στρατιωτικό 
αλλά και με κάποιες δυσκολίες και στο δι-
πλωματικό πεδίο, ξαφνικά ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος, χωρίς να συνεννοηθεί ούτε με 
τον αρχηγό Διγενή, ούτε με τα άλλα μέλη 
της Εθναρχίας, ούτε καν με την ελληνική 
Κυβέρνηση, μετέτρεψε τον σκοπό του 
Αγώνα σε ανεξαρτησία, ύστερα από μια 
συνάντηση που είχε στην Αθήνα με την 
αντιπρόεδρο του Εργατικού κόμματος της 
Αγγλίας,  Μπάρμπαρα Κασλ. Από εκείνην 
τη στιγμή ο ρους της ιστορίας της Κύπρου, 
αλλά και του ευρύτερου Ελληνισμού, άλλαζε 
οριστικά. Η Κύπρος, με τη μελλοντική λύση 
του ανεξάρτητου κράτους, δινόταν ουσια-
στικά μέσα από τους βρετανικούς σχεδια-
σμούς, βορά στην Τουρκία, η οποία από το 
1956 (Νιχάτ Ερίμ) είχε έτοιμα  σχέδια για 
τη διχοτόμηση-τουρκοποίηση της Κύπρου 
και τα οποία βλέπουμε να υλοποιούνται 
σταδιακά από το 1963. 

Κανείς βέβαια δεν ισχυρίσθηκε ποτέ ότι 
ο στόχος της Ένωσης θα ήταν στρωμένος 
με ροδοπέταλα. Σίγουρα θα απαιτούσε 
περισσότερες θυσίες, πιθανόν ο Αγώνας 
να είχε μεγαλύτερη διάρκεια, όμως όλα 
αυτά  είχαν μελετηθεί και επιμετρηθεί από 
την επιτροπή αγώνα, στην οποία συμμε-
τείχαν  ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και 
ο Αρχηγός Διγενής, όταν καθοριζόταν η 
Ένωση με τον εθνικό κορμό ως ο τελικός 
στόχος του αγώνα.  

Πέραν του ηρωϊκού έπους, αρκετά 
λάθη, παραλείψεις και ελλείμματα μπορεί 
κάποιος να καταγράψει μελετώντας τον 
Αγώνα της ΕΟΚΑ, όπως συμβαίνει και 
σε κάθε επαναστατικό κίνημα. Όμως, σε 
στρατηγικό επίπεδο, η παραβίαση των δύο 
αρχών του πολέμου, δηλαδή η δυαρχία 
στην ηγεσία και η αλλαγή του σκοπού 
μεσούντος του Αγώνα, ήταν, κατά την 
άποψή μου, η αιτία της κατάληξης στη 
ζυριχική λύση, τις συνέπειες της οποίας 
βιώνουμε μέχρι σήμερα και θα βιώνουν 
οι επόμενες γενιές στο μέλλον.  

*Αντιστράτηγος ε.α.

ΠΈΡΑΝ ΤΟΥ ΗΡΩΪΚΟΥ ΈΠΟΥΣ, 
ΑΡΚΈΤΑ ΛΑΘΗ, ΠΑΡΑΛΈΊΨΈΊΣ 
ΚΑΊ ΈΛΛΈΊΜΜΑΤΑ ΜΠΟΡΈΊ 
ΚΑΠΟΊΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΈΊ 
ΜΈΛΈΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ AΓΩΝΑ 
ΤΗΣ ΈΟΚΑ, ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΊΝΈΊ 
ΚΑΊ ΣΈ ΚΑΘΈ ΈΠΑΝΑΣΤΑΤΊΚΟ 
ΚΊΝΗΜΑ. ΟΜΩΣ, ΣΈ ΣΤΡΑΤΗ-
ΓΊΚΟ ΈΠΊΠΈΔΟ, Η ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΟ-
ΛΈΜΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ Η ΔΥΑΡΧΊΑ 
ΣΤΗΝ ΗΓΈΣΊΑ  ΚΑΊ Η ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΈΣΟΥΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ, ΗΤΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ, Η ΑΊΤΊΑ ΤΗΣ ΚΑ-
ΤΑΛΗΞΗΣ  ΣΤΗ ΖΥΡΊΧΊΚΗ ΛΥΣΗ, 
ΤΊΣ ΣΥΝΈΠΈΊΈΣ ΤΗΣ ΟΠΟΊΑΣ 
ΒΊΩΝΟΥΜΈ ΜΈΧΡΊ ΣΗΜΈΡΑ 
ΚΑΊ ΘΑ ΒΊΩΝΟΥΝ ΟΊ ΈΠΟΜΈ-
ΝΈΣ ΓΈΝΊΈΣ ΣΤΟ ΜΈΛΛΟΝ  

1η Απριλίου 1955: Τα δύο στρατηγικά λάθη που 
οδήγησαν στην προβληματική λύση της Ζυρίχης

 ΑΝΔΡΈΑΣ ΠΈΝΤΑΡΑΣ*
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΠΣΣΑ) 2020

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα δύο πιο κάτω Μέτρα 
Προαιρετικής Συνδεδεμένης Στήριξης Αιγοπροβάτων 2020 με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013:

Μέτρο 1: Συνδεδεμένη κατά κεφαλήν στήριξη αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό την παραγωγή 
γάλακτος. Οι επιλέξιμες μονάδες θα πρέπει να έχουν παραδώσει σε εγκεκριμένες γαλακτοβιομηχανίες ποσότητα γάλακτος μεγαλύ-
τερη από δέκα τόνους (10300Lt) κατά την περίοδο 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019. Η πιστοποίηση της παράδοσης διενεργείται με 
την προσκόμιση των νόμιμων τιμολογίων από ή προς εγκεκριμένη γαλακτοβιομηχανία. Η προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της επιδότησης.

Μέτρο 2: Συνδεδεμένη κατά κεφαλήν στήριξη αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό την παραγω-
γή κρέατος.

Οι περίοδοι υποβολής εμπρόθεσμων αιτήσεων, καθώς και τυχόν εκπρόθεσμων αιτήσεων, παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. 

 Περίοδος υποβολής εμπρόθεσμης αίτησης ΠΣΣΑ 30/03/2020 – 10/04/2020
 (ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ – δύναται να επιδοτηθούν) 

 Περίοδος υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης ΠΣΣΑ
 (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ - δύναται να επιδοτηθούν με ποινή 1% 11/04/2020 - 05/05/2020
 για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης) 

Λόγω των εκτάκτων μέτρων για αντιμετώπιση και μείωση της εξάπλωσης της Πανδημίας Κορωνοϊού COVID-19, η υποβολή των αι-
τήσεων θα γίνεται, εν πρώτοις, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας των Επαρχιακών Γραφείων του ΚΟΑΠ με τους δυνητικά δικαι-
ούχους για υποβολή αίτησης, κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων. Εν τούτοις, τυχόν δικαιούχοι που δεν θα τύχουν επι-
κοινωνίας από τα Επαρχιακά Γραφεία ΚΟΑΠ μέχρι τις 03/04/2020, καλούνται να επικοινωνήσουν οι ίδιοι με το οικείο 
Επαρχιακό Γραφείο κατά την περίοδο 06/04/2020 μέχρι 10/04/2020. 

Τυχόν άλλα συνοδευτικά έντυπα (π.χ. τιμολόγια), θα πρέπει να παραδοθούν στα Επαρχιακά Γραφεία μετά τη λήξη των εκτάκτων μέ-
τρων ή όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Σχετικά, θα γίνει ενημέρωση προς τους αιτητές/δικαιούχους από τον Οργανισμό.

Ο ζωικός πληθυσμός για τον οποίο μπορεί να υποβληθεί αίτηση, είναι τα θηλυκά ζώα αναπαραγωγής επτά (7) μηνών και άνω 
που ήταν καταγεγραμμένα στην Κεντρική Βάση δεδομένων IRSC των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας κατά την 3η Μαρ-
τίου 2020 (ημερομηνία κατοχής) και τα οποία κατέχουν ηλεκτρονική σήμανση και ατομικό κωδικό αναγνώρισης. 

Τονίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στα πιο πάνω Μέτρα για το έτος 2020 παρέχεται μόνο σε αιτητές που κατά την περίοδο υποβο-
λής της αίτησης η εκμετάλλευση είναι στην κατοχή τους και σε αυτήν διενεργήθηκε απογραφή (αυτοέλεγχος), για το έτος 2020 και 
κοινοποίηση αποτελεσμάτων στις ΚΥ. Υπογραμμίζεται η απαίτηση όπως εκμεταλλεύσεις με 100 ή περισσότερα ζώα να έχουν διενερ-
γήσει απογραφή με τη χρήση σαρωτή.

Το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών και άλλα σχετικά έντυπα θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Αγρο-
τικών Πληρωμών, στη διεύθυνση www.capo.gov.cy, με την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων για τα προαναφερόμενα Μέτρα.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ  ΚΟΑΠ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ  ΓΡΑΜΜΗ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  ΚΟΑΠ
  7777 1999
ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ιφιγενείας 34, 2007 Στρόβολος, τηλ.: 22 446 500, Φαξ: 22 446 501
ΛΕΜΕΣΟΣ Αγχίστου 4, 3048 Λεμεσός, τηλ.: 25 818 026, Φαξ: 25 818 027
ΠΑΦΟΣ Ανεξαρτησίας 17, 8028 Πάφος, τηλ.: 26 822 651, Φαξ: 26 822 650 ΚΕΝΤΡΙΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ  ΚΟΑΠ
ΛΑΡΝΑΚΑ Ακροπόλεως 18, 7103 Αραδίππου, τηλ.: 24 824 320, Φαξ: 24 824 321 Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, 2000 Λευκωσία
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Σωτήρας 17, 5286 Παραλίμνι, τηλ.: 26 822 651, Φαξ: 26 822 650 Τηλ.: 22 557 777, Φαξ: 22 557 755
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1
2.1.2020 - H  Παγκό-
σμια Οργάνωσης Υγεί-
ας (WHO) επιβεβαίωσε 
για έναν νέο κορωνοϊό 
στην περιοχή Wuhan, 
της Κίνας, παρόλο που 
γνώριζε τουλάχιστον  από 

τις 31 Δεκεμβρίου 2019, με την ονομασία 
COVID-19.

•31.1.2020 - Το πρώτο κρούσμα  στο 
Ηνωμένο Βασίλειο ήταν  στο York,  στις 
31.1.2020, με πηγή την πόλη Wuhan, ήλθε 
από Κινέζους υπηκόους που διέμεναν σε 
ξενοδοχείο στο York. Όμως:

• 24.1.2020 - Το επιστημονικό περιο-
δικό The Lancet (συντάκτης του οποίου 
είναι ο Δρ  Richard Horton), έκρουσε 
τον κώδωνα του κινδύνου:

«Because of the pandemic potential 
of 2019-nCoV, careful surveillance 
is essential to monitor its future host 
adaption, viral evolution, infectivity, 
transmissibility, and pathogenicity».  
«Επειδή υπάρχει η δυνατότητα ο ιός 
2019-nCoV να εξελιχθεί σε πανδημία, 
προσεκτική επιτήρηση είναι αναγκαία για 
να παρακολουθήσουμε τη μελλοντική του 
προσαρμογή στον ξενιστή, την ιική του 
εξέλιξη, μολυσματικότητα, μεταδοτικότητα 
και παθογένεια».

• 30.1.2020 - Έξι μέρες αργότερα 
προειδοποιούσε και η ΠΟΥ.

•11.3.2020 - Τελικά η ΠΟΥ κήρυξε 
τον ιό ΠΑΝΔΗΜΙΑ.

•12.3.2020 -  Δήλωση  Βρετανού 
Πρωθυπουργού Boris Johnson.

Αντί όμως  η βρετανική κυβέρνηση να 
προβεί σε άμεσα δραστικά μέτρα εναντίον 
της διασποράς του ιού, ο Πρωθυπουργός 
πλαισιωμένος με δύο συμβούλους μάς 
είπε ότι «πολύ περισσότερες οικογένειας 
θα χάσουν αγαπημένα πρόσωπά τους πριν 
την ώρα τους». Και οι … επιστημονικοί του 
σύμβουλοι Δρ Chris Whitty και Sir Patrick 
Vallance μάς είπαν ότι η «στρατηγική» 
αντιμετώπισής τους ήταν το 60%-80%  
του πληθυσμού να πιάσει τον ιό για να 
εξασφαλίσουν «ανοσία αγέλης» (ανοησίας). 

«A senior adviser (Sir Patrick Vallance 
) to the government has said that around 
60pc of the country’s population needs to 
contract the coronavirus in order to help 
prevent it from being transmitted further 
in the future». https://www.edp24.co.uk/
news/health/coronavirus-in-norfolk-uk-
vallance-covid-19-immunity-1-6559569

Έντονα και άμεσα αντέδρασαν εκατο-
ντάδες γιατροί,  ακαδημαϊκοί, πανεπιστη-
μιακοί απ’ όλα τα πανεπιστήμια του ΗΒ 
καλώντας την  κυβέρνηση να εγκαταλείψει 
πάραυτα τέτοια πολιτική, που θα είχε ως 
αποτέλεσμα τον άδικο θάνατο χιλιάδων 
ανθρώπων. Το ίδιο και απλοί πολίτες.

• 12-16.3.2020 - Δύο επιστολές που 
δημοσιοποιήθηκαν είναι ενδεικτικές των 
συνεπειών με τέτοιο στόχο. Η μία ημερ. 
14.3.2020 με τίτλο «Δημόσια έκκληση για 
πιο δυναμικά μέτρα αμέσως για κοινωνική 
απόσταση σε όλο το ΗΒ», ενώ η δεύτερη 
«Ανοικτή επιστολή προς την κυβέρνηση 

Η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη 
με έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ενώ 
πολιτικοί και σύμβουλοι της κυβέρνησης 
του ΗΒ αντιμετώπισαν την κατάσταση, 
όπως θα λένε πολλοί πλέον, σαν μια 
προηγούμενη  βρετανική κυβέρνηση 
το 1939 τον Χίτλερ. Με τη  στρατηγι-
κή του ανέντιμου κατευνασμού… Είχαν 
προειδοποιηθεί. Ενσυνείδητα γνώριζαν 
και δεν έκαναν τίποτα. Έχασαν πολύτιμο 
χρόνο. Γιατί επέλεξαν να προωθήσουν 

ενσυνείδητα  μια καταστροφική πολιτική 
εις βάρος της κοινωνίας. Ακόμα μέχρις 
αυτήν τη στιγμή, δεν κάνουν έλεγχο στα 
αεροδρόμια, δεν ελέγχουν στους σιδη-
ροδρόμους για θερμοκρασία πολιτών, 
δεν απολυμαίνουν δρόμους και κτήρια, 
όπως έκαναν στην Κίνα και άλλες χώρες…

 Μας ξεκαθάρισε τα πράγματα  με δύο 
απλά λόγια στο μήνυμά του ο Naftali 
Bennett, Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας 
(Sigmalive,  21.3.2020).

«Πέραν της κοινωνικής απόστασης, 
πέραν των testing, testing, testing, πρέ-
πει να χωρίσουμε τους ηλικιωμένους 
από τους νεότερους. Ο πιο σημαντικός 
θανατηφόρος συνδυασμός είναι για τη 
γιαγιά να αγκαλιάζει τον εγγονό. Γιατί 
αυτός ο κορωνοϊός είναι μοναδικός 
υπό την έννοια ότι είναι θανατηφόρος 
για τους ηλικιωμένους περισσότερο από 
τους νεότερους. Κρατηθείτε μακριά από 
τον παππού και τη γιαγιά.  Επικοινωνείτε 
μέσω WhatsApps and Skype, τηλέφωνο 
κ.λπ. Να τους παίρνετε φαγητό, αλλά να 

μην μπαίνετε στο σπίτι, γιατί  τους θέτετε 
σε κίνδυνο…». Δεν θα μείνουν για πάντα 
απομονωμένοι, είπε, θα βγουν σε λίγους 
μήνες,  όταν θα είναι πλέον ασφαλές…

Ας βάλει ο Θεός το χέρι του και να λυ-
πηθεί γι’  ακόμα μια φορά τον κόσμο. Και 
να βοηθήσει να βρεθούν γρήγορα  θερα-
πείες και εμβόλιο. Για να έλθει και η μέρα 
της «κρίσεως» (“reckoning”). Ίσως και ένα 
δικαστήριο, γιατί όχι,  τύπου «Νυρεμβέργης» 
και γι’ αυτόν τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Για 
όσους ευθύνονται για τον ιό, όσο και για τους 
χειρισμούς των εις βάρος της κοινωνίας…

Ανέντιμος συμβιβασμός 
με τον κορωνοϊό GOVID-19

Προστατεύσατε τους ηλικιωμένους

Το ημερολόγιο της ανευθυνότητας 
στη Βρετανία και οι βαριές ευθύνες

του ΗΒ σχετικά με το COVID-19» ξεκίνησε 
διαδικτυακά στις 14.3.2020 και έκλεισε 
στις 16.3.2020 με 681 υπογραφές. Τις 
παραθέτω αμφότερες. Η δεύτερη από την 
πηγή με τις υπογραφές - https://sites.
google.com/view/covidopenletter/home

• 15.3.2020 - Όταν είδαν ότι οι ειδικοί 
στη χώρα δεν αγόραζαν την «πολιτική» 
τους, ο Υπουργός Υγείας Matt Hancock 
δήλωσε στη Sophie Riche (SKY TV) ότι η 
«ανοσία αγέλης» δεν ήταν στρατηγική της 
κυβέρνησης, εκθέτοντας ουσιαστικά  τους  
συμβούλους της κυβέρνησης Chris Witty 
και Sir Patrick Vallance (Στις 22.3.2020 
οι «Κυριακάτικοι Τάιμς» αποκάλυψαν 
διαξιφισμούς  μεταξύ πολιτικών και των 
συμβούλων στο πρωθυπουργικό γρα-
φείο, ισχυρίστηκαν ότι ένας σύμβουλος, 
ο Dominic Cummings, τέλος Φεβρουαρίου 
είχε πει: «Η ανοσία αγέλης προστατεύει την 
οικονομία και αν αυτό σημαίνει ότι κάποιοι 
συνταξιούχοι πεθαίνουν τι έγινε», αλλά 
στις 12.3.2020 κατάλαβε ότι υποστήριζε 
πολιτική καταστροφής και την εγκατέλειψε… 
με εκπρόσωπο του γραφείου να διαψεύδει).

• 15.3.2020 - Ανακοίνωση για καθη-
μερινές δημοσιογραφικές διασκέψεις.

• 16.3.2020 - Πρωθυπουργός:  ελαφρά 
μέτρα, απομόνωση για 14 ημέρες όλης 
της οικογένειας αν ένας έχει συμπτώματα. 
Να αποφεύγονται μη αναγκαία ταξίδια 
και επαφές. Δουλειά από σπίτι, να απο-
φεύγονται συναθροίσεις, κλαμπ, θέατρα, 
σινεμά… Ειδικά από ηλικιωμένους, εγκύ-
ους και όσους έχουν προβλήματα υγείας.

•17.3.2020 - Φόρειν Όφις: οδηγία 
εναντίον όλων των ταξιδιών στο εξωτε-
ρικό εκτός από αναγκαίες περιπτώσεις.  
Πρωθυπουργός: Να ενισχυθεί το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας, χρειαζόμαστε καλύτε-
ρη επιστήμη, τεχνολογία, να μαθαίνουμε 
από άλλες χώρες κ.λπ. Και ενίσχυση της 
οικονομίας… Κανένα ουσιαστικό μέτρο…

«Οι επιστήμονες είχαν κρούσει τον 
κώδωνα του κινδύνου για τον κορωνοϊό 

εδώ και μήνες. Γιατί απέτυχε να ενεργήσει 
η Βρετανία;».

• 18.3.2020 - Όμως, ο Δρ Richard 
Horton (γιατρός και συντάκτης του Lancet 
), επανήλθε στη βρετανική «Γκάρντιαν» 
με καταπελτικό άρθρο με τον πιο πάνω 
τίτλο, για να ξεσκεπάσει με παρρησία την 
αμέλεια της βρετανικής κυβέρνησης και 
των συμβούλων της. Εκθέτοντας τους πρω-
ταγωνιστές συμβούλους/πολιτικούς για 
μιαν ανήθικη  «στρατηγική» εις βάρος 
66 εκ. ανθρώπων, για την οποία, όπως 
τονίζει καταλήγοντας, θα κληθούν κάποια 
ώρα να λογοδοτήσουν για τις ευθύνες 
τους,  γράφοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

«Οι προειδοποιήσεις από την Κίνα 
και Ιταλία ήσαν εκκωφαντικές, γιατί οι 
πολιτικοί και οι σύμβουλοί τους σπατά-
λησαν πολύτιμο χρόνο -  και ζωές θα 
χαθούν ως αποτέλεσμα… Γιατί πήρε της 
κυβέρνησης του ΗΒ οκτώ εβδομάδες να 
αναγνωρίσει τη σοβαρότητα εκείνου που 
σήμερα  ονομάζουμε Covid-19;».

Ασήκωτες οι ευθύνες
«Όμως ιατρικοί και επιστημονικοί σύμ-

βουλοι της κυβέρνησης του ΗΒ αγνόησαν 
όλες αυτές τις προειδοποιήσεις. Για άγνω-
στους λόγους περίμεναν. Και έβλεπαν… Ο 
Graham Medley, ένας από τους εμπειρο-
γνώμονες επιστημονικούς συμβούλους, 
ήταν αποκαλυπτικός στο Newsnight, 
13.3.2020 (τηλεοπτικό πρόγραμμα του 
BBC 2), όταν εξήγησε την προσέγγιση 
τού ΗΒ. Να αφήσουν μια ελεγχόμενη 
επιδημία μεγάλου αριθμού ανθρώπων, 
η οποία θα δημιουργήσει «ανοσία αγέ-
λης»… και εφόσον δεν υπάρχει εμβόλιο, 
ο μόνος τρόπος είναι μια πλειοψηφία του 
λαού να μολυνθεί… Ο Medley εισηγήθη-
κε πως «ιδανικά» μπορεί να χρειαζόμαστε 
«μια ωραία μεγάλη επιδημία» μεταξύ των 
λιγότερα ευάλωτων ομάδων…. Ο Sir Patrick 
Vallance, ο επικεφαλής επιστήμονας σύμ-
βουλος της κυβέρνησης, εισηγήθηκε ότι ο 

στόχος ήταν να μολυνθεί το 60% του πλη-
θυσμού.  Μετά από εβδομάδες αδράνειας 
η κυβέρνηση έκανε στροφή τη Δευτέρα 
(16.3.2020), δηλώνοντας νέο μοντέλο, 
για το οποίο τους έπεισαν οι  επιστήμονες 
του Imperial College. Πολλοί δημοσιογρά-
φοι με πρώτο το Μπι Μπι Σι έλεγαν «η 
επιστήμη άλλαξε» και έτσι η κυβέρνηση 
προσαρμόστηκε ανάλογα. Όμως αυτή η 
ερμηνεία ήταν λανθασμένη.  Η επιστήμη 
ήταν η ίδια από τον Ιανουάριο. Εκείνο που 
άλλαξε είναι ότι τελικά οι σύμβουλοι της 
κυβέρνησης κατάλαβαν τι ακριβώς είχε 
συμβεί στην Κίνα. Δεν χρειαζόντουσαν οι 
προβλέψεις του Imperial College… οποιοσ-
δήποτε μαθητής μαθηματικών μπορούσε 

να κάνει τον υπολογισμό.  Με θνησιμότητα 
1% σε 60% του πληθυσμού των 66 εκατομ-
μυρίων ανθρώπων, το ΗΒ θα είχε σχεδόν 
400.000 θανάτους, που θα πλημύριζε το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας… Και όμως έκαναν 
ελάχιστα, πολύ αργά. Ο ιός σύντομα μπήκε 
στην Ευρώπη… Και, όμως, το ΗΒ συνέχισε 
τη στρατηγική να ενθαρρύνει την επιδημία 
με στόχο τη «ανοσία αγέλης».

Κάτι πήγε πολύ στραβά στον χειρι-
σμό… Είχαν στη διάθεσή τους τις υπη-
ρεσίες  ορισμένων από τους καλύτερους 
ταλαντούχους ερευνητές στο κόσμο για 
να αποφασίσουν. Όμως, κάπου υπήρξε 
συλλογική αποτυχία μεταξύ πολιτικών 
και ίσως και των κυβερνητικών εμπει-
ρογνωμόνων να αναγνωρίσουν τα μη-
νύματα  από τους Κινέζους και Ιταλούς 
επιστήμονες… Για λόγους που δεν είναι 
εντελώς ξεκάθαροι, το ΗΒ έχασε εκείνα τα 
μηνύματα. Χάσαμε εκείνες τις ευκαιρίες.  
Σε εύθετο χρόνο, θα πρέπει να λεχθούν…

Το ΗΒ σήμερα παίρνει τα σωστά μέ-
τρα να κτυπηθεί αυτή η επιδημία. Όμως 
χάσαμε πολύτιμο  χρόνο. Θα υπάρξουν 
θάνατοι, που μπορούσαν να αποφευχθούν.  
Το σύστημα απέτυχε. Δεν γνωρίζω γιατί. 
Όμως, όταν καταπολεμηθεί η επιδημία, 
όταν η ζωή επανέλθει σε κάποιο βαθμό 
ομαλοποίησης, δύσκολες ερωτήσεις θα 
τεθούν, που θα ζητούν απαντήσεις.  Γιατί δεν 
έχουμε τη δυνατότητα να ξανα-αποτύχουμε. 
Ίσως να μην έχουμε δεύτερη ευκαιρία».

https://www.theguardian.com/
c o m m e n t i s f r e e / 2 0 2 0 / m a r / 1 8 /
coronavirus-uk-expert-advice-wrong

• 18.3.2020 – Πρωθυπουργός:  Κλεί-
νουν όλα τα σχολεία από τις 20.3.2020 
μέχρι νεωτέρας. Ακυρώνονται οι εξετάσεις  
GCSE και A’ Level.

• 19.3.2020 - Ο Πρωθυπουργός εμφα-
νίστηκε αισιόδοξος ότι σε 12 εβδομάδες θα 
εξαποστείλουν τον κορωνοϊό… Ξεκίνησε 
η πρώτη δοκιμή με φάρμακα σε Βρετανό 
άρρωστο… Ειδικοί ελπίζουν σε δοκιμές με  

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

«ΣΥΛΛΟΓΙΚΉ ΑΠΟΤΥΧΙΑ 
ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΚΑΙ 
ΙΣΏΣ ΚΑΙ ΤΏΝ ΚΥΒΕΡΝΉ-
ΤΙΚΏΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΏΜΟ-
ΝΏΝ ΠΟΥ ΓΝΏΡΙΖΑΝ ΚΑΙ 
ΑΓΝΟΉΣΑΝ, ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΑΔΙΚΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ 
- ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΛΟΓΟΔΟ-
ΤΉΣΟΥΝ…»  ΔΡ RICHARD 
HORTON

Είχαν προειδοποιηθεί. 
Ενσυνείδητα γνώριζαν 
και δεν έκαναν τίποτα. 
Έχασαν πολύτιμο χρό-

νο. Γιατί επέλεξαν να 
προωθήσουν ενσυνεί-
δητα  μια καταστροφι-
κή πολιτική εις βάρος 

της κοινωνίας.  Ακόμα 
μέχρις αυτήν τη στιγ-

μή, δεν κάνουν έλεγχο 
στα αεροδρόμια, δεν 

ελέγχουν στους σιδη-
ροδρόμους για θερμο-

κρασία πολιτών, δεν 
απολυμαίνουν δρό-

μους και κτήρια, όπως 
έκαναν στην Κίνα και 

άλλες χώρες…

εμβόλιο σε ένα μήνα. Καλεί τον κόσμο να 
τηρεί την κοινωνική απόσταση…

Αρνείται να επιβάλει 
κλείδωμα Λονδίνου

Η κυβέρνηση αρνείται  επίμονα να 
επιβάλει κλείδωμα  (lockdown) του Λον-
δίνου όπως άλλες χώρες, παρ’όλες τις δη-
λώσεις του ότι θα πάρει «περαιτέρω και 
γρηγορότερα μέτρα» για να σταματήσει 
τη διασπορά του ιού. «Δεν είμαστε τέτοια 
χώρα», είμαστε δημοκρατική, επικαλούνται.  
Το Downing Street είπε «μηδέν προοπτι-
κή» για απαγόρευση ταξιδιών μέσα και 
έξω από την πρωτεύουσα (zero prospect), 
αλλά λόγω του ότι πολλοί δεν υπάκουαν 
στο να μη  συναθροίζονται και μετά από 
συνάντηση με τον Δήμαρχο του Λονδίνου 
Sadiq Khan εισηγήθηκαν ότι περαιτέρω 
περιορισμοί θα επιβάλλονταν. Εκπρόσωπος 
είπε ότι δεν υπήρχαν σχέδια για κλείσιμο 
του υπόγειου σιδηρόδρομου (αλλά ήδη 
42 σταθμοί είχαν κλείσει). (19.3.2020 
www.theneweuropean.co.uk ).

20.3.2020 - Ανατρέποντας  την αισιοδο-
ξία της προηγούμενης, ο Πρωθυπουργός  
εξήγγειλε τα μέτρα που όφειλε να λάβει 
προ εβδομάδων. Καθώς οι αριθμοί των 
προσβληθέντων και θανάτων αυξάνονταν 
ραγδαία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας 
έστελλε απεγνωσμένα μηνύματα SOS… 
«Διέταξε» το κλείσιμο των καφέ, μπυ-
ραριών, μπαρ, σινεμά, θεάτρων, κλαμπ, 
γυμναστηρίων, εστιατορίων από το βράδυ 
της Παρασκευής και να μην ξανα-ανοίξουν 
μέχρι νεωτέρας. Ο κόσμος δεν υπάκουε 
στην κοινωνική απόσταση…

Όμως, σύμφωνα με τη γαλλική 
«Liberation»,  αυτό έγινε κατόπιν απει-
λής του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ 
Μακρόν προς τον Μπόρις Τζόνσον ότι αν 
δεν ελάμβανε αυστηρότερα μέτρα την Πα-
ρασκευή (20.3.2020), η Γαλλία θα έκλεινε 
τα σύνορά της με το Ηνωμένο Βασίλειο 
και όχι μόνον. Το βράδυ της Παρασκευής 
ο Τζόνσον προέβη στα έκτακτα μέτρα… 
(Sigmalive, 22.3.2020). 

• 22.3.2020 - Ημέρα της Μητέρας. 
Πρωθυπουργός: «Το καλύτερο δώρο στις 
μητέρες μας είναι να μην τους δώσουμε 
το ιό. Να μείνουμε μακριά τους», ενώ στις 
20.3.2020 υποσχόταν να δει τη μητέρα 
του την Κυριακή.

• 23.3.2020: Τελικά επιβάλλει με διάγ-
γελμα στον  λαό, στις 8.30 μ.μ., εκείνο που 
όφειλε να κάνει εξ αρχής. Γενικό κλείσιμο, 
με εξουσία στην Αστυνομία να επιτηρεί 
και να διαλύει συναθροίσεις. Ογκώδες 
«Νομοσχέδιο Κορωνοϊού» στη Βουλή, 
υποστηρίζεται από όλες τις παρατάξεις, 
πάει Βουλή των Λόρδων Τρίτη και Τετάρτη 
και θεσπίζεται την Πέμπτη με περαιτέρω 
εξουσίες στην κυβέρνηση για μέτρα κ.λπ.  

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

Της Κυριακής
29.03.2020
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Η 
απαγόρευση της 
διακίνησης και τα 
κατασταλτικά μέτρα 
είναι πλέον γεγονός. 
Όπως και οι άκρως 
απαράδεκτες φωνές 
μερικών στο διαδίκτυο 

πως ο «Κυπραίος  θέλει χούντα και δικτα-
τορία  για να βάλει μυαλό», λες και αυτοί 
που τα διαδίδουν είναι ιθαγενείς άλλου 
πλανήτη ή χώρας. Δεν ακούσαμε όμως 
καμιάν αγωνιώδη φωνή ή  ερώτημα να  
γίνεται για τις Βρετανικές Βάσεις. Αυτήν 
την ανεξέλεγκτη πύλη του κακού, που τόσα 
δεινά επέφερε στον τόπο μας. Ποια  μέτρα 
λαμβάνονται και ποιος τους ελέγχει, όταν 
ο πληθυσμός της Κύπρου είναι αναγκα-
σμένος να διακινείται με  πάσο και αν δεν 
τηρηθούν οι πρόνοιες του διατάγματος 
πληρώνει το χαράτσι των 150 ευρώ.

  Αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι τα περισσότερα 
κρούσματα κορωνοϊού έφτασαν από τη 
Βρετανία, είναι πολύ δύσκολο να πιστέ-
ψουμε αυτά που ισχυρίστηκε με πρόσφα-
τες δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο  Διοικητής 
τους, Αρχιστράτηγος Rob Thomson,  πως 
«οι Βάσεις ευθυγραμμίζονται πλήρως και 
εφαρμόζουν ακριβώς τα ίδια μέτρα όπως 
αυτά που υιοθετήθηκαν από την Κυπριακή 
Δημοκρατία».

Δεν παρέλειψε  βέβαια να αναφερθεί 
στο «έδαφος των κυρίαρχων Βάσεων», όρος 
που -σύμφωνα με το Διεθνές Δικαστήριο 

της Χάγης κατά την προσφυγή του Αγίου 
Μαυρικίου- δεν μπορεί να ισχύει εντός 
ενός ανεξάρτητου κράτους, άρα είναι ένα 
παράνομο   αποικιοκρατικό κατάλοιπο.

Οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο απο-
λαμβάνουν ένα καθεστώς sui generis. Με 
το Άρθρο 1 της Συνθήκης Εγγυήσεων του 
1960 η περιοχή αναγνωρίζεται από την 
Κυπριακή Δημοκρατία ως κυρίαρχη βρε-
τανική περιοχή, ενώ οι Βρετανικές Βάσεις 
έχουν προνόμια όπως να χρησιμοποιούν τα 
λιμάνια και τα αεροδρόμια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας όπως θέλουν. Τα προνόμια 
που απολαμβάνουν συγκρίνονται μόνο 
με τις βάσεις των ΗΠΑ στο Γκουαντάναμο 
της Κούβας και στον Παναμά. 

Κατά τις διαπραγματεύσεις της Ζυρί-
χης-Λονδίνου συμφωνήθηκε η Αγγλία 
να καταβάλλει οικονομική βοήθεια ανά 
πενταετία στην Κυπριακή Δημοκρατία, για 
τη χρήση εγκαταστάσεων που σχετίζονται 
με τη λειτουργία των Βάσεων, όπως λιμάνια, 
δρόμοι, αεροδρόμια. Η Βρετανία κατέβαλε 
μόνον τα πρώτα χρόνια το χρηματικό ποσό, 
όμως μετά τις διακοινοτικές ταραχές και 
τις προβοκάτσιες της Τουρκίας του 1963 
ηρνείτο να πληρώσει,   ισχυριζόμενη πως 
το χρηματικό ποσό πρέπει να διανέμεται 
δίκαια στις δύο κοινότητες. Έκτοτε, ούτε 
στη μία κοινότητα, ούτε στην άλλη πλή-
ρωσαν λογαριασμό.

Κράτος εν κράτει
Στις Βρετανικές Βάσεις μπαινοβγαί-

νουν από αέρος, θαλάσσης και εδάφους 
στρατιωτικοί και κάθε καρυδιάς καρύδι 
χωρίς έλεγχο. Το βρετανικό σύστημα υγείας 
βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνθεσης τα 
τελευταία χρόνια. Όταν ακόμα και ο πρί-
γκιπας διάδοχος του βρετανικού θρόνου 
επιβεβαιώθηκε θετικός στον κορωνοϊό, 
πόσω μάλλον ο μεγάλος αριθμός στρατιω-
τικών που καταφθάνουν από τη Βρετανία 
στις Βάσεις και μετά διακινούνται και στις 
περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημο-
κρατία. Γιατί ποιος θα πιστέψει τον διοικητή 
των Βάσεων ότι έχουν ευθυγραμμιστεί 
«πλήρως» με  τα μέτρα που εφαρμόζει η 
Κυπριακή Δημοκρατία; Οι στρατιωτικοί 
στις Βάσεις δεν έχουν καθήκοντα οικο-
κυρικής, αλλά είναι επιφορτισμένοι να 
παίρνουν στυγνές στρατιωτικές αποφά-
σεις, παρακολουθήσεις ελέγχου και των 
ευρύτερων περιοχών.  Δηλαδή, όταν ένας 
στρατιωτικός βρίσκεται σε διατεταγμένη 
αποστολή και αφιχθεί από τη μητροπο-
λιτική Βρετανία, θα κάτσει να περιμένει 
14 μέρες σε καραντίνα; Αστεία πράγματα.

Μεταξύ φθοράς
και αφθαρσίας

Το σύστημα υγείας στη Βρετανία 
βρίσκεται μεταξύ φθοράς και αφθαρσί-

ΑΠΌ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΌΥ Η ΚΥ-
ΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΑ ΕΦΑΡ-
ΜΌΖΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΓΙΑ ΤΌΥΣ ΚΥΠΡΙΌΥΣ ΠΌΛΙΤΕΣ, 
ΘΕΛΌΝΤΑΣ, ΌΠΩΣ ΛΕΕΙ, ΝΑ 
ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩ-
ΣΗ ΤΌΥ ΚΌΡΩΝΌΪΌΥ ΚΑΙ ΝΑ 
ΣΠΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕΤΑ-
ΔΌΣΗΣ, ΌΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ 
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΌΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 
ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Βρετανικές Βάσεις: Η ανεξέλεγκτη 
πύλη του... κακού!

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com

ας,  σύμφωνα με στοιχεία και έγκυρες  
αναφορές. Πρόσφατο άρθρο των New 
York Times ανέφερε ότι: «Η Βρετανία 
έχει μειώσει τις νοσοκομειακές κλίνες 
της κατά σχεδόν 160.000 από τα τέλη 
της δεκαετίας του ’80, οπότε οι γιατροί 
άρχισαν να μειώνουν τον χρόνο νοσηλείας 
και να προσπαθούν να ελαττώσουν την 
ανάγκη για νοσοκομειακή φροντίδα, στο 
πλαίσιο ανάλογων προσπαθειών ανά την 
Ευρώπη». 

«Σήμερα, όμως», συνέχιζε η αμερικανι-
κή εφημερίδα, «η Βρετανία είναι η δεύτερη 
χώρα στην Ευρώπη με τις λιγότερες κατά 
κεφαλήν νοσοκομειακές κλίνες, σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Το δημόσιο Βρετανικό Σύστημα υγείας 
είναι σε κατάσταση αποσύνθεσης, αφού 
εφαρμόστηκε μια σκληρότατη πολιτική 
περικοπών  τα τελευταία χρόνια. Σε 
δημοσίευμα της βρετανικής εφημερί-
δας «Ιndependent» (3/11/2015) ανα-
φερόταν ότι την περίοδο 2011 – 2013 
έχουν περικοπεί από το βρετανικό ΕΣΥ 
10,8 δις στερλίνες. Με ποιον τρόπο έγινε 
αυτό; Ο βασικότερος ήταν η αλλαγή του 
τρόπου χρηματοδότησης των νοσοκομείων. 
Δεν χρηματοδοτούνταν από το κράτος – 
μέσω των «τοπικών ΕΣΥ» – ανάλογα με 
τον πληθυσμό στον οποίο αναφέρονται, 
αλλά ανάλογα με τις «επιδόσεις» τους και 

τα «αποτελέσματά» τους. 
Αυτή, όμως, ήταν η αρχή. Το 2016 

μπήκε μπροστά ένα ακόμα πιο σκληρό 
πρόγραμμα περικοπών. Το σχέδιο αφο-
ρούσε μια «στρατηγική συρρίκνωση» του 
NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας), με κλείσιμο 
και συνένωση νοσοκομείων και κλινικών, 
με απώτερο στόχο τη μείωση του κόστους 
κατά 20%, δηλαδή ενός ποσού 22 δισε-
κατομμυρίων στερλινών, στην πενταετία 
2016 – 2020. Η αναδιάρθρωση των υπη-
ρεσιών σχεδιάζεται σε τοπικό επίπεδο, με 
βάση τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και 
στατιστικά, περίπου σε επίπεδο «δήμων» 
ή «υπερ-δημοτικών» ενοτήτων. Σε όλη τη 
χώρα εκπονούνται 44 τέτοια σχέδια, με 
στόχο να έχουν υλοποιηθεί μέχρι το 2020. 

Τα αποτελέσματα
των συγκεκριμένων σχεδίων 

Η Βρετανία έχει ήδη από τους μικρό-
τερους αριθμούς γιατρών ανά 1.000 κα-
τοίκους (μόλις 2.8) μεταξύ των χωρών 
της ΕΕ και τον δεύτερο μικρότερο αριθμό 
κρεβατιών νοσηλείας (2,76 ανά 1.000 
κατοίκους)

Με αυτές τις τεράστιες ελλείψεις σε κλί-
νες, προσωπικό και υποδομές καλείται να 
αντιμετωπίσει τον κορωνοϊό το Βρετανικό 
Σύστημα Υγείας και κατ’ επέκτασιν και οι  
Βρετανικές Βάσεις, που είναι κομμάτι της.

 Όσοι, λοιπόν, μπαινοβγαίνουν είναι εν 
δυνάμει κίνδυνος για τον υπόλοιπο πλη-
θυσμό που έχει αποκλειστεί στο σπίτι του.

Κατασταλτικά μέτρα
και για τους στρατιωτικούς 
των Βάσεων

Από τη στιγμή που η Κυπριακή Δημο-
κρατία εφαρμόζει κατασταλτικά μέτρα για 
τους Κύπριους πολίτες, θέλοντας, όπως 
λέει, να αναχαιτίσει την εξάπλωση του 
κορωνοϊού και να σπάσει την αλυσίδα 
μετάδοσης, οφείλει να πάρει μέτρα ελέγχου 
και στις Βρετανικές Βάσεις. 

Δεν μπορεί η Κυβέρνηση και οι 
υπουργοί της να κρύβονται πίσω από 
τον «όρο κυρίαρχες». Να απαγορευθεί 
η  κυκλοφορία στρατιωτών, στρατιωτικών 
και μελών των οικογενειών τους στις πε-
ριοχές που ελέγχει η Δημοκρατία, όπως 
έγινε με τα οδοφράγματα από και προς 
τα κατεχόμενα.

Σε περίπτωση διακίνησής τους στις 
ελεύθερες περιοχές να τίθενται για 14 μέρες 
σε καραντίνα όπως όλοι οι Κύπριοι που 
έρχονται από το εξωτερικό.  Το γεγονός 
ότι η διοίκηση των Βάσεων υποστηρίζει 
πως σημειώθηκαν εντός των εδαφών τους 
μόνον τρία κρούσματα, όποιος θέλει το 
πιστεύει. Ποιος, άλλωστε, τους ελέγχει; 

Όταν όμως ο Πρόεδρος δήλωνε με 
στόμφο στο διάγγελμά του για τη μερική 
απαγόρευση της κυκλοφορίας το «χω-
ρίς εξαιρέσεις» να το εννοεί και για τους 
στρατιωτικούς των Βάσεων. 

Το γεγονός ότι πριν από μερικές μέρες 
σε τηλεοπτικές εκπομπές ενημέρωσης 
Ε/κ εργαζόμενοι στις Βάσεις εξέφραζαν 
αγωνία και ανησυχίες για τα  μέτρα προ-
στασίας τους λέει πολλά.

Χωρίς καμιά φυλετική διάθεση, ας μην 
ξεχνούμε πως τα πρώτα κρούσματα του 
κορωνοϊού σημειώθηκαν  στο Γενικό Νοσο-
κομείο Πάφου από Βρετανούς επισκέπτες 
σε 63χρονο -συγγενικό τους πρόσωπο -ο 
οποίος, δυστυχώς, απεβίωσε δίνοντας τη 
μάχη με τον ιό. Το τραγικότερο όμως είναι 
ότι μολύνθηκαν και άτομα τόσο αναγκαία, 
τα οποία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, 
γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ 
τα κρούσματα στο εν λόγω νοσοκομείο 
δεν έχουν τελειωμό .

Δυστυχώς, ο Πρωθυπουργός τους αρ-
χικά επέμενε  στην εφαρμογή της  ανοσίας 
της αγέλης και δεν πήρε έγκαιρα μέτρα. 
Τώρα η Βρετανία ακολουθεί τ’ αχνάρια 
της Ιταλίας και της Ισπανίας και βρίσκεται 
αντιμέτωπη με εκατόμβη νεκρών. 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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ΔΡ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ*

Η βασικότερη κατηγορία κατά της 
ΕΟΚΑ, την οποία χρησιμοποιούσαν 
και χρησιμοποιούν οι Βρετανοί, 

είναι αυτή της «τρομοκρατίας». Ότι δηλαδή 
η ΕΟΚΑ αποτελείτο από λίγους σκληροπυ-
ρηνικούς, οι οποίοι τρομοκρατούσαν τους 
«φιλήσυχους Κύπριους» για να ασπασθούν 
τους σκοπούς τους, να τους αναγκάσουν να 
ταχθούν υπέρ της Ένωσης και να μη συνερ-
γάζονται με τους Βρετανούς. Η εμμονή της 
βρετανικής προπαγάνδας στον χαρακτηρισμό 
της δράσης της ΕΟΚΑ ως τρομοκρατίας 
αποτελούσε έμπρακτη εφαρμογή μιας 
πασίγνωστης ψυχολογικής διαδικασίας. 
Της διασποράς φόβου στον λαό με σκο-
πό τη δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας 
και ανησυχίας, ώστε να παρουσιάζονταν 
οι Βρετανοί και, κυρίως, οι πολιτικές τους 
προτάσεις, ως το φωτεινό διέξοδο από την 
αβεβαιότητα της τρομοκρατίας. Επιπλέον, με 
την κατηγορία της τρομοκρατίας οι Βρετα-
νοί δικαιολογούσαν τις κατασταλτικές τους 
επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τη λογική τους, η 
ΕΟΚΑ ήταν ο κακός δαίμονας της Κύπρου 
και αν εξέλιπε η «τρομοκρατία» της, η κα-
τάσταση στην Κύπρο θα εξομαλυνόταν. Τα 
πιο πάνω ήταν προφανώς φληναφήματα, 
αφού κύκλοι στην ίδια τη Βρετανία είχαν 
συνειδητοποιήσει ότι η ΕΟΚΑ δεν ήταν το 
αίτιο της κρίσης αλλά ένα από τα συμπτώματα. 

Ακόμα και αν εξέλιπε η ΕΟΚΑ, υποστήρι-
ζαν, το πολιτικό αίτημα των Κυπρίων για 
Ένωση θα παρουσιαζόταν, αργά ή γρήγορα, 
επιτακτικά και πάλι.

Η έντονη προσπάθεια της Οργάνω-
σης να απαντήσει στην κατηγορία περί 
τρομοκρατίας φαίνεται στο πλήθος των 
φυλλαδίων που κυκλοφόρησαν και που 
επιχειρούσαν να την καταρρίψουν. Η πρώτη 
τεχνική που χρησιμοποιούσε η ΕΟΚΑ για 
να απαντήσει στις κατηγορίες περί τρομο-
κρατίας και βίας ήταν αυτή της αντιστροφής 
των κατηγοριών. Σε αυτόν τον τύπο φυλ-
λαδίων εκθέτονταν τα βασανιστήρια στα 
οποία υπέβαλλαν οι Βρετανοί ανακριτές 
τους Κυπρίους και δίνονταν λεπτομερείς 
περιγραφές των τρομοκρατικών μεθόδων 
που χρησιμοποιούσαν οι Βρετανοί κατά 
την επιβολή κατ’ οίκον περιορισμών.

Χαρακτηριστικό της τεχνικής επιστροφής 
της κατηγορίας περί τρομοκρατίας είναι το 
φυλλάδιο με τίτλο «Ποίοι οι τρομοκράται και 
εκβιασταί»: «Ας μη μιλά διά τρομοκρατίας ο 
αρχιτρομοκράτης. […] Τα βασανιστήρια των 
κρατουμένων, ανδρών και γυναικών […] είναι 
έτερον είδος τρομοκρατίας. Αλλά υπάρχει 
και έτερον είδος τρομοκρατίας. Η κρυφή και 
ύπουλος τοιαύτη. […] Ανώτεροι δημόσιοι 
λειτουργοί εκβιάζουν διάφορα πρόσωπα 
με τον “Μπαμπούλαν” του εγκλεισμού εις 
τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως εάν δεν εκ-
φρασθούν υπέρ του συντάγματος και δεν 
υποβοηθήσουν το έργον της Κυβερνήσεως 

«Τρομοκρατία και τρομοκράται» την περίοδο δράσης της ΕΟΚΑ

ΦΥΛΛΆΔΙΟ ΒΡΕΤΆΝΙΚΉΣ ΠΡΟΠΆΓΆΝΔΆΣ 
ΠΟΥ ΣΤΟΧΟΠΟΙΕΙ ΤΉΝ ΕΟΚΆ ΚΆΙ ΤΉΝ 
ΚΆΤΉΓΟΡΕΙ ΓΙΆ «ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΤΡΟΜΟΚΡΆ-
ΤΙΆ». ΠΉΓΉ: ΚΡΆΤΙΚΟ ΆΡΧΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, 
ΠΡΟΠΆΓΆΝΔΆ-ΆΝΤΙΠΡΟΠΆΓΆΝΔΆ, ΆΠΕ-
ΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΆΓΩΝΆΣ 1955-1959 
(ΛΕΥΚΩΣΙΆ: Γ.Τ.Π, 2013), Σ. 59. 

διά την επιβολήν του περιφήμου και μακα-
ρία τη μνήμη ψευδοσυντάγματος Ράντκλιφ. 
Αυτή είναι η πραγματική τρομοκρατία που 
υφίσταται σήμερον διά να εμφανισθούν 
οι……. τρομοκρατημένοι από την τέτοιαν 
τρομοκρατίαν του Χάρτινγκ, μετριοπαθείς».

Στο πλαίσιο της τεχνικής της επιστροφής 
των κατηγοριών και της απόδοσης αρνη-
τικών χαρακτηρισμών (name calling), η 
ΕΟΚΑ ταύτιζε τη δράση των βρετανικών 
στρατευμάτων με τη δράση των φασιστι-
κών και ναζιστικών στρατευμάτων στις 
υπό κατοχήν  περιοχές στο πλαίσιο του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν είναι τυχαίο, 
άλλωστε, που η επαναστατική οργάνωση 
των Κυπρίων αποκαλούσε στα φυλλάδιά 
της τον κυβερνήτη Τζον Χάρτινγκ ως «Γκα-
ουλάιτερ» και τους χώρους όπου διεξά-
γονταν οι ανακρίσεις και τα βασανιστήρια 
των συλληφθέντων ως «Νταχάου».

Στο ίδιο πλέγμα, η ΠΕΚΑ σε επετειακό 
της φυλλάδιο το 1958 για την επέτειο της 
28ης Οκτωβρίου δεν παρέλειψε να απα-
ντήσει στις δηλώσεις του «αθλίου μεγα-
φώνου των τόρηδων, του φασίστα Φουτ» 
ότι η ΕΟΚΑ ήταν η «κατάρα της Κύπρου»: 
«Κατάρα της Κύπρου είναι οι αγχόνες των 
Άγγλων. Κατάρα της Κύπρου είναι αυτοί 
που μας αρνούνται για τώρα και για πάντα 
το δικαίωμα να ζούμε ελεύθεροι ή ακόμα 
και να ζούμε, όταν απαιτήσουμε το δικαί-
ωμα αυτό […] Κατάρα της Κύπρου είναι 
αυτοί που σκοτώνουν γυναίκες εγκύους 

με έξη παιδιά […] Κατάρα της Κύπρου 
είναι αυτοί που ανατινάζουν Ελληνικά 
σπίτια, υπόσχονται όλο το Νησί μας στους 
Τούρκους […] Κατάρα της Κύπρου είναι 
αυτοί που εξορίζουν τους ηγέτες μας […] 
Η ΕΟΚΑ είναι η ΕΥΛΟΓΙΑ της Κύπρου, 
η μόνη δύναμη του λυτρωμού μας από 
την σκλαβιά με τη βοήθεια του Θεού».

Στο πιο πάνω φυλλάδιο, αλλά και σε 
επόμενα, η ένοπλη οργάνωση των Ελλήνων 
της Κύπρου δημιουργούσε έναν  μανιχαϊ-
στικό τρόπο παρουσίασης της κατάστασης 
στο νησί, που θεωρείται αρκετά αποτελε-
σματικός ως προπαγανδιστική τεχνική.

Μια δεύτερη τεχνική, που ακολουθού-
σε η αντιπροπαγάνδα της ΕΟΚΑ, ήταν η 
ανάδειξη της μαζικότητας του αγώνα και 
της λαϊκής αλληλεγγύης απέναντι στους 
αγωνιστές της. Οι μαζικές συλλήψεις απο-
τέλεσαν για την Οργάνωση σημαντικό επι-
χείρημα στην κατάρριψη της κατηγορίας 
περί λίγων, «ανεύθυνων τρομοκρατών» 
που καταπίεζαν τους Κύπριους. Επιπλέον, 
αποτελούσαν ευκαιρία για να αναδειχθεί 
ακόμα και στους δύσπιστους ότι η ΕΟΚΑ 
δεν αποτελούσε μια μικρή περιθωριακή, 
τρομοκρατική ομάδα, όπως διατείνονταν οι 
Βρετανοί, αλλά ότι το κίνημα το είχε αγκαλιά-
σει ολόκληρος ο Ελληνισμός της Κύπρου.

Γράφει, λοιπόν, η ΠΕΚΑ το 1957 μετά 
από μαζικές συλλήψεις: «Μα τι συμβαί-
νει, άραγε; Μήπως ελησμόνησαν τους 
ισχυρισμούς των ότι η ΕΟΚΑ είναι “μια 

φούχτα τρομοκράτες”; Πώς συμβιβάζεται 
ο διατυμπανισθείς αυτός ισχυρισμός των, 
με τας ομαδικάς συλλήψεις ανθρώπων 
κάθε επαγγέλματος και κάθε τάξεως; Ή 
μήπως αντελήφθησαν ότι ο ιερός υπέρ 
Ελευθερίας αγών […] διεξάγεται από όλους 
μας ανεξαιρέτως; Από τον πρώτον ώς τον 
τελευταίον, από τον μικρότερον ώς τον 
μεγαλύτερο. […] Μπορεί να είμεθα μια 
“φούχτα”. Εις την φούχταν όμως αυτήν 
ανήκομεν όλοι μας».

Κλείνοντας, πέραν των απαντήσεων στις 
κατηγορίες περί βίας και τρομοκρατίας, η 
ΕΟΚΑ μέσα από τα φυλλάδιά της επιχει-
ρούσε να αποκαλύψει και να εξηγήσει τη 
σκοπιμότητα που κρυβόταν πίσω από τον 
χαρακτηρισμό της δράσης της Οργάνωσης 
ως «τρομοκρατίας». Αφού, λοιπόν, σύμφωνα 
με φυλλάδιο του Διγενή, δεν μπορούσαν 
να καταπνίξουν με στρατιωτικά μέσα το 
κίνημα οι Βρετανοί, χρησιμοποιούσαν την 
κατηγορία της «τρομοκρατίας» για να το 
συκοφαντήσουν, ελπίζοντας να απολέσει 
τη, ζωτικής σημασίας, υποστήριξη του κυ-
πριακού λαού. Με εύγλωττο τρόπο λοιπόν 
ο Γ. Γρίβας έδινε σκωπτικά τον λόγο γιατί 
οι Βρετανοί κατηγορούσαν την ΕΟΚΑ, ενώ 
ταυτόχρονα απαντούσε στις δηλώσεις του 
Κυβερνήτη για την «επικείμενη ήττα» της 
τρομοκρατίας: «Όσα δεν φτάνει η αλεπού, 
τα κάνει κρεμαστάρια».

*Ειδικός Επιστήμονας, Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου



ΜΑΚΡΑΊΝΕΊ Η ΛΊΣΤΑ ΤΩΝ
ΝΕΚΡΩΝ ΑΠΌ ΚΌΡΩΝΌΪΌ
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΩΡΑ
ΠΌΥ Ό ΊΌΣ ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΊ 
ΡΑΓΔΑΊΑ ΤΌΣΌ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ ΌΣΌ ΚΑΊ
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΊΚΗ 

Ξεπέρασαν το μισό εκατομμύριο 
παγκοσμίως τα κρούσματα του κο-
ρωνοϊού, με τις ΗΠΑ να ξεπερνούν 
την Κίνα και να καθίστανται πλέον 
η μεγαλύτερη εστία κρουσμάτων 
στον πλανήτη. Συγκεκριμένα, σύμ-
φωνα με δεδομένα του πανεπι-
στημίου Τζον  Χόπκινς, την Παρα-
σκευή είχαμε παγκοσμίως 549.604 
επιβεβαιωμένα κρούσματα, εκ των 
οποίων τα 85.996 εντοπίστηκαν 
στις ΗΠΑ, τα 81.897 στην Κίνα, τα 
80.589 στην Ιταλία και τα 64.059 
στην Ισπανία. Δυστυχώς, οι θάνα-
τοι από τον κορωνοϊό αυξήθηκαν 
στους 24.863, εκ των οποίων οι 
8.215 σημειώθηκαν στην Ιταλία, 
οι 4.858 στην Ισπανία, οι 3.174 
στην Κίνα και οι 2.378 στο Ιράν. Στα 
θετικά σημειώνεται πως συνολικά 
127.531 άτομα έχουν αποθερα-
πευτεί πλήρως, εκ των οποίων οι 
61.732 βρίσκονται στην Κίνα, οι 
11.133 στο Ιράν, οι 10.361 στην 
Ιταλία και οι 9.357 στην Ισπανία. 
Στις ΗΠΑ, αν και υπάρχουν τα πε-
ρισσότερα κρούσματα παγκοσμίως, 
σημειώθηκαν 1.300 θάνατοι και 
αποθεραπεύτηκαν 753 άτομα. Την 
ίδια ώρα, στην Ελλάδα την Παρα-
σκευή είχαμε 892 επιβεβαιωμένα 
κρούσματα, δυστυχώς είχαν κατα-
λήξει συνολικά 27 ασθενείς, ενώ 42 
άτομα αποθεραπεύτηκαν. 

Ξεπέρασαν το μισό 
εκατομμύριο 

τα κρούσματα

Σ
ε μιαν άνιση μάχη με 
τον αόρατο εχθρό του 
COVID-19 ρίχνεται 
όλη η ανθρωπότητα. Την 
εβδομάδα που μας πέ-
ρασε, τα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα σε παγκόσμιο 

επίπεδο ξεπέρασαν το μισό εκατομμύριο, 
ενώ την ίδια ώρα αυξήθηκαν δραματικά 
και οι νεκροί. Δυστυχώς, στη χώρα μας 
μέχρι την Παρασκευή είχαν καταλήξει 
πέντε ασθενείς, ενώ ο συνολικός αριθμός 
των θετικών κρουσμάτων ανήλθε στα 162. 

Αυξάνονται δραματικά
τα κρούσματα  

Ανακοινώνοντας τα νέα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα, ο Ακαδημαϊκός Καθηγητής 
Μοριακής Ιολογίας του Τμήματος Βιο-
λογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και Τακτικό Μέλος της Κυπριακής 
Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και 
Τεχνών, Λεόντιος Κωστρίκης, δήλωσε χα-

ρακτηριστικά ότι «οι απώλειες μάς θυμί-
ζουν αυτό που έχουμε πει από την αρχή. 
Αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη κατάσταση. 
Έναν αόρατο εχθρό. Η προσπάθεια για 
να νικήσουμε, να σώσουμε όσες περισ-
σότερες ζωές πρέπει να είναι καθολική. 
Αφορά όλους μας. Ο καθένας πρέπει να 
κάνει το καθήκον του». Την Παρασκευή 
επιβεβαιώθηκαν 16 νέα κρούσματα: 1 
άτομο που επέστρεψε από ευρωπαϊκή 
χώρα, άρα θεωρείται εισαγόμενη λοίμωξη, 
9 άτομα που εντοπίστηκαν μέσω ιχνηλά-
τησης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων 
περιστατικών, εκ των οποίων το ένα είναι 
από το cluster της Πάφου, 1 άτομο από 
τις Βρετανικές Βάσεις, 2 μέλη πληρώ-
ματος πλοίων, και 3 άτομα των οποίων 
το ιστορικό διερευνάται. Με βάση αυτά 
τα δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των 
θετικών κρουσμάτων ανήλθε στα 162, 
(περιλαμβανομένων και των τεσσάρων 
που εντοπίστηκαν στις Βρετανικές Βάσεις). 
Τα 85 από τα 162 προέρχονται από επα-
φές, άρα είναι λοιμώξεις από την Κύπρο. 

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία μέ-
χρι τις 3 το απόγευμα της Παρασκευής, 
στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, το 
νοσοκομείο αναφοράς, νοσηλεύονταν 18 
άτομα σε θάλαμο και δύο στη Μονάδα 
Αυξημένης Φροντίδας. Στα Γενικά Νο-
σοκομεία Λευκωσίας, Λάρνακας και 
Λεμεσού νοσηλεύονταν σε θάλαμο τρία 
άτομα, ένα σε κάθε νοσοκομείο. Εφτά 
άτομα νοσηλεύονταν διασωληνωμένα, 
ένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και 
έξι στη ΜΕΘ Λευκωσίας. Η κατάσταση 
των ασθενών αυτών είναι κρίσιμη αλλά 
μέχρι στιγμής σταθερή. Επίσης, ένα άτομο 
νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Λεμεσού χωρίς 
να είναι διασωληνωμένο.

Οι πρώτες απώλειες
στην Κύπρο 

Η είδηση που συγκλόνισε το παγκύπριο 
την εβδομάδα που μας πέρασε αφορού-
σε τις πρώτες απώλειες. Συγκεκριμένα, 
μέχρι την Παρασκευή μετρούσαμε πέντε 
νεκρούς. Ο πρώτος νεκρός ανακοινώθηκε 
το βράδυ της 21ης Μαρτίου και επρόκειτο 
για 70χρονο Βρετανό που νοσηλευόταν 
στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. 
Το θύμα αρχικά νοσηλευόταν στο Γενικό 
Νοσοκομείο Πάφου με χαμηλό προσ-
δόκιμο επιβίωσης, αφού παρουσίαζε 
μη αντιρροπούμενη κίρρωση ήπατος 
αλκοολικής αιτιολογίας, οξεία ηπατική 
ανεπάρκεια, οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
σε έδαφος χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας 
και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Κατά 
τη νοσηλεία του στο Γενικό Νοσοκομείο 
Πάφου, ο 70χρονος, στο πλαίσιο ιχνη-
λάτησης των επαφών επιβεβαιωμένου 
κρούσματος COVID-19, που νοσηλευ-
όταν στην ίδια κλινική, βρέθηκε θετικός, 
γεγονός που επιβάρυνε την κλινική του 
κατάσταση με αποτέλεσμα να μεταφερ-
θεί για περαιτέρω νοσηλεία στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου τελικά 
κατέληξε.

Δεύτερη απώλεια ήταν ο 63χρονος 
Βρετανός, που μολύνθηκε με τον ιό ενώ 
νοσηλευόταν στο Παθολογικό Τμήμα του 
νοσοκομείου Πάφου και είχε δεχθεί επί-
σκεψη από φιλικό πρόσωπο, που ήταν 
φορέας. Ο 63χρονος νοσηλευόταν στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού 
Νοσοκομείου Λεμεσού, όπου μεταφέρ-
θηκε τις προηγούμενες ημέρες, καθώς 
παρουσίαζε έντονα συμπτώματα, ενώ ήταν 
η πηγή μόλυνσης επαγγελματιών υγείας 
και άλλων ασθενών εντός του νοσοκομείου 
Πάφου. Ο Βρετανός κατοικούσε μόνιμα 

Όλη η Γη στη μάχη
με τον αόρατο εχθρό 
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στην Κύπρο, είχε βεβαρημένο ιατρικό 
ιστορικό και απεβίωσε στις 24 Μαρτίου.

Ο τρίτος νεκρός από κορωνοϊό, ο 
58χρονος πιλότος, άφησε την τελευ-
ταία του πνοή επίσης στις 24 Μαρτίου 
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ο 
58χρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος 
στη  Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 
Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ενώ 
όταν διαγνώστηκε με τον ιό διακομίσθηκε 
στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου 
και στη συνέχεια, αφού παρουσίασε 
επιπλοκές στο αναπνευστικό σύστημα, 
κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του ξανά 
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Αξίζει 
να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τους 
γιατρούς, ο 58χρονος είχε ελεύθερο 
ιατρικό ιστορικό. 

Δυστυχώς, την Παρασκευή ανακοι-
νώθηκε ο θάνατος άλλων δύο συναν-
θρώπων μας από την πανδημία. Τα δύο 
νέα θύματα  νοσηλεύονταν στη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας Λεμεσού. Πρόκειται 
για γυναίκα 76 ετών Κύπρια υπήκοο, με 
υποκείμενα νοσήματα, και άντρα 47 ετών, 
Ελλαδίτη υπήκοο, χωρίς επιβαρυντικούς 
παράγοντες από το ιστορικό. Μετά από 
αυτήν τη δυσάρεστη εξέλιξη, το αρμόδιο 
Υπουργείο ανακοίνωσε πως οι θάνατοι από 
τη νόσο COVID-19 στην Κύπρο έγιναν 
πέντε, 4 άντρες και μία γυναίκα, με μέσο 
όρο ηλικίας τα 63. 

1200 άτομα σε ξενοδοχεία 
Στο μεταξύ, χίλια διακόσια άτομα, τα 

οποία επαναπατρίστηκαν, εξακολουθούν 
να παραμένουν σε υποχρεωτική καραντίνα 
σε έντεκα ξενοδοχεία που έχουν επιστρα-
τευθεί για τον σκοπό αυτό. Σύμφωνα με 
τον Πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ, Χάρη Λοϊζίδη, 
τα ξενοδοχεία αυτά βρίσκονται στα ορεινά 

θέρετρα, στη Λεμεσό και στη Λάρνακα. Ο 
κ. Λοϊζίδης ανέφερε πως στα ξενοδοχεία 
τηρούνται αυστηρά όλες οι απαραίτητες 
διαδικασίες προστασίας με την επίβλεψη 
ανδρών της Αστυνομίας και της Εθνικής 
Φρουράς. Τα άτομα αυτά μένουν στα 
δωμάτιά τους επί 24ώρου βάσεως και 
το φαγητό τούς διανέμεται έξω από την 
πόρτα του δωματίου τους. Στα ξενοδοχεία 
βρίσκονται και λειτουργοί των ιατρικών 
υπηρεσιών για περίπτωση ανάγκης.

61 κρούσματα
στα κατεχόμενα 

Στα κατεχόμενα μέχρι την Παρασκευή 
μετρούσαν συνολικά 61 επιβεβαιωμένα 
κρούσματα. Δεκαπέντε χωριά της χερσονή-
σου της Καρπασίας τέθηκαν σε καθεστώς 
πλήρους απαγόρευσης της κυκλοφορίας, 
αφού εντοπίστηκαν 13 κρούσματα σε τρία 
χωριά της περιοχής. Όπως μεταδίδεται 
από τα κατεχόμενα πρόκειται για τα χωριά: 
Λεονάρισο, Πλατανισσός, Κοιλάνεμος, Άγιος 
Ανδρόνικος, Βασίλι, Λυθράγκωμη, Βαθύ-
λακας, Νέτα, Άγιος Συμεών, Μελάναγρα, 
Κοροβεία, Γαληνόπορνη, Αγία Τριάδα, 
Γιαλούσα, Ριζάρπασο. Η απόφαση ισχύει 
για 7 ημέρες και άδεια σε πολύ επείγου-
σες περιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνεται 
από την «επαρχιακή διοίκηση», όπως έχει 
ανακοινωθεί.

Πάντως, το Γραφείο του Επιτρόπου 
Προεδρίας προχωρεί στη σύσταση ομάδας 
που θα συμβουλεύει τους εγκλωβισμέ-
νους σχετικά με τη λήψη βασικών μέ-
τρων αυτοπροστασίας, μετά την επιβολή 
καραντίνας, ενώ δημιουργείται και υπο-
στηρικτική τηλεφωνική γραμμή που θα 
λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Παράλληλα, 
αποστέλλονται κανονικά τα φάρμακα στους 
εγκλωβισμένους. 



Ο
ι μέρες περνούν, ο 
εγκλεισμός παραμέ-
νει η μόνη ελπίδα, 
και η προσπάθεια 
για να «παραμεί-
νουμε» στη ρουτίνα 
μας είναι τεράστια. 

Το ίδιο ισχύει και για τους μαθητές, από 
τους οποίους κάποιοι τηλεκπαιδεύονται 
και κάποιοι όχι. Κάποιοι επιλύουν επανα-
ληπτικά φυλλάδια, ενώ κάποιοι αναρω-
τιούνται αν η χρονιά έχει τελειώσει εδώ. 
Τις απαντήσεις έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός 
Παιδείας μέσα από τη δημοσιογραφική 
διάσκεψη που παραχώρησε την εβδομάδα 
που μας πέρασε, δίδοντας συγχαρητήρια 
σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα που 
ρίχθηκε στη μάχη της τηλεκπαίδευσης 
από την πρώτη στιγμή και ξεκαθαρίζοντας 
γι’ ακόμη μια φορά ότι η εξεταστέα ύλη 
αφορά μόνον αυτήν που έχει διδαχθεί 
εντός της σχολικής αίθουσας.

Η εμπειρία του online
Το σύνολο των 100 χιλιάδων μαθητών 

πρόκειται να συμμετέχουν τακτικά σε δια-
δικτυακά μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης, 
αφού έχουν λάβει τους κωδικούς πρόσβασης 
σε συγκεκριμένα διαδικτυακά προγράμματα. 
Οι τελειόφοιτοι έχουν ήδη ξεκινήσει μαθή-
ματα, το ίδιο και μερίδα μαθητών της Α’ και 
Β’ Λυκείου, ενώ αναμένεται να εισέλθουν 
στη διαδικτυακή διδασκαλία και οι μαθητές 
του Γυμνασίου, αυτήν την εβδομάδα. Αυτό 
όμως δεν ισχύει ταυτόχρονα για όλους τους 
μαθητές και για όλα τα σχολεία, εφόσον κά-
ποια σχολεία ξεκίνησαν ή θα ξεκινήσουν 
την εξ αποστάσεως διδασκαλία, ενώ κάποια 
άλλα όχι ακόμη.

Η προετοιμασία των μαθητών δεν 
μπορεί να χαρακτηριστεί εξισωμένη, με 
το γεγονός αυτό να αγχώνει τους γονείς, 
κυρίως,  που θεωρούν ότι κάποια παι-
διά θα είναι περισσότερο «έτοιμα» από 
κάποια άλλα. Το Υπουργείο αναφέρει ότι 
«θα στηρίξει παιδιά και οικογένειες, ώστε 
κανείς να μην αποκλειστεί από τη γενική 
προσπάθεια παιδαγωγικής υποστήριξης 
στο σπίτι». Από την άλλη ο Πρόεδρος της 
ΟΕΛΜΕΚ, Κώστας Χατζησάββας, ξεκα-
θάρισε μιλώντας στη «Σ» ότι αυτό δεν 

αποτελεί πρόβλημα, καθώς όπως είπε, 
«τα παιδιά είτε με τη σύγχρονη είτε με την 
ασύγχρονη εκπαίδευση, έχουν αρκετό 
υλικό για να δουλέψουν και να εμπεδώ-
σουν τη διδακτέα ύλη».

Το άγνωστο αύριο και 
τα σχέδια του Υπουργείου

Οι ελπίδες για άνοιγμα των σχολείων 
αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα δεν 
είναι πολλές, σύμφωνα πάντα με όσα λέ-
γονται από την επιστημονική κοινότητα. 
Το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει έτοιμο να 
εφαρμόσει ειδικές πρόνοιες για το τρέχον 
σχολικό έτος σε όλες τις πιθανές περιπτώ-
σεις, χωρίς να ξεκαθαρίζει τι θα γίνει σε 
κάθε περίπτωση, αφού τα δεδομένα συνε-
χώς αλλάζουν. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί 
κανείς να παραβλέψει το γεγονός ότι η 
σχολική χρονική περίοδος θα βρισκόταν 
στην πιο κρίσιμη καμπή, η οποία -υπό 
κανονικές συνθήκες- θα σηματοδοτούσε 
τη λήξη της παράδοσης και την έναρξη 
της επανάληψης. Το άγχος για το αύριο 
των μαθητών και δη των τελειοφοίτων 
είναι αναμενόμενο, έστω και αν το Υπουρ-
γείο τρέχει να καθησυχάσει την αγωνία 
μαθητών και γονιών, με δηλώσεις που 
λένε ότι η εξεταστέα ύλη θα αφορά μόνο 
σε όσα έχουν διδαχθεί ή θα διδαχθούν 

οι μαθητές μέσα στις σχολικές αίθουσες.
Όλα όσα ενδεχομένως να παραδίδονται 

μέσα από τη διαδικτυακή διδασκαλία δεν 
μπορούν να θεωρηθούν μέρος της εξετα-
στέας ύλης. Ο κ. Χατζησάββας επεσήμανε, 
ωστόσο, την αναγκαιότητα του καθορισμού 
της εξεταστέας ύλης, ώστε να γνωρίζουν 
και οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι μαθητές 
σε ποια σημεία θα ήταν καλό να εστιάσουν. 
Ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων 
Μέσης Εκπαίδευσης, κ. Χαράλαμπος Δι-
ονυσίου, εξέφρασε την ικανοποίησή του 
από την άμεση ανταπόκριση της Πολιτεί-
ας και πολλών εκπαιδευτικών που πήραν 
πρωτοβουλία και επικοινώνησαν με τους 
μαθητές τους, αλλά και την ανησυχία του 
όσον αφορά το θέμα διεξαγωγής των Παγκύ-
πριων Εξετάσεων. «Το Υπουργείο δεν μας 
είπε επίσημα αν θα αλλάξει η ημερομηνία 
των Παγκύπριων Εξετάσεων. Είναι βέβαια 
πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζονται, 
όπως για παράδειγμα οι στρατεύσιμοι, το 
πρόγραμμα των ίδιων των πανεπιστημί-
ων, αν θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια για 
να δεχθούν τους νέους φοιτητές, κλπ. Το 
σίγουρο είναι ότι αν θα παραμείνουν ίδιες 
οι ημερομηνίες για τις Εξετάσεις και αν η 
έναρξη είναι στις 15 Μαΐου, αναμένουμε 
ότι πριν από το Πάσχα θα πρέπει να δοθεί 
η ύλη στους μαθητές».

«Άμα θέλουμε, μπορούμε»
Οι εξελίξεις ανάγκασαν το εκπαιδευτικό 

σύστημα να μπει με το δεξί στην ψηφι-
ακή εποχή. Η ανταπόκριση των εκπαι-
δευτικών στην πρόκληση του TEAM, 
ZOOM, WEBEX και διαφόρων άλλων 
προγραμμάτων, που επιτρέπουν την επι-
κοινωνία, μόνο επιτυχημένη μπορεί να 
χαρακτηριστεί από όποια πλευρά κι αν 
το δει κανείς. Ναι, υπάρχουν και αυτοί 
που δεν είχαν ιδέα αλλά απέκτησαν. Ναι, 
υπάρχουν και αυτοί μιας άλλης εποχής 
που δεν μπορούν να εξοικειωθούν, αλλά 
βρήκαν τον τρόπο. Ναι, υπάρχουν και αυτοί 
που προχώρησαν πριν το Υπουργείο για 
να στηρίξουν τους μαθητές τους. Όπως 
και να ‘χει, η συντριπτική πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών μπήκε στον χορό και όχι 
μόνο έμαθε να χορεύει, αλλά δημιουργεί 
και δικές της φιγούρες για να αποδείξει 
ότι, άμα θέλει, μπορεί.

Την προσπάθεια αυτή, που δεν ήταν 
και δεν είναι ακόμη καθόλου εύκολη, 
χαιρέτισε ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας 
αλλά και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις 
Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης, που 
δήλωσαν έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Ο 
Υπουργός στη δημοσιογραφική διάσκεψη 
δήλωσε ότι «το δημόσιο σχολείο μπορεί 
να ανταποκριθεί στις ανάγκες των και-

ρών και να αξιοποιήσει την τεχνολογική 
πρόοδο». Ο κ. Χατζησάββας ανέφερε ότι 
«οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε άμεση 
επικοινωνία με γονείς και μαθητές από 
την πρώτη στιγμή μέσα από διάφορα 
εργαλεία», ενώ ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, 
κ. Φίλιος Φυλακτού, από τη μεριά της 
δημοτικής εκπαίδευσης ξεκαθάρισε ότι 
οι εκπαιδευτικοί είναι έτοιμοι αλλά ίσως 
όχι οι γονείς και οι μαθητές.

Εξ αποστάσεως για όλους;
Η ανάγκη για παροχή ηλεκτρονικής 

συσκευής και συνδεσιμότητας σε κάθε 
σπίτι είναι επιτακτική για την εφαρμο-
γή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Είτε αφορά στη σύγχρονη, δηλαδή στην 
τηλεκπαίδευση, είτε αφορά στην ασύγ-
χρονη, δηλαδή στην αποστολή κάποιου 
υλικού για εργασία στο σπίτι, χρειάζεται 
τουλάχιστον ένας υπολογιστής ή ταμπλέτα 
και σύνδεση με το διαδίκτυο. Αυτά όμως 
δεν είναι δεδομένα. Όπως μας εξήγησε 
ο κ. Φυλακτού, οι ανάγκες για χορήγηση 
ηλεκτρονικών μέσων και συνδεσιμότητας 
είναι αρκετές. «Υπάρχουν σπίτια που δεν 
έχουν υπολογιστή ή σύνδεση στο διαδί-
κτυο και αναμένουν ακόμη να τους δοθεί 
η απαραίτητη υλικοτεχνική υποστήριξη. 
Επίσης υπάρχουν σπίτια που έχουν μόνο 

έναν υπολογιστή και πολλά παιδιά δι-
αφορετικής ηλικίας και διαφορετικών 
αναγκών, που καλούνται να δουλέψουν 
σε διαφορετικά διαδικτυακά προγράμματα 
ίσως τις ίδιες ώρες, άρα είναι πρακτικά 
αδύνατον να συνδεθούν όλοι την ίδια 
ώρα. Στη δημοτική εκπαίδευση, υπάρ-
χει υλικό που αναρτάται στις ιστοσελίδες 
των σχολείων και οι γονείς καλούνται να 
επισκέπτονται τις ιστοσελίδες».

Στην καταγραφή όλων των αναγκών 
προχώρησαν οι αρμόδιοι,  ώστε να πα-
ρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη εκεί 
όπου χρειάζεται. Ο κ. Διονυσίου ανέφερε 
ότι πολλοί οργανισμοί αλλά και τράπεζες 
στήριξαν την προσπάθεια του Υπουργείου 
ώστε να στηριχθούν οι οικογένειες που δεν 
είχαν τα απαραίτητα. Την ανάγκη για άμεση 
παροχή της υλικοτεχνικής υποστήριξης 
τόνισε και ο κ. Χατζησάββας, ο οποίος 
ανέφερε ότι δεν είναι το μόνο πρόβλημα 
που υπάρχει τη δεδομένη στιγμή. «Οι 
δυσκολίες υπάρχουν στην ενδεχόμενη 
κακή μεταφορά ήχου και εικόνας. Κά-
ποια σύνδεση μπορεί να μην είναι εφικτή. 
Κάτι μπορεί να ‘κολλήσει’. Σε μια ζωντανή 
σύνδεση μπορεί να υπάρξουν διακοπές. 
Ό,τι και να πούμε, κανένα ηλεκτρονικό 
μέσο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον 
εκπαιδευτικό στην τάξη».

Ιφιγένεια Στυλιανού*

Καθώς τα κρούσματα από τον νέο 
κορωνοϊό σημειώνουν μιαν ανη-
συχητικά αυξητική τάση, η νέα 

κατάσταση ήρθε και ξύπνησε τον φόβο 
που πολλοί από εμάς κρύβαμε. Τον φόβο 
που κοιμίζουμε καθημερινά μέσα μας 
με παραμύθια που λένε πως «πάντα θα 
είμαστε καλά», «ποτέ δεν θα πάθουμε 
κάποιο κακό», «οι άλλοι μπορεί να αρ-
ρωστήσουν, αλλά εμείς όχι». Το φόβο της 

αρρώστιας, της αδυναμίας, του θανάτου. 
Και αυτοί που λένε πως δεν φοβούνται, 
πιθανόν να φοβούνται… όμως συνεχίζουν 
με τις δικές τους μεθόδους να κρατούν 
τον εαυτό τους μακριά από την υπόθεση 
ότι πιθανόν να νοσήσουν, πηγαίνοντας 
στα πάρκα και οργανώνοντας μαζικές 
συναντήσεις σε περιόδους καραντίνας, 
υιοθετώντας μια στάση «αντίστασης». Και 
αρκετές φορές η «αντίσταση» στην αλλαγή, 
φανερώνει τη δυσκολία του ατόμου να 
έρθει σε επαφή με τα συναισθήματά του, 
να αποδεχθεί μια νέα κατάσταση και να 
δράσει ανάλογα. Κάπως έτσι αντιστέκονται 

πολλά άτομα στην παραδοχή ότι έχασαν 
κάτι σημαντικό: ένα αγαπημένο πρόσωπο, 
μια δουλειά, ένα σημαντικό αντικείμενο. 
Κάπως έτσι αντιστεκόμαστε σήμερα αρ-
κετοί, που χάσαμε τη σημαντική για εμάς 
ρουτίνα, καθημερινότητα και χωρίς όρια 
μετακίνησή μας. 

Σε καταστάσεις φόβου, ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος έχει την τάση να αντιλαμβά-
νεται την πραγματικότητα και το μέλλον 
κάτω από έναν αρνητικό φακό. Και ενώ 
το άγχος και η αγωνία κατακλύζουν το 
σώμα μας, ο φακός αυτός γίνεται ακόμη 
πιο αρνητικός και σιγά-σιγά μη ρεαλιστι-

κός. Όταν οι άνθρωποι βρισκόμαστε σε 
κατάσταση άγχους, εγρήγορσης, μάχης, 
το μυαλό μας εμποδίζεται από το να σκε-
φτεί, να κρίνει και τελικά να πράξει λογικά 
και κατάλληλα. Σε αυτήν την περίπτωση, 
καλούμαστε να κάνουμε ένα βήμα πίσω, 
να παρατηρήσουμε όλες τις σκέψεις και 
τα σενάρια που έχουμε δημιουργήσει, να 
δώσουμε χρόνο στο σώμα μας να ηρε-
μήσει, ώστε να οδηγηθούμε σε μια πιο 
ρεαλιστική και ωφέλιμη κατανόηση της 
πραγματικότητας. Μιας αντίληψης που 
λέει πως «βιώνουμε μιαν αλλαγή και είναι 
φυσιολογικό αυτό να μας φοβίζει», «οι 

σκέψεις και τα σενάρια που φτιάχνουμε 
στο μυαλό, πιθανόν να έχουν κτιστεί μέσα 
από τον φόβο και την ανησυχία που μας 
κυριεύει και τελικά να μην είναι ρεαλιστι-
κά», «υπάρχει ευκαιρία επιστροφής και 
επανάκτησης της χαμένης μας ρουτίνας, 
όμως αυτό απαιτεί δύσκολες θυσίες από 
όλους μας, με τη δυσκολότερη από όλες τις 
θυσίες, τον κοινωνικό αποκλεισμό», «εάν 
ακολουθήσουμε τα μέτρα πρόληψης και 
εμπιστευτούμε τους ειδικούς, θα είμαστε 
ασφαλείς».

Με αυτόν τον τρόπο, θα αντιμετωπί-
σουμε το «εξωτερικό πρόβλημα» που 

ονομάζεται πανδημία, αντιμετωπίζοντας 
πρώτα το «εσωτερικό πρόβλημα» που 
ονομάζεται άγχος, φόβος, πανικός. Έτσι, 
καλούμαστε όλοι να αναγνωρίσουμε και 
να αντικρίσουμε τα συναισθήματά μας, 
χωρίς να τα αποφεύγουμε. Να καλλιερ-
γήσουμε την εσωτερική ηρεμία ώστε να 
αντιμετωπίσουμε τον εξωτερικό πανικό. 
Τότε θα είμαστε πλέον έτοιμοι να χειρι-
στούμε αποτελεσματικά την εξωτερική 
περίσταση με περισσότερο ωφέλιμες 
πρακτικές. 

*Σχολική ψυχολόγος, μέλος Συνδέσμου Ψυ-
χολόγων Κύπρου 
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Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚ-
ΠΑΊΔΕΥΣΗ, ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕ-
ΤΑΊ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΊΑΔΊΚΤΥ-
ΟΥ, ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΊΟΥ 
ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΊΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ 
ΔΊΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΊΣΤΩΝ, 
ΣΥΜΒΑΛΛΕΊ ΣΤΟ ΝΑ 
ΔΊΕΥΡΥΝΘΟΥΝ ΤΑ ΣΤΕΝΑ 
ΦΥΣΊΚΑ ΟΡΊΑ ΤΗΣ ΣΧΟ-
ΛΊΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΘΊΣΤΩ-
ΝΤΑΣ ΔΥΝΑΤΗ ΤΗ ΣΥΓ-
ΧΡΟΝΗ ΚΑΊ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΜΟΡΦΗ ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑ-
ΣΗΣ ΚΑΊ ΕΠΊΚΟΊΝΩΝΊΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΟΥ 
ΚΑΊ ΜΑΘΗΤΗ

Σ
τις μέρες μας όλα τα δια-
θέσιμα τεχνολογικά ερ-
γαλεία επιστρατεύονται 
απ’ όλους τους φορείς, 
κυβερνητικούς και μη, για 
την ομαλότερη και ασφα-
λέστερη διεκπεραίωση 

των καθημερινών μας δραστηριοτήτων. 
Το ίδιο συμβαίνει και στη σχολική μας 
εκπαίδευση. Αυτά που στο πρόσφατο 
παρελθόν δημιουργούσαν πονοκέφαλο 
σε ορισμένους εκπαιδευτικούς μέσα στις 
σχολικές αίθουσες, η χρήση δηλαδή των 
κινητών τηλεφώνων και των ακουστικών 
από τους μαθητές, αποτελούν τώρα πια 
αναγκαίο και μοναδικό -σε αρκετές πε-
ριπτώσεις- εργαλείο για την επικοινωνία 
μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή και την 
αποτελεσματική εφαρμογή της εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης. 

Εύλογο είναι το ερώτημα που εγείρεται 
για το πώς θα μεταφερθεί με αποτελεσμα-
τικότητα η διδασκαλία και η μαθησιακή 
διαδικασία σε έναν  ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
σε ένα κινητό τηλέφωνο, σε ένα τάμπλετ ή 
σε οποιοδήποτε άλλο τεχνολογικό μέσο, 
το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σύνδε-
σης στο διαδίκτυο, σε χώρο έξω από το 
σχολικό περιβάλλον και χρόνο έξω από 
το σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα. Είναι 
αλήθεια ότι το διαδίκτυο βρίθει μεγάλου 
αριθμού διδακτικών προτάσεων με θέμα την 
παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο πλαίσιο 

της σχολικής εκπαίδευσης, προτάσεων που 
είναι αποτέλεσμα είτε ερευνών ειδικών και 
επιστημόνων είτε προσπαθειών εν ενεργεία 
εκπαιδευτικών προκειμένου να συμβαδί-
ζουν με τον αλματώδη ρυθμό εξέλιξης και 
διάδοσης των νέων τεχνολογικών μέσων στη 
διδακτική πράξη - είτε γιατί αυτό προστάζει 
η τρέχουσα πραγματικότητα! 

Η απάντηση στο ερώτημα αν και μπο-
ρεί να δοθεί με ιδιαίτερη ευκολία κυρίως 
από ειδικούς του χώρου, απάντηση που 
λανθασμένα μεταφέρεται -από ανυποψί-
αστους και όχι ειδικούς- σήμερα στους 
εκπαιδευτικούς που αγωνιωδώς περνάνε 
πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή για να προλά-
βουν τις εξελίξεις, συνοψίζεται στην απλή 

-αλλά  απλοϊκή- φράση «χρησιμοποιήστε 
όποιο εργαλείο μπορείτε», χρήζει άμεσης 
αναθεώρησης. Η κατάκτηση της σχετικής 
γνώσης για τις δυνατότητες των ΤΠΕ στη 
σχολική εκπαίδευση, την προστιθέμενη 
αξία της χρήσης τους στη μαθησιακή δι-
αδικασία, το περιεχόμενο εννοιών που 
χρησιμοποιούνται κάπως αυθαίρετα όπως 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση (distance 
learning), διαδικτυακή εκπαίδευση 
(online learning), ηλεκτρονική μάθηση 
(e-learning) και διαδικτυακά περιβάλλοντα 
μάθησης (online learning environments) 
είναι πέρα για πέρα επιτακτική. 

Η προσέγγιση αξιοποίησης των ΤΠΕ ως 
μέσο εργασίας τοποθετείται χρονικά δεκα-
ετίες πριν -τέλη δεκαετίας του ’70 και αρχές 

δεκαετίας του ’80. Ειδικότερα, η χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή ως εκπαιδευτικό 
μέσο που αρκετές φορές αναλαμβάνει τον 
ρόλο του δασκάλου, παρέχει στον μαθητή 
το περιεχόμενο της διδασκαλίας, το απα-
ραίτητο διδακτικό υλικό και την αναγκαία 
ανατροφοδότηση, σήμερα όχι μόνο δεν 
επιδέχεται επικρίσεις αλλά αποτελεί «προ-
σταγή» της τρέχουσας πραγματικότητας. 
Η νέα επικοινωνιακή τάξη πραγμάτων 
που δημιουργούν τα νέα δεδομένα έχει 
δημιουργήσει -έστω και κάτω από αυτές 
τις δύσκολες συνθήκες του εγκλεισμού- τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να ανα-
λογιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας την προ-
στιθέμενη αξία εργαλείων όπως το κινητό 

τηλέφωνο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και 
το διαδίκτυο στη μαθησιακή διαδικασία. 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που 
παρέχεται μέσω του διαδικτύου, του πα-
γκόσμιου δηλαδή συστήματος διασυνδε-
δεμένων δικτύων υπολογιστών, συμβάλλει 
στο να διευρυνθούν τα στενά φυσικά όρια 
της σχολικής τάξης καθιστώντας δυνατή τη 
σύγχρονη και ασύγχρονη μορφή αλληλε-
πίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ εκπαι-
δευτικού και μαθητή. Αυτή η εξ αποστάσεως 
διαδικτυακή σύνδεση και επικοινωνία μεταξύ 
εκπαιδευτικού και μαθητή φαίνεται να είναι 
σήμερα η μοναδική λύση. Αναγκαιότητα στη 
σημερινή συνθήκη είναι ο εκπαιδευτικός 
να ετοιμάσει και να παραδώσει το περιε-
χόμενο της διδασκαλίας του σε ψηφιακή 
μορφή που θα διαμοιράσει στους μαθητές 
του με κάθε διαθέσιμο τεχνολογικό μέσο 
όπως ένα ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, μία ανάρτηση σε 
κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ακό-
μη και ένα γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο 
κινητό τηλέφωνο! Ακόμη και η σάρωση 
ενός χειρόγραφου κειμένου και η διάθεσή 
του, λ.χ. ως ένα ψηφιακό αρχείο εικόνας, 
στους μαθητές με τη χρήση κάποιου μέσου 
επικοινωνίας κι όχι ο διαμοιρασμός του 
ως έντυπο υλικό στη συμβατική σχολική 
τάξη, αποτελεί εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
ση! Άλλωστε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
ορίζεται ως η υποβοηθούμενη με διάφορα 
-ηλεκτρονικά και μη- μέσα επικοινωνίας 
εκπαίδευση. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΆΘΗΣΗ ΚΆΙ ΕΞ ΆΠΟΣΤΆΣΕΩΣ ΕΚΠΆΙΔΕΥΣΗ 

Η «ψηφιοποίηση»
της σχολικής εκπαίδευσης 

ΔΡ ΧΡΥΣΤΆΛΛΆ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 

Της Κυριακής
29.03.2020
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ΜΠΟΡΕΊ Ο ΜΠΟΡΊΣ 
ΤΖΟΝΣΟΝ ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΑΜΕ-
ΣΑ, Η ΟΜΟΓΕΝΕΊΑ 
ΟΜΩΣ ΕΊΝΑΊ ΕΚΕΊ 
ΔΥΝΑΤΗ, ΕΤΟΊΜΗ ΝΑ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΘΕΊ ΣΤΊΣ 
ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΊΓΜΕΣ

Η Καρλόττα της Κύπρου γεννήθηκε 
στις 28 Ιουνίου 1444 και πέθανε 
στις 16 Ιουλίου 1487. Ήταν Βασί-

λισσα της Κύπρου. Ήταν κόρη και διάδοχος 
του Ιωάννη Β’ της Κύπρου και της δεύτε-
ρης συζύγου του Ελένης Παλαιολογίνας. 
Η Καρλόττα διαδέχθηκε τον πατέρα της 
σε ηλικία 14 ετών (1458) αλλά συγκρού-
στηκε με τον νόθο ετεροθαλή αδελφό της 
Ιάκωβο Β’ της Κύπρου, που αμφισβήτησε 
τα δικαιώματά της επειδή ήταν γυναίκα. Ο 
Ιάκωβος με τη βοήθεια του Σουλτάνου της 
Αιγύπτου τη νίκησε, την απέκλεισε στην 
Κερύνεια (1460), την ανάγκασε να δρα-
πετεύσει στην Ιταλία (1463) και στέφτηκε 
ο ίδιος βασιλιάς το 1464. Οι προσπάθειες 
της Καρλόττας να πάρει πίσω τον θρόνο 
της ήταν ανεπιτυχείς.

Η Καρλόττα είχε μια μικρότερη αδελφή, 
την Κλεόπα, που πέθανε τον Ιούνιο του 1448 
σε βρεφική ηλικία, πριν κλείσει η Καρλόττα 
τα τέταρτα γενέθλιά της, έτσι παρέμεινε 
μοναδική διάδοχος του θρόνου και των 
τίτλων του Ιωάννη Β’. Ανατράφηκε από τη 
μητέρα της με την ελληνική γλώσσα και τα 
βυζαντινά έθιμα, ήξερε να γράφει Γαλλικά, 
Ιταλικά, Λατινικά αλλά τα Ελληνικά της ήταν 
άπταιστα. Ο Πάπας Πίος Β’ την έλεγε χάρη 
στην ειλικρίνειά της «Ελληνική χείμαρρο». 
Διορίστηκε πριγκίπισσα της Αντιόχειας 
(1456) και την ίδια χρονιά παντρεύτηκε 
σε πρώτο γάμο τον Ιωάννη της Κοΐμπρα, 
αλλά χήρεψε την επόμενη χρονιά.

Ο πατέρας της πέθανε στις 28 Ιουλίου 
1458 και τον διαδέχθηκε σε ηλικία 14 
ετών. Η στέψη της έγινε στον Καθεδρικό 

ναό της Αγίας Σοφίας στη Λευκωσία. Η 
βασιλεία της ήταν σε μεγάλο βαθμό ανε-
πιτυχής και ασταθής, τα δικαιώματά της 
αμφισβητήθηκαν από τον ετεροθαλή αδελφό 
της Ιάκωβο. Η Καρλόττα παντρεύτηκε σε 
δεύτερο γάμο τον Λουδοβίκο της Γενεύης 
και ο γάμος ρυθμίστηκε από τους Γενου-
άτες, που υποσχέθηκαν να υποστηρίξουν 
τα δικαιώματά της στον θρόνο της Κύπρου 
απέναντι στον Ιάκωβο.

Ο πάπας Πίος Β’, που ήταν στενά 
συνδεδεμένος μαζί της, την περιγράφει 
«γυναίκα 40 ετών με μέσο ύψος, φωτεινά 
μάτια, απαλή και σκοτεινή επιδερμίδα, με 
ελληνική ομιλία και τρόπους παρά την 
βασιλική γαλλική της καταγωγή».

Πέθανε λίγο μετά τα 43α γενέθλιά της. 
Υιοθέτησε τον νόθο γιο του Φερδινάνδου 

Β’ της Νεαπόλεως Αλφόνσο της Αραγωνίας 
που παντρεύτηκε την κόρη του ετεροθαλούς 
αδελφού της Καρλόττα των Λουζινιάν. Τον 
Φεβρουάριο του 1485 δέχτηκε μια ετήσια 
σύνταξη 4.300 φιορίνια και παραχώρησε 
τα δικαιώματά της στον  θρόνο της Κύπρου 
στον γιο του ξαδέλφου της, Κάρολο τον Πο-
λεμιστή. Η Καρλόττα τάφηκε στη Βασιλική 
του Αγίου Πέτρου στο παρεκκλήσι του Αγίου 
Ανδρέα και του Αγίου Γρηγορίου, ενώ η 
ταφική της πομπή πληρώθηκε από τον πάπα 
Ιννοκέντιο Η’. Με τον δεύτερο σύζυγό της 
η Καρλόττα απέκτησε έναν γιο, τον Ιούλιο 
του 1164, που πέθανε ένα μήνα μετά τη 
γέννησή του.

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο www.artaeri.com.

Μακαρίου 71, Λ/σία

Καρλόττα της Κύπρου

Σ
ε μια χώρα που άργησε 
να δει την πραγματι-
κότητα, η ομογένεια 
συγκεντρώθηκε, οργα-
νώθηκε, συγκροτήθη-
κε για να βοηθήσει με 
όποιον τρόπο μπορεί 

τους Κυπρίους που παραμένουν 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκε-

κριμένα, η Εθνική Κυπριακή 
Ομοσπονδία Ηνωμένου 

Βασιλείου, αφού μάζεψε 
εθελοντές από κάθε τομέα 
για κοινωνική υποστή-
ριξη, προχώρησε στη 
δημιουργία μιας νέας 
ιστοσελίδας, η οποία 
ενημερώνει για όλα όσα 

πρέπει να γνωρίζουν όχι 
μόνον οι ευπαθείς ομάδες, 

αλλά όλοι όσοι διαμένουν 
εκεί είτε προσωρινά, όπως 

οι φοιτητές μας, είτε μόνιμα. 

Μένουν σπίτι, αλλά στηρί-
ζουν τον συνάνθρωπο

Με ανακοίνωσή της η Εθνική Κυ-
πριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασι-
λείου ενημέρωσε το κοινό με ποιους 
τρόπους θα παρέχεται υποστήριξη στην 
ομογένεια, σε μια χώρα που έλαβε αυ-
στηρά μέτρα αρκετά ετεροχρονισμένα, 
με τραγικές συνέπειες για τον πληθυ-
σμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση: 
«Καθώς η πανδημία του κορωνοϊού 
εξαπλώνεται σε όλη την υφήλιο, η Εθνι-
κή Κυπριακή Ομοσπονδία καλεί την 
ομογένεια να εφαρμόζει τις οδηγίες και 
εντολές της Κυβέρνησης. Μένω σπίτι, 
Μένω ασφαλής, Διατηρώ απόσταση 
δυο μέτρων, για την προστασία και 
διασφάλιση της υγείας, της ευημερί-
ας και της ασφάλειας της ομογένει-
ας, που είναι το κύριο μέλημά μας. 
Συνεχίζουμε να είμαστε ευγνώμονες 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και τους 
ειδικούς επιστήμονες της χώρας μας, 

που βρίσκονται  στην πρώτη γραμμή 
καταπολέμησης αυτής της πανδημίας, 
καθώς και στους άλλους βασικούς συ-
ντελεστές (π.χ. ιατρικό και παρα-ιατρικό 
προσωπικό, στις υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης, στις δημόσιες υπηρεσίες, 
στην κυβέρνηση, στις υπεραγορές 
και τα φαρμακεία κ.λπ.) που εργάζο-
νται ακούραστα για να εξασφαλίσουν 
τη συνέχιση της ευημερίας όλων των 
κατοίκων του ΗΒ. 

»Σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Εξωτερικών της Κυπριακής Δημο-
κρατίας ετοιμάσαμε μια ενημερωτική 
διαδικτυακή πύλη με χρήσιμες πλη-
ροφορίες υποστήριξης για την ομογέ-
νεια και τους Κύπριους πολίτες που 
βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η 
πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται επί-
σης από τον Προεδρικό Επίτροπο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και μπορείτε 
να τη βρείτε στο: www.cypriotfederation.
org.uk/covid19support».

Συμβουλές και 
ιατρική περίθαλψη

Εκτός από τις επίσημες πληροφορίες 
για τον κορωνοϊό, η ΕΚΟΗΒ κινητοποίησε 
ομάδα ιατρών της ομογένειας, οι οποίοι 
πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στην πρό-
σκλησή τους για να προσφέρουν γενικές 
ιατρικές συμβουλές, σε περίπτωση που 
κάποιοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση 
στον παθολόγο τους. Οι συμμετέχοντες 
γιατροί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ει-
δικοτήτων όπως καρδιολογίας, γενικής 
ιατρικής, ογκολογίας, μαιευτικής, γυναι-
κολογίας, ουρολογίας και παιδιατρικής. 
Όποιος θέλει να επικοινωνήσει με τους 
γιατρούς αυτούς θα πρέπει να επικοινω-
νήσει με την Δρα Κατερίνα Κωνσταντίνου, 
τα στοιχεία της οποίας  περιλαμβάνονται 
στην πιο πάνω ιστοσελίδα. 

Πέρα από τους ιατρούς, η ιστοσελίδα 
παρέχει διάφορες συμβουλές για τη δι-
ατήρηση της ευεξίας του ατόμου. «Είναι 
σημαντικό να παραμείνετε δραστήριοι 

σωματικά κατά τις επόμενες εβδομάδες 
και ένας από τους καλύτερους τρόπους 
να κάνετε κάτι τέτοιο είναι με απλές 
ασκήσεις στο σπίτι. Για τον λόγο αυτό, 
ο προσωπικός εκπαιδευτής, Ρίκος Ιω-
άννου, προχώρησε στη δημιουργία μιας 
εργασίας για το σπίτι. Λίγη άσκηση την 
ημέρα θα κάνει τη διαφορά».

Υποστήριξη ηλικιωμένων, 
φοιτητών, μαθητών

Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο παραδί-
δει φαγητό στο σπίτι σε ηλικιωμένους άνω 
των 70 ετών στο Haringey και Enfield. Στην 
ιστοσελίδα περιλαμβάνονται πληροφορίες 
για το πώς μπορεί να παραγγείλει κανείς 
ή για να τους παρασχεθεί στήριξη στην 
προσπάθεια συλλογής προμηθειών. Μέλη 
ομάδας εθελοντών θα προστρέξουν να 
παραλάβουν ό,τι χρειάζονται και να τους 
τα παραδώσουν. «Οι περιοχές που καλύ-
πτονται προς το παρόν περιλαμβάνουν το 
Βόρειο, Κεντρικό και Ανατολικό Λονδίνο, 
Canterbury, Manchester,  Harlow, Bury 
St Edmunds και Stanstead. Η παροχή 
βοήθειας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα 
εθελοντών και ίσως προστεθούν και άλ-
λες περιοχές, καθώς η ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ 
συνεχίζει τις προσπάθειές της να βρει και 
άλλους εθελοντές σε περισσότερες περι-
οχές. Παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα αργότερα, αν η περιοχή 
σας δεν βρίσκεται στη λίστα». 

Η ΕΚΟΗΒ εντόπισε εμπόρους λιανικής 
πώλησης που προσφέρουν παράδοση 
παραδοσιακών τροφίμων στο σπίτι. Η 
λίστα περιλαμβάνει τα Marathon Foods, 
που πρόσφατα ξεκίνησαν την πώληση 
βασικών τροφίμων που θα παραδίδονται 
στο σπίτι. Παραδόσεις γίνονται σε όλο στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και αγορές μπορούν 
να γίνουν ηλεκτρονικά στο: http://www.
marathonfoods.co.uk/care-packages/. 
Παράλληλα βρήκε ξενοδοχεία με Κύπρι-
ους ιδιοκτήτες για άτομα που χρειάζο-
νται κάπου να μείνουν. Η λίστα είναι στο 
https://cypriotfederation.org.uk/2020/03/
covid19support/#accommodation.

Όσον αφορά τους φοιτητές, εκτός από 
το επίδομα που παρέχει η Κυπριακή 
Δημοκρατία, αυτοί μπορούν να επικοι-
νωνήσουν με τον φοιτητικό όμιλο Κυπρί-
ων στο πανεπιστήμιό τους και μπορούν 
να αποστείλουν email στη διεύθυνση: 
enquiries@cypriotfederation.org.uk. Αλ-
λιώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με την 
Εθνική Φοιτητική Ένωση Κυπρίων (ΕΦΕΚ) 
Ηνωμένου Βασιλείου μέσω τηλεφώνου 
με τον Κωνσταντίνο (07762945913) ή 
τον Γιώργο (07999757619).

Για τους μαθητές, πολλοί εκπαιδευτικοί 
είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν την κατ’ 
οίκον εκπαίδευση των παιδιών όπου 
χρειάζεται. Εικονικές τάξεις, εικονικά 
διαδικτυακά μαθήματα είναι διαθέσι-
μα στην ιστοσελίδα. Οι δάσκαλοι της 
κυπριακής κοινότητας του Ηνωμένου 
Βασιλείου προσφέρθηκαν να βοηθή-
σουν τους γονείς με οικιακή εκπαίδευση 
ή να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους εξ 
αποστάσεως. 

ART AERI

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com

Ηνωμένο Βασίλειο: Μέτρα 
στήριξης της ομογένειας

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Ο 
Αντώνης Αντωνίου 
από την Πάφο, ηλι-
κίας 64 ετών, επαγ-
γελματίας οδηγός 
ταξί, ήταν το πρώ-
το επιβεβαιωμένο 
κρούσμα του νέου 

κορωνοϊού COVID-19 στην Πάφο και η 
εμπειρία την οποία κατέθεσε, μιλώντας 
αποκλειστικά στη «Σημερινή» της Κυρια-
κής, έχει μεγάλη αξία, αφού μας περιγράφει 
πως βίωσε την όλη διαδικασία από το 
πρώτο της στάδιο μέχρι και το τελευταίο. 

Μιλώντας με μεγάλη ψυχραιμία και 
ηρεμία ψυχής, ο κ. Αντώνης περιγράφει με 
ιδιαίτερο τρόπο όλα τα σκαμπανεβάσμα-
τα στην ψυχολογία του, τον φόβο και την 
ανασφάλεια που ένιωσε για το άγνωστο 
μόλις του ανακοινώθηκε ότι είναι θετικός, 
μέχρι και το πώς αισθάνθηκε όταν επέ-
στρεψαν με τη σύζυγό του στο σπίτι τους 
μετά που πήραν και οι δυο εξιτήριο από 
το νοσοκομείο αναφοράς στο Παραλίμνι, 
όπου νοσηλεύτηκαν. 

Δεν διστάζει επίσης να αναφερθεί στον 
ρατσισμό που βίωσε, αλλά και στο ότι η 
πίστη του στον Θεό ήταν αυτή που τον 
κράτησε δυνατό όταν βρισκόταν στο νοσο-
κομείο. Αίσθηση προκαλεί επίσης το ότι ο 
κ. Αντωνίου, συγκρίνοντας το συναίσθημα 
της ανακοίνωσης από τους γιατρούς για 
το ότι είναι θετικός στον κορωνοϊό, με την 
ανακοίνωση ότι έχει καρκίνο πριν από 

τρία ακριβώς χρόνια, λέγει ότι ήταν πιο 
δυνατό και πιο έντονο. 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από 
την αρχή και βήμα-βήμα να ξετυλίξουμε 
το κουβάρι τού πώς ο άνθρωπος αυτός, ο 
άνθρωπος της διπλανής πόρτας, μπόρεσε 
να κερδίσει τη μάχη με τον ύπουλο και 
αόρατο εχθρό. 

Ποια ήταν τα πρώτα συμπτώματα, 
κ. Αντώνη; 

Τα πρώτα συμπτώματα ήταν σαν μια 
δυνατή γρίπη, η οποία με είχε εντελώς 
εξουθενώσει, δεν μπορούσαν να σταθώ 
στα πόδια μου. Έτρεχε η μύτη μου, είχα 
πυρετό και βήχα, πονούσα όλα  τα μέλη του 
σώματός μου. Ήμουν εντελώς νοκ-αουτ.

Όταν νιώσατε τα συγκεκριμένα συ-
μπτώματα, υποψιαστήκατε καθόλου ότι 
μπορεί να κολλήσατε κορωνοϊό; 

Σίγουρα, εξ ου και μετέβηκα άμεσα 
στον προσωπικό μου γιατρό, τη Δευτέρα 
πρωί-πρωί. Μόλις είδα ότι την Κυριακή 
χειροτέρευα, τη Δευτέρα πρωί-πρωί ήμουν 
το πρώτο ραντεβού στον γιατρό μου.

Τι σας είπε ο γιατρός; 
Μας είπε ότι είναι μια δυνατή γρίπη. 

Τον ρωτήσαμε αν μπορεί να είναι κο-
ρωνοϊός. Μας είπε ότι τα συμπτώματα 
μοιάζουν, μπορεί και να είναι. Αυτό μας 
είπε, μας έδωσε αντιβίωση και σε μένα 
και στη σύζυγό μου που είχε τα ίδια συ-
μπτώματα, εισπνεόμενα για μένα γιατί με 
επηρέασε στην αναπνοή, δεν μπορούσα 
να αναπνεύσω,  και φύγαμε. 

Τι ακολούθησε; 
Όταν είδα ότι χειροτέρεψα, προσπάθησα 

να επικοινωνήσω με το 1420. Τηλεφώνησα 
35 φορές. Τελικά μας απάντησαν και μας 
είπαν «θα σας πάρουμε τηλέφωνο αν θα 
έρθουμε απ› εκεί». Ούτε τηλέφωνο, ούτε 
ήρθαν. Μέχρι το βράδυ χειροτέρεψα πάρα 
πολύ και ευτυχώς άκουσα έναν συγγε-
νή που μου είπε να πάω αμέσως στις Α’ 
Βοήθειες του Γ. Νοσοκομείου Πάφου.  

Πήγαμε στις Πρώτες Βοήθειες, μας απο-
μόνωσαν μόλις φτάσαμε σε ένα δωμάτιο 
με μια νοσοκόμα, η οποία ήταν ντυμένη 
με τις απαιτούμενες στολές. Επειδή ήταν 
το πρώτο περιστατικό περίμεναν οδηγίες 

για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Δεν 
ξέραμε ότι ήμουν θετικός, το υποψιάζονταν. 
Ακολούθως με πήραν με ασθενοφόρο 
στο Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου έγιναν οι 
εξετάσεις και διεφάνη ότι ήμουν θετικός. 

Πιο συναίσθημα σάς κυρίευσε μόλις 
ακούσατε το αποτέλεσμα των εξετάσεων; 

Μόλις το έμαθα ένιωσα ότι είναι πολύ 
δύσκολα τα πράγματα για μένα και ότι 
ίσως να είναι το τέλος μου. Φοβήθηκα 
πάρα πολύ, έπαθα μεγάλο σοκ, αν και 
είχα περάσει και καρκίνο το 2017 και 
είχα την ίδια ανακοίνωση από τους για-
τρούς για τον καρκίνο και ότι έπρεπε να 
κάνω εγχείρηση, πιστέψετέ με σε αυτήν 
την περίπτωση φοβήθηκα διπλά. 

Ήταν πιο ισχυρό το μήνυμα, να έχω 
κάτι το οποίο δεν γνώριζε κανένας, κάτι 
το άγνωστο, κάτι το οποίο δεν ήξεραν τη 
θεραπεία και ναι, ήδη ένιωσα ότι ήταν 
το τέλος μου και άρχισε η αντίστροφη 
μέτρηση. Ο καρκίνος ήταν υπαρκτός, 
ολόκληρη η ιατρική κοινότητα 
ξέρει ποιες διαδικασίες πρέ-
πει να ακολουθήσει και πώς 

να τον αντιμετωπίσει, ενώ σε αυτήν την 
περίπτωση όντως όλα έμοιαζαν με αχαρ-
τογράφητα νερά. Σε αυτήν την περίπτωση 
αισθανόμουν, μαζί με τους γιατρούς, ότι 
μας έπαιρνε το κύμα. 

Ποια ήταν τα κυρίαρχα συναισθή-
ματα όταν νοσηλευόσασταν στο νοσο-
κομείο αναφοράς; Ειδικά όταν ήρθε σε 
αυτό και η σύζυγός σας. 

Για μένα τα δύσκολα ήταν με την ανα-
πνοή. Ευτυχώς νόσησα με τα ελαφριά 
συμπτώματα, όμως η αναπνοή ήταν το 
μεγαλύτερό μου πρόβλημα, αφού δεν 
μπορούσα να αναπνεύσω. Εκεί μου δό-
θηκε βοήθεια οξυγόνου, γινόταν διαρκώς 
έλεγχος για τους πνεύμονές μου αν είναι 
εντάξει, αν δεν είχα βρογχικά, αν και είχα. 
Ο μεγάλος μου φόβος ήταν η αναπνοή.

Πραγματικά, εκεί έφτασα πολλές φορές 
στο σημείο να παρακαλώ τον Θεό και την 
Παναγία να με βοηθήσουν. Η σύζυγός μου 
έμεινε σε αυτοπεριορισμό στο σπίτι και 
εκεί, αφού είχε τα ίδια συμπτώματα, στα-

διακά εξουθενώθηκε με 
αποτέλεσμα 

να χρειαστεί και η δική της εσπευσμένη 
διακομιδή στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου.  

Να περάσουμε τώρα στο άλλο κομ-
βικό σημείο. Πώς νιώσατε όταν σας 
ανακοίνωσαν ότι τα δυο συνεχόμενα 
τεστ ήταν αρνητικά αυτήν τη φορά;

Ένιωσα ότι πήρα δυνάμεις, έβγαλα φτερά 
και έλεγα Θεέ μου, Δόξα σοι ο Θεός. Ήξε-
ρα βέβαια ότι δεν θεραπεύτηκα εντελώς 
από τον ιό αλλά πίστευα ότι χρειάζεται 
φυσικά δύναμη και θα το πολεμούσα 
στο σπίτι, σε οικείο περιβάλλον και θα 
προσπαθούσα μέρα με τη μέρα να είμαι 
καλύτερα. Ήταν μια λύτρωση για μένα, 
ξαλάφρωσε ο οργανισμός μου, ένιωσα 
ότι πραγματικά ξεφύγαμε τον κίνδυνο 
γιατί πριν ήμασταν στο αβέβαιο, αφού 
στο νοσοκομείο ήταν και η σύζυγός μου 
και φύγαμε μαζί την ίδια ημέρα. 

Όταν επιστρέψατε στο σπίτι, πώς 
νιώσατε; 

Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα 
γιατί ναι μεν ήρθαμε στο σπίτι, ναι μεν 
ήμασταν καλύτερα, αλλά έπρεπε πλέον 
να επιβιώσουμε μόνοι μας. Μας έλειπε 
η ιατρική φροντίδα, ήμασταν πολύ μα-
κριά από τους γιατρούς και αν συνέβαινε 
κάτι, θα ήμασταν εντελώς μόνοι. Αυτό το 
αίσθημα ανασφάλειας το είχα. 

Σε όλην αυτήν την περιπέτεια, μέσα 
από τις αντιδράσεις του κόσμου, βιώσα-
τε καθόλου ρατσιστικές συμπεριφορές; 

Εδώ που βρίσκομαι, ουδέν με ενδιαφέρει. 
Ζω πνευματικά πλέον, διά πίστεως. Ο κόσμος 
για μένα έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Φυσικά 
υπήρχαν οι αντιδράσεις απ’ όλες τις πλευρές. 
Από την οικογένεια φυσικά δεχθήκαμε πε-
ρισσή αγάπη, προσευχήθηκαν για μας, μας 
συμπόνεσαν και μας συμπαραστάθηκαν, 
πράγμα που με κάνει να νιώθω περηφάνια 
που έχω τέτοια οικογένεια.

Από την άλλη, όμως, ο κόσμος ήθελε 
να κάνει κουτσομπολιό. Του αρέσει του 
κόσμου το κουτσομπολιό, του αρέσει να 
κουτσομπολεύει από θέση ισχύος, από 
τη θέση που δεν είχε να φοβηθεί κάτι. Τι 
έγινε και τι δεν έγινε; Ήθελαν να μάθουν 
τα πάντα, ποιος ήταν ο οδηγός που κόλ-
λησε, ποια ήταν η εταιρεία, ποιο ήταν το 
όχημα που οδηγούσα και διάφορά άλλα. 

Τόσα πολλά, μάλιστα, που στην εταιρεία 
στην οποία εργάζομαι για ένα σύντομο 
χρονικό διάστημα, έστω μιας ημέρας, 
αφαιρέθηκε η άδεια από συγκεκριμένη 
ξενοδοχειακή μονάδα, στην οποία εκτε-
λούσαμε δρομολόγια, έστω και αν υπήρχε 
συμβόλαιο, κάτι που ευτυχώς στην πορεία 
αμέσως διορθώθηκε.  

Δυστυχώς υπήρξε στίγμα, λες και ήμουν 
ένας λεπρός οδηγός και το ίδιο ίσχυε και 
στην εταιρεία. Υπήρχε το στίγμα παντού 
ότι ο τάδε κόλλησε και μετά ξεκινούσαν τα 
σενάρια, ποιους άλλους άραγε κόλλησε, 
πού πήγε κ.λπ. Δεν διερωτήθηκαν όμως 
ποτέ πώς εγώ κόλλησα; 

Αλήθεια, εσείς διερωτηθήκατε πώς 
κολλήσατε;

Διερωτήθηκα, βέβαια. Πίστευα ότι είχα 
κολλήσει κάποιον από δυο ασθενείς που 
έπαιρνα σχεδόν καθημερινά σε ιδιωτικά 
νοσηλευτήρια στην Πάφο. Τελικά και στις 
δυο περιπτώσεις που έδωσα στοιχεία για 
να γίνει η ιχνηλάτηση των επαφών μου 
διαπιστώθηκε ότι και οι δυο ασθενείς, 
οι οποίοι είχαν χρόνια προβλήματα και 
ακολουθούσαν συγκεκριμένες θεραπείες, 
ήταν αρνητικοί στον ιό.

Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε 
στους συμπολίτες μας, δεδομένων πλέ-
ον και των περιοριστικών μέτρων που 
έχουν εφαρμοστεί;

Θέλω να σας πω ότι ο συγκεκριμέ-
νος ιός είναι ένας αόρατος εχθρός. Δεν 
δίνει καθόλου σημάδια για το πότε θα σε 
κτυπήσει. Μπορεί να συμβεί τόσο από-
τομα, που ούτε να πάρεις είδηση, να μην 
προλάβεις από τη στιγμή που σε κτυπάει. 
Άρα, εάν πραγματικά σεβόμαστε πρώτα 
τον εαυτό μας, αν έχουμε αυτοσεβασμό και 
αυτοεκτίμηση, τότε θα σεβαστούμε και τον 
συνάνθρωπό μας και την οικογένειά μας. 

Εάν δεν συμμορφωνόμαστε, δεν κά-
νουμε κακό μόνο στον εαυτό μας, κάνουμε 
κακό στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στ’ 
αδέλφια μας, στους γονείς μας, σε κάθε 
συγγενή μας. 

Αυτό πρέπει να βλέπουμε, είναι σφαιρι-
κό το πρόβλημα, δεν αφορά μόνο εμάς και 
αν δεν πειθαρχήσουμε, θα τιμωρηθούμε. 
Αν δεν συμμορφωθούμε, θα πάρουμε 
άλλους 100-200 πίσω μας ο καθένας. 

Της Κυριακής
29.03.2020
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Ό
λες σχεδόν οι κυβερ-
νήσεις των χωρών 
που έχουν πληγεί 
έχουν προχωρήσει 
στην ανακοίνωση 
γ ε ν ν α ι ό δ ω ρ ω ν 
πακέτων στήριξης 

που κινούνται σε δύο ουσιαστικά άξο-
νες. Ο πρώτος αφορά το δημοσιονομικό 
κομμάτι και ο δεύτερος την άμεση και 
μεγάλη παροχή ρευστότητας μέσω του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος. Προς 
αυτήν την κατεύθυνση οι εποπτικές Αρ-
χές προχωρούν σε χαλαρώσεις σε ό,τι 
αφορά τους δημοσιονομικούς δείκτες και 

τις απαιτήσεις από τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, αντιλαμβανόμενοι την κρισι-
μότητα της κατάστασης.

Ο σχεδιασμός που γίνεται από σχεδόν 
όλα τα κράτη και τους διεθνείς οργανι-
σμούς στοχεύει στην απορρόφηση των 
βραχυπρόθεσμων κραδασμών από την 
εξάπλωση του ιού, με τα μέτρα που λαμ-
βάνονται να έχουν προσωρινό χαρακτήρα. 
Γίνεται αντιληπτό ότι τα ανακοινωθέντα 
μέτρα τέτοιου μεγέθους δεν μπορούν να 
έχουν μόνιμο χαρακτήρα.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τις 
εθνικές κυβερνήσεις είναι παρόμοια με-
ταξύ τους και αφορούν κυρίως αναστολές 
πληρωμών φόρων και τελών, επιδόματα και 
χορηγίες για κάλυψη του μισθολογίου και 
του κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων 
και αύξηση του προϋπολογισμού που αφορά 
τον τομέα της υγείας, σε μια προσπάθεια 
καλύτερης διαχείρισης των κρουσμάτων 
και βελτίωσης των πρακτικών πρόληψης.

Τα μέτρα θα έχουν άμεσο χαρακτήρα 
και θα δώσουν τη δυνατότητα στις επιχειρή-
σεις να διατηρήσουν τις παραγωγικές τους 
μονάδες και να σχεδιάσουν με ηρεμία την 
επόμενη μέρα. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο 
ότι θα υπάρξουν απώλειες∙ το ζητούμενο 
είναι όμως να περιοριστούν στο ελάχιστο.

Τα μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να 
είναι άμεσης δράσης και με μεγάλη «δύναμη 
πυρός», ώστε να απορροφηθεί το σοκ των 
πρωτόγνωρων περιοριστικών μέτρων που 
έχουν επιβληθεί με το υποχρεωτικό κλείσιμο 
επιχειρήσεων, και να δοθεί η δυνατότητα 
ανάκαμψης μετά την πάροδο της κρίσης. 

Στην Κύπρο το πακέτο μέτρων περιλαμ-
βάνει μειώσεις τελών, όπως η επαναφορά 
των μειωμένων εισφορών για το ΓεΣΥ, 
αναστολές στην πληρωμή φόρων όπως 
το ΦΠΑ και ενισχυμένα προγράμματα 
επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτουμένων 

για τη διατήρηση του προσωπικού και 
κάλυψη μέρους του κόστους εργοδότησης.

Σε ό,τι αφορά τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, οι Κεντρικές Τράπεζες προχώρησαν 
σε μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας μέσω 
των προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης. 
FED και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
κρατούν τα επιτόκια σε πολύ χαμηλά επί-
πεδα και προχωρούν σε μεγάλες αγορές 
ομολόγων. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή 
Τραπεζική Αρχή αποφάσισε ότι τα δάνεια 
για τα οποία επιβλήθηκε διά νόμου ανα-
στολή δόσεων δεν  θα κατηγοριοποιούνται 
ως μη εξυπηρετούμενα.

Το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκί-
ων από τη μια βοηθά στην ευνοϊκότερη 
χρηματοδότηση έργων, από την άλλη 
επηρεάζει αρνητικά την κερδοφορία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθώς 
και τις αποδόσεις των επενδύσεων των 
ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων. 

Σίγουρα τα μέτρα ποσοτικής χαλά-
ρωσης είναι έκτακτα και η διατήρησή 
τους για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν 
είναι βιώσιμη. Ούτε όμως και η απότομη 
απόσυρσή τους ενδείκνυται, εφόσον θα 
δημιουργήσει κραδασμούς στις αγορές 
και αλυσιδωτά προβλήματα σε αρκετές 
οικονομίες, όπως οι αναδυόμενες. 

Στην Κύπρο δύο είναι οι κινήσεις που 
θα υπάρξουν μετά από συνεννόηση του 
Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής 
Τράπεζας και των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων. Η πρώτη αφορά τη χορήγηση 
με γρήγορες διαδικασίες χρηματοπιστω-
τικών διευκολύνσεων σε επιχειρήσεις 
που αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από 
την εξάπλωση του ιού, μέσα από την 
παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων. Η 
δεύτερη αφορά την αναστολή δόσεων 
δανείων συγκεκριμένων επιχειρήσεων 
για εννέα μήνες. Eίναι ξεκάθαρο ότι και 

τα δύο προγράμματα αναφέρονται σε επι-
χειρήσεις που είτε δεν είχαν δανεισμό 
είτε τα δάνειά τους ήταν εξυπηρετούμενα. 
Περιπτώσεις προβληματικών δανείων δεν 
μπορούν να συμπεριληφθούν στα δύο 
σχέδια. Την ίδια στιγμή, πρέπει να είναι 
ξεκάθαρο ότι με την αναστολή πληρωμής 
των δόσεων δεν σημαίνει ότι οι δόσεις 
χαρίζονται ή οι τόκοι δεν θα χρεώνονται. 
Οι τόκοι θα χρεώνονται κανονικά και θα 
κεφαλαιοποιούνται με τη λήξη της εν-
νιάμηνης περιόδου. Οπότε η ένταξη στα 
συγκεκριμένα σχέδια θα πρέπει να γίνει 
από τις επιχειρήσεις που έχουν πραγμα-
τικά πρόβλημα ή ενδεχομένως να έχουν 
πρόβλημα ρευστότητας στο άμεσο μέλλον.

Σε άλλες χώρες διαφαίνεται πως γίνονται 
σκέψεις για παρέμβαση του κράτους και 
διάσωση επιχειρήσεων, όπως για παράδειγ-
μα η περίπτωση της Alitalia (“bailout”). Το 
bailout είναι έννοια η οποία χρησιμοποιή-
θηκε ευρέως στην κρίση του 2008-2013, 
με τις διασώσεις τραπεζών μέσω χρημάτων 
των φορολογουμένων. Υπενθυμίζεται ότι 
μετά το κούρεμα καταθετών στην Κύπρο 
το 2013, το μέχρι τότε άγνωστο resolution 
έγινε ευρωπαϊκή οδηγία και τα χρήματα των 
φορολογουμένων αποτελούν το τελευταίο 
μέσο διάσωσης ενός χρηματοπιστωτικού 
ιδρύματος. Επιπλέον, υπάρχει και η οδη-
γία περί κρατικών ενισχύσεων που δεν 
επιτρέπει ουσιαστικά την παρέμβαση του 
κράτους για ενίσχυση ιδιωτικών εταιρειών, 
με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό των 
Κυπριακών Αερογραμμών.

Η σημερινή όμως κατάσταση διαφέρει 
σε έναν  πολύ σημαντικό παράγοντα. Τα 
οικονομικά προβλήματα και η δυστοκία 
δεν έχουν δημιουργηθεί από την κακοδια-
χείριση και τις εσφαλμένες αποφάσεις της 
διοίκησης των εταιρειών, αλλά μέσα από 
επιβολή διαταγμάτων των εθνικών κυβερ-

νήσεων. Άρα αν θα υπάρξει οποιαδήποτε 
συζήτηση για τροποποίηση κανονισμών 
και bailout εταιρειών, θα αφορά αυτές τις 
εταιρείες των οποίων τα προβλήματα δη-
μιουργήθηκαν τώρα και όχι εταιρείες που 
αντιμετώπιζαν ήδη προβλήματα επιβίωσης. 

Άρα το πρώτο κριτήριο ενός τέτοιου 
εγχειρήματος θα πρέπει να αφορά το ποιες 
επιχειρήσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. 
Σίγουρα θα πρόκειται γι’ αυτές που έχουν 
πληγεί από τα διατάγματα, ενώ θα είναι 
πολύ δύσκολο να μπουν κριτήρια επιλογής 
για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις (οπότε 
ενδεχομένως να αφορά όλες όσες έχουν 
επηρεαστεί από τα διατάγματα). Μετά θα 
πρέπει να μπουν συγκεκριμένοι κανονι-
σμοί, όπως π.χ. το μέγιστο ποσό που πρέπει 
να συνεισφέρει ο φορολογούμενος, καθώς 
και η διασφάλιση του τρόπου αποπλη-
ρωμής ή εξόδου από την επένδυση σε 
περίπτωση που η κυριότητα των μετοχών 
μεταφερθεί στο κράτος.

Με τα δημοσιονομικά μέτρα που λαμ-
βάνονται τα οποιαδήποτε πλεονάσματα 
εξαφανίζονται, οπότε για το ενδεχόμε-
νο bailout οι εθνικές κυβερνήσεις είτε 
πρέπει να δανειστούν από τις αγορές ή 
από οποιονδήποτε μηχανισμό θεσπίσει 
η ΕΕ, όπως με την έκδοση ευρωομολόγου 
(Γερμανία και Ολλανδία αντιτίθενται σε 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο). 

Κάτι τέτοιο, όσο ευνοϊκοί και να είναι 
οι όροι, αυξάνει το ύψος του δημόσιου 
χρέους. Από την άλλη, η παροχή εγγυή-
σεων (όπως για επιπλέον δανεισμό) όπως 
γίνεται στην Κύπρο δεν αυξάνει το δημό-
σιο χρέος άμεσα αλλά ενδεχομένως να το 
αυξήσει σε περίπτωση που τα δάνεια τα 
οποία έχει εγγυηθεί το κράτος δεν απο-
πληρώνονται και τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα καταγράφουν ζημιές (δηλαδή 
μετά που έχουν πωλήσει την υποθήκη).
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Τα μέτρα που 
ανακοινώθηκαν 
από τις εθνικές 

κυβερνήσεις είναι 
παρόμοια μεταξύ 
τους και αφορούν 
κυρίως αναστολές 
πληρωμών φόρων 

και τελών, επιδόματα 
και χορηγίες 

για κάλυψη του 
μισθολογίου και του 
κεφαλαίου κίνησης 
των επιχειρήσεων 

και αύξηση του 
προϋπολογισμού 
που αφορά τον 

τομέα της υγείας, 
σε μια προσπάθεια 

καλύτερης 
διαχείρισης των 
κρουσμάτων και 
βελτίωσης των 

πρακτικών πρόληψης

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑ-
ΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥ-
ΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ, 
ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟ-
ΝΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗ-
ΠΤΟ ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ 
ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΟΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 
ΜΟΝΙΜΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άμεσες και γρήγορες δράσεις
ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ*
anastasis.yiasemides@
kpmg.com.cy



φύση της εργασίας τους δεν επιτρέπει την 
τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή 
την εργασία με ευέλικτο ωράριο και εάν 
δεν υπάρχει εσωτερική βοήθεια.

Ποσό €182 εκ. θα δαπανηθεί για 
το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής 
Εργασιών Επιχειρήσεων και για Ειδικό 
Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών. 
Στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής 
Εργασιών εμπίπτουν οι επιχειρήσεις, 
που τελούν σε υποχρεωτική αναστολή 
εργασιών και έχουν τη δυνατότητα να 
λάβουν ειδικό ανεργιακό επίδομα μέχρι 
και το 90% των εργοδοτουμένων τους. Το  
ανεργιακό επίδομα θα ανέρχεται μέχρι το 
60% των ασφαλιστέων αποδοχών κάθε 
εργαζομένου και θα διέπεται από τις ασφα-
λιστικές προϋποθέσεις του ανεργιακού 
επιδόματος, όπως αυτό ορίζεται στον περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο. Διευκρι-
νίζεται ότι το 10% του προσωπικού της 
επιχείρησης δεν δύναται να περιληφθεί 
στο Σχέδιο και αφορά Γενικούς Διευθυ-
ντές, Διευθυντές Μετόχους, υψηλόβαθ-
μα Διευθυντικά Στελέχη επιχειρήσεων 
καθώς και όσους είναι αναγκαίοι για 
την εκτέλεση διοικητικών λειτουργιών 
που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία 
της κάθε επιχείρησης. Αν η επιχείρηση 
εργοδοτεί μόνο μέχρι 9 εργαζομένους, 
τότε θα τηρείται η προϋπόθεση που ανα-
φέρεται στην πιο πάνω παράγραφο για 
τους Διευθυντές Μετόχους, κ.λπ., αλλά 
αντί ο όρος του 90%, θα παραχωρείται 
το ειδικό ανεργιακό επίδομα σε όλους 
τους υπόλοιπους εργαζομένους.

Στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής 
Εργασιών εμπίπτουν οι επιχειρήσεις που δεν 
έχουν τερματίσει υποχρεωτικά τις δραστη-
ριότητές τους, αλλά έχουν υποστεί μείωση 

του κύκλου εργασιών τους πέραν του  25% 
συνεπεία της πανδημίας. Το  ειδικό ανεργιακό 
επίδομα θα δύναται να παραχωρείται μέχρι 
και στο 75% των εργοδοτουμένων της επι-
χείρησης αν η επιχείρηση εργοδοτεί μέχρι 
50 εργαζομένους, και μέχρι και στο 60% 
των εργοδοτουμένων, για επιχειρήσεις που 
εργοδοτούν πέραν των 50 εργαζομένων. 
Το ειδικό ανεργιακό επίδομα θα διέπεται 
από τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του 
ανεργιακού επιδόματος, όπως ορίζεται στον 
περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο. Ο 
συνολικός αριθμός των επωφελουμένων 
από τα Σχέδια Πλήρους και Μερικής Ανα-
στολής υπολογίζεται στους 220.000 περί-
που μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για την 
περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και 
τις 12 Απριλίου 2020.

Για του Αυτοτελώς Εργαζομένους που 
έχουν επηρεαστεί από την κατάσταση προ-
βλέπεται κονδύλι 20 εκ. ευρώ. Στον νόμο 
αναφέρεται ότι περίπου 40.000 αυτοτελώς 
εργαζόμενοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν 
το Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εργασιών που 
έχει καταρτιστεί για την περίοδο από 16 
Μαρτίου 2020 μέχρι 12 Απριλίου 2020 
και αφορά στην καταβολή ειδικού ανερ-
γιακού επιδόματος που θα ισούται με το 
60% των ασφαλιστέων αποδοχών τους, με 
ανώτατο όριο τα €1.000 και νοουμένου ότι 
τηρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις 
που ισχύουν για τους μισθωτούς. 

Στον συμπληρωματικό Προϋπολογι-
σμό προβλέπονται 15 εκ.  ευρώ για κάθε 
20.000 εργαζόμενους που θα λάβουν 
το επίδομα ειδικής άδειας ασθενείας. 
Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι ερ-
γαζόμενοι που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα 
προβλήματα υγείας και εμπίπτουν στον 
κατάλογο που έχει δημοσιευτεί από το 

Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι πρέπει να 
απουσιάσουν από την εργασία τους για 
σκοπούς προστασίας και μη επιδείνωση 
της υγείας τους και έχει προϋπόθεση την 
προσκόμιση πιστοποιητικού από τον προ-
σωπικό ιατρό τους. Δικαιούχοι καθίστα-
νται και όσοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις 
υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία 
τους με οδηγίες ή εντολή των Αρχών 
(Κατηγορία 1 [υποχρεωτικός περιορισμός 
υπό ιατρική παρακολούθηση (καραντίνα)] 
και Κατηγορία 2 [αυτοπεριορισμός υπό 
τηλεφωνική παρακολούθηση]), νοουμέ-
νου ότι οι υπό περιορισμό εργαζόμενοι 
κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από το Υπουργείο Υγείας και πρόσωπα 
πέραν της ηλικίας του 63ου έτους μέχρι 
την ηλικία του 65ο έτους, οι οποίοι δεν 
λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη και 
συνεχίζουν να εργάζονται και οι οποίοι 
εμπίπτουν είτε στις Κατηγορίες 1 και 2 
του Υπουργείου Υγείας νοουμένου ότι 
κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από το Υπουργείο Υγείας. Καλύπτονται, 
επίσης, άτομα της ίδιας ηλικίας που 
εμπίπτουν στις ομάδες υψηλού κινδύ-
νου που παρουσιάζονται στον κατάλογο 
του Υπουργείου Υγείας και πρέπει να 
απουσιάσουν από την εργασία τους για 
σκοπούς προστασίας και μη επιδείνωση 
της υγείας τους, νοουμένου ότι κατέχουν 
πιστοποιητικό από τον Προσωπικό Ιατρό 
τους. Το μέτρο αυτό αφορά και σε αυτο-
τελώς εργαζόμενα πρόσωπα, νοουμένου 
ότι πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις. 
Επισημαίνεται ότι, για σκοπούς στήριξής 
τους, το επίδομα Ειδικής Άδειας θα κα-
ταβάλλεται όπως και στους μισθωτούς, 
από την τέταρτη μέρα.

Ποσό 100 εκ. ευρώ προβλέπεται για 

τα μέτρα προστασίας της υγείας για κατα-
πολέμηση της πανδημίας σε περίπτωση 
που χρειαστεί, τα οποία θα καλύπτουν, 
μεταξύ άλλων: 

(i) Απασχόληση πρόσθετου ιατρικού, 
νοσηλευτικού και υποστηρικτικού προ-
σωπικού και για αποτελεσματικότερη και 
αμεσότερη ανταπόκριση στο έργο που 
καλούνται να διεκπεραιώσουν.

(ii) Ενίσχυση σε εξοπλισμό και υλικο-
τεχνική υποδομή.

(iii) Ενίσχυση του Ινστιτούτου Νευ-
ρολογίας και Γενετικής τόσο σε ανθρώ-
πινο δυναμικό, όσο και σε υλικοτεχνική 
υποδομή.

(iv) Ενίσχυση του Κέντρου Ασθενο-
φόρων.  

(v) Ενίσχυση της Υπηρεσίας 1420.
(vi) Φιλοξενία σε χώρους «καραντίνας».
(ν) Μέτρα για ενημέρωση του κοινού 

για προστασία από COVID 19.
(vi) Άλλα έκτακτα μέτρα.
Άλλα €15 εκ. προβλέπονται για το Επί-

δομα Παραμονής Φοιτητών στο εξωτερικό 
ύψους €750 που αφορά στην κάλυψη εξό-
δων φοιτητών που φοιτούν στο εξωτερικό 
και δεν θα επιστρέψουν στην Κύπρο την 
περίοδο των διακοπών του Πάσχα και 6 
εκ. ευρώ για το σχέδιο επαναπατρισμού 
Κυπρίων που βρίσκονται στο εξωτερικό 
για ειδικούς λόγους.

Επίσης προβλέπονται €11 εκ. για την 
ανάκαμψη του τουρισμού για υλοποίηση 
δράσεων στήριξης του τουριστικού ρεύ-
ματος προς την Κύπρο, μεταξύ Ιουνίου 
και Σεπτεμβρίου του 2020, σε συνεργασία 
με Αεροπορικές Εταιρείες και Οργανω-
τές Ταξιδίων και δράσεις ενίσχυσης της 
προσέλκυσης τουριστών κατά την περίοδο 
Οκτωβρίου 2020– Μαρτίου 2021. 

Οι υπόλοιποι νόμοι  
Περαιτέρω, η Βουλή ενέκρινε δύο 

νομοσχέδια σχετικά με φορολογικές ελα-
φρύνσεις για ενίσχυση της ρευστότητας των 
επιχειρήσεων. Τα νομοσχέδια αφορούν 
παραχώρηση εξουσίας στον Υπουργό 
Οικονομικών να εκδώσει διάταγμα για 
να επιτευχθεί η αναστολή της υποβολής 
φορολογικής δήλωσης εισοδήματος για 
εταιρείες, εισοδήματος αυτοεργοδοτουμέ-
νων με λογαριασμούς ή υπόχρεους για 
υποβολή δήλωσης και αναστολή επιβολής 
πρόσθετου φόρου και τόκου για ορισμένες 
κατηγορίες υποκείμενων στο φόρο προ-
σώπων για τις φορολογικές περιόδους που 
λήγουν στις 29 Φεβρουαρίου του 2020, 
31 Μαρτίου του 2020 και 30 Απριλίου 
του 2020, νοουμένου ότι έχουν υποβάλει 
φορολογική δήλωση γι’ αυτές τις περιόδους 
και καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ 
μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020.

Σε νόμο εγκρίθηκε επίσης η αναστολή 
της καταβολής δόσεων για τους μήνες 
Μάρτιο και Απρίλιο, από οφειλέτες που 
είναι ενταγμένοι σε ρύθμιση αποπληρωμής 
ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών με 
δόσεις ενώ, με βάση τον νόμο, επεκτείνεται 
κατά δύο μήνες η περίοδος αποπληρωμής.

Εγκρίθηκε ακόμα η παροχή εξουσιών 
για διάστημα δύο μηνών στην Υπουργό 
Εργασίας, ώστε να αποφασίζει για ορισμένα 
θέματα, όπως το επίδομα ασθενείας, την 
ειδική άδεια σε εργαζόμενους γονείς και 
το ανεργιακό επίδομα, με σκοπό την κα-
λύτερη διαχείριση της πανδημίας, καθώς 
και τη διατήρηση της καταβολής εισφορών 
στο ΓεΣΥ με τους προηγούμενους συντε-
λεστές από τους μισθωτούς, εργοδότες, 
αυτοεργοδοτούμενους, εισοδηματίες και 
το κράτος ως εργοδότη  και ως τρίτο μέρος, 
από την 1η Απριλίου, μέχρι και την 30ή 
Ιουνίου 2020.

Επίσης, εγκρίθηκε νομοσχέδιο που 
προβλέπει αναστολή οποιασδήποτε 
έξωσης ενοικιαστή λόγω μη καταβολής 
του ενοικίου μέχρι την 31η Μαΐου, καθώς 
και νομοσχέδιο για την επιβολή εξωδί-
κου ύψους €150 σε όσους παραβιάζουν 
διατάγματα που εκδίδονται στη βάση του 
περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου.

Συνεδριάζει εκ νέου σήμερα 
Η Ολομέλεια θα συνεδριάσει εκ νέου 

σήμερα για την έγκριση του νομοσχεδίου 
που αφορά κυβερνητικές εγγυήσεις €1,75 
δις προς τις τράπεζες για την παραχώρηση 
νέου δανεισμού σε επιχειρήσεις και αυ-
τοτελώς εργαζόμενους και την επιδότηση 
επιτοκίου υφιστάμενων εξυπηρετούμε-
νων δανείων με ποσό €250 εκατ. όπως 
επίσης και του νομοσχεδίου που αφορά 
παραχώρηση εξουσιών στο Υπουργικό 
προς λήψη μέτρων χρηματοοικονομικής 
φύσεως, περιλαμβανομένης της αναστολής 
της αποπληρωμής δόσεων και τόκων για 
καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών.

Σ
ε νόμο ψηφίστηκε την 
Παρασκευή από την 
Ολομέλεια της Βουλής 
ο συμπληρωματικός 
προϋπολογισμός ύψους 
€369 εκ. που κατέθεσε η 
Κυβέρνηση με τη δέσμη 

των νομοσχεδίων για αντιμετώπιση και 
ανάσχεση της πανδημίας του κορωνοϊού, 
ο οποίς, με βάση τα σημερινά δεδομένα, 
θα επιφέρει επιβάρυνση του δημοσιο-
νομικού ισοζυγίου στο 2,0% του ΑΕΠ. 
Η Βουλή ψήφισε άλλα δέκα νομοσχέδια, 
τα οποία περιλαμβάνονται στο κυβερνη-
τικό πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων 
και των εργαζομένων από τις επιπτώσεις 
της πανδημίας του κορωνοϊού. Σήμερα, 
η Ολομέλεια αναμένεται να συνεδριάσει 
εκ νέου εκτάκτως για να τοποθετηθεί επί 
των άλλων δύο νομοσχεδίων που εκκρε-
μούν, τα οποία αφορούν τις τράπεζες και 
προνοούν, μεταξύ άλλων, την αναστολή 
των δόσεων των δανείων για εννέα μήνες. 

Τα μέτρα στήριξης 
Στον νόμο αναφέρεται ότι, λόγω των 

προβλημάτων που δημιουργούνται από την 
εξάπλωση του κορωνοϊού, το Υπουργικό 
Συμβούλιο αποφάσισε τη λήψη δημοσι-
ονομικών μέτρων, τα οποία ανέρχονται 
γύρω στα €813 εκ. ή 3,8% του ΑΕΠ και 
έχουν ως σκοπό τη στήριξη των ευάλωτων 
ομάδων, των επιχειρήσεων, των αυτοτελώς 
εργαζομένων, των εργοδοτουμένων, των 
φοιτητών και γενικότερα της οικονομίας.

Συγκεκριμένα, το πακέτο στήριξης που 
εγκρίθηκε περιλαμβάνει €20 εκ. για τη 
χορήγηση «Ειδικής Άδειας» σε γονείς που 
εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, 
για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας μέχρι 15 
ετών (μέχρι και την Τρίτη τάξη Γυμνασίου) 
λόγω αναστολής της λειτουργίας σχολείων, 
δημόσιων και ιδιωτικών, βρεφοκομικών και 
παιδοκομικών σταθμών. Η άδεια μπορεί 
να έχει διάρκεια μέχρι και 4 εβδομάδες 
στο παρόν στάδιο και δεν περιλαμβάνονται 
σε αυτήν οι αργίες. Η άδεια σε γονείς για 
τη φροντίδα παιδιών θα παραχωρείται, 
σε συνεννόηση με τον εργοδότη, εφόσον 
υποβληθεί σχετική αίτηση, και αφού η 

ΣΉΜΕΡΑ, ΣΕ ΝΕΑ ΕΚΤΑΚΤΉ 
ΣΥΝΕΔΡΊΑ ΤΉΣ ΟΛΟΜΕΛΕΊΑΣ 
ΤΉΣ ΒΟΥΛΉΣ, ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ 
ΠΡΟΣ ΨΉΦΊΣΉ ΤΑ ΔΥΟ ΝΟ-
ΜΟΣΧΕΔΊΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΊΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΊ ΠΡΟΝΟ-
ΟΥΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΉΝ 
ΑΝΑΣΤΟΛΉ ΣΤΊΣ ΔΟΣΕΊΣ ΤΩΝ 
ΔΑΝΕΊΩΝ ΓΊΑ ΕΝΝΕΑ ΜΉΝΕΣ 

MALBURY HOLDINGS LTD
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1441886

Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of the BVI Business 
Companies  Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation. The voluntary 
liquidation commenced on 23 March 2020. The Liquidator is Radostina Pouyioukka 
of 4 Kosta Mondi, Flat 102, 1025 Kaimakli, Nicosia, Cyprus.
Dated this 23rd day of March 2020
Radostina Pouyioukka
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Καταγγελίες για αισχροκέρδεια από 
τις υπεραγορές όσον αφορά τα 
προϊόντα μακράς διαρκείας αλλά 

και από πλευράς άλλων που μοσχοπουλούν 
τα αντισηπτικά και τις μάσκες, εξαπέλυσε 
σε δηλώσεις του στη «Σημερινή» ο Πρό-
εδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών και 
Ποιότητας Ζωής, Λούκας Αριστοδήμου. 
Αντικρούοντας τις καταγγελίες του κ. Αρι-
στοδήμου, από πλευράς του ο Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Υπεραγορών, Ανδρέας Χα-
τζηαδάμου, ξεκαθάρισε ότι οι υπεραγορές 
σε καμία περίπτωση δεν διαφοροποίησαν 
τις τιμές των προϊόντων αλλά, αντιθέτως, 
αύξησαν τις προφορές τους. 

«Δώρον άδωρον το πλαφόν» 
Ο κ. Αριστοδήμου αρχικά αναφέρθηκε 

στο πλαφόν που έθεσε η Κυβέρνηση στις 
τιμές συγκεκριμένων προϊόντων, χαρα-
κτηρίζοντάς το ως «δώρον άδωρον». Από 
τη μία, όπως εξήγησε, το πλαφόν έγινε 
πολύ αργά και από την άλλη δεν ήταν 
ολοκληρωμένο, καθώς δεν περιλαμβάνει 
όλα τα προϊόντα και δεν υπάρχει πρό-
νοια ούτε στις ποσότητες. Σύμφωνα με 
τον κ. Αριστοδήμου, το πλαφόν όχι μόνο 
είναι αναποτελεσματικό, αλλά έδωσε το 
έναυσμα και στην μαύρη αγορά, καθώς 
αρκετοί επιτήδειοι προχώρησαν σε αγορές 
μεγάλων ποσοτήτων συγκεκριμένων προ-
ϊόντων, τα οποία  μεταπωλούν παράνομα 
σε πολύ πιο υψηλές τιμές από το κανονικό. 
«Έχουμε καταγγελίες τόσο για φαρμακεία, 
όσο και για καταστήματα που δεν έχουν 

άδειες για να πωλούν τέτοια προϊόντα, 
ότι διαθέτουν προς πώληση μάσκες σε 
τριπλάσια τιμή χωρίς bar code και χωρίς 
απόδειξη», πρόσθεσε. 

Περαιτέρω, σημείωσε πως το πλαφόν 
αφορά ορισμένα είδη μόνο, αφού έμειναν 
εκτός συγκεκριμένα είδη και μάρκες, για 
τα οποία υπάρχουν συμφέροντα. Έφερε 
ως παράδειγμα γνωστή μάρκα καθαριστι-
κού προϊόντος που δεν περιλήφθηκε στο 
πλαφόν, το οποίο διατίθεται προς πώληση 
ακριβότερα από το κανονικό φτάνοντας 
μέχρι και τα 10 ευρώ, όπως επίσης και ένα 
πασίγνωστης κυπριακής μάρκας καθαρό 
οινόπνευμα, που και πάλι έμεινε εκτός 
πλαφόν, με αποτέλεσμα η τιμή του να είναι 
υπερδιπλάσια αυτής που θα έπρεπε να 
πληρώνει ο κόσμος. 

Συνεχίζοντας, ο κ. Αριστοδήμου υπέ-
δειξε πως σε κάποια προϊόντα για τα οποία 
τέθηκε το πλαφόν οι τιμές είναι υψηλότερες 
από το κανονικό, όπως για παράδειγμα 
για κάποιες μάσκες που τις πουλούν 
μέχρι και €17 την καθεμία γιατί οι ίδιοι 
οι προμηθευτές τις φέρνουν ακριβά ή 
ακόμη και αντισηπτικά που βλέπουμε 
ότι πριν από την έξαρση του COVID-19 
είχαν λιανική τιμή €8 και τώρα η τιμή 
τους φτάνει μέχρι και τα €14.

Ο κ. Αριστοδήμου αναφέρθηκε επί-
σης σε περιπτώσεις παράνομης πώλησης 

αυτοσχέδιων μασκών, που δεν πληρούν 
τα πρότυπα και διατίθενται προς πώλη-
ση στο διαδίκτυο και κυρίως μέσω του 
facebook, με τιμή €8 η μία.

Όσον αφορά το ζήτημα των ποσοτήτων, 
που δεν περιλαμβάνεται στο πλαφόν, εξήγη-
σε πως ο Σύνδεσμος δέχθηκε καταγγελίες 
για καταστήματα ειδών οικοδομής, που 
βρίσκονται σε πολυσύχναστους δρόμους, 
τα οποία πωλούν μέχρι και φρούτα και 
λαχανικά, ενώ ταυτόχρονα μοσχοπωλούν 
τα αντισηπτικά και άλλα παρεμφερή είδη, 
τα οποία τα προμηθεύτηκαν από υπερα-
γορές σε αυξημένες ποσότητες, ώστε να 
τα μεταπωλούν ακριβότερα. 

«Σταμάτησαν τις προσφορές 
στα είδη μακράς διαρκείας» 

Όσον αφορά τις υπεραγορές, ο κ. 
Αριστοδήμου ανέφερε πως σε κάποιες 
περιπτώσεις υπήρξαν καταγγελίες από 
καταναλωτές για αύξηση στις τιμές. «Τα 
μόνα προϊόντα για τα οποία δεν είχαμε 
καταγγελίες και δεν πωλήθηκαν πιο ακριβά 
ήταν τα προϊόντα μακράς διαρκείας, όπως 
τα όσπρια και τα μακαρόνια ή το ρύζι και 
οι κονσέρβες όπως για παράδειγμα οι 
τόνοι και οι σαρδέλες. Παρατηρήσαμε, 
όμως, ότι αυτά τα προϊόντα που συνήθως 
έβγαιναν σε προσφορές από τις υπεραγο-
ρές, πλέον έχουν σταματήσει. Άρα κατά 

κάποιον τρόπο έμμεσα διατίθενται πιο 
ακριβά κι αυτά», πρόσθεσε. Το ίδιο, όπως 
είπε, παρατηρήθηκε και στο χαρτί υγείας, 
αφού δεν υπάρχουν πλέον οι προσφορές 
που είχαμε πριν και αγόραζες τα 24 στην 
τιμή των 12 για παράδειγμα. 

Σύμφωνα με τον κ. Αριστοδήμου, ο 
πανικός που επικρατεί, ώθησε τους κα-
ταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα σε 
υπερβολικές ποσότητες, κάτι το οποίο 
συνέβαλε κατά κάποιο τρόπο και στην 
αύξηση των τιμών ή στην έλλειψη προ-
σφορών. Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Καταναλωτών και Ποιότητας 
Ζωής κάλεσε τους καταναλωτές να είναι 
πιο προσεκτικοί στις αγορές τους, ώστε να 
μη γίνονται θύματα εκμετάλλευσης και 
να μην αγοράζουν προϊόντα από πειρατι-
κά καταστήματα ή από τους πλανόδιους 
πωλητές, κάτι το οποίο απαγορεύεται διά 
νόμου. Περαιτέρω, κάλεσε τους πολίτες 
να καλούν στο 1429 για καταγγελίες που 
αφορούν τις τιμές ή αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές ή για τη σήμανση των τροφίμων 
και στο 22 605554 για την ποιότητα των 
τροφίμων. 

Αντικρούουν οι υπεραγορές:
«Οι προσφορές αυξήθηκαν» 

Στην αντίπερα όχθη, ο Πρόεδρος του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών, 

κληθείς να σχολιάσει τις καταγγελίες του 
Συνδέσμου Καταναλωτών και Ποιότητας 
Ζωής, τόνισε πως δεν ισχύει τίποτα απ’ όλα 
αυτά. «Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των 
ημερών δεν έχει διαφοροποιηθεί τίποτα, 
ούτε στις τιμές, αλλά ούτε και στην στρατη-
γική των υπεραγορών για τις προσφορές. 
Αντιθέτως, μάλιστα, οι προσφορές έχουν 
αυξηθεί», υπέδειξε. Τόνισε, επίσης,  ότι 
όλα όσα καταγγέλλει ο κ. Αριστοδήμου για 
τις τιμές των αντισηπτικών, δεν αφορούν 
τις υπεραγορές.  

Περαιτέρω, ερωτηθείς για την κίνηση 
στην αγορά από την ημέρα που τέθηκε 
το μέτρο για απαγόρευση της κυκλο-
φορίας πλην μερικών εξαιρέσεων, ο κ. 
Χατζηαδάμου σημείωσε πως η κίνηση 
δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση την 
εικόνα των προηγούμενων ημερών. Ο 
κόσμος, όπως είπε, επισκέπτεται τις υπε-
ραγορές για να συμπληρώσει τις αγορές 
του αλλά σε περιορισμένο αριθμό πλέον. 
«Η επισκεψιμότητα είναι σε χαμηλούς 
ρυθμούς, αλλά εμείς είμαστε εκεί για 
να εξυπηρετήσουμε. Με την ευκαιρία 
θα ήθελα να ευχαριστήσω γι’ ακόμα μια 
φορά το προσωπικό των υπεραγορών 
που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για 
να εξυπηρετήσει τους καταναλωτές σε 
αυτές τις δύσκολες ώρες», δήλωσε κα-
ταληκτικά. 

Καταγγέλλουν οι καταναλωτές, απορρίπτουν οι υπεραγορές

Πράσινο στο πακέτο στήριξης



Ο
ι νέες συνθήκες που 
δημιουργούνται 
μετά το ξέσπασμα 
διεθνώς της κρί-
σης του κορωνο-
ϊού επηρεάζουν 
και τον τομέα των 

επιχειρήσεων, οι οποίες οφείλουν να λά-
βουν άμεσα μέτρα και να διαχειριστούν 
τα δεδομένα που ορθώνονται μπροστά 
μας. Χωρίς πανικό και με ψυχραιμία αυτές 
είναι οι πρώτες άμεσες ενέργειες που 
πρέπει να κάνει μία επιχείρηση για να 
διαχειριστεί αυτήν την έκτακτη ανάγκη. 

Επικοινωνήστε 
με τους πελάτες σας 

Αυτοί είναι η ψυχή της επιχείρησης 
και της αποστολής του οργανισμού σας. 
Η διατήρηση της εμπιστοσύνης και της 
εμπιστοσύνης τους κατά τη διάρκεια μιας 
πιθανής διαταραχής που σχετίζεται με 
το κορωνοϊό είναι κρίσιμη.

Προσδιορίστε τις ανησυχίες των πε-
λατών σας (πελάτες, ασθενείς, φοιτητές, 
επισκέπτες του ξενοδοχείου κ.λπ.). Ανα-
πτύξτε μηνύματα που διασφαλίζουν ότι 
οι πελάτες σας έχουν κάνει ό,τι μπορεί για 
να εξασφαλίσουν συνεπή παράδοση των 

προϊόντων και υπηρεσιών που χρειάζονται 
και αναμένουν. Εάν υπάρχουν καθυστερή-
σεις στις διαδικασίες, στο χρονοδιάγραμμα, 
στις αντικαταστάσεις κ.λπ., βεβαιωθείτε ότι 
οι πελάτες σας ενημερώνονται.

Αφήστε τους πελάτες σας να μάθουν τι 
μέτρα έχει πάρει η επιχείρησή σας για να τα 
προστατεύσει από την έκθεση στον ιό. Πα-
ρέχετε πόρους για πρόσθετες πληροφορίες 
στο διαδίκτυο και ενημερώστε τους πελάτες 
πώς μπορούν να λάβουν απαντήσεις στις 
ερωτήσεις τους. Εξετάστε ένα έγγραφο με 
ερωτήσεις με επιχειρηματικές ερωτήσεις 
που θα σας ζητήσουν οι πελάτες και / ή θα 
δημιουργήσετε μια ανοικτή τηλεφωνική 
γραμμή. Μείνετε σε τακτική επαφή με τους 
πελάτες σας με ενημερωμένες πληροφορίες, 
ακόμη και αφού τα πράγματα επανέλθουν 
στο φυσιολογικό.

Προετοιμαστείτε για τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης

Προετοιμάστε τις δηλώσεις για τα νέα 
του Τύπου και των ιστότοπων. Λάβετε 
υπόψη ότι αυτό μπορεί να μην είναι η 
καλύτερη στιγμή για να πείτε νέα της εται-
ρείας. Οι δημοσιογράφοι ενδιαφέρονται για 
τον τρόπο με τον οποίο η εστία COVID-19 
επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία και 

τις προσπάθειες πρόληψης κάθε χώρας. 
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αφιερώ-
νουν χρόνο και προϋπολογισμό για την 
κάλυψη αυτών των θεμάτων.

Για παράδειγμα, στην Κορέα, οι εγκα-
ταστάσεις της SK Hynix, της Samsung 
και της Hyundai χρειάστηκε να κλείσουν 
για μία έως δύο εβδομάδες, επειδή οι 
υπάλληλοι είχαν αρρωστήσει με κορω-
νοϊό. Αυτού του είδους οι ειδήσεις είναι 
υψηλής προτεραιότητας για τους Κορεάτες 
και τους ιαπωνικούς συντάκτες και δεν 
είναι πιθανό να επικεντρωθούν τώρα σε 
θέματα όπως η εκτόξευση προϊόντων (οι 
δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να κα-
θυστερήσουν εάν η κάλυψη των μέσων 
ενημέρωσης θεωρηθεί πολύ σημαντική).

Στην Κίνα, τα ΜΜΕ προσπαθούν να 
επανέλθουν στον  φυσιολογικό ρυθμό, με 
την ενθάρρυνση της κινεζικής κυβέρνησης, 
παρόλο που η επιδημία εξακολουθεί να 
είναι πολύ σοβαρή εκεί. Εξετάστε ποια 
μηνύματα σχετικά με τον οργανισμό σας 
ενδέχεται να ξεκαθαρίσουν τη σύγχυση 
για πιθανούς ταξιδιώτες. Για παράδειγμα, 
οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν την 
ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία 
θα θέλουν να μάθουν αν μια ιδιοκτησία 
έχει αλλάξει τις πολιτικές ακύρωσης λόγω 

του ιού και εάν οι επισκέπτες διατρέχουν 
οικονομικό κίνδυνο αν χρειαστεί να ακυ-
ρώσουν ή να αναβάλουν το ταξίδι τους 
εξαιτίας ξαφνικής επιδημίας.

Οι περισσότερες εταιρείες πιθανότατα 
δεν θα θέλουν να σχολιάσουν πώς η επιδη-
μία του ιού μπορεί να επηρεάσει ή να μην 
επηρεάσει την επιχείρησή τους. Προτείνεται 
στους οργανισμούς να συζητούν μόνο τις 
πολιτικές τους σχετικά με την εκδήλωση της 
νόσου, τις συμβουλές τους στους εργαζομέ-
νους σχετικά με τη διατήρηση της υγείας 
τους και τα σχέδιά τους να συνεχίσουν να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών.

Η αλυσίδα εφοδιασμού 
και η παραγωγή

Είναι εγγυημένη η παραγωγική ικα-
νότητα; Ποιες δραστηριότητες έχουν ξεκι-
νήσει για να προετοιμαστούν για μεγάλο 
αριθμό άρρωστων υπαλλήλων; Υπάρχει 
προσωρινός τερματισμός της παραγωγής 
σε περίπτωση πανδημίας;

Συνεργασία
Εσείς συνεργάζεστε με αξιωματούχους 

και άλλους οργανισμούς (ΠΟΥ, εθνικές 
υγειονομικές Αρχές κ.λπ.) για να είστε 
ενήμεροι; Είναι σαφείς οι ευθύνες της 

εταιρείας σας για την αντιμετώπιση συ-
γκεκριμένων πτυχών της εστίας του ιού 
(εμπειρογνώμονας ασφάλειας εργασίας, 
ιατρός εταιρείας κ.λπ.);

Διαδικασίες
Υπάρχει ειδικός οδηγός ή σχέδιο δρά-

σης για διάφορες καταστάσεις; Πόσο καιρό 
εκτιμάτε ότι θα χρειαστεί να επανέλθει ο 
οργανισμός σας στο φυσιολογικό; Είναι 
σαφείς οι ευθύνες του προσωπικού σε 
περίπτωση κρίσης; Τι ενέργειες κάνατε 
για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των 
εργαζομένων σας (επιλογές εργασίας 
στο σπίτι, δωρεάν απολυμαντικά κ.λπ.);

Σχέδιο για το μέλλον
Σύμφωνα με τους The New York Times 

και άλλους ειδικούς, το COVID-19 μπο-
ρεί να επανέλθει πιο έντονα αργότερα 
φέτος. Αξιολογήστε τις πρακτικές σας και 
σχεδιάστε να τις διατηρήσετε. Παρακο-
λουθήστε την αποτελεσματικότητα της 
επικοινωνίας σε διαφορετικά ακροατήρια. 
Απευθυνθείτε αμέσως στον φόβο και τις 
προκαταλήψεις εναντίον διαφορετικών 
ομάδων ανθρώπων άμεσα και με επι-
στημονικά δεδομένα.
*Γενικός Διευθυντής Red Wolf Digital Group 
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Το πιο σημαντικό που θα πρέπει να 
έχετε κατά νουν στην περίπτωση 
καταχρηστικών όρων είναι ότι το 

νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προστατεύει με ισχυρά νομικά 
εργαλεία τούς καταναλωτές του. Μάλιστα, τα 
δικαιώματα των καταναλωτών δεν αφορούν 
μόνο το παραδοσιακό εμπόριο αλλά και το 

ηλεκτρονικό, δηλαδή για αγορές οι οποίες 
γίνονται online. Το πλαίσιο της φιλοσοφίας 
όμως είναι το ίδιο, είτε αναφερόμαστε σε 
παραδοσιακή πράξη αγοράς είτε σε δια-
δικτυακή ή πολλές φορές συνδυάζοντας 
και τα δύο μοντέλα αγοράς. 

Το πιο συχνό φαινόμενο που παρατη-
ρούμε στις περιπτώσεις συμβολαίων είναι 
οι λεγόμενοι «κρυφοί» ή «ακατανόητοι» 
όροι. Βέβαια, θα πει κάποιος ότι αυτά τα 
ζητήματα είναι υποκειμενικής φύσεως. 
Ακριβώς, γι’ αυτό τον λόγο υπάρχουν οι 
αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές, οι οποίες 
εξυπηρετούν και βοηθούν τον καταναλωτή 
ως προς την εξακρίβωση του προβλήματος 
σε ένα συμβόλαιο. Για παράδειγμα, το Δί-
κτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών 
και  οι εθνικές οργανώσεις καταναλωτών 
είναι αρμόδια σώματα, στα οποία μπορεί 
ο καταναλωτής να αποταθεί και να ζητήσει 
βοήθεια για τα δικαιώματά του. 

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
οι καταχρηστικοί όροι στην οποιαδήποτε 
μορφή τους (π.χ. ακατανόητο περιεχόμενο, 
ασάφειες), δεν δεσμεύουν νομικά τούς κα-
ταναλωτές. Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσει 
το εξής όμως: Εκτός από τα σημεία όπου 
εντοπίζεται το πρόβλημα, οι υπόλοιποι όροι 
του συμβολαίου συνεχίζουν να ισχύουν. 
Κατ’ εξαίρεσιν όμως όχι, στην περίπτωση 
όπου τα σημεία εκείνα του συμβολαίου 
επηρεάζουν την ολότητα του συμβολαίου, 
ακόμα και αν έχει υπογράψει ο καταναλωτής. 

Άρα ακόμα και εάν έχουμε υπογράψει 
ένα συμβόλαιο διατηρούμε το δικαίωμα 
να το εφεσιβάλουμε στη νομική βάση των 
καταχρηστικών όρων. Αυτό σημαίνει ότι 
εάν χρειαστεί, ο καταναλωτής μπορεί να 
επικαλεστεί τα δικαιώματά του ενώπιον ενός 
δικαστηρίου, αρμοδίου για τα ζητήματα αυτά. 

Στην περίπτωση διασυνοριακών διαφο-
ρών ο νομοθέτης επίσης μερίμνησε, είτε 

πρόκειται για διαφορά μεταξύ προμηθευτή 
– καταναλωτή (B2C) είτε για εμπορική δια-
φορά μεταξύ προμηθευτή και επιχείρησης 
(B2B). Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κέ-
ντρο Καταναλωτή (ΕΚΚ) Κύπρου (το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή) είναι το αρμόδιο σώμα στην 
Κύπρο, το οποίο εξετάζει παράπονα που 
υποβάλλονται από καταναλωτές εναντίον 
προμηθευτών και εμπόρων. 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι προστασίας κα-
ταναλωτή εντός Ε.Ε:

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Κατα-
ναλωτών – γραφείο Κύπρου: 

http://www.ecccyprus.gov.cy/mcit/
eccc/eccc.nsf/home_en/home_en 

Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών: 
https://www.cyprusconsumers.org.cy/ 
Άλλη πηγή: Ο περί των Δικαιωμάτων 

των Καταναλωτών Νόμος του 2013 
*PhD

Καταχρηστικοί όροι σε ένα συμβόλαιο: Τι κάνω νομικά;

Διαχείριση κρίσεων: Τα πρώτα άμεσα 
μέτρα που πρέπει να πάρει μια εταιρεία

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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ΜΠΟΡΕΊ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΝΑ ΕΊ-
ΝΑΊ Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΒΓΑΛΜΕΝΟΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΩΝ ΑΊΩΝΩΝ 
ΚΑΊ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ – ΟΜΩΣ 
ΥΠΑΡΧΕΊ ΚΑΊ Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
ΒΓΑΛΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΜΗΡΊ-
ΚΑ ΕΠΗ. ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 
ΤΩΝ ΜΑΥΡΩΝ ΚΥΚΝΩΝ 

Από τον Ήφαιστο και τον Προ-
μηθέα μέχρι τον Αριστοτέλη και τον 
Δαρβίνο… Από τον Πωλ Σεζάν και τον 
Μπετόβεν μέχρι τον Τόμας Έντισον 
και τον Αϊνστάιν… Από το αγαλματίδιο 
που αναπαριστά έναν Άνθρωπο Λιο-
ντάρι στο σπήλαιο Στάντελ στη Γερ-
μανία (περ. πριν 35.000 χρόνια) μέχρι 
τον Μιχαήλ Άγγελο και το άγαλμα του 
Δαβίδ. Πριν από  περίπου 50.000 χι-
λιάδες χρόνια ο άνθρωπος απέκτησε 
την ικανότητα να φαντάζεται, γεγο-
νός που επιτάχυνε την εξέλιξη του 
ανθρώπου και μας προετοίμασε για 
περαιτέρω επαναστάσεις στη γεωργία 

και την επιστήμη. 
Η Εννοιολογική Μεταφορά είναι 

το απόγειο της ικανότητάς μας για 
συμβολική σκέψη. Ένας τεράστιος 
αριθμός δημιουργικών ανακαλύψε-
ων είναι  αποτέλεσμα του αναλογικού 
τρόπου σκέψης. Ορισμένες από τις 
πιο δημιουργικές εξελίξεις προκύ-
πτουν όταν μια ιδέα που δουλεύει 
καλά σε ένα τομέα μεταφυτεύεται σε 
άλλο τομέα. Η σημασία που αποδίδει 
ο Αριστοτέλης στη Μεταφορά συνε-
χίζει να αποτελεί αντικείμενο μελέτης 
κορυφαίων ερευνητών. 

Ο Edward Wilson στο βιβλίο 

του The Origins of Creativity ση-
μειώνει ότι «Χωρίς την εφεύρεση 
της γλώσσας, θα είχαμε παραμείνει 
ζώα. Χωρίς Μεταφορές θα ήμασταν 
ακόμη βάρβαροι. Οι Μεταφορές είναι 
ο μηχανισμός με τον οποίο δημιουρ-
γούνται νέες λέξεις, συνδυασμοί νέων 
λέξεων και νέες σημασίες λέξεων […] 
Ενώ οι Θετικές και οι Ανθρωπιστι-
κές Επιστήμες έρχονται πιο κοντά, η 
συνέργεια μεταξύ τους επιταχύνεται 
[…] Τα νέα πεδία συνδυάζουν την 
επιστημονική ανακάλυψη με τις και-
νοτομίες και τις δημιουργικές ιδέες 
των Ανθρωπιστικών Σπουδών».

Βαθιές οι ρίζες της ανθρώπινης δημιουργικότητας  

Ο Homo Sapiens –με 
δόρυ την αστείρευτη 

δημιουργικότητά του– 
μπορεί να καινοτομήσει 

σε συνθήκες εξαιρετικής 
αβεβαιότητας, σε αχαρ-
τογράφητα νερά και σε 
ασύμμετρα περιβάλλο-

ντα. Μπορεί να καινοτο-
μήσει σε άγνωστα, αλαρ-

γινά, αόρατα μονοπάτια

Ο
ι πανδημίες πάντο-
τε απειλούσαν την 
ανθρωπότητα πε-
ρισσότερο κι από 
τους πολέμους. 
Δεν είχαμε για πολύ 
καιρό μία πανδημία 

τέτοιας έκτασης από το 1918 και την ισπα-
νική γρίπη, που προσέβαλε το ένα τρίτο 
του παγκόσμιου πληθυσμού και σκότωσε 
περίπου 50 εκατ. ανθρώπους. Η παγκοσμι-
οποίηση, ναι μεν έφερε ευημερία σε πολλές 
περιοχές του κόσμου, αλλά στον τομέα της 
υγείας μεταφράσθηκε σε υπερσυγκέντρω-
ση πληθυσμού σε γιγαντούμενα αστικά 
κέντρα, με ανθυγιεινές παραγκουπόλεις 
στις παρυφές τους, με αγορές ζώων, συχνά 
αγρίων, κοντά σε αεροδρόμια, μέσω των 
οποίων μεταδίδονται οι ιοί σε όλον τον 
πλανήτη, ενώ και η ανθεκτικότητα στα 
αντιβιοτικά συνιστά έναν εξίσου μεγάλο 
κίνδυνο. O Ίαν Γκόλντιν, ο οικονομολό-
γος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης 
είχε προειδοποιήσει ήδη από το 2015 
στο βιβλίο του “The Butterfly defect” (To 
ελάττωμα/αποδήμηση της πεταλούδας) 
για τους συστημικούς κινδύνους που κυ-

Η Τιτανομαχία – Homo Sapiens
Vs COVID 19

Εξασφάλιση ποιοτικών τροφίμων σε προσιτές
τιμές για όλους τους καταναλωτές της ΕΕ

Ήξερες ότι ένας από τους στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι η εξασφάλιση 
ποιοτικών τροφίμων σε προσιτές τιμές για όλους τους καταναλωτές της ΕΕ;  

Η ΚΑΠ, ανταποκρινόμενη στις επιχειρηματικές αβεβαιότητες και τον περιβαλλοντικό αντί-
κτυπο της γεωργίας, αναλαμβάνει δράση με μέτρα παρέμβασης στην αγορά για την αντι-
μετώπιση δύσκολων καταστάσεων, όπως η απότομη πτώση της ζήτησης λόγω κινδύνου για 
την υγεία ή η πτώση των τιμών λόγω προσωρινής πλεονασματικής προσφοράς στην αγορά.

Τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά αποσκοπούν στη σταθεροποίηση των γεωργικών 
αγορών και στην αποτροπή της κλιμάκωσης των κρίσεων, στην ενίσχυση της ζήτησης 
και στην παροχή βοήθειας στους γεωργικούς τομείς της ΕΕ για την καλύτερη προσαρ-
μογή στις αλλαγές της αγοράς. Τα εν λόγω μέτρα χρηματοδοτούνται από το Ευρωπα-
ϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ).

Ο βασικός στόχος αυτών των μέτρων είναι η εξασφάλιση ποιοτικών τροφίμων σε προσιτές 
τιμές για τους καταναλωτές, προστατεύοντας παράλληλα τους γεωργούς, κι εφαρμόζονται με:
Δημόσια Παρέμβαση – Αγορά και αποθήκευση προϊόντων από κυβερνήσεις ή οργανι-
σμούς των χωρών της ΕΕ μέχρι αυτά να επαναπροωθηθούν στην αγορά σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία με στόχο την αποφυγή μείωσης των τιμών σε μη βιώσιμα χαμηλά επίπεδα. 
Αποθήκευση προϊόντων από τον ιδιωτικό τομέα - Στήριξη επιχειρήσεων ιδιωτικού 
τομέα από την ΕΕ για την κάλυψη του κόστους αποθήκευσης προϊόντων τους για κα-
θορισμένο χρονικό διάστημα σε περιόδους χαμηλότερων τιμών της αγοράς με στόχο 
τη μείωση του αντίκτυπου της υπερπροσφοράς. 
Έκτακτα μέτρα - Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε περίπτωση κρίσης ή απειλής κρίσης και 
αποτελούν ειδική δράση για την πρόληψη αιφνίδιας μείωσης των τιμών και/ή για τον με-
τριασμό των συνεπειών της. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε περιόδους σοβαρής ανισορ-
ροπίας στις αγορές, απώλειας της εμπιστοσύνης των καταναλωτών λόγω κινδύνων για τη 
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων ή των φυτών, ή και σε περιόδους ειδικών προβλημάτων.
Καθεστώτα ενισχύσεων ανά τομέα - Τα καθεστώτα ενισχύσεων ανά τομέα δημι-
ουργήθηκαν για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων σε ορισμένες αγορές 
γεωργικών προϊόντων της ΕΕ με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας των γεωργικών 
τομέων να προσαρμόζονται στις συνθήκες της αγοράς και να αυξάνουν την ανταγωνι-
στικότητα και τη βιωσιμότητά τους. 
Παρακολούθηση της αγοράς - Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των 
γεωργικών αγορών και η παρακολούθηση της εξέλιξής τους, η Επιτροπή συγκεντρώνει 
πληροφορίες από τις χώρες και τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΕ. Οι πληροφορίες αυτές, 
που συμπληρώνουν τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά, αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
διαφάνειας της αγοράς. Συγκεντρώνονται και διατίθενται μέσω των παρατηρητηρίων 
αγοράς και της δικτυακής πύλης γεωργικών δεδομένων.

οφορούνται σε έναν αλληλεξαρτώμενο 
κόσμο κι ιδίως γι’ αυτόν μίας πανδημίας.

Στο βιβλίο του «Οι Μηχανές της Ζωής 
- Πώς οι μικροοργανισμοί έκαναν τη Γη κα-
τοικήσιμη» ο Paul Falkowski αναφέρει ότι 
«Ίσως η μεγαλύτερη ειρωνεία στη Βιολογία 
είναι ότι τα μικρόβια που αποτελούν τους 
παλαιότερους αναπαραγόμενους οργανι-
σμούς στη Γη ανακαλύφθηκαν πρόσφατα 
και έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί […] 
Η ζωή στη Γη είναι ασταθής, αναπόφευκτα 
εφήμερη, αλλά απίστευτα ανθεκτική. Πότε 
πότε, καταστροφικά συμβάντα πέρα από 
τον έλεγχο κάθε ζωντανού οργανισμού 
οδηγούν σε μαζικές εξαφανίσεις ειδών 
[…] αλλά οι μικροοργανισμοί πέρασαν 
την εξαφάνιση και επέζησαν […] Εμείς 
οι άνθρωποι έχουμε μια μακρά ιστορία 
συνύπαρξης με τα μικρόβια. Παρά το 
γεγονός ότι ένα μέρος της ιστορίας αφο-
ρά σε ειρηνική συνύπαρξη, οι ειρηνικές 
πλευρές επικαλύπτουν έναν πολυετή χα-
μηλού επιπέδου πόλεμο μεταξύ ημών και 
των μικροβιακών εισβολέων που είναι 
εξελικτικά προγραμματισμένοι για να μας 
σκοτώσουν. Όμως διαθέτουμε κάποια χα-
ρακτηριστικά που απορρέουν από την 
εξέλιξη και αποτελούν πλεονέκτημα σε 
αυτόν τον πόλεμο. Στη διάρκεια της ανθρώ-
πινης ιστορίας, ο ίδιος ο πόλεμος έχει σε 
μεγάλο βαθμό επηρεάσει την εξελικτική 
μας πορεία και αυτήν των μικροβίων. Ας 
δούμε ένα από τα χαρακτηριστικά που μας 
δίνουν κάποιο πλεονέκτημα σε αυτήν τη 
διαμάχη με τα μικρόβια. Η ανάπτυξη μιας 
σύνθετης γλώσσας και της περιληπτικής 
σκέψης είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 
και σημαντικά χαρακτηριστικά που μας 
διαχωρίζουν από όλα τα άλλα ζώα».

Τη διαφορετική αυτή μορφή εξέλιξης, 
την πολιτισμική εξέλιξη, ο Paul Falkowski 
αποκαλεί οριζόντια μεταφορά πληροφοριών. 
«Η ικανότητα να επικοινωνείς τέτοιες σκέψεις 
είναι εξαιρετική και ιδιαιτέρως σημαντική 
[…] κατά συνέπεια, η αποκτηθείσα γνώ-
ση μπορεί να διατηρηθεί χωρίς γενετική 
επιλογή […] Η εξέλιξη της γλώσσας και η 
γρήγορη μεταφορά πληροφορίας βοήθησε 
να μειωθεί ο μικροβιολογικός έλεγχος της 
αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού».

Προφητική η προειδοποίηση του Paul 
Falkowski: «Στην πορεία της εξελικτικής 
τους ζωής, οι μικροοργανισμοί έκαναν 
αυτόν τον πλανήτη κατοικήσιμο για τους 
εαυτούς τους και τελικά για εμάς. Είμαστε 
μόνο επιβάτες σε αυτό το ταξίδι. Παρόλα 
αυτά παίζουμε με τους μικροοργανισμούς 
για την κυριαρχία. Είναι απλά θέμα χρόνου, 
χωρίς να αυτοπεριοριζόμαστε, να σχεδιά-
σουμε κατά λάθος και να ελευθερώσουμε 
μικροοργανισμούς που θα μπορούσαν 
ουσιαστικά να διαταράξουν την ισορροπία 
των ηλεκτρονίων στην παγκόσμια αγορά. 
Αυτό ενδεχομένως να ήταν καταστροφικό».

Ο Paul Falkowski κάνει αναφορά σε δύο 
σημαντικές εξελίξεις που άλλαξαν τη σχέση 

που έχουμε με τα μικρόβια «Πρώτα, έγινε 
γνωστό ότι ελαχιστοποιώντας την έκθεση 
σε συγκεκριμένα μικρόβια, οι αρρώστιες 
μπορούν να αποφευχθούν […] Η δεύτε-
ρη ανακάλυψη ήταν εκείνη των φυσικών 
μεταβολιτών που σκότωναν τα μικρόβια. 
Αντιβιοτικό είναι ένας όρος που είχε δη-
μιουργηθεί από τον Selman Waksman, 
που ανακάλυψε την στρεπτομυκίνη […] 
Πράγματι, είναι τόσα πολλά τα αντιβιοτικά 
που εφαρμόζονται στη ζωική κτηνοτροφία, 
ώστε πολλά μικρόβια έχουν πάθει ανοσία 
στα κοινά αντιβιοτικά και παλεύουν να μας 
σκοτώσουν. Η ανοσία τους οφείλεται σε 
μεταλλάξεις […] Δεδομένης μιας μαζικής 
πληθυσμιακής αύξησης πώς θα συντηρή-
σουμε τους εαυτούς μας; Κάτι τελικά θα 
μειώσει τον πληθυσμό μας. Μήπως θα 
είναι το φαγητό; Το νερό; Η ενέργεια; Το 
περιβάλλον; Μήπως τα μικρόβια γίνουν 
υπερβολικά ανθεκτικά στα πιο εξελιγμένα 
αντιβιοτικά μας και πάλι μας σκοτώσουν 
μαζικά; Ή θα παραμορφωθεί μόνιμα η χη-
μεία που ελέγχει τους μικροοργανισμούς 
στον πλανήτη μας, ώστε να γίνει λιγότερο 
φιλόξενος για τους ανθρώπους».

Ο όρος «Μαύρος Κύκνος», ως αναφορά 
σε εκείνα τα σπάνια και απρόβλεπτα γεγο-
νότα που έρχονται να συγκλονίσουν την 
υφήλιο επιφέροντας τεράστιες επιπτώσεις 
και αλλάζοντας δραματικά τον ρουν της 
Ιστορίας, δημιουργήθηκε από τον Αμερι-
κανολιβανέζο στατιστικολόγο-ακαδημαϊκό 
Nassim Taleb, συγγραφέα του βιβλίου «The 
Black Swan: The Impact of the Highly 
Improbable». Ο λόγος για ένα βιβλίο που 
είχε κυκλοφορήσει το 2007, λίγα χρόνια 
δηλαδή έπειτα από τα τρομοκρατικά χτυ-
πήματα της 11ης Σεπτεμβρίου αλλά και 
μόλις λίγους μήνες πριν από την κατάρ-
ρευση της Lehman Brothers. Υπάρχουν 
αρνητικοί Μαύροι Κύκνοι (κίνδυνοι) και 
θετικοί Μαύροι Κύκνοι (ευκαιρίες).  

Η θεωρία του Nassim Taleb επανέρχε-
ται στο προσκήνιο μέσω του κορωνοϊού 

COVID-19 που ξεκίνησε από την Κίνα 
για να εξελιχθεί μέσα σε λίγους μήνες σε 
πανδημία πιάνοντας ολόκληρη την παγκό-
σμια κοινότητα απροετοίμαστη. Τα κράτη 
δεν υπολόγισαν αυτόν τον κίνδυνο, μια 
τέτοια ασύμμετρη απειλή –  όμως ήταν ένα 
κλασικό παράδειγμα Μαύρου Κύκνου 
που μπορούσε να μετατραπεί σε Γκρίζο 
Κύκνο. Η ραγδαία εξάπλωση του ιού ήταν 
προβλέψιμη και μπορούσε να αποφευχθεί 
από την αρχή -π.χ. απαγόρευση πτήσεων 
από και προς την Κίνα- θωρακίζοντας τον 
υπόλοιπο κόσμο. Παρόλο που η κλίμακα 
του προβλήματος ήταν εμφανής από το 
ξέσπασμα της επιδημίας στην Κίνα, ο 
κίνδυνος δεν εκτιμήθηκε σωστά. 

Ο πλανήτης Γη ζει σήμερα στην «Εξ-
τρεμοχώρα» των κορωνοϊών με κύρια χα-
ρακτηριστικά την εξαιρετική κλιμάκωση 
των φαινομένων και την υψηλή τυχαιότητα. 
Ο Nassim Taleb χρησιμοποιεί τον όρο 
«Extremistan» (Εξτρεμοχώρα) για να χαρα-
κτηρίσει πολύπλοκες καταστάσεις ακραίων 
διαστάσεων που θεωρούνται αδιανόητες 
ακόμη και στο επίπεδο πρόβλεψης ενδεχομέ-
νων. Η Εξτρεμοχώρα εμπεριέχει εκρηκτικά 
ρίσκα και ασύμμετρους κινδύνους που 
μπορεί να οδηγήσουν σε βαριά κλιμάκωση 
των φαινομένων με σύνθετη και υψηλή 
τυχαιότητα και σε δραματικές ανατροπές. 

Έστω και τη δωδεκάτη, εάν ο καθένας 
ξεχωριστά και όλοι μαζί, σε ατομικό και 
συλλογικό επίπεδο, κάνουμε το παν ώστε 
να μηδενίσουμε τον κίνδυνο έκθεσής μας 
στο ιό –αυστηρά μέτρα πρόληψης και προ-
φύλαξης, περιορισμός των μετακινήσεων, 
μείωση της κοινωνικοποίησης– σε ένα 
μήνα δεν θα υπάρχει κορωνοϊός ούτε στην 
Ελλάδα ούτε στην Κύπρο. Αυτό ισχύει για 
όλες τις χώρες.  Πρέπει να κάνουμε το παν 
να μην προσβληθούμε αλλά και να μη 
μεταδώσουμε τον ιό. Κρίσιμοι παράγοντες 
οι αρχές υγιεινής, ο αυτοπεριορισμός και η 
κοινωνική απόσταση ώστε να σπάσουν οι 
αλυσίδες μετάδοσης. «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ». 

Ασύμμετρες, μη-γραμμικές απειλές 
-όπως ο Covid-19- δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τα 
στατικά εργαλεία και τις μεθόδους που 
αναπτύχθηκαν για το γραμμικό περιβάλλον 
προηγούμενων δεκαετιών. 

Μετά από πολύχρονη έρευνα έχω 
αναπτύξει ένα νέο Μοντέλο Καινοτομί-
ας, το οποίο βοηθά τους οργανισμούς να 
αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις 
πολλαπλές κρίσεις και τους ασύμμετρους 
κινδύνους, όπως είναι η εξάπλωση του 
νέου κορωνοϊού. Για να μπορέσεις να 
αντιμετωπίσεις τις συνέπειες ενός αρνη-
τικού Μαύρου Κύκνου πρέπει πρώτα να 
επιβιώσεις. 

Το δυναμικό, διεπιστημονικό αυτό ερ-
γαλείο -το πρώτο σε παγκόσμιο επίπεδο 
που εφαρμόζει τη στρατηγική Antifragility 
στη διαδικασία της καινοτομίας- μπορεί να 
βοηθήσει τους οργανισμούς να καινοτομούν 
πιο αποτελεσματικά κάτω από συνθήκες 
εξαιρετικής αβεβαιότητας. Η πρωτοποριακή 
αυτή μέθοδος: α) Θέτει τους κανόνες για 
μετάβαση από το εύθραυστο στο ανθεκτι-
κό, β) δημιουργεί καινοτομίες οι οποίες 
έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν την 
έκθεσή τους ώστε να αξιοποιούν τις θετικές 
ασυμμετρίες (ευκαιρίες) και να αποφεύγουν 
τις αρνητικές ασυμμετρίες (κινδύνους), γ) 
διασφαλίζει ότι η πιθανότητα της καταστρο-
φής είναι μηδενική, δ) μεγιστοποιεί τον 
επιστημονικό, κοινωνικό και οικονομικό 
αντίκτυπο της καινοτομίας, ε) εφαρμόζεται 
σε όλους τους τομείς, επίπεδα, μεγέθη και 
κλίμακες και στ) ενισχύει την ανθεκτικότητα 
των brands, των επιχειρήσεων, των οικι-
σμών, των οικονομιών, των εθνών και των 
στρατηγικών σχεδίων αποτροπής κρίσεων 
και εκτάκτων αναγκών. 

Το νέο Υπόδειγμα Καινοτομίας:
1. Παρουσιάζεται αναλυτικά σε ένα 

Πρακτικό Οδηγό 150 σελίδων που έχω 
ετοιμάσει.

2. Συνδυάζει κρίσιμους παράγοντες, 
χαρακτηριστικά και στοιχεία από τους 
τέσσερεις τύπους καινοτομίας -καινοτο-
μία προϊόντος, καινοτομία διαδικασιών, 
οργανωσιακή καινοτομία και καινοτομία 
μάρκετινγκ/επικοινωνίας- για να δομήσει 
πιο ανθεκτικές καινοτομίες. Η συνδυα-
στική δύναμη (combinatorial power) 
της πολυπαραμετρικής αυτής μεθόδου 
πολλαπλασιάζει τις πιθανότητας επίτευξης 
καινοτομικών αποτελεσμάτων.

3. Καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο της 
καινοτομίας – από την ιδέα στην παγκό-
σμια αγορά. 

4. Χρησιμοποιεί το άγνωστο, την αβε-
βαιότητα, τη μεταβλητότητα, την τυχαιό-
τητα, τη ρευστότητα, την αταξία, το ρίσκο 
και τον χρόνο ως την πρώτη ύλη για την 
παραγωγή καινοτομιών σε ασύμμετρα 
περιβάλλοντα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα 
από την αξιοποίηση των θετικών ασυμμε-
τριών (ευκαιριών) αλλά και την αποφυγή 
των αρνητικών ασυμμετριών (κινδύνων).  

5. Μπορεί να βοηθήσει τα έθνη και 
τους οργανισμούς να καινοτομήσουν σε 
αχαρτογράφητα νερά και, με δόρυ την 
αστείρευτη ανθρώπινη δημιουργικότητα, 
να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τον 
αόρατο εχθρό Covid-19 σε όλα τα μέτωπα 
της πρωτόγνωρης αυτής μάχης. Μπορεί ο 
κορωνοϊός να είναι ο αόρατος εχθρός της 
ανθρωπότητας βγαλμένος από τα βάθη 
των αιώνων και των ωκεανών – όμως 
υπάρχει και ο Οδυσσέας βγαλμένος από 
τα ομηρικά έπη.  

ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΥΚΑΣ

Της Κυριακής
29.03.2020

20μένουμεσπίτι
stayathome



ΠΑΝΟΣ ΔΑΝΟΣ* 

Ήταν αρχές του Δεκέμβρη 2019 
όταν ακούστηκε για πρώτη φορά 
ο όρος COVID -19 (κορωνοϊ-

ός 2019), ο οποίος αναγνωρίστηκε στην 
πόλη Ουχάν και η συνέχεια ήταν δραμα-
τική άλλα και εντελώς απρόβλεπτη, επη-
ρεάζοντας μέχρι στιγμής 180  χώρες με 
περισσότερα από 350.000 κρούσματα.  

Η πανδημία, όπως χαρακτηρίστη-
κε, έφερε αβεβαιότητα, περιορισμούς 
μετακινήσεων και πρωτόγνωρες κατα-
στάσεις, με αποτέλεσμα τη ραγδαία πτώση 
των χρηματιστηρίων και την ύφεση στην 
παγκόσμια οικονομία. Ο τουρισμός, οι αερο-
μεταφορές και η αγορά ακινήτων φαίνεται 
να πλήττονται ανεπανόρθωτα. 

Η εγχώρια αγορά οικιστικών ακινή-
των κυρίως όφειλε την ανάκαμψή της σε 
μεγάλο βαθμό σε  ξένους επενδυτές  και 
είναι ίσως ο πρώτος κλάδος της αγοράς ακι-
νήτων που επηρεάστηκε άμεσα. Επιπλέον 
ο τουρισμός φαίνεται να καταποντίζεται 

λόγω του προσωρινού κλεισίματος των 
καταλυμάτων ως έκτακτο μέτρο για την 
πρόληψη του κορωνοϊού στη χώρα και 
τα τουριστικά ακίνητα θα ακολουθήσουν 
την πτώση.  

Είναι βέβαιο, αλλάζει σε μεγάλο βαθμό 
η ζωή στον πλανήτη και πολλά πράγμα-
τα που ήταν έως σήμερα δεδομένα θα 
αλλάξουν εντελώς την επόμενη μέρα. 
Οι εργαζόμενοι δουλεύουν με τηλεργα-
σία για να προστατευτούν, την επόμενη 
μέρα όμως; Θα έχουμε την ίδια ζήτηση 
για γραφειακούς χώρους ή θα παγιω-
θεί το work remotely; O κλάδος των 
εμπορικών ακινήτων / καταστημάτων 
θα αντιμετωπίσει τη ραγδαία άνοδο του 
e-shop; Θα επιστρέψει ο καταναλωτής στο 
φυσικό κατάστημα; Αν συνεχιστεί η τάση 
του e-shopping, πόσο θα αυξηθεί η ζή-
τηση για Logistics;  

Πολλά τα ερωτήματα και οι εξελίξεις 
ραγδαίες, η επόμενη μέρα θα είναι μια 
πρόκληση αλλά οι ευκαιρίες βρίσκονται 
στην αντίπερα όχθη. Δεν προσδιορίζε-
ται ακόμη σε απόλυτο αριθμό το μέγε-
θος της πτώσης της αγοράς,  αλλά σίγουρα 

η εναρμόνιση με τα νέα δεδομένα που θα 
προκύψουν καθώς και η ωριμότητα που 
έχει επιδείξει η κυβέρνηση στην έως τώρα 
αντιμετώπιση της κρίσης μπορούν να μας 
καταστήσουν ως ένα σοβαρό μελλοντικό 
επενδυτικό προορισμό.  

Προς αυτήν την κατεύθυνση στην 
τελευταία συνεδρίαση του Eurogroup 
εγκρίθηκε ένα ουσιαστικό πακέτο  που 
θα ενισχύσει και την κυπριακή οικονο-
μία άμεσα, προκειμένου να ξεπεράσει 
τον άμεσο οικονομικό αντίκτυπο της 
πανδημίας που προκάλεσε ο Covid-19. 
Επιπλέον η χαλάρωση των στόχων για 
πλεόνασμα θα δώσει την ευκαιρία στην 
Κυβέρνηση να εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα 
για την ενίσχυση της οικονομίας.   

Ο καλύτερος σύμμαχος είναι η συλλογι-
κή προσπάθεια σε συνδυασμό με μεθοδικές 
κινήσεις, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
περαιτέρω ύφεση. Ο αντίκτυπος σίγου-
ρα θα είναι σημαντικός, αλλά η διεθνής 
οικονομική κοινότητα δείχνει να έχει τα 
κατάλληλα αντανακλαστικά.

*CEO του Ομίλου ΔΑΝΟΣ An Alliance of 
BNP Paribas Real Estate

Σ
ε αυτήν τη μεγάλη μάχη 
κατά του COVID-19 κα-
νένας δεν περισσεύει. 
Όλοι συσπειρώνονται 
με μια γροθιά, ενάντια 
σε έναν «αόρατο» και 
επικίνδυνο εχθρό.

Σε αυτήν τη μεγάλη μάχη, που δίνεται 
κάθε στιγμή, η Τράπεζα Κύπρου, ο μεγα-
λύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός 
της Κύπρου με ένα πολυσχιδές κοινωνικό 
έργο, συνέστησε, σε συνεργασία με τον Μη 
Κερδοσκοπικό Οργανισμό REACTION, μια 
πρωτοβουλία για στήριξη της κοινωνίας. 
Μαζί με επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και οργανωμένα σύνολα, δη-
μιούργησε ένα Δίκτυο και πέτυχε μιαν 
από κοινού δομημένη συνεργασία, σε 
μια προσπάθεια υποστήριξης και ενί-
σχυσης των ανθρώπων που είναι στην 
πρώτη γραμμή.

 
Το Δίκτυο Υποστήριξης 

Η Υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης της Τράπεζας Κύπρου Έλλη 
Ιωαννίδου εξηγεί πως «το Δίκτυο Υπο-
στήριξης  #SupportCy στηρίζει δημόσιους 
φορείς και αρμόδιες υπηρεσίες του κρά-
τους, που αυτήν την περίοδο καλούνται να 
διαχειριστούν μια μεγάλη και πρωτόγνωρη 
κρίση, να δώσουν και να κερδίσουν έναν 
τεράστιο και πρωτοφανή αγώνα.

Το #SupportCy στοχεύει να στηρίξει 
αυτές τις επίσημες δομές και φορείς και 
κυρίως να βοηθήσει τους ανθρώπους 
που τις στελεχώνουν και χρειάζονται 
αυτές τις δύσκολες ώρες στήριξη για να 
μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους. 
Κάτι που μπορεί να ακούγεται μικρό (π.χ. 
ένας καφές) μπορεί να είναι κάτι πολύ 
ουσιαστικό για τους ανθρώπους που 
στελεχώνουν αυτές τις υπηρεσίες και 
οφείλουμε να τους προσφέρουμε άμεσα 
ό,τι μπορούμε για να τους διευκολύνουμε 
στο τεράστιο έργο τους».

Όπως αναφέρει, «η όλη Πρωτοβουλία 
ξεκίνησε όταν διαπιστώθηκαν οι πρώ-
τες ανάγκες σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό 
από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων και 
το Τηλεφωνικό Κέντρο 1420, το οποίο 
ξαφνικά κατακλύστηκε από έναν τεράστιο 
αριθμό κλήσεων αφού λειτουργεί για την 
αναφορά συμπτωμάτων από άτομα που 
πληρούν τα κλινικά και επιδημιολογικά 
κριτήρια του COVID-19. Ενεργήσαμε 
άμεσα όταν μας ζητήθηκε, και, σε συνερ-
γασία με τα καταστήματα Public, αγο-
ράσαμε τεχνολογικό εξοπλισμό και τον 
παραδώσαμε αυθημερόν. Την επόμενη 
μέρα επικοινωνήσαμε με τους Φούρνους 
Ζορπά και διευθετήσαμε να παραδίδε-
ται καθημερινά πρόγευμα στο 1420, 
μέχρι να περάσει η κρίση. Στο Δίκτυό 
μας εντάσσονται καθημερινά διάφορες 
εταιρείες,  οι οποίες, με τα προϊόντα ή 
τις υπηρεσίες τους, στηρίζουν κρατικούς 
θεσμούς για να μπορέσουν να φέρουν 

Οι επιπτώσεις του COVID-19 στην αγορά ακινήτων

σε πέρας το δύσκολο και επίπονο έργο 
που επιτελούν».

Η κα Ιωαννίδου τονίζει στη συνέχεια πως 
«η Τράπεζα Κύπρου συμβάλλει όχι μόνο 
οργανωτικά αλλά και οικονομικά στην όλη 
Πρωτοβουλία και καλεί όσες επιχειρήσεις 
και οργανωμένα σύνολα μπορούν να βοη-
θήσουν και να στηρίξουν, να αποστείλουν 
email στο supportcy@bankofcyprus.com 
εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους».

 Η Ριάνα Κωνσταντίνου, Προϊστάμε-
νη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, μιας 
υπηρεσίας που βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή της μάχης κατά του ιού και λει-
τουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 1420, 
φανερά συγκινημένη, αναφέρει για την 
Πρωτοβουλία της Τράπεζας: «Την ώρα 
της μεγάλης ανάγκης, μόλις ξέσπασε η 
κρίση, η Τράπεζα Κύπρου ήταν εκεί με 
ένα ζεστό φαγητό. Νιώσαμε τη φροντίδα 
της Τράπεζας και για μας ήταν πολύ ση-
μαντικό. Ότι κάποιος μας νοιάζεται και 
μας φροντίζει. Όπως επίσης και με την 
παραχώρηση των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών. Αισθανόμαστε πως έχουμε κάποιον 
δίπλα μας που μας βοηθά».

Ο Μάριος Σταύρου, πρόεδρος του ΜΚΟ 
REACTION, αναφέρει πως «ο οργανισμός 
σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου 
κινητοποιήθηκε άμεσα και ενήργησε και 
σε άλλες κρίσεις όπως  στις πυρκαγιές 
στο Μάτι, παρέχοντας στήριξη και βο-

ήθεια στο κράτος και τις υπηρεσίες του. 
Έτσι ούτε αυτήν τη φορά θα μπορούσαμε 
να παραμείνουμε απαθείς, αμέτοχοι σε 
όλο αυτό που συμβαίνει στο νησί μας. 
Συνεργαζόμαστε με όλα τα Υπουργεία, 
τις κρατικές υπηρεσίες και άλλους φο-
ρείς, ώστε να υποστηρίξουμε το έργο 
του κρατικού μηχανισμού σε αυτές τις 
δύσκολες στιγμές».

 
Υποστήριξη/Εξυπηρέτηση

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αι-
μιλιανίδου, ανακοίνωσε την περασμένη 
Πέμπτη σε συνεργασία με τον  Επίτροπο 
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων, τον REACTION και την 
Τράπεζα Κύπρου ότι θα λειτουργήσουν 
από αύριο Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020, 
κινητά συνεργεία για την εξυπηρέτηση/
υποστήριξη όσων δεν μπορούν να με-
τακινηθούν από την οικία τους και δεν 
έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον για να 
τους προμηθεύει τα αγαθά που έχουν 
ανάγκη όπως τρόφιμα, φάρμακα και άλλα 
είδη πρώτης ανάγκης.

Τα συνεργεία θα εξυπηρετούν και 
θα υποστηρίζουν επιβεβαιωμένα και 
ύποπτα κρούσματα του κορωνοϊού, τα 
οποία έχουν τεθεί ονομαστικά σε καθε-
στώς αυτοπεριορισμού στις οικίες τους 
από το Υπουργείο Υγείας. Τα υπόλοιπα 

πρόσωπα που δεν έχουν υποστηρικτικό 
περιβάλλον και έχουν επείγουσες ανάγκες 
μπορούν να διαβιβάζουν τις ανάγκες τους 
μέσω των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις 
που έχουν σχέση με θέματα υγείας ή/
και αναπηρίας, τα οργανωμένα σύνολα 
και άλλους εθελοντές.

Το Κέντρο Συντονισμού των κινητών 
συνεργείων θα λειτουργήσει σε χώρο που 
έχει παραχωρήσει η Τράπεζα Κύπρου, με 
όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και άλλα 
αναλώσιμα μέσα από το #SupportCY.

 
Οι συνεργαζόμενες εταιρείες

Αναφέρουμε ότι από τις 11 Μαρτίου 
2020 μέχρι σήμερα, έχουν γίνει έμπρακτα 
μέλη του #SupportCy αρκετές επιχειρήσεις 
και οργανώσεις και ήδη έχει εκδηλωθεί 
μεγάλο ενδιαφέρον και από άλλες.

Οι Υπηρεσίες που υποστηρίζονται μέχρι 
τώρα είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο 1420, η 
Υπηρεσία Ασθενοφόρων και η Επιτροπή 
Επιδημιολόγων στο Υπουργείο Υγείας, 
το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, 
το Κέντρο Αίματος και το Συντονιστικό 
Κέντρο του Σχεδίου Κινητών Συνεργείων 
για Εξυπηρέτηση Πολιτών του Υπουρ-
γείου Εργασίας.

Οι εταιρείες μέλη του  #SupportCy, οι 
οποίες προσφέρουν προϊόντα και υπη-
ρεσίες, σε συνεργασία με την Τράπεζα 

Κύπρου και τον ΜΚΟ Reaction, είναι (με 
αλφαβητική σειρά):
•  Bionic: παραχώρηση φορητών υπο-

λογιστών για το Συντονιστικό Κέντρο 
του Σχεδίου Κινητών Συνεργείων για 
Εξυπηρέτηση Πολιτών και για το Ιν-
στιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής.

•  C.A. Papaellinas: Σνακς στο Κέντρο 1420.
•  DHL: γενική εξυπηρέτηση στην παρά-

δοση και παραλαβή πακέτων.
•  Kids Alternativities: συμμετοχή στην 

παιδική εκπομπή Πρωτοσέλιδο Junior 
στο SigmaTV.

•  McDonald’s: Γεύματα στο Συντονιστικό 
Κέντρο του Σχεδίου Κινητών Συνεργείων 
για Εξυπηρέτηση Πολιτών.

•  Olitech Ltd: Μηχάνημα απολύμανσης 
στο Ινστιτούτο Νευρολογίας.

•  Polignosi: Οnline εγκυκλοπαίδεια σε 
συνεργασία με την εφημερίδα «Πολίτης».

•  Public: Τεχνολογικός εξοπλισμός για 
το Τηλεφωνικό Κέντρο 1420.

•  Unicars: Παραχώρηση οχημάτων για το 
Συντονιστικό Κέντρο του Σχεδίου Κινητών 
Συνεργείων για Εξυπηρέτηση Πολιτών.

•  Wood n Fire Art Bakery: Συμμετοχή στην 
παιδική εκπομπή Πρωτοσέλιδο Junior.

•  3CX: Τεχνολογική υποστήριξη στο Συ-
ντονιστικό Κέντρο του Σχεδίου Κινητών 
Συνεργείων για Εξυπηρέτηση Πολιτών.

• Εφημερίδα Πολίτης
•  Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασί-

ας: Εθελοντές στο Συντονιστικό Κέντρο 
του Σχεδίου Κινητών Συνεργείων για 
Εξυπηρέτηση Πολιτών.

•  ΜΚΟ Cyprus Computers Society: 
Συμμετοχή στην παιδική εκπομπή 
Sigma - ρομποτική.

•  ΜΚΟ Κυπριακή Μαθηματική Εται-
ρεία: Συμμετοχή στην παιδική εκπομπή 
Πρωτοσέλιδο Junior

•  Πετρολίνα: Παροχή καυσίμων για 
τα οχήματα στο  Συντονιστικό Κέντρο 
του Σχεδίου Κινητών Συνεργείων για 
Εξυπηρέτηση Πολιτών.

•  Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου: 
Συμμετοχή στην παιδική εκπομπή 
Πρωτοσέλιδο Junior.

•  Φούρνοι Ζορπάς: Καθημερινή παροχή 
σνακς και ποτών στους εργαζόμενους 
στο Τηλεφωνικό Κέντρο 1420 και στην 
Επιδημιολογική Επιτροπή στο Υπουρ-
γείο Υγείας.

Όλοι, λοιπόν, μαζί και ενωμένοι δίνουν 
τη μάχη για να στηρίξουν την κοινωνία, 
τους πολίτες και κάθε άνθρωπο που αυτήν 
την ώρα έχει πραγματική ανάγκη. Για να 
μην αισθάνεται μόνος και αβοήθητος, να 
μην αισθάνεται αποξενωμένος.

Το #SupportCy, παρόλο που λειτούρ-
γησε μόλις πρόσφατα, δεν είναι μόνο ένα 
δίκτυο υποστήριξη της κυπριακής κοι-
νωνίας, αλλά ένα κληροδότημά της σε 
έναν νέο αγώνα που πρέπει να νικηθεί.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΎΠΡΟΎ ΔΎΝΑΜΙΚΑ ΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΎΠΗΡΕΣΙΩΝ

#SupportCy

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Ω
ς αποτέλεσμα της 
β ι ο μ η χ α ν ι κ ή ς 
επανάστασης, ο 
εργάτης του 19ου 
αιώνα κατόρθωσε 
σχετικά εύκολα να 
αφήσει το αλέτρι και 

να ανέβει στο τρακτέρ, προκειμένου να 
διασφαλίσει με αυτόν τον τρόπο την «εμπο-
ρευσιμότητά» του στην αγορά εργασίας. 
Το τρακτέρ, όπως και άλλα επιτεύγματα 
της βιομηχανικής άνθισης, έχουν αλλάξει 
την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας, οδη-
γώντας στην άνευ προηγουμένου αύξηση 
της παραγωγικότητας, και κατά συνέπει-
αν οικονομικής ανάπτυξης. Πόσο εύκολο 
είναι όμως για τον σύγχρονο εργάτη του 
21ου αιώνα να αφήσει το τρακτέρ και να 
πιλοτάρει ένα drone ή να χειριστεί ένα 
ρομποτικό μηχάνημα; Πόσους οδηγούς 
τρακτέρ θα αντικαταστήσει η μηχανή αυτή 
στο μεταίχμιο αυτής της αλλαγής; Αυτό σε 
ό,τι αφορά την παροχή υλικών αγαθών.

Η ανθρωπότητα βρίσκεται ήδη στο 
κατώφλι της 4ης, ως αυτή είναι ευρέως 
γνωστή, βιομηχανικής επανάστασης ή, 
καλύτερα, μιας νέας τεχνολογικής επα-
νάστασης, η οποία ενθαρρύνεται από 
την ταχεία ανάπτυξη της επιστήμης των 
Δεδομένων, την αυτο-εκπαίδευση των 
ίδιων των Μηχανών και την Τεχνητή 
Νοημοσύνη, που συνδυαστικά έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στο εμπόριο, τη 
βιομηχανία και την παροχή υπηρεσιών.

Ποιο είναι όμως το μέλλον στον τομέα 
της παροχής υπηρεσιών; Το πολυτιμότερο 
περιουσιακό στοιχείο του facebook δεν 
είναι η υπεραξία που δημιουργήθηκε λόγω 
της φήμης του αλλά τα προσωπικά δεδομέ-
να που συγκέντρωσε, τα οποία αφορούν τις 
προτιμήσεις των εκατομμυρίων χρηστών 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΈΣΙΏΝ, ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΈΡΟ 
ΟΠΛΟ ΣΤΑ ΧΈΡΙΑ ΤΏΝ ΈΠΙΧΈΙ-
ΡΗΣΈΏΝ ΈΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘ-
ΜΟΙ ΜΈΓΑΛΏΝ ΔΈΔΟΜΈΝΏΝ 
(BIG DATA ALGORITHMS) 

ΛΟYΚΑΣ 
ΧΑΡΑΛAΜΠΟΥΣ* 
charalambousl@kpmg.com 

Η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει τις ευ-
παθείς ομάδες του πληθυσμού 
μας, δίνοντάς τους προτεραιότητα 

στην εξυπηρέτηση σε όλα τα καταστήματά 
της, μεταξύ των ωρών 8.00π.μ. – 9.00π.μ. 
Το μέτρο αυτό άρχισε από τη Δευτέρα, 23 
Μαρτίου 2020, στο πλαίσιο των ενεργειών 
της Τράπεζας για την ασφάλεια και υγεία 
των πελατών και του προσωπικού της. 
Οι πελάτες, οι οποίοι δεν ανήκουν στις 

ευπαθείς ομάδες, θα εξυπηρετούνται κα-
νονικά μετά τις 9.00 το πρωί, σύμφωνα 
με τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που 
τηρούνται σε όλα τα  καταστήματα. Για 
καλύτερη εξυπηρέτηση όλων, για ασφα-
λείς και γρήγορες συναλλαγές, οι πελάτες 
μας μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω 
των ψηφιακών καναλιών https://www.
bankofcyprus.com.cy/home-gr/Internet-
Banking_gr/. 

Ζούμε μία κατάσταση πρωτόγνω-
ρη και απρόβλεπτη. Σε αυτήν τη 
δύσκολη στιγμή, προτεραιότητα 

της MetLife είναι η προστασία των ερ-
γαζομένων της, των συνεργατών της 
και όλων των ασφαλισμένων της, αλλά 
ταυτόχρονα και η απρόσκοπτη και ομαλή 
συνέχιση της εξυπηρέτησής σας. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Metlife έχει ήδη λάβει 
όλα τα απαραίτητα, προληπτικά μέτρα, 
ώστε να περιορίσει την εξάπλωση του 
ιού και ακολουθώντας τις οδηγίες του 
Υπουργείου Υγείας και του Τμήματος 
Ιατρικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δη-
μόσιας Υγείας (ΤΙΥ&ΥΔΥ), θα εφαρ-
μόσει την εξ  αποστάσεως εργασία για 
τους εργαζομένους της. Θα συνεχίσει 
να σας εξυπηρετεί με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο και να ανταποκρίνεται 
άμεσα στα αιτήματά σας, τηλεφωνικά 
και μέσω των ψηφιακών της μέσων. 
Αναφορικά με τις ασφαλιστικές καλύψεις 
των ασφαλισμένων της, ενημερώνει ότι 
όλα τα συμβόλαια, ατομικά ή ομαδικά, 
καλύπτουν την πανδημία, ανάλογα πάντα 
με τους όρους κάθε συμβολαίου. Ακο-

λουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο οι 
ασφαλισμένοι μπορούν να ενημερωθούν 
αναλυτικά για τις καλύψεις τους, καθώς 
και για όλα όσα χρειάζεται να γνωρίσουν 
για την αντιμετώπιση του COVID-19. 
www.metlife.com.cy. Οι ασφαλισμένοι 
της ΜetLife μπορούν να επικοινωνούν 
τηλεφωνικά και μέσω των ψηφιακών της 
μέσων. Συγκεκριμένα: Για τους ασφα-
λισμένους με Ατομικά Προγράμματα: 
Οι πελάτες θα μπορούν να υποβάλλουν 
κάθε αίτημα που αναφέρεται στο ασφα-
λιστήριο συμβόλαιό τους, απευθείας στο 
γραφείο πωλήσεων που τους εξυπηρετεί 
ή στον ασφαλιστικό τους διαμεσολα-

βητή ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
contact@metlife.com ή poscyprus@
metlife.com ή καλώντας σε ένα από 
τα παρακάτω τηλέφωνα: 94048166/
94048167/94048168/94048169/94
048310. Για τους ασφαλισμένους που 
συμμετέχουν σε Ομαδικά Προγράμ-
ματα: Θα μπορούν οι πελάτες της να 
υποβάλλουν κάθε αίτημα διαχείρισης 
του ασφαλιστήριου συμβόλαιού τους, 
απευθείας στο γραφείο πωλήσεων που 
τους εξυπηρετεί ή στον ασφαλιστικό τους 
διαμεσολαβητή ή στο Τμήμα Ανθρώ-
πινου Δυναμικού της εταιρείας τους 
ή στο email groupadministration@

metlife.com ή καλώντας σε ένα από 
τα παρακάτω τηλέφωνα: 94048162
/94048163/94048164/94048165.

Για το τμήμα αποζημιώσεων: Οι 
πελάτες μπορούν να υποβάλουν τα αι-
τήματα αποζημιώσεων τους, υποβάλ-
λοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
(συμπληρωμένο και ενυπόγραφο έντυπο 
αποζημίωσης, αποδείξεις, παραπεμπτι-
κά, κλπ.) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
claimscyprus@metlife.com ή καλώντας 
σε ένα από τα παρακάτω τηλέφωνα: 940
48154/94048155/94048156/940481
58/ 94048159/94048160/94048161. 
Σχετικά με απορίες για τυχόν Νοσηλεί-
ες σε συμβεβλημένους Ιατρικούς Φο-
ρείς με τη MetLife, όλοι θα πρέπει να 
αποτείνονται στο claimspreapproval@
metlife.com. Επίσης για πληροφορίες ή 
ραντεβού με συνεργαζόμενα νοσοκομεία, 
γιατρούς ή διαγνωστικά κέντρα, μπορούν 
να βρουν τη λίστα με τις Κλινικές του 
Δικτύου της εταιρείας στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: www.metlife.com.cy/
content/dam/metlifecom/cy/PDFs/
Epipleon-Ipostirixi/klinikes.pdf.

Η Τράπεζα Κύπρου δίνει 
προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες

Metlife: Προτεραιότητα η ασφάλεια όλων

Το ελεγκτικό επάγγελμα στην εποχή 
των μεγάλων δεδομένων

του αλλά και η πιθανή επεξεργασία των 
δεδομένων αυτών.

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, 
το ισχυρότερο όπλο στα χέρια των επι-
χειρήσεων είναι οι αλγόριθμοι μεγάλων 
δεδομένων (Big Data algorithms). Για πα-
ράδειγμα, η τηλεοπτική πλατφόρμα στην 
οποία είμαι συνδρομητής ξέρει τις ταινίες 
που ενδεχομένως μου αρέσουν και μου 
τις προτείνει, η υπεραγορά που ψωνίζω 
γνωρίζει τα αγαπημένα μου προϊόντα 
και με ενημερώνει με γραπτό μήνυμα 
όταν αυτά βρίσκονται σε προσφορά και 
η Google γνωρίζει ποια είναι η πιο γρή-
γορη διαδρομή για να επιστρέψω στο 
σπίτι, λαμβάνοντας υπόψη την κίνηση 
στους δρόμους.

Σε ό,τι αφορά το ελεγκτικό επάγγελ-

μα, το οποίο βρίσκεται προς το παρόν 
σε ένα μεταβατικό στάδιο τεχνολογικής 
μετεξέλιξης και αυξημένης εποπτείας, οι 
αλγόριθμοι μεγάλων δεδομένων θα είναι 
σε θέση να επεξεργάζονται πολυσύνθετες 
πληροφορίες, να εκτελούν πολύπλοκες 
εργασίες και να παρέχουν έγκυρα και 
ποιοτικά αποτελέσματα σε πραγματικό 
χρόνο. Αυτά θα παρέχονται σε υψηλότερη 
ακρίβεια σε σύγκριση με την απόδοση του 
μέσου λογιστή σήμερα, ενώ ταυτόχρονα 
θα καλύπτουν μεγαλύτερο δείγμα, αν όχι 
ολόκληρο τον υπό εξέταση πληθυσμό.

Στο μέλλον του ελεγκτικού επαγγέλ-
ματος η έμφαση και κατά συνέπεια η 
εκπαίδευση του προσωπικού θα γίνεται 
με γνώμονα την ανάπτυξη ικανοτήτων 
που αφορούν την επεξεργασία μεγά-

λων δεδομένων αλλά και την ανάλυση 
των δεδομένων αυτών. Παλαιότερα η 
δυσκολία βρισκόταν στη συγκέντρωση 
των πληροφοριών που θα αποτελούσαν 
τα ελεγκτικά τεκμήρια. Στη  νέα τάξη 
πραγμάτων, η δυσκολία έγκειται στη 
συγκομιδή και επεξεργασία ποιοτικών 
ελεγκτικών τεκμηρίων από τεράστιους 
όγκους πληροφοριών. Η πρόσβαση στους 
μεγάλους όγκους δεδομένων αφενός θα 
οδηγήσει σε ποιοτικότερους, αποτελεσμα-
τικότερους και διαφανέστερους ελέγχους. 
Αφετέρου, η αυτοματοποίηση ενδέχεται 
να επηρεάσει τις διαπροσωπικές σχέσεις 
μεταξύ πελατών και ελεγκτών, σε βαθμό 
που θα μειωθεί η προσωπική επαφή με 
τους πελάτες. Επιπλέον, αναμένεται να 
επηρεάσει και τον βαθμό της άσκησης 

επαγγελματικής κρίσης όπου απαιτείται, 
μιας και η εφαρμογή της επαγγελματικής 
κρίσης θα βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό 
ενσωματωμένη στους αλγόριθμους.

Η ανάγκη για αποτελεσματικότερη 
ανάλυση των δεδομένων αναμένεται να 
ασκήσει σημαντική πίεση στο ανθρώπινο 
δυναμικό τόσο για εκσυγχρονισμό όσο και 
για αλλαγή στη φιλοσοφία και τον τρόπο 
διεξαγωγής του λογιστικού ελέγχου. Ο 
μελλοντικός ελεγκτής καλείται να είναι 
σε θέση να δημιουργεί, να διαβάζει και 
να επεξεργάζεται τους αλγόριθμους στην 
προσπάθεια εξαγωγής των συμπερασμά-
των, τα οποία θα αποτελούν τη βάση των 
ελεγκτικών τεκμηρίων.

Δεν είμαι σίγουρος αν η πιο πάνω 
πρόκληση είναι αντίστοιχη με αυτήν του 

αγρότη-εργάτη που πρέπει να πιλοτάρει 
drones αντί για το παραδοσιακό τρακτέρ, 
αλλά είμαι σίγουρος εκ των πραγμάτων, 
και λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς επι-
τακτικές αλλαγές στα λογιστικά πρότυπα 
και άλλες πιέσεις (νομικές, διαδικαστικές 
κ.ά.) ότι το επάγγελμα και ο τρόπος διεξα-
γωγής του θα αλλάξουν ριζικά το προσεχές 
μέλλον, δημιουργώντας προκλήσεις στην 
εργασιακή κοινωνία, προσφέροντας όμως 
ταυτόχρονα σημαντικές ευκαιρίες για τη 
βελτίωση των λειτουργιών διοίκησης του 
ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό θα ωφελήσει 
και θα βελτιώσει τη συνολική εμπειρία 
των εργαζομένων και κατ’ επέκτασιν την 
πιο αποδοτική και τελεσφόρο περάτωση 
της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

*Senior Manager, KPMG Limited 

Της Κυριακής
29.03.2020
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Ό
πως η παγκόσμια 
οικονομική κρίση 
του 2008, έτσι κι η 
πανδημία του κορω-
νοϊού εκτιμάται ότι 
θα αλλάξει σε μεγά-
λο βαθμό τον κόσμο, 

με τις μακροπρόθεσμες συνέπειές της να 
αρχίζουν σταδιακά να γίνονται αντιληπτές. 
Το βασικό ερώτημα που προσπαθούν να 
απαντήσουν οι ειδικοί είναι το πώς θα 
μοιάζει ο κόσμος μετά το τέλος της κρίσης 
που προκαλεί η πανδημία. Παράλληλα, 
τίθεται το ζήτημα πώς ο ιός θα καταφέρει 
να μεταβάλει όχι μόνο το διεθνές σύστημα 
ή τις χώρες αλλά και τον κοινωνικό ιστό 
και τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Στo 
μικροσκόπιο της ανάλυσης βρίσκεται 
επίσης η διαχείριση της κρίσης από τις 
εθνικές κυβερνήσεις και το δίλημμα μεταξύ 
της εκχώρησης εξουσιών με αντάλλαγμα 
την παροχή προστασίας και ασφάλειας. 

Η αλλαγή
σε προσωπικό επίπεδο 

Η πιο άμεση αλλαγή που εκτιμάται ότι 
θα επέλθει μετά την κρίση του κορωνοϊού 
θα είναι η προσωπική. Η γλωσσολόγος 
Deborah Tannen παρατηρεί ότι κάθε 
κρίση είναι μια ευκαιρία ο άνθρωπος να 
κοιτάξει λίγο παραπέρα από το προφανές 
και το συνηθισμένο. Για παράδειγμα,  στο 
τρομοκρατικό κτύπημα της 11ης Σεπτεμ-
βρίου οι Αμερικανοί συνειδητοποίησαν 
ότι ήταν τρωτοί σε πανωλεθρίες, οι οποίες 
πίστευαν ότι μπορούσαν να συμβούν μόνο 
σε μακρινές χώρες. Η οικονομική κρίση 
του 2008 δίδαξε στους ανθρώπους ότι οι 
καταστροφές προηγούμενων περιόδων 
μπορούσαν να επανέλθουν στη σημερινή 
εποχή. Αυτή η απώλεια της «αθωότητας» 
είναι και η κινητήριος δύναμη για την αλ-
λαγή στον τρόπο οπτικής των ανθρώπων. 
Πλέον γνωρίζουμε ότι το να αγγίζουμε 
πράγματα, το να είμαστε κοντά σε άλλους 
ανθρώπους και να αναπνέουμε τον ίδιο 
αέρα σε κλειστούς χώρους μπορεί να είναι 
ριψοκίνδυνο. Ακόμα και μετά το πέρας 
αυτής της δραματικής κατάστασης, αυτή 
η αίσθηση δεν θα εξαφανιστεί τελείως. 
Σύμφωνα μάλιστα με την ειδικό, ίσως 

για κάποιους ανθρώπους μετατραπεί 
σε δεύτερη φύση η αποφυγή χειραψίας 
με άλλα άτομα, το άγγιγμα του προσώπου 
και η ανάγκη να πλένει συνεχώς τα χέρια 
του. Με τον ίδιο τρόπο ίσως ο άνθρωπος 
να αρχίσει να νιώθει πιο άνετα όντας μό-
νος παρά το αντίθετο, δημιουργώντας τις 
συνθήκες για μια μεγάλη αλλαγή στον 
τρόπο αντίληψης της καθημερινότητας. 
Με βάση αυτά τα συμφραζόμενα, εύκολα 
η ερώτηση «υπάρχει κάποιος λόγος να το 
κάνω μέσω διαδικτύου;» μπορεί να μετα-
τραπεί σε «υπάρχει κάποιος λόγος να το 
κάνω διά της επαφής;», σηματοδοτώντας 
με αυτόν τον τρόπο μια ανατροπή στον 
παραδοσιακό τρόπο αλληλεπίδρασης και 
ανθρώπινης επικοινωνίας. 

Η αποκατάσταση
της πίστης στους ειδικούς 

Η απόλυτη εξάρτηση από τους επαγ-
γελματίες υγείας δύναται να οδηγήσει τον 
κόσμο σε μια μεταβολή ως προς τον τρόπο 
αποδοχής πληροφοριών. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με αναλυτές, λόγω της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού ο κόσμος αναγκάστηκε 
να δέχεται την τεκμηριωμένη άποψη 
των ειδικών. Στην προ του κορωνοϊού 
εποχή ήταν εύκολο για τους πολίτες να 
χλευάσουν τις απόψεις των επιστημόνων 
σε αντίθεση με τώρα, όπου οι απόψεις 
αυτές ουσιαστικά καθορίζουν σε μεγά-
λο βαθμό όχι μόνο την καθημερινότητα 
των ανθρώπων αλλά και τα μέτρα που 
λαμβάνει ολόκληρος ο κόσμος για τον 
περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας. 
Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος και συγ-
γραφέας, Γιουβάλ Νόα Χαράρι, σε άρθρο 
του στους Financial Times, υποστηρίζει 
ότι δεν είναι αργά να ανοικοδομηθεί η 
εμπιστοσύνη των ανθρώπων σε μια σειρά 
από παράγοντες, μέσα στους οποίους είναι 
και η επιστημονική κοινότητα. Μάλιστα, 
υποστηρίζει ότι η επιστημοσύνη τους θα 
μπορούσε να ενδυναμώσει τους πολίτες, 
αναφέροντας το παράδειγμα των νέων 
τεχνολογιών. Εκτιμά ότι η επιδημία του 
κορωνοϊού συνιστά ουσιαστικά μια μεγάλη 
δοκιμασία της κοινωνικής ευθύνης. Τις 
μέρες που έρχονται ο καθένας πρέπει να 
επιλέξει να εμπιστευτεί τα επιστημονικά 

δεδομένα και τους ειδικούς στον τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης και όχι τις 
αβάσιμες θεωρίες συνωμοσίας και πο-
λιτικούς που νοιάζονται μόνο για τους 
εαυτούς τους. 

Η κρίση ενδυναμώνει
τους θεσμούς 

Η ιστορικός Margaret O’Mara παρατη-
ρεί ότι η πανδημία του κορωνοϊού έχει ήδη 
ενδυναμώσεις τους πολιτικούς θεσμούς 
και τείνει να αποκαταστήσει την πίστη, σε 
κάποιες τουλάχιστον περιπτώσεις, στους 
κρατικούς αξιωματούχους. Αυτό καταδει-
κνύει το γεγονός ότι ανά το παγκόσμιο ο 
κόσμος πλέον βρίσκεται συντονισμένος 
για να ακούσει τις καθημερινές εξελίξεις 
από τους λειτουργούς υγείας, ακολουθεί 
τις οδηγίες από τους κυβερνώντες και απο-
ζητάει βοήθεια και ελπίδα από τους ηγέτες 
της χώρας. Ακόμα και στην περίπτωση των 
ΗΠΑ οι πολίτες πλέον τείνουν να συνειδη-
τοποιήσουν ότι οι θεσμοί και οι αξίες που 
ο ίδιος ο Πρόεδρος της χώρας, Ντόναλτ 
Τραμπ, περιγελούσε είναι σημαντικοί για 
τη λειτουργία της δημοκρατίας αλλά και 
για την ικανότητα αποτελεσματικής διαχεί-
ρισης της κρίσης. Παράλληλα, οι πολίτες 
συνειδητοποιούν ότι οι θεσμοί του κράτους 
πρέπει να έχουν στις τάξεις τους ειδικούς 
και όχι επαγγελματίες πολιτικούς, ώστε 
οι αποφάσεις να λαμβάνονται βασιζόμενες 
στην επιστημοσύνη και την ιστορική και 
γεωπολιτική γνώση. Εντούτοις, πολιτικοί 
αναλυτές παρατηρούν ότι το πιο κρίσιμο 
για τη διακυβέρνηση είναι η εμπιστοσύνη 
των πολιτών προς τους θεσμούς, η οποία 
είναι άμεσα συνυφασμένη με την αλήθεια. 
Ιστορικοί,  αντλώντας διδάγματα από την 
πανδημία της ισπανικής γρίπης, η οποία 
σκότωσε περίπου 50 εκατομμύρια σε όλον 
τον κόσμο, αναφέρουν ότι «αυτοί που βρί-
σκονται στην εξουσία πρέπει με κάθε τρόπο 
να εξασφαλίσουν την εμπιστοσύνη των 
πολιτών και ο τρόπος για να γίνει αυτό 
είναι να μη διαστρεβλώνουν τίποτα, να 
μην ωραιοποιούν την κατάσταση και να 
μην χειραγωγούν κανέναν». 

Η άλλη όψη του νομίσματος 
Από την άλλην υπάρχει η άποψη ότι 

πολλές κυβερνήσεις, οι οποίες θα υιοθετή-
σουν έκτακτα μέτρα για να διαχειριστούν 
την κρίση, θα διστάσουν να απολέσουν 
αυτές τις νέες εξουσίες όταν η πανδημία 
θα τελειώσει. Για τον Χαράρι αυτές οι κυ-
βερνήσεις δεν θα δυσκολευτούν να βρουν 
προφάσεις για να επιτείνουν τις εξουσίες 
τους πάνω στον έλεγχο των πολιτών. Για 
παράδειγμα, ορισμένες κυβερνήσεις θα 
μπορούν να ισχυριστούν ότι πρέπει να 
διατηρήσουν τα προσωπικά δεδομένα των 
πολιτών τους που μάζεψαν εν όψει της 
κρίσης, επειδή φοβούνται, λόγου χάρη, 
ένα δεύτερο κύμα κορωνοϊού. Για τον ει-
δικό, τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη 
συζήτηση για τα προσωπικά δεδομένα 
και η κρίση του κορωνοϊού αποτελεί 
σημείο καμπής, αφού οι άνθρωποι κα-
λούνται να επιλέξουν είτε την προστασία 
της ιδιωτικότητάς τους είτε την υγεία. Ο 
Χαράρι όμως χαρακτηρίζει αυτήν την κα-
τάσταση ως ένα «ψευτοδίλημμα», αφού ο 
πολίτης θα μπορούσε να έχει και τα δύο 
εξασφαλισμένα. Παρουσιάζει μάλιστα τα 
επιτυχημένα παραδείγματα περιορισμού 
και προφύλαξης από τον ιό της Νότιας 
Κορέας, της Ταϊβάν και της Σιγκαπούρης. 
Αυτές οι χώρες, παρά το γεγονός ότι χρη-
σιμοποίησαν εφαρμογές παρακολούθη-
σης, στηρίχθηκαν πολύ περισσότερο στη 
διενέργεια εξετάσεων για τον κορωνοϊό 
σε ευρύ φάσμα του πληθυσμού, στην 
ειλικρινή αναφορά της κατάστασης και 
στην προθυμία συνεργασίας ενός καλά 
πληροφορημένου κοινού.

Ένας κόσμος λιγότερο
ανοιχτός και ελεύθερος 

Η πανδημία του κορωνοϊού εκτιμάται 
ότι είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια κρίση 
του αιώνα. Τα πιο δυσοίωνα σενάρια προ-
βλέπουν ότι οι οικονομικές της επιπτώσεις 
θα είναι χειρότερες από την οικονομική 
κρίση του 2008. Αυτή η κρίση λοιπόν δεν 
αναμένεται ότι θα αφήσει ανεπηρέαστο 
το διεθνές σύστημα και την ισορροπία 
δυνάμεων. Ήδη οι διαφωνίες Κίνας- ΗΠΑ 
γύρω από το ποιος ευθύνεται για την εξά-
πλωση του κορωνοϊού αφαιρούν σημαντικό 
μέρος της αξιοπιστίας τους ως προς την 
αντιμετώπιση του πραγματικού προβλή-

ματος, που είναι η ίδια η πανδημία. Την 
ίδια ώρα, σύμφωνα με αναλυτές, εάν η ΕΕ 
δεν μπορέσει ν’ αντεπεξέλθει στις ανάγκες 
των 500 εκατομμυρίων πολιτών της, οι 
εθνικές κυβερνήσεις δεν αποκλείεται να 
αφαιρέσουν εξουσίες από τις Βρυξέλλες 
στο μέλλον. Αυτή η ανασφάλεια επιταχύνει 
την αλλαγή σκυτάλης της επιρροής από 
τη Δύση στην Ανατολή. Νότια Κορέα και 
Σιγκαπούρη είχαν καλύτερες επιδόσεις 
στη διαχείριση της κρίσης, ενώ τον ίδιο 
δρόμο ακολούθησε και η Κίνα, πάρα τα 
λάθη που έπραξε στο ξέσπασμα της παν-
δημίας. Από την άλλη, Ευρώπη και ΗΠΑ 
κατηγορήθηκαν ότι είχαν αργά αντανα-
κλαστικά με αποτέλεσμα να ξεφύγει από 
τον έλεγχό τους η κατάσταση. Ακόμα όμως 
και εάν αλλάξουν οι ισορροπίες ισχύος, 
η θεμελιώδης συγκρουσιακή φύση της 
διεθνούς πολιτικής θα παραμείνει η ίδια. 
Έτσι κι αλλιώς ούτε οι προηγούμενες κρί-
σεις ήταν ικανές να αλλάξουν αυτήν τη 
σταθερά, ενώ υπάρχει η εκτίμηση ότι θα 
υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό η παγκο-
σμιοποίηση, αφού οι πολίτες θα στραφούν 
προς τις εθνικές κυβερνήσεις για προ-
στασία και τα κράτη και οι επιχειρήσεις 
θα αναζητήσουν πιο ασφαλή καταφύγια 
για τις μελλοντικές κρίσεις. 

Υπάρχει η εκτίμηση 
ότι θα υποχωρήσει 
σε μεγάλο βαθμό η 
παγκοσμιοποίηση, 
αφού οι πολίτες θα 
στραφούν προς τις 

εθνικές κυβερνήσεις για 
προστασία και τα κράτη 

και οι επιχειρήσεις 
θα αναζητήσουν πιο 

ασφαλή καταφύγια για 
τις μελλοντικές κρίσεις

ΠΟΛΛΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗ-
ΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ΕΚΤΑ-
ΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ 
ΚΡΙΣΗ, ΘΑ ΔΙΣΤΑΣΟΥΝ 
ΝΑ ΑΠΟΛΕΣΟΥΝ ΑΥΤΕΣ 
ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ 
ΟΤΑΝ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΘΑ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ
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Πώς θα μοιάζει ο κόσμος μετά την 
κρίση πανδημίας του κορωνοϊού 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 



ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΟΝΑΤΙΖΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟ-
ΡΩΝΟΪΟΥ, ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Η 
ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΙΤΑΛΙΑ ΚΡΑΥ-
ΓΑΖΟΥΝ ΑΓΩΝΙΩΝΤΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣ-
ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΕΡΝΟΥΝ 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ 
ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 
ΟΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 
ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓ-
ΓΥΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ 
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ, ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ 
ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ  

O κορωνοϊός (COVID-19) κτύπησε 
τη χώρα μας, όπως τις περισ-
σότερες χώρες του πλανήτη, με 

καταστροφικά αποτελέσματα. Κρούσματα 
και θάνατοι αυξάνονται καθημερινά και 
η οικονομική ζωή παρέλυσε.

Η πανδημία επηρέασε την ανθρωπότητα 
σε πάμπολλους τομείς. Ο πιο σημαντικός, 
βέβαια, είναι αυτός της  υγείας.  Ας δούμε, 
όμως, τον οικονομικό τομέα.

Πρώτο, το θέμα της μετακίνησης αν-
θρώπων από μια χώρα στην άλλη. Αυτό, 
βέβαια, με την πάροδο του χρόνου ελατ-
τώνεται στο μηδέν, αφού οι περισσότερες 
χώρες κλείνουν τα σύνορά τους. Αυτό θα 
επηρεάσει τον τουρισμό με τεράστιες οι-
κονομικές  συνέπειες.

Το Hajj που γίνεται στη Μέκκα της 
Σαουδικής Αραβίας κάθε Ιούλη, αν ακυ-
ρωθεί, τότε εκατομμύρια μουσουλμάνοι 
δεν θα επισκεφθούν, όπως κάθε χρόνο, 

τη χώρα.  Πέραν τούτου, όλες οι χώρες 
που έχουν αναπτυγμένο τουρισμό και 
στηρίζονται στον τουρισμό, όπως η Κύ-
προς και η Ελλάδα, θα πληγούν καίρια.

Στις ΗΠΑ, όπου ο κ. Trump στηρίζει 
την επανεκλογή του σε μιαν ισχυρή οικο-
νομία, προσπάθησε στην αρχή να δώσει 
μικρή σημασία στον ιό, τα αποτελέσματα, 
όμως, δεν τον αφήνουν να συνεχίσει αυ-
τήν την τακτική (βλ. Ian Bremmer, “The 
coronavirus’ blow to globalization”, Time, 
March 16/23, 2020, p.19).

Επιπλέον, μερικοί θεωρούν τον 
COVID-19 «ως μία στροφή για την ολο-
κληρωτική (global) οικονομία», δηλαδή 
είναι κτύπημα στην παγκοσμιοποίηση 
(ενθ.).  Το λέγουν αυτό γιατί οι χώρες απο-
μονώνονται, λόγω του ιού, παίρνουν μέτρα 
εναντίον ξένων που θέλουν να εισέλθουν  
στο έδαφός τους και άλλα μέτρα.  

Κατά την άποψή μου, οι αντιδράσεις 

των κρατών λόγω του κορωνοϊού είναι η 
υποχρεωτική άμυνά τους και ίσως να μη 
σημαίνουν μια γενική αντίδραση εναντίον 
της παγκοσμιοποίησης.

Αυτό, όμως, που είναι περισσότερο 
επικίνδυνο είναι η εσωτερική κατάστα-
ση των κρατών. Αναστάτωση και ανωμα-
λία. Κλείσιμο των καταστημάτων, μηδέν 
εισπράξεις καμιά φοράν, αδυναμία των 
επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους. Τα κράτη με δυσκο-
λία προσπαθούν να βοηθήσουν.

Ας ελπίσουμε ότι ένα φάρμακο θα 
βρεθεί σύντομα για να μπορέσει η αν-
θρωπότητα να σωθεί.  Άλλως, η τύχη μας 
πάντοτε είναι στα χέρια μας.  Να κάμουμε 
το θαύμα και ν’  αντεπεξέλθουμε.
*Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 

& Διεθνών Σχέσεων  (Η.Ε.Ι. Γενεύης, Ελβετίας), 
Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεοδούλου, πρώην 

μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ

Ο κορωνοϊός στον κόσμο

Ω
ς σημάδι πολιτι-
κής εγγύτητας σε 
περίοδο ψυχικής 
απόστασης ερμή-
νευσε ο Γερμανός 
Υφυπουργός Ευ-
ρωπαϊκών Υποθέ-

σεων το πράσινο φως που έδωσαν οι 
Βρυξέλλες και άνοιξαν τον δρόμο για 
ένταξη στην ΕΕ της Αλβανίας και των 
Σκοπίων. Αυτά, τη στιγμή που οι λαοί 
της ΕΕ, από τους πρωτεργάτες της Ένω-
σης μέχρι και τα πιο πρόσφατα μέλη, 
απομονώνονται σωματικά στον αγώνα 
ενάντια στην εξάπλωση του κορωνοϊ-
ού. Αυτά, την ώρα που οι Ευρωπαίοι 
μένουν σπίτι, την ώρα που οι ήρωες 
του τομέα της Υγείας κάνουν υπεράν-
θρωπες προσπάθειες στα γονατισμένα 
συστήματα υγείας, που παλεύουν με τις 
ελλείψεις αναλωσίμων, την ώρα που η 
Γερμανία  γύρισε την πλάτη και στα 26 
άλλα κράτη μέλη, έκλεισε τα σύνορα και 
απαγόρευσε τις εξαγωγές αναλωσίμων 
υγείας και  αρνείται την έκδοση κορωνο-

ομολόγου.  Ακριβώς αυτήν την στιγμή 
η Ε.Ε. επέλεξε να σταθεί «ψυχικά» στους 
λαούς της Αλβανίας και των Σκοπίων, 
έχοντας την πλήρη στήριξη της Γαλλίας.

«Είναι μια σημαντική είδηση, μετά από 
απανωτές καθυστερήσεις. Ο δρόμος δεν 
είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, η επιτήρη-
ση των μεταρρυθμίσεων θα κρίνεται στην 
εφαρμογή τους», υποστήριξε ο Μίχαελ 
Ροτ, προσθέτοντας πως αυτήν την είδηση 
«αξίζει να την αναδείξει κάποιος ακόμη 
περισσότερο σε περίοδο απομόνωσης, 
λόγω κορωνοϊού».

Θρίλερ με τη διεύρυνση
και επικοινωνία με τη
σταθεροποίηση

Ζούμε σε περίοδο αστάθειας, οικονο-
μικής και ζωτικής, εν τω μέσω της παν-
δημίας του κορωνοϊού. Ζούμε σε περίοδο 
που για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες τα 
σύνορα της ευρωπαϊκής οικογένειας είναι 
κλειστά. Όχι μόνο τα εξωτερικά, στα οποία  
Θερμοπύλες φυλούν Ελλάδα, Κύπρος και 
Ιταλία. Αλλά και στο εσωτερικό της Ένω-

σης. Ακόμη και μεταξύ των χωρών που 
είναι μέλη της Ζώνης Σένγκεν. Σύμφωνα 
με τον Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
της Γερμανικής Ομοσπονδίας, μεταξύ των 
κλειστών συνόρων βρίσκονται τα δυτικά 
Βαλκάνια που είναι «η εσωτερική αυλή της 
ΕΕ, που θέλουμε να τα σταθεροποιήσουμε 
με εργαλεία την ειρήνη και το κράτος 
δικαίου». Για άλλη μια φορά ευχαρίστησε 
δε τα Σκόπια, μόνο τα Σκόπια, «γιατί κατά 
τη διάρκεια των προετοιμασιών επιλύθηκε 
η ιστορική διαμάχη για την ονομασία 
αποκαθιστώντας φιλικές σχέσεις με τη  
γειτονική Ελλάδα». 

Έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει ότι 
ξεκινά ένας μακρύς και δύσκολος δρόμος, 
αλλά εάν η ΕΕ αφήσει να δημιουργηθεί 
στην περιοχή πολιτικό κενό, τότε θα σπεύ-
σει να το γεμίσει κάποια άλλη δύναμη.

Η αποδοχή των γεγονότων από τη Γαλ-
λία, ώστε να συναινέσει στο «πράσινο φως» 
η Γερμανία, σηματοδότησε την αλλαγή 
στα θέματα διαδικασίας και κυρίως τη 
ρητή πρόβλεψη ότι σε «περίπτωση πι-
σωγυρίσματος θα μπορεί να διακοπεί η 

διαδικασία του προενταξιακού διαλόγου 
και ότι οι μεταρρυθμίσεις θα εξετάζονται 
όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και κατά την 
εφαρμογή τους».

Ζητήματα πρακτικότητας 
λόγω κορωνοϊού

Όλα όσα έχουν προαναφερθεί αποτελούν 
επί της ουσίας θεωρία - αν και καταδεικνύ-
ουν και τον προσανατολισμό αλλά και την 
«αλληλεγγύη» της ΕΕ. Στην πραγματικό-
τητα η συνέχιση της διαδικασίας ένταξης 
εξαρτάται απόλυτα από τις εξελίξεις στην 
ευρύτερη κρίση που έχει προκαλέσει η 
πανδημία του κορωνοϊού. 

Είναι γεγονός, όπως εμφαντικά επανα-
λαμβάνουν οι οικονομολόγοι και οι ανα-
λυτές, πως ουδείς μπορεί να προβλέψει 
σε ποια κατάσταση θα είναι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση ως σύνολο, αλλά και κάθε μέλος 
ξεχωριστά, μετά το τέλος της πανδημίας, 
τόσο σε πολιτικό, όσο και κυρίως σε οι-
κονομικό επίπεδο.

Επιπρόσθετα οι δρόμοι της Αλβανίας 
και των Σκοπίων κατά τη διάρκεια του 

προενταξιακού διαλόγου θα πρέπει να 
χωρίσουν. Αυτό βεβαίως συμβαίνει, 
επειδή περισσότερες χώρες έχουν εγεί-
ρει ενστάσεις σε σχέση με την ένταξη της 
Αλβανίας στην ΕΕ, λόγω του οργανωμένου 
εγκλήματος που ανθεί στη χώρα και των 
σπειρών διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες 
έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους με την 
αλβανική μαφία σε όλη την Ευρώπη. Οι 
αξιώσεις για μεταρρύθμιση της αλβανι-
κής δικαιοσύνης και καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας είναι επιτακτικές και 
προϋπόθεση ένταξης.

Έπεσαν οι μάσκες
Η πανδημία του κορωνοϊού λειτούρ-

γησε όπως ακριβώς οι ενέργειες του Ερ-
ντογάν στο προσφυγικό. Έριξε τις μάσκες 
και αποκάλυψε την ασχήμια.

Οργή και σύγχυση επικρατεί στα 
πρωτοσέλιδα και στους λαούς, κυρίως 
της Ιταλίας και της Ισπανίας, που έμει-
ναν μόνες να παλεύουν με το τέρας μέσα 
στην κόλαση του Δάντη. Η αλληλεγγύη 
εκφράστηκε, αλλά στην πράξη μοιάζει 

με ωραία κοιμωμένη.
Οι 27 όχι μόνον έκλεισαν τα σύνορα 

και απαγόρευσαν τις εξαγωγές ιατρικών 
αναλωσίμων, αλλά απέτυχαν να υιοθε-
τήσουν πιο ισχυρά μέτρα για την κοινή 
αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώ-
σεων της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Μπορεί ο εχθρός να είναι κοινός, ωστόσο 
η μάχη δίδεται από τον καθένα αναλόγως 
συμφερόντων. Οι υπόλοιποι στη μοίρα 
τους. Οι ισχυροί μέχρις εκεί που τους 
επιτρέπει η δύναμή τους και οι ανίσχυ-
ροι μέχρις εκεί που τους υποβάλλει η 
αδυναμία τους. Όλοι μαζί καλούνται, 
παρόλα αυτά, να «παρουσιάσουν προ-
τάσεις σε διάστημα δύο εβδομάδων». Το 
μόνο βέβαιο είναι πως η ΕΕ βρίσκεται 
σε μια επικίνδυνη στροφή, μια καμπή 
που θα οδηγήσει στην άγνωστη επόμε-
νη μέρα. Το μέλλον εξαρτάται από τις 
αποφάσεις της κοινής αντιμετώπισης, 
η οποία εξαρτάται απόλυτα από το αν 
θα υπερισχύσει η άποψη εκείνων που 
μετρούν νεκρούς ή εκείνων που μετρούν 
δισεκατομμύρια…

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ -  ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΥ ΜΙΛΑΣ
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Ο Δήμος Έγκωμης, στο πλαίσιο της 
παγκύπριας συλλογικής προσπάθει-
ας για αποτροπή της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού,  πληροφορεί το κοινό για 
τα ακόλουθα: (α) Γίνονται απολυμάν-
σεις δημόσιων χώρων, όπως στάσεων 
λεωφορείων, πεζοδρόμων και σκυβα-
λοφόρων. (β) Δημόσιοι χώροι, όπως 
πάρκα και παιδότοποι, είναι κλειστοί 
για το κοινό και καλείται το κοινό να 
συμμορφώνεται. (γ) Άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και δεν έχουν κάποιο 
οικείο τους κοντά τους μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Έγκωμης (τηλ. 22453800), 
για οιαδήποτε επείγουσα ανάγκη. (δ) Στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.
engomi.org είναι αναρτημένο ενημερωτικό υλικό για τον κορωνοϊό. Προτρέπουμε 
τους δημότες μας να το διαβάσουν και να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
προσωπικής υγιεινής και προστασίας, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του Υπουρ-
γείου Υγείας και επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.

Green Dot

Αλφαμέγα

Κυπριακά Πανεπιστήμια

Pernod Ricard

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

Δήμος Έγκωμης
Epic

Η Epic, αναγνωρίζοντας την αυξημένη ανάγκη 
για επικοινωνία εξαιτίας της παρούσας κατά-
στασης, δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις των συνδρομητών της. Αξιοποιώντας 
την τεχνολογία και το υπερσύγχρονο δίκτυό 
μας, στηρίζουμε έμπρακτα την οικογένεια, τους 
επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις προκειμένου 
να συνεχίσουν απρόσκοπτα την εργασία, την 
εκπαίδευση, την επικοινωνία, την ψυχαγωγία 
και την ενημέρωσή τους από το σπίτι. Με υψηλό 
αίσθημα ευθύνης, συμβάλλουμε με τον δικό μας τρόπο προς αυτήν την κατεύθυνση, 
υλοποιώντας μια δέσμη μέτρων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο προς όφελος των 
συνδρομητών μας: Διπλασιάζουμε δωρεάν τον όγκο δεδομένων που συμπεριλαμβά-
νεται στα πλάνα Broadband in a Box (στο Broadband in a Box Medium από 40GB σε 
80GB, στο Broadband in a Box Large από 60GB σε 120GB και στο Broadband in a Box 
XLarge από 80GB σε 160GB). Αυξάνουμε δωρεάν την ταχύτητα αποστολής (Upload) 
για όλους τους συνδρομητές υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου. Προσφέ-
ρουμε δωρεάν σε όλους του συνδρομητές της υπηρεσίας τηλεόρασης, το εμπλουτισμένο 
πακέτο Complete Plus, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα κανάλια Novacinema 
& Novasports. Οι πιο πάνω αναβαθμίσεις είναι σε ισχύ από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου. 
Λόγω της έκτακτης κατάστασης, λειτουργούμε με περιορισμένο αριθμό καταστημάτων, 
ενώ για την άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση όλων, μπορείτε να κάνετε τις συναλλαγές 
σας και από το διαδίκτυο ή τηλεφωνικά, καλώντας  το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 
μας στο 136. Για περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/394jXxg.

Λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση στη χώρα μας, η 
Green Dot αποφάσισε την 
αλλαγή των ημερομηνιών 
συλλογής των ανακυκλώσιμων 
υλικών (PMD και Χαρτιού), για 
τις επόμενες 6 εβδομάδες, ως 
ακολούθως: Για τις πιο κάτω εβδομάδες η συλλογή θα γίνεται κανονικά: Δευτέρα, 23 
Μαρτίου έως Κυριακή, 29 Μαρτίου, Δευτέρα, 6 Απριλίου, έως Κυριακή, 12 Απριλίου 
και Δευτέρα, 20 Απριλίου, έως Κυριακή, 26 Απριλίου. Για τις πιο κάτω εβδομάδες 
δεν θα γίνεται συλλογή: Δευτέρα, 30 Μαρτίου, έως Κυριακή, 5 Απριλίου, Δευτέρα, 
13 Απριλίου, έως Κυριακή, 19 Απριλίου και Δευτέρα, 27 Απριλίου, έως Κυριακή, 3 
Μαΐου. H συλλογή θα γίνεται ανά δεκαπενθήμερο αντί ανά εβδομάδα. Η αντιμετώπιση 
του COVID-19 είναι δουλειά όλων μας. Με πειθαρχία και σεβασμό του ενός προς 
τον άλλο θα ξεπεράσουμε αυτήν τη δοκιμασία. Συνιστούμε στους συμπολίτες μας να 
είναι πολύ προσεκτικοί και ευχόμαστε σε όλους υγεία.

Καμπάνια κοινωνικής ευθύνης εγκαινί-
ασαν οι Υπεραγορές Αλφαμέγα. Στόχος της 
όλης προσπάθειας είναι να λειτουργήσει ο 
καθένας από εμάς, σε αυτήν την πολύ δύσκο-
λη περίοδο που η κοινωνία έχει αυξημένες 
ανάγκες, με υπευθυνότητα, συναίσθηση και 
αλληλεγγύη. Τόσο απέναντι στο κοινωνικό 
σύνολο, αλλά και στο προσωπικό των υπε-
ραγορών που καταβάλλει υπεράνθρωπες 
προσπάθειες για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
του κοινού. Τις δυνάμεις τους με τους αν-
θρώπους των υπεραγορών Αλφαμέγα, μέσα από δύο τηλεοπτικά σποτ που γυρίστηκαν 
για τις ανάγκες της καμπάνιας, ένωσαν οι δημοφιλείς ηθοποιοί Λούης Πατσαλίδης, Φώ-
της Γεωργίδης. Θα ακολουθήσουν ανάλογα σποτ και με άλλα αγαπημένα τηλεοπτικά 
πρόσωπα. Κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας είναι η υπενθύμιση ότι ειδικά τώρα πρέπει 
να «Ψωνίζουμε Υπεύθυνα». Ψωνίζουμε έξυπνα και με καλό προγραμματισμό, ώστε 
να έχουν όλοι πρόσβαση στα είδη πρώτης ανάγκης, Ψωνίζουμε για τα αγαπημένα μας 
πρόσωπα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες για να μείνουν όσο πιο ασφαλείς γίνεται, 
Ψωνίζουμε τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία της δικής μας υγείας, των 
συνανθρώπων μας, αλλά και των εργαζομένων στις υπεραγορές. Μένουμε ασφαλείς γι’ 
αυτούς που αγαπάμε, Κρατάμε ασφαλείς αυτούς που μας εξυπηρετούν, Ψωνίζουμε με 
σεβασμό στους γύρω μας, Ψωνίζουμε με ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Με αλληλεγγύη 
και υπευθυνότητα, θα ξεπεράσουμε και αυτήν τη δύσκολη περίοδο!

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19.03.2020, έκτακτη διαδικτυακή συνάντηση των 
μελών  της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων (Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Frederick, ΤΕΠΑΚ, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο UCLAN, Πανεπιστήμιο Νεάπολις και 
Πανεπιστήμιο Κύπρου), η οποία κατέληξε στο παρακάτω ομόφωνο Ψήφισμα: 1) Η 
Σύνοδος χαιρετίζει την πλήρη συμμόρφωση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων  με 
όλα  τα  έκτακτα μέτρα, τα οποία αποφασίζει και εντέλλεται η Κυπριακή Δημοκρατία 
προς αντιμετώπιση των κινδύνων που συνεπάγεται η πανδημία του κορωνοϊού για 
την κοινωνία και την οικονομία. 2) Εκφράζεται η απαρέγκλιτη βούληση των Πανε-
πιστημίων να ολοκληρωθεί, χωρίς καμία καθυστέρηση, το τρέχον εαρινό εξάμηνο 
2020, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2019-2020 του κάθε Πανεπιστημίου, 
όπως αυτό γνωστοποιήθηκε στις φοιτήτριες και φοιτητές στην αρχή του ακαδημαϊ-
κού έτους. Τα Πανεπιστήμια, διά της Συνόδου των Πρυτάνεων, διαβεβαιώνουν και 
πάλι τις φοιτήτριες και φοιτητές τους ότι η ακαδημαϊκή πορεία και επαγγελματική 
τους αποκατάσταση αποτελούν, μαζί με τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειάς 
τους, ύψιστη προτεραιότητα. 3) Παράλληλα, τα Πανεπιστήμια έχουν ανταποκριθεί 
στην ανάγκη για συνέχιση της παροχής αξιόπιστης και ποιοτικής προπτυχιακής και 
μεταπτυχιακής Ανώτερης Εκπαίδευσης, υλοποιώντας  την εκπαιδευτική διαδικα-
σία εξ αποστάσεως, για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών, αξιοποιώντας διαδικτυακά και 
ψηφιακά εργαλεία και τεχνικές. Η  υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης στα Κυπριακά 
Πανεπιστήμια συνεχίζει να παραμένει διασφαλισμένη, με την ενεργό συνδρομή και 
εποικοδομητική συνεισφορά του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας 
της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.). 4) Οι επενδύσεις τις οποίες έχουν πραγμα-
τοποιήσει τα Πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια στις ψηφιακές υποδομές τους,   στις 
νέες καινοτόμες τεχνολογίες, καθώς και στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας του άριστου 
εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, τους διασφαλίζουν τη δυνατότητα να 
συνεχίσουν την εκπαιδευτική αποστολή τους, ενώ παράλληλα στηρίζουν και ενδυνα-
μώνουν την κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα τη δύσκολη αυτή στιγμή για 
τον τόπο μας. 5) Τα Πανεπιστήμια θέτουν στη διάθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
όλους τους διαθέσιμους, πέραν της διατήρησης της λειτουργικής ικανότητάς τους, 
ανθρώπινους (ακαδημαϊκούς, τεχνικούς και διοικητικούς), άυλους και υλικούς πόρους, 
προς υποστήριξη των όποιων περαιτέρω μέτρων αποφασιστούν στην κατεύθυνση 
της μείωσης των επιπτώσεων  της πανδημίας στον κυπριακό λαό.

Παρόλο που όλες οι κυβερνήσεις παγκοσμίως έχουν ενισχύσει τα μέτρα αντιμετώπι-
σης του COVID-19, πολλές υγειονομικές Αρχές εξέφρασαν ανησυχίες για ενδεχόμενη 
έλλειψη βασικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου και του αντισηπτικού των χεριών. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η Ricard SAS, παγκοσμίως γνωστή στην αγορά για τη μεγάλη ποικιλία 
brands που κατέχει στην κατηγορία των οινοπνευματωδών ποτών, όπως Chivas Regal, 
Absolut, Jameson, Glenlivet, Ballantine’s, Havana Club, Beefeater κ.α., αποφάσισε να 
δωρίσει 70.000 λίτρα καθαρού αλκοόλ στην εταιρεία Laboratoire Cooper, που κατέ-
χει σημαντική θέση στον τομέα των καθημερινών προϊόντων υγείας και αποτελεί την 
κορυφαία εταιρεία που προμηθεύει όλα τα φαρμακεία στη Γαλλία με αντισηπτικά των 
χεριών. Η κίνηση αυτή θα επιτρέψει στην Cooper να αυξήσει τις παραδόσεις αλκοόλ 
στα φαρμακεία για την παραγωγή υδροαλκοολικού τζελ, που ισοδυναμεί περίπου με 
1,8 εκατομμύριο φιαλίδια των 50 ml, ενώ την ίδια στιγμή δεσμεύτηκε να προσφέρει 
τον αντίστοιχο αριθμό δωρεάς σε διάφορους οργανισμούς υγείας. Άλλες θυγατρικές 
εταιρείες της Pernod Ricard σε ολόκληρο τον κόσμο συμβάλλουν επίσης στις τοπικές 
προσπάθειες που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της πανδημίας και την προσφορά 
βοήθειας στους συμπολίτες τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στη Σουηδία, Ιρλανδία, Ισπανία 
και ΗΠΑ, όπου αναπτύσσονται πρωτοβουλίες για την άμεση παραγωγή αντισηπτικού 
στα εργοστάσιά τους ή προμηθεύοντας τις κοινότητες μέσω των διαθέσιμων αποθε-
μάτων καθαρού αλκοόλ. -Στη Σουηδία, το αποστακτήριο της Absolut Vodka προσφέ-
ρει οινοπνευματώδη σε μεγάλη κλίμακα, με σκοπό την παραγωγή αντισηπτικού για 
τη φροντίδα της δημόσιας υγείας. -Στην Αμερική, ανταποκρινόμενες στην έκκληση 
της Κυβέρνησης για δράση, η Pernod Ricard (ΗΠΑ), το εργοστάσιο παραγωγής και 
τα αποστακτήρια στην πολιτεία Αρκάνσας για την εταιρεία Rabbit Hole (Kεντάκι), η 
Smooth Ambler (Δυτική Βιρτζίνια) και η TX Whiskey (Tέξας) άρχισαν να παράγουν 
αντισηπτικό των χεριών. -Στην Ισπανία και την Ιρλανδία, η Pernod Ricard και η Irish 
Distillers ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν τις τεχνικές και παραγωγικές εγκαταστάσεις 
τους, αλλά και βοήθεια από το ανθρώπινο δυναμικό τους στην υπηρεσία των Αρχών 
για την παραγωγή αντισηπτικού των χεριών. -Άλλες πρωτοβουλίες πραγματοποιούνται 
σε συνεργασία με άλλες θυγατρικές εταιρείες -μεταξύ των οποίων είναι και η Βρετανία- 
και θα ανακοινωθούν σύντομα. Επίσημος αντιπρόσωπος και εισαγωγέας στην Κύπρο 
είναι η εταιρεία Tempo Beverages Cyprus.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πά-
φου, ακολουθώντας  τη διαχρονική 
πολιτική του για συνεχή προσφορά και 
υποστήριξη προς την τοπική κοινωνία, 
διαθέτει  ακαδημαϊκούς και τεχνολογι-
κούς πόρους για να συνδράμει και να 
ενισχύσει την προσπάθεια για περιο-
ρισμό  των συνεπειών της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό το Πανεπιστήμιο δημιούργησε 
δύο νέες υπηρεσίες, οι οποίες σχεδιάστηκαν από το Συμβουλευτικό Κέντρο Έρευνας και 
Ψυχολογικών Υπηρεσιών (ΣΚΕΨΥ)  και το εργαστήριο Πληροφορικής  NUP Intelligent 
Systems Lab. Οι δύο νέες υπηρεσίες στελεχώνονται από τα μέλη της ακαδημαϊκής του 
κοινότητας και απευθύνονται, χωρίς καμία επιβάρυνση, στο προσωπικό των Νοσοκο-
μείων καθώς και στην μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα της Επαρχίας Πάφου. Πιο 
συγκεκριμένα: Α) Δημιουργήθηκε ειδική τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήρι-
ξης του Συμβουλευτικού Κέντρου Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.), η 
οποία  απευθύνεται σε όλο το ιατρικό, παραϊατρικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των 
κρατικών και ιδιωτικών νοσοκομείων και κλινικών της Επαρχίας της Πάφου. Σκοπός της 
τηλεφωνικής γραμμής είναι η ψυχολογική υποστήριξη των ενδιαφερομένων σε θέματα 
που αφορούν την πανδημία του κορωνοϊού και των οιωνδήποτε  επιπτώσεων  μπορεί να 
έχει η πανδημία στην καθημερινότητά τους. Οι σύμβουλοι της γραμμής, υπό την εποπτεία 
του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις, χειρίζονται όλα τα περιστατικά 
με πλήρη  επαγγελματισμό, τηρούν την αρχή της ανωνυμίας και δεν ζητούν οποιαδήποτε 
προσωπικά στοιχεία. Οι ώρες λειτουργίας της γραμμής υποστήριξης  είναι: Δευτέρα έως  
Κυριακή,  8.00-20.00. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 96-417024. Β) Το Τμήμα Πλη-
ροφορικής του Πανεπιστημίου και το Εργαστήριο Intelligent Systems δημιούργησαν μία 
νέα  ιστοσελίδα για υποστήριξη μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών, η οποία στοχεύει 
να λειτουργήσει ως απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη των συμμετεχόντων. Ομάδα 
καθηγητών του Τμήματος, σε συνεργασία με υποψήφιους διδάκτορες και  φοιτητές, θα 
προσφέρουν απομακρυσμένη βοήθεια σε μαθητές και καθηγητές της Επαρχίας Πάφου 
που αντιμετωπίζουν τεχνικές δυσκολίες σύνδεσης και αλληλεπίδρασης με το λογισμικό, 
το οποίο  χρησιμοποιείται από τη δημόσια εκπαίδευση στο πλαίσιο της διαδικασίας τηλε-
διδασκαλίας των μαθητών. Η όλη υπηρεσία  σχεδιάστηκε με σκοπό την εξ αποστάσεως 
τεχνική υποστήριξη σε μαθητές και καθηγητές, σχετικά με την εγκατάσταση και χρήση 
εφαρμογών τηλεκπαίδευσης (distance learning). Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 
έχοντας την εμπειρία από τα Προγράμματα Σπουδών του, τα οποία παρέχονται παράλληλα 
με τη συμβατική μορφή τους και σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κατέχει την τεχνογνωσία 
να βοηθήσει στην ομαλή λειτουργία της διαδικασίας. Ο σύνδεσμος για την είσοδο στην 
πλατφόρμα είναι: http://isl.nup.ac.cy/helpdesk. 

Η PrimeTel, υποστηρίζοντας την παγκύπρια 
πρωτοβουλία #Stayhome και αναγνωρίζο-
ντας την αυξημένη ανάγκη των συνδρομητών 
της για επικοινωνία, παρέχει δωρεάν χρόνο 
ομιλίας, SMS και Mobile Internet σε όλους, 
ώστε να μπορούν να επικοινωνούν χωρίς 
περιορισμούς με τα αγαπημένα τους πρό-
σωπα. Συγκεκριμένα, για να διασφαλίσει ότι 
θα εξυπηρετηθεί κάθε ανάγκη επικοινωνίας, 
παρέχει εντελώς δωρεάν, μέχρι τέλος Μαρτί-
ου, σε όλους τους συνδρομητές συμβολαίου 
κινητής 5.000 λεπτά ομιλίας και 5.000 SMS 
προς όλα τα εθνικά δίκτυα καθώς και 5GB 
Mobile Internet. Οι συνδρομητές αρκεί να στείλουν με SMS τη λέξη «Stayhome» στο 
8533 για να ενεργοποιηθεί η προσφορά. Η σύνδεσή μας με όσους αγαπάμε, γίνεται 
πιο δυνατή από ποτέ! Η PrimeTel αναβαθμίζει αυτόματα τη σύνδεση του Internet στο 
σπίτι για όλους τους υφιστάμενους συνδρομητές της. Έτσι, από την 1η Απριλίου όλοι 
οι νέοι και υφιστάμενοι συνδρομητές της θα απολαμβάνουν ποιοτική επικοινωνία με 
ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες στο διαδίκτυο. Παράλληλα, η εταιρεία είναι απόλυτα 
προετοιμασμένη και έχει ήδη προχωρήσει σε ένα πλάνο ενεργειών που εξασφαλίζει 
την ομαλή λειτουργία του δικτύου της παρέχοντας ασφαλή, αξιόπιστη και ταχύτατη 
διασύνδεση ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. H PrimeTel αποδεικνύει γι’ 
ακόμη μια φορά πως μπορεί να προσφέρει ασυναγώνιστες τιμές στην κινητή, το Internet 
και την τηλεόραση. Οι νέες προσφορές υπόσχονται ακόμη μεγαλύτερη οικονομία με 
έκπτωση έως και 50% για τους πρώτους έξι μήνες σε όσους συνδρομητές επιθυμούν 
να κάνουν νέα σύνδεση σε υπηρεσίες κινητής, Internet για το σπίτι ή και τηλεόρασης. 
Συγκεκριμένα, οι συνδρομητές μπορούν να επιλέξουν σύνδεση Internet για το σπίτι 
από €9,95/μήνα, πακέτο τηλεόρασης από €4,50/μήνα και πρόγραμμα κινητής από 
μόνο €7,50/μήνα. Προκειμένου να διευκολύνει τους συνδρομητές της να αποφύγουν 
τις άσκοπες μετακινήσεις, η  PrimeTel παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης νέας συσκευ-
ής και νέου συμβολαίου Online, με ένα τηλεφώνημα στο 133 ή με ένα Δωρεάν SMS 
στο 8585 και άμεση παραλαβή στο σπίτι. Ανοιχτά παραμένουν, επίσης, επιλεγμένα 
καταστήματα PrimeTel προκειμένου να εξυπηρετούν τις σημαντικές, αυτήν τη δύσκολη 
περίοδο, ανάγκες επικοινωνίας των συνδρομητών. Τα καταστήματα λειτουργούν με 
μειωμένο ωράριο και αυξημένα μέτρα προστασίας για εργαζομένους και επισκέπτες 
και εφαρμόζεται έλεγχος ροής εισερχόμενων πελατών σύμφωνα και με τις οδηγίες του 
Υπουργείου. H Κύπρος μένει σπίτι! Η σύνδεσή μας με όποιους αγαπάμε παραμένει 
και τώρα γίνεται, πιο δυνατή από ποτέ! Μένουμε σπίτι αλλά συνεχίζουμε να επικοινω-
νούμε με όσους αγαπάμε. #StayHome #StaySafe #ConnectFromHome #PrimeTel.

PrimeTel

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), σε συνέχεια των μέτρων που 
έχουν ήδη ληφθεί, πληροφορεί το κοινό ότι από τις 
6.00 μ.μ. της 24ης Μαρτίου 2020 εφαρμόζει και τα 
ακόλουθα μέτρα, σύμφωνα με το σχετικό Διάταγμα 
του Υπουργού Υγείας: Κλείνουν για το κοινό και δεν 
επιτρέπεται η πρόσβαση στον Δημόσιο Κήπο, στο 
Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο (Μώλος), 
στην Ακτή Ολυμπίων και σε όλους τους υπόλοιπους 
δημόσιους χώρους συνάθροισης όπως πάρκα, παι-
δότοπους, ανοιχτούς χώρους αθλήσεως, πλατείες, 
εκδρομικούς χώρους, παραλίες και μαρίνες. Αναστέλλεται η λειτουργία οποιασδή-
ποτε μορφής λαϊκών αγορών, η πλανοδιοπώληση και τα παζαράκια. Στο πλαίσιο της 
απαγόρευσης του εθίμου της «λαμπρατζιάς», ο Δήμος θα προβεί σε κατάλληλες ενέρ-
γειες για άμεση απομάκρυνση της ξυλείας ή άλλων υλικών που έχουν συγκεντρωθεί 
σε σχέση με το έθιμο αυτό. Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει και τα εξής: Οι δημοτικοί 
χώροι στάθμευσης στον παραλιακό δρόμο θα είναι κλειστοί τα Σαββατοκύριακα και 
τις αργίες. Συνεργεία του Δήμου εντατικοποιούν την απολύμανση τόσο δημοτικών 
υποστατικών και δημόσιων χώρων όσο και χώρων που αποτελούν εστίες μετάδοσης 
του ιού (π.χ. στάσεις λεωφορείων, κάδοι σκυβάλων κλπ.). Καλεί τους δημότες του όπως 
τοποθετούν τα σκύβαλά τους σε διπλά σακούλια, ώστε να αποφεύγεται διασκορπισμός 
οικιακών σκυβάλων πριν ή/και κατά την περισυλλογής τους. Ενημερώνει το κοινό ότι 
η αποπληρωμή των εξώδικων προστίμων μπορεί να γίνεται διαδικτυακά μέσω της 
JCC. Παράλληλα και μέχρι 30/04/2020, δεν θα επιβάλλεται επιβάρυνση 50% μετά το 
πέρας των 15 ημερών σε εξώδικα των οποίων οι επηρεαζόμενοι δεν έχουν πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.limassolmunicipal.
com.cy ειδική υποσελίδα, στην οποία βρίσκονται αναρτημένες όλες οι πληροφορίες 
(μέτρα, ανακοινώσεις, κ.λπ) που αφορούν την πρόληψη και προστασία από την πανδημία, 
και καλείται το κοινό να τις χρησιμοποιεί. Καλούνται οι δημότες να επιδείξουν υψηλό 
αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και να ενημερώνονται τακτικά από την ιστοσελίδα και τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου σε σχέση με επικαιροποιημένα μέτρα/οδηγίες.

Δήμος Λεμεσού Lidl Κύπρου
Για τη Lidl Κύπρου η υγεία και η ασφά-

λεια των πελατών και των εργαζομένων 
της συνιστά απόλυτη προτεραιότητα. Γι’ 
αυτό και ενισχύει τα μέτρα υγιεινής και 
ασφάλειας στα καταστήματά της για τον 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
Covid-19 με την πρωτοβουλία τοποθέ-
τησης προστατευτικών διαχωριστικών 
από πλεξιγκλάς στα ταμεία και επιπλέον 
σταθμών αντισηψίας χεριών στους χώρους 
των καταστημάτων. Η τοποθέτηση των 
προστατευτικών διαχωριστικών έχει τεθεί ήδη σε όλα τα ταμεία του δικτύου καταστημάτων 
της Lidl Κύπρου. Οι εργαζόμενοι στα 17 καταστήματα και το εφοδιαστικό κέντρο λαμβά-
νουν ατομικά μέτρα προστασίας με γάντια και αντισηπτικά χεριών, ενώ εφαρμόζεται η 
νομοθετικού χαρακτήρα οδηγία της αναλογίας του ενός ατόμου ανά 8τ.μ ., που μειώνει 
την πιθανότητα διασποράς του ιού. Η Lidl Κύπρου προχωρά σε πρωτοβουλία εφαρμογής 
χρονικής ζώνης αγορών κατά προτεραιότητα, με στόχο να διευκολύνει την καλύτερη πρό-
σβαση καταναλωτών ηλικίας άνω των 65 ετών καθώς και ΑμεΑ στα καταστήματά της. Η 
πρωτοβουλία για τη χρονική ζώνη αγορών κατά προτεραιότητα τέθηκε σε εφαρμογή από 
την Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020 και ισχύει καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 
έως τις 10 το πρωί και την Κυριακή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί, σε όλο το δίκτυο των 17 
καταστημάτων της. Οι καταναλωτές παρακαλούνται να ακολουθούν και τις οδηγίες των 
συνεργατών ασφαλείας στις εισόδους των καταστημάτων. Παράλληλα και για την προ-
φύλαξη της δημόσιας υγείας εφαρμόζει όλες τις νομοθετικού χαρακτήρα ειδικές οδηγίες 
προσέλευσης στα καταστήματά της. Τέλος, στη χορήγηση έκτακτης παροχής χρηματικού 
ποσού ύψους 200.000 ευρώ σε όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως βαθμίδας, προ-
χωρεί η Lidl Κύπρου. Το χρηματικό ποσό θα καταβληθεί αναλογικά στους περισσότερους 
από 600 εργαζομένους με τη μισθοδοσία Μαρτίου, ως επιβράβευση των προσπαθειών 
τους για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας στην πρωτοφανή και 
συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19. 
Με αποφασιστικότητα, ευελιξία και σχεδιασμό η Lidl Κύπρου βρίσκεται  δίπλα στους 
εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες στην εφοδιαστική αλυσίδα και τους 
πελάτες για ν’ αντεπεξέλθουν στη δύσκολη αυτή περίοδο.

Ο Δήμος Στροβόλου, σύμφωνα με το Διά-
ταγμα του Υπουργού Υγείας, δυνάμει του περί 
Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, κεφ. 260 ενημερώνει 
τους Δημότες ότι οφείλουν να εξαλείψουν τις 
αχρείαστες διακινήσεις τους, ενώ για τις απαραί-
τητες να προσκομίζουν τα ενδεικνυόμενα από 
το Διάταγμα αποδεικτικά. Με βάση το Διάταγμα, όλα τα πάρκα, συμπεριλαμβανομένου 
και του Γραμμικού Πάρκου, παιδότοποι και ανοιχτοί χώροι αθλήσεως είναι κλειστά 
για το κοινό. Κλειστοί θα είναι και οι δημόσιοι χώροι συνάθροισης όπως πλατείες και 
εκδρομικοί χώροι, ενώ και η Λαϊκή Αγορά Στροβόλου αναστέλλει τη λειτουργία της. 
Παρακαλούνται οι δημότες να ενημερώνουν την Αστυνομία στο τηλέφωνο 22802121 
για τυχόν παράβαση του Διατάγματος στα πάρκα και τους δημόσιους χώρους που έχουν 
κηρυχθεί κλειστοί. Παράλληλα, καλούνται οι δημότες να ενημερώνουν τον Δήμο στο 
τηλέφωνο 99643044 για τυχόν συσσώρευση ξύλων για λαμπρατζιές.

Δήμος Στροβόλου

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

25μένουμεσπίτι
stayathome



Την Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 
2020, πραγματοποιήθηκαν για έκτη 
συνεχόμενη χρονιά τα Βραβεία Ποιότη-
τας του περιοδικού «Γαστρονόμος», με 
στόχο να βραβευτούν Κύπριοι παραγω-
γοί οι οποίοι τιμούν και αναδεικνύουν 
με τον καλύτερο τρόπο τα εγχώρια 
προϊόντα, καθώς και το νησί μας στο 
εξωτερικό. Ανάμεσα στα 11 συνολι-
κά βραβεία που δόθηκαν, το Λαϊκόν 
Καφεκοπτείον και συγκεκριμένα ο 
«Καφές Λαϊκού» έλαβε το βραβείο στην 
κατηγορία «Προϊόντος Ευρείας Κατανάλωσης». Εκ μέρους της εταιρείας, το βραβείο 
παρέλαβε ο κ. Γιάννος Βαλανίδης, Γενικός Διευθυντής του Λαϊκού Καφεκοπτείου, 
εκφράζοντας τη χαρά και την υπερηφάνεια της εταιρείας για το βραβείο αυτό. Μέσα 
από την ομιλία του ο κ. Βαλανίδης επεσήμανε πως ο Καφές Λαϊκού μετρά πάνω από 
70 χρόνια στην κυπριακή αγορά και αποτελεί ηγετικό προϊόν στην κατηγορία του. Ένα 
προϊόν που συνοδεύει την κάθε μας μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, στη δουλειά, 
στην ξεκούραση, στην παρέα, στη διασκέδαση, σε κάθε μας στιγμή. Ο κ. Βαλανίδης 
ευχαρίστησε τους διοργανωτές των Βραβείων Ποιότητας, την Laiko Cosmos Trading 
Ltd που φροντίζει να φτάνει ο καφές σε κάθε γωνιά του νησιού, καθώς και όλους τους 
εργαζόμενους στον Όμιλο Λαϊκού που καθημερινά προσφέρουν την αγάπη και το 
μεράκι τους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τέλος, δεν παρέλειψε να ευχαρι-
στήσει τους χιλιάδες καταναλωτές του Καφέ Λαϊκού για την καθημερινή προτίμηση 
και αγάπη που δείχνουν στο προϊόν. Ο Καφές Λαϊκού παράγεται από επιλεγμένες 
ποικιλίες καφέ Arabica της Βραζιλίας και της Αφρικής με σύγχρονα μηχανήματα 
ψησίματος, αλέσματος και συσκευασίας, ώστε να κρατά πάντα την ίδια εξαιρετική 
ποιότητα. Δίκαια έχει χαρακτηριστεί ως ο «Χρυσός Καφές της Κύπρου», αφού απο-
τελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης και της ιστορίας του τόπου μας. Σήμερα, 
το Λαϊκόν Καφεκοπτείον είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία παραγωγής κυπριακού 
καφέ και ως πρωτοπόρος στην κυπριακή αγορά συνεχίζει να γράφει με επιτυχία την 
ιστορία του κυπριακού καφέ, μια ιστορία 70 και πλέον χρόνων.

Το Γραφείο Επιτρόπου Προε-
δρίας και το Ευρωπαϊκό Πανεπι-
στήμιο Κύπρου διά των επίσημων 
εκπροσώπων τους, τον Επίτροπο 
Προεδρίας Φώτη Φωτίου και 
τον Πρύτανη Καθηγητή Κώστα 
Γουλιάμο, υπέγραψαν Μνημόνιο 
Συνεργασίας. Μεταξύ άλλων, το 
Μνημόνιο Συνεργασίας προνοεί 
τη διεύρυνση της συνεργασίας 
με την Παγκόσμια Ομοσπονδία 
Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ), 
την Παγκόσμια Συντονιστική 
Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα 
(ΠΣΕΚΑ) και την Παγκόσμια Οργάνωση Νέων Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ), 
τη συνδιοργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων σε θέματα που αφορούν τομείς κοι-
νού ενδιαφέροντος, καθώς και την υλοποίηση κοινωφελών δράσεων στο πλαίσιο 
της κοινωνικής προσφοράς των δύο πλευρών. Στο πλαίσιο του Μνημονίου οι δύο 
πλευρές θα συνεργαστούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης, το οποίο θα δώσει την ανα-
γκαία ώθηση στη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών στα θέματα που αφορούν 
τους Κυπρίους της Διασποράς και θα συμβάλει αποφασιστικά στον συντονισμό και 
στην κοινή δράση και για άλλα θέματα στο πλαίσιο  των αρμοδιοτήτων του Γραφείου 
Επιτρόπου Προεδρίας όπως η προσφορά, επί ετήσιας βάσης και υποτροφιών σε 
παιδιά εγκλωβισμένων γονέων. Παράλληλα, στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, 
θα υλοποιηθούν διάφορες δράσεις όπως η συνδιοργάνωση σεμιναρίων (workshops), 
διαλέξεων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, 
προς τους Κύπριους της Διασποράς.

Η Hyundai Motor στην 
Ινδία έβαλε το νέο ηλεκτρικό 
KONA στα παγκόσμια ρεκόρ 
Guinness, με την επίδοση της 
πιο μεγάλης ανάβασης να φτά-
νει τα 5.731 μέτρα, στο Πέρα-
σμα Sawula, στο Θιβέτ. Με 
αυτήν την επίδοση, το KONA 
κατέρριψε το προηγούμενο 
ρεκόρ των 5.715,28 μέτρων 
με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. 
Σε δηλώσεις του ο τοπικός 
Διευθύνων Σύμβουλος της 
Hyundai ανέφερε σχετικά: 
“Αυτή είναι μια περήφανη 
στιγμή για όλους. Το ηλεκτρικό 
KONA έχει φέρει επανάσταση, 
καταρρίπτοντας τους μύθους 
για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
και αποτελεί πραγματική έκ-
φραση της φιλοσοφίας της Hyundai για την αυτοκίνηση του μέλλοντος, οδηγώντας 
την κούρσα της νέας τεχνολογίας. Στην αποστολή με τίτλο Emission Impossible, το 
KONA Electric απέδειξε τη γενναιότητά του στα πιο σκληρά εδάφη χωρίς συμβιβα-
σμούς στις επιδόσεις”. Και συνέχισε: “Το KONA Electric είναι εμβληματικής τεχνο-
λογίας και είναι το πρώτο πράσινο μεγάλων αποστάσεων, με αυτονομία 452 χλμ/
φόρτιση, ανεβάζοντας την εμπιστοσύνη του αγοραστικού κοινού προς το μοντέλο”. 
Ο εκπρόσωπος των Guinness World RecordsTM δήλωσε με τη σειρά του: “Ένα νέο 
ρεκόρ έχει καταγραφεί για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγχαίρουμε την Hyundai Motor 
για το κατόρθωμά της”. Το KONA Electric απέδειξε αληθινή αξιοπιστία σε ακραίες 
συνθήκες. Στη διάρκεια της διαδρομής, στάθηκε στο ύψος του σαν ένα πραγματικό 
SUV σε εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, 
συνεχή χιονόπτωση και παγωμένους δρόμους. Το Ηλεκτρικό Σύστημα Ελέγχου Στα-
θερότητας (ESC) εξασφάλισε τη  σταθερότητα του οχήματος σε όλες τις περιπτώσεις. 
Τεχνολογία και επιδόσεις ανέβηκαν στο υψηλότερο σημείο χέρι-χέρι, κάνοντας το 
πράσινο αυτό μοντέλο περήφανο για το επίτευγμά του.

Στη Lidl για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η διάκριση 
«Retailer of the Year Europe 2019-2020»

To CBS υιοθετεί την πολιτική δωρεάν Παιδείας 
που ακολουθούν τα κρατικά πανεπιστήμια

Ημερίδα με θέμα «Μαζί για ένα Καλύτερο 
Διαδίκτυο», στο πλαίσιο της Ημέρας Ασφαλούς 

Διαδικτύου 2020

CY-Biobank, Κέντρο Αριστείας Έρευνας και 
Καινοτομίας Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα 

Πανεπιστημίου Κύπρου

Η ΕΚΟ Κύπρου καινοτομεί και πάλι, με την 
έξυπνη, πρωτοποριακή εφαρμογή “ΕΚΟ Smile”

Βραβεία Ποιότητας για τον Καφέ Λαϊκού

Μεγάλη απήχηση είχε η Ημερίδα Καριέρας 
της Hermes Airports

Μεγάλη απήχηση είχε η Ημερίδα 
Καριέρας που διοργάνωσε η Hermes 
Airports στις 6 και 7 Μαρτίου 2020, 
στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Σκοπός 
της εκδήλωσης ήταν η παροχή πλη-
ροφόρησης και δυνατοτήτων δικτύ-
ωσης στα άτομα που ενδιαφέρονται 
να εργοδοτηθούν στις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στα αεροδρόμια 
Λάρνακας και Πάφου. Οι συμμετέχο-
ντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
από κοντά τις εταιρείες, που έχουν 
την ευθύνη διαχείρισης της επίγει-
ας εξυπηρέτησης των επιβατών και των αεροσκαφών, των καταστημάτων και των 
καφεστιατορίων, των υπηρεσιών ασφάλειας και καθαριότητας, καθώς και το τμήμα 
Πολιτικής Αεροπορίας και του Πύργου Ελέγχου. Μέσα από σεμινάρια και παρουσιά-
σεις γνώρισαν, εξάλλου, τον τρόπο διεκπεραίωσης όλων των εργασιών που συνιστούν 
τη σύνθετη καθημερινή λειτουργία ενός αεροδρομίου. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, 
ξεναγήσεις στους χώρους του αεροδρομίου, ενώ οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν 
για θέσεις εργασίας που είναι ανοικτές αυτήν την περίοδο σε διάφορα τμήματα των 
αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου και όσοι ενδιαφέρονταν, υπέβαλαν αιτήσεις στις 
αρμόδιες εταιρείες. Στην Ημερίδα Καριέρας συμμετείχαν οι εταιρείες Hermes Airports, 
Cyprus Airports Duty Free, Cyprus Airports F&B, Hellenic Tzilalis, ICTS, Swissport, 
LGS Handling, S&L Airport Services, Abelair Aviation, Airmotive Aviation, Bird 
Aviation, Petsas Car Rentals και το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

H Lidl απέσπασε για 2η φορά 
την κορυφαία ευρωπαϊκή διάκριση 
«Retailer of the Year Europe 2019 - 
2020», ξεχωρίζοντας ως η αγαπημένη 
αλυσίδα υπεραγορών των καταναλω-
τών στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια 
διάκριση ιδιαίτερης σημασίας, καθώς 
αξιολογήθηκε από περίπου 850.000 
καταναλωτές σε διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες και βασικά πεδία αξιολόγησης 
ήταν το επίπεδο των τιμών και οι προ-
σφορές, η ποιότητα των προϊόντων 
και η σύνθεση της γκάμας, η εξειδίκευση, η αξιοπιστία, η φιλικότητα προς του πελά-
τες, η εξυπηρέτηση κ.ά. Η Lidl διακρίθηκε στο πλαίσιο 1.500.000 αξιολογήσεων. Η 
κορυφαία αυτή διάκριση επιβραβεύει τη δέσμευση της Lidl για παροχή προϊόντων 
υψηλής ποιότητας στις πιο χαμηλές τιμές γι’ ακόμη μια χρονιά, έχοντας πάντα στο 
επίκεντρο των δραστηριοτήτων της την ικανοποίηση των καταναλωτών.

Το κολέγιo CBS απο-
φάσισε να υιοθετήσει 
την πολιτική δωρεάν 
Παιδείας που ακολου-
θούν τα Κρατικά Πανε-
πιστήμια (Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, ΤΕ.ΠΑ.Κ.). Η 
πολιτική αυτή αφορά 
το εγκεκριμένο από 
τον ΔΙΠΑΕ πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – BSc, διάρκειας τεσσάρων ετών στην 
αγγλική γλώσσα. Στο πτυχίο αυτό μπορούν να φοιτήσουν δωρεάν απόφοιτοι Λυκείου 
(δημόσιου ή ιδιωτικού) με βαθμό όχι μικρότερο του 16/20 (80/100) στο μάθημα των 
Αγγλικών, βαθμό C στα IGCSC ή βαθμό 5,5 στα IELTS. Αφορά όλους τους Κύπριους 
πολίτες και όχι μόνο δικαιούχους κρατικής φοιτητικής χορηγίας. Με την απόκτηση 
του πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι απόφοιτοι αποκτούν ταυτόχρονα και το 
πιστοποιητικό Γενικής Τραπεζικής (General Banking) από τον Αμερικάνικο Σύνδεσμο 
Τραπεζών, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από όλες τις Τράπεζες στην Κύπρο αλλά και 
διεθνώς (πέραν των δύο χιλιάδων υπαλλήλων των Τραπεζών στην Κύπρο κατέχουν το 
πιστοποιητικό αυτό). Σημειώνεται ότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο πρώτων 
ετών, οι φοιτητές θα έχουν μιαν από τις πιο κάτω επιλογές: Nα ολοκληρώσουν τις σπουδές 
τους στο κολέγιο, να συνεχίσουν τις σπουδές τους για άλλα δύο έτη στο Liverpool John 
Moores University στο Ηνωμένο Βασίλειο (νοουμένου ότι οι φοιτητές θα καταβάλλουν 
τα δίδακτρα και έξοδα φοίτησής τους) λαμβάνοντας ένα από τα παρακάτω πτυχία: BA 
Business with Finance, BA Business with Marketing, BA Business with International 
Business Management, να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Grandall University του 
Καναδά (νοουμένου ότι οι φοιτητές θα καταβάλλουν τα δίδακτρα και έξοδα φοίτησής 
τους), λαμβάνοντας το πτυχίο International Bachelor of Commerce. Για περισσότερες 
πληροφορίες αποταθείτε στο κολέγιο CBS ή επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22459090.

Στο πλαίσιο της Διεθνούς 
Ημέρας για την Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο  πραγματοποιήθηκε 
Ημερίδα με θέμα: «Μαζί για ένα 
Καλύτερο Διαδίκτυο». Η Ημερίδα 
διοργανώθηκε από το Υπουρ-
γείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, σε 
συνεργασία με τη Cyta και την 
Epic, καθώς και με την υποστή-
ριξη των εταίρων του Κέντρου 
Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου 
- CΥberSafety και της Εθνικής Στρατηγικής για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παι-
διά στην Κύπρο. Με στόχο την καλλιέργεια της υπευθυνότητας, του σεβασμού, αλλά 
και της κριτικής και της δημιουργικής αξιοποίησης του Διαδικτύου στη ζωή μας, η 
Ημερίδα λειτούργησε ως μία υπενθύμιση του καθήκοντος όλων, της Πολιτείας, των 
εκπαιδευτικών, των φορέων λήψης αποφάσεων, που ασχολούνται με το Διαδίκτυο, 
των γονιών, των νέων και των παιδιών, να μετατραπεί το Διαδίκτυο σε έναν καλύτερο 
και ασφαλέστερο χώρο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και μάθησης. Τη φετινή Ημερίδα 
παρακολούθησαν 1000, περίπου, μαθητές/μαθήτριες, Μέσης Γενικής και Μέσης 
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εκπαιδευτικοί και γο-
νείς, απ’ όλη την Κύπρο. Την ημερίδα χαιρέτισε, εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου, Διευ-
θύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ακολούθησαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις για την 
ασφαλή και την υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου, με ενημέρωση για τις προοπτικές 
δημιουργικής αξιοποίησής του, αλλά και την αντιμετώπιση πιθανών προκλήσεων 
και κινδύνων. Ο Δρ Χρήστος Ξενάκης, Kαθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστη-
μάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με την εισήγησή του: «Διαδίκτυο των Αντικει-
μένων: Προκλήσεις και Κίνδυνοι», αναφέρθηκε στις εφαρμογές και τις απεριόριστες 
δυνατότητες και προοπτικές που προσφέρει το Διαδίκτυο, σημειώνοντας, ωστόσο, 
τη σημαντικότητα της ενημέρωσης, αναφορικά με την ορθή χρήση των ψηφιακών 
τεχνολογιών, καθώς και σχετικών μέτρων προστασίας και ασφάλειας. Ο ηθοποιός 
Ανδρέας Φυλαχτού, αξιοποιώντας την ταινία μικρού μήκους: «Δική σου Επιλογή», 
για τον Διαδικτυακό Εκφοβισμό, υπογράμμισε τη σημαντικότητα της ενημέρωσης, 
της ευαισθητοποίησης και της ευθύνης όλων μας για θετικές επιλογές και αλλαγές. 
Ακολούθως, ο μαθητής του English School, Οδυσσέας Ηροδότου, προέτρεψε τους/
τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στη δημιουργική αξιοποίηση του Διαδικτύου, 
παρουσιάζοντας την Start-Up εφαρμογή CanTeens, την οποία ανέπτυξε μαζί με την 
ομάδα του. Παράλληλα, όσοι και όσες συμμετείχαν στην ημερίδα είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν το θεατρικό δρώμενο με θέμα τον Διαδικτυακό Εκφοβισμό: «Το 
δωμάτιο του Γιώργου» από τη θεατρική ομάδα ‘intra portas’. Στόχος της θεατρικής 
παράστασης ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/μαθήτριες ότι το Διαδίκτυο δεν 
μπορεί να αξιοποιείται ως ένα μέσο εκδίκησης, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα της 
σημαντικότητας επίδειξης ευγένειας και σεβασμού, προς τους άλλους χρήστες του 
Διαδικτύου. Ακολούθως, η ομάδα Νέων CYberSafety Youth Panel παρουσίασε τη 
δράση της, προσκαλώντας τους μαθητές και τις μαθήτριες της Κύπρου να ενώσουν 
τις φωνές τους μαζί τους, με στόχο να ενθαρρύνουν θετικές αλλαγές στο Διαδίκτυο 
και να ενισχύσουν τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του. Τέλος, στο πλαίσιο της 
Ημερίδας, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, 
σε Έκθεση Αφίσας, εργασίες και δράσεις μαθητών/μαθητριών, που αναπτύχθηκαν τη 
φετινή σχολική χρονιά, αναφορικά με την ασφαλή και τη δημιουργική αξιοποίηση του 
Διαδικτύου, καθώς, επίσης, και φιλμάκια από τον διαγωνισμό παραγωγής σύντομου 
βίντεο με θέμα: «Μαζί για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο».

Τα οφέλη και τις προοπτι-
κές του CY-Biobank, του πο-
λυσήμαντου έργου υποδομής, 
που αποτελεί εθνικό θησαυρό 
για τους ερευνητές αυτής και 
της επόμενης γενιάς, ανέλυσε 
στον δημοσιογραφικό κόσμο 
η ομάδα του νέου ομώνυμου 
Κέντρου Αριστείας του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, με επίκεντρο 
τη Βιοτράπεζα και τη Βιοϊατρική 
έρευνα. Η δημοσιογραφική δι-
άσκεψη πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή, 6 Μαρτίου, στην 
αίθουσα της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου με αφορμή την έναρξη των εργασιών του Κέντρου Αριστείας. 
Όπως υπογράμμισε ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας, Διευθυντής του Κέντρου 
Αριστείας του Πανεπιστημίου, το έργο CY-Biobank αφορά στον Κυπριακό πληθυσμό 
στο σύνολό του, αλλά και στον κάθε Κύπριο ξεχωριστά. Πρόκειται για μια μοναδική 
ερευνητική υποδομή, η οποία μέσα από την αρχειοθέτηση βιολογικού υλικού και του 
ατομικού ιατρικού φακέλου δημιουργεί καινοτόμες προοπτικές για έρευνα, με σκοπό 
τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της ζωής μας. Αυτό επιτυγχάνεται με την 
αναβάθμιση των διαδικασιών διάγνωσης, την πρόγνωση και πρόληψη των διαφόρων 
ασθενειών, την προώθηση ερευνών, αλλά και την ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Είναι 
ένα έργο μεγάλης επιστημονικής αξίας, με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, που χρει-
άζεται να αγκαλιαστεί τόσο από το κοινό όσο και από όλους τους φορείς του εθνικού 
συστήματος υγείας. Η δυναμική άλλωστε που δημιουργείται μέσα από το Κέντρο 
Αριστείας και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Βιοτράπεζας ανοίγει μεγάλες 
προοπτικές για την Κύπρο στο επιστημονικό πεδίο. Πρόκειται για ένα μεγάλο άλμα, 
το οποίο δίνει ώθηση στη χώρα μας να ανέβει στην κλίμακα της ιατρικής έρευνας και 
να διεκδικήσει μία ακόμη καλύτερη θέση στον διεθνή επιστημονικό χάρτη. Μέσα 
από τη συνεργασία και την επαφή με άλλες αναπτυγμένες χώρες του κόσμου για την 
προώθηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο την εξατομικευμένη 
ιατρική και την ιατρική ακριβείας της επόμενης γενιάς, προδιαγράφεται μια νέα εποχή 
στον τομέα της εθνικής υγείας. Το έργο συγχρηματοδοτείται με 15 εκ. ευρώ από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 15 εκ. ευρώ από την Κυπριακή Δημοκρατία και με 8 εκ. ευρώ 
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε χρονικό ορίζοντα 15 ετών, δίνοντας την ασφαλή 
αίσθηση της μακρόπνοης διάρκειας και των υψηλών στόχων. Η Βιοτράπεζα, που 
λειτουργεί από το 2011, αρχειοθετεί ήδη πολλές χιλιάδες δείγματα DNA και άλλο 
βιολογικό υλικό, ενώ γίνεται έντονη προσπάθεια τόσο για τη βελτίωση της ποιότη-
τας του αρχειακού υλικού όσο και για την εντατικοποίηση της βιοκατάθεσης με τη 
συμμετοχή νέων εθελοντών για τα ερευνητικά προγράμματα.

Η ΕΚΟ Κύπρου πρωτοπορεί 
γι’ ακόμα μια φορά, λανσάροντας 
την  πρωτοποριακή εφαρμογή 
“ΕΚΟ Smile”, που δημιουργή-
θηκε για να διευκολύνει την 
καθημερινότητα των καταναλω-
τών και να χαρίσει περισσότερα 
χαμόγελα. Η ΕΚΟ Κύπρου, ως 
Εταιρεία πρότυπο στον τομέα 
των πετρελαιοειδών, φροντίζει 
να αναβαθμίζει συνεχώς τα προϊ-
όντα και τις υπηρεσίες της και να 
προσφέρει στους καταναλωτές 
άμεση και ποιοτική εξυπηρέτη-
ση. Με τις τεχνολογικές τάσεις 
να εξελίσσονται ραγδαία και τις ανάγκες της αγοράς να διαμορφώνονται ανάλογα, 
επιδιώκει να αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα μέσα για να κάνει την αγοραστική εμπειρία 
του καταναλωτικού κοινού πιο εύκολη και πιο ευχάριστη. Η νέα εφαρμογή “ΕKO 
Smile” είναι μια «έξυπνη», ολοκληρωμένη ψηφιακή λύση για τα κινητά τηλέφωνα, 
που είναι διαθέσιμη δωρεάν από το Google Play και App store και δημιουργήθηκε 
για να μετατρέψει τις συναλλαγές του καταναλωτή μέσα από τα Πρατήρια ΕΚΟ σε μια 
εμπειρία ακόμη πιο ευχάριστη, κάθε στιγμή της ημέρας. Μεταξύ άλλων, η εφαρμογή 
δίνει τη δυνατότητα πληρωμής καυσίμων και ενεργοποίησης της αντλίας μέσα από 
το αυτοκίνητο, ενώ κάθε φορά που οι καταναλωτές ανεφοδιάζονται με καύσιμα, ή 
προβαίνουν σε αγορές άλλων υπηρεσιών, ή προϊόντων, από το κατάστημα του πρατή-
ριου, επιβραβεύονται με Smiles, δηλαδή ψηφιακούς βαθμούς τους οποίους μπορούν 
να εξαργυρώσουν σε προϊόντα καταλόγου με ειδικά μειωμένες τιμές. Η επίσημη 
παρουσίαση της πρωτοποριακής εφαρμογής “EKO Smile” έγινε κατά τη διάρκεια 
δημοσιογραφικής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου, στην 
αίθουσα του Microsoft Innovation Centre του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, 
παρουσία συνεργατών της  Εταιρείας και εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενη-
μέρωσης. Το λανσάρισμα της εφαρμογής “ΕΚΟ Smile” συνοδεύτηκε με την έναρξη 
μεγάλου Διαγωνισμού, στον οποίο οι χρήστες θα έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος 
σε κλήρωση για ένα από τα 3 αυτοκίνητα HYUNDAI TUCSON 1.6MPi PETROL 
132PS STYLE PLUS MANUAL, με τιμή λιανικής  πώλησης €20.900. Μπορείτε να 
κατεβάσετε το EKO Smile app από το http://bit.ly/EKO_Smile_App.

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου 
Επιτρόπου Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού 

Πανεπιστημίου Κύπρου

Το ηλεκτρικό Hyundai KONA στο Guinness 
World RecordsTM!

Της Κυριακής
29.03.2020

26μένουμεσπίτι
stayathome



ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Γκομπριάλ Ναμπίλ Γιάννης: 28ης Οκτω-
βρίου 28 Β&Γ (έναντι Κινηματογράφου 
«ΟΘΕΛΛΟΣ»), Έγκωμη, τηλ.: 22590447, 
22819910. 
Πετρίδης Μιχάλης: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 
ΙΙΙ 21 Α + Β, Λευκωσία, τηλ.: 22758900, 
22758900. 
Μίου Βέρα: Λεωφ. Στροβόλου 139Β (έναντι 
Υπεραγοράς «Δήμος»), Στρόβολος, τηλ.: 
22428666, 22320026. 
Σάββα Χρίστος: Λεωφ. Αθαλάσσας 146Α 
(δίπλα από ζαχαροπλαστείο BIANCO), Στρό-
βολος, τηλ.: 22514131, 22356369. 
Χατζηαποστόλου  Γεώργιος: Λεωφόρος 
Λάρνακος 75Δ (κοντά στο ζαχαροπλαστείο 
«Oriental»), Λευκωσία, τηλ.: 22100029, 
22105263. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Σακκάς Γεώργιος: Αγίας Ζώνης 23Β (μεταξύ 
της εκκλησίας Αγίας Ζώνης & Πενταδρόμου), 
Λεμεσός, τηλ.: 25366299, 25342543. 
Κουπέπας Ανδρέας: Ανοικοδομήσεως 37Β 
(βόρεια round about Λινόπετρας κι αριστε-
ρά, δρόμος Συνοικισμού), Άγιος Αθανάσιος, 
τηλ.: 25724545, 25322840. 

Σκούρου Άντρια: Ηλία Καννάουρου 50 (50 
μέτρα απέναντι από LIDL), Ύψωνας, τηλ.: 
25393935, 25212450. 
Νικηφόρου Χριστίνα: Σπύρου Κυπριανού 
18Α (ανατολικά διασταύρωσης Νίκου Πατ-
τίχη με Σπύρου Κυπριανού, απέναντι από 
Mega Electric), Λεμεσός, τηλ.: 25320042, 
25320042. 

ΛΑΡΝΑΚΑ 
Σταύρου Μέλιος: Ερμού 41 & Βασιλέως 
Ευαγόρου 8 (έναντι Beauty Line), Λάρνακα, 
τηλ.: 24628041, 24531731. 
Γεωργίου Λευτέρης: Λεωφ. Αγίων Αναργύ-
ρων 50 (πλησίον Τεχνικής Σχολής), Λάρνα-
κα, τηλ.: 24631390, 99533388. 

ΠΑΦΌΣ 
Δημητρίου Γιώργος: Κινύρα 30 (δρόμος από 
Δικαστήριο προς Τεχνική Σχολή, δίπλα από 
Travel Express), Πάφος, τηλ.: 26942131, 
26951370. 

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ 
Κύζας Παναγιώτης: Λεωφ. Αρχ. Μακα-
ρίου ΙΙΙ 82, Παραλίμνι, τηλ.: 23823270, 
23823308. 

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Οδοντίατρος: Νικόλαος Αναστασιάδης, τηλ.: 
99273541. 

ΛΕΜΕΣΌΣ
Οδοντίατρος: Μαρία Κοιλώνη, τηλ.: 
99917174. 

Ιατροί

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος 
Κύπρου, σεβόμενος πλήρως τα 
νέα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί 
από την Κυβέρνηση για αντιμετώπι-
ση της εξάπλωσης του κορωνοϊού 
COVID-19 και με αίσθημα ευθύνης 
απέναντι στους εθελοντές και υπο-
στηρικτές του Συνδέσμου, ενημε-
ρώνει το κοινό ότι η κλήρωση του 
φιλανθρωπικού λαχνού, με δώρο ένα αυτοκίνητο TOYOTA Aygo, αναβάλλεται μέχρι 
νεωτέρας.  Οι πωληθέντες λαχνοί ισχύουν κανονικά. Η νέα ημερομηνία κλήρωσης 
θα ανακοινωθεί όταν το επιτρέψουν οι καταστάσεις.

Το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Λάρνακας  πληροφορεί το κοινό ότι  από 30/03 
– 3/04/2020 θα πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού από χόρτα σε πεζοδρόμια, 
δρόμους και παγκέτα στις περιοχές Σταυροδρομίου, Σωτήρος και Χρυσοπολίτισσας που 
περικλείεται από τα φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής προς τα φωτά τροχαίας Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Λάρνακας (Λεωφ. Γρίβα  Διγενή και Γρ. Αυξεντίου), Λεωφ.  Αρχ. Μακαρίου 
Γ’ μέχρι τα φώτα τροχαίας με τη Λεωφ. Αρχ. Κυπριανού, κατά μήκος της Λεωφ. Αρχι-
επισκόπου Κυπριανού, οδός Χαμίτ Μπέη και Λεωφ. Γιάννη Κρανιδιώτη από τα φώτα 
τροχαίας υπεραγοράς Άλφα Μέγα μέχρι τα φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής.  Παράλληλα 
θα συνεχίζεται ο καθαρισμός και η απομάκρυνση φυκιών από το Αλιευτικό Καταφύγιο 
(Ψαρολίμανο) – Καστέλλα και την παραλία Φοινικούδων.

Στo πλαίσιo αντιμετώπισης 
της εξάπλωσης του κορωνο-
ϊου covid-19, οι υπεραγορές 
METRO, σε πλήρη συμμόρ-
φωση των διαταγμάτων και 
των οδηγιών της Κυβέρνησης, 
εφαρμόζει σειρά μέτρων για 
την προστασία και την ασφά-
λεια όλων μας. Οι υπεραγορές METRO ανταποκρίνονται στις συνθήκες με αίσθημα ευθύνης 
απέναντι στον καταναλωτή αλλά και στο προσωπικό τους, που εργάζεται απρόσκοπτα 
ώστε να διασφαλίζεται η ποιοτική εξυπηρέτηση αλλά και η συνεχής ανατροφοδότηση με 
τα επιθυμητά προϊόντα. Τα METRO εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα υγιεινής σε όλους τους 
χώρους των υπεραγορών τους. Τα καροτσάκια και τα καλάθια απολυμαίνονται με αντι-
σηπτικό ανά τακτά χρονικά διαστήματα και παρέχεται η δυνατότητα στους πελάτες να τα 
καθαρίσουν και μόνοι τους  αν επιθυμούν με αντισηπτικό σπρέι και χαρτί που είναι διαθέ-
σιμα. Παράλληλα, σε όλες τις εισόδους υπάρχει αντισηπτικό χεριών και γάντια για χρήση 
από τους πελάτες. Eπιπρόσθετα των συνεχών απολυμάνσεων των χώρων γίνονται και 
γενικές απολυμάνσεις σε όλες τις υπεραγορές μας με τη βοήθεια επαγγελματία εξωτερικού 
συνεργάτη. Σε κάθε είσοδο υπάρχει υπεύθυνος με σκοπό να τηρείται ο κανονισμός του 
ορίου του ενός πελάτη ανά 8τ.μ. Έχουν τοποθετηθεί προστατευτικά καλύμματα plexiglass 
στα ταμεία, τις φρουταρίες μας και τα γραφεία εξυπηρέτησης πελατών για την ασφάλεια 
του προσωπικού αλλά και του πελάτη. Για τη διατήρηση των αποστάσεων μεταξύ των 
πελατών στα σημεία που παρατηρούνται ουρές, έχουν τοποθετηθεί σημάνσεις στο πάτωμα 
που υποδεικνύουν την απόσταση που πρέπει να τηρούν οι πελάτες. Από τα ηχεία των 
υπεραγορών γίνονται συνεχείς ανακοινώσεις κάθε 10 λεπτά σε ελληνικά, αγγλικά και 
ρωσικά, με τις οποίες το κοινό προτρέπεται να διατηρεί απόσταση από τους υπόλοιπους 
πελάτες. Το ίδιο λεκτικό εμφανίζεται και αναρτημένο σε πολλά σημεία του καταστήματος 
καθώς και σε οθόνες. Καθημερινά από το άνοιγμα μέχρι και τις 10 το πρωί εξυπηρετούνται 
μόνο οι ευπαθείς ομάδες, οι πελάτες άνω των 60 ετών καθώς και άτομα με αναπηρία 
κατόπιν επίδειξης δικαιολογητικών, όπως ορίζει το σχετικό διάταγμα της κυβέρνησης. 
Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ εξυπηρετούνται όλοι οι πελάτες. Τα METRO 
υπόσχονται πως θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν το κοινό με αίσθημα ευθύνης, παρέχοντας 
όλα τα απαραίτητα προϊόντα, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα. 

Η Emirates, κατόπιν αιτημάτων από κυβερ-
νήσεις και πελάτες, αποφάσισε να διατηρήσει 
τις επιβατικές πτήσεις προς 13 χώρες για όσο 
αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να βοηθήσει 
τους ταξιδιώτες να επιστρέψουν στην πατρίδα 
τους. Παράλληλα, εξακολουθεί να διατηρεί ζω-
τικής σημασίας διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις 
κινητοποιώντας τον στόλο της για τη μεταφορά 
βασικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων και 
ιατρικών προμηθειών σε όλον τον κόσμο. Πιο 
συγκεκριμένα, η αεροπορική εταιρεία συνεχίζει 
τις εμπορικές και επιβατικές πτήσεις της σε ΗΠΑ, 
Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Αυστραλία, Νότια Αφρική, Χονγκ Κονγκ, Ταϊλάν-
δη, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα. Η κατάσταση παραμένει 
δυναμική και οι ταξιδιώτες μπορούν να ελέγξουν τις πληροφορίες της πτήσης τους στο 
emirates.com. Επιπλέον, προκειμένου να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε 
αυτήν την κρίσιμη κατάσταση, έχει προχωρήσει και στις παρακάτω ενέργειες: Ο Όμιλος 
Emirates έχει προχωρήσει σε μια σειρά μέτρων για τον περιορισμό του κόστους, καθώς οι 
προοπτικές για την ταξιδιωτική ζήτηση στις αγορές παραμένουν αδύναμες. Μεταξύ άλλων, 
θα παγώσουν οι προσλήψεις, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται επείγουσες για την ομαλή 
λειτουργία της εταιρείας και οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να ζητήσουν αμειβόμενη ή 
μη αμειβόμενη άδεια λόγω των μειωμένων πτήσεων. Ο Όμιλος Emirates παρακολουθεί 
στενά την κατάσταση και διατηρεί τακτικές επαφές με όλες τις αρμόδιες Αρχές, έτσι ώστε να 
μπορεί να εφαρμόζει τις πιο πρόσφατες οδηγίες για να κρατήσει τους ταξιδιώτες και τους 
υπαλλήλους του ασφαλείς και υγιείς. Η εταιρεία αποθάρρυνε έντονα τους υπαλλήλους 
της από την πραγματοποίηση μη σημαντικών ταξιδιών, υλοποίησε εργασία από το σπίτι 
για όλους τους εργαζόμενους όπου ήταν εφικτό, βελτίωσε τα πρωτόκολλα καθαρισμού 
και απολύμανσης στις εγκαταστάσεις της, εισήγαγε θερμικό έλεγχο σε κεντρικά σημεία 
εισόδου στα γραφεία της και δρομολόγησε εσωτερικές εκπαιδευτικές καμπάνιες για την 
υγιεινή των χεριών και τις πρακτικές υγείας για τη μείωση του κινδύνου του COVID-19. Τις 
τελευταίες εβδομάδες, η αεροπορική εταιρεία έχει εφαρμόσει ενισχυμένα μέτρα καθα-
ρισμού και απολύμανσης σε όλα τα αεροσκάφη της που αναχωρούν από το Ντουμπάι 
και συνεργάστηκε στενά με τα αεροδρόμια για την εφαρμογή μέτρων ελέγχου, όπως 
απαιτούνται από τις τοπικές Αρχές, υποστηρίζοντας πλήρως όλες τις πρωτοβουλίες για 
τη διαφύλαξη της υγείας των κοινοτήτων σε κάθε αγορά όπου δραστηριοποιείται.

Παρούσα δηλώνει η Ελλη-
νική Τράπεζα σε μία περίοδο 
αυξημένων αναγκών της κυ-
πριακής κοινωνίας, μέσα από 
δράσεις κοινής ωφελείας προς 
ανακούφιση συγκεκριμένων 
κοινωνικών ομάδων. Με στόχο 
τη διασφάλιση της ευημερίας 
και την προστασία των ασυνό-
δευτων παιδιών που φιλοξε-
νούνται στις ιδιωτικές παιδικές 
στέγες του «Hope for Children», 
η Τράπεζα στήριξε οικονομικά 
τον Οργανισμό, προκειμένου 
να προχωρήσει στη διενέργεια προληπτικών απολυμάνσεων στις εγκαταστάσεις 
όπου διαμένουν τα παιδιά. Ειδικότερα, με την οικονομική στήριξη της Ελληνικής 
Τράπεζας, πραγματοποιήθηκαν απολυμάνσεις σε τρία «Σπίτια Ελπίδας» στη Λάρ-
νακα και τη Λεμεσό, συνολικής έκτασης 1300τ.μ., όπου φιλοξενούνται αυτήν τη 
στιγμή 112 ασυνόδευτα παιδιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι συγκεκριμένα μέτρα για 
την προστασία των μελών του προσωπικού της, αλλά και των πελατών της έλαβε 
και η ίδια η Ελληνική Τράπεζα, προσαρμόζοντας τη λειτουργία της στις συστάσεις 
και τις επίσημες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το 
επόμενο διάστημα θα λειτουργεί με περιορισμένο αριθμό καταστημάτων. Παράλ-
ληλα, προχώρησε στην απολύμανση όλων των καταστημάτων και γραφειακών 
εγκαταστάσεων, ενώ αναβάθμισε τις υποδομές και τις προσβάσεις σε συστήματα, 
δίνοντας στο προσωπικό της τη δυνατότητα εργασίας από το σπίτι. Στα μέτρα που 
έλαβε η Ελληνική Τράπεζα περιλαμβάνονται επίσης και ο περιορισμός των συ-
ναντήσεων και η διεξαγωγή τους μέσω τηλεδιασκέψεων, αξιοποιώντας πλήρως 
τις τεχνολογικές υποδομές της. Ακόμη, η Τράπεζα προέτρεψε τους πελάτες της 
να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να προσέρχονται στα καταστήματα που 
διατηρεί ανοιχτά μόνο εάν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο, καθώς και να 
χρησιμοποιούν κυρίως τα ψηφιακά κανάλια για την εξυπηρέτησή τους, όπως το 
Mobile App, το Web Banking, τα ATM και τις κάρτες ανέπαφων συναλλαγών. Σε 
όσους εισέρχονται στα καταστήματά της πραγματοποιείται θερμομετρικός έλεγχος, 
ενώ διαχωριστικά τζάμια που προστέθηκαν στα ταμεία, προστατεύουν τόσο το 
προσωπικό, όσο και τους πελάτες της Τράπεζας. 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύ-
πρου διοργανώνει μια σειρά διαδικτυακών 
δράσεων με τίτλο «Πολιτισμός σημαίνει 
αλληλεγγύη». Οι δράσεις εστιάζονται σε 
διάφορους άξονες όπως  εικαστικές τέ-
χνες, δημιουργική γραφή, μαγειρική κ.ά. 
Το ΠΙΤΚ διοργανώνει τις δράσεις αυτές 
πιστεύοντας ότι τα μουσεία, ως σημεία 
σύνδεσης των κοινοτήτων, προωθούν 
την αμοιβαία κατανόηση, επικοινωνία 
και αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώ-
πων, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες κοι-
νωνικής απομόνωσης που ζούμε τώρα. 
Επίσης θεωρεί ότι «είναι ευθύνη μας να 
συνεισφέρουμε σε αυτήν τη συλλογική 
προσπάθεια αντιμετώπισης των νέων 
δεδομένων παραμένοντας  δίπλα στον 
κόσμο, με σκοπό να ξεπεράσουμε ενωμένοι 
αυτήν την κατάσταση. Γι’ αυτόν τον λόγο 
συνεχίζουμε το έργο μας χρησιμοποι-
ώντας τις πλατφόρμες των κοινωνικών 
μέσων δικτύωσης». Η πρώτη δράση με 
τον τίτλο «Ζωντανεύω Αρχαίες Μορφές» 
προσκαλεί τα παιδιά να εμπνευστούν από 
την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου. 
Ο στόχος της δράσης είναι, με τη βοήθεια 
των παιδιών, να ζωντανέψουν οι μορφές 
των αρχαίων αγγείων που βρίσκονται 

στην αρχαιολογική συλλογή του Πολι-
τιστικού Ιδρύματος. Τα παιδιά μπορούν 
να διαλέξουν μία ή περισσότερες μορφές 
από τα προσχέδια της συνεργάτιδας του 
Ιδρύματος κεραμίστριας Σουζάνας Πε-
τρή, να φανταστούν πώς θα ήταν η ζωή 
τους στην αρχαία Κύπρο και να τις ζω-
γραφίσουν χρησιμοποιώντας ό,τι υλικά 
θέλουν. Η δεύτερη δράση με τίτλο «Fill the 
Museum with your Voice» διοργανώνεται 
σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπι-
κό πολιτιστικό οργανισμό Ιδεόγραμμα. 

Προσκαλείται ο κόσμος να περιηγηθεί 
στις συλλογές του Ιδρύματος μέσα από 
την ιστοσελίδα  και τις φωτογραφίες του 
στο Facebook και στο Instagram και να 
γράψει ένα ποίημα, μέχρι 40 στίχους ή ένα 
κείμενο μέχρι 400 λέξεις, εμπνευσμένο 
από κάποιο αντικείμενο των συλλογών 
του Ιδρύματος. Η τρίτη δράση, με τίτλο 
«Δημιουργική γραφή», γίνεται σε συνερ-
γασία με τον καθηγητή δημιουργικής 
γραφής Σταύρο Λαμπράκη. Τα παιδιά 
προσκαλούνται να γίνουν σεναριογράφοι 
χρησιμοποιώντας την αγαπημένη τους 
σκηνή από ταινία της αρεσκείας τους, να 
εμπνευστούν και να γράψουν το δικό τους 
σενάριο. Η τέταρτη δράση, με τίτλο «Η 
Τέχνη Ανακυκλώνει (4 - 100 χρόνων)» , 
διοργανώνεται σε συνεργασία με πρότυπα 
εργαστήρια τεχνών. 

Η δραστηριότητα «Φτιάχνω τη δική 
μου πόλη» γίνεται σε συνεργασία με το 
πρότυπο Κέντρο Τεχνών και Εικαστικής 
Θεραπείας Νεφέλες. Με τη δράση αυτή 
προσκαλούνται τα παιδιά και οι ενήλικες 
να φτιάξουν μια πόλη -πραγματική ή φα-
νταστική- από ανακυκλώσιμα υλικά  που 
μπορούν να τα βρουν στο σπίτι τους.  Η 
δραστηριότητα «Την άνοιξη αν δεν την 

βρεις την φτιάχνεις.... (Οδυσσέας Ελύτης)» 
διοργανώνεται σε συνεργασία με την Καλ-
λιτεχνούπολη, εργαστήρι ζωγραφικής & 
δημιουργικής έκφρασης. Το Πολιτιστικό 
προσκαλεί όλους «να φέρουμε την άνοιξη 
φτιάχνοντας λουλούδια με ανακυκλώσιμα 
υλικά χρησιμοποιώντας τη φαντασία μας, 
τη δημιουργική μας σκέψη και την καλή 
μας διάθεση».

Η πέμπτη δράση με τίτλο «Μαγειρεύω 
κυπριακά» γίνεται σε συνεργασία με το 
Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων 
και Διατροφής. Τα παιδιά μαζί με την οικο-
γένειά τους καλούνται να χρησιμοποιήσουν 
τις συνταγές παραδοσιακών κυπριακών 
φαγητών και να φτιάξουν πεντανόστιμα 
φαγητά. Το Πολιτιστικό καλεί όλους όσοι  
δημιουργήσουν έργα μέσα από αυτές τις 
δράσεις να στείλουν μια φωτογραφία των 
έργων τους με μήνυμα στη επίσημη σελίδα 
του στο Facebook. Με την επιστροφή πίσω 
στην καθημερινότητά μας, θα παρουσια-
στούν σε διάφορες μορφές και δράσεις στο 
Πολιτιστικό Ίδρυμα. Όλες οι πληροφορίες 
για τις δράσεις είναι αναρτημένες  στη σελίδα 
του ΠΙΤΚ στο Facebook, www.facebook.
com/boccf ή όσοι επιθυμούν μπορούν 
να καλέσουν στο τηλέφωνο 22128171.

H Emirates βοηθά στον επαναπατρισμό
των ταξιδιωτών

Η Ελληνική Τράπεζα στηρίζει τον οργανισμό 
«Hope for Children»

«Πολιτισμός σημαίνει αλληλεγγύη»

Αναβολή κλήρωσης λαχνού Αντικαρκινικού 
Συνδέσμου Κύπρου

Δήμος Λάρνακας

METRO: Συνεχίζουμε μαζί με αίσθημα ευθύνης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις βαθύτατες και ειλικρινείς μας ευχαριστίες

για τα συλλυπητήρια μηνύματα, την παρουσία στην εξόδιο ακολουθία και τις συγκινητικές 
εκδηλώσεις συμπαράστασης στο βαρύ πένθος μας, για την απώλεια της πολυαγαπημένης 

μας συζύγου, μητέρας, κόρης και αδερφής

ΑΓΓΕΛΊΚΗΣ ΧΡΊΣΤΌΔΌΥΛΌΥ ΠΑΛΜΑ

 που απεβίωσε την Παρασκευή, 20/3/2020, σε ηλικία 45 ετών.

Ευχαριστούμε, επίσης, από καρδιάς, όλους όσοι κατέθεσαν στεφάνια ή έκαναν δωρεές στη 
μνήμη της, καθώς και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας κατά τη διάρκεια της ασθένειάς της.
Τέλος, ευχαριστούμε το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του Ογκολογικού Κέντρου της 
Τράπεζας Κύπρου, της Νεφρολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και 
του Παθολογικού Θαλάμου του Αρεταίειου Νοσοκομείου, που στήριξαν  με κάθε δυνατό 

τρόπο την Αγγελική μας, κατά τη διάρκεια της πολύχρονης ασθένειάς της.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Βασίλης Πάλμας

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

και λοιποί συγγενείς

Η δεύτερη χολιγουντιανή ταινία του 
σκηνοθέτη και παραγωγού Δημήτρη Λο-
γοθέτη που θα γυριστεί στην Κύπρο, το 
«Man of War», συνεχίζει βάσει πλάνου 
τις διαδικασίες του pre-production, παρά 
την παγκόσμια πανδημία Covid-19, που 
ταλανίζει την ανθρωπότητα. Λόγω των 
σκληρών μέτρων που ακολουθούνται από 
τις χώρες ανά το παγκόσμιο, ο Δημήτρη 
Λογοθέτης θέλησε να διευκρινίσει ότι αυτός 
και η ομάδα του συνεχίζουν να δουλεύουν 
για την παραγωγή του «Man of War» 
στην Κύπρο όπως προγραμματίστηκε. 
Η εταιρεία διανομής ταινιών Highland 
Film Group, αλλά και οι παραγωγοί της 
ταινίας «Man of War», πρόσφατα ανα-
κοίνωσαν ότι βρίσκονται στο στάδιο του 
pre-production, οριστικοποιώντας τον 
προϋπολογισμό, ψάχνοντας τοποθεσίες 
στην Κύπρο για γύρισμα, οργανώνοντας 
το συνεργείο και ετοιμάζοντας συμβόλαια. 
Η ανακοίνωση ήρθε μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση της πρώτης χολιγουντιανής 

ταινίας που γυρίστηκε ποτέ στην Κύπρο, το 
«Jiu Jitsu». Τον πρωταγωνιστικό ρόλο του 
«Man of War» θα αναλάβει ένα μεγάλο 
όνομα του κινηματογράφου, που, με την 
παρουσία του στο νησί, θα έχει μεγάλο 
αντίκτυπο στην εικόνα της Κύπρου στο 
εξωτερικό, αναδεικνύοντάς την ως έναν 
ασφαλή προορισμό για κάποιον να ζει 

και να εργάζεται. Κάτι αντίστοιχο έγινε 
στην Τσεχία, όπου η χώρα κατάφερε να 
κερδίσει «ρόλο» στην παγκόσμια σκηνή 
του κινηματογράφου με την ολοκλήρωση 
των γυρισμάτων της ταινίας James Bond 
«Casino Royale». Για το θέμα, ο Δ. Λογο-
θέτης σημείωσε: «Είμαστε σε καθημερινή 
επικοινωνία με εκπροσώπους ηθοποιών 

και προσπαθούμε να “κλειδώσουμε” ένα 
μεγάλό όνομα για το “Man of War”. Ο 
κορωνοϊός μπορεί να καθυστερεί τους 
αρχικούς μας σχεδιασμούς, χωρίς όμως 
να σταματούμε να δουλεύουμε προς αυ-
τήν την κατεύθυνση. Ο στόχος είναι να 
τροχοδρομήσουμε τα πάντα μέχρι το κα-
λοκαίρι». Το σενάριο της ταινίας «Man of 
War» είναι του Gary Scott Thompson, ο 
οποίος βρίσκεται πίσω από την τεράστια 
εισπρακτική επιτυχία του franchise ταινιών 
«Fast and Furious». Τη σκηνοθεσία της 
ταινίας θα αναλάβει ο κ. Λογοθέτης, την 
εκτελεστική σκηνοθεσία ο Marty Barab, 
παραγωγός της ταινία «Jiu Jitsu», ενώ 
την παραγωγή ο Todd Garner, πρώην 
πρόεδρος της Disney και παραγωγός 
του νέου «Mortal Kombat», καθώς και 
ταινιών όπως το «xXx», το «Knight and 
Day» και το «Paul Blart: Mall Cop» με 
τον Kevin James. Παραγωγός της ταινίας 
«Man of War» είναι επίσης και ο κ. Κρις 
Οικονομίδης.

Δεν αλλάζουν οι σχεδιασμοί για την παραγωγή της ταινίας «Man of War» στην Κύπρο

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Ως πολίτης της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και νομίζω και η 
τεράστια πλειοψηφία του λαού, 

είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε κάθε 
μέτρο που θα κρίνουν οι ειδικοί ότι συμ-
βάλλει στην αναχαίτιση του κορωνοϊού. 
Η Κυβέρνηση δεν πρέπει να διστάζει 
να πάρει οποιοδήποτε μέτρο κρίνουν 
οι ειδικοί, ότι αυτό απαιτεί το δημόσιο 
συμφέρον και η διαφύλαξη της δημό-
σιας υγείας.

Οι ειδικοί και μόνο αυτοί και η επι-
στημοσύνη τους θα καθορίσουν τα μέτρα 
και την τακτική για να νικήσουμε τον 
κορωνοϊό και να τερματίσουμε την παν-
δημία. Τα μέτρα της Κυβέρνησης πρέπει 
να είναι οι υποδείξεις των ειδικών. Η 
Κυβέρνηση δεν πρέπει να επηρεάζεται 
από ομάδες πιέσεως, από οικονομικά 
συμφέροντα, από ψηφοθηρικές προ-
σεγγίσεις και από ενστάσεις ημετέρων. 
Πρέπει να εφαρμόζει με ευθυκρισία 
όλα τα μέτρα, για όλους τους πολίτες 
και να επιβάλλει ποινές σε όσους δεν 
καταλαβαίνουν ότι το δημόσιο συμφέρον 
και η δημόσια υγεία είναι πάνω από 
ιδιοτροπίες τους.

Η Κυβέρνηση πρέπει να αναπροσαρ-
μόσει και να επαναξιολογήσει τα μέσα, 
τα εργαλεία, τις  μεθόδους, αλλά και τις 

ομάδες και τα άτομα που θα συντονί-
ζουν τον αγώνα και θα εφαρμόζουν τις 
αποφάσεις της. Πρέπει οι επαγγελματίες 
υγείας να έχουν στη διάθεσή τους μέσα 
και μεθόδους για να ανταποκρίνονται 
στο λειτούργημά τους. Και πράγματι 
τώρα όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι το 
λειτούργημά τους είναι υπέρτερο του 
επαγγέλματός τους. Όλοι τους έχουν 
την αναγνώριση, την εκτίμηση και τη 
συμπαράστασή μας, γιατί βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή για τη δική μας 
υπεράσπιση. Και η επιτυχία τους δεν 
θα είναι μόνο ιατρική νίκη. Θα είναι 
και νίκη της οικονομίας της πατρίδας 
μας, τους τριγμούς της οποίας άρχισαν 
ήδη να αισθάνονται οι ευάλωτοι οικο-
νομικά και εργασιακά συμπολίτες μας. 
Και αυτοί χρειάζονται τη στήριξη και τη 
συμπαράστασή μας. Αλλά προπάντων 
τη στήριξη των τραπεζών, όπως στήριξε 
τις τράπεζες ο λαός, όταν κινδύνευαν.

Αυτές τις δύσκολες ώρες πρέπει όλοι 
μας να είμαστε σε εγρήγορση, να εφαρ-
μόζουμε με πειθαρχία τα μέτρα και να 
μη μεμψιμοιρούμε ή να κρίνουμε και να 
επικρίνουμε. Όμως δεν είναι κατακριτέο 
αν κάνουμε μερικές επισημάνσεις με 
στόχο τη βελτίωση. Με στόχο να κάνου-
με τον πόλεμο κατά του κορωνοϊού πιο 
αποτελεσματικό και νικηφόρο.

Νομίζουμε, για παράδειγμα, ότι, αν 
ανατίθετο στην Πολιτική Άμυνα ο σχε-
διασμός και η εκτέλεση του σχεδιασμού 
για υποδοχή των αφικνουμένων από το 
εξωτερικό, την οργάνωση της φιλοξενίας 
και τη μέριμνά τους, δεν θα είχαμε τα 
προβλήματα που παρουσιάστηκαν τις 

πρώτες μέρες.
Η επιστράτευση γιατρών φαίνεται ότι 

δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς. Προξενεί 
απορία το γεγονός ότι, μερικές μέρες 
μετά την έκδοση του διατάγματος επι-
στράτευσης, ακόμα δεν είχε στελεχωθεί 
η μονάδα εντατικής θεραπείας του νο-
σοκομείου Αμμοχώστου, που είναι το 
νοσοκομείο αναφοράς του κορωνοϊού.

Πιστεύουμε ότι οι εξετάσεις για δι-
ερεύνηση των κρουσμάτων μπορούν 
να αυξηθούν σημαντικά, αν το κρά-
τος ενεργήσει με ταχύτητα και χωρίς 
γραφειοκρατικά εμπόδια. Αφού ένας 
ειδικός καθηγητής ανακοίνωσε ότι το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να διε-
νεργεί τις εξετάσεις και να κατασκευάζει 
αντιδραστήρια και αφού ο καθηγητής Φ. 
Πατσαλής δήλωσε ότι το εργαστήριό του 
μπορεί να διενεργεί εξετάσεις, πρέπει να 
αυξήσουμε τις αναλύσεις, αξιοποιώντας 
και όσα ιδιωτικά εργαστήρια έχουν την 
αναγκαία υποδομή ανίχνευσης του ιού.

Ο ΠτΔ ανακοίνωσε αυστηρότερα μέ-
τρα για αναχαίτιση του κορωνοϊού. Ήδη 
ανακοίνωσε αύξηση των αναλύσεων. 
Ανακοίνωσε όμως και αυστηρά μέτρα 
περιορισμού των πολιτών. Τα αυστηρά 
μέτρα όμως πρέπει να τηρηθούν από 
όλους. Και στην ανάγκη να επιβληθούν σε 
όλους. Ο κορωνοϊός απειλεί τη δημόσια 
υγεία και την οικονομία μας. Πρέπει 
να τον αντιμετωπίσουμε με πειθαρχία, 
ψυχραιμία και αποφασιστικότητα.

Όσοι πρόθυμοι προσέλθετε. Οι 
ανυπάκουοι να εξαναγκαστούν να 
εφαρμόσουν τα μέτρα για προστασία 
της δημόσιας υγείας.

Προφανώς δεν είναι ώρα για 
ιδεολογικές επιβεβαιώσεις. 
Σε μια περίοδο «πολέμου», 

όπως δηλώνουν ο ένας μετά τον  άλλο, οι 
ηγέτες σε ολόκληρο τον πλανήτη, αυτό 
που έχει σημασία είναι η προστασία του 
υπέρτατου αγαθού, της ζωής. Ωστόσο, 
ο παγκόσμιος εφιάλτης του κορωνοϊού 
που δοκιμάζει σκληρά τους λαούς, κράτη 
και κοινωνίες, έχει αναδείξει κρίσιμα 
ζητήματα που αφορούν στα συστήματα 
υγείας. Την επάρκεια, την ετοιμότητα 
και την αποτελεσματικότητά τους.

Τα τελευταία χρόνια, στοn βωμό της 
οικονομικής κρίσης, κράτη και κυβερ-
νήσεις περιέκοψαν δραστικά τις παρε-
χόμενες πιστώσεις προς τις δημόσιες 
υπηρεσίες υγείας. Μάλιστα επιφανείς 
πολιτικοί, οικονομολόγοι, δημοσιολόγοι 
και δημοσιογράφοι, υπήρξαν διαπρύσι-
οι κήρυκες των ιδιωτικοποιήσεων, της 
ελεύθερης και ασύδοτης αγοράς και της 
κατεδάφισης του κοινωνικού κράτους.

Όποιος διατυπώνει διαφωνία, επι-
φυλάξεις ή αντιρρήσεις, χαρακτηρίζεται  
οπαδός του αναχρονισμού και αρνητής 
του εκσυγχρονισμού.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, δαιμονο-
ποιήθηκε το κρατικό και αποθεώθηκε 
το ιδιωτικό. Θύμα αυτής της λογικής και 
ο τομέας της δημόσιας υγείας.

Στις ΗΠΑ, παράδεισο της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας, παρά τις προσπάθειες 
των Προέδρου Κλίντον και Ομπάμα, 
η ιδιωτική ασφάλιση στο σύστημα 
υγείας εξακολουθεί να κυριαρχεί. Με 
αποτέλεσμα εκατομμύρια Αμερικανοί 
πολίτες να παραμένουν έρμαιο ενός 
απάνθρωπου μοντέλου ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης.

Η τρέχουσα καταιγίδα εξαιτίας του 
COVID-19 αναδεικνύει καθημερινά 
τις αδυναμίες των δημοσίων συστημά-
των υγείας. Ακόμα και στην Ευρώπη, με 
τις παραδόσεις του κοινωνικού κράτους 
και του κράτους προνοίας, οι ελλείψεις, 
οι αδυναμίες, τα κενά και τα προβλήματα 
είναι κάτι περισσότερο από εμφανή. Ανε-
πάρκεια μονάδων εντατικής θεραπείας, 
αναλώσιμων υλικών και προσωπικού 
επαγγελματιών υγείας. Το πιο σημαντι-
κό. Οι μόνες μονάδες που λειτουργούν 
αυτήν την ώρα της δοκιμασίας, είναι οι 
κρατικές μονάδες υγείας. Στα όριά  τους 

ή ακόμα και καθ’ υπέρβασιν των ορίων 
τους. Και με κίνδυνο κατάρρευσης, αφού 
οι περικοπές των τελευταίων δεκαετιών, 
έγιναν στο όνομα της ενίσχυσης της απο-
κρατικοποίησης και της εναπόθεσης της 
ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα. Οι θιασώ-
τες του εκσυγχρονισμού και πολέμιοι της 
προσκόλλησης σε «δογματικές» αντιλήψεις 
κρατισμού μαρτυρούν τώρα, κατά τρόπο 
τραγικό, την ουτοπία των ιδεοληψιών τους.

Αυτό που βιώνει τις τελευταίες 
εβδομάδες η ανθρωπότητα συνιστά 
ένα σκληρό μάθημα για μια λογική 
που κατακεραύνωνε κάθε άποψη για 
ενίσχυση και διαφύλαξη του κράτους, 
σε κρίσιμους τομείς που συνδέονται με 
βασικά κοινά αγαθά. Ακόμα και εκείνα 
που συνδέονται με το υπέρτατο αγαθό. 
Αυτό της ζωής.

Σημ.: Τη στιγμή που η περίφημη 
παγκοσμιοποίηση αποδεικνύεται ανί-
κανη να εκφράσει έμπρακτα αλληλεγγύη 
προς ιδιαίτερα δοκιμαζόμενους λαούς, η 
μικρή Κούβα, που εξακολουθεί να τελεί 
υπό καθεστώς εμπάργκο – οικονομικού 
αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, αποστέλλει 
δεκάδες ειδικούς γιατρούς στην καθη-
μαγμένη από τον κορωνοϊό Ιταλία.

Καθήκον μας να υποκλιθούμε!
*Τέως Πρόεδρος Βουλής

των Αντιπροσώπων

Τ α όσα συμβαίνουν τις τελευταίες 
ημέρες στην Κύπρο είναι σα-
φώς πρωτόγνωρα. Κανείς δεν 

θα μπορούσε να προβλέψει μία τέτοια 
κρίση στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, το οποίο 
επηρεάζει και τη δική μας πραγματικό-
τητα, σε αρκετά μεγάλο βαθμό.

Η Κύπρος είναι ενώπιον μίας με-
γάλης κρίσης, κυρίως στους τομείς της 
υγείας και της οικονομίας. Τώρα είναι 
η ώρα της διασφάλισης της δημόσιας 
υγείας, όπου όλοι πρέπει να πειθαρχή-
σουμε στα πρωτόκολλα που εξέδωσε 
το Κράτος και να κάνουμε πράξη το 
σλόγκαν: Μένουμε Σπίτι. Μένουμε 
σπίτι για τα δικά μας πρόσωπα που 
ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες και 
για να περιορίσουμε την περαιτέρω 
διασπορά του κορωνοϊού. 

Την ίδια ώρα τα μέτρα που έλαβε η 
Κυβέρνηση, που στόχο έχουν σαφώς τη 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας, έχουν 
δημιουργήσει οικονομικές ανασφάλειες 
στους πολίτες της Δημοκρατίας. Για τον 
λόγο αυτό ως ΕΛΑΜ έχουμε καταθέ-
σει συγκεκριμένες προτάσεις προς τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας:

ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
•  Κατάργηση δικαιώματος εκποίησης 

ενυπόθηκης περιουσίας.
•  Δικαίωμα αναστολής δόσεων, χωρίς να 

επιβληθούν τόκοι, στους υπαλλήλους 
που έχει επηρεαστεί το εισόδημά τους 
και στις εταιρείες που έχουν υποστεί 
μείωση του κύκλου εργασιών τους 
πέραν του 25%.

•  Επιπρόσθετη παράταση «Αποδοχής 
Αιτήσεων» για το Σχέδιο Εστία, ώστε 
να δοθεί στους δανειολήπτες μία δεύ-
τερη ευκαιρία, με σκοπό την τόνωση 
της οικονομίας

•  Οριζόντιο κούρεμα υπερχρεώσεων 
των δανείων.

•  Μείωση του δανείου κατά 15% για 
συνεπείς δανειολήπτες. Νομοθετική 
ρύθμιση που αποσκοπεί στην αποφυγή 
αύξησης των Μη Εξυπηρετούμενων 
Δανείων και κίνητρο προς τους κα-
λοπληρωτές.

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/
ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
•   Για τις επιχειρήσεις παραχώρηση δι-

καιώματος ορίου παρατραβήγματος 
μέχρι 10% του περσινού turnover με 
μέγιστο ποσό τις 50.000 ευρώ χωρίς 
επιπρόσθετες εξασφαλίσεις. Με αυτό 
το μέτρο θα δώσουμε περισσότερη 
ρευστότητα στις επιχειρήσεις για να 
αποφύγουμε είτε το κλείσιμό τους είτε 
την απόλυση προσωπικού.

•  Για τους αυτοτελώς εργαζομένους, 
που διαχρονικά έχουν αδικηθεί από 
το Κράτος,  ισόποση κάλυψή τους σε 
σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες ερ-
γαζομένων. Με ικανοποίηση έχουμε 
ακούσει την Κυβέρνηση να υιοθετεί 
αυτήν την εισήγηση και να προτίθεται 
να καλύψει ένα ποσοστό του μισθού. 
Παρ’ ότι θεωρούμε ότι το ποσοστό δεν 
είναι αρκετό, κινείται όμως προς την 
ορθή κατεύθυνση και θα συνεχίσουμε 
να πιέζουμε ώστε να αυξηθεί ακόμα 
περαιτέρω. Για να είναι αυτό εφικτό 
καταθέσαμε πρόταση περικοπής των 
επιδομάτων κίνησης για όλους τους 
αξιωματούχους, κίνηση που θα εξοικο-
νομήσει κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες.

•  Κατάργηση του ετήσιου μνημονι-
ακού τέλους των 350 ευρώ για τις 
επιχειρήσεις.

•  Αναστολή υποχρέωσης καταβολής 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πε-
ρίοδο που ισχύουν τα έκτακτα μέτρα.

•  Ανακούφιση από τα δυσβάστακτα ενοί-
κια, σε όσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
επιλέξουν να διατηρήσουν σταθερούς 
τους μισθούς των υπαλλήλων τους 
και να μην απολύσουν κόσμο.

•  Επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτα-
σης και καταβολής της οικονομικής 
στήριξης στους επηρεαζόμενους.

•  Διεύρυνση κριτηρίων για επιδόματα 
ανεργίας και εξασφάλιση των εποχι-
κών εργαζομένων ώστε να επεκταθεί 
το ανεργιακό τους επίδομα για ένα 
ακόμη τρίμηνο.

•  Ένταξη στο σχέδιο στήριξης των επιχει-
ρήσεων των εταιρειών που απασχολού-
νται στον τομέα των μεταφορών και του 
τουρισμού (ταξί/λεωφορεία/ενοικιάσεις 
οχημάτων/ταξιδιωτικά γραφεία).

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ
•  Κυβερνητικό σχέδιο για προώθηση 

της ντόπιας παραγωγής με στόχο την 
αυτάρκεια σε βασικά αγαθά - Στήρι-

ξη στον πρωτογενή τομέα (γεωργούς, 
κτηνοτρόφους, αλιείς κ.ο.κ.) και στον 
δευτερογενή τομέα παραγωγής.

•  Αποζημίωση κτηνοτρόφων σε περί-
πτωση κλεισίματος γαλακτοβιομηχα-
νίας, αφού δεν θα έχουν τη δυνατότητα 
παράδοσης της παραγωγής τους.

•  Κατάργηση δημοτικών τελών για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο βρισκό-
μαστε σε περίοδο έκτακτης ανάγκης.

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
•  Αισθητή μείωση στους λογαριασμούς 

ρεύματος και νερού. Η μείωση του 10%, 
σε συνδυασμό με την πτώση της τιμής 
των καυσίμων και τους παραφουσκω-
μένους λογαριασμούς, δεν αποτελεί 
ουσιαστική στήριξη προς τον λαό.

•  Αναστολή αποκοπής παροχής ηλεκτρι-
σμού, σε περίοδο εκτάκτου ανάγκης.

•  Οικονομική ενίσχυση όλων των φορο-
λογούμενων πολιτών της Δημοκρατίας, 
όπως είχε πράξει προ δεκαετίας και η 
Αυστραλία όταν αντιμετώπισε τεράστια 
οικονομική κρίση.

•  Τα πιο πάνω είναι μόνο κάποια από τα 
μέτρα τα οποία προτείναμε στον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας ευελπιστώντας 
να συμβάλουν θετικά στον σχεδιασμό 
αντιμετώπισης της κρίσης, δίνοντας τις 
απαραίτητες ανάσες στην οικονομία, 
για να αποφευχθεί η παράλυσή της.

Ως ΕΛΑΜ ξεκαθαρίσαμε ότι θα 
στηρίξουμε κάθε μέτρο που αφορά την 
προστασία του λαού, ενώ δεν θα στηρί-
ξουμε καμία πρόταση που να ενισχύει 
τις τράπεζες αφού αυτές έχουν ήδη λάβει 
κονδύλι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα ύψους 1.3 δις για να στηρίξουν 
τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Κάθε 
μέτρο που στηρίζει τους πιο αδύναμους 
συμπατριώτες μας είναι μια επένδυση 
που θα βοηθήσει καταλυτικά την επα-
νεκκίνηση της οικονομίας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ όλο 
το ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό που σε αυτές τις δύσκολες 
στιγμές στέκονται στην πρώτη γραμμή για 
να κρατήσουν τους πολίτες της Κύπρου 
υγιείς και ασφαλείς. Επίσης, άξιοι συγ-
χαρητηρίων είναι και όλοι όσοι ανήκουν 
στα Σώματα Ασφαλείας της χώρας και 
μέσα σε αυτήν την ιδιαίτερη κατάσταση 
βρίσκονται και αυτοί στην πρώτη γραμμή.

Σε όλους αυτούς τους συνανθρώπους 
μας, ένα μεγάλο μπράβο και ένα ακόμη 
πιο μεγάλο ευχαριστώ από εμάς.

*Πρόεδρος ΕΛΑΜ, Βουλευτής Λευκωσίας

Αμήχανοι και βαθύτατα προβλη-
ματισμένοι παρακoλουθούμε 
αυτοπεριορισμένοι στα σπιτικά 

μας καταφύγια τις εξελίξεις γύρω από το 
παγκόσμιο ζήτημα της πανδημίας του 
κορωνοϊού. Το μυαλό μας στριφογυ-
ρίζει στους ανθρώπους που κινούνται 
μεταξύ ζωής και θανάτου στην εντατική  
κάποιου νοσκομείου. Τα βλέμματά μας 
στρέφονται στους ηρωικώς μαχόμενους  
του τομέα της Υγείας, που δίνουν κάθε 
ικμάδα των δυνάμεών τους για τη δι-
άσωση των ασθενών και αναχαίτιση 
της εξάπλωσης του θανατηφόρου ιού.

Αναπόφευκτα, οι προβολείς της δημο-
σιότητας στρέφονται, δικαίως, σε όλους 
όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της 
ενημέρωσης  παρέχοντας στους πολίτες 
τις αναγκαίες πληροφορίες για προστασία 
από τον ασύμμετρο πόλεμο, που απειλεί 
με εκατόμβες την ανθρωπότητα. Η κάθε 
επόμενη μέρα που ξημερώνει κρέμεται 
από τα χείλη του Σωτήρη Τσιόρδα, των 
υπουργών Υγείας Κύπρου -  Ελλάδας  
και των στενών συνεργατών τους. Την 

ώρα που σύρονται αυτές οι γραμμές 
ουδείς γνωρίζει τις διαστάσεις που θα 
προσλάβει η πανδημία σε κυπριακό, 
ελλαδικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο ευρύτερα. Οι εκτιμήσεις από 
τους επιστήμονες της Υγείας συνηγορούν 
πως, αν ακολουθήσουμε τα ενδεδειγμένα 
μέτρα, θα δαμάσουμε τον αόρατο εχθρό 
που απειλεί να μας κατασπαράξει. Ως 
εκ τούτου, η απόλυτη αυτοπειθαραχία 
του καθενός μας στην ευλαβική τήρηση 
των μέτρων προβάλλει ως μονόδρομος.  

Σήμερα που Κύπρος και Ελλάδα, 
πέρα από την περιπέτεια της πανδη-
μίας, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε 
τον αιώνιο Οθωμανό τρομοκράτη που 
απειλεί με υπέρμετρο θράσος τα ιερά 
και τα όσια μας από τον Έβρο, τη  Βόρεια 
Ήπειρο και το Αιγαίο μέχρι τη Κύπρο, 
καλούμαστε να σταθούμε όρθιοι και 
ενωμένοι.  Η  υπευθυνότητα και η ομο-
ψυχία που επιδεικνύουν οι  πολιτικοί 
ηγέτες στην Ελλάδα και την Κύπρο στο 
θέμα του Μεταναστευτικού  με φόντο 
τον Έβρο και την γραμμή «Αττίλα»  στην 
Κύπρο αφήνει αισιόδοξες νότες ότι θα 
τα καταφέρουμε. Η διμέτωπη μάχη που 
δίνουμε σήμερα ως Ελληνισμός πρέ-
πει πάση θυσία  να  είναι νικηφόρα. Η 
επόμενη μέρα, που θα μας βρεί λίγο ή 
πολύ λαβωμένους να μετρούμε τις πλη-
γές μας, δεν θα είναι καθόλου εύκολη.  
Τουναντίον, θα κληθούμε, αναπόφευκτα, 

να  διαβούμε έναν νέο Γολγοθά, ίσως 
χειρότερο της  οικονομικής-τραπεζικής 
κρίσης του 2012-13. 

Έχοντας αυτά κατά νουν, μέγα ζητού-
μενο σε πρώτη φάση είναι να ξεπεράσου-
με την παρούσα κρίση με τις λιγότερες 
απώλειες. Σε  δεύτερη φάση, κορωνίδα 
των επιδιώξεων  πρέπει να είναι:  

• Σε τοπικό επίπεδο, επείγει  η  χά-
ραξη ενός νέου προγραμματισμού για 
ανασυγκρότηση των δομών του κράτους 
με στόχο την οικονομική  ανάπτυξη, που 
δεν  θα αποσκοπεί στην κερδοσκοπία 
αλλά  στην ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής. 

• Σε εθνικό επίπεδο, προβάλλει αδή-
ριτη η ανάγκη  υιοθέτησης μόνιμου και 
ζωντανού διαύλου συνεργασίας  Κύπρου 
- Ελλάδας στον τομέα  της  στρατιωτι-
κής συνεργασίας και  ασφάλειας και σε 
νευραλγικούς  κοινωνικοοικονομικούς 
τομείς, λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπ’ 
όψιν τα κραυγαλέα κενά που χαραχτη-
ρίζουν την Ευρωπαική Ένωση.

Με την ελπίδα ότι θα  έλθουν καλύ-
τερες μέρες, ας μη μας διαφεύγει ούτε 
στιγμή από το μυαλό,  πως  η λευτεριά 
και η ευημερία παραστέκουν μονάχα στο 
πλευρό ενός έθνους ενωμένου, ομόψυχου, 
τίμιου, εργατικού, ηθικού και ανδρείου. 
Ας το πιστέψουμε πως  ενωμένοι, ως 
λαός και ως έθνος, μπορούμε. 

*Δημοσιογράφος

Στις έκτακτες και πρωτόγνωρες 
στιγμές που διανύουμε, ο ρόλος 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι 

αδιαμφισβήτητα καθοριστικής σημασίας 
στην εφαρμογή των διαταγμάτων του 
κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο και ενόψει 
της εορτής του Πάσχα, επανέρχομαι στο 
γνωστό θέμα των λαμπρατζιών, ενός 
αχρείαστου και περιττού «εθίμου», αμ-
φίβολης ιστορικής και θρησκευτικής 
σημασίας, το οποίο κάθε χρόνο προ-
καλεί οχληρία, ρύπανση και κυρίως 
διακύβευση της ασφάλειας αθώων συ-
νανθρώπων μας. Φέτος, οι διαστάσεις 
του «εθίμου» αυτού είναι ακόμη πιο 

επικίνδυνες, καθώς οι συγκεντρώσεις 
δεκάδων νέων στις αυλές των σχολείων 
και άλλων ανοικτών χώρων για το στή-
σιμο των λαμπρατζιών, που δυστυχώς 
ήδη παρατηρούνται κατά παράβαση 
τόσο του σχετικού άρθρου του Περί Δή-
μων Νόμου, όσο και του διατάγματος 
του κράτους για την απαγόρευση των 
συναθροίσεων, θέτουν σε κίνδυνο τη 
δημόσια υγεία, αφού προφανώς η εφαρ-
μογή των μέτρων προφύλαξης κατά του 
κορωνοϊού έρχεται σε δεύτερη μοίρα. 

Με γνώμονα την ασφάλεια όλων 
των δημοτών, ο Δήμος Στροβόλου έχει 
ήδη θέσει σε εφαρμογή συντονισμένη 
διαδικασία περισυλλογής των ξύλων 
και άλλων άχρηστων αντικειμένων από 
τους παρακείμενους χώρους των ιε-
ρών ναών, τις αυλές σχολείων, πάρκων 
και άλλων ανοικτών χώρων. Σε αυτήν 
την προσπάθεια συμβάλλουν η Ομάδα 
Πρόληψης, η Δημοτική Τροχονομία και 
οι Αστυνομικές Αρχές, διενεργώντας 

καθημερινούς ελέγχους σε όλη την έκτα-
ση του Δήμου. Στη συνέχεια, δημοτικά 
συνεργεία με φορτηγά προβαίνουν στην 
απομάκρυνση των αντικειμένων αυτών. 
Επιπρόσθετα, όπου παρατηρούνται συ-
ναθροίσεις πολιτών σε οποιονδήποτε 
χώρο εντός των δημοτικών ορίων του 
Στροβόλου, θα ειδοποιούνται αμέσως 
οι Αστυνομικές Αρχές. Πέραν όμως των 
πιο πάνω μέτρων, επιβάλλεται να συ-
νειδητοποιήσουμε όλοι την προσωπική 
μας ευθύνη και να βάλουμε το δημόσιο 
καλό πάνω από τον εαυτό μας. Κανείς 
δεν είναι υπεράνω του ιού. Οφείλουμε 
να επιδείξουμε αποφασιστικότητα και 
πειθαρχία στην εφαρμογή των περιο-
ριστικών μέτρων. Τώρα είναι η ώρα 
που ο καθένας από εμάς καλείται να 
αναδείξει τα χρηστά ήθη του λαού μας.

Ας μην αφεθούμε στον εφησυχασμό. 
Ενωμένοι, με συμμόρφωση και υπευ-
θυνότητα, θα τα καταφέρουμε.  

*Δήμαρχος Στροβόλου

Έχουμε επάρκεια ή ανεπάρκεια 
σχεδιασμού και μέτρων;

Προτάσεις ΕΛΑΜ προς τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας 

Ευθύνη όλων να εξέλθουμε αλώβητοι 
και σοφότεροι από την παρούσα κρίση

Λαμπρατζιές: Δεν είναι η ώρα
για αχρείαστα «έθιμα»  

Μάθημα για τους αρνητές του 
κράτους προνοίας
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Οι τελευταίες μέρες είναι 
πρωτόγνωρες για όλους 
μας. Ο καταιγισμός ειδήσεων 

γύρω από τον κορωνοϊό μάς κρατά 
σε εγρήγορση και μας «υποχρεώνει» 
να δράσουμε. Μένουμε στο σπίτι αλλά 
ταυτόχρονα είμαστε αλληλέγγυοι σε 
όσους έχουν άμεση ανάγκη από τη 
φροντίδα μας.

Σε ό,τι αφορά την ηγεσία και τα 
στελέχη της ΕΔΕΚ, έχοντας ως πρώτο 
μέλημα τον άνθρωπο, από την πρώτη 
στιγμή εκμεταλλευόμενοι την τεχνο-
λογία, κάναμε σειρά τηλεδιασκέψε-
ων για καταρτισμό ολοκληρωμένων 
προτάσεων και ανάληψη συγκεκρι-
μένων δράσεων. Την ώρα που όλα 
σχεδόν τα κόμματα αποφάσιζαν να 
κλείσουν τα γραφεία τους, η ΕΔΕΚ 
πρωτοπόρησε αποφασίζοντας να 
δουλέψει με προσωπικό ασφαλείας.

Ο στόχος κοινός: να μπορέσουμε 
να δημιουργήσουμε ομάδες κρούσης 
που θα βοηθούν τον συνάνθρωπο. 
Μεταφορά τροφίμων και φαρμά-
κων σε όσους ηλικιωμένους δεν 
μπορούσαν λόγω του εγκλεισμού 
να βγουν από το σπίτι. Μεταφορά 
ειδών πρώτης ανάγκης σε όσους ερ-
γαζομένους έμεναν χωρίς μισθό. Την 
ίδια στιγμή καταθέσαμε τρία πακέτα 
προτάσεων για την οικονομία, την 
παιδεία και την υγεία. Σήμερα αριθ-
μούμε 48 περίπου υλοποιήσιμες και 
συγκεκριμένες προτάσεις προς την 
Κυβέρνηση που με χαρά είδαμε να 
υλοποιεί και να υιοθετεί μέρος τους.

Προτάσεις που αφορούν τους αυ-
τοτελώς εργαζομένους για παροχή 
«ειδικού μισθού», αναστολή των 
εκποιήσεων, παραχώρηση στους 

εργαζομένους στην οικοδομική 
βιομηχανία της ετήσιας άδειας τον 
Απρίλιο αντί τον Αύγουστο, στήριξη 
των επιχειρήσεων αλλά με διασφάλιση 
της εξόφλησης των προμηθευτών 
τους και όσων τους παρέχουν υπη-
ρεσίες, υιοθέτηση των μέτρων που 
πρότεινε η Κυπριακή Δημοκρατία και 
στις Βρετανικές Βάσεις, δημιουργία 
εντατικών μονάδων για ταυτόχρο-
νη περίθαλψη σαράντα τουλάχιστον 
ασθενών σε περίπτωση επιδείνω-
σης της κατάστασης, αύξηση της 
προμήθειας και αποθήκευσης της 
υδροξυχλωροκίνης και της αζιθρο-
μυκίνης για χρήση σε ώρα ανάγκης, 
έναρξη χορήγησης του φαρμάκου 
σε ασθενείς που έχουν προσβλη-
θεί από τον κορωνοϊό και εξέταση 
ενδεχόμενου κατασκευής του από 
κυπριακή φαρμακευτική εταιρεία, 
άμεση ολοκλήρωση του νοσοκομεί-
ου Λάρνακας, χορήγηση σε όλους 
τους εργαζόμενους που έρχονται σε 
επαφή με τον κόσμο προστατευτικών 
υλικών (μάσκα, γάντια, στολή), παρέμ-
βαση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης 
στις περιπτώσεις κινδυνολογίας και 
ψευδών ειδήσεων, επαναπατρισμό 
όλων των Κυπρίων φοιτητών κ.ά.

Με αίσθημα χαράς διαπιστώσαμε 
πως, αν και με καθυστέρηση, και άλλα 
κόμματα ακολούθησαν το παράδειγμά 
μας. Διότι όπως λέει η λαϊκή ρήση 
«οι δυο τον έναν δέρνουν τον και οι 
τρεις καταπονούν τον».

Αυτός ο αγώνας είναι κοινός, επει-
δή κοινός είναι και ο εχθρός. Είναι η 
ώρα της συλλογικής προσπάθειας και 
της επιμονής για να τα καταφέρουμε. 
Υιοθετούμε και εφαρμόζουμε όλα τα 
μέτρα που επιβάλλονται. Αλλά την 
ίδια ώρα δεν ξεχνάμε πως την ώρα 
που εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι 
δεν έχουν καν σπίτι, δεν έχουν καν 
φαγητό, δεν έχουν μισθό. Γι’ αυτούς 
τους ανθρώπους επιβάλλεται όλοι 
να βοηθήσουμε όπως μπορούμε. 
Ανεξαρτήτως κομματικής προέλευ-

σης, πολιτικών πεποιθήσεων: αυτή 
είναι η ώρα της ενότητας. Πρέπει 
να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και 
χωρίς λαϊκισμό να συνδράμουμε την 
προσπάθεια.

Χρόνο για κριτική θα έχουμε απε-
ριόριστο, όχι όμως τώρα. Στηρίζουμε 
τους εργαζόμενους, το ιατρικό και νο-
σηλευτικό προσωπικό, τους μαθητές, 
τους εκπαιδευτικούς, τους ιδιοκτήτες 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σήμερα 
είμαστε όλοι σοσιαλιστές. Αύριο να 
είστε ό,τι θέλετε.

*Εκπρόσωπος Τύπου
και μέλος Κ.Ε. του Κ.Σ. ΕΔΕΚ

Αυτός ο αγώνας είναι 
κοινός, επειδή κοινός 

είναι και ο εχθρός. 
Είναι η ώρα της συλ-
λογικής προσπάθειας 
και της επιμονής για 
να τα καταφέρουμε. 

Υιοθετούμε και εφαρ-
μόζουμε όλα τα μέτρα 

που επιβάλλονται. 
Αλλά την ίδια ώρα 

δεν ξεχνάμε πως την 
ώρα που εμείς μένου-

με σπίτι, κάποιοι δεν 
έχουν καν σπίτι, δεν 
έχουν καν φαγητό, 

δεν έχουν μισθό. Γι’ 
αυτούς τους ανθρώ-

πους επιβάλλεται όλοι 
να βοηθήσουμε όπως 

μπορούμε

Ξαφνικά όλα άλλαξαν, ξαφνικά τίποτε 
δεν είναι ίδιο με ό,τι μέχρι χθες 
γνωρίζαμε. Ζούμε πραγματικά 

πρωτόγνωρες συνθήκες.  Η ελευθερία 
κίνησης μπαίνει στο ράφι επ’ αόριστον! 
Μια κατάσταση σίγουρα δυσάρεστη. Υπό 
τις περιστάσεις, όμως, εντελώς απαραίτητη. 

Ξαφνικά οι μάσκες που φορούσαμε 
έπεσαν και αντικαταστάθηκαν με άλλες, 
πολύ ταπεινές και δυσεύρετες.  «Ξαφνικά», 
γράφει η Χρυσηίδα Δημουλίδου, «δεν έχει 
σημασία αν είσαι βασιλιάς ή υπήκοος, αν 
είσαι πρωθυπουργός ή απλός πολίτης, 
πολιτικός, διάσημος ηθοποιός, μοντέλο, 
επιχειρηματίας, υπάλληλος, ζητιάνος, 
μορφωμένος, αμόρφωτος. Κινδυνεύεις 
το ίδιο. Είσαι φυλακισμένος».

Οι στιγμές που περνάμε είναι πρωτόγνω-
ρες. Βρισκόμαστε ενώπιον ενός ανορθόδο-
ξου πολέμου, κατά ενός αόρατου εχθρού, 
με φοβερές δυσκολίες και αδυσώπητα 
διλήμματα. Ο εχθρός μπορεί είναι και 
δίπλα μας και να μην τον βλέπουμε! Κι 
όσο δεν βλέπεις τον εχθρό,  είναι δύσκο-
λο να τον αντιμετωπίσεις. Όταν μάλιστα 
ξαφνικά υποψιάζεσαι ή ακόμα χειρότερα 
μαθαίνεις ότι ο αόρατος εχθρός μπορεί να 
είσαι εσύ ο ίδιος, ή ο διπλανός σου, τότε 
φοβάσαι ακόμα περισσότερο.  

Σίγουρα το πρώτο πράγμα που μπορεί 
να παρατηρήσει κανείς είναι η τραγικότητα 
των χιλιάδων νεκρών. Για κάποιους τελικά 
είναι θέμα ζωής και θανάτου. Αυτή την 
ώρα, την ώρα της κρίσης, καθώς ελπί-
ζουμε να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε 
γρήγορα την κορύφωση της μάχης, το 
μόνο που χρειάζεται είναι πειθαρχία 
και σωστή ενημέρωση. Το ζητούμενο 
δεν είναι να καταλάβουμε μόνο, αλλά 
και να αντέξουμε. Να πάρουμε δύναμη 
και να παλέψουμε. Κι αν δε μπορούμε, 
να ζητήσουμε βοήθεια. Το πόσο θα τα 

καταφέρουμε, το πόσο θα αντέξουμε, κα-
νένας δεν το ξέρει. Συχνά ακούμε και 
πολλές ανοησίες! Τώρα έχουμε την ευ-
καιρία να συναντηθούμε, λένε κάποιοι! 
Ειλικρινά αν περιμέναμε τον COVID-19 
για να συναντηθούν οι ψυχές μας, είμαστε 
αξιοθρήνητοι! Ας ελπίσουμε λοιπόν πως 
αυτό το κακό θα τελειώσει όσο γίνεται πιο 
σύντομα. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτό 
που θα χρειαστούμε όλοι μας, μάλλον 
θα είναι ένας προσωπικός ψυχίατρος. 
Μήπως τελικά η πανδημία ήρθε για να 
υπενθυμίσει τις πραγματικές αξίες της 
ζωής, να δώσει μαθήματα; Διερωτώνται 
κάποιοι άλλοι! 

Δανείζομαι για την περίσταση τον 
επίλογο της σπουδαίας συγγραφέως 
Χρυσηίδας Δημουλίδου, από το κεί-
μενό της με τίτλο «Ξαφνικά οι δρόμοι 
νέκρωσαν, οι πόλεις σιώπησαν, τα σπίτια 
έγιναν φυλακές», το οποίο και προσυ-
πογράφω ανεπιφύλακτα: «…Μήπως η 
υπερβολική αίσθηση σπουδαιότητας για 
τον εαυτό μας καλλιεργεί φαντασιώσεις 
απεριόριστης επιτυχίας, δύναμης, εξυ-
πνάδας, ομορφιάς ή ιδανικής αγάπης, 
που απαιτούν υπερβολικό θαυμασμό και 
ιδιαίτερη μεταχείριση; Μήπως ο υπερκα-
ταναλωτισμός και υπεραυτοθαυμασμός 
προκαλούν Ναρκισσιστική Διαταραχή 
που είναι μορφή Ψυχοπάθειας; 

»Μήπως είμαστε εν δυνάμει ψυχοπαθείς; 
Μήπως ο ιός εκτός από ’’δολοφόνος’’ είναι 
τελικά και ’’διδάσκαλος’’; Μήπως ήρθε για 
να μας κάνει να αναθεωρήσουμε; Μήπως 
τίποτε δεν είναι τυχαίο τελικά; Ξαφνικά, δεν 
είμαστε οι βασιλιάδες που πιστεύαμε...».

Συμπέρασμα: Το μόνο σίγουρο είναι 
πως μετά την κρίση θα ανοίξει μια με-
γάλη συζήτηση για πάρα πολλά θέματα, 
που έως τώρα αφήναμε στο περιθώριο. 
Μοιραία οι άνθρωποι θα υποχρεωθούν 
να ξανασκεφτούν πολλά πράγματα. Για 
το τι σημαίνει ποιότητα ζωής. Για το «ευ 
ζην» και το «ευ πράττειν», την άσκηση 
δηλαδή της αρετής που οδηγεί στην πραγ-
ματική «ευδαιµονία». Ακόμα και για τον 
τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία. Η 
δημοκρατία προϋποθέτει ωριμότητα των 

πολιτών. Και εμείς δεν είμαστε πειθαρχη-
μένοι. Εύλογα λοιπόν απαιτείται  πίεση 
για να καταλάβουμε. Θυμηθείτε ότι για 
να βάλουμε ζώνη ασφαλείας μάς έτρεχαν 
ξοπίσω οι χωροφύλακες. Το ίδιο και με 
το κάπνισμα. Τώρα όμως πειθαρχήσαμε 
ευκολότερα! Γιατί, άραγε;

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσό-
τερο μιλούσαμε για λιγότερο κράτος και 
δίναμε σημασία σε άλλους μηχανισμούς, 
που πιστεύαμε πως μπορούσαν να δώσουν 
λύσεις. Στις μέρες μας ή Παγκοσμιοποίηση 
δημιούργησε μια ευκολία...  Έτσι τουλά-
χιστον νομίζαμε…. Τώρα, τα σύνορα που 
ξαφνικά «έπεσαν», άρχισαν να ξανακτίζονται 
για να αμυνθούμε από έναν θανατηφόρο 
εχθρό. Ουδέν κακόν αμιγές καλού! Λέτε;

«Αρχιστράτηγος» της μάχης απέναντι 
σε αυτόν τον θανατηφόρο εχθρό αναδει-
κνύεται ένας ταπεινός και σεμνός επιστή-
μονας παγκόσμιας εμβέλειας, με εφτά 
παιδιά και υμνωδός τις Κυριακές στην 
εκκλησία. Ο λόγος για τον λοιμωξιολόγο 
Σωτήρη Τσιόρδα, που ενημερώνει τους 
δημοσιογράφους και μέσω αυτών την 
κοινή γνώμη για τις εξελίξεις σχετικά με 
τον COVID-19. Παλεύει όπως μας λέει 
ο ίδιος ώστε «την τελευταία λέξη να μην 
την έχει ο θάνατος….». 

Υποκλινόμαστε!  Και σ’ αυτόν και σε 
όλους εκείνους που κάθε μέρα που περνά 
βάζουν τη ζωή τους σε άμεσο κίνδυνο κάτω 
από πολύ τραγικές συνθήκες. Αυτούς που 
μας λένε «μείναμε εμείς στη δουλειά για 
εσάς, μείνετε σπίτι εσείς για εμάς». Αυτοί 
είναι οι πραγματικοί Ήρωες. Υστερόγραφο: 
Αυτή η θανατηφόρος πανδημία έδωσε 
την ευκαιρία να ανακαλύψουμε ότι σε 
όλα τα μεγάλα νοσοκομεία του κόσμου 
υπηρετούν σπουδαίοι Έλληνες γιατροί!! 
Οι Έλληνες του εξωτερικού πάντα έκαναν 
και κάνουν περήφανη την Ελλάδα. Τον 
χαβά τους οι Τούρκοι στον Έβρο. Να 
μην ξεχνάμε κι αυτούς, που, κάτω από 
αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, 
υπερασπίζονται με αυτοθυσία τα εθνικά 
μας σύνορα…  

*Αναπληρωτής  Καθηγητής, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, από το Μονάγρι Λεμεσού

Είχα κι άλλοτε ασχοληθεί με τη διοι-
κητική πλευρά του Γενικού Σχεδίου 
Υγείας,   ανεξάρτητα από την ιατρική 

πτυχή του θέματος. Αναφέρθηκα, μάλιστα, 
σε συγκεκριμένες ενέργειες που κάναμε. 
Όταν ανακάλυψα τη δεκαετία του 1970 ότι 
τα βρετανικά πανεπιστήμια έδιδαν μεταπτυ-
χιακά πτυχία σε Διοίκηση Νοσοκομείων, 
ζήτησα από το Πρόγραμμα Οικονομικής/
Τεχνικής Συνεργασίας της Κοινοπολιτεί-
ας τέσσερεις υποτροφίες για Κυπρίους 
δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους. Οι 
υποτροφίες εξασφαλίστηκαν, οι υποψήφιοι 
επιλέγηκαν διά της κανονικής οδού, εσπού-
δασαν κι επέστρεψαν σε δυο χρόνια στην 
Κύπρο με τα σχετικά πτυχία. Ήταν η εποχή 
που η Κυβέρνηση ενέκρινε την εισήγησή 
μας για να προχωρήσει στην εισαγωγή ενός 

ασφαλιστικού σχεδίου υγείας (του ΓεΣΥ),  
διορίζοντας προς τούτο ειδική Υπουργική 
Επιτροπή το 1973. Δυστυχώς, οι εν λόγω 
ειδικοί δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου 
λόγω άρνησης των Υπεύθυνων Ιατρών των 
διαφόρων Τμημάτων να τους δεχτούν και 
της ολιγωρίας του Υπουργείου Υγείας να 
τους αξιοποιήσει. Έτσι, η όλη προσπάθεια 
για μια πιο οργανωμένη, παραγωγική και 
οικονομική λειτουργία των νοσοκομειακών 
μονάδων έπεσε στο κενό. Ακόμη και σήμερα 
θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμοι για τη διαχείριση 
των νοσοκομείων για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του κορωνοϊού. 

Παρόλο που η ορθή κι αποτελεσματική 
λειτουργία των νοσοκομείων ήταν βασικό 
αίτημα έκτοτε κι έγιναν προς τούτο διάφορες 
ενέργειες, το θέμα φαίνεται ότι παραμένει 
ανοικτό μέχρι σήμερα. Με τις επίμονες 
προσπάθειες που έγιναν, σήμερα έχουμε 
μια πλήρη σειρά σύγχρονων νοσοκομείων, 
εξοπλισμένων κατάλληλα. Με τη μηχανο-
γράφηση της λειτουργίας του συστήματος 
έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η διαχρονική εξυ-
πηρέτηση των ατόμων σε όλες τις Υπηρεσίες 

(επισκέψεις σε γιατρούς, ειδικά εργαστήρια, 
φαρμακεία). Οι εμπειρίες που αποκτούνται 
βοηθούν στην πιο αποτελεσματική, ιατρική 
και οικονομική  λειτουργία του συστήματος. 
Παράλληλα   με τη βελτίωση όλων αυτών, 
όμως, εκείνο που χρειάζεται να γίνει ακόμη 
είναι η σε βάθος βελτίωση της διοίκησης 
των  νοσοκομείων κι άλλων σχετικών μονά-
δων ώστε και καλύτερη εξυπηρέτηση των 
ασθενών να γίνεται αλλά και πιο οικονομική 
λειτουργία του συστήματος να επιτυγχάνεται. 
Κι ασφαλώς δεν αναφέρομαι στον χρόνο ή 
τις ενέργειες που ένας γιατρός χρειάζεται 
για να εξετάσει τον ασθενή του. Μιλώ για 
τις άλλες συμπληρωματικές ενέργειες, που 
πρέπει να γίνουν όταν κάποιος απευθύνεται 
ή μετά που προσφεύγει σ’ αυτούς. Το κόστος 
υγείας κι η αποτελεσματική περίθαλψη των 
ασθενών δεν είναι μόνο η αμοιβή του γιατρού.

Μια ευκαιρία που δίδεται ξανά να δούμε 
το θέμα της ομαλής και οικονομικής λει-
τουργίας των νοσοκομείων είναι η πρόσφα-
τα εξαγγελθείσα πρόθεση του ΟΚΥπΥ να 
αρχίσει επισκέψεις στα κρατικά νοσηλευ-
τήρια με την ευκαιρία της αυτονόμησης /

αναβάθμισής τους. Σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση του ΟΚΥπΥ, στελέχη του θα 
αρχίσουν συναντήσεις με όλους τους φο-
ρείς που εμπλέκονται, για να ακούσουν από 
πρώτο χέρι τα προβλήματα που υπάρχουν 
και άμεση αντιμετώπιση των λειτουργικών 
θεμάτων που παρουσιάζονται. Στόχος του 
ΟΚΥπΥ είναι ο διάλογος αυτός να εντατι-
κοποιηθεί, γιατί θέλει και να ακούσει τους 
εργαζομένους ώστε να μπορέσει να χειριστεί 
αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που 
αναφύονται στην πορεία αυτή. 

Κι ενώ ο ΟΚΥπΥ έστω και καθυστερη-
μένα κινείται προς την ορθή κατεύθυνση, 
η ΠΑΣΥΚΙ αντιδρώντας στην ανακοίνωσή 
του σε δική της ανακοίνωση τον επικρίνει 
για αδράνεια, αναποφασιστικότητα και 
καθυστέρηση στον διάλογο με τους ερ-
γαζόμενους για την παροχή ποιοτικής και 
ασφαλούς φροντίδας υγείας στους ασθε-
νείς, που διασφαλίζεται μέσω εύρωστων 
κρατικών νοσηλευτηρίων.

Ελπίζω όμως η νέα κίνηση του ΟΚΥπΥ 
να μην καταλήξει σε συνδικαλιστική δια-
μάχη. Προσωπικά δεν είμαι εναντίον της 

εξεύρεσης συμφωνημένης ορθής λύσης 
στις διάφορες πτυχές του θέματος. Κι οι 
εργαζόμενοι έχουν δικαιώματα, που θα 
πρέπει να προστατεύονται. Οι ικανοποι-
ημένοι εργαζόμενοι είναι εκείνοι που θα 
διασφαλίσουν την καλύτερη λειτουργία του 
συστήματος. Όμως θα πρέπει να προσεχθεί, 
ώστε οτιδήποτε συμφωνηθεί να μην είναι 
σε βάρος της φροντίδας και νοσηλείας των 
ασθενών. Ελπίζω ο ΟΚΥπΥ να έχει κάμει 
εν τω μεταξύ την κατ’οίκον εργασία του 
και να παρουσιάσει ένα αντικειμενικό και 
λειτουργικό σχέδιο λειτουργίας των νοσο-
κομείων, ώστε να γίνει τελικά αποδεκτό.

Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η 
καλή λειτουργία του ΓεΣΥ θα εξαρτηθεί τελικά 
από την καλή κι αποτελεσματική εξυπηρέ-
τηση των ασθενών. Ήδη κι οι οργανωμένοι 
ασθενείς είχαν συνάντηση με τον ΟΚΥπΥ 
ζητώντας την επίλυση των προβλημάτων που 
υπάρχουν και ταλαιπωρούν τους πολίτες. 
Μάλιστα, η οργάνωσή τους, ΟΣΑΚ, μίλησε 
με πολύ επικριτικό τρόπο για τη λειτουργία 
των νοσηλευτηρίων, θέτοντας  προς συζήτηση 
«θέματα στελέχωσης, αλλαγής νοοτροπίας, 

ελέγχου, εισαγωγής σύγχρονων διαδικασιών 
κ.ά.».    Πολύ ορθά ο Υπουργός Υγείας  έστειλε 
ξεκάθαρο μήνυμα στον ΟΚΥπΥ ενόψει της 
τελευταίας μαζικής επίθεσης εναντίον του. 
Απέρριψε ότι πρόκειται για επίθεση, αλλά 
την θεώρησε ως καλοδεχούμενη κριτική, 
την οποία ο ΟΚΥπΥ οφείλει να αξιολογήσει 
κι εκεί και όπου χρειάζεται βελτίωση να 
υιοθετήσει τα μέτρα που πρέπει να υιοθε-
τήσει. Τα ίδια εισηγήθηκα κι εγώ παλιότε-
ρα στον τότε Πρόεδρο του ΟΚΥπΥ, φίλο 
Αλέκο Σταμάτη, επισημαίνοντας τη μεγάλη 
σημασία που έχει η καλή/σωστή διοίκηση  
των Νοσοκομείων. Οι υπεύθυνοι γιατροί 
δεν ασχολούνται με τη διοίκησή τους, και 
δικαίως. Με την αυτονόμησή τους μπορεί 
να λυθεί κι αυτό το πρόβλημα με πολλά 
οφέλη. Ο ΟΚΥπΥ θα πρέπει να οργανωθεί 
κατάλληλα και να συνεργαστεί συστηματικά 
και με τις οργανώσεις των λειτουργών των 
Νοσοκομείων  και των ασθενών. Η πρό-
σφατη ταλαιπωρία των Νοσοκομείων ας 
γίνει ένα μάθημα. 

 *Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυ-
ντής Γραφείου Προγραμματισμού

Η Διαχείριση του Γενικού Σχεδίου Υγείας

Την τελευταία λέξη
να μην την έχει ο θάνατος… 

Είναι η ώρα της ατομικής
και κοινωνικής ευθύνης

ΔΡ ΙΑΚΩΒΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ* 
www.iacovosaristidou.com

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

«Υπάρχουν σε μια γωνιά της 
γης 400 χιλιάδες ψυχές από 
την καλύτερη, την πιο ατό-

φια Ρωμιοσύνη», γράφει εν έτει 1954 ο 
Γεώργιος Σεφέρης για να συμπληρώσει, 
«η Κύπρος πλάτυνε το αίσθημα, που είχα 
για την Ελλάδα». 

Λόγια, πιστοποιητικά της αλήθειας της 
κυπριακής ψυχής, τα οποία έμελλαν σύντομα 
να λάβουν σάρκα και οστά, να μετουσιω-
θούν σε έργο θαυματουργό ηρώων, που 

ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αιώνων 
της πολύπαθης και πολυκατακτηθείσας 
ελληνικής νήσου. Ήταν 1η Απριλίου της 
Ε.Ο.Κ.Α η αρχή…

Ο ένοπλος αγώνας της Εθνικής 
Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών του 
1955-1959 δεν υπήρξε προϊόν σύνε-
σης, μα ούτε τρέλας. Αποτέλεσε φυσική 
συνέπεια μιας μακρόχρονης, έντιμης, 
γενναίας και αδέσμευτης στάσης ζωής 
ανθρώπων δρασάντων ως εις υπέρ του 
Εθνικού τους Δικαίου. Επεβλήθη, δε, από 
αδήριτη εθνική ανάγκη προκύψασα μέσα 
από τις επιταγές της ελληνικής ιστορίας, 
ως ιστορίας συνεχών αγώνων υπέρ του 
ιδεώδους της Ελευθερίας. Τούτου του 
αγαθού ο πόθος, που συνοδεύει από τα 
έπη του Ομήρου έως και σήμερα κάθε 

Έλληνα και Ελληνίδα, κατέκλυσε και τις 
ψυχές των - επί 800ετία σχεδόν - σκλα-
βωμένων Κυπρίων, οι οποίοι από της 
ιδρύσεως του ελληνικού κράτους δια-
τράνωναν διακαώς υπέρ της Ενώσεως 
μετά της μητρός πατρίδος. Έτσι, μετά από 
σωρεία άκαρπων ειρηνικών προσπαθει-
ών εκδήλωσης της λαϊκής βούλησης και 
ατελέσφορων δυναμικών κινημάτων, με 
αποκορύφωμα τα Οκτωβριανά του 1931 
και το δημοψήφισμα του 1950, έπειτα 
από διάψευση των προσδοκιών των 
μαχόμενων και θυσιαζόμενων Κυπρίων 
στο πλευρό των Άγγλων κατά τους δύο 
παγκοσμίους πολέμους, ξημέρωνε η 1η 
Απριλίου 1955. Ακούστηκε τότε φωνή 
βυζαντινή, ακριτική, θεόσταλτη, που νίκη-
σε τον Χάροντα στα μαρμαρένια αλώνια 

να καλεί τον Αυξεντίου, τον Μάτση, τον 
Παλληκαρίδη, τους εκατοντάδες γενναί-
ους μαχητές-αγωνιστές της Ε.Ο.Κ.Α, τη 
φλογερή νεολαία που σύσσωμη δήλωνε 
πάντα παρούσα και ολόκληρη την κυ-
πριακή κοινωνία, να σταθούν αντάξιοι 
των προγόνων τους και να υπενθυμίσουν 
στο παγκόσμιο πως «με την βοήθειαν 
του Θεού… και του σημερινού Έλληνος 
ο τράχηλος ζυγόν δεν υπομένει».

Ατενίζοντας σήμερα, 65 χρόνια μετά, 
την εποχή εκείνη αλλά και κάθε ένδοξο 
αγώνα του Ελληνισμού, στεκόμαστε όρθιοι 
με υπερηφάνεια και δέος ενώπιον όσων 
για την ευημερία και την ποιοτικότερη 
ζωή ημών και των απογόνων μας απώ-
λεσαν τη δική τους ζωή. Διερωτόμαστε 
προβληματισμένοι ποιο είναι το παροντικό 

πατριωτικό μα και προσωπικό μας κα-
θήκον; Ποια η πρέπουσα στάση καθενός 
ευσυνείδητου και αληθώς ελευθέρου 
τέκνου της Ρωμιοσύνης και ιδιαιτέρως 
της λεβεντογέννας Κύπρου, δεδομένων 
μάλιστα όλων των μεταγενεστέρων γε-
γονότων, με πιο σημαδιακό εκείνο της 
βάρβαρης τουρκικής εισβολής του 1974; 
Απάντηση μάς δίδει η θρυλική απόκριση 
του Υπαρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α, του «Σταυρα-
ετού του Μαχαιρά», ο οποίος αγέρωχος 
και ατάραχος, μόνος εναντίον χιλιάδων, 
βροντοφώναξε το διαιώνιο Λεωνίδειο 
«ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» και κάηκε ζωντανός 
για να στέψει η νίκη τον αγώνα μας. Έναν 
αγώνα, που «ου περί χρημάτων ποιήθηκε 
αλλά περί αρετής».

Το έπος της Ε.Ο.Κ.Α υπήρξε χρονικά 

το τελευταίο των Ελλήνων. Θα παραμείνει, 
όμως, ως τέτοιο εις το διηνεκές γραμμένο 
ή νέες χρυσές σελίδες δόξας θα στολίσουν 
τη βίβλο της μέλλουσας ελληνικής μας 
ιστορίας; Πόσο γόνιμο έδαφος υπάρχει να 
παραγάγει καρπούς καινούς τους οποίους 
θα δρέψει η πατρίς για να την αναστήσουν;

Εν συντομία, απέθανε ή όχι η Ελλάς;
Η Ελλάς δεν απέθανε, όσο υπάρχουν 

Έλληνες που έμ-πρακτα και εν-εργά την 
αγαπάνε. Αρκούμαι να επαναλάβω τους 
στίχους ενός άλλου μεγάλου Έλληνα, του 
Κωστή Παλαμά, προσθέτοντας πως η ελ-
ληνικότητα εκφράζεται μέσα από πλειάδα 
επιμέρους αρετών, μία εκ των οποίων και 
η αγνότητα… «Στην Κύπρο την αέρινη, στη 
μακαρία γη η αγνή ψυχή δεν έσβυσε και 
ζη και ζη και ζη».

Το τελευταίο Έπος των Ελλήνων

ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 
(ΝΤΙΝΟΣ) 
ΑΥΓΟΥΣΤΗ* 
a.avgoustis@ 
hotmail.com

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Ήταν πραγματικά με ανακούφιση που 
οι λαοί της ΕΕ πληροφορήθηκαν τη 
σημαντική απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την αναστολή των κανόνων της 
ΕΕ για δημοσιονομική πειθαρχία, προκειμένου 
να επιτραπεί στις χώρες μέλη να δαπανήσουν 
όσα χρήματα απαιτηθούν για την αναχαίτιση των 
συνεπειών της κρίσης που προκαλεί η πανδημία 
του νέου κορωνοϊού.  «Αυτό δεν έχει γίνει ξανά 
στο παρελθόν», δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν, 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αποτυπώνοντας την 
κρισιμότητα των περιστάσεων. 

Η απόφαση για άρση των δημοσιονομικών 
περιορισμών ενισχύεται και από την ενέργεια 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για μια 
επεκτατική νομισματική πολιτική. Το κύριο ερ-

γαλείο θα είναι η αγορά κρατικών ομολόγων από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η πολιτική 
αυτή ενισχύει τη ρευστότητα. Θα ήταν επίσης 
ένα επιπρόσθετο βήμα προς τη σωστή κατεύ-
θυνση εάν παράλληλα υπάρχει και ο ανάλογος 
σχεδιασμός για απ’ ευθείας δημιουργία χρήμα-
τος (money printing) και χορήγηση στα κράτη 
μέλη της Ευρωζώνης ανάλογα με το μέγεθος της 
κάθε εθνικής οικονομίας καθώς και το εύρος των 
συναφών προβλημάτων σε κάθε χώρα μέλος.

Υπενθυμίζεται ότι όταν υπάρχουν ελλείμματα 
παραδοσιακά οι κυβερνήσεις τα χρηματοδοτούν 
μέσω δανεισμού ή/και τη δημιουργία νέου χρήμα-
τος. Οι ΗΠΑ έχουν κατ’ επανάληψιν ακολουθήσει 
αυτήν την πολιτική.  Είναι κατανοητό ότι όταν 
γίνει κατάχρηση του εργαλείου της δημιουργίας 
νέου χρήματος τότε προκύπτει πληθωρισμός 
και άλλα αρνητικά αποτελέσματα. Στη σημερινή 
συγκυρία με τον κίνδυνο μιας βαθιάς ύφεσης 
χειρότερης από αυτήν του 2008, ο κίνδυνος 
πληθωριστικών πιέσεων από μια επεκτατική 
δημοσιονομική και νομισματική πολιτική είναι 
περιορισμένος. 

Είχα ασκήσει σκληρή κριτική στην ΕΕ και στην 

Τρόικα για την πολιτική που είχαν ακολουθήσει 
όχι μόνο έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου αλλά 
και για τη διαχείριση της κρίσης της Ευρωζώνης. 
Επιπρόσθετα, συμφωνώντας με τον αείμνηστο 
Αμερικανό Καθηγητή Martin Feldstein, περι-
έγραφα την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης ως 
στρεβλή. Ήταν αδιανόητη η προσκόλληση στην 
πολιτική των ισοζυγισμένων προϋπολογισμών 
και της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής 
όταν οι διάφορες οικονομίες ήταν σε ύφεση.  Οι 
πολιτικές των μνημονίων που επιβλήθηκαν είχαν 
και εξακολουθούν να έχουν τεράστιο κόστος και 
συνέπειες καθώς κατ’ ουσίαν είχαν εμβαθύνει 
την κρίση.  

Ούτως ή άλλως είναι αδύνατον να γυρίσουμε 
το ρολόι πίσω. Σήμερα επικροτώ τις αποφάσεις 
που λήφθηκαν από τους θεσμούς της ΕΕ, καθώς 
αποτελούν ουσιαστικά βήματα προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Πάνω απ’ όλα προετοιμάζουν το 
έδαφος για την αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής 
της Ευρωζώνης με τρόπο που θα εξυπηρετήσει 
ευρύτερους στόχους. 

Οι συνταρακτικές εξελίξεις και οι πολυδιάστατες 
συνέπειες της κρίσης αυτής εγείρουν σημαντικά 

ερωτήματα σε σχέση με τις διάφορες σχολές 
σκέψης πολιτικής και οικονομικής θεωρίας. 
Πάνω απ’ όλα αναδεικνύεται ο καθοριστικός 
ρόλος του κράτους, ιδίως σε περιόδους κρίσε-
ων.  Θυμάμαι ότι κατά την περίοδο 2008-2015 
διάφορες εισηγήσεις που είχαμε καταθέσει για 
μια νέα προσέγγιση, ακόμα και για Marshall 
Plan στην Ελλάδα, στις χώρες του Ευρωπαϊκού 
Νότου και στην Ευρωζώνη γενικότερα, χαρακτη-
ρίστηκαν από διάφορους κύκλους περιθωριακές 
ή/και αιρετικές.  Σήμερα συζητιούνται ευρέως 
ακόμα και από αυτούς που ήταν υπέρμαχοι 
της φιλοσοφίας της Τρόικας. Πάνω απ’ όλα τη 
φιλοσοφία αυτή στηρίζουν αρκετοί Ευρωπαί-
οι πολιτικοί και αξιωματούχοι. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ καθώς και ο 
Πρωθυπουργός της Ισπανίας υπογράμμισαν 
την αναγκαιότητα ενός Marshall Plan για την 
Ευρώπη. Υπογραμμίζεται συναφώς ότι είναι 
σημαντικό να παραμερισθούν οι γερμανικές 
επιφυλάξεις σε σχέση με τις νέες προσεγγίσεις.

Και ενώ η ΕΕ έστω και τώρα κινείται προς 
τη  σωστή κατεύθυνση είναι καθοριστικής ση-
μασίας τα ίδια κράτη να κινηθούν κατ’ ανάλογο 

τρόπο με τη δική τους εθνική, οικονομική και 
κοινωνική πολιτική. Στη σημερινή συγκυρία η 
Κύπρος θα πρέπει να εργασθεί σκληρά, ούτως 
ώστε να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της υγείας για 
να αντιμετωπισθεί η πανδημία.  Επιπρόσθετα, 
επιβάλλεται να υπάρξουν στοχευμένα μέτρα 
για στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας 
και της κοινωνίας. Η απόφαση της βρετανικής 
κυβέρνησης για να καταβάλει το 80% των μι-
σθών όλων των εργαζομένων για τρεις μήνες 
(και το υπόλοιπο 20% να καταβληθεί από τους 
εργοδότες) είναι εξαιρετικά σημαντική.  

Η Κύπρος καλείται να πάρει τις σωστές απο-
φάσεις και στο πεδίο αυτό.  Ενώ τα μέτρα που 
έχουν ήδη αποφασιστεί κινούνται προς την ορθή 
κατεύθυνση, η Κυβέρνηση οφείλει να τολμήσει 
με ανάλογα μέτρα να στηρίξει τον ιδιωτικό τομέα 
και την οικονομία γενικότερα στη βάση σχεδί-
ων και φιλοσοφιών που έχουν ήδη αρχίσει να 
υιοθετούνται και από άλλες χώρες.  

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

Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης του Πανε-
πιστημίου Λευκωσίας.

Η επαναφορά της οικονομικής λογικής στην ΕΕ

ΕΝ ΔΥΝΆΜΕΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ...

ΜΕΙΟΨΗΦΙΆ ΕΝΆΝΤΙΟΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΆΣ

ΤΟ ΚΕΡΦΙΟΥ ΣΤΟ ΜΗΛΙΚΟΥΡΙ, ΤΟ 1957

Αυτοί που δεν συμμορφώνονται με τα νέα 
μέτρα και κυκλοφορούν ασκόπως και χωρίς 
προφυλάξεις, δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
εν δυνάμει δολοφόνοι. Αν δεν τους έχουν 
τρομάξει οι φοβερές εικόνες που μεταδίδονται 
από την Ιταλία και την Ισπανία, τότε τίποτε δεν 
μπορεί να τους τρομάξει. Ούτε, βεβαίως, και 
το πρόστιμο των 150 ευρώ. Μείνετε στα κα-
ταφύγια, ρε! Αυτό μόνο σας ζήτησαν. Δεν σας 
ζήτησαν να πάτε να πολεμήσετε. Αλλά εσείς 
βγαίνετε και βαράτε πισώπλατα όλους τους 
άλλους και ιδιαίτερα αυτούς που πολεμούν 
για όλους μας στην πρώτη γραμμή, τους για-
τρούς και τους νοσηλευτές. Και δεν σημαίνει 
ότι επειδή κάποιος μπορεί να βγει έξω είτε 
για να πάει στη δουλειά, είτε στην υπεραγορά, 
είτε στο φαρμακείο, είτε για κάποιον άλλον 
από τους οκτώ επιτρεπόμενους λόγους, δεν 

πρέπει να παίρνει και τις αναγκαίες αυστηρές 
προφυλάξεις στους χώρους στους οποίους θα 
κινηθεί. Το αν φοράει μάσκα και γάντια, αν 
πλένεται τακτικά με αντισηπτικό και αν τηρεί 
την απόσταση από τους άλλους, δεν μπορεί 
να το ελέγξει η Αστυνομία. Οπότε, σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις, η ατομική ευθύνη είναι ακόμη 
βαρύτερη. Πάντως, ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης προειδοποίησε ήδη ότι «εάν υπάρξει κατά-
χρηση ή ανυπακοή στα νέα μέτρα, το επόμενο 
βήμα θα είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας 
χωρίς εξαιρέσεις». Αμάν! Εσείς οι απείθαρχοι, 
να χαρείτε, μη μας πάρετε όλους στον λαιμό 
σας. Αν επιβάλει ο Νίκαρος απαγόρευση 
της κυκλοφορίας χωρίς εξαιρέσεις, σε δυο 
εβδομάδες δεν θα έχουμε τι να τρώμε και θ’ 
αρχίσουμε να τρώμε ο ένας τον άλλον!

ΜΠΟΞΕΡ

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν και οι 
αιώνιοι εξυπνάκηδες που προσπαθούν να 
ξεγελάσουν τους αστυνομικούς, εκείνοι που 
σοφίζονται διάφορα κόλπα για να σπάσουν 
την απαγόρευση, οι ψευτόμαγκες που το παί-
ζουν «επαναστάτες», οι οποίοι δεν ανέ-
χονται στέρηση της προσωπικής 
τους ελευθερίας, εκείνοι που η 
ασυνειδησία και η ανευθυ-
νότητά τους υπερισχύει 
κάθε αισθήματος αλλη-
λεγγύης και σεβασμού 
προς τη ζωή των άλλων 
και ειδικότερα όσων 
κινδυνεύουν περισσότερο 
από την πανδημία. 
Αυτή η ασυνείδητη μειο-
ψηφία έχει τη δυνατότητα να 
προκαλέσει «ασύμμετρες συνέ-
πειες για το σύνολο», όπως υπέδειξε 
και ο Πρόεδρος. Θυμίζουμε ότι το 1974 δεν 
χρειάστηκε παρά μια μειοψηφία αφρόνων για 
να ανοίξει την κερκόπορτα στον Αττίλα και 
να πληρώνουμε μέχρι σήμερα τις οδυνηρές 
συνέπειες...
Διάλογος των ημερών:
-Άσε, είμαι τσαντισμένη. Βγήκα να πάω στο 

φαρμακείο και μου έριξε πρόστιμο 150 ευρώ 
ο αστυνομικός.
-Μα αφού επιτρέπεται να πας στο φαρμακείο.
-Το ξέρω, αλλά πριν πάω στο φαρμακείο 
πέρασα από το σπίτι της κουμέρας μου να 

πιούμε καφέ κι ύστερα από το σπίτι της 
κομμώτριάς μου να με χτενίσει. 

Έξω από το σπίτι της κομμώ-
τριας, με τσάκωσε ο προστι-

μιάρης...
Θα έλεγα ότι εκτός από 
τα «νοσοκομεία αναφο-
ράς» για τα κρούσματα 
του κορωνοϊού, ίσως θα 

πρέπει να ανοίξουμε και 
ένα «ψυχιατρείο αναφο-

ράς» για όσους αρνούνται 
να συμμορφωθούν με τις 

απαγορεύσεις, για όλους εκείνους 
τους αρρωστημένους που διαδίδουν 

fake news, αλλά και για τους ανεγκέφαλους 
που επιμένουν να ανάβουν λαμπρατζιές και 
να ρίχνουν κροτίδες. Ή να κλείουμε εκεί μέσα 
κι εκείνους που βαράνε τις γυναίκες τους, 
επειδή δεν αντέχουνε, τάχα, τον περιορισμό 
στο σπίτι. Καλά δεν τα λέω, κυρία Θέκλα μου;

ΜΠΟΞΕΡ

Μη δυσφορείτε (όσοι δυσφορείτε), αγαπητοί 
συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, για τις 
απαγορεύσεις στη διακίνηση που ανακοίνωσε 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι απόλυτα 
αναγκαίες για την προστασία του συνόλου του 
πληθυσμού. Στο κάτω-κάτω, δεν είναι και τόσο 
άσχημο να σου λένε ότι σ’ αυτόν τον πόλεμο δεν 
χρειάζεται να κάνεις τίποτε άλλο, παρά να μένεις 
περιορισμένος στο καταφύγιό σου. Και να έχεις 
και την ευχέρεια να πηγαίνεις στο σουπερμάρ-
κετ για να προμηθευθείς τρόφιμα. 
Αυτές τις «πολυτέλειες» δεν τις είχαν οι ηρωικοί 
κάτοικοι του χωριού Μηλικούρι, όταν, στη διάρ-
κεια του Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-
59, έμειναν αποκλεισμένοι στα σπίτια τους 
για 54 ολόκληρες ημέρες (δύο σχεδόν μήνες!) 
από τις βρετανικές αποικιοκρατικές δυνάμεις. 

Το περιβόητο εκείνο κέρφιου, το επέβαλαν οι 
Άγγλοι πιστεύοντας ότι στην περιοχή κρυβόταν 
ο αρχηγός του αγώνα, στρατηγός Διγενής. Από 
τις 17 Μαρτίου μέχρι και τις 10 Μαΐου 1957, 
χιλιάδες Βρετανοί στρατιώτες είχαν ερμητικά 
αποκλεισμένο το Μηλικούρι. Η οικογένειά μου 
έζησε αυτές τις εφιαλτικές ημέρες, μαζί με τους 
500 άλλους κατοίκους του χωριού. Εγώ ήμουν 
τότε μόλις τεσσάρων χρόνων, αλλά θυμούμαι 
έντονα όσα συνέβησαν: Συνεχείς έρευνες από τις 
κατοχικές δυνάμεις, συλλήψεις και εξαντλητικές 
ανακρίσεις, ξυλοδαρμοί, εξευτελισμοί, ακόμη 
και καταστροφή  φούρνων (στην προσπάθειά 
τους να βρουν οπλισμό), αλλά και προϊόντων 
που φυλάγαμε στα σπίτια μας. Τρώγαμε ό,τι 
είχαμε εκείνη τη φοβερά δύσκολη περίοδο. 
Παξιμάδια, σταφίδες, ελιές, κκιοφτέρκα, για να 

επιβιώσουμε, τουλάχιστον τον πρώτο καιρό, 
μέχρι να επιτρέψουν οι Άγγλοι τη μεταφορά 
κάποιων προμηθειών.
 Όλοι οι κάτοικοι, ωστόσο, άντεξαν με απίστευτο 
κουράγιο και πατριωτισμό τις κακουχίες και τις 
στερήσεις μέχρι τέλους. Επανέφερα στη μνήμη 
μου το κέρφιου του χωριού μου, καθώς πλησι-
άζει και η επέτειος της έναρξης του Απελευθε-
ρωτικού Αγώνα, την οποία, δυστυχώς, δεν θα 
μπορέσουμε φέτος να γιορτάσουμε πρεπόντως, 
λόγω του κορωνοϊού. Αλλά, κυρίως, για να υπο-
δείξω (ειδικότερα στους νέους) ότι κάθε αγώνας, 
όπως η μάχη που δίνουμε τώρα εναντίον μιας 
θανατηφόρας πανδημίας, χρειάζεται αυταπάρ-
νηση, δύναμη ψυχής, θέληση, αλληλεγγύη, 
υπομονή, υπευθυνότητα.

ΚΆΛΟΜΟΙΡΆ

Η ΆΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΆ 
ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΆ ΜΕΤΡΆ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας στάθηκε στο ύψος των 
περιστάσεων και επέδειξε 
αποφασιστικότητα και ηγε-
τικότητα, εξαγγέλλοντας τα 
αναγκαία αυστηρότερα μέτρα 
για αναχαίτιση της εξάπλω-
σης του κορωνοϊού. Έκανε ο 
Πρόεδρος ακριβώς αυτό που 
έπρεπε να κάνει και αυτό 
που συμβούλευε σύσσωμη 
η επιστημονική και ιατρική 
κοινότητα. Δεν υπήρχε άλλη 
επιλογή από την επιβολή της 
παραμονής των πολιτών στα 
σπίτια τους, πλην των εξαιρέ-
σεων που έχουν καθοριστεί 
με διατάγματα. Η ανευθυνό-
τητα και η απειθαρχία την 
οποία επέδειξαν πολλοί συ-
μπατριώτες μας, το Σαββατο-
κύριακο που προηγήθηκε της 
προεδρικής απόφασης, με τη 
μαζική και άνευ προφυλάξε-
ων έξοδό τους σε πάρκα, πλα-
τείες, παιδότοπους και άλλους 
χώρους, αλλά και η κατακόρυ-
φη αύξηση των θετικών κρου-
σμάτων κορωνοϊού, κατέστη-
σαν απόλυτα αναγκαίο το lock 
down. Ο Πρόεδρος ακολού-
θησε σχεδόν επακριβώς το 
μοντέλο απαγορεύσεων που 
είχε υιοθετήσει δύο εικοσι-
τετράωρα προηγουμένως ο 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας, 
Κυριάκος Μητσοτάκης, ο 
οποίος μέχρι στιγμής κατα-
φέρνει, με την αποφασιστική 
στάση και τη σοβαρότητα που 
επιδεικνύει, να διατηρεί την 
κατάσταση υπό έλεγχον στην 
Ελλάδα, αποφεύγοντας τον 
εφιάλτη της γειτονικής Ιτα-
λίας. Όσο για τις συζητήσεις 
περί συνταγματικότητας των 
απαγορευτικών μέτρων, μου 
θυμίζουν τις συζητήσεις γύρω 
από το... φύλο των αγγέλων, 
που γίνονταν στην Κωνσταντι-
νούπολη το 1453, λίγο προτού 
την αλώσουν οι Τούρκοι. Για τ’ 
όνομα του Θεού! Είναι τώρα η 
ώρα να θέτουμε θέμα συνταγ-
ματικότητας μέτρων που θα 
σώσουν ζωές; Το διακύβευμα 
είναι η ίδια η ζωή, κύριοι, 
και όχι η συνταγματικότητα 
των νόμων. Οι νομικοί και οι 
συνταγματολόγοι παρακαλού-
νται να κρατήσουν τις από-
ψεις τους για τον εαυτό τους. 
Τώρα μιλάνε μόνο οι λοιμωξι-
ολόγοι και οι επιδημιολόγοι. 

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Πρέπει να αντέξει 
η πρώτη γραμμή
Αυτήν την ώρα το μεγάλο στοίχημα είναι 
να αντέξει η πρώτη γραμμή του μετώπου, 
την οποία επανδρώνουν οι γιατροί και οι 
νοσηλευτές. Ο ύπουλος εχθρός επιτέθηκε 
ήδη με σφοδρότητα στα ίδια τα Νοσοκο-
μεία, μολύνοντας αρκετούς πολεμιστές της 
Υγείας και εξουδετερώνοντας πολλούς 
άλλους που έχουν μπει σε υποχρεωτική 
καραντίνα. Όλα τα κρατικά Νοσοκομεία, 
αλλά και κάποια ιδιωτικά, στον έναν ή τον 
άλλον βαθμό, χτυπήθηκαν από τον ιό. Εκεί 
πρέπει να επικεντρωθούν όλες οι προσπά-
θειες του Κράτους. Να βοηθηθούν και να 
ενισχυθούν με κάθε μέσο οι μαχητές της 
πρώτης γραμμής. Οι οποίοι δεν κανονιο-
βολούν από μακριά και εκ του ασφαλούς 
τον εχθρό. Πολεμούν μαζί του με την 
ξιφολόγχη, σώμα με σώμα. Η ευγνωμοσύ-
νη μας γι’ αυτούς τους ανθρώπους είναι 
απέραντη. Κι όταν τελειώσει αυτή η περι-
πέτεια, το πρώτο που θα πρέπει να κάνει 
η Πολιτεία είναι να ξαναδεί τον ρόλο των 
δημόσιων νοσηλευτηρίων, που σαν κάστρα 
κρατούν το κύριο βάρος του πολέμου κατά 
του κορωνοϊού.
Αυτό που πρέπει να κατανοήσουν όσοι 
από τους συμπατριώτες μας νομίζουν πως 
είναι άτρωτοι, είναι ότι ο κορωνοϊός δεν 
κάνει διακρίσεις. Δεν χτυπάει μόνο ευάλω-
τους και ηλικιωμένους, όπως πιστευόταν. 
Χτυπάει και μικρότερες ηλικίες, μέχρι και 
βρέφη τριών μηνών. 
Μείνετε σπίτι! Μείνετε ζωντανοί! Και αφή-
στε και τους άλλους ζωντανούς!
Και ας επικαιροποιήσουμε το γνωστό 
σύνθημα «Σαν την Κύπρον εν έσιει» και να 
το κάνουμε «Σαν το σπίτιν εν έσιει»!  
Υπάρχουν πολλά πράματα να κάνετε στο 
σπίτι. Με ένα βιβλίο, με μια καλή ταινία, 
με λίγο μαγείρεμα, μπορείτε εύκολα να 
σκοτώσετε την ώρα σας. Και, την ίδια ώρα, 
να σκοτώσετε και τον κορωνοϊό!
Κι αν χρειαστεί, κάντε μια μικρή βόλτα στη 
γειτονιά και πάρτε και τον σκύλο σας (όσοι 
έχετε) περίπατο. 
Ρε πώς αλλάξαν οι καιροί! Μέχρι τώρα 
παίρναμε τον σκύλο περίπατο. Τώρα... μας 
παίρνει ο σκύλος περίπατο!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Θα υπάρξει και
η επόμενη μέρα...

Έχουμε εξοικειωθεί πια με ένα νέο λε-
ξιλόγιο που έχει εισβάλει ξαφνικά στη 
ζωή μας: Covid 19, πανδημία, επιβε-
βαιωμένο κρούσμα, ορφανό κρούσμα, 
ιχνηλάτηση επαφών, ασυμπτωματικός, 
νοσοκομείο αναφοράς, λήψη δειγ-
μάτων, περίοδος επώασης του ιού, 
καραντίνα, αυτοπεριορισμός. Μάθαμε 
με κάθε λεπτομέρεια πώς μεταδίδεται 
ο κορωνοϊός, από ποιες επιφάνειες 
μπορούμε να τον κολλήσουμε, μάθαμε 
να κρατάμε τις αποστάσεις, φροντίζου-
με να κοιτάμε καχύποπτα τον πλησίον 
μας, μάθαμε ότι το αρνητικό είναι... 
θετικό (δηλαδή το αρνητικό δείγμα 
κορωνοϊού, ευτυχώς είναι κάτι θετικό). 
Μας υποδεικνύουν συνεχώς -και πολύ 
σωστά- ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο. 
Κακά τα ψέματα, αλλά ύστερα από έναν 
πόλεμο μένουν πληγές, μένουν ερείπια, 
μένουν άνθρωποι τρομαγμένοι με την 
ιδέα ότι κι αν ακόμα τελειώσει σύντομα 
ο πόλεμος, σε μερικούς μήνες ίσως επα-
νέλθει. Γι’ αυτό η διαχείριση της επόμε-
νης μέρας θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. 
Αλλά τώρα έχουμε μπροστά μας έναν 
πόλεμο που πρέπει να κερδηθεί με 
κάθε κόστος. Ώστε το κόστος να μη γίνει 
αβάσταχτο, εάν ο πόλεμος δεν κερδηθεί. 
Πολλοί διερωτώνται ήδη και πώς θα 
είναι η επόμενη μέρα του τερματισμού 
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Πώς 
θα συμπεριφερθούμε τότε; Θα συνε-
χίσουμε να είμαστε μουδιασμένοι και 
προβληματισμένοι; Ή θα ορμήσουμε 
μαζικά στα εστιατόρια και τις καφετερίες, 
όταν ξανανοίξουν, για να βγάλουμε τη 
χασούρα; Θα προσαρμοστούμε, άραγε, 
σε νέες κοινωνικές συνήθειες, κρατώ-
ντας κάποια λιτότητα από την περίοδο 
του εγκλεισμού, ή θα συμπεριφερθούμε 
ως εάν να μη μεσολάβησαν οι μήνες 
της πρωτόγνωρης δοκιμασίας; Και οι 
πολιτικοί; Θα συνεχίσουν να δείχνουν 
συναινετικό πνεύμα και την επόμενη 
μέρα, ή μετά τον πόλεμο κατά του κορω-
νοϊού θα ξεκινήσουν... τον «πόλεμο των 
κορώνων» μεταξύ τους;

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ
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«Δεν σταματάμε, 
συνεχίζουμε»

ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ αίφνης ένας πρω-
τοφανής, ένας άνευ προηγου-
μένου, αμυντικός αγώνας για 

την αναχαίτιση της διασποράς και της 
εξάπλωσης ενός άκρως επικίνδυνου 
αόρατου εχθρού, ο οποίος επιχειρεί 
να σκορπίσει παγκοσμίως τον θάνατο 
αδιακρίτως.

Πανδημία Κορωνοϊού ονομάστηκε 
παρ’ ημίν και Covid-19 διεθνώς το 
κωδικό του όνομα, με φρικτούς ήδη 
αριθμούς των θυμάτων που έχει προ-
καλέσει έως τώρα σε πολλές χώρες.

Πανδημία η οποία κινητοποίησε 
απέναντί της, φυσιολογικά, την Πάν-
δημη Άμυνα.

Την οποία βεβαίως διευθύνει, εξ 
αρμοδιότητος, σε κάθε χώρα η κυβέρ-
νησή της. Υλοποιώντας, με διατάγματα 
και αυστηρή επιβολή των κατάλληλων 
μέτρων, όσα κατεπείγοντα συστήνουν 

οι ειδικευμένοι επιστήμονες Υγείας.
ΠΑΝΔΗΜΗ ΑΜΥΝΑ, η οποία θέτει 

σε καθεστώς ιδιότυπης επιστράτευσης 
το σύνολο του πληθυσμού, όλων των 
ηλικιών, με πρώτιστο αυστηρό καθή-
κον τον αυτο-περιορισμό στο σπίτι, 
που ορθώς η εδώ Κυβέρνηση το είπε 
Καταφύγιο.

- Ίσως για να θυμίζει, έστω κι αν δεν 
είναι το ίδιο, τα ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ προστα-
σίας του άμαχου πληθυσμού έναντι 
των εχθρικών αεροπορικών βομβαρ-
δισμών, για τα οποία έχουν κάποια 
εμπειρία όσοι από τους μεγαλύτερους 
σε ηλικία έζησαν τους τουρκικούς 
βομβαρδισμούς πρώτα το 1964 και 
ύστερα το 1974.

ΟΥΔΕΙΣ, όμως, ακόμη και εκ των 
παλαιοτέρων εν ζωή υπερηλίκων στην 
Κύπρο, έζησε ποτέ παρόμοιες περι-
στάσεις πανδήμως προσωπικής ανα-
γκαστικής αποστασιοποίησης ακόμη 
κι από τ’ αγαπημένα του πρόσωπα, 
προκειμένου να μην καταστεί κρίκος 
μετάδοσης και περαιτέρω διασποράς 
της νόσου.

ΑΥΤΗ η Πάνδημη Άμυνα απαιτεί 
την αυστηρή πειθαρχία όλων και του 

καθ’ ενός προσωπικά, στον κατ’ οίκον 
περιορισμό και την απαγόρευση της 
κυκλοφορίας.

Αυτά τα μέτρα στην Κύπρο θύμισαν, 
αίφνης, σε όλους όσοι είχαν γεννηθεί 
«υπήκοοι» της Χερ Μάτζεστι στην 
Colony of Cyprus και ήσαν σε ηλικία 
αντίληψης το 1955-1959, τα «Κκέρ-
φιου» που επέβαλλαν τα στρατεύματα 
του Εγγλέζου δυνάστη σε διάφορες 
πόλεις και χωριά της Κύπρου, κατα-
διώκοντας τους πατριώτες αγωνιστές 
της Ε.Ο.Κ.Α.

- Το χωριό Μηλικούρι, στα βουνά 
του Τροόδους, το 1957 υπέστη το με-
γαλύτερο σε διάρκεια «Κκέρφιου» των 
Εγγλέζων. Πενήντα τέσσερεις (54) μέ-
ρες απόλυτος κατ’ οίκον περιορισμός 
και πλήρης απαγόρευση διακίνησης 
στο στρατοκρατούμενο χωριό, όπου 
τα στρατεύματα του στρατάρχη σερ 
Τζον Χάρντινγκ αναζητούσαν (γελοιο-
ποιηθέντα) - ματαίως - να εντοπίσουν 
και να εξοντώσουν τον Αρχηγό Διγενή 
της αγωνιζόμενης υπέρ ελευθερίας της 
πατρίδος Ε.Ο.Κ.Α.

ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ, τα παραπλήσια μέτρα 
στον λαό, του οποίου ο αγώνας της 

Ε.Ο.Κ.Α. κατήργησε την «υπηκοότητα» 
στην Χερ Μάτζεστι, βιώνονται και λει-
τουργούν απ’ την... ανάποδη:

- Η συνειδητή αυτοπειθαρχία και 
η αυστηρή υπακοή των ελευθέρων 
πολιτών στα μέτρα που αποφασίζει η 
εκλελεγμένη από τον ίδιο κυβέρνη-
ση, αποτελεί την κύρια προϋπόθεση 
σωτηρίας της ζωής του πληθυσμού 
τής πατρίδας. Συμπεριλαμβανομένων 
και εκείνων που αμύνονται για την 
ελευθερία της και την αποτροπή των 
απειλών των Τούρκων Κατακτητών.

ΕΠΕΙΔΗ κρίθηκε απολύτως ανα-
γκαίος ο αυτοπεριορισμός του καθενός 
για να ανακοπεί η θανατηφόρα κυ-
κλοφορία, διασπορά κι εξάπλωση σε 
άλλους και - ό μη γένοιτο - σε όλους, 
του αόρατου Κορωνοϊού. Και αυτό 
κρίνεται τούτες τις μέρες ως το ύψι-
στο πατριωτικό και πανανθρώπινο 
καθήκον

- Στους πρότερους αγώνες η πατρί-
δα ζητούσε και την αυτόβουλη θυσία 
των πατριωτών της. Τώρα ζητά και 
χρειάζεται την αποφυγή οιασδήπο-
τε θυσίας. Χρειάζεται την υγεία του 
καθενός. Που εξασφαλίζεται, προς το 

παρόν, με το αυστηρό «αυτο-Κκέρφι-
ου». Και με την εκτέλεση, με ευλαβική 
προσήλωση, των επιμέρους οδηγιών 
προσωπικής υγιεινής.

- Ακόμη και με την προφύλαξη των 
ιερών ναών της Χριστιανοσύνης, από 
την επικίνδυνη για την υγεία των πι-
στών ευσεβών ενοριτών συνάθροιση, 
ώστε η καθεμιά και ο καθένας, σαν 
ιδιότυπος πλέον Ασκητής, στο σπίτι 
- καταφύγιο - σκήτη του να προσεύ-
χεται υπέρ υγείας και ευημερίας του 
σύμπαντος κόσμου.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ διάστημα που θα 
χρειαστεί για να νικήσει αυτή η Πάν-
δημη Άμυνα, δεν είναι ακόμη δυνατόν 
να προσδιοριστεί από το Στρατηγείο 
διεξαγωγής του αγώνα κατά του Κο-
ρωνοϊού.

- Πιθανόν να χρειαστεί απαντοχή, 
εγκαρτέρηση, πειθαρχία και πίστη, 
περισσότερων ημερών απ’ ό,τι στο 
Μηλικούρι του 1957.

- Πιθανόν να χρειαστούν περισ-
σότερα και αυστηρότερα μέτρα για 
την καταστολή της απειθαρχίας των 
ολίγων αλλ’ επικίνδυνων απειθάρχη-
των, ανυπάκουων και απειθάρχητων 

εν δυνάμει κρίκων διασποράς του 
Κορωνοϊού.

Ο ΑΓΩΝΑΣ θα κριθεί από την πει-
θαρχία: Τη συνειδητή αυστηρή αυτο-
πειθαρχία. Και την ευλαβική εκτέλεση 
των εντολών του Στρατηγείου.

ΚΑΙ ΑΥΤΗ η δοκιμασία, η βιού-
μενη απ’ όλους - μικρούς και μεγά-
λους - εμπειρία συμμόρφωσης στις 
ΕΝΤΟΛΕΣ διεξαγωγής της Πάνδημης 
Άμυνας, μετά την επικείμενη νίκη επί 
της Πανδημίας του Κορωνοϊού, με 
τις λιγότερες ει δυνατόν απώλειες, 
θ’ αποτελέσει ένα σπουδαιότατο ΚΕ-
ΚΤΗΜΕΝΟ πάντων και πασών για τις 
υλικές διαστάσεις και την πραγματική 
υπόσταση του προγονικού μας «είς 
οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πά-
τρης», αφού πρώτα θα έχει επιτύχει 
το «αμύνεσθαι περί πάντων και πασών 
υγείας».

Σ’ ΑΥΤΟΝ τον αγώνα δεν λέμε 
«καλό βόλι». Λέμε «κανένα βόλι».

Χαιρετούμε διά του κατ’ οίκον πλη-
κτρολογίου, κατ’ οίκον αμυνόμενοι, 
τους κατ’ οίκον αμυνόμενους ωσαύτως 
αναγνώστες.

ΚΑΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ..

Ζούμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες, πολε-
μώντας έναν αόρατο εχθρό, που περισσότερο γνω-
ρίζουμε τι αφήνει πίσω του, παρά την πραγματική 

του ταυτότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εμπιστευόμαστε 
τους ειδικούς και το κράτος που φέρει την ευθύνη. Επι-
δεικνύουμε υπεύθυνη στάση, σεβόμενοι τους εαυτούς 
μας και τους γύρω μας.  

Τα μηνύματα «Μένουμε σπίτι» και «Θα τα καταφέ-
ρουμε» δεν είναι 
απλώς hashtags. 
Είναι κοινωνικές 
συμπεριφορές, 
που θα πρέπει να 
υιοθετήσουμε και 
να τις τιμήσουμε 
ως υπεύθυνοι 
πολίτες. 

Ταυτόχρονα με 
το παρόν πρέπει 
να βλέπουμε και 
το μέλλον. Εκεί 
και όπου είναι 
δυνατόν, πρέπει 
να συνεχίσου-
με, ακόμη κι αν 

βιώνουμε την απειλή του ιού. Ο κρατικός τομέας είναι 
σχεδόν πλήρως απασχολημένος με τη διαχείριση της 
κατάστασης. Τι γίνεται, όμως, με τη Βουλή; Συνεδριάσεις 
κοινοβουλευτικών επιτροπών, ακόμη και η ολομέλεια 
θα μπορούσαν να συνεδριάζουν εξ αποστάσεως με τη 
χρήση της τεχνολογίας. Αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, 
μέσω διαδικτύου, τηλεδιασκέψεων και γενικότερα την 
αξιοποίηση της τεχνολογίας μπορούμε να συνεχίσουμε, 
εκεί και όπου είναι δυνατόν. 

Το «Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε», είναι μια υποχρέ-
ωση απέναντι σε αυτούς που νιώθουν αβεβαιότητα για 
το μέλλον, σε αυτούς που για πρακτικούς λόγους είναι 
μακριά από τις εργασίες τους αλλά και σε αυτούς που αυτές 
τις μέρες συνεχίζουν να εργάζονται, με πρώτους εκείνους 
που αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή κατά του κορωνοϊού. 

Το ουσιαστικό και ψυχολογικό μήνυμα «Δεν σταμα-
τάμε, συνεχίζουμε» πρέπει να το στείλουμε όλοι μαζί, 
Κυβέρνηση, Βουλή και ιδιωτικός τομέας, με την ελπίδα 
ότι η επόμενη μέρα δεν θα αργήσει.

    *Αντιπρόεδρος ΔΗΚΟ

///////////////////////////////////////////ΕΙΡΗΣΘΩ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ  
ΔΑΜΙΑΝΟΣ* 

Παραφράζοντας τον 
Τσιώρτσιλ, ένα πανίσχυρο 

τεχνολογικό δίχτυ 
απλώνεται στον πλανήτη 

και ένας εφιαλτικός 
«Μεγάλος Αδελφός» 

εμφανίζεται πλέον στον 
ορίζοντα. Η ανθρωπότητα 

είτε θα κτίσει μια 
παγκόσμια αλληλεγγύη 
και συνεργασία είτε θα 
αφεθεί να πιαστεί στα 
πλοκάμια μιας νέας 

ολοκληρωτικής τυραννίας, 
η οποία θα παραπέμπει σε 
Oργουελιανούς εφιάλτες

Το ουσιαστικό και 
ψυχολογικό μήνυμα «Δεν 
σταματάμε, συνεχίζουμε» 
πρέπει να το στείλουμε 
όλοι μαζί, Κυβέρνηση, 
Βουλή και ιδιωτικός 

τομέας, με την ελπίδα ότι 
η επόμενη μέρα δεν θα 

αργήσει

Ο κορωνοϊός θα ανατρέψει τη ζωή μας
με έναν εφιαλτικό «Μεγάλο Αδελφό»…

Ο πλανήτης Γη ζει πρωτόγνωρες 
και πρωτοφανείς καταστάσεις. Η 
πανδημία του κορωνοϊού σαρώ-

νει σχεδόν όλες τις χώρες. Τα κρούσματα 
είναι ήδη εκατοντάδες χιλιάδες. Οι νε-
κροί αριθμούνται σε πολλές χιλιάδες και 
ολοένα αυξάνονται. Όπως σημειώναμε 
την περ. Κυριακή, οι ηγέτες των περισ-
σοτέρων χωρών απεδείχθησαν εγκλη-
ματικά ανεπαρκείς και υποτίμησαν την 
επικινδυνότητα του ιού. Αμέλησαν να 

πάρουν έγκαιρα προστατευτικά μέτρα 
για τους λαούς των. 

Με μιαν απίστευτη μακαριότητα και 
ανεμελιά, πίστευαν ότι ο ιός ήταν μια απλή 
γρίπη. Οι ηγέτες παραπλάνησαν τους πολί-
τες τους για την έκταση της αρρώστιας για 
λόγους οικονομικούς και πολιτικούς. Όταν 
η επιδημία μετεξελίχθηκε σε πανδημία, οι 
κυβερνήσεις αφυπνίσθηκαν, πανικοβλή-
θηκαν και επιδόθηκαν σε πυροσβεστικά 
μέτρα, τα οποία, όμως, σε μερικές χώρες, 
όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Αγγλία, 
αποδεικνύονται αναποτελεσματικά.

Είναι τραγικό: Η ανθρωπότητα βρίσκε-
ται ουσιαστικά σε κατ’ οίκον περιορισμό. 
Όμως είναι σίγουρο ότι κάποτε, ίσως 
πολύ σύντομα, θα ξεπεράσει και αυτόν 
τον όλεθρο. Αλλά με ποιες συνέπειες και 
πώς αυτές θα αλλάξουν τη ζωή μας στα 
επόμενα χρόνια;

Πρώτα απ’ όλα προέχει η προστασία 
της υγείας των ανθρώπων. Κάποιες χώ-

ρες της Ασίας, δηλ. η Ταϊβάν, η Ν. Κορέα 
και η Σιγκαπούρη (εκτενές ρεπορτάζ σελ. 
2) πέτυχαν να ανακόψουν την επέλαση 
του ιού με εξελιγμένα συστήματα υγεί-
ας και με τεχνολογική παρακολούθηση 
των πολιτών τους,  ώστε ευκολότερα να 
ιχνηλατούν κρούσματα. 

Οι πρακτικές αυτών των χωρών συγκρού-
ονται προς τις φιλελεύθερες αντιλήψεις των 
δυτικών χωρών, οι οποίες θητεύουν στην 
υπεράσπιση ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
Εδώ ακριβώς τίθεται το μέγα ερώτημα: Όταν 
η ανθρωπότητα θα εξέλθει νικήτρια και 
από αυτήν τη θανατηφόρα πανδημία, θα 
επιδιώξει μια παγκόσμια αλληλεγγύη και 
συνεργασία κρατών και λαών, πάνω στην 
οποία να κτίσει τις μελλοντικές δράσεις και 
ενέργειές της, ή θα καταφύγει στην εγωι-
στική μοναξιά κάθε κράτους;

Σύντομα, όλοι θα καταλάβουμε πως, 
μετά την πανδημία, θα βρεθούμε μπροστά 
σε έναν καινούργιο, διαφορετικό κόσμο. 
Οι οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, 
πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και άλλες 
επιπτώσεις θα είναι ασύλληπτες. Σήμε-
ρα, αεροπορικές εταιρείες καταρρέουν. 
Επιχειρηματικοί κολοσσοί οδηγούνται 
σε πτώχευση. Εκατομμύρια εργαζόμε-
νοι χάνουν τις δουλειές τους. Τα κράτη 
αντιμετωπίζουν χειρότερη οικονομική 
και κοινωνική κρίση από εκείνην του 
2008. Το κόστος μιας νέας αναγέννησης 
θα είναι ανυπολόγιστο.  

Οι εργασιακές σχέσεις ανατρέπονται 
δραματικά. Δημιουργούνται νέα δεδομένα. 
Το σπίτι και όχι το γραφείο θα είναι στο 

εξής ο χώρος εργασίας. Οι σχέσεις μεταξύ 
των ανθρώπων, που αλλοτριώθηκαν ήδη 
από τη μοναξιά, την οποία προκαλεί η 
τεχνολογία, το διαδίκτυο και τα κινητά, 
θα οδηγηθούν σε χειρότερη αποξένωση. 
Η κοινωνική συνάφεια, η επαφή με τους 
άλλους, η φιλία, η αγάπη, η οικογένεια, η 
γειτονιά όπου μεγαλώσαμε, οι αξίες μας, 
ο τόπος μας, θα είναι τα θύματα αυτού του 
αόρατου εχθρού. 

Προσέξτε τι γίνεται τώρα στην Κύπρο: 
Σημαντικό μέρος της Δημ. Υπηρεσίας, 
Πανεπιστήμια, Κολέγια, η δημόσια εκ-
παίδευση, επιχειρήσεις έχουν εκ-βια-
στικά εισέλθει στην εξ αποστάσεως και 
διαδικτυακά, εργασία και εκπαίδευση. 
Δεκάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, εκ-
παιδευτικοί, εργαζόμενοι, συνομιλούν, 
εργάζονται και εκπαιδεύονται διαδικτυακά. 
Χωρίς να υπάρχει η αμεσότητα και η 
εγγύτητα της προσωπικής επαφής. Για 
λόγους υγείας, φυσικά. 

Τι θα γίνει όταν τελειώσει αυτός ο εφι-
άλτης; Δεν θα υπάρχει επιστροφή. Θα 
έχουν δημιουργηθεί νέα τετελεσμένα σε 
όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Σε πα-
γκόσμιο επίπεδο, η οικονομία πρέπει να 
ανοικοδομηθεί ξανά αλλά με υψηλό τίμημα. 
Οι κοινωνίες θα λειτουργούν διαφορετικά, 
δηλ. τεχνολογικά, με κωδικούς και αλγό-
ριθμους. Οι άνθρωποι μάλλον θα χάσουν 
οριστικά την προσωπική και ιδιωτική ζωή 
τους. Δεν αποκλείεται, δημοκρατικά κράτη 
να προσχωρήσουν στον αυταρχισμό, δήθεν 
για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

Η πολιτική και οι πολιτικοί θα υποστούν 

τα επίχειρα της ανεπάρκειας, της αμέλειας 
και της ανικανότητας πρόβλεψης και ανα-
κοπής του κορωνοϊού. Αν κυβερνήσεις 
και κράτη συνειδητοποιήσουν σε ποιο 
αβέβαιο, ίσως ζοφερό μέλλον οδηγούνται, 
μπορεί να οικοδομηθεί μια νέα παγκόσμια, 
ειλικρινής αλληλεγγύη και συνεργασία 
κρατών και λαών, αφού βέβαια αντληθούν 
τα ανάλογα πικρά μαθήματα.

Για να επιτευχθεί αυτό θα απαιτηθεί 
μια νέα, δυναμική, φωτισμένη ηγεσία. Οι 
ηγέτες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της 
Γερμανίας, απεδείχθησαν ανεπαρκείς 
και ανέτοιμοι, ενώ οι Τραμπ και Τζόν-
σον επιβεβαίωσαν ξανά πόσο επικίνδυ-
νοι είναι για τις χώρες τους και για τον 
πλανήτη. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση οφείλει, επιτέλους, να ξεπερά-
σει αγκυλώσεις και εσωστρέφεια και να 
αναλάβει ηγετικό ρόλο στα ευρωπαϊκά 
και παγκόσμια ζητήματα.

Μετά την πανδημία, ο πλανήτης δεν 
θα είναι όπως σήμερα. Η δραστική χρή-
ση της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση 
του κορωνοϊού έχει περιορίσει θεμελι-
ώδη ανθρώπινα δικαιώματα σε πολλές 
χώρες. Παραφράζοντας τον Τσιώρτσιλ, 
ένα πανίσχυρο τεχνολογικό δίχτυ απλώ-
νεται στον πλανήτη και ένας εφιαλτικός 
«Μεγάλος Αδελφός» εμφανίζεται πλέον 
στον ορίζοντα. Η ανθρωπότητα είτε θα 
κτίσει μια παγκόσμια αλληλεγγύη και 
συνεργασία είτε θα αφεθεί να πιαστεί 
στα πλοκάμια μιας νέας ολοκληρωτικής 
τυραννίας, η οποία θα παραπέμπει σε 
Οργουελιανούς εφιάλτες.  

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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