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Η Ευρώπη και γενικότερα 
ο κόσμος χαλαρώνει από τον 
κλοιό των μέτρων που ελή-
φθησαν λόγω κορωνοϊού. Για 
την ασφάλεια του πολίτη και 
του δικαιώματος στη ζωή. 
Τόσο η Κύπρος όσο και η 
Ελλάδα παίρνουν τα εύσημα 
διεθνώς. Όμως, είναι τόσο 
εύθραυστη η κατάσταση, που 
δεν είναι καθόλου δύσκολο το 
πισωγύρισμα. Το βλέπουμε 
καθημερινά και σε άλλες χώ-
ρες. Και το πισωγύρισμα δεν 
θα πλήξει μόνο την υγεία αλλά  
θα πλήξει κυρίως την οικο-
νομία, η οποία θυμίζει μέρες 
του μεγάλου κραχ του ’29, στη 
βάση άλλων δεδομένων. 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 2 /// 

Τουρισμός 
μετ’ εμποδίων 

Τίτλοι τέλους για το φετινό παγκύ-
πριο πρωτάθλημα ποδοσφαί-
ρου, με την ΚΟΠ να αποφασίζει 

στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβου-
λίου της την περασμένη Παρασκευή, 
την πρόωρη και οριστική διακοπή 
της αγωνιστικής περιόδου 2019/20. 
Μια απόφαση που έβαλε τέλος σ’ ένα 
πολύμηνο σίριαλ αναμονής, έντονου 
παρασκηνίου και αλληλομετάθεσης ευ-
θυνών, όσον αφορά το τι δέον γενέσθαι 

με το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα 
της τρέχουσας αγωνιστικής 
περιόδου, λόγω της παν-
δημίας του covid-19.  

Η προχθεσινή εξέλι-
ξη ήταν μεν αναμενό-
μενη, αλλά προκάλεσε 
έντονες αντιδράσεις, 
τόσο από τον Παγκύπριο 
Σύνδεσμο Ποδοσφαιρι-
στών (ΠΑΣΠ), ο οποίος έκανε 

λόγο για μαύρη μέρα στην ιστορία 
του ποδοσφαίρου μας, όσο 

και από την Ανόρθωση, η 
οποία διαμήνυσε ότι θα 

προσβάλει νομικά την 
απόφαση. 

Η απόφαση λήφθη-
κε με ψήφους 18-2 

(μειοψήφησαν Ανόρθω-
ση και ΑΕΚ) και ως συ-

νέπεια της συνάντησης στο 

Προεδρικό την περασμένη Πέμπτη, 
όπου διαπιστώθηκε αδυναμία έγκρι-
σης του ποδοσφαιρικού πρωτοκόλ-
λου της ομοσπονδίας στην ολότητά 
του από την Κυβέρνηση. Κι αυτό, δι-
ότι υπήρχαν συγκεκριμένες πρόνοιες 
που παραβίαζαν τις αντίστοιχες στα 
διατάγματα της Κυβέρνησης, η οποία 
δεν ήταν διατεθειμένη να τα τροπο-
ποιήσει για χάρη του ποδοσφαίρου.
ΣΕΛΙΔΑ /// 3

Οριστική διακοπή χωρίς πρωταθλητή και κυπελλούχο

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΗΠΑ, Ρωσία 
και Βρετανία 

αμφισβητούν την 
ΑΟΖ μας

ΣΕΛΙΔΑ /// 8

ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗ 
Πονοκέφαλος 

για την Άγκυρα 
η παρουσία της 

Γαλλίας στην ΑΟΖ 
ΣΕΛΙΔΑ /// 5

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΥΠΕΞ
«Η ΕΕ παριστάνει 

τον εκπρόσωπο της 
Ελλάδας και της 

Κύπρου»
ΣΕΛΙΔΑ /// 2

Ενώπιον της Βουλής των 
Αντιπροσώπων τίθεται 
από την Κυβέρνηση 

για επικύρωση η συμφωνία 
Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ για την 
κατασκευή του αγωγού EastMed. 

Η επικύρωση θα πρέπει να 

γίνει επί τη βάσει του άρθρου 
169, παράγραφοι 2 και 3 του 
Συντάγματος, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 169, παράγραφος 1 και τα 
άρθρα 50 και 57,  παράγραφος 3. 

Πλέον η συμφωνία θα είναι 
δεσμευτική για την Κυπρι-

ακή Δημοκρατία καθώς και 
τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες 
χώρες, όπως είναι το Ισραήλ 
και η Ελλάδα, η οποία την έχει 
ήδη επικυρώσει. 

Θα είναι, πάντως, ενδιαφέ-
ρον εάν θα υπάρχουν κόμματα 

ή βουλευτές που θα καταψη-
φίσουν ή θα τηρήσουν αποχή 
και ποια επιχειρήματα θα 
προβληθούν, λαμβανομένου 
υπόψη ότι εμφανίστηκαν κατά 
καιρούς και οι υποστηρικτές 
του αγωγού προς Τουρκία, 

παρά τις συνεχείς προκλήσεις 
της Άγκυρας και την επεκτατι-
κή της πολιτική, η οποία συνε-
χίζεται και εκτείνεται από την 
κυπριακή ΑΟΖ ώς το Κρητικό 
Πέλαγος και το Αιγαίο.  
ΣΕΛΙΔΑ /// 4

Καμιά αλλαγή στην πολιτική 
του Ισραήλ επί του αγωγού, 
κόκκινο πανί ο νέος ΥπΕξ της 
χώρας για την Τουρκία  

Ομαλές οι σχέσεις με την 
Ιταλία, παρά τις διαφορές 
στο θέμα της Λιβύης 

Γιατί η ΕΚΤ και η 
Ομοσπονδιακή 
Τράπεζα των ΗΠΑ 
έκλεισαν την πόρτα 
στην Τουρκία

Πώς ο Ερντογάν παγιδεύτηκε 
στις συμπληγάδες της 
πολιτικής τού εκκρεμούς 

Ο EastMed πάει Βουλή 
και ο Ερντογάν Κρήτη 

ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ 
ΛΙΓΚ, ΑΝΟΡΘΩΣΗ, 

ΑΠΟΕΛ, ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 
ΣΤΟ ΓΙΟΥΡΟΠΑ. ΔΕΝ 

ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ 
ΟΜΑΔΑ, ΕΝΩ Η ΚΟΠ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ 14 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ 
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Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οι-
κονομικών αναμενόταν να συ-
νέλθει εκ νέου χθες στις 17.30 

(ώρα που η εφημερίδα οδηγείτο στο 
τυπογραφείο), με τηλεδιάσκεψη, για να 
συζητήσει τις τροπολογίες, που κατέθεσαν 
ή θα καταθέσουν τα κόμματα επί του νο-
μοσχεδίου για τις κυβερνητικές εγγυήσεις 
και του προσχεδίου του διατάγματος του 
Υπουργού Οικονομικών, την έκδοση του 
οποίου προβλέπει ο προτεινόμενος νόμος.

 Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Πρό-
εδρο της Επιτροπής, Άγγελο Βότση, και 
διευκρίνισή του στο ΚΥΠΕ, εάν καταστεί 
δυνατόν να ετοιμαστούν τα σχετικά κείμενα 
με τροπολογίες από τις Υπηρεσίες της 
Βουλής είναι πιθανόν το νομοσχέδιο να 
τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής 
που θα συνέλθει το απόγευμα της Τρίτης.

 Ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, 
που συνεδρίασε την Πέμπτη το απόγευμα, 
τέθηκε το αναθεωρημένο κείμενο του νο-

μοσχεδίου και του σχετικού διατάγματος 
του Υπουργού Οικονομικών όπως αυτά 
διαμορφώθηκαν από το Υπουργείο Οικο-
νομικών μετά τις διαβιβασθείσες θέσεις 
των κομμάτων.

Στην επιστολή που συνοδεύει το νέο 
κείμενο του νομοσχεδίου και του διατάγ-
ματος αναφέρεται ότι φάνηκε πως δεν 
είχε επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των 

κοινοβουλευτικών κομμάτων ως προς 
τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, όπως 
ήταν και η παράκληση του Υπουργείου 
Οικονομικών, παρόλα αυτά το Υπουρ-
γείο προέβη σε αξιολόγηση των σχολίων 
που υποβλήθηκαν από τα κόμματα και 
προχώρησε σε αλλαγές στο κείμενο του 
προτεινόμενου νόμου.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες του ΚΥΠΕ, φαίνεται ότι το Υπουργείο 
Οικονομικών εξετάζει και εναλλακτικό 
σενάριο στη βάση άλλων μέτρων ενίσχυσης 
της ρευστότητας, που να είναι συμβατά 
με το προσωρινό πλαίσιο που ενέκρινε 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κρατικές 
ενισχύσεις.

 Πληροφορίες του ΚΥΠΕ από δια-
φορετικές πηγές φέρουν τον Υπουργό 
Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, κατά 
την τελευταία τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής 
Οικονομικών, να έκανε αναφορά σε από-
συρση του νομοσχεδίου στην περίπτωση 

που από τις τροπολογίες και συγκλίσεις 
διαφανεί ότι αλλοιώνεται η φιλοσοφία του 
προτεινόμενου νόμου.

 Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί 
να το αποσύρει το νομοσχέδιο πριν να 
ξεκινήσει η συζήτησή του στην Ολομέλεια 
της Βουλής.

Με βάση το άρθρο 52 του Συντάγματος, 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  υποχρεού-
νται να εκδώσει διά δημοσιεύσεως στην 
Επίσημη  Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
εντός δέκα πέντε ημερών από της κοι-
νοποιήσεως εις το αντίστοιχο  γραφείο 
οιονδήποτε νόμο ή απόφαση της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, εκτός εάν εντός της 
προθεσμίας αυτής ασκήσει  το δικαίωμα 
της αρνησικυρίας, όπως ορίζεται στο άρ-
θρο 50 του Συντάγματος,  ή το δικαίωμα 
αναπομπής, όπως ορίζεται στο άρθρο 51, 
ή το δικαίωμα αναφοράς εις το Ανώτατο 
Συνταγματικό Δικαστήριο, όπως ορίζεται 
στα άρθρα 140 και 141 .
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Η ΕΕ άργησε να προχωρήσει σε 
συστάσεις κυρίως επί του θέματος 
του τουρισμού, που συνιστά οξυ-
γόνο για την κυπριακή οικονομία. 
Αναφέρεται σε συνεργασία χωρών 
και περιοχών εντός κυρίως της 
ΕΕ, αλλά και εκτός, που με βάση 
τις επιδημιολογικές μελέτες βρί-
σκονται σε ανάλογες καταστάσεις. 
Φαίνεται, μάλιστα, ότι η συνερ-
γασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ 
στα θέματα της αντιμετώπισης 
της κρίσης του κορωνοϊού από 
ιατρικής άποψης μπορεί να απο-
τελέσει το κοινό στέρεο έδαφος 
για μια ενιαία, όμορη τουριστική 
ζώνη, στην οποία θα είναι δυνατή 
η εμπλοκή και άλλων ευρωπαϊκών 
κρατών, όπως είναι για παράδειγ-
μα οι σκανδιναβικές.

 Αληθές, όμως, είναι ότι υπάρ-
χει σειρά προβλημάτων, που θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν απο-
φασιστικά και αποτελεσματικά. 
Η υπακοή στις υποδείξεις των 
λοιμωξιολόγων συνιστά ιερό ευ-
αγγέλιο. Διότι, κανείς δεν θα πάει 
διακοπές για να θέσει σε κίνδυνο 
τη ζωή του και των οικείων του 
ή των φίλων του. Κανείς δεν θα 
αποτολμήσει να φύγει από τη 
χώρα του για να ταλαιπωρηθεί 
σε σταθμούς τρένων, λιμάνια και 
αεροδρόμια ή νοσοκομεία. 

Είναι, λοιπόν, σημαντική η καλή 
εικόνα που έχουμε επιτύχει στο 
εξωτερικό ως ασφαλής προορι-
σμός, όπως σημαντική είναι και 
η οργάνωση και το στρατηγικό 
πλάνο, στο οποίο, πέραν της υγεί-
ας, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
το κόστος και το όφελος. Λέει, για 
παράδειγμα, η ΕΕ: Θα πρέπει στις 
πτήσεις να τηρούνται αποστάσεις 
και πρωτόκολλα, χωρίς όμως να 
γίνεται συγκεκριμένος καθορι-
σμός, οπότε αφήνεται η ρύθμιση 
μεταξύ των εταιρειών, των πρακτο-
ρείων και των κρατών. Εάν, όπως 
λέγεται, η πληρότητα θα είναι στα 
δυο τρίτα, τότε  το ναύλο θα είναι 
αυξημένο. Εκτός και αν βρεθεί 
άλλη φόρμουλα ή εάν δεν τηρηθεί 
η αρχή των δυο τρίτων, που ούτως 
ή άλλως δεν υιοθετείται  σήμερα, 
κατά τρόπο υποχρεωτικό. Ερώ-
τημα: Εάν είναι υψηλό το ναύλο 
ποιος θα πληρώσει τη ζημιά; Ο 
τουρίστας; Και γιατί να ταξιδέψει 
σε δύσκολες οικονομικά μέρες 
με αυξημένο κόστος και με τον 
φόβο του κορωνοϊού; Ενδεχομέ-
νως στην παρούσα φάση να είναι 
βολική η μεγάλη πτώση της τιμής 
του πετρελαίου, που θα λειτουρ-
γήσει ευεργετικά.  Ποιος ξέρει, 
όμως, τι θα συμβεί; Εάν πάει κάτι 
στραβά, υπάρχουν εναλλακτικές 
επιλογές ως προς το ναύλο, που 
είναι βασική μεταβλητή και για 
τον ταξιδιώτη και για τον επιχει-
ρηματία; Μπορούν να δοθούν 
αντισταθμιστικά κίνητρα και ποια;         

Ο φετινός τουρισμός θα γίνει 
μετ’ εμποδίων. Η προσδοκία είναι 
να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί, διότι 
στις δύσκολες στιγμές που θα πε-
ράσει η οικονομία ό,τι εισπράξουμε 
είναι κέρδος. Επιβάλλεται, όμως, 
οργάνωση, δηλαδή στρατηγικό 
πλάνο με σαφείς στόχους. Πρέ-
πει, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε από 
ποιες χώρες θα έρθουν τουρίστες 
και με ποιες εταιρείες και ποια 
πρωτόκολλα θα εφαρμοστούν. 
Ποιο καθεστώς θα ισχύσει στα 
αεροδρόμια και πώς θα εξυπηρε-
τούνται οι ταξιδιώτες για να μην  
υπόκεινται σε ταλαιπωρίες. Πώς 
θα λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία 
και οι παραλίες και πώς θα υπάρχει 
ασφάλεια παντού. Και για τον γηγε-
νή πληθυσμό και για τους ξένους. 
Διότι, εάν δεν γίνει σωστή δουλειά, 
είναι ορατός ο κίνδυνος να έχουμε 
νέο εισαγόμενο κύκλο πανδημίας. 
Και τότε θα έχουμε κόστος και στην 
υγεία και στις ανθρώπινες ζωές, 
καθώς και στην οικονομία, που 
δεν αντέχει σε λάθη. Είναι και αυτή 
στον προθάλαμο του αναπνευστή-
ρα. Και οφείλουμε να της δώσουμε 
καθαρό οξυγόνο, απαλλαγμένο από 
τις λοιμώξεις του κορωνοϊού. Για να 
αναπνεύσει και να μην καταλήξει 
στην εντατική. Για να σταθεί και 
αυτή κι’  εμείς στα πόδια μας…      

... Συνέχεια από σελίδα 1

ΘΕΣΗ

της Ελλάδας και της Ε/Κ Διοίκησης της 
Νότιας Κύπρου στο όνομα μιας τυφλής 
αλληλεγγύης, θα έπρεπε να συμπεριφέρεται 
με βάση την κοινή λογική και να λαμβάνει 
υπόψη τα νόμιμα –με βάση το Διεθνές 
Δίκαιο- δικαιώματα και συμφέροντα της 
Τουρκίας και της “τδβκ”». 

Κι η ανακοίνωση καταλήγει ότι η 
Τουρκία είναι πάντα ανοιχτή στον διάλογο.

«Όπως πάντα, επαναλαμβάνουμε ότι 
είμαστε ανοιχτοί σε έναν δίκαιο διάλογο».

Η Αυστηρή Δήλωση της Ε.Ε 
που ενόχλησε την Τουρκία 

Οι 27 της ΕΕ εκφράζουν την αμέριστη 
αλληλεγγύη τoυς, αλλά και την υποστήριξη 
στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαι-
ώματα της Κύπρου και την καταδίκη τους 
για τις συνεχιζόμενες παράνομες ενέργειες 
εντός της ΑΟΖ, οι οποίες κινούνται προς 
την αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που 
κατ’ επανάληψιν η ΕΕ έχει καλέσει την 
Τουρκία να πράξει, σύμφωνα με Δήλωση 
την οποία υιοθέτησε χθες το Συμβούλιο 
των Υπουργών Εξωτερικών (ΣΕΥ), το οποίο 
συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη.

Οι 27 καταδικάζουν και την κλιμά-
κωση των παραβιάσεων της Τουρκίας 
στον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο, 
συμπεριλαμβανομένων των υπερπτή-
σεων κατοικημένων περιοχών και της 
χωρικής θάλασσας, κατά παράβαση του 
Διεθνούς Δικαίου. Καλούν δε την Τουρ-

κία να σέβεται την κυριαρχία όλων των 
κρατών-μελών της ΕΕ πάνω στα χωρικά 
ύδατά τους, καθώς και όλα τα κυριαρχικά 
δικαιώματά τους στις θαλάσσιες ζώνες 
τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που δημιουργούνται από τα νησιά και 
τον εναέριο χώρο.

Στο γενικότερο επίπεδο των ευρω-
τουρκικών σχέσεων, η Δήλωση των 27 
επαναλαμβάνει τη θέση ότι οι παράνομες 
ενέργειες της Άγκυρας επηρεάζουν αρ-
νητικά αυτές τις σχέσεις, τις οποίες όλοι 
θέλουν να δουν να βελτιώνονται.

Επιπρόσθετα, η Δήλωση θέτει ως 
προϋπόθεση για τη συνέχιση του δια-
λόγου της ΕΕ με την Τουρκία την αποχή 
από μονομερείς ενέργειες, κάτι που είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό ως μήνυμα και για 
την ίδια την Τουρκία.

Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι 
η ΕΕ καλωσορίζει, εκ νέου, και υιοθετεί 
την πρόσκληση που απηύθυνε η Κυ-
πριακή Κυβέρνηση προς την Τουρκία 
για την έναρξη διαπραγματεύσεων για 
την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. 
Η θέση της ΕΕ είναι απόλυτα σαφής και 
αποτελεί ηχηρή απάντηση στην άρνηση 
της Τουρκίας να διαπραγματευτεί με την 
Κυπριακή Δημοκρατία.

Μέσα από τη Δήλωση, η ΕΕ δεσμεύεται 
ότι θα εξακολουθήσει να επιλαμβάνεται 
στενά του θέματος των παράνομων ενερ-

γειών της Τουρκίας εντός της κυπριακής 
ΑΟΖ, εντός του καθορισμένου πλαισίου 
των σχετικών Συμπερασμάτων του Συμ-
βουλίου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν και 
τα Συμπεράσματα με τα οποία τέθηκαν 
σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα εναντίον 
της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, η δήλωση των Υπουργών 
Εξωτερικών της ΕΕ για την κατάσταση στην 
Ανατολική Μεσόγειο αναφέρει τα εξής:

«Μετά την τελευταία απόφαση της Τουρ-
κίας να αποστείλει ένα πλοίο γεωτρήσεων 
για μια νέα επιχείρηση γεώτρησης στην 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύ-
πρου, η ΕΕ υπενθυμίζει και επιβεβαιώνει 
τη θέση της όπως ορίζεται σαφώς από 
προηγούμενα σχετικά συμπεράσματα 
του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ιδίως εκείνα του Ιουνίου 
2019 και του Οκτωβρίου 2019 για τις 
συνεχιζόμενες παράνομες δραστηριότητες 
της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Σύμφωνα με τα προηγούμενα συμπε-
ράσματα του Συμβουλίου, η ΕΕ βρίσκεται 
σε πλήρη αλληλεγγύη με την Κύπρο και 
επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται συγκε-
κριμένα βήματα για τη δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος ευνοϊκού για τον διάλογο», 
αναφέρουν οι 27. 

«Θέματα που σχετίζονται με την ορι-
οθέτηση αποκλειστικών οικονομικών 
ζωνών και της υφαλοκρηπίδας πρέπει 
να αντιμετωπιστούν μέσω διαλόγου και δι-

απραγματεύσεων με καλή πίστη, με πλήρη 
σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και στην 
επιδίωξη της αρχής των σχέσεων καλής 
γειτονίας», τονίζουν οι 27 και σημειώνουν 
ότι «από αυτήν την άποψη, χαιρετίζουμε 
για άλλη μια φορά την πρόσκληση της 
κυπριακής Κυβέρνησης στην Τουρκία 
να διαπραγματευτεί καλή τη πίστει τη θα-
λάσσια οριοθέτηση μεταξύ των σχετικών 
ακτών τους».

Οι 27 τονίζουν ακόμη ότι «οι πιο πρό-
σφατες κλιμακούμενες ενέργειες της Τουρ-
κίας δυστυχώς πηγαίνουν στην αντίθετη 
κατεύθυνση».

«Λυπούμαστε που η Τουρκία δεν έχει 
ακόμη ανταποκριθεί στις επανειλημμένες 
εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
σταματήσει τέτοιες δραστηριότητες και 
επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας προς 
την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτη-
ση, να αποφύγει τέτοιες ενέργειες και να 
σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της Κύπρου, σύμφωνα με το 
Διεθνές Δίκαιο», αναφέρουν.

Επιπλέον, «υπενθυμίζοντας τα συμπε-
ράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
του Μαρτίου 2018, η ΕΕ καταδικάζει την 
κλιμάκωση των παραβιάσεων της Τουρ-
κίας στον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο, 
συμπεριλαμβανομένων των υπερπτήσεων 
κατοικημένων περιοχών και της χωρικής 
θάλασσας, κατά παράβαση του Διεθνούς 
Δικαίου. Η Τουρκία πρέπει να αποφύγει 
να κάνει απειλές και να λάβει μέτρα που 
βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας», 
τονίζουν.

«Αντίθετα, πρέπει να σέβεται το Διε-
θνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του 
Δικαίου της Θάλασσας, και ιδίως την κυ-
ριαρχία όλων των κρατών μελών της ΕΕ 
πάνω στα χωρικά ύδατά τους, καθώς και 
όλα τα κυριαρχικά δικαιώματά τους στις 
θαλάσσιες ζώνες τους, συμπεριλαμβανο-
μένων εκείνων που δημιουργούνται από 
τα νησιά, καθώς και να μην παραβιάζουν 
την κυριαρχία των κρατών μελών της ΕΕ 
στον εναέριο χώρο τους», ξεκαθαρίζουν 
οι 27 της ΕΕ.

 «Όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότη-
τας πρέπει να τηρούν αυτές τις αρχές και 
πρέπει να απέχουν από ενέργειες που 
υπονομεύουν την περιφερειακή σταθε-
ρότητα και ασφάλεια», αναφέρουν.

«Η ΕΕ και η Τουρκία έχουν έντονο 
ενδιαφέρον για τη βελτίωση των σχέσεών 
τους μέσω ενός διαλόγου που αποσκο-
πεί στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος 
εμπιστοσύνης», διευκρινίζουν. 

«Η αποχή από μονομερείς ενέργειες 
είναι ένα βασικό στοιχείο, που επιτρέπει 
στον διάλογο να προχωρήσει. Γι’ αυτό, σε 
πλήρη αλληλεγγύη με την Κύπρο και την 
Ελλάδα, η ΕΕ επαναλαμβάνει τον σοβαρό 
αρνητικό αντίκτυπο που έχουν αυτές οι 
παράνομες ενέργειες σε όλο το φάσμα 
των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας. Το Συμβούλιο 
θα παραμείνει προσηλωμένο στο θέμα», 
καταλήγουν.

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Η ΕΕ παριστάνει 
τον εκπρόσωπο Ελλάδας - Κύπρου

ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ 
ΕΩΣ ΚΑΙ «ΑΒΟΥΛΗ» ΤΗΝ ΕΕ, 
Η ΟΠΟΙΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΙΑΣ 
ΤΥΦΛΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΣΕΡ-
ΝΕΤΑΙ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
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Τ
ην αντίδραση του τουρ-
κικού Υπουργείου Εξω-
τερικών προκάλεσε το 
ανακοινωθέν της Παρα-
σκευής των Ευρωπαίων 
ΥΠΕΞ στις Βρυξέλλες, το 
οποίο καταδικάζει την 

Τουρκία για τις παραβιάσεις του εναέ-
ριου χώρου και των χωρικών υδάτων της 
Ελλάδας, καθώς και για την εξορυκτική 
δραστηριότητα της Άγκυρας στην ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ 
χαρακτηρίζει το ύφος του ανακοινωθέ-
ντος «στείρο», που δεν εξυπηρετεί πλέον 
κανέναν σκοπό.

«Το τελευταίο ανακοινωθέν των 
Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ σχετικά 
με τα προβλήματα στην Ανατολική Μεσό-
γειο αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα ενός 
στείρου λόγου, που επαναλαμβάνεται και 
δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό. Αυτή η 
νοοτροπία, που παραμένει αδιάφορη στις 
καλής προθέσεως προσπάθειες της Τουρ-
κίας και γίνεται όμηρος των άδικων και 
παράνομων αξιώσεων της Ελλάδας και της 
Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας 
Κύπρου, δεν πρόκειται να συμβάλει στην 
περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», 
σημειώνεται στην ανακοίνωση. 

«Έχει νόημα το πώς η ΕΕ, που δεν μπό-
ρεσε να δείξει την αλληλεγγύη της στον 
αγώνα κατά του κορωνοϊού, τη δείχνει 
και -μάλιστα χωρίς όρους- όταν πρόκειται 
για την Κύπρο», προσθέτει. 

 Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών 
χαρακτηρίζει έως και «άβουλη» την ΕΕ, η 
οποία στο όνομα μίας τυφλής αλληλεγγύης 
«σέρνεται» από την Ελλάδα και την Κύπρο. 
«Η ΕΕ αντί να παριστάνει τον εκπρόσωπο 

Στην Επ. Οικονομικών οι κυβερνητικές εγγυήσεις 



Τ
ίτλοι τέλους για το φετινό 
παγκύπριο πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου, με την 
ΚΟΠ να αποφασίζει στη 
συνεδρία του Διοικητικού 
Συμβουλίου της την πε-
ρασμένη Παρασκευή, την 

πρόωρη και οριστική διακοπή της αγωνι-
στικής περιόδου 2019/20. Μια απόφαση 
που έβαλε τέλος σ’ ένα πολύμηνο σίριαλ 
αναμονής, έντονου παρασκηνίου και αλλη-
λομετάθεσης ευθυνών, όσον αφορά το τι δέον 
γενέσθαι με το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα 
της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, λόγω 
της πανδημίας του covid-19.  

Η προχθεσινή εξέλιξη ήταν μεν αναμε-
νόμενη, αλλά προκάλεσε έντονες αντιδρά-
σεις, τόσο από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο 
Ποδοσφαιριστών (ΠΑΣΠ), ο οποίος έκανε 
λόγο για μαύρη μέρα στην ιστορία του ποδο-
σφαίρου μας, όσο και από την Ανόρθωση, η 
οποία διαμήνυσε ότι θα προσβάλει νομικά 
την απόφαση.  Η απόφαση λήφθηκε με 
ψήφους 18-2 (μειοψήφησαν Ανόρθωση 
και ΑΕΚ) και ως συνέπεια της συνάντησης 
στο Προεδρικό την περασμένη Πέμπτη, 
όπου διαπιστώθηκε αδυναμία έγκρισης 
του ποδοσφαιρικού πρωτοκόλλου της 
ομοσπονδίας στην ολότητά του από την 
Κυβέρνηση. Κι αυτό, διότι υπήρχαν συ-
γκεκριμένες πρόνοιες που παραβίαζαν τις 
αντίστοιχες στα διατάγματα της Κυβέρνη-
σης, η οποία δεν ήταν διατεθειμένη να τα 
τροποποιήσει για χάρη του ποδοσφαίρου.

Πέραν της διακοπής της σεζόν και στην 
Α’ κατηγορία (σ.σ. την περασμένη Παρα-
σκευή είχε αποφασιστεί το... λουκέτο στις 
μικρότερες κατηγορίες), το ΔΣ της Ομο-
σπονδίας κατέληξε στην απόφαση όπως 
το πρωτάθλημα της νέας σεζόν διεξαχθεί 
με 14 ομάδες (μόνο η νέα αγωνιστική 
χρονιά), ήτοι χωρίς υποβιβασμό και με 
άνοδο των δύο πρώτων ομάδων από τη 
β’ κατηγορία (Ερμής και Καρμιώτισσα).

Παρά το γεγονός ότι αρκετές από τις 
ομάδες ήθελαν την άνευ όρων επιστρο-
φή στις 14 ομάδες στην Α’ κατηγορία, το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ αποφά-
σισε τελικά η αύξηση να είναι μονοετούς 
διάρκειας. Απόλλων και Ανόρθωση ήταν 
κατά των 14 ομάδων ακόμη και για την 
επόμενη σεζόν, ενώ Ομόνοια, ΑΕΚ και 
ΑΕΛ έθεσαν ως προϋπόθεση για να ψη-
φίσουν την αύξηση για το 2020/21 την 
επιστροφή στο μοντέλο των 12 ομάδων 
τη μεθεπόμενη χρονιά.

Με αυτές τις πέντε ομάδες να μην ψηφί-
ζουν υπέρ της παγίωσης του μοντέλου των 
14 συλλόγων στην Α’ κατηγορία δεν ήταν 
δυνατόν να δημιουργηθεί η ενισχυμένη 
πλειοψηφία (17 ψήφοι) που απαιτείται για 
τη σχετική τροποποίηση της προκήρυξης. 
Οι μικροί, συνεπώς, αποδέχτηκαν αναγκα-
στικά την αύξηση των ομάδων μόνο για μια 
χρονιά και σε αυτό βρήκαν συμμάχους τις 
Ομόνοια, ΑΕΚ και ΑΕΛ, που δημιούργησαν 
το τελικό 18-2 στην ψηφοφορία. Με αυτό 
το δεδομένο, η Α’ κατηγορία της περιόδου 
2020/21 θα διεξαχθεί με 14 ομάδες και σε 
δύο γύρους (26 αγωνιστικές) άνευ πλέι οφ, 
ενώ από τη σεζόν 2021/22 θα έχει ξανά 12 
ομάδες και πλέι οφ. Για να γίνει η μείωση, 
το καλοκαίρι του 2021 θα υποβιβαστούν 
τέσσερεις ομάδες και θα προβιβαστούν 
δύο από τη β’ κατηγορία.

Δεν ανακηρύσσονται
πρωταθλήτρια-κυπελλούχος

Παράλληλα, δεν ανακηρύσσονται πρω-
ταθλήτρια και κυπελλούχος για την αγωνι-
στική περίοδο 2019/20, ενώ την Κύπρο στις 
ποδοσφαιρικές διοργανώσεις της ΟΥΕΦΑ 
θα εκπροσωπήσουν οι τέσσερεις πρώτες 
ομάδες της βαθμολογίας, ήτοι, Ομόνοια στο 
Τσάμπιονς Λιγκ και Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, 
Απόλλωνας στο Γιουρόπα Λιγκ. Ταυτό-
χρονα, η φόρμουλα διεξαγωγής του νέου 
πρωταθλήματος θα αλλάξει, αφού, εκτός 
απροόπτου, θα έχουμε 26 αγωνιστικές τη 
νέα αγωνιστική περίοδο χωρίς πλέι οφ, κάτι 
που έχει να συμβεί από την αγωνιστική 
περίοδο 2005/2006. Για την αύξηση των 
ομάδων οι ψήφοι και πάλιν ήταν 18-2, με τον 
Απόλλωνα και την Ανόρθωση να τάσσονται 
κατά. Το σκεπτικό της απόφασης για οριστι-
κή διακοπή θα πρέπει να γίνει αποδεκτό 
από την UEFA, προκειμένου να μην τεθεί 
σε κίνδυνο η συμμετοχή των κυπριακών 
ομάδων στο Τσάμπιονς και στο Γιουρόπα 
Λιγκ, αφού η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία είχε 
ζητήσει απ’ όλες τις εθνικές Ομοσπονδίες να 
εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα συνέχισης 
των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων.

Όπως διεφάνη κατά τη διαδικασία 
λήψης της απόφασης, αλλά και καθ’ όλη 
τη διάρκεια της παρελθούσας περιόδου, 
με τις δημόσιες τοποθετήσεις αλλά και τις 
παρασκηνιακές ζυμώσεις που διεξήχθησαν, 
όλα τα σωματεία έλαβαν θέση προκρίνο-
ντας πρωτίστως, με τις διάφορες αιτιάσεις 
που προέβαλαν, τόσο αγωνιστικές, όσο και 
εξωαγωνιστικές, το δικό τους ιδιαίτερο συμ-
φέρον, αποφεύγοντας την κατάληξη σε μια 
ομόφωνη και κοινά αποδεκτή απόφαση.   

Το δικαιολογητικό της ΚΟΠ
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, 

η ΚΟΠ εντός των προσεχών ημερών θα 
ετοιμάσει το δικαιολογητικό της απόφα-
σής της για οριστική διακοπή της σεζόν, 
το οποίο και θα αποστείλει στην ΟΥΕΦΑ. 
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ΚΟΠ 
θα επιρρίψει την ευθύνη για τη διακοπή 
στην Κυβέρνηση, με κυριότερο σημείο το 
θέμα με τη διαχείριση κρούσματος, καθώς 
το κράτος θέλει 14ήμερη καραντίνα όλη 
την ομάδα σε περίπτωση κρούσματος και 
αυτό θα επικαλεστούν από πλευράς ΚΟΠ. 
Θα γίνει επίσης αναφορά στα γυμναστήρια 
και στα αποδυτήρια και τους περιορισμούς 
στη χρήση τους. Με την απόφαση, βεβαίως, 
παραμένουν αρκετά άλλα κρίσιμα ζητήμα-
τα μετέωρα, όπως αυτά των τηλεοπτικών 
συμφωνιών των σωματείων, αλλά και των 
εισιτηρίων διαρκείας, αφού η σεζόν τελειώνει 
πρόωρα χωρίς να έχει εξευρεθεί μια κοινά 
αποδεκτή φόρμουλα για τη ρύθμισή τους. 

Τι λέει η απόφαση
του ΔΣ της ΚΟΠ

Η ΚΟΠ, με ανακοίνωσή της επεξηγεί τους 
λόγους για τους οποίους το ΔΣ αποφάσισε 
τη διακοπή του πρωταθλήματος και διευ-
κρινίζει όσον αφορά τις  ομάδες που θα μας 
εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη, αλλά και 
τον αριθμό των ομάδων στα πρωταθλήματα 
των δύο επόμενων αγωνιστικών περιόδων. 
Η  ανακοίνωση της ΚΟΠ για το θέμα της δια-
κοπής αναφέρει: «Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΚΟΠ σε σημερινή συνεδρία του, έχοντας 
κατά νουν όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν 
λόγω της έκρυθμης κατάστασης που έχει 
δημιουργήσει η πανδημία του COVID-19, 
πήρε την τελική απόφαση σε σχέση με τη 
συνέχιση ή μη των πρωταθλημάτων.

Ανατρέχοντας στις Προκηρύξεις των 
Πρωταθλημάτων διαπιστώθηκε ότι δεν 
υπάρχει πρόνοια που προβλέπει θέματα 
διακοπής πρωταθλήματος λόγω πανδημίας 
ή λόγω ανωτέρας βίας. Παράλληλα, όμως, 
και σύμφωνα με την παράγραφο ΧΧ με τον 
τίτλο «Διάφορα», στο θέμα 1 αναφέρει ρητά 
και επί λέξει τα ακόλουθα: «Για οποιοδήποτε 
θέμα που δεν προβλέπεται από την παρούσα 
Προκήρυξη θα αποφασίζει τελεσίδικα το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ».

Στη βάση της πιο πάνω πρόνοιας, το 
Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει 
τον άμεσο τερματισμό της φετινής ποδο-
σφαιρικής διοργάνωσης 2019 -2020 του 
Πρωταθλήματος CYTA Α’ Κατηγορίας 
και τον άμεσο τερματισμό του Κυπέλλου 
COCA COLA περιόδου 2019-2020 Α’ 
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ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ 
ΛΙΓΚ, ΑΝΟΡΘΩΣΗ, ΑΠΟΕΛ, 
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΣΤΟ ΓΙΟΥΡΟ-
ΠΑ. ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ 
ΚΑΜΙΑ ΟΜΑΔΑ, ΕΝΩ Η ΚΟΠ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ 14 ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Τι είπαν 
Ομόνοια, 
ΑΠΟΕΛ, 

Απόλλωνας

Σε δικές τους ανακοι-
νώσεις τοποθετήθηκαν 
και οι υπόλοιπες τρεις 
ομάδες που θα εκπρο-
σωπήσουν την Κύπρο την 
προσεχή σεζόν στις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις.

Η Ομόνοια αναφέρει 
ότι βρίσκεται ξανά στην 
κορυφή του κυπριακού 
ποδοσφαίρου, σημειώ-
νοντας ότι η επικύρωση 
της βαθμολογίας αποτε-
λεί απόδοση δικαιοσύνης. 
Μεταξύ άλλων οι «πράσι-
νοι» κάνουν αναφορά στο 
γεγονός πως η ομάδα θα 
αγωνιστεί στο Champions 
League,  ενώ εύχονται 
κάθε επιτυχία στην Ανόρ-
θωση, τον ΑΠΟΕΛ και τον 
Απόλλωνα που θα αγωνι-
στούν στην Ευρώπη.

Το ΑΠΟΕΛ στην ανα-
κοίνωσή του σημειώνει 
ότι, με τη σημερινή (14/5) 
απόφαση, ουσιαστικά η 
ποδοσφαιρική περίοδος 
2019-20 είναι  σαν να 
μην υπήρξε ποτέ. Καμία 
ο μ ά δ α  δ ε ν  κ α τ έ κ τ η σ ε 
στο γήπεδο τον τίτλο του 
πρωταθλητή εξ ου και δεν 
θα αναγράφεται αυτός ο 
τίτλος πουθενά, ούτε το 
τρόπαιο του πρωταθλητή 
θα κοσμεί τη βιτρίνα κά-
ποιας ομάδας. 

Από την πλευρά του ο 
Απόλλωνας χαρακτηρίζει 
την απόφαση ως τη λιγό-
τερο άδικη, προσθέτοντας 
ότι οι οικονομικές συνέ-
πειες από τη διακοπή θα 
είναι πολύ μεγάλες για την 
ομάδα, όμως  προέχει η 
ανθρώπινη υγεία πάνω 
από όλα. 

και Β’ Κατηγορίας.
Η πιο πάνω απόφαση του Δ.Σ. ήταν απο-

τέλεσμα πάρα πολλών διεργασιών, οι οποίες 
βρίσκονταν σε εξέλιξη από την ημερομηνία 
διακοπής των πρωταθλημάτων, σε συνεν-
νόηση πάντοτε με τις Αρχές της Πολιτείας, 
στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί 
και των διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί 
και εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, 
στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19.

Ειδικότερα, θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι στις  14/5/2020, η ηγεσία της ΚΟΠ 
μαζί με εκπροσώπους σωματείων του 
Πρωταθλήματος Cyta, είχε συνάντηση 
με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημο-
κρατίας και μέλη της επιδημιολογικής 
ομάδας για τη συζήτηση του θέματος για 
επανέναρξη ή μη των πρωταθλημάτων. 
Είχε προηγηθεί η εκ μέρους της ΚΟΠ 
ετοιμασία εμπεριστατωμένου ποδοσφαι-
ρικού Πρωτοκόλλου, το οποίο είχε σταλεί 
εκ των προτέρων προς όλους τους αρμό-
διους κυβερνητικούς φορείς, μέσα από 
το οποίο αναλύονταν με λεπτομέρεια οι 
ελάχιστες συνθήκες που απαιτούνταν για 
την επανέναρξη των πρωταθλημάτων.

Από τη συζήτηση που ακολούθησε, 
ξεκαθάρισε ότι η επιδημιολογική ομά-
δα που περιβάλλει την Κυβέρνηση ήταν 
αντίθετη στην υιοθέτηση του εν λόγω πο-
δοσφαιρικού πρωτοκόλλου και επέμεινε 
στην εφαρμογή των διαταγμάτων, τα οποία 
είχαν εκδοθεί και τα οποία εξακολουθούν 
να ευρίσκονται σε ισχύ. Ενόψει των πιο 
πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε την 
απόφαση του τερματισμού του φετινού 
πρωταθλήματος Cyta και του Κυπέλλου 
COCA-COLA Α’ Β’ Κατηγορίας στη βάση, 
μεταξύ άλλων, των πιο κάτω λόγων:

1. Η υγεία όλων των εμπλεκομένων
Το πιο σημαντικό κριτήριο, το οποίο 

είχαμε θέσει εξ αρχής ήταν η προστασία 
της υγείας όλων των εμπλεκομένων, είτε 
πρόκειται για ποδοσφαιριστές, τεχνικό προ-
σωπικό ομάδων, υπαλληλικό προσωπικό 
των ομάδων και των σταδίων, αλλά και 
τεχνικό προσωπικό που χρησιμοποιείται 
για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των αγώνων.
2.  Η μη υιοθέτηση του ποδοσφαιρικού 

Πρωτοκόλλου
Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση δεν ενέ-

κρινε το ποδοσφαιρικό Πρωτόκολλο, το 
οποίο θα επέτρεπε ενδεχόμενη επανέναρξη 
του πρωταθλήματος, αποτελεί έναν ση-
μαντικό παράγοντα που λήφθηκε υπόψη 
στην απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΠ.

Μεταξύ άλλων το υφιστάμενο Πρωτό-
κολλο του Υπουργείου Υγείας προβλέπει 
ότι σε περίπτωση ύπαρξης θετικού κρού-
σματος είτε ποδοσφαιριστή είτε μέλους της 
ομάδας θα απαιτείται ο περιορισμός για 
14 ημέρες ολόκληρης της ομάδας. Αυτό, 
όπως γίνεται αντιληπτό, καθιστά εξαιρετικά 
επισφαλή την έναρξη του πρωταθλήματος 
και την ενδεχόμενη διακοπή του με όλες 
τις αρνητικές συνέπειες.
3. Ικανότητα των ομάδων
     για προετοιμασία

Με το ισχύον Πρωτόκολλο, είναι εξαιρε-
τικά δύσκολο χρονικά να υπάρξει ασφαλής 
και σωστή προετοιμασία των ποδοσφαιρι-
στών (χωρίς την αποφυγή τραυματισμών), 
στοιχείο το οποίο επιβεβαιώθηκε από τους 
ίδιους τους προπονητές των ομάδων και 
από άλλους επιστήμονες, οι οποίοι ουσια-
στικά είχαν καθορίσει τον ελάχιστο χρόνο 
προετοιμασίας, για την ασφαλή συμμετοχή 
των ποδοσφαιριστών, στις 5 εβδομάδες 
κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων 
και φιλικών αγώνων.
4. Οικονομική βιωσιμότητα των ομάδων

Ενώ τα έσοδα των σωματείων λόγω της 
πανδημίας του COVID-19 έχουν σχεδόν 
εκμηδενιστεί, τα λειτουργικά τους έξοδα 
συνεχίζουν να τρέχουν και να επιβαρύνουν 
τα σωματεία. Είναι σημαντικό να τονιστεί 
εδώ ότι ο παράγοντας που επιτείνει την 
ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική συγκυρία για 
τα σωματεία είναι η αβεβαιότητα σε σχέση 
με το τι μέλλει γενέσθαι. Η αβεβαιότητα 
αυτή αναγκάζει τα σωματεία να βρίσκο-
νται σε πλήρη λειτουργία,  αναμένοντας 
ότι υπάρχει πιθανότητα επανεκκίνησης 
των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Μία εν-
δεχόμενη λήξη της αβεβαιότητας που θα 
επέλθει με τη λήψη τελικών αποφάσεων 
θα επιτρέψει στα σωματεία να προβούν 
σε καλύτερη διαχείριση των οικονομικών 
τους, προβαίνοντας σε βήματα για περιο-
ρισμό των εξόδων τους. Επίσης, θα δοθεί η 
ευκαιρία στα σωματεία μας να προβούν σε 
σωστό προγραμματισμό για την επόμενη 
ποδοσφαιρική χρονιά, ευελπιστώντας σε 
μία επιτυχημένη, πλήρη και απρόσκοπτη 
ποδοσφαιρική περίοδο 2020 – 2021.

»Στο πλαίσιο της πιο πάνω απόφασής 
μας, το Δ.Σ. αποφάσισε και το θέμα της 
εκπροσώπησης της χώρας μας στις ευ-
ρωπαϊκές διοργανώσεις για την επόμενη 
ποδοσφαιρική περίοδο. Υπό τις περιστάσεις, 
έχει αποφασίσει ότι είναι ορθό, οι ομάδες 
που θα μας εκπροσωπήσουν στα φετινά 
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να είναι οι 
τέσσερεις ομάδες που κατά τη στιγμή της 
διακοπής βρίσκονταν στις τέσσερεις πρώτες 
θέσεις της βαθμολογίας, δηλαδή η Ομόνοια 

Λευκωσίας στο Champions League και η 
Ανόρθωση Αμμοχώστου, ο ΑΠΟΕΛ Λευ-
κωσίας και ο Απόλλων Λεμεσού στο Europa 
League. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταστεί 
δυνατή η απρόσκοπτη εκπροσώπηση της 
χώρας μας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 
και παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα στις 
ομάδες μας να προετοιμαστούν έγκαιρα».

Όσον αφορά το θέμα της αύξησης των 
ομάδων, στην ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, 
επισημαίνεται: «Έχοντας κατά νουν όλα τα 
ζητήματα που ανακύπτουν λόγω της έκρυθ-
μης κατάστασης που έχει δημιουργήσει 
η πανδημία του COVID-19 και λόγω του 
γεγονότος ότι έχει αποφασιστεί ο τερματι-
σμός και/ή διακοπή του πρωταθλήματος 
CYTA Α’ Κατηγορίας της ποδοσφαιρικής 
περιόδου 2019 – 2020, μετά από σχετικό 
αίτημα των σωματείων για αύξηση των 
ομάδων στην Α’ Κατηγορία και ειδικότερα 
του γεγονότος ότι το πρωτάθλημα διακό-
πηκε πριν ουσιαστικά τη διεξαγωγή της 
Β’ φάσης (μόνον 1 αγώνας διεξήχθη και 
παρέμειναν άλλοι 9), αποφάσισε όπως:

1 Η διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού 
πρωταθλήματος CYTA Α’ Κατηγο-

ρίας 2020 – 2021 γίνει με τη συμμετοχή 
δεκατεσσάρων ομάδων.

2 Για την υλοποίηση του πιο πάνω, 
δεν θα υπάρξει υποβιβασμός ομά-

δων από την Α’ Κατηγορία στη Β’ για 
τη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο, ενώ 
θα υπάρξει άνοδος 2 ομάδων από τη Β’ 
Κατηγορία στην Α’, δηλαδή των 2 ομάδων 
που βρίσκονταν στις δύο πρώτες θέσεις 
της βαθμολογίας κατά τη διακοπή του 
πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας».

Προχωρεί νομικά η Ανόρθωση 
Άμεση ήταν η αντίδραση της Ανόρθω-

σης, η οποία αμφισβήτησε το γεγονός ότι 
η Ομόνοια είναι πρώτη στη βαθμολογία, 
ενώ κατέστησε σαφές ότι θα διεκδικήσει 
νομικά τα συμφέροντα του Συλλόγου.

Σε τοποθέτησή  του ο γενικός αρχηγός του 
ποδοσφαιρικού τμήματος της Ανόρθωσης, 
Γιάννος Κωνσταντίνου, τόνισε: «Η Ανόρθωση 
θα προχωρήσει νομικά για να προφυλάξει 
τα νόμιμα δικαιώματά της και να προστα-
τευτεί οικονομικά και ηθικά το σωματείο. 
Θα διεκδικήσουμε όλα τα δικαιώματά μας. 
Η επιχειρηματολογία μας βασίζεται σε λο-
γικά ζητήματα. Δεν είναι πρώτη η Ομόνοια, 
ισοβαθμεί με την Ανόρθωση. Για να ισχύει 
ο μεταξύ μας αγώνας πρέπει να ολοκλη-
ρωθεί το πρωτάθλημα. Δεν ζητήσαμε να 
πάμε εμείς στο Τσάμπιονς Λιγκ. Είπαμε, αν 
διακοπεί οριστικά το πρωτάθλημα, τουλά-
χιστον να παιχτεί ένας αγώνας μεταξύ μας 
και ο νικητής να πάει στο Τσάμπιονς Λιγκ. 
Δεν έγινε αποδεκτό. Στη ζωή έχει σημασία 
το τι πράττεις και όχι τι λες. Η Ομόνοια ψή-
φισε υπέρ της διακοπής. Οι μόνες ομάδες 
που ήταν αρνητικές στη διακοπή ήταν η 
Ανόρθωση και η ΑΕΚ. Υπάρχει μία έντονη 
στεναχώρια στους κόλπους της Ανόρθωσης. 
Υπερβάλαμε εαυτόν για να σώσουμε ό,τι 
περισωζόταν. Τα πράγματα πήραν την τροπή 
που πήραν. Άσχημη και μαύρη μέρα για 
το κυπριακό ποδόσφαιρο. Έντονη η πικρία 
μας, αλλά να ξέρετε ότι στην Ανόρθωση εί-
μαστε ήσυχοι με τη συνείδησή μας και ηθικά 
είμαστε ικανοποιημένοι και τουλάχιστον 
εμείς απόψε θα κοιμηθούμε με ήσυχη τη 
συνείδησή μας. Η κοινή γνώμη γνωρίζει 
τι έγινε και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα 
συμπεράσματά του».

Οργίλη ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΠ για 
την απόφαση διακοπής, αφού το συνδικαλιστι-
κό όργανο των ποδοσφαιριστών είχε ζητήσει, 
μετά τη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο, 
τη μη λήψη οριστικής απόφασης για την 
τύχη της σεζόν την περασμένη Παρασκευή, 
αλλά την τήρηση στάσης αναμονής για την 
εξέλιξη της πανδημίας, ενώ προανήγγειλε 
ότι οι ποδοσφαιριστές θα κινηθούν νομικά.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΠΑΣΠ, 
Σπύρος Νεοφυτίδης, σε ιδιαίτερα αιχμηρή 
τοποθέτησή του ανέφερε: «Δόθηκε ένα τέλος 
σε όλην αυτήν την ιστορία. Γράφτηκε με 
μεγάλα μαύρα γράμματα η σημερινή μέρα 
στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου.

»Είναι κρίμα για τον κόσμο και κρίμα 
για τη χώρα μας. Εγώ προσωπικά έχω 
κουραστεί να ασχολούμαι. Kάποιος χω-
ρίς αιτία δεν υποβιβάζεται και άλλος  ανα-
βαθμίζεται. Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού 
δεν είναι δικαιολογία. Έγιναν προσπάθειες 
με ένα πρωτόκολλο που δεν είδε κανείς. 
Έπρεπε να περιμένουν. Πάμε 30 χρόνια 
πίσω. Η Κύπρος είναι πρώτη στα μειωμένα 
κρούσματα, είμαι έτοιμος ν’ ακούσω τον 
κ. Τσέφεριν τι θα πει. Αυτό που λέχθηκε 
χθες στο Προεδρικό ήταν κάτι το μοναδι-
κό, αυτοί που ήθελαν να σταματήσουν το 
πρωτάθλημα τα κατάφεραν, συγχαρητήρια. 
Θα τους κρίνει ο κόσμος. Τώρα αρχίζει το 

τρίτο ημίχρονο, που θα είναι στις δικαστι-
κές αίθουσες. Οι ποδοσφαιριστές έχουν 
το δικαίωμα να προσφύγουν νομικά. Θα 
γίνουμε ρεζίλι διεθνώς. Ο κ. Κούμας έχει 
πει στα σωματεία ότι έχει διασφαλίσει από 
την ΟΥΕΦΑ πως δεν τίθεται σε κίνδυνο η 
ευρωπαϊκή συμμετοχή των ομάδων μας. 
Αυτό θα το δούμε. Είναι πολλά τα ερωτήματα 
που δεν έχουν απαντηθεί. Πώς θα παίξουμε 
ποδόσφαιρο του χρόνου; Πώς θα παίξουν 
μπάλα στην Ευρώπη οι ομάδες μας; Θα είναι 
τεράστια η ζημιά για όλους. Καλό καλοκαίρι 
και ζητούμε συγγνώμη από όλους αυτούς 
που θα χάσουν τις δουλειές τους», σχολίασε 
στον ΑΝΤ1 ο Σπύρος Νεοφυτίδης.

ΠΑΣΠ: «Πάμε 30 χρόνια πίσω»



ολόκληρη την υφήλιο.  Επισημαίνονται, 
πάντως, από διπλωματικές πηγές και τα 
εξής σε σχέση με τα ενεργειακά: 

Πρώτο, περί το τέλος του μήνα θα υπάρ-
ξουν νέες ανακοινώσεις και δη θετικές. 
Καμία των εταιρειών, που εμπλέκονται 
στην κυπριακή ΑΟΖ, ούτε η Exxon ούτε η 
ENI ούτε η TOTAL,   δεν έχουν εκφράσει 
πρόθεση αποχώρησης, αλλά το αντίθε-
το. Ειδικώς για την Exxon τονίζεται ότι 
ενώ από άλλες περιοχές έχει τερματίσει 
το ενδιαφέρον της, ως αποτέλεσμα και 
της υφιστάμενης κρίσης που πλήττει τις 
πετρελαϊκές εταιρείες -λόγω της πτώσης 
της τιμής του πετρελαίου- στην Κύπρο 
παραμένει με αναστολή εργασιών για 
ένα περίπου έτος. 

Δεύτερο, η βιωσιμότητα του EastMed θα 
στηριχθεί επί των μελετών. Η υφιστάμενη 
πτώση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς 
δεν είναι μια διαρκής μεταβλητή και καθο-
ριστική για τη λήψη της τελικής απόφασης 
διότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν συμφέρει 
καν στη Ρωσία η πώληση αφού η τιμή του 
πετρελαίου για παράδειγμα είναι κάτω 
των 45 δολαρίων το βαρέλι, που συνιστά 
το όριο κερδοφορίας. Εκτιμάται ότι οι τιμές 
θα επανέλθουν σταδιακά σε διάστημα 18 
μηνών στα επίπεδα προ κορωνοϊού, λόγω 
της μεγάλη οικονομικής ανάκαμψης που 
προσδοκάται να προκύψει  το 2021. 

Τρίτο, με την Ιταλία δεν υπάρχει διπλω-
ματικό ή ενεργειακό πρόβλημα. Οι ίδιες 
διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι, τα 
κατά καιρούς δημοσιεύματα, που θέλουν 
την Ιταλία να τηρεί φιλοτουρκική στάση, 
όπως συνέβη και την περασμένη εβδομάδα 
με το Ισραήλ, είναι υποβολιμαία από την 
Άγκυρα και από συνεργάτες της. Γίνεται, 
όπως ελέχθη, αναπαραγωγή, με την Τουρκία 
να προσδοκά στη δημιουργία σκιών στις 
σχέσεις των χωρών που συνεργάζονται στην 
κυπριακή ΑΟΖ και ειδικότερα στον EastMed, 
που ενοχλεί την Άγκυρα για ενεργειακούς 
και άλλους γεωπολιτικούς λόγους. 

Η νηοπομπή του 2010
και ο Ασκενάζι  

Συναφώς τονίζονται τα ακόλουθα: 
Α) Αληθές είναι ότι η Ιταλία στο θέμα 

της Λιβύης έχει διαφορετικά συμφέρο-
ντα με την Κύπρο και την Ελλάδα λόγω 
ενεργειακών ζητημάτων και στηρίζει 
την υφιστάμενη Κυβέρνηση, όπως και 
η Τουρκία, αλλά για διαφορετικούς λόγους 
η κάθε χώρα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι 
επειδή στη Λιβύη υπάρχουν διαφορετικά 
συμφέροντα, σταματούν να συγκλίνουν 
τα συμφέροντα της Ιταλία και δη της ΕΝΙ 
εντός της Κυπριακής ΑΟΖ με εκείνα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, της Γαλλίας, της 
Ελλάδας, του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Β) Στα δημοσιεύματα για τον δήθεν κα-

θορισμό ΑΟΖ Τουρκίας - Ισραήλ έχει γίνει 
επίσημη διάψευση. Άλλωστε, ο νέος ΥπΕξ 
του Ισραήλ, πρώην αρχηγός των Ενόπλων 
Δυνάμεων της χώρας, Γκαπί Ασκενάζι, εί-
ναι κόκκινο πανί για την Άγκυρα, αφού 
το 2012 είχε καταδικαστεί ερήμην από 
τουρκικό δικαστήριο ως ένας από τους 
υπαίτιους για τα αιματηρά επεισόδια στο 
«Ναβί Μαρμαρά». Ήταν το βράδυ μεταξύ 
30 και 31 Μαΐου του 2010, όταν Ισραηλινοί 
κομάντος διενήργησαν στρατιωτική επι-
χείρηση σε βάρος νηοπομπής ακτιβιστών, 
στην πλειοψηφία τους Τούρκων, που είχαν 
ξεκινήσει με έξι πλοία από τα κατεχόμενα 
της Κύπρου προς τη Γάζα για να σπάσουν 
το εμπάργκο και να πάρουν ανθρωπιστική 
βοήθεια στους Παλαιστινίους. Η νηοπο-
μπή αγνόησε τις υποδείξεις των ισραη-
λινών Αρχών να κατευθυνθεί στο λιμάνι 
του Ασντόντ για να διοχετευτεί η βοήθεια 
μέσω των Αρχών του Ισραήλ, καθότι η Γάζα 
ήταν σε αποκλεισμό. Οι επικεφαλής της 
νηοπομπής αρνήθηκαν και 64 περίπου 
ναυτικά μίλια έξω από τη Γάζα, σε  διεθνή 
ύδατα, Ισραηλινοί κομάντος διενήργησαν 
στρατιωτική επιχείρηση, στην οποία έχασαν 
τη ζωή τους εννέα Τούρκοι ακτιβιστές. Ο 
νυν Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ 
θεωρήθηκε το 2012 ως ένας από τους 
κύριους ενόχους. Αληθές, βεβαίως, είναι 
ότι πίσω από τους Τούρκους ακτιβιστές, 
τους οποίους ακολούθησαν κάποιοι Ελ-
λαδίτες, Γερμανοί και άλλοι, βρισκόταν ο 
Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος συνέδεσε τότε το 
θέμα της αναγνώρισης και της δημιουργίας 
κράτους στην Παλαιστίνη με την αναγνώριση 
των κατεχομένων και του ψευδοκράτους. 

Τουρκική λίρα
και κλειστές πόρτες 

Η Τουρκία, από την πλευρά της, συνεχίζει 
το δικό της ενεργειακό πρόγραμμα εντός 
της κυπριακής ΑΟΖ και προς την περιοχή 
του Καστελορίζου, ενώ προ ολίγων ημερών 
ανακοινώθηκε επίσημα ότι θα προχωρήσει 
σε έρευνες πλησίον της Κρήτης, εντός της 
περιοχής όπου υπεγράφη συμφωνία για 
τα όρια της δικής της ΑΟΖ με εκείνη της 
Λιβύης. Η Άγκυρα δεν φαίνεται να αλλάζει 
πολιτική. Το αντίθετο δείχνει διάθεση για 
συνέχιση των προκλήσεων, παρότι αντιμε-
τωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. 
Μπορεί μεν η λίρα να ανέκαμψε την πε-
ρασμένη Τρίτη και να βρίσκεται στο 6,9 
έναντι του δολαρίου, όμως  τα προβλήματα 
παραμένουν. Τα συναλλαγματικά αποθε-
ματικά τη χώρας σε δολάρια πέφτουν. Και 
υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν κατρα-
κυλήσει κάτω από τα 20 δις δολάρια, ενώ 
την περασμένη εβδομάδα ήταν περί τα 25 
δις δολάρια. Καθόλου παράξενη δεν είναι 
αυτή η νέα  πτώση, η οποία,  προφανώς, 
οφείλεται στη διάθεση νέων ποσών για να 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΉΝ ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΉ ΤΟΥ ΙΣΡΑΉΛ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΑΓΩΓΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΝΙ 
Ο ΝΕΟΣ ΥΠΕΞ ΤΉΣ ΧΩΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΉΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΟΜΑΛΕΣ 
ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΉΝ ΙΤΑΛΙΑ 
ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ 
ΘΕΜΑ ΤΉΣ ΛΙΒΥΉΣ 

Γιατί η ΕΚΤ και 
η Ομοσπονδιακή 

Τράπεζα των 
ΗΠΑ έκλεισαν 

την πόρτα στην 
Τουρκία 

Τι παίζει με 
Τουρκία και Ιταλία 

στη Λιβύη 

Πώς ο Ερντογάν 
παγιδεύτηκε στις 
συμπληγάδες της 

πολιτικής τού 
εκκρεμούς 

Ε
νώπιον της Βουλής των 
Αντιπροσώπων τίθεται 
από την Κυβέρνηση για 
επικύρωση η συμφωνία 
Ελλάδας, Κύπρου, Ισρα-
ήλ για την κατασκευή του 
αγωγού EastMed. Η επι-

κύρωση θα πρέπει γίνει επί τη βάσει του 
άρθρου 169, παράγραφοι 2 και 3 του 
Συντάγματος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 
169, παράγραφος 1 και τα άρθρα 50 και 
57,  παράγραφος 3. Πλέον η συμφωνία 
θα είναι δεσμευτική για την Κυπριακή 
Δημοκρατία καθώς και τις υπόλοιπες 
εμπλεκόμενες χώρες όπως είναι το Ισ-
ραήλ και η Ελλάδα, η οποία την έχει ήδη 
επικυρώσει. Θα είναι, πάντως, ενδιαφέρον 
εάν θα υπάρχουν κόμματα ή βουλευτές που 
θα καταψηφίσουν ή θα τηρήσουν αποχή 
και ποια επιχειρήματα θα προβληθούν, 
λαμβανομένου υπόψη ότι εμφανίστηκαν 
κατά καιρούς και οι υποστηρικτές του 
αγωγού προς Τουρκία, παρά τις συνεχείς 
προκλήσεις της Άγκυρας και την επεκτα-
τική της πολιτική, η οποία συνεχίζεται και 
εκτείνεται από την κυπριακή ΑΟΖ ώς το 
Κρητικό Πέλαγος και το Αιγαίο.  

 
Νέες ανακοινώσεις,
η Ιταλία και το Ισραήλ  

Διπλωματικές πληροφορίες αναφέρουν 
ότι, παρά την κρίση του κορωνοϊού, καμιά 
αλλαγή δεν υπάρχει ως προς τις προ-
θέσεις του Ισραήλ για τον EastMed. Το 
αντίθετο, τα μηνύματα που λαμβάνει το 
Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας αναφέρουν ότι η διαδικασία 
θα προχωρήσει όπως έχει αποφασιστεί 
λαμβανομένων των όποιων καθυστερήσεων 
μπορούν να προκύψουν λόγω της κρίσης 
του κορωνοϊού και τα οποία πλήττουν 

Της Κυριακής
17.05.2020
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ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΜΑΐΟΥ, ΧΏΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΝΙ ΚΑΙ ΤOTAL   

 Ο EastMed πάει στη Βουλή για επικύρωση 
και ο Ερντογάν στην Κρήτη για έρευνες  

Βασική μεταβλητή για τις πα-
ραπέρα εξελίξεις θα είναι και οι 
εκλογές στις ΗΠΑ. Κατά πόσον  
δηλαδή θα έχουμε ή όχι αλλαγή 
φρουράς, εάν τους Ρεπουμπλι-
κάνους θα διαδεχθούν οι Δημο-
κρατικοί στην εξουσία, και αν 
θα προκύψει αναδιάρθρωση της 
αμερικανικής πολιτικής και σε 
ποιο βαθμό στην περιοχή μας. 
Σημαντικός, βεβαίως, παράγοντας 
είναι το Ισραήλ, το οποίο δεν είναι 
απλός ο περιφερειακός ηγεμό-
νας, ο οποίος έχει τη δυνατότητα 

να επιβάλλει τις πολιτικές που 
υποστηρίζει, όπως είναι αυτή του 
EastMed, εφόσον θα είναι βιώ-
σιμη, αλλά και να ασκεί επιρροή 
επί του μεγάλου ηγεμόνα, δηλαδή 
επί των ΗΠΑ, ακόμη και εντός του 
Λευκού Οίκου. Βεβαίως, καμιά 
χώρα δεν μπορεί να στηρίζεται 
στις επιλογές άλλων χωρών και δη 
στις διεθνείς καραμπόλες. Δεν έχει 
τύχη ούτε χαίρει εκτίμησης εάν η 
ίδια δεν έχει δική της στρατηγική 
και στόχους. Επί τούτου πάσχουμε 
διαχρονικά…

Οι εκλογές στις ΗΠΑ
και το Ισραήλ

συγκρατηθεί η ελεύθερη πτώση  της λίρας 
και να περιοριστεί κάτω από το φράγμα της 
αναλογίας 7 προς 1. Βεβαίως, η κατάσταση 
παραμένει δύσκολη για την τουρκική οικο-
νομία, διότι τόσο η αγορά και η οικονομία 
της όσο και το τραπεζικό της σύστημα έχουν 
υψηλό δείκτη αναξιοπιστίας. 

Η τουρκική οικονομία μαστίζεται από 
πληθωρισμό λόγω της νομισματικής κρί-
σης, από νέα μείωση των εξαγωγών και 
αύξηση των εισαγωγών, ενώ, ταυτοχρόνως, 
ο Ερντογάν επιμένει να διατηρεί υπό τον 
δικό του έλεγχο την Τουρκική Κεντρική 
Τράπεζα, αρνούμενος να την αφήσει, όπως 
του υποδεικνύεται από παντού, να ενεργεί 
ανεξάρτητα. Αυτός προφανώς είναι και ένας 
από τους βασικούς λόγους για τους οποίους 
βρήκε κλειστές τις πόρτες της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και της Ομο-
σπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, 
από τις οποίες ζήτησε προ δέκα ημερών 
είτε δολάρια είτε ευρώ στη βάση της swap 
line. Δηλαδή να δανειστεί δολάρια ή  ευρώ 
με συγκεκριμένο, καθορισμένο επιτόκιο. 
Λόγω, δε, της κρίσης, ούτε η Ρωσία μπορεί 
να τον στηρίξει, αφού το ρούβλι αντιμετωπίζει 
τη δική του υποτίμηση λόγω της πτώσης 
της τιμής του πετρελαίου. Αντιθέτως, το 
δολάριο ενισχύεται συνεχώς ως νόμισμα 
των διεθνών συναλλαγών, αφού κάτω από 
συνθήκες κρίσης έχει μεγάλη ζήτηση. Στα-
θερότητα δείχνει και το ευρώ. Υπό αυτές τις 
συνθήκες,  τα χρέη της Τουρκίας κυρίως 
έναντι των ΗΠΑ αυξάνονται, όπως και οι 
εξαρτήσεις. Το δε  Κογκρέσο, ακόμη και 
λίαν προσφάτως, επιμένει στη θέση του ότι 
καμιά στήριξη δεν μπορεί να δοθεί προς 
την Τουρκία, εφόσον δεν ληφθεί απόφαση 

ότι δεν θα ενεργοποιηθούν οι S-400.

Από το εκκρεμές
στις συμπληγάδες  

Μια τέτοια απόφαση, δηλαδή για το πά-
γωμα της ενεργοποίησης των S-400, είναι 
δύσκολη για την Άγκυρα, διότι εξαρτάται 
από τη Ρωσία: Α) Στο θέμα του Turkish 
Stream, που είναι συνδεδεμένο και με την 
παροχή φυσικού αερίου προς την Άγκυρα 
σε καλύτερες τιμές αλλά και σε κέρδη από 
τη διέλευση του εν λόγω αγωγού από το 
τουρκικό έδαφος. Β) Στο θέμα του πυρη-
νικού σταθμού του Άκιουγιου, που φτάνει 
τα 22 δις δολάρια. Γ) Στο θέμα της Συρίας, 
όπου η παράνομη παρουσία του τουρκι-
κού στρατού «νομιμοποιείται» μέσα από τις 
κοινές περιπολίες του ρωσικού στρατού, τον 
οποίο έχει καλέσει για στήριξη η επίσημη 
Κυβέρνηση Άσαντ.  Δ) Στο θέμα των S-400, 
οι οποίοι στοιχίζουν 2,5 δις περίπου και 
έχουν αγοραστεί με δάνειο που έχει δοθεί 
από τη Ρωσία στην Τουρκία. Άλλωστε δεν 
γνωρίζουμε επακριβώς με τι όρους έχει 
δέσει η Μόσχα την Άγκυρα. Μέχρι τώρα, ο 
Ερντογάν ακροβατούσε μεν, αλλά εφάρμοζε 
με επιτυχία την πολιτική του εκκρεμούς, 
δηλαδή μια με τις ΗΠΑ μια με τη Ρωσία. 
Τώρα, όμως, πρέπει να περάσει μέσα από 
συμπληγάδες, τις οποίες ο ίδιος δημιούργησε. 

Τρία σκέλη τουρκικού
σχεδιασμού 

Πάντα υπάρχει η πολιτική λογική για 
την εξαγωγή των τουρκικών προβλημά-
των σε βάρος του αιώνιου εχθρού. Και 
είναι πρόδηλη η προσπάθεια που έγινε 
την περασμένη βδομάδα προς αυτήν 
την κατεύθυνση από τον Τ. Ερντογάν, ο 
οποίος στράφηκε φραστικά σε βάρος της 
Ελλάδας τη μια μέρα, ενώ την επομένη οι 
τουρκικές Αρχές απαγόρευσαν την είσοδο 
εντός του εναέριου χώρου τους κινεζικού 
αεροσκάφους, που μετέφερε ιατρικό και 
άλλο ανθρωπιστικό υλικό στην Κύπρο για 
την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν 
από την κρίση του κορωνοϊού. Είναι, δε, 
πρόδηλο ότι ο ενεργειακός σχεδιασμός 
της Άγκυρας συνεχίζεται επί σκοπώ και 
εκδηλώνεται σε τρία επίπεδα: 1) Στη δημι-
ουργία τετελεσμένων στην κυπριακή ΑΟΖ 
και στον εκφοβισμό των ξένων εταιρειών, 
που δρουν για λογαριασμό της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 2) Στην αμφισβήτηση των 
ορίων της κυπριακής ΑΟΖ και ειδικά στον 
χώρο του τριεθνικού, εκεί δηλαδή όπου 
ενώνεται η κυπριακή ΑΟΖ μαζί με εκεί-
νη της Αιγύπτου και της Ελλάδας. 3) Στην 
περιοχή της Κρήτης, σε συνδυασμό με τη 
συμφωνία που υπέγραψε η Άγκυρα με τη 
Λιβύη. Στόχος είναι η δημιουργία τετελε-
σμένων εντός της ελληνικής ΑΟΖ  και η 
δημιουργία  προβλημάτων στον EastMed.
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Δ
εν έκρυψε τον εκνευρι-
σμό της η Άγκυρα μετά 
την κοινή διακήρυξη/
καταδίκη των ενεργει-
ών της στην Ανατολική 
Μεσόγειο από τους 5 
Υπουργούς Εξωτερικών 

της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ελλάδας 
και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιρά-
των. Αντιθέτως το τουρκικό Υπουργείο 
εξωτερικών πέρασε άμεσα στην αντεπί-
θεση, κάνοντας λόγο για συνασπισμό της 
«συμμαχίας του κακού». Με μια έντονα 
διατυπωμένη ανακοίνωση την Τρίτη, το 
τουρκικό ΥΠΕΞ είπε πως η ομάδα των 
5 «είχε πέσει σε παραλήρημα, καθώς οι 
ατζέντες τους διαταράσσονται από την Τουρ-
κία». Σίγουρα η κοινή διακήρυξη δεν θα 
τρέψει σε φυγή τα τουρκικά γεωτρύπανα 
από την κυπριακή ΑΟΖ, ούτε θα ανατρέψει 
τα επεκτατικά σχέδια της Άγκυρας στην 
περιοχή, ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο 
η τουρκική προπαγάνδα προσπάθησε να 
μειώσει τη  σημασία της, καταδεικνύει τον 
έντονο εκνευρισμό της. Στο στόχαστρο της 
Τουρκίας βρίσκεται αυτό το διάστημα η 
Γαλλία, της οποίας οι στενές σχέσεις με Κύ-
προ-Ελλάδα, η έμμεση εμπλοκή σε Λιβύη/
Συρία και παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, 
την ενοχλεί ιδιαίτερα. Με την Ιταλία να 
είναι παρούσα-απούσα, τους Αμερικανούς 
να τηρούν πολιτική ίσων αποστάσεων, τη 
Γερμανία να νίπτει τα χείρας της και την 
επιρροή του Ηνωμένου Βασιλείου να φθίνει 
στην Ανατολική Μεσόγειο, η Γαλλία με το 
εκτόπισμά της εντός της Ε.Ε. έχει καταστεί 
πλέον ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για την 
Κυβέρνηση Ερντογάν. Η Νavtex σε περιοχή 
της κυπριακής ΑΟΖ  για πραγματοποίηση 
γαλλικών ναυτικών ασκήσεων κοντά στο 
σημείο όπου διενεργεί παράνομες έρευ-
νες το Barbaros, στέλνει το μήνυμα πως η 
Γαλλία δεν έχει εγκαταλείψει πλήρως την 
Κ.Δ. στο έλεος των τουρκικών ορέξεων. Τα 
μάτια της ελληνικής διπλωματίας σε Αθήνα-
Λευκωσία είναι επίσης ορθά στραμμένα 
στις χώρες του Κόλπου, καθώς την ώρα 
που Ευρωπαίοι χαϊδεύουν την Άγκυρα 
παρέχοντας νέα προ-ενταξιακά κονδύλια, 
Σαουδική Αραβία και Εμιράτα κόβουν τις 
γέφυρες επικοινωνίας με τους Τούρκους.

Αποτυχημένη τουρκική
προπαγάνδα

Αρχικά αυτήν την εβδομάδα, η ναυ-
αρχίδα της τουρκικής προπαγάνδας, η 
Yeni Safak, έγραψε πως η Γαλλία «δεν 
κατάφερε να πείσει την Ιταλία και το 
Ισραήλ να υπογράψουν την κοινή δια-
κήρυξη της πενταμερούς». Σε αυτό το 
πλαίσιο, η τουρκική εφημερίδα, που 
εξυπηρετεί συμφέροντα του γαμπρού 
Ερντογάν, υποστήριξε πως το Τελ-Αβίβ 
και η Ρώμη «άρχισαν να αντιλαμβάνονται 
ότι ο μόνος δρόμος για μεταφορά του φυ-
σικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου 
στην Ευρώπη είναι μέσω της Τουρκίας». 
Επιχειρώντας να χτίσουν πάνω στο τελευ-
ταίο, άλλα τουρκικά μέσα βομβάρδισαν 
τα κοινωνικά δίκτυα με fake news περί 
ισραηλινού ενδιαφέροντος για οριοθέτηση 
ΑΟΖ Τουρκίας-Ισραήλ στο πρότυπο της 
συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης. Η απάντη-
ση του Τελ-Αβίβ ήταν άμεση,  αφού την 
επόμενη μέρα η ισραηλινή πρεσβεία 
στην Τουρκία έκανε λόγο για αβάσιμα 
δημοσιεύματα που δεν ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα.

Όσον αφορά την τουρκική άποψη ότι «ο 

μόνος δρόμος για μεταφορά του φυσικού 
αερίου είναι μέσω Τουρκίας», η απάντηση 
ήρθε από την Αθήνα. Την Πέμπτη, με ευ-
ρεία συναίνεση εγκρίθηκε από τη Βουλή 
των Ελλήνων η συμφωνία για κατασκευή 
του αγωγού East Med, που θα μεταφέρει 
φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο, 
από Ισραήλ μέσω Κύπρου στην Ελλάδα και 
την Ευρώπη. Η ισραηλινή πρεσβεία στην 
Αθήνα έσπευσε να συγχαρεί τη Βουλή των 
Ελλήνων για την κύρωση της συμφωνίας 
για τον αγωγό East Med. Μάλιστα στην 
ανακοίνωσή της τονίζει την πολυκομματι-
κή υποστήριξη με ευρεία πλειοψηφία της 
συμφωνίας,  τονίζοντας ότι προσβλέπει στην 
υλοποίησή του και την περαιτέρω περιφε-
ρειακή συνεργασία. Αυτήν την εβδομάδα, 
επίσης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με τον πρέ-
σβη της Γαλλίας, Patrick Maisonnave, με 
τον οποίο συζήτησαν την κατάσταση στην 
Ανατολική Μεσόγειο και τα επόμενα βήμα-
τα για περαιτέρω στρατηγική συνεργασία 
των δυο χωρών.

Στο στόχαστρο
ο Γάλλος ΥΠΕΞ

Ο τουρκικός Τύπος έβαλε στο στόχα-
στρο αυτήν την εβδομάδα το Παρίσι, με 
τη Sabah να επικρίνει έντονα τον ίδιο τον 
Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών για την προ-
σπάθεια μεσολάβησης τής χώρας σε Συρία 
και Λιβύη. Κατηγόρησε συγκεκριμένα τον 
κ. Jean-Yves Le Drian που ισχυρίστηκε στη 
Le Monde ότι οι συμμαχίες της Τουρκίας με 
την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ είναι αντιφατικές 
και υπονομεύουν την αλληλεγγύη της σε 
ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 
των ευρωπαϊκών χωρών. Σε απάντηση, η 
Τουρκία κατηγόρησε τη Γαλλία ότι υπο-
στηρίζει «τρομοκρατικές οργανώσεις» και 
«παράνομους πολέμαρχους» στη Συρία 
και τη Λιβύη. Τόνισε ότι, υποστηρίζοντας 
τις δυνάμεις του Στρατηγού Χαφτάρ στη 
Λιβύη, η Γαλλία παρατείνει τα δεινά του 
λιβυκού λαού ενώ, ταυτόχρονα, εμποδίζει 
μια πολιτική λύση στη Συρία με την εμπλοκή 
με τρομοκράτες. Η Άγκυρα προχώρησε ένα 
βήμα πάρα πέρα ρίχνοντας φταίξιμο στη  
Γαλλία ότι «διαβρώνει τη δυναμική λύσης 
στην Κύπρο και, αγνοώντας συνεχώς τα 
δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, προσπα-
θεί να επιβάλει κυρώσεις στον σύμμαχό 
της, Τουρκία».

Οι Τούρκοι προβαίνουν μάλιστα σε 
σύγκριση του τρόπου με τον οποίο η Γαλλία 
ανταποκρίθηκε στoν κορωνοϊό, τονίζοντας 
πως «ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών 
δεν μπορεί να αποδεχτεί την πραγματι-
κότητα ότι η Τουρκία αντιμετώπισε την 
πανδημία πιο αποτελεσματικά από τις 
περισσότερες χώρες».

Επιπλέον η Sabah υπογραμμίζει πως 
η προσπάθεια Γαλλίας και ΗΠΑ να χρη-
σιμοποιήσουν  τους Κούρδους της Συρίας 
ως κάλυψη για τη δημιουργία μιας διε-
θνούς πλατφόρμας για «την τρομοκρατική 
οργάνωση YPG / PKK στη βόρεια Συρία 
είναι ένα άλλο σημάδι ότι η Γαλλία δεν 
λαμβάνει υπόψη τις απόψεις της Τουρκίας 
για το YPG / PKK».

«Εκτός από τη Συρία και την Ανατολική 
Μεσόγειο, τι σκοπεύει να κάνει η Γαλλία στη 
Λιβύη συμμετέχοντας σε έναν συνασπισμό 
που υποστηρίζει τον Χαφτάρ μαζί με τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο 
και τη Ρωσία;», διερωτάται η τουρκική εφη-
μερίδα, υπενθυμίζοντας ότι τον περασμένο 
Ιούλιο βρέθηκαν γαλλικοί πύραυλοι σε 
βάση δυνάμεων φιλικών προς τον Χαφτάρ.

Ψυχρός πόλεμος
Toυρκίας-Κόλπου

Σε μια ύποπτη χρονική συγκυρία, κατά 
την οποία η Κύπρος επιχειρεί να εμβαθύνει 
περισσότερο τις σχέσεις τις με χώρες του 
Κόλπου αξιοποιώντας τες ως αντίβαρο 
στην τουρκική επιθετικότητα, δημοσι-
εύτηκε αυτήν την εβδομάδα μια έρευνα 
από το Παρατηρητήριο για το Οργανωμένο 
Έγκλημα και τη Διαφθορά (OCCRP), το 
οποίο κατηγορεί ουσιαστικά την Κύπρο 
για το γεγονός ότι μέλος της βασιλικής 
οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας και 
κυβερνητικός σύμβουλος εξασφάλισε μέσω 
του προγράμματος πολιτογράφησης την 
κυπριακή ιθαγένεια για τον εαυτό του και έξι 
μέλη της οικογένειάς του. Ενώ η υπόθεση 
έλαβεν χώραν το 2017, εντούτοις το γεγονός 

ότι τρία χρόνια μετά η Κύπρος βρέθηκε 
στο στόχαστρο του OCCRP για τις σχέσεις 
με τη Σαουδική Αραβία εγείρει πολλαπλά 
ερωτήματα. Έχει πάντως ενδιαφέρον να 
εξετάσει κανείς τις σχέσεις της Άγκυρας με 
τις χώρες του Κόλπου αυτήν την περίοδο. 
Στα ξένα ΜΜΕ βρίσκεται συνεχώς στο προ-
σκήνιο η τελευταία διαμάχη μεταξύ Τουρ-
κίας και του μπλοκ Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων-Σαουδικής Αραβίας. Στα μέσα 
Απριλίου, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε 
ότι αποκλείει την πρόσβαση στα τουρκικά 
κρατικά πρακτορεία ειδήσεων και σε αρ-
κετούς ιστότοπους,  με αποτέλεσμα μέσα 
σε μια εβδομάδα αρκετά ειδησεογραφικά 
πρακτορεία των Σαουδαράβων και των 
ΗΑΕ να γίνουν απρόσιτα στην Τουρκία. 
Από την πλευρά τους οι Τούρκοι κάνουν 
λόγο για κλίκα των βασιλικών οικογενειών 
τόσο στη Σαουδική Αραβία όσο και στα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,  που θεωρούν 
την Τουρκία απειλή, ή μάλλον εχθρό. Η 
Άγκυρα ερμηνεύει αυτήν τη στάση ως αντί-
δραση για το ότι δεν τους δίνει την ευκαι-
ρία να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους σε 
διάφορα μέρη της Μέσης Ανατολής. «Το 
μπλοκ Σαουδική Αραβία –Εμιράτα, το οποίο 
περιλαμβάνει το Μπαχρέιν και την Αίγυπτο, 
σχεδιάζει να συνεργαστεί με το Ισραήλ και 
να εξοστρακίσει την Τουρκία. Θέλουν να 
διατηρήσουν το status quo των χωρών της 
περιοχής. Με άλλα λόγια, θέλουν τα έθνη 
να δεχτούν δικτάτορες και να παραιτηθούν 
από κάθε φιλοδοξία ελευθερίας, πολιτι-
κού μετασχηματισμού, εκδημοκρατισμού 
ή συνταγματικής αλλαγής», ισχυρίζεται ο 
φιλοκυβερνητικός Τύπος στην Άγκυρα.

Οι Τούρκοι δηλώνουν φανερά ενοχλη-
μένοι με τη  στάση των χωρών αυτών που 
χαρακτήριζαν την ιστορία του οθωμανικού 
χαλιφάτου στην περιοχή ως «κατοχή» στα 
νέα προγράμματα σπουδών. Κάνουν επίσης 
λόγο για δυσφήμιση της οθωμανικής ιστορί-
ας, επικαλούμενοι μια όπερα στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα με τον τίτλο «Βασίλειο 
της Φωτιάς», όπου οι παραγωγοί επικε-
ντρώνονται στην ιστορία της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, όχι ως το αποκορύφωμα 
της μουσουλμανικής ενότητας, αλλά ως μια 
σκοτεινή εποχή για τους Άραβες.

Ο τουρκικός τραγέλαφος
Εν κατακλείδι, ο Τούρκος Υπουργός 

Ενέργειας ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα 
ότι η τουρκική πετρελαϊκή εταιρεία TPAO 
θα αρχίσει σύντομα έρευνες ανοιχτά της 
Λιβύης, στη βάση του παράνομου τουρκο-
λιβυκού μνημονίου συναντίληψης. Όπως 
είπε, η πιο πάνω συμφωνία διεκδίκησε 
τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατο-
λική Μεσόγειο ενόψει των «μονομερών 
γεωτρήσεων» από «την ελληνοκυπριακή 
διοίκηση», όπως αποκάλεσε την Κυπριακή 
Δημοκρατία. Υπογράμμισε περαιτέρω ότι η 
Άγκυρα είχε λόγο σε έργα που την αφορούν 
(όπως ο αγωγός East Med), καθώς έχει τη 
μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο, 
και ότι είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί 
με όλες τις χώρες της περιοχής εκτός από 
την «ελληνοκυπριακή διοίκηση». Τo τρα-
γελαφικό είναι πως ό,τι και να δηλώνουν οι 
Τούρκοι, καμία από τις χώρες της περιοχής 
δεν δείχνει στην παρούσα φάση πρόθυμη να 
συνεργαστεί με τον νεο-Οθωμανό ταραξία 
της περιοχής. Αντιθέτως, η «συμμαχία του 
κακού» αλλά και η «κλίκα» των βασιλικών 
οικογενειών χωρών του Κόλπου έχουν εδώ 
και καιρό αντιληφθεί πως η πολυεπίπεδη 
συνεργασία είναι η μοναδική απάντηση 
απέναντι στην Τουρκία και τις επεκτατικές 
φιλοδοξίες στην περιοχή. Σε αυτό το πλαί-
σιο, τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία θα 
πρέπει να επενδύσουν στην εμβάθυνση 
των σχέσεων με τις χώρες του Κόλπου και 
τις φιλικές χώρες της περιοχής χωρίς να 
εναποθέτουν όλες τις ελπίδες τους στην 
ευρωπαϊκή «αλληλεγγύη» των άψυχων 
ανακοινώσεων καταδίκης των ενεργειακών 
της Άγκυρας. Από το ευρωπαϊκό μπλοκ 
μόνο η Γαλλία παρουσιάζεται σήμερα ως 
αξιόπιστος συνομιλητής και η παρουσία 
της στην περιοχή είναι αναγκαία για τη 
διατήρηση της σταθερότητας. Χάθηκε, 
ωστόσο, δυστυχώς, η ευκαιρία για τη γε-
ώτρηση στο οικόπεδο 6 της ΑΟΖ που είναι 
αδειοδοτημένο στη γαλλική TOTAL και 
την ιταλική ΕΝΙ, αφού θα ήταν μια πρώτης 
τάξεως ευκαιρία να δοκιμαστούν τα γαλλικά 
αντανακλαστικά απέναντι στην Τουρκία.

Ο Ερντογάν ενώνει «Συμμαχία του 
Κακού» και «κλίκα του Κόλπου»

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@ 
sigmalive.com 
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ΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΏΝΗΣΕ ΜΕ ΤΙΣ 
ΣΥΜΦΏΝΙΕΣ ΖΥΡΙΧΗΣ-ΛΟΝ-
ΔΙΝΟΥ ΤΟ 1959, ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ 
ΣΤΑΘΗΚΕ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΑΚΑΡΙΟ, ΕΚ-
ΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΏΝΙΕΣ 
ΤΟΥ ΕΣΏΤΕΡΙΚΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ 
ΔΙΝΕΙ ΛΑΒΕΣ ΔΙΧΟΝΟΙΑΣ

Σ
τις 13 Μαΐου, ο γεννηθείς 
το 1920 στα Λεύκαρα, Βά-
σος Λυσσαρίδης, έκλεισε 
έναν  αιώνα ζωής. Για να 
συνειδητοποιήσουμε τα 
χρονικά μεγέθη, ο Για-
τρός είναι μεγαλύτερος 

σε ηλικία από τον Μίκη Θεοδωράκη, τη 
Βασίλισσα Ελισάβετ Β’, τον Henry Kissinger 
και τον μακαρίτη τον φίλο του τον Fidel 
Castro. Μυήθηκε στην ΕΟΚΑ όταν ήταν 
ήδη 35 ετών, τη στιγμή που η πλειοψηφία 
των αγωνιστών ήταν έφηβοι και νεαροί 
ενήλικες, με λίγους να είναι άνω των 30. 

Ο Βάσος Λυσσαρίδης αναντίλεκτα 
άφησε το στίγμα του στην κυπριακή 
Ιστορία ως ένας εκ των πρωταγωνιστών 
της. Άποψή μου είναι ότι δεν έχει απο-
τιμηθεί πλήρως η πραγματική πολιτική 
επιρροή του στην ίδια την εξέλιξη του 
Κυπριακού Κράτους. Μπορεί ο ίδιος, πέρα 
από βουλευτής, να μην υπηρέτησε ποτέ 
σε θέση της εκτελεστικής εξουσίας (με 
εξαίρεση τις φορές που αντικαθιστούσε 
ως Προεδρεύων τους Σπύρο Κυπριανού 
και Γιώργο Βασιλείου ως Πρόεδρος της 
Βουλής, 1986-91), αλλά οι ιδεολογικά 
φορτισμένες του τοποθετήσεις καθόριζαν 
πολλές φορές την ατζέντα. Άλλωστε, όπως 
κάποτε μου είπε και ο ίδιος, «η πολιτική 
είναι η τέχνη της επανάληψης». 

Ο πολιτικός Λυσσαρίδης
Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώτη πο-

λιτική επιρροή ήταν τα κηρύγματα του 
Μητροπολίτη Νικόδημου Μυλωνά και 
τα Οκτωβριανά του 1931, ενώ στο Πα-
γκύπριο Γυμνάσιο μαζί με την προσδοκία 

της Ελλάδας και της Ένωσης διάβαζε το 
απαγορευμένο «Αλφαβητάρι του Κομ-
μουνισμού» του Nikolai Bukharin. 

Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή Αθη-
νών επί Ιωάννη Μεταξά, συμμετείχε στην 
εθνικοτοπική του ΕΑΜ Κύπρου και πέ-
ρασε ξυστά από το ΑΚΕΛ. Ως μέλος της 
Πανσπουδαστικής Επιτροπής Κυπριακού 
Αγώνα και της Συντονιστικής Επιτροπής 
Κυπριακών Σωματείων βοήθησε στην 
υποδοχή της «Κυπριακής Πρεσβείας» 
στην Αθήνα το 1946 και το 1947. Όπως 
γράφει ο Καθηγητής Ιστορίας Πέτρος Πα-
παπολυβίου στο άρθρο «Τα νεανικά χρόνια 
του Βάσου Λυσσαρίδη» («Φιλελεύθερος», 
10/05/2020): «Τα μέλη της Πρεσβείας 
(μητροπολίτης Πάφου Λεόντιος, Δημη-
τρός Δημητρίου, Ιωάννης Κληρίδης και 
Ζήνων Ρωσσίδης) είδαν όλη την πολιτική 
ηγεσία, από τον βασιλιά Γεώργιο μέχρι 
το ΕΑΜ. Καθώς είχε αρχίσει ο Εμφύ-
λιος, δεν δόθηκε άδεια για οργάνωση 
συλλαλητηρίου για το Κυπριακό, ούτε 
συγκέντρωσης σε κλειστή αίθουσα, όμως 
ο Λυσσαρίδης ήταν ανάμεσα στη μικρή 
οργανωτική ομάδα που υποδέχθηκε και 
ξεπροβόδισε την “Πρεσβεία”. Αναμείχθηκε, 
επίσης, στην έκδοση ενός σημαντικού 
βιβλίου-ύμνου στην Ένωση της Κύπρου 
με την Ελλάδα, με πανέμορφη εικονο-
γράφηση και τίτλο “Κύπρος. Το χρονικό 
της”, που εξέδωσε στην Αθήνα το 1947 
η Ομάδα Κυπρίων Διανοουμένων και 
Καλλιτεχνών “Ευαγόρας”». 

Από τους ελλαδικούς πολιτικούς πα-
ράγοντες, τη στενότερη σχέση θα την έχει 
με τον Γεώργιο Παπανδρέου και τον υιό 
του, Ανδρέα Παπανδρέου. Άλλωστε, το 
όνομα της ΕΔΕΚ (Ενιαία Δημοκρατική 
Ένωση Κέντρου) ήταν εμπνευσμένο από 
την Ένωση Κέντρου του Γεώργιου Παπαν-
δρέου, ο οποίος είχε αντικομμουνιστικές 
και δημοκρατικές, σοσιαλιστικές ιδέες. 

Αν και διαφώνησε με τις Συμφωνίες 
Ζυρίχης-Λονδίνου το 1959, εντούτοις 
στάθηκε δίπλα από τον Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο, παρά τις πολλές του διαφωνίες, 
τις οποίες εξέφραζε εσωτερικά για να μη 
δίνει λαβές διχόνοιας. Η άποψή του ήταν 
πως η όποια συνδρομή στη διχόνοια του 
Κυπριακού Ελληνισμού θα λειτουργούσε 
προβοκατόρικα για την επιβολή ομοσπον-
διακής, διχοτομικής λύσης στο Κυπρι-
ακό, κάτι για το οποίο προειδοποιούσε 
σε ανύποπτο χρόνο πολύ πριν το 1974. 
Λόγω αυτής της στάσης, θα κατηγορεί-
ται ως «εξαπτέρυγο του Μούσκου» από 
μερίδα της αντιμακαριακής Δεξιάς. Από 
την άλλη, απόδειξη πως, παρά τις στενές 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Εκατό χρόνια Λυσσαρίδης

Από τους ελλαδικούς 
πολιτικούς παράγο-
ντες, τη στενότερη 
σχέση θα την έχει 

με τον Γεώργιο Πα-
πανδρέου και τον 

υιό του, Ανδρέα Πα-
πανδρέου. Άλλωστε, 

το όνομα της ΕΔΕΚ 
(Ενιαία Δημοκρατική 

Ένωση Κέντρου) ήταν 
εμπνευσμένο από 

την Ένωση Κέντρου 
του Γεώργιου Παπαν-
δρέου, ο οποίος είχε 
αντικομμουνιστικές 

και δημοκρατικές, 
σοσιαλιστικές ιδέες

Μετά το 1974, ο 
Λυσσαρίδης θα κρα-

τήσει ζωντανά τα 
συνθήματα «Δεν ξε-

χνώ και αγωνίζομαι», 
«Λευτεριά – επιστρο-

φή» και «Όλοι οι 
πρόσφυγες στα σπί-

τια τους» με σταθερή 
αντιομοσπονδιακή 

γραμμή. Διαφώνησε 
με τις «Συμφωνίες 
Υψηλού Επιπέδου» 
Μακαρίου-Denktas 

και Κυπριανού-
Denktas 1977-79 και 
θα κρατήσει αυτήν τη 

θέση, παρά τις κατά 
καιρούς εκλογικές 

συμμαχίες με ΔΗΚΟ, 
ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ 

προσωπικές τους σχέσεις -καθότι ήταν 
και ιατρός του- ο Μακάριος δεν άφησε 
ποτέ τον Λυσσαρίδη να γιγαντωθεί πολι-
τικά, αφού το δακτυλίδι της εξουσίας θα 
το αφήσει τελικά στη  μακαριακή Δεξιά, 
μερίδα της οποίας θα τον κακολογήσει 
κιόλας πολλά χρόνια μετά θάνατον.  

Μετά το 1974, ο Λυσσαρίδης θα κρα-
τήσει ζωντανά τα συνθήματα «Δεν ξεχνώ 
και αγωνίζομαι», «Λευτεριά – επιστρο-
φή» και «Όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια 
τους» με σταθερή αντιομοσπονδιακή 
γραμμή. Διαφώνησε με τις «Συμφωνίες 
Υψηλού Επιπέδου» Μακαρίου-Denktas 
και Κυπριανού-Denktas 1977-79 και θα 
κρατήσει αυτήν τη θέση παρά τις κατά 
καιρούς εκλογικές συμμαχίες με ΔΗΚΟ, 
ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ. Θα διαφωνήσει και με 
τις λεγόμενες «Ομόφωνες Αποφάσεις» 
του Εθνικού Συμβουλίου του 1989 για 
αποδοχή λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας. Ακόμα και σε εποχές που 
όλο το πολιτικό φάσμα αποδεχόταν με 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο την ομοσπον-
δία, ο Λυσσαρίδης επικεντρωνόταν στην 
«ουσία» και όχι στην «ονοματολογία» για 
να αποφύγει την υιοθέτηση ρατσιστικής, 
διχοτομικής λύσης. Κορυφαία στιγμή αυ-
τής της εθνικής θέσης ήταν η συμβολική 
ανάληψη της ηγεσίας της εκστρατείας του 
ΟΧΙ στο Σχέδιο Ανάν τον Απρίλιο του 2004. 

Άλλο ένα παράδειγμα της πολιτικής 
διορατικότητάς του ήταν η προειδοποίηση 
για «Αλεξανδρεττοποίηση» της Κύπρου 
μέσα από μια νόθα λύση ομοσπονδίας. Ίσως 
ο ίδιος, 19 χρονών τότε, να θυμάται από τις 
εφημερίδες της εποχής την προσάρτηση 
της συριακής επαρχίας στην Τουρκία το 
1939 μετά από εποικισμό και νόθευση 
των εκλογικών διαδικασιών.

Κλείνοντας έναν αιώνα βιολογικής και 
πολιτικής παρουσίας, τελικά αυτό που 
μένει ως η πιο έντονη ιδεολογικά σφρα-
γίδα του Βάσου Λυσσαρίδη είναι μάλλον 
ο κυπροκεντρικός ελληνικός εθνικισμός 
του διανθισμένος με την υψηλή ρητορική 
τέχνη και την έγχρωμη ποίησή του. Η 
σύνθεση της σύμπλευσης με τον Μακά-
ριο, της παραστρατιωτικής συνδρομής στο 
Κυπριακό Κράτος του «Ψηφίσματος 186» 
και του «Δικαίου της Ανάγκης» μεταξύ 
1963-74 και οι σχέσεις και επαφές με 
τους Αδεσμεύτους, σφυρηλάτησαν ένα 
αυτόχθονο είδος «αριστερού εθνικισμού» 
(«left-nationalism»). Στις γεωπολιτικές μυ-
λόπετρες του Κυπριακού, ο λυσσαριδικός 
σοσιαλισμός επικεντρωνόταν πρώτα στην 
εθνικολαϊκή ανεξαρτησία και μετά στους 
εργατικούς αγώνες. Δεν είναι τυχαίο που 
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είναι από τους πρώτους που ανέδειξαν 
πολιτικά τις επαναστάσεις του Ονήσιλου 
κατά των Περσών και των «χωργιατών» 
του Ρε Αλέξη κατά των Φράγκων, για 
να υπογραμμίσει πως η αντιστασιακή 
κυπριακή παράδοση στους ξένους κα-
τακτητές προηγείται της καθόδου των 
Τούρκων στην περιοχή. Επίσης, παρά 
το ότι σοσιαλιστής, ουδέποτε υπέσκαψε 
την πανάρχαια Εκκλησία της Κύπρου. 
Ο σεβασμός του προς την ορθόδοξη 
παράδοση του Κυπριακού Ελληνισμού 
αντικατοπτρίζεται και στην ποίησή του. Σε 
ομιλία του στις 17 Ιουνίου του 2006, δύο 
χρόνια μετά την απόρριψη του Σχεδίου 
Ανάν, είπε: «Δεν θα το ανεχθούμε, δεν 
θα προσυπογράψουμε τουρκοποίηση 
πανάρχαιων ελληνικών εδαφών».

Γι’ αυτό άλλωστε και μετά το πραξικό-
πημα και την εισβολή δεν κράτησε κα-
κίες, ούτε διαιώνισε τη διχόνοια, όπως 
έκαναν άλλες κομματικές ηγεσίες που 
επένδυσαν σε αυτή. Σε μια ομιλία του στα 
Κοκκινοχώρια αμέσως μετά τα γεγονότα 
του 1974, σε μια περιοχή που το κλίμα 
ήταν εναντίον του, είπε το περίφημο «δεν 
υπάρχουν προδότες λαοί, αλλά προδο-
μένοι λαοί». 

Η πολιτική γραμμή και σκέψη του 
Βάσου Λυσσαρίδη φαίνεται να κινεί-
το κατά καιρούς σε διάφορα σημεία 
του φάσματος μεταξύ σοσιαλισμού και 
εθνικισμού, αριστεράς και πατριωτισμού, 
βενιζελικού-παπανδρεϊκού κέντρου και 
μαρξιστικής-λενινιστικής συγκεντρωτι-
κής δημοκρατίας, σοσιαλδημοκρατίας 
και μπααθισμού. Οι κομμουνιστές τον 
κατηγόρησαν ως «εθνικοσοσιαλιστή» 
και οι εθνικόφρονες ως «κουμμουνιστή». 

Αυτό είναι κάτι που θα αντικατοπτρι-
στεί και στην εξωτερική διπλωματία που 
θα ασκήσει ως πολιτικός παράγοντας. Η 
σκέψη του, πολύ χονδρικά, συμπυκνώνεται 
στο «σοσιαλισμός και πατριωτισμός είναι 
δίδυμες έννοιες» (30/04/2004). 

Ο λυσσαριδισμός είναι το απαύγασμα 
ενός αιώνα έντονης πολιτικής πράξης και 
παρουσίας και όχι μια προκατασκευασμένη 
πολιτική θεολογία. 

Ο στρατιωτικός Λυσσαρίδης
Τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια έχει 

ανθίσει η έρευνα γύρω από την περίοδο 
1963-64, από πολλές, μάλιστα, οπτικές 
γωνίες. Χωρίς φόβο και πάθος και με 
σεβασμό στα δεδομένα της εποχής, έχουν 
φωτιστεί πολλές άγνωστες πτυχές, πέρα  
από την προπαγάνδα ένθεν και ένθεν 
της Γραμμής Κατάπαυσης του Πυρός, 
αλλά και μεταξύ των κυπριακών κομ-
ματικών μηχανισμών. 

Ο Λυσσαρίδης μυήθηκε στην ΕΟΚΑ 
και δημιούργησε εντός της την «Οργάνωση 
Αριστερών Εθνικοφρόνων» ή «Οργάνωση 
Αριστερών Πατριωτών», με την έγκριση 
του Αρχηγού Γεώργιου Γρίβα-Διγενή. Κά-
κιζε το ΑΚΕΛ για προδοσία της εργατικής 
τάξης και καλούσε τις αριστερές μάζες να 
στηρίξουν τον κυπριακό αντιαποικιακό 
αγώνα. Ήταν παράλληλα γιατρός αγωνιστών. 
Μετά την ανεξαρτησία, εκπροσωπούσε 
την αριστερή τάση του ΕΔΜΑ και του 
μετέπειτα Πατριωτικού Μετώπου. 

Οι Κύπριοι Έλληνες στη ζυριχική Κυ-
πριακή Δημοκρατία είχαν να αντιμετω-
πίσουν την τουρκοκυπριακή ΤΜΤ, που 
είχε σκοπό να προκαλέσει εισβολή της 
Τουρκίας για την επιβολή της διχοτόμη-
σης. Για την άμυνά τους, δημιουργήθηκαν 
διάφοροι παραστρατιωτικοί σχηματισμοί, 
οι γνωστές «ομάδες», με μεγαλύτερη την 
«Οργάνωση» του Υπουργού Εσωτερικών 
Πολύκαρπου Γιωρκάτζη. Υπήρχαν επίσης 
«γριβικές ομάδες», οι ομάδες του «Πα-
γκύπριου Συνδέσμου Αγωνιστών» και 
«ομάδες Σαμψών». Μια από τις πιο μάχι-
μες ομάδες ήταν οι «Κοκκινοσκούφηδες», 
γνωστές και ως «Λόχοι Λυσσαρίδη» υπό 
την στρατιωτική ηγεσία των αγωνιστών της 
ΕΟΚΑ Δώρου Ηλία και του αδελφού του, 
Λάκη Ψημολοφίτη. Παρά τη στενή σχέση 
του με τον Μακάριο, ο Λυσσαρίδης για 
διάφορους πολιτικούς και προσωπικούς 
λόγους δεν ήταν μέρος της Οργάνωσης, 
ούτε είχε εμπλοκή στη σύνταξη του λε-
γόμενου «Σχεδίου Ακρίτας». 

Ωστόσο, οι «Κοκκινοσκούφηδες» θα 
συνεργαστούν με τις υπόλοιπες ομάδες 



Η σύζευξη της πολιτικής γραμμής 
του με τον πολιτισμό φαίνεται 
συμβολικά από μια εκδήλωση 

του «Ιδρύματος Λυσσαρίδη» στις 16 Νο-
εμβρίου 2013, στη  Δημοσιογραφική Εστία 
στη Λευκωσία, με θέμα τον «Παγκόσμιο 
Ελληνισμό». Χαιρετισμούς απηύθυναν ο 
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β’, 
ο Πρέσβης της Ελλάδος Βασίλης Παπαϊ-
ωάννου και ο Πρόεδρος της Βουλής και 
Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Γιαννάκης Ομήρου. 
Μετά το καλωσόρισμα του ίδιου του Βάσου 
Λυσσαρίδη και μουσική με αρχαία όργανα 
και αρχαιοελληνικούς ύμνους, έγιναν οι 
εξής ομιλίες: Νίκος Σοφιανός - «Πορεία 
Μεγάλου Αλεξάνδρου και ο Ελληνισμός στην 
Ασία», Αικατερίνη Ζορέβλιεβα - «Ελληνισμός 
Καυκάσου, Κριμαίας, Αζοφικής, Μαύρης 
Θάλασσας», Χαράλαμπος Συμεωνίδης – «Ο 
Ελληνισμός Πόντου και Μέσης Ανατολής», 

Θεόδωρος Μαυρογιάννης – «Ο Ελληνισμός 
στην Ευρώπη», Βάσος Καραγιώργης – «Ο 
Ελληνισμός στην Κύπρο», Μητροπολίτης 
Κένυας Μακάριος Τηλλυρίδης – «Ο Ελλη-
νισμός στην Αφρική», Ηλίας Ηλιάδης – «Ο 
Ελληνισμός στην Αμερικανική Ήπειρο». Η 
επιλογή τίτλου, θεματολογίας και ομιλητών 
μιλά από μόνη της. 

Η πολιτική και ιστορική παρακατα-
θήκη που αφήνει ο Βάσος Λυσσαρίδης, 
ακόμα και ως αποτέλεσμα της σχέσης 
του με φίλους και εχθρούς, είναι πολύ 
μεγάλη και σίγουρα δεν χωρεί στα στεγανά 
του κομματικού σχηματισμού που δημι-
ούργησε. Μια αντικειμενική και πλήρης 
αποτίμησή της θα συμπληρώσει πολλά 
κενά στη  βαθύτερη κατανόηση της σύγ-
χρονης κυπριακής Ιστορίας. 

*Αστυνομικές Σπουδές, 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
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και την ΕΛΔΥΚ για την αντιμετώπιση της 
Τουρκανταρσίας και θα πολεμήσουν σε 
περιοχές μέσα και γύρω από τη Λευκωσία, 
στο πλαίσιο του «χαώδους οικοδομήματος 
ασφάλειας» της περιόδου. Με την εκλογή 
του Γεώργιου Παπανδρέου τον Φεβρου-
άριο του 1964 εντείνονται οι προσπάθειες 
για δημιουργία της «Εθελοντικής Εθνο-
φρουράς», ως πρώτου σταδίου ενοποίη-
σης των παραστρατιωτικών σχηματισμών 
υπό την ομπρέλα της Αστυνομίας και της 
Χωροφυλακής. Στις Ομάδες Λυσσαρίδη 
είχαν προσχωρήσει και εθελοντές από 
τον χώρο του ΑΚΕΛ, με την ανοχή ή και 
ενθάρρυνση της ηγεσίας τους, ιδιαίτερα 
μετά που επεκτάθηκαν οι συγκρούσεις.  

Οι εθελοντές του Λυσσαρίδη θα ορ-
κιστούν και αυτοί ως «ειδικοί αστυφύλα-
κες», όπως και των άλλων ομάδων, και 
θα υπαχθούν στο «Γενικό Επιτελείο». 
«Κοκκινοσκούφηδες» θα εκπαιδευτούν 
από Ελλαδίτες αξιωματικούς για να αποτε-
λέσουν την πρώτη μονάδα «εθελοντικών 
ΛΟΚ» και θα δώσουν ηρωικές μάχες ως 
«Νόμιμες Δυνάμεις του Κράτους» στον 
Άγιο Ιλαρίωνα του Πενταδακτύλου στα 
τέλη Απριλίου του 1964. 

Με τη δημιουργία με νόμο της Εθνικής 
Φρουράς τον Ιούνιο του 1964, τον οποίο 
υπερψήφισε στη Βουλή ο Λυσσαρίδης, 
οι ομάδες του θα ενταχθούν στον νέο κυ-
πριακό τακτικό στρατό, την ίδια εποχή 
που ξεκινά και η μυστική κάθοδος της 
Ελληνικής Μεραρχίας. 

Ο Λυσσαρίδης διαφωνεί ανοιχτά με την 
πραξικοπηματική άνοδο των Συνταγμα-
ταρχών στην εξουσία στην Ελλάδα, ωστόσο 
θεωρεί λανθασμένη και επικίνδυνη την 
αποχώρηση της Ελληνικής Μεραρχίας 
μετά τα γεγονότα της Κοφίνου τον Νοέμ-
βριο του 1967. 

Η στροφή του Μακαρίου από το «ευ-
κταίο» στο «εφικτό» θα οξύνει τις ελληνο-
κυπριακές πολιτικές αντιπαραθέσεις, οι 
οποίες από τη λεκτική βία θα εξελιχθούν 
και σε φυσική βία. Ο Λυσσαρίδης, που 
το 1969 όταν δημιουργούνται πολιτικά 
κόμματα θα δημιουργήσει την ΕΔΕΚ, θα 
παραμείνει στο πλευρό τού  Μακαρίου 
και θα κατηγορηθεί ως μέρος της κρα-
τικής «αντιβίας». 

Όπως γράφει ο Δρ Λεόντιος Ιεροδια-
κόνου, πρώην Υπουργός Συγκοινωνιών 
στις κυβερνήσεις Κληρίδη, στο βιβλίο του 
«Τεθλασμένη Πορεία» (2003): «Όταν 
ιδρύθηκε η ΕΔΕΚ, η Ελλάδα βρισκόταν 
κάτω από τη δικτατορία της στρατιωτικής 
Χούντας. Οι πολιτικές ομάδες και αργότερα 
τα κόμματα που ιδρύθηκαν στον χώρο της 
Δεξιάς ή συνεργάζονταν ή αδιαφορούσαν 
ή – και στις περιπτώσεις που διαφωνού-
σαν – σιωπούσαν. Το ΑΚΕΛ, ενώ ήταν 
εναντίον της Χούντας, δεν την πολεμούσε 
ανοικτά και οργανωμένα. Η μόνη πολι-
τική δύναμη που στρεφόταν ανοικτά και 
οργανωμένα εναντίον της Χούντας ήταν η 
ΕΔΕΚ. Ταυτόχρονα η Χούντα, μέσω των 
προεκτάσεών της στην Κύπρο – ιδιαίτερα 
με τον έλεγχο που ασκούσε στην Εθνική 
Φρουρά – επέστρεφε την πολεμική εναντίον 
της ΕΔΕΚ. Αυτή η εξέλιξη απετέλεσε μιαν 
άλλη σοβαρή αιτία που η ΕΔΕΚ άρχισε να 
προσελκύει νέους – σε μικρότερο βαθμό 
και πιο ώριμους – από τον ευρύτερο χώρο 
της Αριστεράς και του ΑΚΕΛ, το οποίο δεν 
τους πρόσφερε πρακτική διέξοδο αντίστα-
σης προς τη Χούντα. Όπως έχουμε δει, 
το 1971 έρχεται ο Γρίβας στην Κύπρο 
και ιδρύει την ΕΟΚΑ-Β’. Είναι γεγονός ότι 
σχεδόν όλες οι πολιτικές δυνάμεις τάχθη-
καν εναντίον της παράνομης δράσης της 
ΕΟΚΑ-Β’ και των μεθόδων του χρησιμο-
ποιούσε. Όμως την πιο μαχητική στάση 
τηρούσε η ΕΔΕΚ, η οποία είχε οργανώσει 

και μυστικές παραστρατιωτικές ομάδες. 
Είναι επίσης γεγονός ότι παραστρατιω-
τικές παρακρατικές ομάδες ίδρυσαν και 
δεξιοί μακαριακοί παράγοντες. Όμως και 
πάλι η ΕΔΕΚ επωμιζόταν το μεγαλύτερο 
βάρος. Και βέβαια για έναν αριστερό ήταν 
πιο φυσικό να ενταχθεί στις ομάδες της 
ΕΔΕΚ. Το ΑΚΕΛ δεν ήθελε το ίδιο να 
δημιουργήσει δικές του ένοπλες ομάδες. 
Πρότειναν στον Μακάριο να του διαθέσουν 
όσα άτομα ήθελε, με τον όρο όμως να τους 
χρησιμοποιήσει επίσημα το κράτος, είτε 
προς ενίσχυση της αστυνομίας είτε σ’ ένα 
είδος πολιτοφυλακής είτε άλλως πώς».

Μια πτυχή που πραγματικά αξίζει 
διερεύνησης είναι ο ρόλος των λυσσαρι-
δικών παραστρατιωτικών σχηματισμών 
στο πλευρό του Μακαρίου. Ιδιαίτερα 
κατά την περίοδο της δράσης της ΕΟ-
ΚΑ-Β’, γιατί ο Μακάριος ενθάρρυνε την 
ύπαρξη αυτών των ένοπλων ομάδων, τη 
στιγμή που το νόμιμο κράτος θα μπο-
ρούσε θεωρητικά να αντιμετωπίσει την 
κατάσταση με θεσμοθετημένα Σώματα 
Ασφαλείας; Για την Εθνική Φρουρά, 
που ελεγχόταν σε μεγάλο βαθμό από 
Ελλαδίτες αξιωματικούς προσκείμενους 
στο καθεστώς της 21ης Απριλίου, είναι 

κατανοητό. Μήπως όμως ο Μακάριος 
δεν εμπιστευόταν πλήρως ούτε τους αστυ-
νομικούς θεσμούς που δημιουργήθηκαν 
επί προεδρίας του, λόγω διάβρωσης από 
την ΕΟΚΑ-Β’, γι’ αυτό και είχε τους λυσ-
σαριδικούς ως άτυπο «εφεδρικό πέραν 
του Εφεδρικού»; Ίσως ο Μακάριος να 
είχε τις ίδιες ανησυχίες που είχε και την 
περίοδο 1962-63, όταν ενθάρρυνε την 
δημιουργία πολλών «ομάδων»… 

Ένα μικρό παράδειγμα για τη σχέση 
αυτών των παρακρατικών ομάδων με το 
κράτος βρίσκουμε στο βιβλίο της Μά-
ρως Αδαμίδου «Βάσος Λυσσαρίδης 
– Εκ Βαθέων: Απολογισμός ζωής και 
αγώνων» (2018). Ο Γιατρός αναφέρει 
πως ο Μακάριος «στηριζόταν πάνω στις 
δυνάμεις της ΕΔΕΚ σε ώρα κρίσης» και, 
παρά τις πιέσεις της χουντικής ΚΥΠ και 
Ελλαδιτών αξιωματικών στον Μακάριο, 
ο τελευταίος δεν αποκήρυττε τον Λυσσα-
ρίδη. Ενδιαφέρουσα είναι και η αναφο-
ρά του πως στο αποχαιρετιστήριο γεύμα 
του στη Λευκωσία, ο χουντικός Πρέσβης 
Κωνσταντίνος Παναγιωτάκος «επαίνεσε 
τους κομμουνιστές για τη στάση τους και 
ζήτησε από τον  Μακάριο να βάλει τον 
Λυσσαρίδη σε λοιμοκαθαρτήριο». 

Τον Φεβρουάριο του 1972, προφανώς 
μετά την αποκάλυψη στρατιωτικών πρα-
ξικοπηματικών σχεδίων από Κύπριους 
αξιωματικούς της ΕΦ με επικεφαλής τον 
Ταγματάρχη Τάσο Μάρκου, ο Λυσσαρίδης 
αναφέρει πως ο Μακάριος τον κάλεσε 
στο Προεδρικό για να τον βολιδοσκοπή-
σει εάν οι εθελοντές του είναι έτοιμοι να 
προβάλουν ένοπλη αντίσταση. Υπήρχαν 
ελάχιστα όπλα, «όσα κράτησαν με ατομική 
πρωτοβουλία μερικοί αγωνιστές του 1963-
64 μετά την Τουρκανταρσία». Επιπλέον, 
ο Μακάριος «έστειλε οπλισμό με εντολή 
οι εθελοντές να καταταγούν ως άμισθοι 
έκτακτοι αστυνομικοί». Ο Γιατρός αναφέρει 
πως «το σχέδιο του Μακαρίου ήταν κάθε 
αστυνομικό αυτοκίνητο να επανδρώνεται 
από έναν αστυνομικό και δύο δικούς μας 
αγωνιστές γιατί γνώριζε ότι υπήρχε μεγάλη 
διάβρωση στην Αστυνομία».  

Βέβαια, κατά την πραξικοπηματική 
και μεταπραξικοπηματική περίοδο, με-
γάλο βάρος της αντίστασης έπεσε στους 
ώμους των ομάδων την ΕΔΕΚ, πέραν 
της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου και 
της στρατιωτικοποιημένης αστυνομικής 
Τακτικής Εφεδρικής Μονάδας. Υπήρξαν 
μάλιστα πεσόντες, όπως ο Κόκος Φωτί-

ου και ο Δώρος Λοΐζου. Το ΑΚΕΛ δεν 
συμμετείχε οργανωμένα στην αντίσταση 
και σύμβολο της κομμουνιστικής απου-
σίας έχει γίνει η περίφημη ιστορία με το 
«γλυκό καρυδάκι» που κέρασαν μέλη του 
κόμματος στους πραξικοπηματίες που 
αναζητούσαν τον γιο τους για συμμετοχή 
σε ομάδες της ΕΔΕΚ. 

Μετά την εισβολή ο Λυσσαρίδης 
θα επιμένει στη δημιουργία «Λαϊκής 
Πολιτοφυλακής» και ισχυρής αμυντι-
κής θωράκισης, ενώ ρίχνει το ιστορικό 
σύνθημα «κάθε σπίτι και κάστρο, κάθε 
πατριώτης και στρατιώτης». Η ιδέα του 
κάστρου είχε να κάνει με την άμυνα και 
όχι με την επίθεση. 

Στις Προγραμματικές Θέσεις του 
Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ για τις 
βουλευτικές εκλογές του 1981, κάτω 
από τον τίτλο «Η γραμμή του συνετού 
αγωνιστικού ρεαλισμού» αναφέρεται 
πως η Τουρκία έχει σε πρώτο στάδιο 
στόχο τη  «νομιμοποίηση της κατοχής 
και την αναγνώριση χωριστού κράτους 
και σε δεύτερο την ολική κατάληψη της 
Κύπρου». Για να γίνουν ανέφικτοι οι 
στόχοι προτείνει: 

«Με συνέπεια στους στόχους μας και 

Με την εισβολή της στην 
Ουγγαρία το 1956, ο 

Λυσσαρίδης απογοητεύτη-
κε από την ΕΣΣΔ, ωστόσο 
παρέμεινε σταθερά φίλα 
προσκείμενος προς αυ-

τήν και αντίθετος προς το 
ΝΑΤΟ. Ήταν προσωπικός 
φίλος με πολλούς ηγέτες 
εθνικοαπελευθερωτικών 

κινημάτων σε Αφρική, 
Μέση Ανατολή, Καραϊβική, 
Λατινική Αμερική και Ασία, 
οι οποίοι έβλεπαν με δέος 

τον αγώνα της ΕΟΚΑ 

Με την εισβολή της στην Ουγ-
γαρία το 1956, ο Λυσσαρίδης 
απογοητεύτηκε από την ΕΣΣΔ, 

ωστόσο παρέμεινε σταθερά φίλα προσκεί-
μενος προς αυτήν και αντίθετος προς το 
ΝΑΤΟ. Ήταν προσωπικός φίλος με πολλούς 
ηγέτες εθνικοαπελευθερωτικών κινημά-
των σε Αφρική, Μέση Ανατολή, Καραϊβι-
κή, Λατινική Αμερική και Ασία, οι οποίοι 
έβλεπαν με δέος τον αγώνα της ΕΟΚΑ (βλ. 
«Σημερινή», 05/04/2020, «Περί “φασισμού”, 
“ναζισμού” και “ρατσισμού” της ΕΟΚΑ»). 
Καλλιέργησε ιδιαίτερα στενές σχέσεις με 
ηγέτες όπως τους Yasser Arafat, Στρατηγό 
Hafez al-Assad, Συνταγματάρχη Muammar 
Ghaddafi, Fidel Castro, Nelson Mandela, 
Eduardo Mondlane και Amilcar Cabral. 

Όπως είπε σε ομιλία του στο ΣΙΜΑΕ 
στις 15 Οκτωβρίου 2005: «Η εμπειρία 
της ΕΟΚΑ δόθηκε στους αγωνιστές της 
Αφρικής και αξιοποιήθηκε στο έπακρον. 
Η Κύπρος ήταν μια μορφή αρχηγείου αυτού 

του αγώνα. Όλοι οι ηγέτες της Αφρικής 
πέρασαν απ’ εδώ. Γκαμπράλ του PAIGC 
της Γουϊνέας Μπισσάου και Πράσινου 
Ακρωτηρίου που δολοφονήθηκε πριν την 
ανεξαρτησία, Νέτο, του MPLA και μετέπειτα 
προέδρος της Αγκόλα, Τάμπο, προέδρος 
του ANC της Νότιας Αφρικής, Μαρσελίνο 
της Μοζαμβίκης, ο Σάμ Νουτζόμε αργότερα 
πρόεδρος της Ναμίμπια και δεκάδες άλλοι. 
Η προσπάθεια υποτίμησης του αγώνα της 
ΕΟΚΑ είναι ακατανόητη. Όχι μόνο για τα 
όσα πρόσφερε στον λαό μας, αλλά και για 
όσα πρόσφερε σε άλλους λαούς». Και πρό-
σθεσε: «Μεταφέρω με κάθε σεβασμό προς 
την αλήθεια τη σημασία που απέδιδαν οι 
πρωταγωνιστές της απελευθέρωσης της 
Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, Λατινικής 
Αμερικής και Ασίας στον δικό μας εθνικο-
απελευθερωτικό αγώνα, που τον θεωρούσαν 
πρόδρομο του δικού τους αγώνα».

Αμέσως μετά την ανεξαρτησία υπήρξε 
μέλος και αντιπρόεδρος του Κινήματος 

Αφρικανο-ασιατικής Αλληλεγγύης (AAPSO), 
«που αποτελούσε ως ένα βαθμό τη λαϊκή 
έκφραση του κινήματος των Αδεσμεύτων». 
Πρωτοστάτησε στον αγώνα κατά του απαρ-
τχάιντ στη Νότιο Αφρική. Αυτές οι σχέσεις 
και επαφές έδιναν επιρροή στο Κίνημα των 
Αδεσμεύτων, με αποτέλεσμα η Κύπρος να 
αποκτήσει πολύτιμους φίλους στη Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ.   

Στην πολιτική του πορεία θα αναπτύ-
ξει στενές σχέσεις και επαφές με άλλους 
λαούς, ιδιαίτερα με τους Αρμένιους και 
τους Κούρδους. Τον Οκτώβριο του 2012 
παρασημοφορήθηκε από τον Πρόεδρο 
της Νοτίου Αφρικής και τον Δεκέμβριο 
του 2014 από τον Πρόεδρο της Αρμενίας. 
Επίσης, αγωνιστές της ΕΟΚΑ που καλλι-
έργησαν σχέσεις με Ιρλανδούς του IRA 
στις αγγλικές φυλακές μεταξύ 1956-59 
και μετά προσχώρησαν στην ΕΔΕΚ, θα 
φέρουν τον Λυσσαρίδη σε επαφή με το 
ιρλανδικό κίνημα. 

Ο διπλωματικός Λυσσαρίδης

με προάσπιση της κρατικής υπόστασης της 
ΚΔ. Με σταθερή προσήλωση και εμμονή 
στις αποφάσεις του ΟΗΕ. Με σωστή διε-
θνοποίηση, που θα τοποθετεί το Κυπριακό 
ως θέμα εισβολής-κατοχής και καταπά-
τησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με τη 
σύνδεση του θέματός μας με τα εθνικά 
συμφέροντα άλλων χωρών. Με τη σωστή 
αμυντική θωράκιση. Με πολιτοφυλακή, 
που θ’ αξιοποιεί το πατριωτικό ανθρώπινο 
δυναμικό. Με τη δημιουργία του σωστού 
αγωνιστικού κλίματος. Με τη στράτευση 
της οικονομίας για την εξυπηρέτηση του 
λαού και του αγώνα. Με τη συσπείρωση 
όλων των τίμιων πατριωτών, που δεν είναι 
διατεθειμένοι να ξεγράψουν πατρίδα και 
δικαιώματα, σ’ ένα ευρύ Μέτωπο Εθνικής 
Σωτηρίας».

Η ιδέα τού «κάθε σπίτι και κάστρο» 
θα λάβει εν μέρει σάρκα και οστά με τη  
χορήγηση και κατ’ οίκον φύλαξη όπλων 
και πυρομαχικών στους εθνοφύλακες το 
1989 με Υπουργό Άμυνας τον Ανδρέα 
Αλωνεύτη, επί Προεδρίας Γιώργου Βασι-
λείου. Θα επεκταθεί και στους εφέδρους με 
Υπουργό Άμυνας τον Γιαννάκη Ομήρου, 
επί Προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη. 

Παράλληλα, με διεθνοποίηση του 
Κυπριακού, πρωταγωνίστησε στη συ-
μπόρευση με τη μεταπολιτευτική Ελλάδα 
στην υιοθέτηση του Δόγματος του Ενιαίου 
Αμυντικού Χώρου. Στήριξε τον Γλαύκο 
Κληρίδη το 1998 με την προϋπόθεση της 
εγκατάστασης των ρωσικών πυραύλων 
S-300 και αποχώρησε από τη συγκυβέρ-
νηση όταν ματαιώθηκε η έλευσή τους. 

Σε μια ομιλία του στο Πολεμικό Μουσείο 
στην Αθήνα, στις 12 Νοεμβρίου 2008, είπε: 
«Αν το ν’ αγωνίζεσαι για εθνική επιβίω-
ση, για αξιοπρέπεια, για ελευθερία είναι 
εθνικισμός, δηλώνω ένοχος».

Στις 31 Μαρτίου 2017, ο Βάσος Λυσσα-
ρίδης τιμήθηκε στην Πρεσβεία της Ελλάδος 
από την Ελληνική Πολιτεία και τις Ελλη-
νικές Ένοπλες Δυνάμεις. Στην παρουσία 
του Ελλαδίτη Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και του 
Κύπριου ΥΠΑΜ, παρέλαβε τη Διαμνη-
μόνευση Αστέρα Αξίας και Τιμής από τον 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο 
«για την προσφορά όλως διακεκριμένων 
υπηρεσιών προς το έθνος και τον κυπριακό 
λαό, τόσο κατά τη διάρκεια του εθνικοα-
πελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου όσο 
και στον υπόλοιπο πολιτικό του βίο». Στην 
ομιλία του ο Ελλαδίτης ΥΕΘΑ ανέφερε  
«αποφασίσαμε να κάνουμε το ελάχιστο 
μπροστά σε αυτά που εσείς κάνατε για 
την πατρίδα και για τις ελληνικές Ένοπλες 
Δυνάμεις», προσθέτοντας: «Είναι πολλά, τα 
οποία τα γνωρίζει όλος ο ελληνικός λαός, 
αλλά είναι ακόμα περισσότερα αυτά που 
προσφέρατε εσείς για την πατρίδα, για το 
έθνος και για τις Ένοπλες Δυνάμεις που 
δεν θα τα μάθει ποτέ κανείς».



ΣΤΙΣ 6.5.2019, ΕΚΠΡΌΣΩΠΌΣ 
ΤΌΥ ΣΤΕΙΤ ΝΤΙΠΆΡΤΜΕΝΤ, ΣΕ 
ΔΉΛΩΣΉ ΤΌΥ, ΥΠΌΓΡΆΜΜΙΣΕ 
ΌΤΙ «ΌΙ ΉΝΩΜΕΝΕΣ ΠΌΛΙΤΕΙ-
ΕΣ ΆΝΉΣΥΧΌΥΝ ΒΆΘΙΆ ΓΙΆ ΤΙΣ 
ΕΞΆΓΓΕΛΘΕΙΣΕΣ ΠΡΌΘΕΣΕΙΣ 
ΤΉΣ ΤΌΥΡΚΙΆΣ ΠΌΥ ΆΦΌ-
ΡΌΥΝ ΤΉΝ ΕΝΆΡΞΉ ΥΠΕΡΆ-
ΚΤΙΩΝ ΓΕΩΤΡΉΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΆ 
ΠΕΡΙΌΧΉ ΤΉΝ ΌΠΌΙΆ ΆΞΙΩΝΕΙ 
Ή ΚΥΠΡΙΆΚΉ ΔΉΜΌΚΡΆΤΙΆ ΩΣ 
ΆΠΌΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΉ 
ΤΉΣ ΖΩΝΉ. ΆΥΤΌ ΤΌ ΒΉΜΆ 
ΕΙΝΆΙ ΙΔΙΆΙΤΕΡΆ ΠΡΌΚΛΉΤΙΚΌ 
ΚΆΙ ΔΉΜΙΌΥΡΓΕΙ ΤΌΝ ΚΙΝ-
ΔΥΝΌ ΓΙΆ ΤΉΝ ΆΥΞΉΣΉ ΤΉΣ 
ΕΝΤΆΣΉΣ ΣΤΉΝ ΠΕΡΙΌΧΉ»

ΗΠΑ, Ρωσία και Βρετανία 
αμφισβητούν την ΑΟΖ μας

Η 
Κυπριακή Δημοκρα-
τία αντιμετωπίζει σο-
βαρότατο πρόβλημα 
με την Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη 
της. Δεν είναι μόνον 
η κατοχική Τουρκία, 

η οποία αμφισβητεί, εισέβαλε, κατέχει μέγα 
τμήμα της και διεξάγει παράνομα έρευνες 
και γεωτρήσεις. 

Τρεις μεγάλες δυνάμεις, οι ΗΠΑ, η 
Ρωσία και η Βρετανία, την αμφισβητούν και 
αυτές. Η αμφισβήτηση άρχισε ταυτόχρονα 
με την τουρκική εισβολή στην κυπριακή 
ΑΟΖ, στις 4.5.2019, χωρίς μέχρι σήμερα 
να υπάρξει σχεδόν καμία σοβαρή δημόσια 
αντίδραση εκ μέρους της Κυβέρνησης. 
Απλώς φαίνεται να έγιναν κάποια δια-
βήματα από το Υπουργείο Εξωτερικών. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, πέντε του-
λάχιστον φορές, χαρακτήρισε ορθά την 
τουρκική  πειρατεία και συνεχιζόμενη 
κατοχή μεγάλου τμήματος της κυπριακής 
– και ευρωπαϊκής – ΑΟΖ, ως εισβολή 
παρόμοια με εκείνη του 1974. 

Την ίδια μέρα που οι Τούρκοι πειρατές 
εισέβαλαν στην Κυπριακή ΑΟΖ, με ανα-
κοίνωσή της, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη 
Λευκωσία αναγνώριζε μεν το δικαίωμα 
της Κύπρου «να αναπτύξει τους πόρους 
της στην Αποκλειστική της Οικονομική 
Ζώνη», αλλά αποθάρρυνε «κάθε ενέρ-
γεια ή ρητορική που αυξάνει τις εντάσεις 
στην περιοχή». Ποιοι έκαναν «ενέργειες» 
ή επιδίδονταν σε τέτοια «ρητορική»; Μα, 
οι Τούρκοι, φυσικά!

«Την οποία αξιώνει»
Ουδεμία αναφορά εκ μέρους των Αμερι-

κανών. Όμως, στις 6.5.2019, εκπρόσωπος 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σε δήλωσή του, 
υπογράμμισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες 
ανησυχούν βαθιά για τις εξαγγελθείσες 
προθέσεις της Τουρκίας που αφορούν την 
έναρξη υπεράκτιων γεωτρήσεων σε μια 
περιοχή την οποία αξιώνει η Κυπριακή 
Δημοκρατία ως Αποκλειστική Οικονομική 
της Ζώνη. Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα 
προκλητικό και δημιουργεί τον κίνδυνο 
για την αύξηση της έντασης στην περιοχή».

Ώστε, οι «προθέσεις της Τουρκίας» για 
γεωτρήσεις αφορούν «μια περιοχή την 
οποία αξιώνει η Κυπριακή Δημοκρατία 
ως Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη». 
Δηλ. δεν  της ανήκει, αλλά την αξιώνει ως 
δική της. Ήταν η πρώτη κραυγαλέα αμφι-
σβήτηση της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας, 
της νομιμότητας και της ιδιοκτησίας της 
κυπριακής ΑΟΖ από τις ΗΠΑ. 

Όμως, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στις 
16.6.2019, χαρακτήρισε ως ένα «ιδιαί-
τερο προκλητικό βήμα» την τοποθέτηση 
που είχε κάνει στις αρχές Μαΐου 2019 ο 
Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Τσαβού-
σογλου, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι η 
Άγκυρα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για 
τη διεξαγωγή παράνομων γεωτρήσεων 

εντός της κυπριακής ΑΟΖ.
Απαντώντας σε ερώτηση του ιστότο-

που Hellas Journal, εκπρόσωπος του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε τη βαθιά 
ανησυχία της Ουάσιγκτον για τις δη-
λώσεις Τσαβούσογλου και υπενθύμισε 
προηγούμενη ανακοίνωση, με την οποία 
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλούσε την Άγκυρα 
να ακυρώσει την απόφασή της για παρά-
νομες γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ.

Αμερικανική ασάφεια
Ποια είναι η πολιτική των ΗΠΑ στο θέμα 

της ΑΟΖ και γενικά στα Ελληνοτουρκικά; 
Όπως ο καθηγητής  Ευάγγελος Κουφου-
δάκης, ομότιμος Κοσμήτορας της Σχολής 
Τεχνών και Επιστημών του Πανεπιστημίου 
της Ινδιάνα, επισήμανε σε δηλώσεις του 
(«Σημερινή», 19.1.2020): «Δεν υπάρχει 
καθαρή πολιτική, ούτε γνωρίζουμε ποιος τη 
διαμορφώνει. Άλλα λέει ο Πρόεδρος, άλλα 
λέει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αλλά κάνει τη 
μια στιγμή ο κ. Τραμπ και άλλα την άλλη».

Ενδεικτική της αμερικανικής ασάφειας 
στην εξωτερική πολιτική είναι η στάση 
της Ουάσιγκτον έναντι μιας Τουρκίας, η 
οποία: Συμμάχησε με τη Ρωσία.  Αγόρασε 
τους πυραύλους S-400 παρά τις οργίλες 
προειδοποιήσεις της Ουάσιγκτον.  Υπο-
νομεύει το ΝΑΤΟ. Καθυβρίζει τη Δύση. 
Συμμάχησε με το Ιράν. Πολεμά κατά των 
Κούρδων, που έδωσαν τη νίκη στις ΗΠΑ 
στον πόλεμο κατά των τζιχαντιστών. Αντι-
μάχεται τα συμφέροντα των Αμερικανών 
στη Μέση Ανατολή. Εισέβαλε στη Λιβύη. 

Αντί, λοιπόν, να υπάρξει σοβαρή και 
στιβαρή αντίδραση στις τουρκικές υπο-
νομεύσεις, ο Πρόεδρος Τραμπ, εξαιτίας 
και προσωπικών συμφερόντων που τον 
συνδέουν με τον Τούρκο ομόλογό του, 
κάνει τα στραβά μάτια. Εξευτελίζει τις ΗΠΑ 
ενώπιον του δικτάτορα Ερντογάν. Όπως 
αναλύσαμε και παλαιότερα, η Ουάσιγκτον 
δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την Τουρκία 
στα χέρια του Ρώσου Προέδρου, Πούτιν. 

«Η Κύπρος διεκδικεί»
Έτσι, λοιπόν, οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να 

κατονομάσουν, έστω, τον Τούρκο πειρατή 
που εισέβαλε και ακόμα κατέχει μέγα τμήμα 
της κυπριακής ΑΟΖ. Και όμως! Όφειλαν 
να πάρουν ξεκάθαρη θέση αφού θεωρούν 
την Κυπριακή Δημοκρατία «στρατηγικό 
εταίρο» (από την εποχή της επίσκεψης 
Μπάιντεν) και πυλώνα σταθερότητας και 
ασφάλειας στην Αν. Μεσόγειο.

Άλλωστε, στις 7.11.2018, ΗΠΑ και Κύ-
προς υπέγραψαν «Δήλωση Προθέσεων 
για ενίσχυση και ανάπτυξη της διμερούς 
σχέσης ασφάλειας», που «θα προωθήσει 
τα κοινά συμφέροντα στην καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας, ενίσχυση της θαλάσσιας 
και συνοριακής ασφάλειας και προώθηση 
της περιφερειακής σταθερότητας».

Τελευταία ευθεία αμφισβήτηση της 

κυπριακής ΑΟΖ από τις ΗΠΑ έγινε μόλις 
πρόσφατα. Σε συνέντευξή της στον εκλεκτό 
συνάδελφο, Ανδρέα Πιμπίσιη («Φιλελεύθε-
ρος», 26.4.2020), η Αμερικανίδα πρέσβης, 
Τζούντιθ Γκάρμπερ, ερωτήθηκε για τη νέα 
εισβολή του τουρκικού γεωτρύπανου «Για-
βούζ» στην κυπριακή ΑΟΖ. Απάντησε: «Οι 
Ηνωμένες Πολιτείες είναι ενήμερες για τα 
δημοσιεύματα ότι το τουρκικό γεωτρύπα-
νο έφθασε στις 20 Απριλίου σε περιοχή 
που η Κύπρος διεκδικεί ως αποκλειστική 
οικονομική της ζώνη. Προτρέπουμε τις 
τουρκικές Αρχές να σταματήσουν αυτές τις 
επιχειρήσεις και εξακολουθούμε να καλού-
με όλα τα μέρη να αποφεύγουν ενέργειες 
που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν βαθιά 
για τις πρόσφατες αναφορές σχετικά με τα 
σχέδια της Τουρκίας για γεώτρηση στη 
θαλάσσια περιοχή της Κύπρου. Αυτή η 
προκλητική ενέργεια αυξάνει τις εντάσεις 
στην περιοχή».

Ας προσεχθεί η φρασεολογία και η 
ορολογία: «Περιοχή που η Κύπρος δι-
εκδικεί ως αποκλειστική οικονομική της 
ζώνη». Οι ΗΠΑ αμφιβάλλουν ότι η ΑΟΖ 
ανήκει στην Κύπρο και αμφισβητούν το 
Δίκαιο της Θάλασσας, που οι ίδιες δεν 
υπέγραψαν, όπως και η Τουρκία. 

Και: «Καλούμε όλα τα μέρη να αποφεύ-
γουν ενέργειες που αυξάνουν τις εντάσεις 
στην περιοχή». Πόσα και ποια «μέρη» 
«ενεργούν και αυξάνουν τις εντάσεις στην 
περιοχή»; Μόνον η Τουρκία. Αλλ’ ο φίλος 
του Προέδρου Τραμπ είναι στο απυρόβλητο,  
ενώ η μικρή και κατεχόμενη Κύπρος έχει 
το… θράσος να «διεκδικεί» μια περιοχή 
«ως αποκλειστική οικονομική της ζώνη».

«Αμφιλεγόμενα ζητήματα»
Αλλ’ είναι και οι Ρώσοι. Σε συνέντευξη 

στον εκλεκτό συνάδελφο, Κώστα Βενιζέλο 
(«Φιλελεύθερος», 10.5.2020), ο πρέσβης 
της Ρωσίας, Στανισλάβ Οσάτσι, ερωτή-
θηκε πώς αντιδρά η χώρα του ενώπιον 
του γεγονότος ότι η Τουρκία, εν μέσω 
πανδημίας, συνεχίζει τις προκλήσεις με 
νέες γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ. 

Ο Ρώσος πρέσβης αναγνώρισε ότι 
«η Κυπριακή Δημοκρατία, με βάση το 
Διεθνές Δίκαιο, κατέχει τα κυριαρχικά 
της δικαιώματα εντός της αποκλειστικής 
οικονομικής ζώνης». Και πρόσθεσε:

«Η ρωσική πλευρά δεν μπορεί να μην 
ανησυχεί εξαιτίας της αυξανόμενης προο-
πτικής μιας κρίσης σε μια τόσο ευαίσθητη 
περιοχή (στην Αν. Μεσόγειο). Η όξυνση 
της κατάστασης γύρω από την ΑΟΖ της 
Κύπρου είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και 
δυνατόν να έχει αρνητικές συνέπειες. Κα-
λούμε να επιδειχθεί αυτοσυγκράτηση, 
λογική, πολιτική σοφία και επίλυση των 
αμφιλεγόμενων ζητημάτων, που προκύ-
πτουν μέσω ενός διαλόγου και επίτευξης 
αμοιβαίων αποδεκτών αποφάσεων εντός 

των πλαισίων του Διεθνούς Δικαίου».
Διερωτάται κανείς: Ο Ρώσος πρέσβης 

και δι’ αυτού η Μόσχα δεν γνωρίζουν 
ποιος δημιουργεί την όξυνση, η οποία 
προκαλεί ανησυχίες στη ρωσική πλευρά; 
Βεβαίως και η Μόσχα γνωρίζει. Όμως, 
επειδή αυτή προκαλείται από τη φίλη και 
μέγα εμπορικό εταίρο της, την Τουρκία, 
την οποία αξιοποιεί για να πλήττει τη Δύση 
και εργαλειοποιεί για να υπονομεύει το 
ΝΑΤΟ, ο Ρώσος πρέσβης επιδίδεται ξανά 
σε γνωστές διπλωματικές φλυαρίες. 

«Κλιμάκωση της έντασης»
Ο κ.Οσάτσι, όμως, προέβη και αυτός 

σε μία πρωτοφανή αμφισβήτηση της 
κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
επί της αναγνωρισμένης από το Δίκαιο 
της Θάλασσας, κυπριακής ΑΟΖ. Με πα-
τερναλιστικό ύφος καλεί «να επιδειχθεί 
αυτοσυγκράτηση, λογική, πολιτική σοφία 
και επίλυση των αμφιλεγόμενων ζητη-
μάτων». Τι επιχειρεί ο κ. Οσάτσι;

>Πρώτον, εξισώνει άγαρμπα και προ-
κλητικά τον Τούρκο πειρατή με τη νόμιμη 
Κυπριακή Δημοκρατία. 

>Δεύτερον, αντί να απευθυνθεί μόνο προς 
την παρανομούσα και έκνομη Τουρκία, 
καλεί και τις δύο πλευρές να επιδείξουν 
«αυτοσυγκράτηση, λογική, πολιτική σοφία» 
για να επιλύσουν «τα αμφιλεγόμενα ζητήμα-
τα». Ποια είναι αυτά τα μη κατονομαζόμενα 
«αμφιλεγόμενα ζητήματα;». Πότε ο Ρώσος 
πρέσβης τα ανακάλυψε; 

Δεν τα… ανακάλυψε! Προηγήθηκε το 
ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Με αφορμή 
την εισβολή (4.5.2019) της Τουρκίας στην 
κυπριακή ΑΟΖ, το ρωσικό ΥπΕξ την ίδια 
μέρα εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία 
δήλωνε ότι «ανησυχεί βαθύτατα για τις πλη-
ροφορίες σχετικά με την κλιμάκωση της 
κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο». 

Ποιος κλιμάκωσε την κατάσταση; 
Άγνωστον! Μάλλον… εξωγήινοι! Καμία 
αναφορά στη φίλη Τουρκία. Παρά μόνο 
η εξοργιστική αναφορά:

«Απευθύνουμε έκκληση να μην αναλαμ-
βάνονται δράσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν ένταση και να δημιουργήσουν 
επιπρόσθετα εμπόδια στην πορεία για τη 
διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος». 

Τι εννοούσε το ρωσικό ΥπΕξ, με την 
αναφορά σε «δράσεις» που «θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν ένταση»; Εξισώνοντας τον 
Τούρκο πειρατή με τη νόμιμη Κυπριακή 
Δημοκρατία, εννοούσε εμφανώς ότι και οι 
έρευνες της Κύπρου προκαλούσαν έντα-
ση επειδή… προκαλούσαν την Τουρκία!

Ρωσικά παιχνίδια
Ο κ. Οσάτσι, πιστός στη γραμμή της 

Μόσχας να μην  ενοχλείται ούτε να κατα-
δικάζεται η πειρατική συμπεριφορά της 
Τουρκίας, είπε ακριβώς τις ίδιες θέσεις 
αμφισβήτησης της ΑΟΖ της Κυπριακής 

Ο Ρώσος πρέσβης και 
δι’ αυτού η Μόσχα 

δεν γνωρίζουν 
ποιος δημιουργεί 

την όξυνση, η οποία 
προκαλεί ανησυχίες 
στη ρωσική πλευρά; 

Βεβαίως και η 
Μόσχα γνωρίζει. 

Όμως, επειδή αυτή 
προκαλείται από 
τη φίλη και μέγα 

εμπορικό εταίρο της, 
την Τουρκία, την 

οποία αξιοποιεί για 
να πλήττει τη Δύση 
και εργαλειοποιεί 
για να υπονομεύει 
το ΝΑΤΟ, ο Ρώσος 
πρέσβης επιδίδεται 
ξανά σε γνωστές 

διπλωματικές 
φλυαρίες 

Δημοκρατίας και σε άλλη συνέντευξή του 
στον συνάδελφο Κ. Βενιζέλο («Φιλελεύ-
θερος», 23.2.2020).

Αφού υποστήριξε ότι η συνεργασία 
Ρωσίας-Τουρκίας δεν αναπτύσσεται σε 
βάρος της Κύπρου, είπε: «Καλούμε όλες 
τις πλευρές να αποφεύγουν ενέργειες, οι 
οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε αποστα-
θεροποίηση και αύξηση της πιθανότητας 
κρίσεων στην περιοχή».

Τι ωραία διπλωματική φλυαρία; Ποιες 
και πόσες είναι οι «πλευρές» που με ενέρ-
γειές τους οδηγούν σε αποσταθεροποίηση 
και πιθανότητα κρίσεων; Μόνο μία: Η 
Τουρκία! Τα συμφέροντα και τα παιχνίδια 
της Μόσχας με την Τουρκία είναι τόσο 
τεράστια, ώστε δεν υπάρχει καμία περί-
πτωση η Ρωσία να δυσαρεστήσει ή να 
ενοχλήσει έναν επιτήδειο σύμμαχο και 
εταίρο. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι 
απλώς για να εισπράττει εύηχες φλυαρίες.

«Κυριαρχία
υπό αμφισβήτηση»

Έτι χειρότεροι των Αμερικανών και των 
Ρώσων, είναι οι Βρετανοί. Μία εβδομάδα 
μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή της 
Κυπριακής ΑΟΖ, ο Υπουργός Ευρώπης, 
σερ Άλαν Ντάνκαν, μιλώντας στη Βουλή 
των Κοινοτήτων (11.5.2019), προέβη στην 
εξής εξωφρενική δήλωση:

«Η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι 
ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμέ-
νων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, 
διερευνητικές γεωτρήσεις δεν θα πρέπει να 
προχωρούν σε οποιαδήποτε περιοχή στην 
οποία η κυριαρχία είναι υπό αμφισβήτηση». 

Ποιος αμφισβητεί την κυριαρχία της 
Κύπρου στην ΑΟΖ της; Η Τουρκία, δια-
χρονικά φίλη της Βρετανίας. Όπως ήταν 
αναμενόμενο, προκλήθηκαν αντιδράσεις 
στην Κύπρο και στην παροικία. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ερωτηθείς 
από δημοσιογράφους, είπε ότι «υπήρξε 
και παραμένει απαράδεκτος ο κ. Άλαν 
Ντάνκαν». Πρόσθεσε ότι η Κύπρος στή-
ριξε «χωρίς προηγούμενο» τη Βρετανία 
για το Brexit και επισήμανε ότι «δεν εί-
ναι η πρώτη φορά που καταγράφονται 
οι συμπεριφορές του εν λόγω κυρίου». 
Ερωτηθείς από ενήμερο δημοσιογράφο 
αν η συμπεριφορά του o κ. Ντάνκαν εί-
ναι «τύπου Κραν Μοντανά», ο Πρόεδρος 
απάντησε «βεβαιότατα, ναι». 

Ο Πρόεδρος εννοούσε προφανώς την 
αισχρή και άκρως φιλοτουρκική στάση 
του Ντάνκαν στις συνομιλίες στο Κραν 
Μοντανά, όπου ενεργούσε περισσότερο 
ως αδίστακτος Τούρκος παρά ως εκπρό-
σωπος της Βρετανίας. 

«Διαφορές…»
Στις 4.6.2019, ο Βρετανός Ύπατος Αρμο-

στής, Στίβεν Λίλι, μιλώντας σε δεξίωση για 
τα γενέθλια της βασίλισσας Ελισάβετ, είπε 
ότι η χώρα παρακολουθεί «με ανησυχία 
τις εξελίξεις στη Μεσόγειο» και πρόσθεσε:

«Οι διαφορές επιλύονται όχι μέσω βίας, 
στρατιωτικοποίησης ή εξαναγκασμού, αλλά 
μέσω διαλόγου και σύμφωνα με το Διεθνές 
Δίκαιο. Έχουμε καλέσει την Τουρκία να 
μην προχωρήσει σε γεώτρηση σε αυτήν 
την περιοχή».

Σε ποιες «διαφορές» αναφερόταν ο Βρε-
τανός Αρμοστής; Η Κυπριακή Δημοκρατία 
δεν ζητά τίποτε περισσότερο παρά την ισχύν 
του Διεθνούς Δικαίου και την εφαρμογή του 
Δικαίου της Θάλασσας, που και η Βρετανία 
υπέγραψε. Γιατί, λοιπόν, η Λευκωσία να 
συζητήσει επί ανύπαρκτων «διαφορών»; 
Για να νομιμοποιήσει τις τουρκικές παρά-
νομες διεκδικήσεις; Αυτό υποβάλλει με 
ωμότητα ο Εγγλέζος Αρμοστής. 

Στις διεθνείς και διακρατικές σχέσεις, 
ισχύουν δύο απαράβατοι κανόνες. Ο πρώ-
τος αφορά την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα 
με τις οποίες ένα εξίσου σοβαρό κράτος 
διεκδικεί με όλα τα μέσα και τρόπους τα 
συμφέροντα και τα δίκαιά του. Ο δεύτερος, 
αφορά την υπεράσπιση της ασφάλειας 
και της ευημερίας των πολιτών του με 
πολιτική, οικονομική και στρατιωτική ισχύ, 
με συμμαχίες και αμυντικές συνεργασίες. 

Ατυχώς, η Κυπριακή Δημοκρατία απέ-
τυχε διαχρονικά να στείλει τέτοια ευκρινή 
μηνύματα προς όλους. Γι’ αυτό και υφίσταται, 
αδιαμαρτύρητα, τόσους εξευτελισμούς και 
αμφισβητήσεις της κυριαρχίας, της ανε-
ξαρτησίας και της αξιοπρέπειάς της. 

Της Κυριακής
17.05.2020
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ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ



Μ
ετά τον υποχρε-
ωτικό εγκλεισμό 
και τον βομ-
βαρδισμό των 
διαφημιστικών 
σποτ «μένουμε 
σπίτι» και πλέ-

νουμε σχολαστικά τα χέρια μας, ακολουθεί 
μια άλλη εκστρατεία. Ένα αλαλούμ θέσεων 
και αλληλοσυγκρουόμενων υποδείξεων 
για το καλό μας και κυρίως για το καλό 
της οικονομίας για να μην πεινάσουμε.

Εντάξει, το εμπεδώσαμε πως δεν υπάρ-
χει λεφτόδεντρο, όπως επαναλαμβάνουν  
φορτικά οι ηγεσίες του ΔΗΣΥ, της ομο-
σπονδίας εργοδοτών και οι εμποροβιο-
μήχανοι. Όλοι κατανοούν πως πρέπει να  
ξεκινήσει να παίρνει στροφές η οικονομία, 
αλλά χωρίς να υπάρχουν πειραματόζωα 
που θα τεθούν σε κίνδυνο, οι «άμαχοι» 
και κυρίως τα μικρά παιδιά, για τα οποία 
εσχάτως γίνεται πολύς θόρυβος. 

Αρχικά μας είπαν πως τα παιδιά είναι 
επικίνδυνοι φορείς του ιού και πρέπει 
να προστατευθούν οι παππούδες και 

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com

Από το «μένουμε σπίτι»,
στο άγριο δούλεμα

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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οι γιαγιάδες ως ευπαθείς ομάδες που 
είναι. Τηρήθηκαν ευλαβικά οι αποστά-
σεις και καλώς τηρήθηκαν. Όμως τώρα 
συμφώνησαν να λένε  εν χορώ πως τα 
παιδιά δεν κινδυνεύουν, δεν είναι πλέον 
καλοί αγωγοί του ιού της νόσου. Τουτέ-
στιν, παππούδες και γιαγιάδες σηκώστε 
τα μανίκια και όποιον πάρει ο Χάρος… 
για να επιστρέψουν και οι μανάδες στην 
παραγωγή.

 Γι’ αυτό αμολούν τα παιδιά στα σχολεία,  
ακόμα και τα δίχρονα και τα τρίχρονα, τα 
οποία δεν αντιλαμβάνονται ούτε αποστά-
σεις, ούτε μέτρα προστασίας, καθότι είναι 
τοις πάσι  γνωστό πως στα νηπιαγωγεία τα 
μωρά ανταλλάσσουν το ένα με το άλλο τα 
γλειφιτζούρια τους. Άντε τώρα να ελέγξουν 
και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, όταν οι 
πιτσιρικάδες ανταγωνίζονται ποιος θα φτύσει 
πιο μακριά το σάλιο του, ή όταν ανταλλάζουν 
κάρτες με τους σούπερ ήρωες ή τις Φρό-
ουζεν  και τα άλλα σαχλο-χαζοχαρούμενα  
αμερικανόφερτα παίγνια. Για τις μάσκες 
προστασίας άλλα μας έλεγαν αρχικά οι ειδι-
κοί, πως δεν τις χρειαζόμαστε - επειδή ήταν 
έλλειψη. Τώρα  προτρέπουν τους πολίτες 
να φορούν οπωσδήποτε μάσκες - επειδή 
γέμισε η αγορά και πρέπει να πουληθούν. 
Έστω και αν αρκετές είναι ακατάλληλες 
και ούτε κατά 5% δεν προστατεύουν από 
τα σταγονίδια. Ο «νόμος» της προσφοράς 
και της ζήτησης υπεράνω όλων. 

Το άνοιγμα των οδοφραγμά-
των, οι Τ/κ και… εμείς καλώς 
σας βρήκαμε

Τώρα που αναθάρρεψαν οι ειδικοί 
και μη ειδικοί και μας προτρέπουν να 
βγούμε από τα «καταφύγιά» μας, οι γνω-
στοί υπέρμαχοι της «λύσης όπως να ’ναι 
κι  ό,τι να ’ναι» βρήκαν την ευκαιρία να 
επαναφέρουν την απαίτηση να ανοίξουν 
τα οδοφράγματα. Εδώ και βδομάδες οι 
κατοχικές «αρχές» ανακοινώνουν μηδέν 
κρούσματα. Βέβαια, χωρίς τεστ πώς να 
βρεθούν  κρούσματα, εφόσον, όπως πα-
ραδέχονται, η οικονομία τους βρίσκεται 
στον πάτο και για να γίνουν εξετάσεις και 
ιχνηλατήσεις χρειάζεται χρήμα. Από την 
Τουρκία καταφθάνουν χιλιάδες Τούρκοι 
στρατιώτες για να ενισχύσουν τον στρατό 
κατοχής χωρίς να μπαίνουν σε καραντίνα 
και Αλλάχ οίδε τι συμβαίνει με την εξέλιξη 
της πανδημίας στο υποτελές μόρφωμα,  
που συντηρεί εδώ και τέσσερεις δεκαετίες 
η Άγκυρα. Η Τουρκία θεωρεί βαρίδι τους 
Τ/κ και αυτοί το έχουν αντιληφθεί εδώ 
και καιρό, εκτός από τους εγκάθετους του 
καθεστώτος, οι οποίοι εξακολουθούν να 
κάνουν τεμενάδες στον μέγα σουλτάνο, που 
έχει φυλακίσει τη μισή Τουρκία, επειδή 
δεν συμφωνεί μαζί του.

Ο Ακιντζί διαμηνύει πως δεν πρό-
κειται να γίνει μαριονέτα κανενός, ενώ 
πιο μαριονέτα δεν γίνεται. Γιατί, αν δεν 

ήταν μαριονέτα και αυτός, όπως όλοι οι 
κατοχικοί ηγέτες που πέρασαν στα 45 
χρόνια κατοχής, θα προέτρεπε τους Τ/κ 
να αντιδράσουν, να ξεσηκωθούν κατά της 
κατοχικής Τουρκίας και να έλθουν πιο 
κοντά με τους Ε/κ. Να συνεργαστούν για 
μια κοινή πατρίδα και όχι να εισπράττουν 
μόνον τα καλά της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και να περιμένουν το άνοιγμα των 
οδοφραγμάτων για να τρέξουν οι ασυ-
νείδητοι Ε/κ να ενισχύσουν την κατοχή 
και το ψευδοκράτος με τις αγορές και τα 
σούρτα φέρτα τους. 

Βέβαια, δεν είναι μόνο μια μερίδα Ε/κ 
που συντηρούν οικονομικά την κατοχή. 
Ήδη η φράου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δι-
αβεβαίωσε τον κατοχικό ηγέτη πως η Ε.Ε. 
δεν ξεχνά τους Τ/κ και θα στείλει βοήθεια 
ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ για τις επι-
πτώσεις από την πανδημία. Τώρα ποιοι θα 
καρπωθούν αυτά τα εκατομμύρια και πού 
θα διοχετευθούν, δεν χρειαζόμαστε και χότζα 
να μας το ομολογήσει, καθότι το κουμάντο 
στα κατεχόμενα το κάνει η Τουρκία και όχι 
οι μαριονέτες της. Όπως αποδεικνύεται 
και στην περίπτωση των πυροσβεστικών 
αεροσκαφών  (που πληρώνουν οι Ε/κ  
φορολογούμενοι και συγχρηματοδοτεί η 
Ε.Ε.), όταν η Τουρκία φωνάζει, η Κομισιόν 
κάθεται σούζα, υπακούει και μεταφέρει τις 
πιέσεις στο νόμιμο κράτος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας με τους κρατούντες να δέχονται 
τους ιταμούς εκβιασμούς. «Ή στις Βρετανι-
κές Βάσεις θα σταθμεύουν ή ξεχάστε τα», 
είπε και ελάλησε στους κυβερνώντες η Ε.Ε., 
σεβόμενη  τις «ευαισθησίες» της Τουρκίας. 
Οι κρατούντες τα ηνία της Κυπριακής Δημο-
κρατίας με την ψήφο του λαού, ως φρόνιμα 
παιδιά (δεν λέμε μαριονέτες ), κατάπιαν τους 
εκβιασμούς και βγήκαν και από πάνω να 
δικαιολογήσουν την αποκοτιά τους. Λες και 
δεν το αντιλαμβάνονται πως η εν πολλαίς 
αμαρτίαις περιπεσούσα Ε.Ε. δεν   βλέπει 
πλέον την Τουρκία ως κατοχική  δύναμη, 
αλλά ως «ισότιμο εταίρο» και ως ισχυρό 
διαπραγματευτή στο παζάρι για το ξεπού-
λημα της Κύπρου. 

 
Η εμμονή για διαπραγματεύ-
σεις εν μέσω εκβιασμών και 
απειλών

Και ενώ βγαίνουμε σιγά-σιγά από τα 
«καταφύγιά» μας, να ’σου και ο Γ.Γ. του 
ΑΚΕΛ να επαναλαμβάνει το γνωστό τροπάρι 
πως «τώρα πρέπει να  δημιουργήσουμε 
θετικό κλίμα μέχρι να επαναρχίσουν δια-
πραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού».

Όπως είπε την περασμένη Τετάρτη 
στο περιθώριο περιοδείας σε εργοτάξια 
στη Λεμεσό: «Η ουσία του προβλήματός 
μας θα επιλυθεί μόνον αν επαναρχίσουν 
οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό 
και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το δι-

άστημα αυτό, με κινήσεις και ενέργειες 
οι οποίες θα δημιουργούν ένα θετικό 
περιβάλλον». Ευχήθηκε ταυτόχρονα «ο 
νέος ηγέτης της τ/κ πλευράς που θα εκλε-
γεί να επιδιώκει διαπραγματεύσεις και  
λύση». Σχολιάζοντας δε τις προκλήσεις 
της Τουρκίας, είπε ότι «ο κ. Ερντογάν, 
εκτός από παράνομος σε ό,τι αφορά την 
κυπριακή ΑΟΖ, είναι και απαράδεκτος 
και προκλητικός, και αυτό θα πρέπει να 
καταγγέλλεται προς όλες τις κατευθύνσεις». 
Την ίδια ώρα, όμως, αναίρεσε τα όσα δή-
λωσε,  λέγοντας ότι οι καταγγελίες δεν 
είναι αρκετές και δεν φέρνουν κανένα 
αποτέλεσμα, «όπως έχουμε διαπιστώσει 
στο παρελθόν», καθώς, όπως είπε, «μπορεί 
να οδηγήσουν σε κάποιο ψήφισμα, αλλά 
δεν λύεται η ουσία των προβλημάτων μας».

Δηλαδή, κατά τον Άντρο Κυπριανού, 
να μην καταγγέλλουμε την Τουρκία όταν 
εκβιάζει, απειλεί και πιέζει. Ούτε όταν 
εμποδίζει αεροσκάφη φιλικών χωρών 
προς την Κύπρο να περάσουν από τον 
εναέριο χώρο της μεταφέροντας ιατρική 
βοήθεια κατά της πανδημίας. Ανεξάρτητα, 
αν μέρος της ιατρικής βοήθειας από την 
Κίνα στάλθηκε από τις  Αρχές της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας και προς τους Τ/κ, 
τους οποίους ο Ερντογάν  εγκατέλειψε 
στο έλεος του κορωνοϊού. 

Όταν ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ αναφέρεται στις 
«εκλογές» στα κατεχόμενα δεν τις απο-
καλεί παράνομες, ούτε τις βάζεις εντός 
εισαγωγικών για να τηρήσει τουλάχιστον 
κάποια προσχήματα της ιστορικής αλήθειας. 
Ούτε και αποκαλεί κατοχικό ηγέτη αυτόν 
που θα εκλεγεί στις παράνομες εκλογές. 
Απλώς νέο ηγέτη που να «προέρχεται 
από εκείνους που θέλουν και επιδιώκουν 
λύση στο Κυπριακό, να επαναρχίσουν 
ουσιαστικές διαπραγματεύσεις».

Κατά τα άλλα, όπως λέει: «Είναι γι’ αυτόν 
τον λόγο που εμείς ως ΑΚΕΛ λέμε, όταν 
αξιολογούμε τα δεδομένα και διαμορφώ-
νουμε θέσεις και απόψεις, ότι πρέπει να 
συνυπολογίζουμε τα αντικειμενικά δε-
δομένα και όχι να λειτουργούμε με ευ-
σεβοποθισμούς».

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τους σοφούς 
ηγέτες του ΑΚΕΛ, όσο και να καταγγέλλου-
με την Τουρκία, είναι «ευσεβοποθισμός» 
να περιμένουμε αποτελέσματα. Άρα, να 
υποκύψουμε μέχρι να ικανοποιηθούν οι 
αξιώσεις του σουλτανάτου της Άγκυρας και 
των αχυρανθρώπων της στα κατεχόμενα.  
Άραγε στο λεξιλόγιό τους έμειναν κάποια 
απομεινάρια αντίστασης του παλιού ΑΚΕΛ; 
Ή και την αντίσταση κατά του κατακτη-
τή την καταχώρισαν στο ευρετήριο των 
«ευσεβοποθισμών»;

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΊΔΊ, ΣΎΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟΎΣ ΣΟΦΟΎΣ ΗΓΕΤΕΣ 
ΤΟΎ ΑΚΕΛ, ΟΣΟ ΚΑΊ ΝΑ ΚΑ-
ΤΑΓΓΕΛΛΟΎΜΕ ΤΗΝ ΤΟΎΡΚΊΑ, 
ΕΊΝΑΊ «ΕΎΣΕΒΟΠΟΘΊΣΜΟΣ» ΝΑ 
ΠΕΡΊΜΕΝΟΎΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-
ΤΑ. ΑΡΑ, ΝΑ ΎΠΟΚΎΨΟΎΜΕ 
ΜΕΧΡΊ ΝΑ ΊΚΑΝΟΠΟΊΗΘΟΎΝ 
ΟΊ ΑΞΊΩΣΕΊΣ ΤΟΎ ΣΟΎΛΤΑΝΑ-
ΤΟΎ ΤΗΣ ΑΓΚΎΡΑΣ ΚΑΊ ΤΩΝ 
ΑΧΎΡΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΑ-
ΤΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΡΑΓΕ ΣΤΟ ΛΕΞΊ-
ΛΟΓΊΟ ΤΟΎΣ ΕΜΕΊΝΑΝ ΚΑΠΟΊΑ 
ΑΠΟΜΕΊΝΑΡΊΑ ΑΝΤΊΣΤΑΣΗΣ 
ΤΟΎ ΠΑΛΊΟΎ ΑΚΕΛ; ‘Η ΚΑΊ ΤΗΝ 
ΑΝΤΊΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΎ ΚΑΤΑ-
ΚΤΗΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΊΣΑΝ ΣΤΟ 
ΕΎΡΕΤΗΡΊΟ ΤΩΝ «ΕΎΣΕΒΟΠΟ-
ΘΊΣΜΩΝ»;



Α
υτές τις μέρες εμφανίζο-
νται δημοσιεύματα που 
φέρουν τον Υπουργό 
Υγείας της Βρετανί-
ας Matt Hancock να 
τα τσουγκρίζει με διά-
φορους συναδέλφους 

του και με τον Πρωθυπουργό. Μήπως 
υπάρχει όντως ουσιαστική και προ και-
ρού διαφωνία; Αυτό μας θυμίζει, και 
προβληματίζει, μια επίσκεψή του αρχές 
Φεβρουαρίου 2020 στην επιστημονική 
βάση Porton Down στο Salisbury της Αγ-
γλίας (πόλη γνωστή  για τη δηλητηρίαση 
στις 4 Μαρτίου 2018 του Ρώσου πρώην 
πράκτορα και διπλού πράκτορα για το 
Ηνωμένο Βασίλειο Sergei Skripal, και 
της θυγατέρας του Yulia Skripal).

Στις 5 Φεβρουαρίου 2020, λοιπόν, στη 
μικρή περιφερειακή εφημερίδα «Salisbury 
Journal», στην πόλη Salisbury, η δημο-
σιογράφος Katy Griffin δημοσίευσε μια 
μεγάλη είδηση, που πέρασε στα ψιλά. Τίτ-
λος «Το Porton Down ‘πρωτοπορεί’ στην 
κατασκευή εμβολίου για τον κορωνοϊό».

https://www.salisburyjournal.co.uk/

Η «ανοσία αγέλης» και ο Υπουργός 
Υγείας στο Porton Down για εμβόλιο...

news/18213122.porton-leading-way-
developing-coronavirus-vaccine/

Και έγραψε στο αποκαλυπτικό της κεί-
μενο: «Ερευνητές στο Porton Down ερ-
γάζονται για την κατασκευή εμβολίου για 
τον κορωνοϊό. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε 
£20 εκατομμύρια για την ανάπτυξη νέων 
εμβολίων για αντιμετώπιση των πιο θανα-
τηφόρων ασθενειών στον κόσμο, ενόψει 
των ανησυχιών για τον κορωνοϊό που 
ξέσπασε στην Κίνα.  Επισκεπτόμενος το 
εργαστήριο του Public Health England  
στο Porton Down την περασμένη εβδομάδα, 
ο Υπουργός Υγείας Matt Hancock ανα-
κοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επιτα-
χύνει τις προσπάθειες χρηματοδότησης 
για πρωτοποριακές έρευνες για εμβόλια, 
διαγνωστικά και θεραπείες εναντίον του 
κινδύνου μελλοντικών ιών». Και πρόσθε-
σε η δημοσιογράφος και το σχόλιο του 
Υπουργού Υγείας στο twitter του στις 
3.2.2020:

«Ερευνητές στο Porton Down πρω-
τοπορούν στην ανάπτυξη εμβολίου για 
τον κορωνοϊό – βοηθούμενοι με ένα επι-
πρόσθετο ποσό των £20 εκ.».

pic.twitter.com/KvSxlzkNqb — Matt 
Hancock (@MattHancock) February 3, 
2020

 
Ο Βρετανός Υπ. Υγείας
Matt Hancock

Ο κ. Hancock, όπως έγραψε και 
στο twitter του, πήγε εκεί για να πει ένα 
τεράστιο ευχαριστώ στους επιστήμονες, 
ερευνητές και προσωπικό, που εργάζονται 
νύχτα και μέρα για να κρατηθούν οι πολίτες 
ασφαλείς.  Η νέα χρηματοδότηση θα υπο-
στηρίξει, είπε, νέα εμβόλια για επιδημίες, 
περιλαμβανομένων των τριών νέων προ-
γραμμάτων τους για εμβόλιο εναντίον του 
κορωνοϊού Covid-19… «Τα εμβόλια (είπε) 

είναι η καλύτερή μας άμυνα… και τα £20 
εκ. θα πάνε στη Συμμαχία για Επιδημική 
Προετοιμασία [Coalition for Epidemic 
Preparedness Innovations (CEPI)] – τον 
παγκόσμιο συνεταιρισμό μεταξύ δημό-
σιου, ιδιωτικού, φιλανθρωπικού τομέων 
και οργανώσεων που εγκαινιάστηκε στο 
Νταβός το 2017 για ανάπτυξη εμβολίων 
εναντίον μελλοντικών επιδημιών».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον 
Υπουργό και τη χρηματοδότηση κα-
λωσόρισε ο Δρ Richard Hatchett, CEO 
της CEPI, ο οποίος φάνηκε αισιόδοξος 
ότι σε 16 εβδομάδες (από τότε) θα ήσαν 
έτοιμοι για κλινικές δοκιμές. Και ότι η 
πρώτη φάση κλινικών δοκιμών αναμε-
νόταν μεταξύ δύο και τεσσάρων μηνών. 
«Είναι πολύ φιλόδοξο χρονικά, πάντως, 
και είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι και 
σε περίπτωση επιτυχίας δεν υπάρχουν 
εγγυήσεις…», είπε. (Αυτή η προσπάθεια 
φαίνεται να είναι ξεχωριστή από εκείνη 
που διεξάγεται στην Οξφόρδη).

 
Μαρτυρίες για τη
στρατηγική «ανοσία αγέλης»

Στις 11 Μαρτίου 2020, την ημέρα που 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) 
κήρυξε τον κορωνοϊό Covid-19 πανδημία, 
ο Dr David  Halpern του Υπουργικού 
Γραφείου και μέλος της Επιστημονικής 
Συμβουλευτικής Ομάδας για Επείγουσες 
Καταστάσεις (SAGE), μίλησε για «ανοσία 
αγέλης». «Η κυβέρνηση μελετά μια πολιτική 
‘κουκουλιάσματος (cocooning)’ ομάδων του 
πληθυσμού που είναι πλέον ευάλωτες… 
Ανθρώπους στα γηροκομεία και άλλους, 
που μάλλον δεν πρόκειται να επιζήσουν 
της ασθένειας, να κρατηθούν μακριά από 
τον υπόλοιπο πληθυσμό μέχρι να επιτευ-
χθεί ανοσία αγέλης».  https://www.bbc.
com/news/uk-51828000

Δήλωση Sir Patrick Vallance,  
12.3.2020

Παρόλο που ο ΠΟΥ την προηγουμέ-
νη είχε κηρύξει τον Covid-19 πανδημία, 
ο Sir Patrick Vallance, σε δηλώσεις στο 
10 Downing Street, αναφέρεται σε «ανοσία 
αγέλης» και προβαίνει και στον άκρως 
λανθασμένο υπολογισμό  (όπως αποδεί-
χθηκε), όταν είπε πως «πιστεύουμε ότι 
η κορύφωση του ιού θα έλθει σε 10-14 
μήνες ή και αργότερα». 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=cAE8-e5_EKY

Δήλωση Sir Patrick Vallance, 
13.3.2020

Ο επικεφαλής της επιστημονικής 
ομάδας συμβούλων του Πρωθυ-
πουργού Boris Johnson, Sir Patrick 
Vallance, στη συνέχεια, στις 13 Μαρτίου 
2020, δήλωσε στο 4ο πρόγραμμα του 
ραδιοφώνου του BBC: «Η κυβέρνη-
ση θέλει το 60% του πληθυσμού να 
προσβληθεί από τον κορωνοϊό για 
να δημιουργηθεί  ‘ανοσία αγέλης’ 
για προστασία εναντίον του ιού και 
να αποφευχθεί αυτός να γίνει χρόνια 
κρίση… Εκείνο που δεν θέλουμε, είναι 
να πιάσουν πολλοί τον ιό σε σύντομο 
διάστημα και έτσι να υπερ-φορτωθεί 
το Εθνικό Σύστημα Υγείας…».

https://www.independent.co.uk/
n e w s / h e a l t h / c o r o n a v i r u s - h e r d -
immunity-uk-nhs-outbreak-pandemic-
government-a9399101.html

Ο Καθηγητής Richard Coker, πρώην στο 
τμήμα δημόσιας υγείας στο London School 
of Hygiene and Tropical Medicine, ήταν 
κατηγορηματικός στην κριτική του όταν 
δήλωνε: «Η αρχική στρατηγική της κυβέρ-
νησης ήταν ανοσία αγέλης  και θέρισμα… 
Μόνο αργοπορημένα διαμορφώθηκε σε μια 

ΔΥΣΤΥΧΏΣ, ΌΣΌ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΌ-
ΣΠΑΘΌΥΝ ΝΑ ΑΡΝΗΘΌΥΝ ΤΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ «ΑΝΌΣΙΑΣ 
ΑΓΈΛΗΣ»,  ΌΙ ΈΠΙΒΈΒΑΙΏΣΈΙΣ 
ΈΡΧΌΝΤΑΙ ΑΠΑΝΏΤΈΣ.  ΚΑΙ 
ΌΧΙ ΜΌΝΌΝ. ΤΌ ΌΜΌΛΌΓΗΣΈ 
Ό ΙΔΙΌΣ Ό ΈΠΙΚΈΦΑΛΗΣ ΤΗΣ 
ΈΠΙΣΤΗΜΌΝΙΚΗΣ ΌΜΑΔΑΣ, SIR 
PATRICK VALLANCE, ΠΑΡΑΛ-
ΛΗΛΑ ΜΈ ΤΗΝ ΈΓΚΑΤΑΛΈΙΨΗ  
ΤΏΝ  TESTS ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗ-
ΛΑΤΗΣΗΣ!.. ΙΣΏΣ ΚΑΠΌΙΑ ΏΡΑ 
ΝΑ ΑΠΌΦΑΣΙΣΈΙ ΝΑ ΠΡΌΒΈΙ 
ΣΈ ΑΠΌΚΑΛΥΨΈΙΣ Ό MATT 
HANCOCK…

στρατηγική που επιδιώκει να προστατεύσει 
τους ηλικιωμένους και αντικατέστησε το 
θέρισμα, μέσω testing σε ευρεία κλίμακα 
και ιχνηλάτηση. Αλλά τότε πλέον ήταν πολύ 
αργά. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να 
προλάβουν… Για να γίνει κατανοητό το 
σκάνδαλο με την αντίδραση του Ηνωμένου 
Βασιλείου έναντι  του Covid-19, σκεφθείτε 
ότι είναι οι  πλέον ευάλωτοι άνθρωποι 
που θυσιάστηκαν για μιαν απαράδεκτη 
στρατηγική» (Guardian, 8.5.2020). 

https://www.theguardian.com/
commentisfree/2020/may/08/care-
home-residents-harvested-left-to-die-
uk-government-herd-immunity

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουρ-
γού Υγείας, Matt Hancock, στο τόσο σημα-
ντικό ερευνητικό κέντρο στο Porton Down, 
στο ακόμα πιο κρίσιμο χρονικό διάστημα, 
τέλος Ιανουαρίου 2020, είναι φανερόν ότι 
ο Υπουργός Hancock θεωρούσε θανα-
τηφόρο τον κορωνοϊό Covid-19 από την 
Κίνα. Γιατί αγνόησαν όλες τις αγωνιώδεις 
προειδοποιήσεις από κορυφαίους κα-
θηγητές να πάρουν άμεσα και αναγκαία 
μέτρα για την αντιμετώπισή του; Γιατί 
αγνόησαν τα εμπεριστατωμένα άρθρα 
στο έγκυρο ιατρικό έντυπο Lancet; Όπως 
επανειλημμένα αποκάλυψε ο Δρ Richard 
Horton, αρχισυντάκτης του Lancet, η 
βρετανική κυβέρνηση δεν είχε ανάγκη 
την έκθεση του Δρος Neil Ferguson από 
το Imperial College στην καθυστερημένη 
ημερομηνία της 16ης Μαρτίου 2020, 
εφόσον από τις 24 Ιανουαρίου 2020 (που 
προφανώς έλαβε σοβαρά υπόψη ο Υπ. 
Υγείας πηγαίνοντας στο Porton Down) 
τούς είχαν δοθεί όλες οι πληροφορίες 
και οι προβλέψεις, για τις οποίες όφειλαν 
να ενεργήσουν δραστικά.  

Γιατί δέχθηκαν να ακολουθήσουν τη 
θανατηφόρο στρατηγική των επιστημονι-
κών συμβούλων τους για «ανοσία αγέλης» 
θυσιάζοντας άδικα χιλιάδες ηλικιωμένων, 
αφού γνώριζαν πόσες εκατοντάδες χιλιάδες 
θανάτων θα είχε αυτή τους η στρατηγική 
και ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους;

Δυστυχώς, όσο και να προσπαθούν 
να αρνηθούν τη στρατηγική της «ανοσί-
ας αγέλης»,  οι επιβεβαιώσεις έρχονται 
απανωτές.  Και όχι μόνον. Το ομολόγησε 
ο ίδιος ο επικεφαλής της επιστημονικής 
ομάδας, Sir Patrick Vallance, παράλλη-
λα με την εγκατάλειψη των  tests και της 
ιχνηλάτησης!.. 

Ίσως κάποια ώρα να αποφασίσει να 
προβεί σε αποκαλύψεις ο Matt Hancock…

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

Ο επικεφαλής της 
επιστημονικής 

ομάδας συμβούλων 
του Πρωθυπουργού 
Boris Johnson, Sir 
Patrick Vallance, 
στη συνέχεια, στις 
13 Μαρτίου 2020, 

δήλωσε στο 4ο 
πρόγραμμα του 

ραδιοφώνου του 
BBC: «Η Κυβέρνηση 
θέλει το 60% του 

πληθυσμού να 
προσβληθεί από 

τον κορωνοϊό για 
να δημιουργηθεί 

ανοσία αγέλης για 
προστασία εναντίον 

του ιού και να 
αποφευχθεί αυτός 

να γίνει χρόνια 
κρίση… Εκείνο που 
δεν θέλουμε, είναι 
να πιάσουν πολλοί 
τον ιό σε σύντομο 
διάστημα και έτσι 
να υπερ-φορτωθεί 
το Εθνικό Σύστημα 

Υγείας…»

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

Της Κυριακής
17.05.2020
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Στις 6 Μαΐου 2020, το βρετανικό 
αριστερό περιοδικό “New Statesman” 
(αριστερό για την Αριστερά  (left for the 
left) κατά τη δήλωση του Αρχισυντάκτη 
του Jason Cowley,The Independent,  
25.11.2015),  δίχως να κάνει δική του 
έρευνα, και χρησιμοποιώντας τις αναρ-
τήσεις της «Παροικιακής» εφημερίδας 
στο Λονδίνο, επικαλέστηκε ότι 287 

Κύπριοι (μέχρι την ημέρα εκείνη) εί-
χαν αποθάνει από τον κορωνοϊό στη 
Βρετανία, Ελληνοκύπριοι και Τουρ-
κοκύπριοι. Στις 7 Μαΐου 2020, η «Πα-
ροικιακή» στις αγγλικές της σελίδες 
ανέβασε τον αριθμό στους 301. Την 
ίδια ημέρα, 7.5.2020, η «Ελευθερία» 
δημοσίευσε τα αποτελέσματα της δεύ-
τερης  έρευνάς της, επικοινωνώντας 

με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες μας 
εντός και εκτός Λονδίνου, και βρήκε 
ότι οι κηδείες που είχαν καταγραφεί 
από τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες μας 
ήσαν 109. Επομένως, το ερώτημα είναι 
σε ποιες εκκλησίες έγιναν οι κηδείες ή 
θα γίνουν των υπολοίπων σχεδόν 100 
συμπατριωτών/τισσων μας που κατά 
την «Παροικιακή» απεβίωσαν λόγω 

κορωνοϊού;  Είναι δυνατόν να είπαν 
«ψέματα» οι ερωτηθέντες από την 
«Ελευθερία» Ιερατικώς Προϊστάμενοι 
των ελληνορθοδόξων εκκλησιών μας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο; Και τους οποί-
ους η «Ελευθερία» ονόμασε έναν προς 
έναν στο τεύχος της 7ης Μαΐου 2020;

Στις 8 Μαΐου 2020 έστειλα την πιο 
κάτω επιστολή στο «New Statesman».

Όταν το αριστερό «New Statesman» αντιγράφει την ΑΚΕΛική «Παροικιακή» 



Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Έ
χει παρέλθει ένας χρό-
νος από την εισβολή της 
Τουρκίας στις θαλάσσι-
ες ζώνες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Μια νέα 
εισβολή, χωρίς πόλεμο, 
χωρίς αντίσταση. Μια 

πράξη επέκτασης των κατοχικών δε-
δομένων στη θάλασσα της Κύπρου. Τα 
νέα αυτά δεδομένα, όμως, δεν προέκυψαν 
αιφνίδια. Δεν ήταν μια απροειδοποίητη 
επίθεση. Βήμα-βήμα, η Τουρκία ετοίμαζε 
την επέμβασή της στην ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, για χρόνια. Έδωσε προει-
δοποιήσεις. Εξέφρασε απειλές. Έδειξε την 
προετοιμασία της. Δήλωσε τις προθέσεις 
της. Παρεμπόδισε γεώτρηση στην ΑΟΖ 
της Κύπρου. Υλοποιεί τις αποφάσεις της. 
Επιβάλλει νέα δεδομένα επικυριαρχίας 
και επιβολής.

Από την πρώτη στιγμή, αμέσως μετά 
την υπογραφή της πρώτη συμφωνίας 
οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με την 
Αίγυπτο το 2003. Από εκείνη τη χρονιά 
άρχισε η αμφισβήτηση των δικαιωμάτων 

Εάν η Κυπριακή 
Δημοκρατία 

και η Ελλάδα 
παρουσιάζονταν 

αποφασισμένες και 
προετοιμασμένες 

να ανασχέσουν την 
Τουρκία, τότε κι άλλα 

κράτη, ευρωπαϊκά 
και γειτονικά, θα 

είχαν δει και κάποιες 
άλλες προοπτικές 
συνεργασίας σε 

στρατηγικό επίπεδο. 
Όπως και θα 

υπήρχε προοπτική 
τα ελληνικά και τα 
κυπριακά σκάφη να 
έπλεαν μαζί με άλλα 
σκάφη στην περιοχή, 

δημιουργώντας το 
πλαίσιο αξιόπιστης 

αποτροπής

Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΖΏΝΕΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2019 ΔΕΝ 
ΗΤΑΝ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ. ΗΤΑΝ 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΑΣ ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΝΑΣΜΟΥ. ΜΙΑΣ 
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 
ΟΤΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ ΕΒΛΕΠΕ 
ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
ΜΙΑΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΟΤΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕ ΝΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗ-
ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΏΣΙΑ. 
ΥΠΗΡΧΕ ΠΕΡΙΠΤΏΣΗ Η ΤΟΥΡ-
ΚΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΟΤΑΝ ΤΗΝ 
ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟ; ΘΑ ΕΒΛΕΠΕ 
ΠΟΤΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΏΣ 
ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΗ «ΕΙΡΗ-
ΝΗ»; ΤΙ ΑΚΡΙΒΏΣ ΠΙΣΤΕΥΕ Η 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;

ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΕΝΤΑΣ*

Μια νέα, άνευ όρων
παράδοση στην Τουρκία

της Κυπριακής Δημοκρατίας στις θαλάσ-
σιες ζώνες της. Αμφισβητήθηκε ακόμη 
και αυτή η ύπαρξη τέτοιων δικαιωμάτων. 
Εφόσον η Τουρκία δεν αναγνωρίζει καν 
την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Άγκυρα σχεδίασε, επένδυσε, υλοποί-
ησε. Προσαρμόστηκε σε σύντομο χρονικό 
διάστημα σε ένα πεδίο στο οποίο δεν είχε 
τεχνογνωσία. Επένδυσε εκατοντάδες εκατομ-
μύρια δολάρια στην απόκτηση ερευνητικών 
σκαφών, γεωτρύπανων, υποστηρικτικών 
μέσων. Αγόρασε υπηρεσίες. Οικοδόμησε ένα 
πλαίσιο εθνικής εκπαίδευσης και γνώσης στο 
πεδίο των υδρογονανθράκων. Επικεντρώθηκε 
στην ανάπτυξη αεροναυτικών δυνάμεων στο 
πεδίο της υποστήριξης επιχειρήσεων έρευνας 
και θαλάσσιων γεωτρήσεων. Διενήργησε 
σεισμογραφικές έρευνες, συγκέντρωσε και 
ανέλυσε δεδομένα, αγόρασε υπηρεσίες, άρ-
χισε γεωτρήσεις. Προετοιμάζεται και για 
το στάδιο της εμπορικής εκμετάλλευσης. 
Ετοιμάζεται να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα 
που θα ανακαλύψει. Σχεδιάζει ακόμη και 
το στάδιο εξαγωγής τεχνογνωσίας και δυ-
νατοτήτων σε άλλες περιοχές. Είναι απλώς 
θέμα χρόνου.

Ασύγγνωστη αδράνεια
Η Κυπριακή Δημοκρατία αδράνησε. Δεν 

αντιλήφθηκε τα δεδομένα. Δεν κατανόησε 
τις απαιτήσεις. Άρχισε ένα πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες ζώνες της, 
χωρίς τα μέσα ισχύος που απαιτούνταν 
για την υπεράσπισή του. Επένδυσε σε 
πεδία που δεν θα μπορούσαν ούτε να 
αποτρέψουν, αλλά ούτε και να σταματήσουν 
την υλοποίηση των τουρκικών σχεδια-

σμών. Βασίστηκε στην τυχαιότητα και την 
ελπίδα για ένα θετικό αποτέλεσμα, που 
δεν όρισε ποτέ επακριβώς. Στις διεθνείς 
σχέσεις, τέτοιες επιλογές εμπεριέχουν 
ανυπολόγιστο ρίσκο.

Η εισβολή της Τουρκίας στις θαλάσσιες 
ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας τον 
Μάιο του 2019 δεν ήταν αναπόφευκτη. 
Ήταν το αποτέλεσμα μιας πολιτικής κα-
τευνασμού. Μιας λανθασμένης εκτίμησης 
ότι η Τουρκία θα έβλεπε μια προοπτική 
συνεργασίας. Μιας ελπίδας ότι η Τουρκία 
δεν θα τα κατάφερνε να αποκτήσει τα απα-
ραίτητα μέσα και τεχνογνωσία. Υπήρχε 
περίπτωση η Τουρκία να αποδεχόταν την 
υπεροχή της Κύπρου στον τομέα αυτό; Θα 
έβλεπε ποτέ το φυσικό αέριο ως κίνητρο 
για διαρκή «ειρήνη»; Τι ακριβώς πίστευε 
η Κυπριακή Δημοκρατία;

Χωρίς αξιόπιστη δύναμη, χωρίς την 
ανάλογη ισχύ, πώς θα μπορούσε η Κυ-
πριακή Δημοκρατία να διαπραγματευτεί 
έστω μια ενδεχόμενη συνεργασία με την 
Τουρκία; Χωρίς στρατηγική ανάσχεσης 
και αποτροπής τι περίμενε να κάνει η 
Τουρκία; Η Τουρκία ακολουθούσε τον 
δρόμο τον οποίο της επέτρεπε η ισχύς 
της. Τον δρόμο της επιβολής στα όρια 
της ισχύος της. 

Όπως και να το δει κάποιος, η ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι πα-
ραδομένη, έχει παραδοθεί, άνευ όρων, 
στην Τουρκία. Όταν ένα κράτος δεν είναι 
σε θέση να υπερασπιστεί με την ανάλογη 
ισχύ, με την ανάλογη δύναμη αποτρο-
πής και ανάσχεσης ένα εισβολέα, όταν 
η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έκανε τον 

ανάλογο σχεδιασμό ή προετοιμασία, τότε 
το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι 
διαφορετικό. Δεν μπορεί να οριστεί δια-
φορετικά το αποτέλεσμα παρά μόνο ως 
μια τραγική πράξη παράδοσης δικαιω-
μάτων και κυριαρχίας. Παράδοση, έστω, 
με μια δόση γενναιόδωρης κατανόησης, 
ακούσια. Όμως, με πολύ πραγματικές μα-
κροχρόνιες, ιστορικές, συνέπειες για τις 
επόμενες δεκαετίες.

Ευθύνη φέρει η Λευκωσία, διότι δεν 
έκανε την εξής απλή σκέψη: Αν η Τουρ-
κία εισβάλει στην ΑΟΖ, ποιες θα είναι 
οι συνέπειες; Πώς μπορεί να αποτραπεί 
αυτό; Διαχρονικά οι κυβερνήσεις αδράνη-
σαν. Δεν ανέλαβαν δράση στα πεδία που 
έπρεπε. Η ιστορία όμως δεν συγχωρεί. 
Διότι, οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις 
υπήρχαν για επένδυση σε αεροναυτικές 
δυνάμεις άμυνας και αποτροπής. Η μόνη 
επιλογή η οποία θα μπορούσε να εγγυη-
θεί τη σταθερότητα. Ευθύνες φέρει και η 
Αθήνα, η οποία θα έπρεπε να είχε στηρίξει 
με αεροναυτική παρουσία τις θαλάσσιες 
ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Που, 
έστω και την εσχάτη, τον Μάιο του 2019, 
θα μπορούσε να παρεμποδίσει την εισβολή 
του τουρκικού γεωτρύπανου «Πορθητής» 
στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εάν η Κυπριακή Δημοκρατία και η 
Ελλάδα παρουσιάζονταν αποφασισμένες 
και προετοιμασμένες να ανασχέσουν την 
Τουρκία, τότε κι άλλα κράτη, ευρωπαϊκά και 
γειτονικά, θα είχαν δει και κάποιες άλλες 
προοπτικές συνεργασίας σε στρατηγικό 
επίπεδο. Όπως και θα υπήρχε προοπτική 
τα ελληνικά και τα κυπριακά σκάφη να 

έπλεαν μαζί με άλλα σκάφη στην περιο-
χή, δημιουργώντας το πλαίσιο αξιόπιστης 
αποτροπής.

Παρηγοριά στο… δίκαιο
Οι διπλωματικές ενέργειες και οι όποιες 

άλλες νομικές ενέργειες γίνονται, καλώς 
γίνονται. Δεν μπορούν όμως να ανατρέ-
ψουν τα δεδομένα. Παρηγοριά στο δίκαιο 
των επιχειρημάτων μπορούν να δώσουν. 
Τίποτα περισσότερο.

Δυστυχώς, όλες οι υποθέσεις εργασίας 
που έγιναν, όλες οι «άμυνες» ενός διαρκούς 
ιδεαλισμού έχουν καταρρεύσει. Το άλλο 
όνομα του κατευνασμού, της αδράνειας 
και της κακής αντίληψης των δεδομένων, 
είναι η ψευδαίσθηση. Η αποκάλυψη ήταν 
τραγική:  Οι εταιρείες έδωσαν προοπτική, 
αλλά δεν παρέχουν προστασία. Οι εταιρείες 
θα ακολουθήσουν τα συμφέροντά τους. 
Όπως και τα κράτη από τα οποία προ-
έρχονται δεν θα αποστείλουν το ναυτικό 
τους να παρεμποδίσει την Τουρκία. Η 
ΕΕ είναι διχασμένη και φοβισμένη έναντι 
των απειλών της Τουρκίας, με «όπλο» 
το μεταναστευτικό. Τα γειτονικά κράτη 
παρέχουν ευκαιρίες συνεργασίας και 
στήριξής, αλλά δεν θα συνασπιστούν σε 
μια συμμαχία ανάσχεσης του τουρκικού 
επεκτατισμού.

Είναι ακόμη πιο τραγικό να γίνουν πα-
ραλληλισμοί. Αλλά πρέπει να γίνουν. Το 
1974, όταν η Τουρκία εισέβαλε στο έδα-
φος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σ’ έναν 
προδομένο πόλεμο, υπήρξε αντίσταση. Οι 
άμυνες έπεσαν, αλλά όχι αμαχητί. Η ήττα 
επήλθε και ήταν οδυνηρή. Αλλά, υπήρξαν 
και τα πρότυπα αντίστασης και θυσίας, 
τα οποία διέσωσαν την αξιοπρέπεια ενός 
ολόκληρου λαού, ολόκληρου του έθνους. 
Δόθηκε το υπόβαθρο αντίστασης στην 
τουρκική επιθετικότητα, αλλά δεν υπήρξε 
διδαχή. Η Τουρκία συνάντησε ξανά μιαν  
ανοχύρωτη πολιτεία.

Η Κυπριακή Δημοκρατία δημιούργησε 
ξανά, με την ίδια παθητικότητα, τη «μοίρα» 
της. Και έχει μόνον ένα κακό επιχείρημα. 
Την άνευ όρων παράδοση των θαλάσσιων 
ζωνών της στην επικυριαρχία της Τουρκίας, 
προκειμένου να «αποφύγει» τη σύγκρουση. 
Όμως, η προοπτική σύγκρουσης επέρ-
χεται μόνον όταν δοθεί έδαφος. Σ’ αυτήν 
την περίπτωση δόθηκε θάλασσα. Σκληρή 
διαπίστωση. Αλλά έτσι πρέπει να είναι, 
για να υπάρξει και συναίσθηση της νέας 
ήττας και της κατεύθυνσης προετοιμασίας 
που απαιτείται απ’  εδώ και πέρα.

* Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πο-
λιτικής και Διακυβέρνησης, Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας
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Κ
άτι δεν έχει πάει καλά 
στο Ηνωμένο Βασίλειο 
(ΗΒ).  Εκεί, σύμφωνα με 
το βρετανικό Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής 
Φροντίδας, μέχρι τις 
17:00 στις 12 Μαΐου 

2020, έχουν αποβιώσει 33.186 άτομα 
που είχαν διαγνωσθεί θετικά στον κορω-
νοϊό (COVID-19). 

Στο πλαίσιο αυτής της ασθένειας, μια 
συνέπεια είναι ότι το ΗΒ έχει τον δεύτερο 
χειρότερο απολογισμό θανάτου σε όλον 
τον πλανήτη. Παγκοσμίως, μόνο οι ΗΠΑ 
έχουν χειρότερο απολογισμό. Επομένως, η 
τωρινή κατάσταση στο HB είναι πιο άσχη-
μη από αυτήν  των άλλων νησιωτικών 
κρατών της Ευρώπης που βρίσκονται 
αποκλειστικά σε νησιώτικο περιβάλλον. 

Η επιβεβαίωση βρίσκεται στα στατιστικά 
για τα θύματα του κορωνοϊού της 13ης 
Μαΐου 2020, του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). 
Το ΗΒ έχει ποσοστό θανάτου 49,2 ανά 
100.000 άτομα. Σε αντίθεση, το αντίστοιχα 
ποσοστά θανάτου στην Ιρλανδία, δίπλα 
στο ΗΒ, είναι 30,7 ανά 100.000 άτομα. 
Στην Ισλανδία είναι 2,8. Στην Κυπριακή 
Δημοκρατία (ΚΔ) είναι 1,9. Και στη Μάλτα 
είναι 1,0. 

Ποια είναι η εξήγηση;
Στα προηγούμενα τέσσερά μου άρ-

θρα (βλέπετε το ΥΓ παρακάτω), εξέτασα 
ορισμένα εμφανή λάθη της βρετανικής 
κυβέρνησης. Σήμερα, επικεντρώνομαι σε 
άλλο ένα προφανές λάθος - την απόφαση 
της βρετανικής κυβέρνησης να αποφύ-
γει να θεσπίσει οποιαδήποτε οδηγία για 
τα βρετανικά αεροδρόμια όπως αυτή της 
κυβέρνηση της ΚΔ της 16ης Μαρτίου 
2020. Σύμφωνα με αυτή:

«Από 16/3/2020, 18:00 ώρα Κύπρου, 
μέχρι και την 30/4/2020. … Όλα τα άτο-
μα που καταφθάνουν [στην ΚΔ] από το 
εξωτερικό, ανεξαρτήτως της χώρας προ-
έλευσης τους, θα τίθενται υποχρεωτικά 

υπό περιορισμό (καραντίνα) για 14 μέρες, 
σε χώρους φιλοξενίας που θα καθορίζει 
η ΚΔ».  

Η επιλογή των 14 ημερών ήταν συνε-
πής με (ι) τη γνωστή περίοδο επώασης 
του κορωνοϊού, (ιι) τις αναφορές σε 14 
ημέρες στις Τεχνικές Εκθέσεις του ECDC, 
όπως αυτή της 2ας Μαρτίου 2020 στο 
πλαίσιο της καραντίνας και (ιιι) τις πράξεις 
ορισμένων άλλων κρατών μελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, όπως της Γερμανίας 
και της Μάλτας, που υιοθέτησαν παρό-
μοια μέτρα. 

Σκόπιμη χαλαρότητα
Μαθαίνουμε πολλά από το επίσημο 

αντίγραφο της συζήτησης στη Βουλή των 
Κοινοτήτων στις 9 Μαρτίου 2020. Στον 
Βρετανό Υπουργό Υγείας, Matt Hancock, 
τέθηκε  η ακόλουθη ερώτηση από τη 
Felicity Buchan, Συντηρητική βουλευ-
τή για την περιφέρεια του Kensington 
στο Λονδίνο:

«Ο δικός μου δήμος [του] Kensington 
και Chelsea έχει οκτώ επιβεβαιωμένα 
κρούσματα  - περισσότερα από τους άλ-
λους [31] δήμους του Λονδίνου. Έχουμε 
πολλούς επισκέπτες από το εξωτερικό. Οι 
ψηφοφόροι μου ανησυχούν πολύ, επειδή 
άτομα συνεχίζουν να φθάνουν από τη Βό-
ρεια Ιταλία [το επίκεντρο της τότε επιδημίας 
του κορωνοϊού] και τους λένε [οι Αρχές] 
να αυτο-απομονωθούν μόνον εάν έχουν 
συμπτώματα. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε 
ότι, συχνά, τα συμπτώματα μπορεί να εμ-
φανιστούν αργά. Ο Αξιότιμος Φίλος μου 
[δηλαδή ο Υπουργός Υγείας] σκέφτεται 
να οργανώσει τεστ στα αεροδρόμια ή να 

εφαρμόσει υποχρεωτική καραντίνα;».
Απαντώντας, ο κ. Hancock, Υπουρ-

γός Υγείας, απέτυχε να λογοδοτήσει για 
την απουσία υποχρεωτικής καραντίνας. 
Εντούτοις, ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι 
υπήρχε σκόπιμη χαλαρότητα στα βρε-
τανικά αεροδρόμια:

«Αυξάνουμε την ποσότητα των πλη-
ροφοριών που είναι διαθέσιμες στα αε-
ροδρόμια. Ωστόσο, τα στοιχεία από άλλες 
χώρες που έχουν δοκιμάσει τη δοκιμή 
θερμοκρασίας στα αεροδρόμια δείχνουν 
ότι δεν είναι αποτελεσματική και μπορεί 
στην πραγματικότητα να είναι αντιπαρα-
γωγική για την προσπάθεια, διότι οδηγεί 
σε πολλά θετικά που είναι λανθασμένα».

Κατά τη διάρκεια της 11ης Μαρτίου 
2020 – και λίγα λεπτά μετά την αναβάθ-
μιση του κορωνοϊού σε πανδημία από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – ο κ. 
Hancock απάντησε ως εξής σε μιαν άλλη 
βουλευτή, την  Bell Ribeiro-Addy, απορ-
ρίπτοντας τόσο την εισήγηση ότι έπρεπε 
να γίνονται μαζικά τεστ, όσο και την ιδέα 
ότι έπρεπε να θεσπιστούν αυστηρά μέτρα 
στα βρετανικά αεροδρόμια:

«Το ένα σημείο στο οποίο θα απαντήσω 
είναι για το αίτημα για τεστ για όλους. Αυτά 
δεν πρόκειται να βοηθήσουν, επειδή τα 
τεστ δεν είναι αξιόπιστα για άτομα που δεν 
είναι συμπωματικά. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο τα τεστ στα αεροδρόμια, για 
παράδειγμα, τα οποία έχουν ζητηθεί από 
πολλά άτομα, δεν είναι αποτελεσματικά… 
Οι δοκιμές ατόμων που δεν έχουν συ-
μπτώματα δεν είναι αξιόπιστες και είναι 
αντιπαραγωγικές. Συνεπώς, δεν θα τις 
κάνουμε». 

ΚΑΘΏΣ ΕΞΑΠΛΏΝΌΤΑΝ Ό 
ΚΌΡΏΝΌΪΌΣ, ΠΌΙΑ ΉΤΑΝ 
Ή  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΑΙΤΙΑ ΤΉΣ 
ΑΠΌΦΑΣΉΣ ΤΉΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΉΣ  
ΚΥΒΕΡΝΉΣΉΣ ΝΑ ΜΉΝ ΕΦΑΡ-
ΜΌΣΕΙ ΑΥΣΤΉΡΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΝ 
ΑΥΤΑ ΠΌΥ ΕΙΣΉΧΘΉΣΑΝ ΣΤΑ 
ΑΕΡΌΔΡΌΜΙΑ ΤΉΣ ΚΔ ΣΤΙΣ 16 
ΜΑΡΤΙΌΥ 2020; ΏΣ ΑΠΌΤΕΛΕ-
ΣΜΑ ΑΥΤΉΣ ΤΉΣ ΑΠΌΤΥΧΙΑΣ, 
ΠΌΣΌΙ ΤΑΞΙΔΙΏΤΕΣ ΜΕΤΕΦΕ-
ΡΑΝ ΤΌΝ ΙΌ ΣΤΌ ΉΒ;

Καθώς εξαπλωνόταν ο κορωνοϊός, γιατί 
δεν ανακόπηκε στα αεροδρόμια του ΗΒ;

Στις επόμενες μέρες, τα βρετανικά αε-
ροδρόμια παρέμειναν ανοικτά μέχρι τη 
μείωση, αλλά όχι την εξάλειψη της εναέριας 
κυκλοφορίας που προκλήθηκε  από την 
πρωθυπουργική ανακοίνωση για τη «στε-
ρέωση» («lockdown») στις 23 Μαρτίου. 

Στη Βουλή στις 11 Μαΐου 2020, ο 
Stephen Doughty, εκπρόσωπος του Εργα-
τικού Κόμματος για εξωτερικά ζητήματα, 
παρατήρησε:

«Τα στοιχεία του [βρετανικού] Υπουρ-
γείου Εσωτερικών… δείχνουν ότι 18,1 
εκατομμύρια άτομα εισήλθαν σε αυτήν 
τη χώρα από την 1ην Ιανουαρίου έως την 
23η Μαρτίου [2020] και καταλαβαίνω ότι 
περισσότεροι από 100.000 έχουν εισέλθει 
στη χώρα από την έναρξη της στερέωσης 
στις 23 Μαρτίου. Από όλα αυτά, μόνο 273 
άτομα από τέσσερεις πτήσεις υποβλήθηκαν 
σε επίσημα μέτρα καραντίνας. Τρεις από 
τις πτήσεις ήταν από την πόλη Wuhan 
[η κινέζικη πηγή του κορωνοϊού] και μία 
από το Τόκιο …».

Υπό τέτοιες χαλαρές συνθήκες, μήπως ο 
κορωνοϊός εξαπλώθηκε, λόγω της ελεύθε-
ρης ροής εκατομμυρίων επιβατών από το 
εξωτερικό μέσω των αεροδρομίων του ΗΒ;

Εξομολόγηση
Στις 5 Μαΐου 2020, καταθέτοντας μαρ-

τυρία στην Επιτροπή Υγείας και Κοινω-
νικής Φροντίδας της βρετανικής Βουλής, 
ο Sir Patrick Vallance, Επικεφαλής Επι-
στημονικός Σύμβουλος της βρετανικής 
Κυβέρνησης, ομολόγησε ότι «ένας πολύ 
μεγάλος αριθμός» ατόμων με κορωνοϊό 
εισήλθε στο ΗΒ «από πολλές ευρωπαϊκές 
πηγές» και ότι «στις αρχές του Μαρτίου, 

το ΗΒ έλαβε πολλές, πολλές διαφορετικές 
εισαγωγές ιών από πολλά διαφορετικά 
μέρη». Η εξήγηση; «Αυτή είναι πανδη-
μία. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται παντού. 
Επομένως, οι περιπτώσεις μπορεί να ει-
σέλθουν από οπουδήποτε στον κόσμο».

Πάλι στις 5 Μαΐου 2020, ο Οργανισμός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπο-
ρική Ασφάλεια (EASA) δημοσίευσε έναν 
«Κατάλογο αεροδρομίων που βρίσκονται 
σε πληγείσες περιοχές με υψηλό κίνδυνο 
μετάδοσης της μόλυνσης από covid-19». 
Όπως ήταν αναμενόμενο, περιελάμβανε 
το Αεροδρόμιο Heathrow, 12 άλλα βρετα-
νικά αεροδρόμια και, μεταξύ άλλων, ένα 
ιρλανδικό αεροδρόμιο και όλα τα τουρκικά 
αεροδρόμια. Αντιθέτως, ο «Κατάλογος» 
δεν περιελάμβανε κανένα αεροδρόμιο 
της ΚΔ, Μάλτας ή Ισλανδίας.

Ο «Κατάλογος» της EASA τέθηκε σε ισχύ 
στις 7 Μαΐου. Όμως, όταν επισκέφθηκα 
την επίσημη ιστοσελίδα του Αεροδρομίου 
Heathrow στις 9 Μαΐου 2020, βρήκα το 
ακόλουθο μήνυμα: 

«Θα θέλαμε … να υπενθυμίσουμε σε 
όλους τους επιβάτες ότι δεν πρέπει να 
περιμένετε να δείτε ελέγχους θερμοκρασίας 
κατά την προσγείωσή σας στο Heathrow. 
Η συμβουλή της κυβέρνησης του ΗΒ είναι 
ότι δεν απαιτούνται έλεγχοι θερμοκρα-
σίας. Ούτε αποτελούν αποτελεσματικά 
μέτρα αυτήν τη στιγμή και συνεχίζουμε 
να ακολουθούμε τη συμβουλή της [κυ-
βέρνησης]». 

Επιτέλους, στις 11 Μαΐου 2020, ο 
Boris Johnson, Βρετανός Πρωθυπουργός, 
ανακοίνωσε μια μεταβολή. Ειδοποίησε τη 
Βουλή ότι, σε κάποια στιγμή στο μέλλον, 

«θα εισαγάγουμε νέους περιορισμούς στα 
σύνορα του ΗΒ, απαιτώντας 14 ημέρες 
αυτο-απομόνωσης για ταξιδιώτες από το 
εξωτερικό, αλλά ταυτοχρόνως θα σεβα-
στούμε τον κοινό μας ταξιδιωτικό χώρο 
με την Ιρλανδία».

Ερωτήματα
Είναι συναρπαστικό το γεγονός ότι κα-

θώς εξαπλωνόταν ο κορωνοϊός, ειδικά 
από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 
2020, δεν περιορίστηκε αποτελεσματικά 
στα αεροδρόμια του ΗΒ. Άρα, προς όφε-
λος της αλήθειας και της δικαιοσύνης, 
οι ανεξάρτητες αρμόδιες Αρχές στο ΗΒ 
πρέπει να ερευνήσουν ορισμένα ερω-
τήματα. Παρακάτω, επισημαίνω μερικά 
από αυτά.

Καθώς εξαπλωνόταν ο κορωνοϊός, 
ποια ήταν η  πραγματική αιτία της από-
φασης της βρετανικής  κυβέρνησης να 
μην εφαρμόσει αυστηρά μέτρα σαν αυτά 
που εισήχθησαν στα αεροδρόμια της ΚΔ 
στις 16 Μαρτίου 2020; Ως αποτέλεσμα 
αυτής της αποτυχίας, πόσοι ταξιδιώτες 
μετέφεραν τον ιό στο ΗΒ; Στη συνέχεια, 
κυκλοφορώντας σε τρένα, λεωφορεία, ξε-
νοδοχεία, υπεραγορές, κέντρα φροντίδας 
και άλλα σημεία, πόσοι τέτοιοι ταξιδιώ-
τες μόλυναν άλλους; Λόγω επαφών με 
τέτοιους ταξιδιώτες, πόσοι παραλήπτες 
του ιού αρρώστησαν και νοσηλεύτηκαν; 

Μετέπειτα, εν μέσω των χρόνιων ελλεί-
ψεων εξοπλισμού ατομικής προστασίας 
στα βρετανικά νοσοκομεία, πόσα μέλη 
του προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας 
Υγείας (NHS) και πόσοι ασθενείς κόλ-
λησαν τον κορωνοϊό; Και, σε αυτόν τον 
φαύλο κύκλο, πόσοι πέθαναν εξ αίτιας της 
υποπτευόμενης κυβερνητικής αμέλειας; 

ΥΓ: Οι πηγές στο σημερινό άρθρο πε-
ριλαμβάνουν: twitter.com/DHSCgovuk, 
www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-
eueea, www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.
nsf/All/CE5404529C571ED9C22584F
C003574C8?OpenDocument, , https://
deputyprimeminister.gov.mt/en/health-
promotion/Pages/Novel-coronavirus.aspx, 
www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/
documents/COVID-19-resources-for-
contact-tracing-2-March-2020_0.pdf, 
www.easa.europa.eu/sites/default/
files/dfu/Annex%201%20to%20EASA_
SD_2020_01%20and%20EASA%20
SD%202020_02%20-%20issue%20
11.pdf, https://parliamentlive.tv/Event/
Index/7899d26e-7828-45a1-9159-
addd71c43e0a, www.heathrow.com/
customer-support/faq/coronavirus-
covid-19 και Hansard, House of 
Commons Debates, 9.03.2020, Column 36,  
11.03.2020, Column 388 & 11.03.2020, 
Columns 26 & 66.  Τα προηγούμενα μου 
τέσσερα άρθρα βρίσκονται στο https://
simerini.sigmalive.com/article/2020/4/5/
giati-gonatise-to-enomeno-basileio-apo-
ton-koronoio/, https://simerini.sigmalive.
com/article/2020/4/18/to-eb-e-pandemia-
tou-1918-1919-kai-o-covid-19/, https://
simerini.sigmalive.com/article/2020/4/26/
e-esphalmene-krise-kai-e-epakolouthe-
koronokatastrophe-sto-eb/ και https://
simerini.sigmalive.com/article/2020/5/10/
ta-didagmata-tou-1940-kai-e-pandemia-
tou-2020/  

Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. 

Οι απόψεις του είναι προσωπικές

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*

Υπό τις δεδομένες 
χαλαρές συνθήκες, 
μήπως ο κορωνοϊός 
εξαπλώθηκε, λόγω 

της ελεύθερης 
ροής εκατομμυρίων 

επιβατών από το 
εξωτερικό μέσω 

των αεροδρομίων 
του ΗΒ;



Θ
α επιστρέψουν στα σχο-
λεία, δεν θα επιστρέ-
ψουν στα σχολεία. Θα 
ανοίξουν μερικά, δεν 
θα ανοίξουν μερικά. 
Θα παρακολουθούν 
όλοι το μάθημα έστω 

και αν δεν είναι στην τάξη. Δεν θα παρα-
κολουθούν το μάθημα όσοι δεν είναι στην 
τάξη. Είναι υποχρεωτική η φοίτηση. Δεν 
υπάρχει εξαναγκασμός για παρουσία στο 
σχολείο. Οι συμβουλές των ειδικών έχουν 
ακουστεί όλες. Ίσως και όχι. Κανείς δεν 
μπορεί να το πιστοποιήσει και κανείς δεν 
μπορεί να καθησυχάσει την αγωνία μιας 
ολόκληρης κοινωνίας,  που δεν μπορεί 
να σταθεί κριτικά πλέον υπέρ της μιας ή 
της άλλης άποψης.

Στις πρόσφατες εξελίξεις της Παιδείας, 
λοιπόν, ακυρώνεται η επαναλειτουργία 
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ΈΡΧΈΤΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΈΠΟΜΈΝΗ, ΈΝΏ ΤΟ 
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Το roller coaster
της Παιδείας

νηπιαγωγείων και η επιστροφή της Α’ και 
Β’ Λυκείου και Τεχνικών Σχολών αντίστοι-
χα, ενώ επικυρώνεται η επαναλειτουργία 
των Δημοτικών και Γυμνασίων, με τους 
εκπροσώπους των δύο βαθμίδων να εξα-
κολουθούν να θέτουν τις ενστάσεις τους.

 
Επιστροφή με μέτρο

Την περασμένη Παρασκευή η επιδημι-
ολογική ομάδα ανέβηκε εκ νέου τον λόφο 
του Προεδρικού Μεγάρου για να δώσει 
την επιδημιολογική εικόνα, τις απόψεις 
και τις συμβουλές της σχετικά με τη β’ 
φάση άρσης των περιοριστικών μέτρων, 
που αναμένεται στις 21 Μαΐου. Με την 
ολοκλήρωση της συνάντησης ο Υπουργός 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας, κ. Πρόδρομος Προδρόμου, 
προχώρησε σε ανακοίνωση των νέων 
αποφάσεων της Κυβέρνησης σχετικά με 
την επιστροφή των παιδιών στα σχολεία. 
Ο κ. Προδρόμου ξεκαθάρισε γι’ ακόμη 
μια φορά, πως για τη λήψη των όποιων 
αποφάσεων λήφθηκαν υπόψη τα επιδη-
μιολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με την 
εμπειρία των άλλων χωρών αλλά και τη 
δειγματοληπτική έρευνα που διεξήγαγε 
μέχρι στιγμής το Υπουργείο.

Από τις 21 Μαΐου, λοιπόν, θα επιστρέ-
ψουν στα σχολεία τα παιδιά Δημοτικού 
και Γυμνασίου. Παράλληλα θα συνεχίσει 
η φοίτηση για τη Γ’ Λυκείου και των Τε-
χνικών Σχολών. Από την αρχή της επό-
μενης εβδομάδας, μάλιστα, όπως ανέφε-
ρε ο Υπουργός, θα εντατικοποιηθούν τα 
διαγνωστικά τεστ και θα συνεχίζονται σε 
όλη την περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο θα 
παρακολουθεί καλύτερα η επιστημονική 
ομάδα την εξέλιξη της πανδημίας.

Η πρώτη ομάδα μαθητών Δημοτικού 
και Γυμνασίου θα παρουσιαστεί κανονικά 
την Πέμπτη, 21 Μαΐου, ενώ η δεύτερη 
ομάδα θα παρουσιαστεί την επόμενη ημέρα, 
Παρασκευή, 22 Μαΐου. Οι δύο πρώτες 

ημέρες, όπως ενημέρωσε ο κ. Προδρό-
μου, θα αφιερωθούν στην ενημέρωση των 
παιδιών σχετικά με τους υγειονομικούς 
κανόνες ασφάλειας, με τα πρωτόκολλα, 
αλλά και με το τι θα παρακολουθήσουν 
στις υπόλοιπες μέρες της φοίτησής τους 
μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Από τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, θα ξεκι-
νήσει η εναλλάξ φοίτηση με την πρώτη 
ομάδα να πηγαίνει στο σχολείο για όλη 
την εβδομάδα -και όχι τρεις ημέρες όπως 
αρχικά είχε ανακοινωθεί- και τη δεύτερη 
ομάδα να πηγαίνει στο σχολείο την επό-
μενη εβδομάδα, 1-5 Ιουνίου.

Τα μικρά και τα μεγάλα σπίτι
Νηπιαγωγεία και υπόλοιπο Λύκειο 

και Τεχνικές Σχολές παραμένουν σπίτι 
και ασφαλείς. Αν και είχε ανακοινωθεί η 
επιστροφή όλων των βαθμίδων στα σχο-
λεία, εντούτοις το ευαίσθητο των μικρών 
ηλικιών και η καλύτερη οργάνωση των 
Παγκυπρίων άλλαξαν την άποψη των 
αρμοδίων. Η Α’ και Β’ Λυκείου και Τε-
χνικών Σχολών θα συνεχίσουν με την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ τα δημόσια 
και ιδιωτικά νηπιαγωγεία θα παραμείνουν 
κλειστά μέχρι νεωτέρας.

Ένα κριτήριο που λήφθηκε για τις απο-
φάσεις ήταν ο περιορισμός της μαζικοποί-
ησης μαθητικού πληθυσμού στα σχολεία. 
Από την άλλη μεριά η παραμονή των μα-
θητών Α’ και Β’ Λυκείου και Τεχνικών 
Σχολών στα σπίτια τους θα βοηθήσει στην 
καλύτερη διοργάνωση των Παγκύπριων 
Εξετάσεων -εφόσον παρατηρείται έλλειψη 
στις αίθουσες- και οι εκπαιδευτικοί θα 
μπορούν να αφοσιωθούν στο έργο τους.

Λεπτομερείς ανακοινώσεις σχετικά 
με το άνοιγμα των σχολείων, αλλά και 
την έναρξη των διαγνωστικών ελέγχων 
που θα υφίστανται από τις 18 Μαΐου 
θα δοθούν αμέσως στα σχολεία και θα 
γνωστοποιηθούν στους γονείς, ώστε να 

Φρόντισε προτού στείλεις το 
παιδί σου στο σχολείο να το μά-
θεις να:
•  Τηρεί αυστηρά την απόσταση 

των δύο μέτρων - στην τελική 
δώσε το μέτρο να μάθει τις απο-
στάσεις…

•  Πλένει συχνά τα χέρια με νερό 
και σαπούνι για τουλάχιστον 20 
δευτερόλεπτα – να βάλεις το χρο-
νόμετρο στο μπάνιο ή να μετρά 
δυνατά μέχρι το 20.

•  Κάνει χρήση του αλκοολούχου 
διαλύματος που βρίσκεται στο 
σχολείο – γέμισέ του την τσάντα 
καλού κακού…

•  Αποφεύγει την επαφή των χε-
ριών με τα μάτια, τη μύτη και το 
στόμα – τι εννοείς τον ενοχλεί η 
σκόνη στην ατμόσφαιρα;

•  Καλύπτει το στόμα και τη μύτη 
με το μανίκι στο ύψος του αγκώ-
να ή με χαρτομάντηλο που θα 

πετά αμέσως στον κάδο των 
απορριμμάτων, σε περίπτωση 
φταρνίσματος ή βήχα – αν προ-
λάβει…

•  Μη χρησιμοποιεί το θρανίο του 
κολλητού του – μόνο στο δικό 
του να κάθεται!

•  Αποφεύγει το άγγιγμα διαφόρων 
επιφανειών – είπαμε μόνο στο 
δικό του θρανίο να μένει!

•  Μη δανείζει και να μη δανείζεται 
μολύβια, σβηστήρια, γόμες, στυ-
λό, ξύστρες, ρίγες και ό,τι άλλο 
είθισται να κουβαλά μαζί του – 
προλαβαίνεις μια επίσκεψη στο 
βιβλιοπωλείο… όπως αυτήν που 
θα έκανες τον Αύγουστο!

•  Αποφεύγει εναγκαλισμούς και 
χειραψίες – ούτε «κόλλα το» 
επιτρέπεται!

•  Φέρνει φαγητό και νερό από το 
σπίτι – μη μείνεις μόνο στο ένα 
μπουκαλάκι νερό!!

Αγαπητέ γονιέ…
μπορέσουν να πάρουν τα παιδιά τους 
σε σχολεία που θα τους ανακοινωθούν.

 
Απρόσκοπτη ή σταδιακή 
και ασφαλής εκπαίδευση; 

Ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται να προ-
καλεί ακόμη ένταση και διαφωνίες είναι 
αυτό της ύπαρξης των καμερών στις τάξεις 
για την παρακολούθηση του μαθήματος 
από τους μαθητές που δεν θα είναι στις 
τάξεις. Από τη μια η ΠΟΕΔ και από την 
άλλη η ΟΕΛΜΕΚ εκφράζουν έντονα τη 
δυσαρέσκειά τους με τη συγκεκριμένη 
οδηγία του Υπουργείου Παιδείας, θέ-
τοντας θέμα προσωπικών δεδομένων 
αλλά και την απουσία υλικοτεχνικής 
υποστήριξης σε όλα τα σχολεία. Μένει 
να δούμε σε περίπτωση που το μάθημα 
δεν θα μεταδίδεται ζωντανά στα παιδιά 
που παραμένουν σπίτι, τι θα κάνουν αυτά 
αλλά και οι εκπαιδευτικοί τους γι’ αυτά. 

Το άλλο ζήτημα που προκαλεί το δυ-
σάρεστο αίσθημα της ανασφάλειας, είναι 
η πιστή ακολουθία των πρωτοκόλλων και 
κανόνων υγιεινής στα σχολεία, από τα 
ίδια τα παιδιά αλλά και από όσους όσοι 
εργάζονται εκεί. Η συχνότητα του καθα-
ρισμού των αιθουσών, της απολύμανσης 
των χώρων και ειδικά χώρων όπως είναι 
η τουαλέτα, είναι κάτι που απασχολεί τους 
γονείς, οι οποίοι εκφράζουν την αμφιβολία 
τους αν πρέπει τα παιδιά τους να επιστρέ-
ψουν στο σχολείο υπό τις περιστάσεις. Ο 
Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, κ. Φίλιος Φυλακτού, 
σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε ότι 
η κατάσταση δεν είναι εύκολη, «όμως τα 
πρωτόκολλα και οι κανόνες ασφάλειας 
και υγιεινής θα πρέπει ν’ ακολουθηθούν 
κατά γράμμα. Θα πρέπει όμως να λει-
τουργήσουμε για να επανέλθουμε σιγά-
σιγά. Εκεί που δεν σηκώνουμε εκπτώσεις 
είναι στους εφοδιασμούς των σχολείων 
με καθαριστικά, απολυμαντικά, χαρτιά 
υγείας κλπ».
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Η
  γνωστή  ρήση  των 
στωικών φιλοσόφων 
«Ουδέν κακόν αμιγές 
καλού», που σημαίνει 
πως σε κάθε πράγμα, 
όσο και αν φαίνεται 
αρνητικό,  βρίσκεται 

πάντοτε κάτι το θετικό, στην περίπτωση 
του  κορωνοϊού  covid-19  φαίνεται  να 
βρίσκει την επαλήθευσή της. Κατά λέξη 
η φράση σημαίνει κανένα κακό δεν είναι 
απαλλαγμένο και καθαρό από το καλό.

Η πανδημία του covid-19 έχει αναστα-
τώσει όλη την ανθρωπότητα. Καινούργιες 
συνήθειες μπήκαν στην καθημερινότητά 

μας και ένας πρωτοφανής «φόβος» κυριαρ-
χεί παντού. Και το χειρότερο: Κανένας δεν 
μπορεί με βεβαιότητα να υπολογίσει ποιο 
θα είναι το τέλος! Κάποιοι υποστηρίζουν 
ότι πίσω από αυτήν την ιστορία βρίσκεται 
μια τεράστια συνωμοσία (συντάσσομαι), 
αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, που 
δεν είναι της παρούσας στιγμής! Τώρα 
προέχει η ανθρώπινη ζωή και η επιστροφή 
στην κανονικότητα. 

Κάποιοι  άλλοι  υποστηρίζουν  ότι  η 
πανδημία του covid-19 έχει και αρκετά 
θετικά. Αναδείξαμε, λένε, τις αρετές που 
κρύβαμε μέσα μας, λειτουργήσαμε οργα-
νωμένα και συντεταγμένα (πλην μερικών 
απαράδεκτων τύπων), κάτι που σπάνια 
κάναμε στο παρελθόν. Οργανώθηκε το 
κράτος καλύτερα, λειτούργησαν καλύτερα 
οι υπηρεσίες, μάθαμε να κάνουμε μάθημα 
με τηλεδιάσκεψη, μάθαμε να διαβάζουμε, 
μάθαμε (οι περισσότεροι) να εκδίδουμε 
πιστοποιητικά από τον υπολογιστή μας, 
βάλαμε στην καθημερινότητά μας βασικούς 
κανόνες υγιεινής, μάθαμε να μη στριμω-
χνόμαστε και να κρατάμε αποστάσεις όταν 
και όπου είναι απαραίτητο, μάθαμε να 
τηρούμε τους κανόνες καλής συμπερι-
φοράς, μάθαμε, μάθαμε, μάθαμε πολλά… 
Ακόμα και να φοράμε μάσκες μάθαμε! 

Η πανδημία του covid-19 έκανε καλό 
και στο περιβάλλον. «Με αισθητά μειωμένα 
τα επίπεδα της ρύπανσης και την ανθρω-
πογενή δραστηριότητα, σε όλο τον πλανήτη, 
“η φύση έχει κάπως ησυχάσει”», αναφέρει 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπεύθυνη προγράμματος 
της “MEDASSET”, Ελεάνα Τουλουπάκη. 

Και συμπληρώνει: Σε αυτήν τη φάση 

«τα είδη προστατεύονται με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Άγρια ζώα επιστρέφουν 
σε χώρους που μέχρι πρότινος δεν ήταν 
διαθέσιμοι για αυτά, λόγω της ανθρώπινης 
παρουσίας. Είδαμε πρόσφατα στην Ελλάδα 
τα δελφίνια στον Θερμαϊκό, τα νερά στα 
κανάλια της Βενετίας να καθαρίζουν και 
να  επιστρέφουν  ακόμα  και  ψάρια,  στις 
ΗΠΑ άγρια ζώα να βγαίνουν από τα δάση 
και κάνουν αισθητή την παρουσία τους 
ακόμα και στον αστικό ιστό, ενώ στην Ινδία 
πλήθος ατόμων από απειλούμενα είδη 
θαλάσσιων χελωνών ωοτοκούν επί ώρες 

ακόμα και την ημέρα».
Η  κ.  Τουλουπάκη  επισημαίνει  τον 

σημαντικό  ρόλο  της  Πολιτείας  για  τη 
διευκόλυνση του εθελοντισμού για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Ελπίζοντας 
ότι μέσα από αυτήν την κρίση θα υπάρξει 
ένας θετικός αντίκτυπος, που θα μπορέ-
σουμε να τον χρησιμοποιήσουμε ως καλό 
παράδειγμα στο μέλλον για μία καλύτερη, 
βιώσιμη διαχείριση του οικοσυστήματος.

«Η μείωση της ρύπανσης σε παγκό-
σμιο επίπεδο είναι  εντυπωσιακή. Στην 
Ελλάδα έχουμε μία σημαντική βελτίω-

ση,  γεγονός  που  παρατηρείται  σε  όλα 
τα  οικοσυστήματα»,  αναφέρει  από  την 
πλευρά του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Θανάσης 
Τσίκλιρας, αναπληρωτής καθηγητής στο 
τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ.

Όπως επισημαίνει, «οι μετρήσεις ρύ-
πανσης που έχουν γίνει σε πραγματικό 
χρόνο, δείχνουν ότι μέσα σε έναν μήνα 
μειώθηκαν σημαντικά τόσο σε χημικούς 
ρύπους όσο και σε σκουπίδια» και προ-
σθέτει  ότι  «η  χώρα  μας  αναμένεται  να 
επωφεληθεί πολλαπλά».

Ακόμα, «λόγω των περιοριστικών μέ-
τρων για την πρόληψη των συνεπειών του 
κορωνοϊού, βρισκόμαστε μπροστά σε μία 
μεγάλη μείωση της αλιευτικής πίεσης στα 
αποθέματα, σε όλες τις κατηγορίες των 
ψαράδων,  τόσο  σε  επαγγελματικό,  όσο 
και σε ερασιτεχνικό επίπεδο».

«Πέρα  από  το  αναμφισβήτητο  περι-
βαλλοντικό όφελος», λέει ο κ. Τσίκλιρας, 
«ειδικά οι επαγγελματίες ψαράδες τα επό-
μενα χρόνια αναμένεται να επωφεληθούν 
σημαντικά, εξαιτίας της σημερινής παύσης 
της αλιευτικής δραστηριότητας». Διότι, όλα 
τα παραπάνω θα δημιουργήσουν τις συνθή-
κες, ώστε στα επόμενα δύο με τρία χρόνια 
να παρατηρηθεί πολύ σημαντική αύξηση 
της βιομάζας των ψαριών στις θάλασσες.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο καθηγη-
τής Γιώργος Συλαίος από το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ότι στην Ελλάδα «η αστική και γεωργική 
ρύπανση εξακολουθούν να ασκούν πιέ-
σεις στο θαλάσσιο περιβάλλον», ωστόσο, 
όπως λέει, «με ενδεχόμενη μείωση της 
τουριστικής  δραστηριότητας  κατά  τους 

καλοκαιρινούς μήνες θα υπάρξει άμε-
ση  αποτύπωση  και  στη  θάλασσα»  και 
φέρνει ως παράδειγμα  την περίπτωση 
της Βενετίας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι όλοι οι ειδικοί 
επιστήμονες  τονίζουν ότι για όλα  τα εν 
εξελίξει φαινόμενα απαιτούνται περαι-
τέρω μελέτες και μετρήσεις, οι οποίες θα 
τεκμηριώσουν την επιστημονική γνώση 
σε βάθος χρόνου.

Διερωτώμαι:  Δηλαδή,  έπρεπε  να 
μας βρει ένα  τόσο μεγάλο κακό για να 
οργανωθούμε ως κοινωνία; Έπρεπε να 
μας βρει ένα  τόσο μεγάλο κακό για να 
αντιληφθούμε  ότι  το  περιβάλλον  είναι 
το σπίτι μας;

Ωστόσο, παρά τα όποια θετικά, η μοίρα 
των λαών μετά την πανδημία θα είναι εντε-
λώς  διαφορετική! Όχι προς το καλύτερο, 
ασφαλώς! Μας περιμένουν δυσκολίες απε-
ρίγραπτες! Τίποτε δεν θα είναι δικό μας! 
Όλα στο παζάρι της παγκοσμιοποίησης! 
Ο άνθρωπος ξέφυγε δυστυχώς από τον 
κύριο προορισμό του, ο οποίος δεν είναι 
άλλος από την υπηρεσία του προς όφελος 
της Ανθρωπότητας… Καταλαβαίνετε!!  

Υστερόγραφο: Όπως έλεγε ο Μαχάτμα 
Γκάντι: «Η γη παράγει αρκετά για να ικα-
νοποιήσει τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, 
όχι όμως την απληστία του». Στην πατρίδα 
του οποίου λένε: «Μόνον όταν το τελευ-
ταίο δέντρο έχει πεθάνει και ο τελευταίος 
ποταμός δηλητηριαστεί και το τελευταίο 
ψάρι πιαστεί θα συνειδητοποιήσουμε πως 
δεν μπορούμε να φάμε τα λεφτά…». 

*Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας,  από το Μονάγρι Λεμεσού 

Θα αλλάξουν όλα την επόμενη μέρα 
της πανδημίας…

ΔΗΛΑΔΗ, ΈΠΡΈΠΈ ΝΑ ΜΑΣ 
ΒΡΈΙ ΈΝΑ ΤΌΣΌ ΜΈΓΑΛΌ 
ΚΑΚΌ ΓΙΑ ΝΑ ΌΡΓΑΝΩΘΌΎΜΈ 
ΩΣ ΚΌΙΝΩΝΙΑ; ΈΠΡΈΠΈ ΝΑ 
ΜΑΣ ΒΡΈΙ ΈΝΑ ΤΌΣΌ ΜΈΓΑΛΌ 
ΚΑΚΌ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΌΎ-
ΜΈ ΌΤΙ ΤΌ ΠΈΡΙΒΑΛΛΌΝ 
ΈΙΝΑΙ ΤΌ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ;
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ΣΤΑ ΎΨΗ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙ-
ΝΟΠΝΕΎΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ 
ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, 
ΜΕ ΟΣΟΎΣ ΠΑΛΕΎΟΎΝ ΝΑ 
ΤΟ «ΚΟΨΟΎΝ» ΝΑ ΒΡΙΣΚΟ-
ΝΤΑΙ ΣΕ ΔΎΣΜΕΝΗ ΘΕΣΗ 

Ο Τουταγχαμών ήταν Αιγύπτιος 
Φαραώ της 18ης δυναστείας, 
που βασίλευσε περίπου από το 

1332 μέχρι το 1323 π.Χ. σύμφωνα με τη 
συμβατική χρονολόγηση. Γεννήθηκε το 
1341 π.Χ., και πέθανε σε ηλικία 18 ετών. 
Τα αίτια του θανάτου του δεν είναι ξεκάθα-
ρα. Μία κρανιοεγκεφαλική κάκωση, που 
εντοπίστηκε κατά την εξέταση της μούμιας 
με Ακτίνες Χ, μαρτυρεί ότι ο θάνατός του 
ήταν βίαιος, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει 
με βεβαιότητα αν επρόκειτο για δολοφο-
νική επίθεση ή ατύχημα. Ο πατέρας του 
ήταν ο Ακενατόν και η μητέρα του ήταν 
μία δευτερεύουσα σύζυγος του Ακενατόν, 

πιθανόν ετεροθαλής αδελφή του. Ήταν 
το μοναδικό αγόρι από τα επτά παιδιά 
του Ακενατόν, κάτι που τον καθιστούσε 
μοναδικό διάδοχο του θρόνου, όταν ο 
Ακενατόν πέθανε υπό αδιευκρίνιστες 
συνθήκες. Ωστόσο, ο θρόνος φαίνεται 
να μην πέρασε απευθείας στον ανήλικο 
Φαραώ, καθώς βγήκε στην επιφάνεια 
ένας αφανής Φαραώ, ο Σμενκαρέ. Πολλοί 
υποθέτουν πως ο Σμενκαρέ ήταν αδελφός 
ή μεγαλύτερος υιός του Ακενατόν, αλλά 
ξακουστή είναι και η άποψη ότι ήταν ένα 
άλλο όνομα για τη βασίλισσα Νεφερτίτη, 
που ίσως να κυβέρνησε για λίγο τη χώρα 
μετά τον θάνατο του συζύγου της. Όταν 

Τουταγχαμών

Ε
ίναι γεγονός ότι το αλ-
κοόλ αντιμετωπίζεται 
από τεράστια μερίδα 
του πληθυσμού ως ένα 
μέσο χαλάρωσης, απόλαυ-
σης, ακόμη και συντρο-
φιάς. Το όριο όμως από 

την κατανάλωση στην υπερκατανάλωση 
μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί, ιδιαίτερα σε 
μια περίοδο κατά την οποία ο εγκλεισμός 
δημιουργεί αισθήματα ανασφάλειας και 
φόβου. Αλήθεια, πόσοι από εμάς δεν τρέ-
ξαμε να γεμίσουμε ένα ποτήρι κρασί ή να 
αρπάξουμε μια μπύρα από το ψυγείο μετά 
από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά; Όταν 
λοιπόν η «δύσκολη» μέρα δεν είναι μία αλλά 
πολλές, το άγχος τεράστιο, η αγωνία τού 
αύριο ακόμη μεγαλύτερη, η καταφυγή στο 
αλκοόλ φαντάζει όαση στην έρημο. Η συχνή 
κατανάλωση ωστόσο εμπεριέχει αρκετούς 
κινδύνους, τους οποίους αν αψηφήσουμε, 
θα οδηγήσουν σε εξάρτηση. Το ίδιο ισχύει 
και στην περίπτωση των εξαρτησιογόνων 
ουσιών, που, όπως εξήγησε στη «Σημερι-
νή» ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Αρχής 
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, Κων-
σταντίνος Στυλιανού, δεν προσφέρουν ούτε 
προσωρινή ούτε μόνιμη λύση στα όποια 
προβλήματα ενδέχεται να αντιμετωπίζουμε.

Οι κάβες αδειάζουν 
ενώ τα μπαρ είναι κλειστά

Λίγο πριν από την άρση ορισμένων 

περιοριστικών μέτρων, η αύξηση των 
πωλήσεων των οινοπνευματωδών πο-
τών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
ως θεαματική. Μια άνοδος η οποία 
φανερώνει την τάση που υιοθέτησαν 
αρκετοί καταναλωτές να «ρίχνουν» 
τα προβλήματά τους ή τον ελεύθερό 
τους χρόνο στο ποτό. Αν και τα μπαρ 
και τα εστιατόρια παραμένουν κλει-
στά, εντούτοις η αγορά στον τομέα 
των οινοπνευματωδών ποτών έκανε 
άλματα. Ο κ. Στυλιανού ανέφερε ότι η 
ΑΑΕΚ παρακολουθεί τις εξελίξεις και 
σημείωσε ότι «σε περιόδους κατά τις 
οποίες τα επίπεδα στρες, άγχους, πίε-
σης αυξάνονται, τέτοια αυξητική τάση 
ακολουθούν και οι πορείες εξάρτησης».

Η ΑΑΕΚ, θέλοντας να στείλει το δικό 
της μήνυμα και να υπενθυμίσει στον 
κόσμο ότι βρίσκεται κοντά σε όποιον 
νιώθει την ανάγκη για στήριξη, προ-
χώρησε στη δημιουργία ενός διαφη-
μιστικού σποτ. «Θέλαμε με αυτό να 
παροτρύνουμε τον κόσμο να μείνει 
μακριά από εξαρτήσεις και από ουσί-
ες. Αυτήν την περίοδο είναι απόλυτα 
φυσιολογικό όλοι μας να νιώθουμε 
πίεση και μπορούμε να ζητήσουμε 
βοήθεια. Δεν θέλουμε σε καμία πε-
ρίπτωση κάποιος να νιώσει ντροπή ή 
κάποια δυσκολία στο να αναζητήσει 
στήριξη. Στο 1402 μπορεί να βρει τη 
στήριξη που χρειάζεται».

Έρευνα για τις επιπτώσεις 
από τον εγκλεισμό

Η αύξηση στις πωλήσεις φανερώνει 
μια ένδειξη όσον αφορά το αλκοόλ, όπως 
επισήμανε ο κ. Στυλιανού. «Στην ΑΑΕΚ 
προσπαθούμε να έχουμε μια πραγματική 
καταγραφή επιστημονικών δεδομένων. 
Όμως δεν είναι μόνο το αλκοόλ. Μας εν-
διαφέρει η πιθανότητα αύξησης κατανά-
λωσης του αλκοόλ, του καπνίσματος αλλά 
και της χρήσης ουσιών. Συμμετέχουμε 
στην ευρωπαϊκή έρευνα που προσπα-
θεί να καταγράφει ακριβώς ποιες είναι οι 
επιπτώσεις από τον εγκλεισμό σε σχέση 
με τη χρήση παράνομων ουσιών. Προχω-
ρήσαμε επίσης στη χρηματοδότηση για 
τη διενέργεια ενός επιπλέον γύρου στην 
έρευνα αστικών λυμάτων. Πρόκειται για 
μια έρευνα που διεξάγεται κάθε χρόνο και 
συλλέγει στοιχεία αυτής της περιόδου του 
εγκλεισμού, ώστε να δούμε τι έχει συμβεί 
τώρα που ο κόσμος έχει μείνει στο σπίτι».

Γιατί άγχος και χρήση 
ουσιών πάνε μαζί;

Η παραμονή των αρνητικών συναισθη-
μάτων για αρκετό καιρό στην ψυχολογία 
ενός ατόμου οδηγεί πολλές φορές στην 
επιλογή της κατανάλωσης αλκοόλ ή της 
χρήσης ουσιών με συνακόλουθη την κα-
τάχρηση. Όπως εξήγησε ο κ. Στυλιανού, η 
χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών δεν είναι η 
αιτία, αλλά ένα σύμπτωμα που κρύβει πίσω 

άλλες αιτίες. «Όταν οι άνθρωποι νιώθουν ότι 
βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, είτε θα καταφέ-
ρουν από μόνοι τους ή με κάποια στήριξη 
να ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια. Μερικοί 
άνθρωποι όμως θα βρουν άλλες διεξόδους, 
θα αναζητήσουν άλλες λύσεις που μπορεί 
να φαίνονται τη δεδομένη στιγμή ως λύσεις 
άρσης του αδιεξόδου στο οποίο βρίσκονται, 
ενώ στην πραγματικότητα απλώς απομα-
κρύνουν τα προβλήματα. Επιλέγουν οι ίδιοι 
να απομακρύνονται από την πραγματική 
τους κατάσταση και δημιουργούν οι ίδιοι 
μια διαφορετική πραγματικότητα, μέσα στην 
οποία το άτομο νιώθει ότι τα προβλήματά 
του έχουν φύγει, γι’  αυτό υπάρχει και αυτή 
η διασύνδεση».

Στην ουτοπική ασφάλεια του ποτού 
ή της παράνομης ουσίας καταφεύγουν 
πολλοί που βιώνουν αρκετές δύσκολες 
καταστάσεις στη ζωή τους. «Μπορεί να 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, 
προβλήματα στη δουλειά, στην οικογένεια… 
Νιώθουν αρκετή πίεση που δεν μπορούν 
εύκολα να διαχειριστούν. Οι ουσίες σίγου-
ρα προσφέρουν μια ψεύτικη διέξοδο. Και 
για έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να δει 
καθαρά τη διέξοδό του και να βρει λύσει 
στα προβλήματά του, οι ουσίες καμιά φορά 
παρουσιάζονται ως μια διέξοδος». Κλεί-
νοντας, ο κ. Στυλιανού ανέφερε πως είναι 
δουλειά όλης της κοινωνίας να φανερώσει 
ότι η πραγματική αξία της ζωής βρίσκεται 
μακριά από τις εξαρτήσεις. 

ART AERI

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@ 
sigmatv.com

ο Τουταγχαμών στέφθηκε Φαραώ περί-
που στην ηλικία των 8 με 9, παντρεύεται 
την ετεροθαλή αδελφή του, πριγκίπισσα 
Αγκεσεναμούν, κόρη της Νεφερτίτης.

Ο τάφος του ανακαλύφθηκε στις 4 
Νοεμβρίου του 1922 από τον Βρετανό 
αρχαιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ και η σαρ-
κοφάγος ανοίχτηκε στις 16 Φεβρουαρίου 
του 1923. Ήταν ο μοναδικός ασύλητος 
βασιλικός τάφος στην κοιλάδα των βασι-
λέων, κάτι που πιθανόν αποδίδεται στο 
μικρό μέγεθος του τάφου, που αρχικά 
προοριζόταν για τον βεζίρη του. Επιπλέον, 
αυτό φανερώνει και την απουσία υστερο-
φημίας του Φαραώ, καθώς το όνομά του 

ήταν άγνωστο, ακόμα και 100 χρόνια μετά 
τον θάνατό του κατά την 19η δυναστεία.

Η ανακάλυψη του τάφου έλαβε ση-
μαντική δημοσιότητα και ανανέωσε το 
ενδιαφέρον για την Αρχαία Αίγυπτο, 
αποτελώντας μείζον θέμα της επικαιρό-
τητας του 1922, καθώς πολλές εφημερίδες 
ασχολήθηκαν με το θέμα της ανακάλυψης 
του τάφου. Κάτι τέτοιο όμως λειτούργησε 
και αρνητικά, αφού ενισχύθηκε η φήμη 
της λεγόμενης «κατάρας του Τουταγχα-
μών». Στον τάφο του βρέθηκαν επίσης δύο 
βρέφη, το ένα πέθανε στη γέννα, ενώ το 
άλλο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
Κάποιοι Ιταλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι 

ο πρόωρος θάνατος του νεαρού Φαραώ 
στα μέσα της εφηβείας του προέρχεται 
πιθανότατα από κληρονομική ασθένεια. 
Ο Hutan Ashrafian, λέκτορας χειρουργι-
κής στο Imperial College του Λονδίνου, 
τόνισε ως σημαντικό ότι πολλά μέλη της 
οικογενείας του Τουταγχαμών υπέφεραν 
από ασθένειες που οφείλονται σε ορμονικές 
ανισορροπίες και υποστήριξε ότι, ενώ οι 
πρόγονοι του Τουταγχαμών φαίνεται πως 
έζησαν μέχρι την ώριμη ηλικία, οι άμεσοι 
απόγονοί του πέθαναν νωρίς.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε 
στο www.artaeri.com.
Μακαρίου 71, Λ/σία

Το αλκοόλ ως απάντηση
στον εγκλεισμό

Η θεαματική 
άνοδος στις 

πωλήσεις των 
οινοπνευματωδών 
ποτών φανερώνει 

την τάση που 
υιοθέτησαν 

αρκετοί 
καταναλωτές να 

«ρίχνουν» τα 
προβλήματά τους 
ή τον ελεύθερό 
τους χρόνο στο 

ποτό  

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Σε σύσκεψη που πραγματοποιή-
θηκε την Παρασκευή στο Προεδρικό 
μεταξύ Κυβέρνησης και επιδημιολο-
γικής ομάδας, έγινε μια ανασκόπηση 
της επιδημιολογικής εικόνας για να 
γνωρίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας εάν οι συνθήκες επιτρέπουν τη 
χαλάρωση επιπρόσθετων μέτρων. 
Υπήρξε μία συζήτηση για τις χαλαρώ-
σεις που θα λάβουν μέρος στη δεύτερη 
φάση και τα κύρια θέματα που τους 

απασχόλησαν ήταν τα σχολεία, τα αε-
ροδρόμια, ο τουρισμός, οι καφετερίες 
και τα εστιατόρια, τα κομμωτήρια, το 
ποδόσφαιρο και καθετί που εμπίπτει 
στις επόμενες φάσεις. Τις αποφάσεις 
για τη δεύτερη φάση της χαλάρωσης 
των περιοριστικών μέτρων, όπως είναι 
γνωστό, θα τις λάβει το Υπουργικό 
Συμβούλιο σε συνεδρία του την ερχό-
μενη Τετάρτη, 20 Μαΐου, ενώ την ίδια 
ημέρα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα 

εξαγγείλει τη δεύτερη φάση της χαλά-
ρωσης των περιοριστικών μέτρων με 
διάγγελμά του προς τον λαό. 

Το μέλος της επιδημιολογικής 
ομάδας του Υπουργείου Υγείας, κα-
θηγητής Μικροβιολογίας στο Πα-
νεπιστήμιο Λευκωσίας, Δρ Πέτρος 
Καραγιάννης, σε δηλώσεις του στη 
«Σημερινή», ανέφερε πως η επιδημι-
ολογική εικόνα είναι τέτοια που μας 
επιτρέπει να προχωρήσουμε κανονι-

κά με τη δεύτερη φάση χαλάρωσης 
των μέτρων, εκτός φυσικά αν προκύ-
ψει κάτι έκτακτο μέχρι την Τετάρτη, 
οπότε θα προβεί και ο Πρόεδρος στο 
διάγγελμα. Μέχρι στιγμής, πρόσθεσε, 
όλα είναι πολύ θετικά. Ερωτηθείς 
για τις αποφάσεις που λήφθηκαν 
κατά τη σύσκεψη της περασμένης 
Παρασκευής στο Προεδρικό, ο Δρ 
Καραγιάννης αρκέστηκε στο να πει 
πως έγινε μία συζήτηση εφ’ όλης της 

ύλης και τα υπόλοιπα θέματα -εκτός 
των σχολείων- θα ανακοινωθούν 
επίσημα από τον ίδιο τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας. Περαιτέρω, ερω-
τηθείς εάν ισχύουν οι οδηγίες που 
εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας για τη 
λειτουργία των επιχειρήσεων που 
επαναλειτουργούν και των δραστηρι-
οτήτων που επαναρχίζουν, είπε πως 
υπάρχει το ενδεχόμενο να αλλάξουν 
κάποιες οδηγίες μετά και τη χθεσινή 

τηλεδιάσκεψη που είχαν τα μέλη της 
επιδημιολογικής ομάδας για τελική 
έγκριση όλων των ασφαλιστικών μέ-
τρων που θα ληφθούν ανάλογα με τον 
κλάδο. Όλες οι αναθεωρημένες οδη-
γίες, όπως υπέδειξε, θα είναι έτοιμες 
μέχρι αύριο Δευτέρα και θα υπάρ-
ξουν ανακοινώσεις. Εν τω μεταξύ, 
ισχύουν όλα τα πιο πάνω, όπως αυτά 
εκδόθηκαν από το Υπουργείο Υγείας 
και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του.

Την Τετάρτη οι τελικές ανακοινώσεις 

Της Κυριακής
17.05.2020
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Σ
την περίοδο της σταδια-
κής επανόδου εισήλθε η 
χώρα από τις αρχές του 
μήνα, με επιδημιολόγους 
και αξιωματούχους να τη-
ρούν ενεργοποιημένους 
τους συναγερμούς για 

τήρηση των μέτρων προσωπικής υγιει-
νής αλλά και των αποστάσεων. Μετά την 
αξιολόγηση των πρώτων δύο εβδομάδων 
της αποκλιμάκωσης των μέτρων και με 
βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που 
προκύπτουν καθημερινά, κρίθηκε ότι η 
κυπριακή κοινωνία είναι έτοιμη για το 
επόμενο βήμα. Έτσι, η δεύτερη φάση της 
σταδιακής χαλάρωσης των μέτρων,  που 
στόχο έχει την επιστροφή στην κανονι-
κότητα αλλά και την επανεκκίνηση της 
οικονομίας, αρχίζει επίσημα την ερχόμενη 
Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020. 

Η δεύτερη φάση 
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδο-

μένα, κατά τη δεύτερη φάση, δηλαδή 
από τις 21 Μαΐου μέχρι τις 8 Ιουνίου, 
επαναλειτουργούν κομμωτήρια, κου-
ρεία, ινστιτούτα αισθητικής, καθώς και 
υπηρεσίες εστίασης για εξυπηρέτηση 
μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Από 1η 
Ιουνίου επαναλειτουργούν βιβλιοθήκες, 
μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί 
χώροι, πρακτορεία στοιχημάτων, ενώ τα 
λιμάνια τίθενται σε πλήρη λειτουργία, με 
εξαίρεση την αποβίβαση επιβατών από 
κρουαζιερόπλοια. 

Όσον αφορά τα μέτρα διακίνησης, από 
21 Μαΐου καταργείται πλήρως το SMS 
και επιτρέπονται συναθροίσεις μέχρι 10 
άτομα. Από την 1η Ιουνίου επιτρέπεται 
ο εκκλησιασμός και άλλες μορφές θρη-
σκευτικής λατρείας σε εκκλησίες, τεμέ-
νη και άλλους θρησκευτικούς χώρους, 
νοουμένου ότι θα τηρούνται αυστηρά τα 
πρωτόκολλα υγειονομικής συμπεριφοράς 
όπως το Υπουργείο Υγείας θα καθορίσει. 
Τα ίδια μέτρα θα ισχύουν για γάμους, 
βαφτίσεις και κηδείες. Από 21 Μαΐου θα 
επιτρέπεται επίσης η ελεύθερη διακίνηση 
σε πάρκα, παιδότοπους, σε εξωτερικούς 
χώρους, πλατείες, μαρίνες, κ.λπ, νοουμένου 
ότι οι συναθροιζόμενοι δεν θα υπερβαί-
νουν τους 10, ενώ καταργείται πλήρως 
η απαγόρευση της κυκλοφορίας από 10 
μ.μ. μέχρι 6 π.μ. 

Οδηγίες για χώρους εστίασης 
Με αφορμή την περαιτέρω χαλάρωση 

των μέτρων, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε 
σχετικές οδηγίες για την οργάνωση των 
χώρων εστίασης όπως καφετερίες, εστι-
ατόρια και μπαρ, αλλά και οδηγίες που 
θα πρέπει να ακολουθηθούν ως μέτρα 
προφύλαξης σε κομμωτήρια και κουρεία. 

Όσον αφορά τους χώρους εστίασης, 
αναφέρεται πως οι υπεύθυνοι επιχειρή-

Έτοιμοι για το επόμενο βήμα 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com

ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΡΧΌΜΕΝΗ ΠΕ-
ΜΠΤΗ, 21 ΜΑΐΌΥ, Η ΚΥΠΡΌΣ 
ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΦΑΣΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑ-
ΓΌΡΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΌΥ 
ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΛΌΓΩ ΤΗΣ ΕΞΑΡ-
ΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΌΥ 
COVID-19  

σεων τροφίμων πρέπει να παρέχουν γρα-
πτή καθοδήγηση στο προσωπικό σχετικά 
με την αναφορά πιθανόν συμπτωμάτων 
του COVID-19 και τον αποκλεισμό των 
εν λόγω ατόμων από την εργασία, όπως 
επίσης να προχωρούν σε θερμομέτρηση 
του προσωπικού υποχρεωτικά και του 
κοινού προαιρετικά. Πρέπει επίσης να 
ενημερώνουν  τους πελάτες για τα απλά 
μέτρα προστασίας (π.χ. αποστασιοποίηση 
2 μέτρων) και την ατομική υγιεινή (π.χ. 
καλό πλύσιμο και απολύμανση των χε-
ριών, αποφυγή φταρνίσματος και βήχα). Ο 
μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται 
να βρίσκονται ταυτόχρονα στον κάθε χώρο 
θα υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του 
ανοικτού χώρου (ένα άτομο ανά 2 τετρα-
γωνικά μέτρα, εξαιρουμένων των εργαζο-
μένων), ενώ ο μέγιστος αριθμός ατόμων 
στους εσωτερικούς χώρους καθορίζεται 
στο ένα άτομο ανά 3 τετραγωνικά μέτρα. 
Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τραπέζι 
είναι καθορισμένος στα δέκα. Στην είσοδο 
του υποστατικού πρέπει να βρίσκεται σε 
ευκρινή θέση φιάλη αλκοολούχου δια-
λύματος (με αντλία έγχυσης και βάση) 
για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση 
των πελατών. Οι υπάλληλοι που εξυπη-
ρετούν το κοινό πρέπει να περιορίσουν 
στον βαθμό που είναι δυνατό τη συνομι-
λία με πελάτες, ενώ υποχρεωτική είναι 
η χρήση μάσκας και γαντιών από όλο το 
προσωπικό. Περαιτέρω, συστήνεται όπου 
είναι εφικτό η χρήση μενού/καταλόγου 
τιμών μιας χρήσης ή να είναι αναρτημέ-
νος σε περίοπτα σημεία εντός και εκτός 
του υποστατικού ή να είναι διαθέσιμος 
ηλεκτρονικά. Συστήνεται, επίσης, όπως 
αποφεύγεται η χρήση τραπεζομάντηλων 
πολλαπλής χρήσης, ενώ μετά από κάθε 
αποχώρηση πελατών, τα τραπέζια θα πρέπει 
να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται. 
Υπάρχει σαφής οδηγία για μείωση στον 
βαθμό που είναι εφικτό των συναλλαγών 
σε μετρητά, ενώ δεν επιτρέπεται η λει-
τουργία παιδότοπων και των μπαρ που 
είναι μέρος της υπηρεσίας ενός κέντρου 
αναψυχής και εστίασης. Τέλος, πρέπει να 

γίνεται συχνός καθαρισμός και απολύμανση 
τόσο για το υποστατικό γενικά όσο και για 
τα αντικείμενα κοινής χρήσης. 

Οι νέοι κανόνες
στα κομμωτήρια 

Οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για 
τη λειτουργία κομμωτηρίων και κουρείων 
προνοούν την αναφορά πιθανών συμπτω-
μάτων του COVID-19 από το προσωπικό 
και τον αποκλεισμό των εν λόγω ατόμων 
από την εργασία. Αποτροπή της παρου-
σίας πολλών ατόμων ταυτόχρονα στην 
επιχείρηση. Συγκεκριμένα, σε χώρους 
εξυπηρέτησης του κοινού θα πρέπει να 
τηρείται αναλογία ένα άτομο ανά 8 τ.μ., ενώ 
σε όλους τους χώρους εργασίας νοείται 
ότι πρέπει να τηρείται απόσταση τουλάχι-
στον 2 μέτρων μεταξύ όλων των ατόμων. 
Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η 
διαρρύθμιση του χώρου, των καθισμάτων 
εργασίας καθώς και μεταξύ των πελατών 
ώστε να τηρείται 2 μέτρα απόσταση, να 
γίνεται διαχωρισμός με κατάλληλό υλικό.

Όλες οι υπηρεσίες να παρέχονται μόνο 
με ραντεβού με εύλογο χρόνο ανάλογα 
με την υπηρεσία που θα παρέχεται, για 
να μην υπάρχει συνωστισμός. Σύμφωνα 
με τις οδηγίες, πρέπει να υπάρχουν σε 
ευκρινή θέση στις εισόδους και τις εξόδους 
όλων των υποστατικών, φιάλη αλκοολού-
χου διαλύματος (περιεκτικότητας 70% σε 
αλκοόλη) με αντλία έγχυσης και βάση 
για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση 
των πελατών. Το προσωπικό πρέπει να 
οργανώνεται σε ομάδες εργασίας, ώστε να 
υφίσταται περιορισμένη αλληλεπίδραση 
ανάμεσα στις ομάδες, ενώ πριν από την 
έναρξη της εργασίας, να θερμομετρείται 
το εργαζόμενο προσωπικό και σε περί-
πτωση που κάποιος  παρουσιάζει πυρετό 
να αποχωρεί από τον χώρο εργασίας με 
οδηγίες να απευθυνθεί άμεσα στον προ-
σωπικό του ιατρό. Οι υπεύθυνοι επιχει-
ρήσεων κουρείων/ κομμωτηρίων πρέπει 
να εφοδιάσουν το υποστατικό με πετσέτες 
μιας χρήσης και τους εργαζομένους με 
κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία μιας 

χρήσης (φόρμες/νάιλον), όπως επίσης μά-
σκες προσώπου και γάντια μίας χρήσης. 

Πριν από την έναρξη της εργασίας 
και πριν από την είσοδο στο υποστατικό, 
ο πελάτης πρέπει να θερμομετρείται και 
σε περίπτωση που παρουσιάζει πυρετό 
να αποχωρεί από τον χώρο με οδηγίες να 
απευθυνθεί άμεσα στον προσωπικό του 
ιατρό. Για τους πελάτες συστήνεται η χρήση 
μάσκας, χωρίς να είναι υποχρεωτική, ενώ 
οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν το κοινό 
θα πρέπει να περιορίσουν στον βαθμό που 
είναι δυνατό τη συνομιλία μαζί τους. Σύμ-
φωνα με τις οδηγίες του Υπουργείο Υγείας, 
ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο στέγνωμα 
με το πιστολάκι, διότι γίνεται περιστροφή 
αέρα, γι’ αυτό είναι απαραίτητο οι πόρτες 
και τα παράθυρα να είναι ανοιχτά ώστε να 
υπάρχει αλλαγή αέρα. Περαιτέρω, δεν θα 
πρέπει να διατίθεται ενημερωτικό υλικό 
(εφημερίδες, περιοδικά κ.α. ) για κοινή 
χρήση και συστήνεται να μην προσφέρο-
νται ροφήματα στου πελάτες, παρά μόνο 
σε μίας χρήσης ποτήρια. Τέλος, μετά την 
εξυπηρέτηση κάθε πελάτη θα πρέπει να 
γίνεται απολύμανση/ αποστείρωση των 
εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν σε 
κλίβανο ή και με άλλο κατάλληλο τρόπο. 

Μέτρα προφύλαξης 
στα ινστιτούτα αισθητικής

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Υγείας, στο πλαίσιο σειράς οδηγιών 
προς επαγγελματίες διαφόρων επιχειρή-
σεων με στόχο την ομαλή λειτουργία τους 
και εφαρμογή μέτρων προφύλαξης που θα 
πρέπει να εφαρμόζουν με στόχο τη μείωση 
του κινδύνου εξάπλωσης του COVID-19, 
προτρέπουν τους υπεύθυνους των ινστι-
τούτων αισθητικής να εφαρμόζουν τα πιο 
κάτω μέτρα προστασίας στις επιχειρήσεις 
τους. Αποτρέπεται η παρουσία πολλών 
ατόμων ταυτόχρονα στην επιχείρηση με 
μέγιστο το 1 άτομο ανά 8 τετραγωνικά 
μέτρα, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρω-
τισμός, περιλαμβανομένων των πελατών, 
εργαζομένων και τυχόν συνοδών, οι οποίοι 
στο παρόν στάδιο θα πρέπει να απαγο-

ρεύονται. Στις εισόδους των υποστατικών 
πρέπει να υπάρχει φιάλη αλκοολούχου 
διαλύματος με αντλία έγχυσης και βάση 
για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση 
των πελατών. Πριν από την έναρξη των 
εργασιών, πρέπει να θερμομετρείται το 
προσωπικό και σε περίπτωση που κά-
ποιος παρουσιάζει πυρετό να αποχωρεί 
από τον χώρο εργασίας με οδηγίες να 
επικοινωνεί άμεσα με τον προσωπικό 
του ιατρό. Για τους πελάτες θα πρέπει να 
ζητείται η χρήση μάσκας, στο μέτρο που 
αυτό είναι δυνατό (νοείται πως αυτό δεν 
εφαρμόζεται σε περίπτωση που γίνεται 
αισθητική περιποίηση σε περιοχή του 
προσώπου που κανονικά θα καλυπτό-
ταν από τη μάσκα). Οι υπάλληλοι που 
εξυπηρετούν το κοινό καλό θα ήταν να 
περιορίσουν στον βαθμό που είναι δυ-
νατό τη συνομιλία με τους πελάτες, ενώ 
θα πρέπει να γίνει κατάλληλη διαρρύθ-
μιση του χώρου, έτσι ώστε μεταξύ των 
πελατών να τηρείται τουλάχιστον 2 μέτρα 
απόσταση. Στην περίπτωση που αυτό δεν 
είναι εφικτό να γίνεται διαχωρισμός με 
κατάλληλο υλικό, το οποίο να εκτείνεται 
σε ικανοποιητικό μήκος και ύψος ώστε 
να καλύπτει τόσο τον πελάτη όσο και το 
άτομο που αποδίδει την υπηρεσία. Όλες 
οι εργασίες των ινστιτούτων αισθητικής 
θα πρέπει να διεξάγονται μόνο με προ-
γραμματισμένες συναντήσεις (ραντεβού), 
τα οποία θα περιλαμβάνονται σε κατάλογο 
που θα επιδεικνύεται σε τυχόν έλεγχο που 
δύναται να διενεργηθεί και θα πρέπει να 
διατηρείται για περίοδο τουλάχιστο 20 
ημερών. Περαιτέρω, γίνεται σαφές ότι οι 
υπεύθυνοι των ινστιτούτων θα πρέπει να 
παρέχουν μέσα ατομικής προστασίας όπως 
μάσκες προσώπου, γάντια μιας χρήσης, 
και ρόμπα εργασίας για το προσωπικό. 
Απαγορεύεται η διάθεση στον χώρο 
αναμονής δειγμάτων μακιγιάζ (testers) 
για κοινή χρήση, ενώ δεν επιτρέπεται η 
προσφορά ροφημάτων ή οποιωνδήποτε 
εδεσμάτων (καραμέλες κ.α.) σε πελάτες. 
Για το κρεβατάκι/πάγκο εργασίας αισθη-
τικής περιποίησης θα πρέπει απαραίτητα 

να τοποθετείται χαρτί ή σεντονάκια μιας 
χρήσης. Μετά την εξυπηρέτηση κάθε 
πελάτη θα πρέπει να γίνεται απολύμαν-
ση και όπου χρειάζεται να διενεργείται 
αποστείρωση (ακολουθώντας τις ορθές 
πρακτικές και οδηγίες του κατασκευαστή 
του κάθε κλιβάνου) σε όλα τα εργαλεία 
που χρησιμοποιήθηκαν σε περίπτωση 
που αυτά δεν είναι μιας χρήσης. Οι τυχόν 
πετσέτες που χρησιμοποιούνται μετά τον 
τερματισμό της παροχής υπηρεσιών στον 
πελάτη, να απομακρύνονται σε ερμητικά 
κλειστό αποθηκευτικό χώρο μέχρι την 
πλύση τους σε υψηλές θερμοκρασίες. 
Συνιστάται επίσης η μείωση στον βαθ-
μό που είναι εφικτό των συναλλαγών σε 
μετρητά. Καθημερινά πρέπει να γίνεται 
επιμελής και συχνός καθαρισμός όλων των 
αντικειμένων κοινής χρήσης, ενώ όλες οι 
επιφάνειες, δάπεδα, πάγκοι, ταμεία, χώροι 
υγιεινής (δάπεδα, λεκάνες, νιπτήρες, κ.λπ.) 
πρέπει να διατηρούνται καθαρές και να 
απολυμαίνονται ανά τακτά χρονικά δι-
αστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Επιστροφή στις προπονήσεις 
Στο μεταξύ, υπενθυμίζεται πως από 

αύριο, 18η Μαΐου, επιτρέπονται οι προ-
πονήσεις ομαδικών αθλημάτων μόνο σε 
ανοιχτούς χώρους. Σημειώνεται ότι και 
στις δύο κατηγορίες ατομικών και ομαδι-
κών αθλημάτων δεν επιτρέπεται η χρή-
ση αποδυτηρίων, ντουζ, γυμναστηρίων 
ή άλλων κλειστών συναφών υποδομών. 
Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε σχετικές 
οδηγίες με τις οποίες δίδονται οι κατευ-
θύνσεις για τον τρόπο διεξαγωγής των 
προπονήσεων. Σύμφωνα με το σχετικό 
διάταγμα, πριν από την προπόνηση οι 
αθλητές θα πρέπει να περάσουν από κλι-
νική εξέταση, η οποία θα περιλαμβάνει 
λεπτομερές ιατρικό ιστορικό, με έμφαση 
στα κλινικά σημεία και συμπτώματα που 
σχετίζονται με πρόσφατη λοίμωξη από 
COVID-19 (τόσο για τον ίδιο όσο και 
για το οικογενειακό και κοινωνικό του 
περιβάλλον) για το τελευταίο διάστημα 
τουλάχιστον 14 ημερών. Σε περίπτωση 
που ο αθλητής παρουσιάσει οποιοδήποτε 
σύμπτωμα όπως πυρετό, κόπωση, δύσπνοια 
ή βήχα, μυαλγία, διάρροια, πονόλαιμο ή 
ανοσμία (απώλεια όσφρησης), παραμέ-
νει στο σπίτι και ενημερώνει άμεσα τον 
προσωπικό του ιατρό. Η είσοδος στις 
προπονήσεις θα επιτρέπεται μόνο στους 
αθλητές, προπονητές, ιατρούς και τεχνι-
κό προσωπικό. Απαγορεύεται αυστηρά η 
είσοδος στους επισκέπτες και θεατές. Στο 
διάταγμα συνιστάται, όπου είναι εφικτό, 
να πραγματοποιείται θερμομέτρηση σε 
όσους εισέρχονται στην εγκατάσταση, 
με απαγόρευση της εισόδου σε όσους 
έχουν σε τρεις μετρήσεις θερμοκρασία 
μεγαλύτερη από 37οC. Η προπόνηση 
θα πραγματοποιείται με τήρηση των 
ακόλουθων οδηγιών, όπου δύναται να 
ισχύσουν: απόσταση 2 μέτρων μεταξύ 
αθλητών σε στάση, απόσταση 5 μέτρων 
από προπορευόμενο βαδιστή, απόσταση 
10 μέτρων από προπορευόμενο δρομέα 
ταχύτητας, απόσταση 20 μέτρων από προ-
πορευόμενο ποδηλάτη, αποφυγή άμεσης 
επαφής, αποφυγή αγγίγματος προσώπου, 
αυστηρή χρήση ατομικών ειδών υγιεινής, 
χρήση ατομικών αθλητικών οργάνων (π.χ. 
αλτήρες, λάστιχα, μπάλες), απολύμανση 
όλων των αθλητικών οργάνων με κατάλ-
ληλο διάλυμα πριν από τη χρήση από τον 
επόμενο αθλητή κ.ά. Περαιτέρω, γίνεται 
σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχει αντιση-
πτικό αλκοολούχου διαλύματος (ή gel) 
70% σε εμφανή σημεία και στους χώρους 
των προπονήσεων, όπως επίσης ότι όλοι 
οι κοινόχρηστοι χώροι των αθλητών θα 
πρέπει να απολυμαίνονται κάθε βράδυ.
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Ο
ι μήνες Απρίλιος 
και Μάιος κατα-
γράφονται στατι-
στικά ως από τους 
χειρότερους μήνες 
οικονομικών αποδό-
σεων και αυτό αφο-

ρά όλες τις οικονομίες. Την περασμένη 
εβδομάδα ανακοινώθηκαν τα στατιστικά 
στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή 
στην Ευρώπη τον Μάρτιο. Όπως ήταν 
αναμενόμενο, καταγράφεται ιστορική 
πτώση, εφόσον η βιομηχανική παραγωγή 
σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα 
μειώθηκε κατά 11,3% στην Ευρωζώνη 
και κατά 10,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
κάτι που αποτελεί τη μεγαλύτερη μηνι-
αία πτώση που έχει καταγραφεί από την 
έναρξη καταγραφής στοιχείων. Παρόμοια 
εικόνα καταδεικνύουν και άλλα στατιστικά 
στοιχεία που ανακοινώνονται.

Στην Κύπρο η εικόνα είναι η ίδια, με 
μεγάλη μείωση στα πωλητήρια έγγραφα που 
κατατέθηκαν στο Κτηματολόγιο, πέραν του 
50% μείωση στις εγγραφές νέων εταιρειών 
και πτώση στις πωλήσεις αυτοκινήτων. Η 
επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών 
καταγράφεται στην αύξηση των αποδόσεων 
των κυπριακών ομολόγων και τη μη κά-
λυψη της τελευταίας έκδοσης Γραμματίων 
Δημοσίου 13 εβδομάδων (στόχος ήταν 
η άντληση 75 εκατομμυρίων ευρώ και 
αντλήθηκαν λόγω χαμηλών προσφορών 38 
εκατομμύρια ευρώ με αυξημένο επιτόκιο).

Η σταδιακή άρση των περιοριστικών 
μέτρων δημιουργεί προσδοκίες για επα-
ναδραστηριοποίηση της οικονομίας, ενώ 
υπάρχουν και οι εκτιμήσεις ότι κάποια μέτρα 
θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Για πα-
ράδειγμα, η Κύπρος προχώρησε στο κλείσιμο 

των εργοταξίων, κάτι που δεν εφαρμόστηκε 
απ’ όλες τις χώρες, ενδεχομένως διότι οι 
εργασίες διεξάγονταν σε υπαίθριο χώρο.

Το κλείσιμο των εργοταξίων, πέρα από 
την αδρανοποίηση ενός ισχυρού για την 
οικονομία τομέα (και τη μη άντληση των 
κεφαλαίων από τις τράπεζες που έχουν 
μαζευτεί από προπωλήσεις και τα οποία 
ελευθερώνονται με βάση την πρόοδο των 
κατασκευαστικών έργων), οδήγησε επί-
σης στη μεγάλη αύξηση των δικαιούχων 
επιδομάτων, εφόσον ο τομέας εργοδοτεί 
μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Φυσικά αυτό 
καταγράφεται ως σχόλιο κάποιων αναλυ-
τών, αλλά προτεραιότητα είναι πάντοτε η 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Σε τέτοιες συνθήκες είναι αναμενόμενο 
να υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης από 
την αγορά, με τις κεντρικές τράπεζες να 
προχωρούν σε έκτακτα μέτρα. Χαρακτη-
ριστικό του μεγέθους της προσπάθειας 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
(ΕΚΤ) να χορηγήσει ρευστότητα στην 
αγορά είναι τα στατιστικά που αφορούν 
τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης 
και οι σαρωτικές αγορές περιουσιακών 
στοιχείων που αυξάνουν τον ισολογισμό της.

Τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρω-
σης αποτέλεσαν, τουλάχιστον στην αρχή 
της προηγούμενης κρίσης, έκτακτα μέτρα 
νομισματικής πολιτικής ενίσχυσης της ανά-
πτυξης, με βασικό στόχο την αποκατάσταση 
του πληθωρισμού. Στην πορεία τα μέτρα 
αυτά παραμένουν για μεγάλο χρονικό διά-
στημα, εφόσον η ανάπτυξη της παγκόσμιας 
οικονομίας παρουσιαζόταν αδύναμη, ενώ 
με το ξέσπασμα της πανδημίας τα προγράμ-
ματα έχουν ενισχυθεί σημαντικά.

Με βάση τα στατιστικά, τα προγράμμα-
τα ποσοτικής χαλάρωσης από μόνα τους 

δεν κατάφεραν τον στόχο της επαναφοράς 
των οικονομιών σε πορεία ανάπτυξης, 
εφόσον είναι απαραίτητο να συνοδευτούν 
με δημοσιονομικά μέτρα.

Η επιπλέον ρευστότητα που δημι-
ουργήθηκε στα τραπεζικά ιδρύματα δεν 
μπόρεσε να διοχετευτεί αποτελεσματικά 
στην αγορά. Υπήρχαν αξιόλογα έργα, τα 
οποία θα μπορούσαν να χρηματοδοτη-
θούν. Αυτό δεν έγινε επειδή είτε δεν είχε 
εξευρεθεί το απαραίτητο ποσοστό ιδίων 
κεφαλαίων που προνοούν οι κανόνες της 
Κεντρικής Τράπεζας είτε η εταιρεία / ο 
όμιλος στον οποίο ανήκε το έργο ήταν 
υπερχρεωμένη/ος και δεν μπορούσε να 
αντλήσει επιπλέον δανειοδότηση.

Η παραχώρηση των κρατικών εγγυήσε-
ων θα δώσει τη δυνατότητα στα τραπεζικά 
ιδρύματα να προχωρήσουν σε χρημα-
τοδοτήσεις αφού πρώτα αξιολογήσουν 
τον δανειολήπτη, ενώ ενδεχόμενη μη σω-
στή χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου 
εργαλείου ενδεχομένως να επιβαρύνει 
σημαντικά τα δημόσια οικονομικά στο 
μέλλον (όταν για παράδειγμα ο δανειολή-
πτης δεν αποπληρώνει το δάνειό του και 
το τραπεζικό ίδρυμα απαιτεί την αποπλη-
ρωμή από το κράτος μέσω της συμφωνίας 
παραχώρησης των εγγυήσεων).

Επιπλέον, η παραχώρηση των εγ-
γυήσεων πιθανώς να απαντά και στον 
φόβο των τραπεζών να μην υπάρξει νέα 
αυξητική τάση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων. Αυτό αφορά όχι μόνο νέα δάνεια 
αλλά και δάνεια που ήταν εξυπηρετού-
μενα, με τον δανειολήπτη μετά τη λήξη 
της περιόδου αναστολής δόσεων να μην 
μπορεί να ανταποκριθεί στις δόσεις του.

Ένας επιπλέον προβληματισμός που 
έχουν οι διοικήσεις των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων είναι το πώς θα επηρεαστούν 
οι σχεδιασμοί που τρέχουν σε σχέση με 
τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χαρ-
τοφυλακίων τους, κυρίως σε ό,τι αφορά 
τις πωλήσεις πακέτων δανείων.

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας μιας 
επιχείρησης είναι ο τρόπος χρηματοδό-
τησής της. Η υψηλή μόχλευση προκαλεί 
προβλήματα στην κερδοφορία αλλά και 
στην ρευστότητα, τα οποία γίνονται πιο 
έντονα στις περιόδους κρίσεων.

Στην Κύπρο, το μεγαλύτερο ποσοστό 
χρηματοδότησης προέρχεται από τον 
τραπεζικό δανεισμό. Τα τελευταία χρόνια 
άρχισαν να αναπτύσσονται εναλλακτικές 
μέθοδοι χρηματοδότησης επενδύσεων 
και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
όπως τα επενδυτικά ταμεία.

Τα επενδυτικά ταμεία ή οι οργανισμοί 
συλλογικών επενδύσεων αποτελούν ση-
μαντικό μέρος της παγκόσμιας αγοράς 
χρηματοοικονομικών μέσων. Προσελκύουν 
μεγάλο όγκο επενδύσεων, διότι προσφέ-
ρουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, όπως 
η διασπορά του κινδύνου και η δυνατότητα 
επένδυσης σε έργα ή χρηματοοικονομικά 
μέσα, στα οποία ο επενδυτής από μόνος 
του (δηλαδή χωρίς τη συμμετοχή του σε 
οργανισμό συλλογικών επενδύσεων) δεν 
θα μπορούσε να έχει πρόσβαση.

Το πλεονέκτημα αυτών των εναλλα-
κτικών μεθόδων είναι ότι τα ποσά που 
επενδύονται έχουν τη μορφή ιδίων κεφα-
λαίων και όχι δανεισμού, διατηρώντας με 
αυτόν τον τρόπο τα ποσοστά μόχλευσης 
των επιχειρήσεων και το κόστος εξυπη-
ρέτησης του χρέους σε χαμηλά επίπεδα.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) 
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσματι-
κά, ώστε να συμβάλει θετικά στην ευρύτερη 

προσπάθεια για ενίσχυση του τομέα των 
υπηρεσιών και της οικονομίας γενικότερα. 
Οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν μέσω του 
ΧΑΚ να αντλήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια 
προς ανάπτυξή τους. Η χρηματιστηριακή 
αγορά παρέχει στους επενδυτές (διεθνείς 
και εγχώριους) έναν μηχανισμό εισόδου 
και εξόδου στις επενδύσεις τους, κάτι που 
θα πρέπει να αξιοποιηθεί, εφόσον το εν-
διαφέρον τα τελευταία χρόνια μειώνεται.

Είναι απαραίτητο να υπάρξει εισαγωγή των 
μεριδίων επενδυτικών ταμείων (Funds) στο 
ΧΑΚ, να αναπτυχθεί ο τομέας των Παραγώγων 
Προϊόντων και να προωθηθεί η εισαγωγή 
περαιτέρω εταιρειών στη Νέα Αγορά του 
ΧΑΚ - ΝΕΑ (που απευθύνεται κυρίως σε 
μικρομεσαίες και καινοτόμες επιχειρήσεις). 
Πρέπει επιπλέον να ενθαρρυνθεί η εισα-
γωγή στο ΧΑΚ καινοτόμων επιχειρήσεων, 
επιχειρήσεων ενεργειακής δραστηριότητας, 
π.χ. φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα, κ.ά.

Η διασφάλιση της χρηματοδότησης μιας 
επιχείρησης είναι απαραίτητο στοιχείο για την 
επιβίωσή της. Η στήριξη μέσω δανεισμού 
στις εποχές που υπάρχουν ελλείμματα λόγω 
κρίσης είναι θεμιτή για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, αλλά η επιχείρηση πρέπει να ανα-
διοργανωθεί μέσα στο οικονομικό περιβάλλον 
που δραστηριοποιείται και να διασφαλίσει τη 
«ρευστοτική» της επιβίωση. Αυτό σημαίνει 
σωστή ετοιμασία προϋπολογισμού και διαχεί-
ριση των διαθέσιμων πόρων, ενώ θα πρέπει 
να διασφαλίσει την ανάλογη ρευστότητα μέσα 
από το δίκτυο πωλήσεών της.

Η κρίση του κορωνοϊού σίγουρα θα 
αφήσει απώλειες και η επιχειρηματική 
κοινότητα καλείται με τη στήριξη της πο-
λιτείας και του χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος να τις περιορίσει στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό.

Ενίσχυση της 
χρηματοδότησης 
της οικονομίας



καθώς και κριτήρια για την ασφαλή και 
σταδιακή αποκατάσταση των τουριστικών 
δραστηριοτήτων και για την ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων υγείας για ιδρύματα φι-
λοξενίας, όπως ξενοδοχεία.

Η Κομισιόν προτείνει ότι οι γενικοί 
περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία 
θα πρέπει να αντικατασταθούν από πιο 
στοχοθετημένα μέτρα. Προτείνεται, τα κρά-
τη-μέλη να ενεργούν βάσει τριών κριτη-
ρίων, τα οποία είναι: η επιδημιολογική, 
με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς όπου η 
κατάσταση βελτιώνεται, βάσει καθοδήγησης 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων (ECDC), χρησιμοποιώντας 
τον περιφερειακό χάρτη που αναπτύχθηκε 
από το ECDC, η δυνατότητα εφαρμογής 
μέτρων περιορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια 
του ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοριακών διαβάσεων και πρόσθετων 
διασφαλίσεων και μέτρων όπου η φυσική 
απόσταση μπορεί να είναι δύσκολο να 
διασφαλιστεί καθώς και οικονομικά και 
κοινωνικά ζητήματα, που δίνουν προτε-
ραιότητα στη διασυνοριακή κυκλοφορία 
σε βασικούς τομείς δραστηριότητας και 
συμπεριλαμβανομένων προσωπικών 
λόγων.

Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις και γενικώς 
τις μεταφορές, η Κομισιόν προτείνει την 
ελαχιστοποίηση της επαφής κατά την 
αναχώρηση, ενώ όπου είναι δύσκολο να 
διασφαλιστεί η φυσική απόσταση, πρέπει να 
ληφθούν πρόσθετα μέτρα προστασίας,  για 
παράδειγμα, η χρήση μάσκας προσώπου, 
η μη χρήση φαγητού κατά τις πτήσεις, η 
ενίσχυση του εξαερισμού και άλλα.

Οι οδηγίες για τα πρωτόκολλα υγείας 
δεν είναι δεσμευτικές. Στοχεύουν δε στη 
διασφάλιση της συνοχής στην ανάπτυξη και 
εφαρμογή μέτρων πρόληψης και ελέγχου 
των λοιμώξεων μέσω μιας συντονισμένης 
προσέγγισης εντός των περιφερειών και 
των κρατών μελών.

Παράλληλα, στις συστάσεις της η Κο-
μισιόν ξεκαθαρίζει ότι απαγορεύονται οι 
διακρίσεις για όλους τους πολίτες της ΕΕ 
και τονίζει ότι σύμφωνα με τους κανόνες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ταξιδιώτες 
έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ 
κουπονιών ή επιστροφής χρημάτων για 
ακυρωμένα εισιτήρια μεταφοράς.

Ο Tom Friedman, 
αρθρογράφος 
της New York 

TImes, έγραψε τον 
περασμένο μήνα ότι 

η παρούσα γενιά 
θα υπολογίζει τις 

χρονικές περιόδους 
ως “π.Κ.” και 

“μ.Κ.”, δηλαδή προ 
Κορωνοϊού και 

μετά Κορωνοϊού 
εποχή. Την άποψη 
αυτή υιοθέτησε και 

ο Sanjay K. Ne-
pal, καθηγητής 

Γεωγραφίας 
και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος 

στο Πανεπιστήμιο 
του Waterloo του 
Καναδά, ο οποίος 

σε άρθρο του 
σημείωσε ότι η 

πανδημία προσέφερε 
και μια ευκαιρία 
στην παγκόσμια 

τουριστική 
βιομηχανία να κάνει 
“reset”, να γίνει μία 
επαναφορά και ένας 
επαναπροσδιορισμός 
του τουρισμού σε μία 
περισσότερο βιώσιμη 

εκδοχή  

Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΜΕ ΌΛΕΣ ΤΊΣ 
ΑΡΝΗΤΊΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΊΕΣ ΠΌΥ 
ΕΠΕΦΕΡΕ, ΑΝ ΚΑΊ ΕΒΑΛΕ 
ΌΥΣΊΑΣΤΊΚΑ ΤΌΝ ΤΌΥΡΊΣΜΌ 
ΣΕ ΠΑΥΣΗ ΓΊΑ ΤΌ 2020, ΦΑΊ-
ΝΕΤΑΊ ΓΊΑ ΠΌΛΛΌΥΣ ΩΣ ΜΊΑ 
ΕΥΚΑΊΡΊΑ ΕΠΑΝΑΠΡΌΣΔΊΌΡΊ-
ΣΜΌΥ ΤΗΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ ΑΛΛΑ 
ΚΑΊ ΤΌΥ ΠΡΌΣΦΕΡΌΜΕΝΌΥ 
ΠΡΌΪΌΝΤΌΣ  

Τ
ο 2019 πραγματοποιήθη-
καν στη χώρα μας σχεδόν 
4 εκατομμύρια αφίξεις 
ξένων επισκεπτών. Σή-
μερα, μέσα Μαΐου, τα 
αεροδρόμια παραμένουν 
κλειστά, καθώς η πανδη-

μία εξακολουθεί να πλήττει τις περισσότε-
ρες χώρες του εξωτερικού, αλλά κυρίως 
τις παραδοσιακές αγορές από τις οποίες 
προσελκύαμε τουρισμό. Οι εικόνες στα 
τουριστικά θέρετρα πρωτοφανείς. Στην Αγία 
Νάπα οι δρόμοι είναι άδειοι, εστιατόρια 
και μπυραρίες παραμένουν κλειστά, και 
η περιοχή μοιάζει με πόλη φάντασμα. Το 
ίδιο κι ο Πρωταράς, ο οποίος διατηρεί την 
εικόνα που συνήθως έχει στα μέσα του 
χειμώνα, όταν η περιοχή “κλείνει” μετά 
το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου. Με 
μια βόλτα, τουλάχιστον, σε αυτά τα δύο 
πασίγνωστα και δημοφιλή θέρετρα για 
τους ξένους επισκέπτες, μπορεί κανείς να 
δει μια άλλη όψη. Εικόνες πρωτοφανείς, 
με τις δημοφιλείς παραλίες της Μεσογείου 
να μετρούν μερικούς μόνο λουομένους. 
Μακρόνησος, Nissi Beach, Fig Tree Bay, 

Sunrise και Κόννος φαίνονται, σχεδόν, σαν 
άθικτο φυσικό τοπίο, όπου το ανθρώπι-
νο πόδι δεν έχει ακόμη πατήσει. Στους 
δρόμους με τις γνωστές μπυραρίες της 
Αγίας Νάπας δεν κυκλοφορεί ψυχή. Εκεί 
όπου τέτοια εποχή, κατά τις βραδινές ώρες, 
η μουσική θα έπαιζε στη διαπασών και 
χιλιάδες ξένοι τουρίστες θα κατέκλυζαν 
τους δρόμους. Παρ’ όλα αυτά, σήμερα 
μπορεί κανείς να ακούσει το κελάηδημα 
των πουλιών από τη “γέρικη συκομουριά” 
του Σεφέρη, στο μεσαιωνικό μοναστήρι 
της πόλης, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. 

Μια ευκαιρία «επαναφοράς»;
Η πανδημία του νέου κορωνοϊού, με 

όλες τις αρνητικές συνέπειες που επέφερε, 
αν και έβαλε ουσιαστικά τον τουρισμό σε 
παύση για το 2020, φαίνεται για πολλούς 
ως μία ευκαιρία επαναπροσδιορισμού της 
ταυτότητας αλλά και του προσφερόμενου 
προϊόντος. Μάλιστα, o Tom Friedman, 
αρθρογράφος της New York Times, έγραψε 
τον περασμένο μήνα ότι η παρούσα γενιά 
θα υπολογίζει τις χρονικές περιόδους ως 
“π.Κ.” και “μ.Κ.”, δηλαδή προ Κορωνοϊού 
και μετά Κορωνοϊού εποχή. Την άποψη 
αυτή υιοθέτησε και ο Sanjay K. Nepal, 
καθηγητής Γεωγραφίας και Διαχείρι-
σης Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο 
του Waterloo του Καναδά, ο οποίος σε 
άρθρο του σημείωσε ότι η πανδημία προ-
σέφερε και μία ευκαιρία στην παγκόσμια 
τουριστική βιομηχανία να κάνει “reset”, 
να γίνει μία επαναφορά και ένας επα-
ναπροσδιορισμός του τουρισμού σε μία 
περισσότερο βιώσιμη εκδοχή. 

Το συγκεκριμένο εγχείρημα φαίνεται 
να έχει κατανοήσει και η χώρα μας, με 
το μοναδικό βίντεο του Νικόλα Πέτρου, 
ενός νεαρού μόλις 23 ετών από το Πα-
ραλίμνι, ο οποίος σε συνεργασία με το 
Υφυπουργείο Τουρισμού δημιούργησε 
ένα δίλεπτο προωθητικό βίντεο, στο οποίο 
προβάλλονται οι αυθεντικές και αληθινές 
ομορφιές του νησιού μας με το σλόγκαν 
“Έρχονται καλύτερες μέρες” και αποτε-
λεί, ίσως, το καλύτερο promo video που 
φτιάχτηκε ποτέ για τη χώρα μας. Αυτή η 
αυθεντικότητα, ο επαναπροσδιορισμός 
στην απλότητα αλλά συνάμα και η εκτί-

μηση της πραγματικής εικόνας και των 
αξιών του τόπου μας, είναι ο μοναδικός 
στόχος σε αυτήn την παύση στην οποία 
βρίσκεται ο τουρισμός και αποτελεί την 
τελευταία ευκαιρία για να καταφέρουμε 
να δημιουργήσουμε έναν βιώσιμο του-
ρισμό. Εξάλλου, φαίνεται ότι η πανδη-
μία θα δημιουργήσει νέες τάσεις αλλά 
και νέους τρόπους, με τους οποίους οι 
ταξιδιώτες θα επιλέγουν τα ταξίδια τους, 
ενώ είναι προφανές ότι η επιλογή του 
κάθε προορισμού θα γίνεται, πλέον, με 
αυστηρότερα κριτήρια.

Ανοίγει μόλις το 20-30%
των ξενοδοχείων

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Πρόεδρος 
του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου ανέφερε ότι 
οι εκτιμήσεις για τη φετινή τουριστική 
περίοδο προκαλούν απαισιοδοξία. Κι 
αυτό γιατί αναμένεται μόλις ένα 20-30% 
των ξενοδοχείων, τουλάχιστον σε Αγία 
Νάπα και Πρωταρά, να ανοίξουν για τη 
φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Αφενός τα 
λειτουργικά έξοδα ενός ξενοδοχείου, τα 
οποία είναι πολύ υψηλά και αφετέρου ο 
φόβος της τήρησης των αυστηρών συστά-
σεων της Κομισιόν και ίσως η ενδεχόμενη 
εμφάνιση κρούσματος αποθαρρύνουν 
τους περισσότερους ξενοδόχους από το 
να ανοίξουν. Παράλληλα, οι παραδοσια-
κές για τη χώρα μας αγορές, όπως είναι 
η Μεγάλη Βρετανία, η Ρωσία αλλά και 
οι Σκανδιναβικές χώρες δεν φαίνονται 
απόλυτα έτοιμες να εξέλθουν της παν-
δημίας, ενώ εν αναμονή του πλάνου 
συνδεσιμότητας που θα εγκριθεί, όπως 
όλα δείχνουν, την ερχόμενη εβδομάδα 
από το Υπουργικό Συμβούλιο, τα μέτρα 
τα οποία θα ισχύουν, δεν αποκλείεται να 
αποθαρρύνουν τους ταξιδιώτες να επι-
σκεφθούν τη χώρα μας. Από την άλλη, οι 
προσπάθειες για εξεύρεση νέων αγορών 
πέφτουν στο αδιέξοδο της συνδεσιμότητας, 
ενώ δυσεπίλυτο εμπόδιο για τουριστική 
κίνηση εν μέσω 2020 παραμένει και το 
θέμα της εποχικότητας, αφού η  ξενοδο-
χειακή βιομηχανία έβαζε συνήθως λου-
κέτο μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Βέβαια, 
στα συμπαρομαρτούντα της κρίσης της 
πανδημίας είναι και το κλείσιμο όλων των 
συναφών με τον τουρισμό επιχειρήσεων, 

που δεν είναι λίγες. Στη διάρκεια αυτής της 
κρίσης συνειδητοποιεί κανείς πιο εύκολα 
το βάρος το οποίο επωμίζεται η τουριστική 
βιομηχανία για τη χώρα μας, αφού χάρη 
σε αυτήν επιβιώνουν εκατοντάδες άλλες 
επιχειρήσεις, όπως χώροι εστίασης, με-
ταφορές και διοργάνωση γάμων.

Κατευθυντήριες γραμμές
από Κομισιόν

Την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν 
ανακοίνωσε ένα πακέτο κατευθυντήριων 
γραμμών και συστάσεων, μέσω των οποί-
ων αναμένει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη 
να άρουν σταδιακά τους ταξιδιωτικούς 
περιορισμούς και να επιτρέψουν στις 
τουριστικές επιχειρήσεις να ανοίξουν ξανά.

Σύμφωνα με την Κομισιόν και σύμφωνα 
με όσα δημοσίευσε σε σχετικό δελτίο Τύπου 
το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα 
ταξίδια στο εξωτερικό θα εξαρτηθούν από 
την εξέλιξη της κατάστασης της δημόσιας 
υγείας στα κράτη-μέλη, το άνοιγμα των 
εσωτερικών συνόρων θα γίνει σταδιακά, 
σε 2 φάσεις και με συνεννόηση κρατών με 
ομοειδή επιδημιολογική κατάσταση, για 
τα ξενοδοχεία και τις πτήσεις προτείνονται 
προληπτικά μέτρα αποστασιοποίησης, ενώ 
οι επιβάτες διατηρούν το δικαίωμά τους 
σε πλήρη χρηματική αποζημίωση, ακό-
μα και αν έχουν ήδη λάβει, ή θα λάβουν 
voucher - η αποδοχή των οποίων παρα-
μένει μόνο εθελοντική. Όπως σχολίασε η 
Αντιπρόεδρος Βέσταγκερ: «Αυτό δεν θα 
είναι ένα κανονικό καλοκαίρι», αλλά τα 
μέτρα είναι απαραίτητα για να μη χαθεί 
εντελώς η τουριστική περίοδος.

Συγκεκριμένα, το πακέτο για τον τουρι-
σμό και τις μεταφορές περιλαμβάνει μια 
συνολική στρατηγική για την ανάκαμψη 
το 2020 και μετά, μια κοινή προσέγγιση 
για την αποκατάσταση της ελεύθερης κυ-
κλοφορίας και την άρση των περιορισμών 
στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ με σταδια-
κό και συντονισμένο τρόπο, ένα πλαίσιο 
για τη στήριξη της σταδιακής αποκατά-
στασης των μεταφορών διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την ασφάλεια των επιβατών 
και του προσωπικού, μια πρόταση που 
στοχεύει να κάνει τα ταξιδιωτικά κουπόνια 
μια ελκυστική εναλλακτική λύση για την 
επιστροφή χρημάτων για τους καταναλωτές, 

Της Κυριακής
17.05.2020
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Τουρισμός σε παύση

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ
pavlikkasm@sigmatv.com



Το Υπουργείο Εργασίας, στην προ-
σπάθειά του να εξαλειφθούν τα 
λάθη, εξέδωσε ενημερωτικό υλι-

κό με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις 
πολιτών: 

1. Πώς θα ξέρω αν η αίτηση που 
υπέβαλα είναι σωστή, αν δεν έχω κάνει 
κάποιο λάθος;

Λαμβάνετε αμέσως μήνυμα SMS ότι 
ήταν επιτυχής η υποβολή. Αν υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα με τα στοιχεία που 
καταχωρίσατε, θα ενημερωθείτε αφού 
εξεταστεί η αίτηση.

2. Υπέβαλα αίτηση και έλαβα το επί-
δομα για την πρώτη περίοδο. Τι πρέπει 
να κάνω για να λάβω το ειδικό επίδομα 
και για τη δεύτερη περίοδο 13/4-12/5; 
Ποιες αιτήσεις υποβάλλουν οι εργοδό-
τες και ποιες οι εργοδοτούμενοι;

Πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση για τα 
Σχέδια Πλήρους και Μερικής Αναστολής 
από τον εργοδότη. Αν πρόκειται για την 
Ειδική Φροντίδα και το Επίδομα Ασθενείας, 
η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από τον 
ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Συγκεκριμένα:
•  Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν: Την αίτη-

ση για την Ειδική Άδεια για Φροντίδα 
Παιδιών (ΕΕΑ.1) και την αίτηση για το 

Ειδικό Επίδομα Ασθενείας (ΕΕΑ.2).
•  Οι εργοδότες: Την αίτηση για το 

Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής 
Εργασιών της Επιχείρησης (ΕΕΑ.3) 
και την αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο 
Μερικής Αναστολής Εργασιών της 
Επιχείρησης (ΕΕΑ.4).

•  Εργοδότες που έχουν προβεί σε προ-
σλήψεις μετά την 1/2/2020, πρέπει 
οπωσδήποτε, πριν από την υποβολή των 
πιο πάνω αιτήσεων, να συμπληρώσουν 
πρώτα τη Δήλωση Υποβολής Στοιχείων 
Νέων Εργοδοτουμένων (ΕΕΑ.7), η οποία 
αφορά σε προσλήψεις εργοδοτουμέ-
νων κατά τους μήνες Φεβρουάριο και 
Μάρτιο 2020.

•  Οι Αυτοτελώς Εργαζόμενοι: Την αί-
τηση για το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς 
Εργαζομένων (ΕΕΑ.5).

3. Πότε θα πραγματοποιηθούν οι 
πληρωμές για τη δεύτερη περίοδο;

Οι πληρωμές υπολογίζεται να πραγ-
ματοποιηθούν με το κλείσιμο των αιτή-
σεων - προς το παρόν η προθεσμία για 
υποβολή αίτησης λήγει στις 20/5.

4. Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού 
Λογαριασμού (ΙΒΑΝ):

Αν έχει ήδη υποβληθεί από την πρώτη 

περίοδο και έχει επιβεβαιωθεί, δηλα-
δή αν λάβατε επίδομα, δεν χρειάζεται 
να υποβληθεί ξανά το ΙΒΑΝ.

Αν υπέβαλα σωστά τα στοιχεία τραπε-
ζικού λογαριασμού αλλά δεν πληρώθηκα, 
πρέπει να υποβάλω ξανά τη Δήλωση 
Στοιχείων Τραπ. Λογαριασμού.

Τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού 
που καταχωρίσθηκαν κατά την πρώτη 
περίοδο και επιβεβαιώθηκαν, δεν μπο-
ρούν να αλλάξουν.

Δεν μπορώ να υποβάλω IBAN ξένης 
τράπεζας αντί κυπριακής για να κατα-
βληθεί το επίδομα. 

5. Δεν πήρα μήνυμα ότι έχω κάνει 
κάποιο λάθος, αλλά ούτε και πληρώ-
θηκα. Τι να κάνω;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα 
με τον εργοδότη σας για να ελεγχθεί 
το λάθος που έγινε στη υποβολή της 
αίτησης.

6. Προσλήφθηκα Φεβρουάριο/
Μάρτιο, τι πρέπει να κάνω;

Να υποβάλει την αίτηση ΕΕΑ7 ο ερ-
γοδότης πρώτα και μετά να σας συμπερι-
λάβει στην αίτηση που θα υποβάλει για 
τη συμμετοχή της επιχείρησης σε Σχέδιο 
Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης.

7. Στην αίτηση για την Ειδική Άδεια 
Φροντίδας Παιδιών δεν μπορώ να 
καταχωρίσω τα στοιχεία όλων των 
παιδιών μου κάτω των 15.

Για σκοπούς έγκρισης της αίτησης 
δεν χρειάζεται να καταχωρισθούν πέραν 
του ενός παιδιού.

8. Είμαι υπάλληλος του Δημόσιου 
ή Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ποια 
αίτηση να συμπληρώσω;

Τα ειδικά σχέδια του ΥΕΠΚΑ αφο-
ρούν μόνο ιδιωτικούς υπαλλήλους. Οι 
Λειτουργοί του Δημόσιου ή Ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα μέχρι τις 5.5.2020 πρέπει 
να πληρωθούν κανονικά από τον Δημόσιο 
ή Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και μετά τις 
5.5.2020 θα πρέπει να συμπληρώσουν 
ειδική αίτηση στον Προϊστάμενό τους και 
όχι στο Υπουργείο Εργασίας.

Τέλος, όσον αφορά τα προβλήματα 

ταυτοποίησης στοιχείων, οι εργοδότες 
καλούνται να επικοινωνούν με τους 
ίδιους τους εργοδοτούμενούς τους για 
επιβεβαίωση των στοιχείων που δόθηκαν 
κατά την εγγραφή τους στις Υπηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (δηλαδή, Αριθμό 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αριθμό Δελτίου 
Ταυτότητας, Αριθμό Δελτίου Εγγραφής 
Αλλοδαπού, Αριθμό Εγγραφής Ευρωπαίου 
Πολίτη). Παράλληλα, εργαζόμενοι που 
προβαίνουν οι ίδιοι στη συμπλήρωση 
ηλεκτρονικών αιτήσεων Ειδικών Επιδο-
μάτων (Ειδική Άδεια Φροντίδας, Ειδικό 
Επίδομα Ασθενείας), θα πρέπει, επίσης, 
να καταχωρούν τα στοιχεία τους με βάση 
τα στοιχεία εγγραφής τους στις Υπηρεσίες 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η 
επικοινωνία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για την τροποποίηση ή την 
επικαιροποίηση των στοιχείων των εργο-
δοτουμένων, οι εργοδότες ή οι εργαζόμενοι 
ανάλογα μπορούν να απευθύνονται στις 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων στους 
πιο κάτω τηλεφωνικούς αριθμούς: Επαρχία 
Λευκωσίας στο 22409732, 22878142, 
Επαρχία Λεμεσού στο 25804371, Επαρχία 
Λάρνακας στο 24805233, Επαρχία Πάφου 
στο 26821243, Επαρχία Αμμοχώστου 
στο 23816530. 

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε 

Σ
την αναμονή βρίσκονται 
χιλιάδες εργαζόμενοι για 
να λάβουν την πολυπό-
θητη στήριξη από το κρά-
τος για την ανακούφιση 
των επιπτώσεων που 
προκλήθηκαν από την 

έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Η δεύτερη φάση των σχεδίων στήριξης 
που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση για τους 
εργαζομένους και τις επιχειρήσεις αφο-
ρούσε την περίοδο 13 Απριλίου με 12 
Μαΐου, ωστόσο οι πληρωμές -σύμφωνα 
με την αρμόδια Υπουργό Εργασίας, Ζέτα 
Αιμιλιανίδου- θα αρχίσουν να γίνονται 
σταδιακά μετά τις 20 Μαΐου. 

Τα σχέδια στήριξης
Οι αιτήσεις για τον δεύτερο γύρο των 

σχεδίων στήριξης αναρτήθηκαν στην ει-
δική ιστοσελίδα (www.coronavirus.mlsi.
gov.cy) του Υπουργείου Εργασίας για τον 
κορωνοϊό από τις 6 Μαΐου. Οι αιτήσεις 

αφορούσαν τα σχέδια για την Ειδική Άδεια 
Φροντίδας Παιδιών, το Ειδικό Επίδομα 
Ασθενείας και το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς 
Εργαζομένων για την περίοδο 13/4/2020 
μέχρι 12/5/2020 και καλούνταν οι εργο-
δοτούμενοι που εμπίπτουν στις διατάξεις 
των εν λόγω Σχεδίων να συμπληρώσουν 
νέα αίτηση για τη νέα περίοδο. 

Ακολούθως στις 10 Μαΐου αναρτήθη-
καν οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Ειδικό 
Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της 
Επιχείρησης και η αίτηση για το Ειδικό 
Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της 
Επιχείρησης και αυτήν τη φορά καλούνταν 
οι εργοδότες να τις υποβάλουν. Περαιτέρω, 
αναρτήθηκε η Δήλωση Υποβολής Στοι-
χείων Νέων Εργοδοτουμένων, η οποία 
αφορά σε προσλήψεις εργοδοτουμένων 
κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 
2020, η οποία απαιτείται να συμπληρω-
θεί από τους εργοδότες προτού αιτηθούν 
για την παροχή οποιουδήποτε Ειδικού 
Επιδόματος. Επίσης αναρτήθηκε η αίτη-

ση για Χορήγηση Ειδικού Επιδόματος 
Ανεργίας σε πρόσωπα που ελάμβαναν 
ανεργιακό επίδομα, το οποίο εξαντλήθηκε 
είτε τον Φεβρουάριο, είτε τον Μάρτιο είτε 
τον Απρίλιο 2020.

Τονίζεται ότι από την υποβολή αιτήσεων 
με τα τραπεζικά τους στοιχεία εξαιρούνται 
οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν υποβάλει 
αίτηση και έχουν ήδη πληρωθεί για την 
πρώτη περίοδο.

Γιατί καθυστερούν
οι πληρωμές 

Την κρατική ενίσχυση από τα εν 
λόγω σχέδια λόγω των επιπτώσεων 
που προκλήθηκαν από την πανδημία 
του κορωνοϊού αναμένουν να λάβουν 
πέραν των 250 χιλιάδων εργαζομένων. 
Πρόκειται για 220 χιλιάδες μισθωτούς 
και 31 χιλιάδες αυτοτελώς εργαζόμενους 
που θα αιτούνται συμμετοχής στα σχέδια 
για την περίοδο 13 Απριλίου μέχρι 12 
Μαΐου. Όπως δήλωσε στη «Σημερινή» η 

αρμόδια Υπουργός, μέχρι τις 20 Μαΐου θα 
ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων, 
ενώ αμέσως μετά θα αρχίσει η σταδιακή 
καταβολή των επιδομάτων. 

Υπενθυμίζεται πως κατά την πρώτη 
φάση των σχεδίων, πρώτα καταβλήθηκαν 
οι πληρωμές για τα επιδόματα ασθενεί-
ας, γονέων και αυτοτελώς εργαζομένων, 
ενώ ακολούθησαν οι πληρωμές των ερ-
γαζομένων που συμμετείχαν στα σχέδια 
μερικής ή πλήρους αναστολής εργασιών 
των επιχειρήσεων. Η πρώτη φάση αφο-
ρούσε την περίοδο από τις 16 Μαρτίου 
2020 μέχρι και τις 12 Απριλίου και οι 
πληρωμές έγιναν έγκαιρα, αρχίζοντας 
από τις 14 Απριλίου. 

Η καθυστέρηση που παρατηρείται 
στις πληρωμές κατά τη δεύτερη φάση 
των σχεδίων οφείλεται στον μεγάλο όγκο 
αιτήσεων που υποβλήθηκαν, αφού αυτήν 
τη φορά προστέθηκαν και άλλες κατηγο-
ρίες δικαιούχων, που δεν υπήρχαν κατά 
την πρώτη φάση. Την ίδια ώρα, αρκετά 

είναι και τα λάθη που γίνονται κατά την 
υποβολή των αιτήσεων, οι οποίες καθυ-
στερούν ακόμη περισσότερο τη διαδικασία 
εξέτασής τους. Κάποιοι, μάλιστα, φαίνεται 
ότι προβαίνουν επίτηδες σε λάθη, με απο-
τέλεσμα να καταχρώνται τον χρόνο των 
λειτουργών του Υπουργείου Εργασίας. 
Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις τις 
οποίες αποκάλυψε σε δηλώσεις του στο 
«Σίγμα» ο στενός συνεργάτης της Υπουρ-
γού Εργασίας, Φάνος Κουρουφέξης. Η 
μία περίπτωση αφορούσε τη «Βασίλισσα 
Ελισάβετ», η οποία αποφάσισε να υποβάλει 
αίτηση για ειδικό επίδομα και, σαν να μην 
έφτανε αυτό, πήγε και να διαμαρτυρηθεί 
στο Υπουργείο ότι δεν έλαβε το επίδομά 
της. Άλλο παράδειγμα ήταν ο «Κόκος Κό-
κου», ο οποίος κι αυτός αποφάσισε να 
λάβει επίδομα από την Κυβέρνηση. Ο 
κ. Κουρουφέξης επανέλαβε ότι πρέπει 
να γίνεται προσεκτικά η συμπλήρωση 
των αιτήσεων τόσο από τους εργοδότες 
όσο και από τους υπαλλήλους. 

Μετά τις 20 Μαΐου
η καταβολή επιδομάτων

Η ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΓΊΑ ΥΠΟ-
ΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΊΤΗΣΕΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΊΑ 
ΣΤΗΡΊΞΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗ-
ΣΗΣ ΛΗΓΕΊ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕ-
ΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΊ ΑΜΕΣΩΣ 
ΜΕΤΑ ΘΑ ΑΡΧΊΣΟΥΝ ΣΤΑΔΊ-
ΑΚΑ ΟΊ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

19μένουμεασφαλείς
staysafe

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

nicolaouth@simerini.com



H 
πανδημία του 
COVID-19 έφερε 
τα πάνω κάτω στις 
ζωές μας, άλλαξε 
τις συνήθειές μας 
και τον τρόπο που 
λειτουργούμε στην 

προσωπική και επαγγελματική μας ζωή. 
Έφερε όμως και θετικά αποτελέσματα για 
έργα και πρωτοβουλίες που για χρόνια 
δεν προχωρούσαν. Έφερε την ψηφιακή 
μεταμόρφωση στα σπίτια μας, ενίσχυσε 
τις συνέργειες μεταξύ δημόσιου και ιδι-
ωτικού τομέα για τη νέα ψηφιακή εποχή.

Μια από αυτές τις μεγάλες και θετικές 
αλλαγές, ευεργετική για τους πολίτες της 
Κύπρου, είναι και ο νέος και ευκολότε-
ρος τρόπος πρόσβασης στις κυβερνητικές 
υπηρεσίες. Πλέον, δίνεται μια μεγάλη 
ευκαιρία στους πολίτες: Να σταματήσουν 
να περιμένουν στις ουρές των κρατικών 
υπηρεσιών και να εξυπηρετούνται μόνο με 
μια απλή κίνηση (login), ταυτοποιώντας τα 
στοιχεία τους μέσω της υπηρεσίας 1bank 
και «data verification» πληροφοριών της 
Τράπεζας Κύπρου.

1bank για την κυβερνητική 
πύλη «Αριάδνη»

Η υπηρεσία ταυτοποίησης είναι μέρος 
της υπηρεσίας «data verification» πλη-
ροφοριών της Τράπεζας Κύπρου. Με την 

υπηρεσία ο κάθε πολίτης, ο οποίος είναι 
και πελάτης της Τράπεζας Κύπρου, μπορεί 
να ταυτοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας 
1Bank στην κυβερνητική πύλη «Αριάδ-
νη» και να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες, που είναι διαθέσιμες από την 
Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω διαδικτύου. 

Οι πολίτες, μέσω του κυβερνητικού 
portal CY Login, μπορούν να υποβά-
λουν αιτήσεις για Αίτηση για Αντίγρα-
φο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) 
Ακίνητης Ιδιοκτησίας, για Πιστοποιητικό 
Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Αίτηση 
για Αντίγραφο Κτηματικού Σχεδίου ή Αί-
τηση για Δήλωση Ακινήτων, να εξασφα-
λίσουν Προσωρινό Υπολογισμό Ποσού 
Σύνταξης Γήρατος ή να συμπληρώσουν 
και να υποβάλουν τις αιτήσεις για τα Σχέ-
δια Χορηγιών Νεανικής και Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας, για το Σύστημα 
Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτηρίων, 
για Πιστοποιητικό Έρευνας Πωλήσεων/
Πωλητήριων Εγγράφων και πολλά άλλα. 
Έχουν επίσης την ευκαιρία να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε φορολογικά στοιχεία και 
ληξιπρόθεσμα σχέδια.

Εκτός από την «Αριάδνη», η υπη-
ρεσία μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα 
κυβερνητικά τμήματα και οργανισμούς, οι 
οποίοι θα μπορούν πλέον να προσφέρουν 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τις οποίες 
μέχρι σήμερα ήταν απαραίτητη η φυσική 
παρουσία για σκοπούς ταυτοποίησης. 
Με την εισαγωγή της υπηρεσίας αυτής 
διανοίγονται νέες δίοδοι για μια «επε-
κτατική» στάση από την Πολιτεία στην 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

H ψηφιακή 
μεταμόρφωση είναι εδώ

Με το πάτημα ενός κουμπιού στον 
φορητό σας υπολογιστή, στο τάμπλετ ή 
το κινητό σας τηλέφωνο, όλα γίνονται. 
Εύκολα, απλά, στην ώρα τους. Χωρίς 
τρεχάματα, χωρίς χρονοδιαγράμματα 
και πίεση! 

Η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο 

της στρατηγικής της για ψηφιακό με-
τασχηματισμό και της τεχνογνωσίας της, 
έχει δημιουργήσει αυτήν την υποδομή 
εδώ και καιρό, και μπορεί πλέον να την 
εφαρμόσει σε ένα τόσο σημαντικό έργο, 
ανοίγοντας τον δρόμο για προσφορά γρή-
γορων και αποτελεσματικών υπηρεσιών 
προς τους πολίτες. 

Ηλεκτρονικές ταυτότητες
Επίσης ορόσημο στην πορεία εφαρ-

μογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
είναι και το έργο των ηλεκτρονικών 
ταυτοτήτων, μία σημαντική μεταρρύθ-
μιση με άμεσα οφέλη για το κράτος, 
την οικονομία και την κοινωνία. Εκτός 
από τους πόρους που αναμένεται να 
εξοικονομηθούν, απλοποιούνται δια-
δικασίες, αυξάνεται η αποδοτικότητα 
και η παραγωγικότητα στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα και βελτιώνεται 
η ποιότητα εξυπηρέτησης προς τους  
πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το Εθνι-
κό Σχέδιο Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων 
προνοεί τη χρήση δύο πιστοποιητικών: 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης για σκοπούς 
πρόσβασης σε πληροφοριακά συστή-
ματα και εγκεκριμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, με την ίδια νομική ισχύ 
με την ιδιόχειρη υπογραφή.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Διεύ-
θυνσης Πληροφορικής και Ψηφιακής 
Μεταμόρφωσης της Τράπεζας Κύπρου 
κ. Γιώργος Τζιωρτζής μιλά για τη νέα 
εποχή που έρχεται για την Κύπρο και 
εξηγεί πως «η λογική του συγκεκριμένου 
εγχειρήματος είναι πως δεν πρέπει και 
δεν χρειάζεται ο πελάτης της Τράπεζας 
και πολίτης της Δημοκρατίας να μπαί-
νει στην ουρά, να ταλαιπωρείται και να 
σπαταλά πολύτιμο χρόνο σε γραφεία, 
απλά και μόνο για να αποδείξει την 
ταυτότητά του. Τώρα απέχει μόνο ένα 
κλικ μακριά από τις κρατικές υπηρε-
σίες,  το οποίο μπορεί να επιλέξει από 
τον καναπέ ή το γραφείο του μέσω της 
οθόνης του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

ή του κινητού του τηλεφώνου».
Σύντομα οι πελάτες της Τράπεζας 

θα μπορούν, μέσω του application του 
mobile banking της Τράπεζας και χω-
ρίς να μεταβαίνουν σε υποκατάστημα, 
να υποβάλλουν επίσης αίτηση και να 
λαμβάνουν την ψηφιακή υπογραφή τους 
ηλεκτρονικά. Σε δεύτερο στάδιο, όταν ο 
πολίτης λαμβάνει την ηλεκτρονική υπογρα-
φή του, θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει 
στις συναλλαγές του στον ιδιωτικό ή στον 
δημόσιο τομέα, ακόμη και σε ιδιωτικές 
πράξεις μεταξύ εταιρειών ή και ατόμων. 

Να σημειωθεί ότι ο κ. Τζιωρτζής, από το 
βήμα της περσινής ετήσιας γενικής συνέ-
λευσης της Τράπεζας, είχε προδιαγράψει 
όλα αυτά που θα έρχονταν αναπτύσσοντας 
την προσέγγιση της Τράπεζας σε σχέση 
με την αποδοχή των Ψηφιακών Πιστοποι-
ητικών & και Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων 
(eIDs) από τους παροχείς υπηρεσιών του 
χρηματοοικονομικού τομέα.

Ένα κλικ η απόστασή σας από 
τις κρατικές διαδικτυακές υπηρεσίες  

Έλεγχοι και διαφάνεια στην καταβολή
των κονδυλίων της ΚΑΠ

Ήξερες ότι όλα τα κονδύλια που διανέμονται μέσω της ΚΑΠ υπόκεινται σε αυστη-
ρούς ελέγχους, ώστε η ΕΕ και τα κράτη-μέλη να διασφαλίζουν ότι τα χρήματα των 
φορολογουμένων δαπανώνται νόμιμα;

Πιο κάτω παρουσιάζονται μερικά από τα πιο σημαντικά εργαλεία διασφά-
λισης σωστής χρήσης κονδυλίων της ΕΕ από τους δικαιούχους. 

1) Έλεγχοι Δικαιούχων
Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, οι χώρες της ΕΕ διανέμουν 
άμεσα τα περισσότερα κοινοτικά κονδύλια της ΚΑΠ. Μέσω ενός αυστηρού συστή-
ματος ελέγχου, η ΕΕ διασφαλίζει ότι τα κονδύλια διανέμονται σωστά στους δικαιού-
χους. Οι κανόνες της ΕΕ απαιτούν από τα κράτη-μέλη να διαθέτουν επαρκή συστή-
ματα για την προστασία από απάτη ή εσφαλμένη πληρωμή. Επίσης, η ΕΕ επιβάλλει 
τη χρήση του ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (IACS), 
για τον εντοπισμό πληρωμών και τον έλεγχο των αιτήσεων.

2) Σύστημα Εκκαθάρισης Λογαριασμών
Το σύστημα «εκκαθάρισης λογαριασμών» διεξάγει τακτικούς ελέγχους των πλη-
ρωμών που πραγματοποιούνται από τα κράτη-μέλη, ώστε να εντοπίζονται και να 
διορθώνονται εσφαλμένες πληρωμές. Επιπλέον, οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται να 
διενεργούν ατομικές επιθεωρήσεις και να χρησιμοποιούν ένα ειδικό σύστημα πλη-
ροφορικής που έχει σχεδιαστεί για να μειώσει τον αριθμό των πληρωμών που πραγ-
ματοποιήθηκαν λανθασμένα.

3) Πολιτική κατά της απάτης
Η ΕΕ έχει επίσης υιοθετήσει πολιτικές οι οποίες μειώνουν το ενδεχόμενο απάτης 
και διαθέτει έναν ειδικό οργανισμό για την καταπολέμηση της κατάχρησης κεφα-
λαίων. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έχει την εξουσία 
να διερευνά τυχόν ύποπτες περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς ή σοβαρού παραπτώ-
ματος είτε στα θεσμικά όργανα της ΕΕ είτε στους δικαιούχους κονδυλίων της ΕΕ. 
Οι αναφορές στην OLAF μπορούν να γίνουν ανώνυμα και σε οποιαδήποτε από τις 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

4) Κατάλογος Δικαιούχων
Όλοι οι δικαιούχοι οι οποίοι έχουν λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο της 
ΚΑΠ συμπεριλαμβάνονται σε έναν δημόσιο κατάλογο ώστε να υπάρχει διαφάνεια 
στα χρηματοδοτικά μέτρα της ΕΕ και οι πολίτες να γνωρίζουν πώς δαπανήθηκαν τα 
χρήματά τους. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων τα 
στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο για καθορισμένη χρονική περίοδο.

Η ΤΡΆΠΕΖΆ ΚΎΠΡΟΎ ΜΕΣΩ 
ΤΗΣ ΠΛΆΤΦΟΡΜΆΣ 1BANK 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΎΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΆΎΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΆΙ ΆΝΟΙΓΕΙ 
ΠΆΡΆΘΎΡΟ ΕΞΎΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΎΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΎΛΗ 
«ΆΡΙΆΔΝΗ» 
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Γιώργος Τζιωρτζής: 
«Με βάση το όραμα 

της Τράπεζας 
Κύπρου, που θέλει 

ιδιωτικό τομέα 
και Κυβέρνηση να 
κτίζουν μαζί τη 
νέα ψηφιακή 

οικονομία, αυτό  
το πρωτοποριακό 

εγχείρημα δεν μπορεί 
παρά να πετύχει»



Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΟΔΗΓΗ-
ΣΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ 
ΚΑΊΝΟΤΟΜΩΝ ΤΗ-
ΛΕΠΊΚΟΊΝΩΝΊΑΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Νέα εποχή στον τομέα
των τηλεπικοινωνιών 

Η 
επιβεβλημένη πρα-
κτική της κοινωνικής 
αποστασιοποίησης, ως 
μέτρο αντιμετώπισης 
της πανδημίας του 
COVID-19, ανάγκασε 
εκατομμύρια επιχει-

ρήσεις σε όλον τον κόσμο να εφαρμόσουν 
την εξ αποστάσεως εργασία, με τη ζήτηση 
των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, αλλά 
και καινοτόμων προϊόντων που μπορούν να 
στηρίξουν την τηλεργασία, να εκτοξεύεται. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινω-
νιών, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 
Μαΐου σε ανάμνηση της ίδρυσης αυτή 
τη μέρα το 1865 της Παγκόσμιας Τηλε-
γραφικής Ένωσης, μας προσφέρει μια 
πρώτης τάξεως ευκαιρία για ανασκόπηση 
της απόστασης που έχει διανύσει έκτοτε 
η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών και 
της δραστικής επιρροής που αναμένεται 
να έχει η εμπειρία του COVID-19 από 
εδώ και στο εξής. 

Σήμερα, παρατηρούμε ότι ενώ η επι-
κοινωνία μέσω σταθερής τηλεφωνίας 
εξακολουθεί να στηρίζει διαχρονικά τις 
ανάγκες των επιχειρήσεων, εντούτοις η 
σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών και 
της πληροφορικής έχει οδηγήσει στην 
ανάπτυξη νέων τρόπων επικοινωνίας, 
προσφέροντας νέες δυνατότητες και προ-
οπτικές στον επιχειρηματικό κόσμο. Η 
εποχή που οι ανάγκες επικοινωνίας μιας 
επιχείρησης περιορίζονταν στη χρήση του 
σταθερού τηλεφώνου, του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και του φαξ, έχουν περάσει 

ανεπιστρεπτί. 
Κάθε σύγχρονη επιχείρηση που θέ-

λει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά 
της έχει στραφεί στις νέες τεχνολογικές 
λύσεις που επιτρέπουν την πιο άμεση 
και ταυτόχρονη διάχυση της πληροφο-
ρίας σε πολλά κανάλια, τόσο εντός της 
επιχείρησης όσο κι εκτός. Η τηλεδιάσκεψη, 
το instant messaging, οι εφαρμογές, τα 
πολυμέσα και η φωνητική κλήση μέσω 
πρωτοκόλλου ίντερνετ (voice over IP ή 
VoIP), είναι μερικά από τα σύγχρονα μέσα 
που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, σε 
συνδυασμό με τις υπηρεσίες σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας.

Μέσω του διαδικτύου, μάλιστα, τα διαφο-

ρετικά συστήματα επικοινωνιών μπορούν 
να ενοποιηθούν σε ένα ενιαίο περιβάλλον 
συνεργασίας, προσφέροντας ευελιξία ως 
προς τη διαχείριση των εταιρικών επικοι-
νωνιών. Ο λόγος για τις Ενοποιημένες 
Επικοινωνίες που συνιστούν στην ουσία 
μια σύγχρονη τηλεπικοινωνιακή υποδομή, 
η οποία καθιστά εφικτή την αλληλεπί-
δραση όλων των μορφών επικοινωνίας, 
επιτρέποντας σε έναν χρήστη που στέλνει 
μήνυμα με ένα μέσο, να λαμβάνει απάντηση 
σε άλλο μέσο. Για παράδειγμα, μπορεί 
κανείς να λάβει ένα μήνυμα ήχου στον 
προσωπικό του τηλεφωνητή και να έχει 
πρόσβαση στο ίδιο μήνυμα μέσω email. 
Αναπόσπαστο κομμάτι των Ενοποιημένων 

Επικοινωνιών αποτελούν τα νέας γενιάς 
τηλεφωνικά κέντρα, στα οποία μπορούν 
να συνδεθούν τηλεφωνικές συσκευές με 
δυνατότητες VoIP ή οποιαδήποτε άλλη 
συσκευή αναπαραγωγής εικόνας και ήχου.

Η διασύνδεση των τεχνολογιών αυτών 
βελτιστοποιεί σημαντικά τις επιχειρηματικές 
διαδικασίες, ενώ επιτρέπει τη διατήρηση της 
συνδεσιμότητας των εργαζομένων, ακόμη 
και όταν βρίσκονται σε απομακρυσμένες 
τοποθεσίες. Η συμβολή τους στην απο-
τελεσματική διεξαγωγή της εργασίας εξ 
αποστάσεως αναδείχθηκε ιδιαίτερα εν 
μέσω πανδημίας, με τις επιχειρήσεις 
που υιοθέτησαν την εν λόγω τεχνολογική 
λύση να απολαμβάνουν διάφορα οφέλη, 

όπως η βελτίωση των οργανωτικών δομών 
τους, η αύξηση της παραγωγικότητας και 
η μείωση των κοστών. 

Οι τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο 
αποτελούν, αδιαμφισβήτητα, αξιόπιστες 
πηγές ανάπτυξης της οικονομίας, έχοντας 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επα-
νεκκίνηση της παγκόσμιας οικονομίας 
μετά την κρίση του 2013. Όπως όλα δεί-
χνουν, ο ρόλος τους θα είναι καταλυτικός 
και σε αυτήν την κρίση, με την ανάδυση 
μιας νέας, υποσχόμενης αγοράς προϊό-
ντων και υπηρεσιών για την υποστήριξη 
της απομακρυσμένης εργασίας, η οποία 
μάλλον ήρθε για να μείνει. Σύμφωνα με 
την εκτίμηση που είχε κάνει πριν από 
το ξέσπασμα της πανδημίας η βρετανική 
εταιρεία Virgin Media Business, το 60% 
των υπαλλήλων που έχουν για έδρα τους 
τον επαγγελματικό τους χώρο, μέχρι το 
2022 θα εργάζονται σε τακτική βάση από 
το σπίτι – το ποσοστό αναμένεται τουλά-
χιστον να επαληθευτεί μετά την εμπειρία 
της τηλεργασίας τον καιρό του lockdown.

Μπορεί η πορεία προς την ψηφιοποί-
ηση να είχε ξεκινήσει πολύ πριν από την 
εμφάνιση του ιού COVID-19, ωστόσο η 
πανδημία ανάγκασε τις επιχειρήσεις να 
επισπεύσουν τις διαδικασίες τους για ψη-
φιακό μετασχηματισμό, αναβαθμίζοντας 
τις τεχνολογικές υποδομές τους, έτσι ώστε 
να διευκολύνουν τη ροή της εταιρικής 
επικοινωνίας και εντέλει να ενισχύσουν 
την αποτελεσματικότητά τους.

*Γενικός διευθυντής
της NEDECO Electronics Ltd

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΡΑΦΤΗΣ*



ΟΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙ-
ΕΣ ΑΥΤΉΣ ΤΉΣ ΚΡΙΣΉΣ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΤΟ ΑΠΟ-
ΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΉΣ ΕΝΤΟΝΉΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΉΣΉΣ, ΤΉΣ ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ ΚΑΙ 
ΤΉΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΉΣ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΤΑ-
ΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η επιχειρηματική ανθεκτικότητα απαιτεί 
νοοτροπία αντιμετώπισης κρίσεων 

Α
χαρτογράφητα νερά. Πρω-
τόγνωρη κατάσταση. Με 
απρόβλεπτη εξέλιξη και 
απροσδιόριστες επιπτώ-
σεις. Μια πρωτοφανής 
κρίση με πραγματικά 
άγνωστες διαστάσεις 

σε διάρκεια και βάθος. Οι εκτεταμένες 
συνέπειες αυτής της κρίσης είναι ενδε-
χομένως το αποκορύφωμα της έντονης 
παγκοσμιοποίησης, της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της αντικατάστασης του 
παραδοσιακού επιχειρείν από ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ένα περιβάλ-
λον που χαρακτηρίζεται από αστάθεια, 
αποδιοργάνωση και αναδιοργάνωση λόγω 
των ραγδαίων αλλαγών που εκδηλώνονται 
εν ριπή οφθαλμού. Ένα περιβάλλον που 
είναι και θα είναι η νέα μας πραγματικότητα.

Μια κρίση μπορεί εξ ορισμού να είναι 
τρομακτική και να αποβεί ολέθρια. Είναι, 
όμως, με σωστούς και ψύχραιμους χειρι-
σμούς, διαχειρίσιμη. Και, ενίοτε, μια κρίση 
μπορεί να επενεργήσει ως πραγματικός 
φάρος για εκτενείς αλλαγές. Η αντιμετώπιση 

οποιασδήποτε κρίσης απαιτεί όμως πολύ 
ξεκάθαρη νοοτροπία, τη νοοτροπία του 
«πολεμιστή». Ένας σοφός «πολεμιστής»:
•  διατηρεί την ψυχραιμία του και δεν 

απελπίζεται, δεν τα παρατά, 
• αξιολογεί, 
• συμβουλεύεται, 
• προγραμματίζει, 
• σχεδιάζει, 
•  επινοεί δράσεις και σχέδια έκτακτης 

ανάγκης, 
• εκτελεί,
•  παρακολουθεί, επαναξιολογεί, αναπρο-

σαρμόζεται, 
• επιμένει, προσπαθεί, συνεχίζει,
• παρά τις «πληγές», βγαίνει κερδισμένος.

Αυτή δεν είναι η νοοτροπία, η κουλ-
τούρα που ιστορικά έχει ενστερνιστεί ο 
επιχειρηματικός μας κόσμος. Η επιχειρη-
ματική κοινότητα έχει μάθει να λειτουργεί 
με συγκεκριμένες, συμβατικές δομές, με 
επαναλαμβανόμενες και δοκιμασμένες 
στον χρόνο διαδικασίες. Οι επικρατούσες 
επιχειρηματικές δομές δεν είναι εύκο-
λα προσαρμόσιμες στις ραγδαίες αλλαγές, 

δεν έχουν βιώσει ουσιαστική διατάραξη 
της καθεστηκυίας τάξης, δεν είναι εξοικει-
ωμένες με νέους τρόπους σκέψης, με τη 
σημασία του μακροπρόθεσμου σχεδια-
σμού, την ολιστική διαχείριση καταστάσεων, 
τη γρήγορη και ευέλικτη ανασύνταξη.

Οι επιχειρήσεις συνήθως αντιμετω-
πίζουν τις κρίσεις ως μεμονωμένα, περι-
στασιακά γεγονότα. Αντιμετωπίζουν τις 
προκλήσεις που αναφύονται μέσα από μια 
κρίση αποσπασματικά, αντιδραστικά. Δεν 
έχουν εκπαιδευτεί να διδάσκονται από την 
εμπειρία και τα μαθήματα του παρελθό-
ντος, να παρακολουθούν τις εξελίξεις, να 
ενεργούν προληπτικά, να προσαρμόζονται 
όποτε είναι απαραίτητο. Εύλογα, κάποιος 
θα μπορούσε να πει πως ο επιχειρηματικός 
μας κόσμος δεν είναι ανθεκτικός.

Επιχειρηματική
ανθεκτικότητα

Αλλά τι ακριβώς σημαίνει επιχειρημα-
τική ανθεκτικότητα; Σημαίνει, να έχουν οι 
επιχειρήσεις τη δύναμη, τον χαρακτήρα 
και την κουλτούρα, τη βούληση και τη 

θέληση, την ικανότητα, την προσαρμο-
στικότητα και την ευελιξία για
•  να επιβιώσουν σε κάθε κρίση, σε κάθε 

οικονομική αναταραχή, ανατροπή και 
αναποδιά,

•  να διαφυλάξουν και να διατηρήσουν την 
πραγματική αξία της επιχείρησης, 

•  να ευημερήσουν κάτω από οποιεσδή-
ποτε συνθήκες.

Ποια, λοιπόν, είναι τα συστατικά που 
οδηγούν στην επιχειρηματική ανθεκτικότητα;

1 Η επίγνωση ότι κανείς δεν είναι άτρω-
τος, άφθαρτος. Ακόμη και οι πιο δυνατοί 
μπορεί να αποτύχουν, με την επιβίωσή 
τους να τίθεται σε αμφιβολία.

2. Η αναγνώριση ότι κανείς δεν είναι 
δυνατό να τα ξέρει όλα. Πάντα υπάρχει 
κάποιος που είναι πιο πεπειραμένος σε 
συγκεκριμένους τομείς, πιο ενημερωμένος, 
πιο εξειδικευμένος.

3. Πρέπει να υπάρχει ένας πρωταρχι-
κός στόχος, που δεν είναι άλλος από την 
επιβίωση της επιχείρησης βραχυπρόθε-
σμα, την αποκατάσταση και διατήρηση 
της βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα, και την 

επιχειρηματική ευημερία και ανάπτυξη 
μακροπρόθεσμα.

4. Η ύπαρξη απόλυτης δέσμευσης για 
πλήρη ανάληψη της ευθύνης από το δι-
οικητικό συμβούλιο, τους διευθυντές και 
τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.

5. Οι διοικητικοί σύμβουλοι, οι διευθυ-
ντές και οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων 
πρέπει να είναι απόλυτα αφοσιωμένοι 
στην ορθολογική και υπεύθυνη διαχεί-
ριση των επιχειρηματικών υποθέσεων, 
ιδιαίτερα σε περιόδους αναπτύξεως. Η συ-
νετή και επιμελής διαχείριση αποτελεί 
τον μοναδικό τρόπο για την οικοδόμηση 
ασφαλιστικών δικλίδων ανθεκτικότητας 
και για την ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων 
με τους βασικούς εμπλεκομένους (προ-
σωπικό, προμηθευτές, πελάτες, τράπεζες, 
κρατικές Αρχές).

6. Η συλλογή αξιόπιστης πληροφό-
ρησης, η ανάλυση, η αξιολόγηση και οι 
εξειδικευμένες συμβουλές από διαπιστευ-
μένους και έμπειρους εμπειρογνώμονες.

7. Ο επιμελής και ρεαλιστικός σχεδι-
ασμός, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, 

ΡΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ* 
rioannides@kpmg.com 
 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΙΩΤΗΣ** 
dkollyriotis@kpmg.com
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Ε ξασφαλίστηκε η συμμετοχή της 
ΔΕΦΑ στον πολυεθνικό οργανισμό 
East Mediterranean Gas Forum 

(EMGF) και συγκεκριμένα στη Συμβουλευ-
τική Επιτροπή Βιομηχανίας Αερίου (Gas 
Industry Advisory Committee), η οποία 
έχει συσταθεί στο πλαίσιο λειτουργίας του 
Οργανισμού, ύστερα από πρόταση του 
Υπουργείου Ενέργειας.

Ο ρόλος της επιτροπής είναι η παρο-
χή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το 
EMGF με το εν λόγω forum να έχει μετε-
ξελιχθεί και αναβαθμιστεί σε έναν μόνιμο 
διακρατικό οργανισμό με έδρα το Κάιρο. 
Στόχος του νέου αυτού πολλά υποσχόμε-
νου οργανισμού είναι η δημιουργία μιας 
περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου, 
καθώς επίσης η συνεργασία και η επίλυση 
διαφορών μεταξύ των μελών στον τομέα 
αυτό και η στήριξη των παραγωγών αλλά 
και καταναλωτριών χωρών.  

Στον οργανισμό συμμετέχουν χώρες της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου και συγκε-
κριμένα η Αίγυπτος, η Κύπρος, η Ελλάδα, 

το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ιορδανία και η Πα-
λαιστινιακή Αρχή, ενώ η Συμβουλευτική 
Επιτροπή Βιομηχανίας Αερίου (GIAC) 
αποτελείται από τους μεγαλύτερους και 
με σημαντική ενεργό δράση εκπροσώ-
πους της βιομηχανίας του κλάδου. Η GIAC 
θα λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος 
και πλατφόρμα διαλόγου με τη διεθνή 
βιομηχανία.

Ο πρόεδρος της ΔΕΦΑ, Δρ Συμεών 
Κασσιανίδης, επισημαίνει χαρακτηριστι-
κά: «Η πρόσκληση του οργανισμού και 
η πρόταση του Υπουργείου Ενέργειας 
για συμμετοχή της ΔΕΦΑ στη Συμβου-
λευτική Επιτροπή Βιομηχανίας Αερίου 
αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς. Η με-
τεξέλιξη του East Mediterranean Gas 
Forum σε έναν οργανισμό με διεθνή 
υπόσταση και διακρατικό χαρακτήρα 
θέτει τις βάσεις για μια σπουδαία συ-
νεργασία των χωρών στον τομέα και για 
σημαντικά βήματα προς την ολοκλήρωση 
μιας περιφερειακής αγοράς φυσικού 
αερίου στην περιοχή».

Η Alpha Bank Cyprus Ltd, παραμέ-
νοντας στο πλευρό των Πελατών 
της και συμβάλλοντας με κάθε 

τρόπο στην αντιμετώπιση της κρίσης που 
προκαλεί η εξάπλωση του κορωνοϊού 
Covid-19, αλλά και στην επάνοδο στη 
σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη, 
παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και 
λαμβάνει διαρκώς μέτρα, με συνέπεια 
και ευαισθησία, με στόχο τον έγκαιρο 
εντοπισμό έκτακτων αναγκών και την 
παροχή αξιόπιστων και εξατομικευμέ-
νων λύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha 
Bank Cyprus Ltd έγκαιρα εφάρμοσε ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της παν-
δημίας, θέτοντας ως προτεραιότητα την 
προστασία της υγείας των Εργαζομένων 
και των Πελατών της, αλλά και τη συ-
νέχιση της ομαλής επιχειρησιακής της 
λειτουργίας.

Η Alpha Bank Cyprus Ltd βρίσκεται 
σε συνεχή επικοινωνία με τους Πελάτες 
της από την πρώτη στιγμή, ειδικά όσους 
δραστηριοποιούνται σε κλάδους της 
οικονομίας που έχουν πληγεί από την 
πανδημία. Η Alpha Bank Cyprus Ltd 
προχώρησε επίσης σε διευκολύνσεις για 
το άνοιγμα λογαριασμών, καθώς και για 
τη δωρεάν έκδοση χρεωστικών καρτών 
σε Πελάτες άνω των 60 ετών. Συγκεκρι-
μένα, για Πελάτες (φυσικά πρόσωπα) 

που επιθυμούν να ανοίξουν τραπεζικό 
λογαριασμό, η Τράπεζα έχει απλοποιήσει 
τις διαδικασίες, αναρτώντας ειδικό έντυπο 
στην ιστοσελίδα της www.alphabank.
com.cy, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να συμπληρώσουν εύκολα 
και γρήγορα και να το αποστείλουν 
ηλεκτρονικά στο AccountRequest@
alphabank.com.cy. Μαζί με το άνοιγμα 
του λογαριασμού, η Τράπεζα προσφέρει 
δωρεάν χρεωστική κάρτα και δωρεάν 
σύνδεση με την ηλεκτρονική υπηρεσία 
Alpha Express Banking.

Η εμφάνιση της πανδημίας οδήγησε 
την Τράπεζα στην άμεση εφαρμογή ειδι-
κής εκστρατείας στα Μέσα Ενημέρωσης 
αλλά και στο Δίκτυο Καταστημάτων της, 
με σκοπό την προώθηση της αξιοποί-
ησης των εναλλακτικών της δικτύων, 
όπως την πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

τραπεζικής Alpha Express Banking, 
για την πραγματοποίηση συναλλαγών 
από τους Πελάτες της, εύκολα, γρήγορα 
και με ασφάλεια. Οι συναλλαγές γίνονται 
μέσω: Alpha Web Banking, που επιτρέπει 
στους χρήστες να πραγματοποιούν τις 
τραπεζικές τους συναλλαγές μέσω διαδι-
κτύου, παντού και πάντα, σε σταθερούς 
και φορητούς υπολογιστές, Alpha Mobile 
Banking, που προσφέρει μία εξελιγμένη 
εμπειρία, μέσα από ένα μοντέρνο, λει-
τουργικό και καλαίσθητο περιβάλλον 
εργασίας, σε έξυπνα κινητά και ταμπλέτες 
αφής, Alpha ATM Banking, την υπηρεσία 
ηλεκτρονικής τραπεζικής που παρέχουν 
οι αναβαθμισμένες Αυτόματες Ταμειακές 
Μηχανές (ΑΤΜ), τόσο στους Πελάτες 
της Τράπεζας όσο και σε Πελάτες άλλων 
τραπεζών, Alpha API Banking, μία νέα 
πλατφόρμα ανοικτής τραπεζικής «open 

banking», μέσω της οποίας οι Πελάτες 
της Τράπεζας, οι συνεργάτες τους, αλλά 
και τρίτες εταιρείες που δεν είναι κατ’ 
ανάγκην τραπεζικά ιδρύματα (third 
party providers), μπορούν να αναπτύ-
ξουν ψηφιακές εφαρμογές ηλεκτρονικής 
τραπεζικής, οι οποίες σχετίζονται με τρα-
πεζικούς λογαριασμούς πληρωμών που 
είναι διαθέσιμοι μέσω της ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Alpha Express Banking.

Αναφορικά με τις συναλλαγές στο Δί-
κτυο Καταστημάτων της Τράπεζας, ισχύουν 
τα εξής: αναλήψεις μετρητών μέχρι ευρώ 
900 πραγματοποιούνται αποκλειστικά 
από τις Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές 
(ΑΤΜ), καταθέσεις μετρητών μέχρι ευρώ 
1000 πραγματοποιούνται μόνο μέσω ΑΤΜ, 
καταθέσεις επιταγών (μέχρι 5 επιταγές) 
γίνονται μόνο στα ΑΤΜ, ενημερώσεις 
και καταστάσεις λογαριασμών εκδίδονται 
μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Alpha 
Express Banking, πληρωμές λογαριασμών 
κοινής ωφελείας και αδειών κυκλοφορίας 
δεν γίνονται αποδεκτές στα ταμεία.

Τέλος, όσον αφορά την αναστολή 
πληρωμής δόσεων δανείων, οι Πελά-
τες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις 
τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση covid@
alphabank.com.cy, με φαξ στον αριθμό 
22880595 ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 
Alpha Bank Cyprus Ltd, Ταχυδρομική 
Θυρίδα 21661, 1596 Λευκωσία.

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από 
την Alpha Bank Cyprus

Η ΔΕΦΑ στον διακρατικό οργανισμό 
«East Mediterranean Gas Forum»

με προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων 
και δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων.

8. Η σαφής και ξεκάθαρη επικοινωνία 
με τους βασικούς εμπλεκομένους: μετόχους, 
προσωπικό, κύριους πελάτες, βασικούς 
προμηθευτές, χρηματοδότες και κρατικές 
Αρχές. Ο αγώνας είναι συλλογικός και η 
επιχείρηση χρειάζεται την υποστήριξη 
και τη συμμετοχή των εμπλεκομένων.

9. Η σχολαστική εκτέλεση του σχεδίου, η 
διεξοδική παρακολούθηση, με έμφαση 
στις εξελίξεις του ανταγωνιστικού τοπίου 
και στην επίδοση της επιχείρησης, και 
η ευέλικτη προσαρμογή και επιμονή για 
την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου.

Το δέκατο συστατικό για τη δημιουργία 
επιχειρηματικής ανθεκτικότητας είναι η 
συνολική εφαρμογή όλων των εννέα προ-
αναφερθέντων συστατικών με τη μορφή 
μιας ολοκληρωμένης, ενιαίας και ομοι-
όμορφης στρατηγικής. Μια συνολική, 
ολιστική, επιστημονική και τεχνοκρατική 
προσέγγιση, όπου όλα τα ουσιώδη συστα-
τικά ανθεκτικότητας είναι αλληλένδετα, 
αλληλoεξαρτώμενα, απαραίτητα.

Συμπέρασμα
Οποιαδήποτε κρίση μπορεί να είναι κα-

ταστροφική για μια επιχείρηση, οδηγώντας 
ακόμα και στη χρεοκοπία. Έχει όμως τη 
δυνατότητα να αναχθεί ως το πιο χρήσιμο 
μάθημα για τις επιχειρήσεις που θέλουν να 
κατακτήσουν το μέλλον. Μια κρίση μπορεί 
να θεμελιώσει το κτίσιμο μιας ουσιαστικής 
ανθεκτικότητας που θα οχυρώσει και θα 
προστατεύσει την επιχείρηση, και την ίδια 
στιγμή θα προσδώσει την απαιτούμενη προ-
σαρμοστικότητα και ευελιξία για την αντιμε-
τώπιση οποιασδήποτε κατάστασης, καθώς και 
την εφευρετικότητα για τον μετασχηματισμό 
των δυσκολιών σε νέες ευκαιρίες.

Η διαμόρφωση νοοτροπίας αντιμετώ-
πισης κρίσεων σε διαρκή βάση μπορεί να 
οδηγήσει στην επιτυχή επιχειρηματική 
προσαρμογή και μετεξέλιξη, μακριά από 
τα συμβατικά στεγανά και την κλασική 
συνταγή, στα οποία έχει οικοδομηθεί δια-
χρονικά η επιχειρηματική τάξη πραγμάτων.

Συνεχής προσαρμογή, μετεξέλιξη, ανα-
διοργάνωση λοιπόν: χαρακτηριστικά που 
πλέον σηματοδοτούν την επιχειρηματική 
ανθεκτικότητα στο νέο ανταγωνιστικό και 
οικονομικό περιβάλλον.

*Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Cyprus 
Credit Institute 
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Χ
ρειάστηκαν 500 ημέρες 
διαδικασιών, μεταξύ των 
οποίων 3 εκλογικές ανα-
μετρήσεις με πανομοιό-
τυπα αποτελέσματα, για 
να σχηματισθεί πλέον κα-
νονική κυβέρνηση στο 

κράτος του Ισραήλ. Αυτή η κυβέρνηση 
είναι που ορκίζεται σήμερα και διαθέ-
τει εκτός από περισσότερα υπουργεία 
και χαρτοφυλάκια, δύο εκ περιτροπής 
πρωθυπουργούς. Αρχικά στον πρωθυ-
πουργικό θώκο θα καθίσει ο Βενιαμίν 
Νετανιάχου, ο οποίος θα «σηκωθεί» 18 
μήνες αργότερα, παραχωρώντας τη θέση 
του στον Μπένι Γκαντζ, φορώντας τον τίτλο 
του εναλλακτικού πρωθυπουργού. Τίτλος 
που για πρώτη φορά ορίζεται στην ιστορία 
της χώρας. Συνολικά σήμερα ορκίζονται 
32 Υπουργοί, ενώ σε διάστημα έξι μηνών 
θα ορκιστούν άλλοι δύο και κάπως έτσι 
το κράτος του Ισραήλ θα αποκτήσει το 
πιο πολυάριθμο Υπουργικό Συμβούλιο 
στην ιστορία του. Οι έξι μήνες που θα 
μεσολαβήσουν δόθηκαν με το αιτιολογι-
κό της αντιμετώπισης της πανδημίας του 
Covid-19. Αυτή είναι η 35η κυβέρνηση 
του κράτους του Ισραήλ.

Η βασική συμφωνία
και η μοιρασιά

Μεταξύ Λικούντ και Μπλε-Λευκού 
θα μοιραστούν ισάριθμα υπουργεία. Ο 
σχηματισμός του Βενιαμίν Νετανιάχου θα 
αναλάβει τα χαρτοφυλάκια της Οικονομίας 
και της Υγείας, ενώ ο σχηματισμός του 
Μπένι Γκαντζ θα αναλάβει τα χαρτοφυ-

λάκια της Άμυνας και της Δικαιοσύνης. 
Για την ακρίβεια Υπουργός Άμυνας θα 
είναι ο ίδιος ο Μπένι Γκαντζ, μέχρι τον 
Νοέμβριο του 2021, οπότε και θα ανα-
λάβει τον τίτλο του Πρωθυπουργού και 
θα αντικατασταθεί άγνωστο από ποιον. 
Το Μπλε-Λευκό θα αναλάβει επίσης τα 
χαρτοφυλάκια Τουρισμού, Επιστήμης και 
Διαστήματος καθώς και το χαρτοφυλάκιο 
Στρατηγικής. Στα νευραλγικά πόστα, από 
την άλλη, το Υπουργείο Ενέργειας και το 
Υπουργείο Υπηρεσιών Ασφαλείας έχουν  
κλειδώσει στα πρόσωπα που θα καταδείξει 
ο Νετανιάχου. Στο Λικούντ ανατίθενται 
και τα Υπουργεία Εσωτερικών και εσω-
τερικής ασφάλειας, καθώς επίσης και το 
Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών.

 
Ποιος είναι ο νέος ΥΠΕΞ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον διεθνώς έχει προ-
καλέσει ο νέος Υπουργός Εξωτερικών του 
Ισραήλ, ο οποίος πριν καν ορκιστεί, δέχθηκε 
επίσκεψη από τον Αμερικανό -από σήμε-
ρα- ομόλογό του. Πρόκειται για τον Γκάμπι 
Ασκενάζι, τον οποίο ο Μάικ Πομπέο δεν 
περίμενε να ορκιστεί για τον συναντήσει, 
αντίθετα συζήτησε ήδη μαζί του το σχέδιο 
Τραμπ για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, 
τους ισραηλινούς σχεδιασμούς για προ-
σάρτηση των περιοχών της Δυτικής Όχθης, 
30% επί του συνολικού παλαιστινιακού 
εδάφους, αλλά και τα ζητήματα του Ιράν.

Ποιος είναι όμως ο Γκάμπι Ασκενάζι; 
Γιατί έχει το παρατσούκλι «τουρκοφάγος»; 
Πρόκειται για τον πρώην Αρχηγό των 
Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ. Συνολικά 
έχει υπηρετήσει στον ισραηλινό στρατό για 

περισσότερα από 40 χρόνια. Ο Ασκενάζι 
είναι ιδιαίτερα σεβαστή προσωπικότητα στη 
χώρα του. Εντάχθηκε στους στρατιωτικούς 
κύκλους το 1972 και έμελλε να γίνει ο 
19ος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 
του Στρατού. Είναι γνωστός για τη μακρά 
εμπειρία του ως διοικητής του πεζικού, 
είναι απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης 
Στρατού του Τελ Αβίβ όσο και της Σχολής 
Διοίκησης και Εκπαίδευσης Πεζοναυτών 
των ΗΠΑ. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυ-
χιακού τίτλου στις πολιτικές επιστήμες.

Το 1972 εντάχθηκε στην Ταξιαρχία 
Γκολάνι και μετά από ένα χρόνο συμ-
μετείχε στον Πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, 
του 4ου Αραβοϊσραηλινού πολέμου, τον 
Οκτώβριο του 1973. Συμμετείχε επίσης 
στην επιχείρηση του Εντέμπε, όπως ήταν 
η κωδική ονομασία για μία πολύνεκρη 
επέμβαση ειδικών δυνάμεων των ισραη-
λινών ενόπλων δυνάμεων στο αεροδρόμιο 
της πόλης Εντέμπε στην Ουγκάντα, στις 4 
Ιουλίου 1976. Εκεί είχε καθηλωθεί από 
αεροπειρατές ένα πολιτικό αεροσκάφος 
της εταιρείας του γαλλικού αερομεταφορέα 
Air France, το οποίο είχε αναχωρήσει 
από το Τελ Αβίβ για το Παρίσι, με 248 
επιβάτες. Η συγκεκριμένη επιχείρηση 
θεωρείται υπόδειγμα όσον αφορά τον 
τομέα του αιφνιδιασμού και δράσης των 
μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών. Δύο 
χρόνια αργότερα, συμμετείχε στην ισρα-
ηλινή επιχείρηση κατά του Λιβάνου, το 
1978, όπου και τραυματίστηκε.

Έχει επίσης υπηρετήσει ως αρχηγός 
της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Διοί-
κησης του Βορρά.

Αποστρατεύθηκε επίσημα από τις 
Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις το 2005 
και διορίστηκε Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Άμυνας. Για την Τουρκία 
είναι Persona non grata και μάλιστα δι-
κάστηκε και καταδικάστηκε ερήμην του 
το 2012, για την αιματηρή επιχείρηση 
του ισραηλινού στρατού, όταν νηοπομπή 
επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό της 
Λωρίδας της Γάζας.

Ήταν βράδυ της 30ής Μαΐου 2010, όταν 
το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ ήρθε σε 
επαφή με την νηοπομπή και έδωσε εντολή 
στα πλοία της να απομακρυνθούν ή να τους 
ακολουθήσουν στο λιμάνι του Ασντόντ. Το 
Ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό επικοινώνησε 
με το πλοίο Mavi Marmara και ζητήθηκε 
από τον καπετάνιο να τους πει προς τα 
πού κατευθύνεται το πλοίο. Λίγο αργότερα 
δύο ισραηλινά πολεμικά πλοία πλησία-
σαν και από τις δύο μεριές το πλοίο Mavi 
Marmara τουρκικού νηολογίου.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες επιβιβάστηκαν 
στα πλοία, κατέλαβαν χωρίς αντίσταση τα 
πέντε πλοία και ενεπλάκησαν με επιβά-
τες του Mavi Marmara, με αποτέλεσμα 
τουλάχιστον εννέα Τούρκοι που δήλωσαν 
ακτιβιστές να πέσουν νεκροί. Αρχηγός του 
ισραηλινού ΓΕΣ ήταν ο Ασκενάζι, ο οποίος 
έδωσε το πράσινο φως για τη διεξαγωγή 
της επιχείρησης. Εναντίον του εκκρεμεί, 
από το 2014, τουρκικό ένταλμα σύλληψης.

 
Τουρκικό σινιάλο στη 
νέα κυβέρνηση του Ισραήλ

Πριν καλά-καλά ορκιστεί η νέα κυ-
βέρνηση του Ισραήλ, η Άγκυρα έστειλε 

«σινιάλο» με ένα «παράξενο» δημοσίευμα 
που αφορά σε «αποκαλύψεις» και ονόματα 
για τη δράση της ισραηλινής Μοσάντ κατά 
της Τουρκίας. Συνδέει μάλιστα τη Μοσάντ 
με το δίκτυο -παράνομη τρομοκρατική 
οργάνωση για την ίδια- του Φετουλάχ 
Γκιουλέν. Το ανυπόγραφο «αποκαλυπτικό» 
ρεπορτάζ δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα 
Sabah, η οποία ανήκει στην οικογένεια 
του γαμπρού του Τούρκου Προέδρου 
και Υπουργού Οικονομικών Μπεράτ 
Αλμπαϊράκ.

ΟΡΚΊΖΕΤΑΊ ΣΉΜΕΡΑ Ή ΝΕΑ 
ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ ΤΟΥ ΊΣΡΑ-
ΉΛ ΜΕ ΕΚ ΠΕΡΊΤΡΟΠΉΣ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΒΕΝΊΑΜΊΝ ΝΕΤΑΝΊΑΧΟΥ 
ΚΑΊ ΜΠΕΝΊ ΓΚΑΝΤΖ – ΣΕ 
ΕΞΊ ΜΉΝΕΣ ΘΑ ΟΡΚΊΣΤΟΥΝ 
ΚΑΊ ΕΠΊΠΡΟΣΘΕΤΟΊ ΔΥΟ 
ΥΠΟΥΡΓΟΊ, ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ 
ΣΥΝΟΛΊΚΑ ΤΟΥΣ 36, ΔΉΜΊ-
ΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΉ ΜΕΓΑΛΥΤΕ-
ΡΉ ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ ΠΟΥ ΕΊΧΕ 
ΠΟΤΕ Ή ΧΩΡΑ 
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Η νέα κυβέρνηση του Ισραήλ αδιαφορεί 
για τα «σινιάλα» της Τουρκίας

ΣΗΜΕΡΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ

Μετά τις 500 μέρες 
πολιτικής ανασφάλειας 

και κραδασμών, το 
κράτος του Ισραήλ 

κατοχυρώνεται πολιτικά 
και η Τουρκία επιχειρεί 
να στείλει το δικό της 

μήνυμα προκειμένου να 
διαφανεί αν υπάρχει 

πιθανότητα βελτίωσης 
των σχέσεων μεταξύ 

των δύο πλευρών



Βρετανία: Ο «μοναχικός» 
δρόμος προς την αποτυχία

ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟ-
ΝΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥ-
ΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥ-
ΝΟΥΣ ΤOY COVID-19 
ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, Ο 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ 
ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΑΝ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-
ΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 
Ε

κατόν επτά ημέρες μετά τον 
εντοπισμό του πρώτου 
κρούσματος, η Βρετανία 
κατέχει τη θλιβερή πρω-
τιά με τα περισσότερα 
θύματα του νέου κορω-
νοϊού, ενώ ο Μπόρις 

Τζόνσον δέχεται έντονη κριτική για τη 
διαχείριση της κρίσης. Η κυβέρνηση, αν 
και πασχίζει να βρει διέξοδο από αυτήν 
την κρίση, δέχεται πυρά για μια σειρά από 
αστοχίες, οι οποίες φαίνεται ότι οδήγησαν 
τη χώρα στη δεινή θέση που βρίσκεται 
σήμερα. Η έλλειψη προετοιμασίας για 
την αντιμετώπιση του ιού, η εκ διαμέτρου 
αλλαγή στη φιλοσοφία της στρατηγικής 
της, η αποτυχία της να παρέχει επαρκή 
προστατευτικό εξοπλισμό για το ιατρικό 
προσωπικό και η αδυναμία της να διεξάγει 
επαρκείς δειγματοληπτικούς ελέγχους, 
είναι μόνο κάποια από τα επιχειρήματα 
που χρησιμοποιούν επικριτές της κυ-
βέρνησης Τζόνσον για να ενισχύσουν 
την άποψη ότι η διαχείριση που έγινε 
μπορεί να συμπεριληφθεί ανάμεσα στις 
χειρότερες του κόσμου. Την ίδια ώρα 
μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει έρευνα, 
η οποία καταγράφει μιαν «άρνηση» των 
Βρετανών να βγουν από το lockdown. 

Βολές κατά των χειρισμών 
για την πανδημία

Από την αρχή της πανδημίας η προσέγ-

γιση  της Βρετανίας στην αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού έγινε αντικείμενο έντονης κρι-
τικής τόσον εντός, όσο και εκτός της χώρας. 
Οι επικρίσεις αυτές είχαν σε μεγάλο βαθμό 
επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα σημεία, τα 
οποία καταδεικνύουν σοβαρές ευθύνες 
της Κυβέρνησης στον τρόπο χειρισμού 
αυτής της κρίσης. Αναντίλεκτα, κανείς δεν 
μπορεί να αμφισβητήσει ότι τα ποσοστά 
θανάτων στη Βρετανία αποτυπώνουν με 
τον χειρότερο τρόπο το γεγονός ότι η δια-
χείριση της κατάστασης έχει ξεφύγει από 
τον έλεγχο της κυβέρνησης. Το βασικό 
επιχείρημα της Ντάουνινγκ Στριτ είναι 
ότι στο παρόν στάδιο είναι ατυχείς οι 
συγκρίσεις με τα ποσοστά θανάτων των 
άλλων χωρών, αφού υπάρχουν διαφο-
ρετικοί τρόποι συλλογής στατιστικών 
στοιχείων. Κριτική ασκήθηκε επίσης για 
τον χαμηλό αριθμό διαγνωστικών τεστ, 
τα οποία θεωρούνται από τον ΠΟΥ ως 
ένα από τα  αποτελεσματικότερα μέτρα 
κατά της πανδημίας. Στα μέσα Απριλίου 
η βρετανική κυβέρνηση είχε αποτύχει να 
φτάσει στον στόχο των 25.000 εξετάσεων 
ημερησίως, ενώ θεωρήθηκε αδύνατο να 
φτάσει στον στόχο των 100.000 στα τέλη 
Απριλίου. Εντούτοις, τίθεται το ζήτημα εάν 
υπήρχε όντως η δυνατότητα λήψης αυτών 
των μέτρων στην αρχή της κρίσης, αφού 
κάποιες αδυναμίες του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας θεωρούνται «κληρονομιά» από τις 
προηγούμενες κυβερνήσεις. Όμως, ειδι-

κοί εκτιμούν ότι η κυβέρνηση των Τόρις 
είχε άλλες προτεραιότητες τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια. Πέρα όμως από αυτό, δεν 
περνάει απαρατήρητο ότι από την αρχής 
της κρίσης ο Τζόνσον αμέλησε σημαντικές 
συσκέψεις της Cobra για τον κορωνοϊό, 
ενώ μέχρι αρχές Μαρτίου γεμάτος υπε-
ρηφάνεια έκανε χειραψίες με κόσμο στα 
νοσοκομεία. Μέσα Μαΐου πλέον, αφού 
έχει περάσει ο ίδιος την ασθένεια, ψάχνει 
τη μαγική συνταγή, ώστε να χαλαρώσει 
μεν τα μέτρα για να πάρει ανάσα η οικο-
νομία, αλλά την ίδια ώρα να μειώσει τη 
διασπορά του ιού στην κοινότητα.

Η ερμηνεία της 
προσέγγισης της Βρετανίας 

Αναλυτές τείνουν να συνδέουν τη 
διαχείριση της πανδημίας από τη βρε-
τανική κυβέρνηση με την πεποίθηση που 
βρίσκεται βαθιά ριζωμένη στη χώρα ότι 
είναι «μοναδική» και μπορεί να χαρά-
ξει τη δική της πορεία μόνη της. Ακόμα 
και όταν η πανδημία άρχισε να ξεφεύγει 
από τα σύνορα της Κίνας, οι πολιτικοί της 
Βρετανίας παρέμειναν αδιάφοροι, αφού 
χρονικά συνέπιπτε με την «απελευθέρω-
ση» του έθνους από τον «έλεγχο» των 
Βρυξελλών. Στις 31 Ιανουαρίου, ημέρα 
του Brexit, ενώ ο Τζόνσον εκφωνούσε το 
θριαμβευτικό του διάγγελμα, εντοπίστηκαν 
τα δύο πρώτα κρούσματα στη χώρα, μια 
είδηση που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη. 

Οι ειδικοί θεωρούν ότι το πιο τρανταχτό 
παράδειγμα της βρετανικής αυτής ιδιαι-
τερότητας δεν είναι άλλο από το Brexit, 
με τη χώρα να θεωρεί ότι δεν χρειάζεται 
συνοδοιπόρους και στην περίπτωση του 
κορωνοϊού από την αρχή έγινε προφανές 
ότι δεν θα ακολουθούσε το παράδειγμα 
των άλλων χωρών, οι οποίες τελικά εί-
δαν ύφεση στα κρούσματα. Φυσικά, όταν 
αρχίσει η επιστροφή στην κανονικότητα, 
ο Τζόνσον θα κληθεί να απαντήσει όχι 
για την επιτυχία του Brexit, αλλά για τον 
χειρισμό της κρίσης του κορωνοϊού. Όταν 
οι επιστήμονες προειδοποιούσαν για τους 
κινδύνους του  Covid-19 τον Ιανουάριο 
και τον Φεβρουάριο, ο πρωθυπουργός 
και το επιτελείο του απολάμβαναν την 
επιτυχία τους στις εθνικές εκλογές και την 
ολοκλήρωση της εξόδου της χώρας από 
την ΕΕ. Αυτό που δείχνει η παγκόσμια 
κρίση του κορωνοϊού είναι ότι χρειάζεται 
παγκόσμια διαχείριση, αλλά η βρετανική 
κυβέρνηση, έχοντας πρόσφατα ανακτήσει 
τη χαμένη κυριαρχία της -σύμφωνα με 
τον πρωθυπουργό της χώρας- ακολουθεί  
μια εφαρμογή διαφορετική από εκείνη 
που έχει ήδη δοκιμαστεί σε άλλες χώρες.

Η εγκληματική 
επιστημονική συμβουλή 

Η επιστημονική καθοδήγηση της 
κυβέρνησης στην κρίση του κορωνοϊού 
είναι άλλο ένα μελανό σημείο που θα 
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Το σχέδιο της σταδιακής επιστρο-
φής στην κανονικότητα παρου-
σίασε σε τηλεοπτικό διάγγελμά 

του ο Μπόρις Τζόνσον. Σύμφωνα 
με τους σχεδιασμούς της κυβέρνη-
σης, θα βασίζεται σε πέντε επίπεδα 
συναγερμού και αυτό θα καθορίζεται 
από την ταχύτητα μετάδοσης του ιού. 
Το σχέδιο αυτό, πέρα από τη σύγχυση 
που προκάλεσε ως προς τον τρόπο 
και χρόνο εφαρμογής του, σύμφωνα 
με δημοσκόπηση της YouGov, δίχασε 

τους Βρετανούς πολίτες, με το 44% να 
στηρίζουν τη χαλάρωση των μέτρων 
και το 43% να διαφωνούν. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει μία παγκόσμια έρευνα της 
Kekst CNC, η οποία δείχνει ότι 73% 
των Βρετανών θέλουν η κυβέρνηση 
να σταματήσει την εξάπλωση του ιού 
και να αποτρέψει τους θανάτους, ακόμα 
και εάν αυτό σημαίνει μια ύφεση και 
μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας. Τα 
αντίστοιχα ποσοστά στη Σουηδία ήταν 
44% και στη Γερμανία 49%. Επίσης, 

σύμφωνα με την έρευνα, Βρετανοί 
πολίτες όλων των ηλικιών βάζουν ως 
προτεραιότητα τις ανθρώπινες ζωές, 
σε αντίθεση με μια σταθερή τάση σε 
άλλες χώρες, όπου οι νέοι άνθρωποι 
τοποθετούν πιο ψηλά την οικονομία. 
Αναλυτές, επιχειρώντας να ερμηνεύ-
σουν αυτά τα ευρήματα, θεωρούν ότι 
οι Βρετανοί έχουν επηρεαστεί από τον 
υψηλό αριθμό νεκρών στη χώρα. Σε 
αυτό συνέβαλε επίσης η εμπειρία του 
ίδιου του πρωθυπουργού με τον κορω-

νοϊό. Θεωρείται ότι άλλαξε τον τρόπο 
αντίληψης του ρίσκου όταν η ασθένεια 
από τα ήπια συμπτώματα, μέσα σε 
λίγες ημέρες έστειλε τον Τζόνσον στην 
εντατική. Σε αντίθεση με Γερμανία, 
Σουηδία αλλά και ΗΠΑ, όπου οι 
πολίτες επικεντρώνονται στην οικονο-
μική ανάκαμψη, η έρευνα δείχνει ότι 
οι Βρετανοί ακόμα δεν είναι έτοιμοι για 
τα επόμενα βήματα χαλάρωσης των 
περιοριστικών μέτρων, όταν βλέπουν 
το ποσοστό των θανάτων να ανεβαίνει. 

Οι Βρετανοί δεν θέλουν να βγουν από το σπίτι

γραφτεί στην ιστορία της διακυβέρνησης 
Τζόνσον. Ο πρώην Υπουργός Υγείας της 
χώρας, Τζέρεμι Χαντ, χαρακτήρισε τις 
συμβουλές των επιστημόνων που δό-
θηκαν στην αρχή της πανδημίας στην 
κυβέρνηση ως τη «μεγαλύτερη αποτυ-
χία», αφού θα είχαν σωθεί ανθρώπινες 
ζωές, εάν άρχιζαν οι διαγνωστικές εξετά-
σεις πιο έγκαιρα. Επιπρόσθετα, στις 12 
Μαρτίου, ο πρωθυπουργός της χώρας, 
όχι μόνο δεν είχε ανακοινώσει αυστηρά 
μέτρα, όπως οι περισσότερες χώρες της 
Ευρώπης, αλλά ξεδίπλωσε το «όραμά» του 
για αντιμετώπιση της κατάστασης με την 
«ανοσία της αγέλης». Η φιλοσοφία αυτής 
της στρατηγικής βασιζόταν στο στοιχείο 
ότι αφού, πλέον, η διασπορά του ιού γί-
νεται ήδη εντός της κοινότητας, δεν έχει 
νόημα η εφαρμογή μέτρων καραντίνας. 
Έτσι, ο στόχος ήταν να καταστεί πιο αργή 
η εξάπλωση (πιο ομαλή  καμπύλη), με 
παράλληλη διαμόρφωση «ανοσίας αγέ-
λης» με σταδιακό τρόπο μέσα από αυτούς 
που θα νοσήσουν με ήπια συμπτώματα. 
Ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβου-
λος του Ηνωμένου Βασιλείου, Sir Patrick 
Wallace, είχε δηλώσει ότι ένας βαθμός 
«ανοσίας της αγέλης» θα βοηθήσει τον 
πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως 
στην εξάπλωση του κορωνοϊού. Σήμε-
ρα, μόνο η Σουηδία ακολουθεί αυτήν τη 
στρατηγική, με έρευνες να δείχνουν ότι 
είναι λάθος. Συγκεκριμένα, μελέτη του 
Ιταλικού Ινστιτούτου Διεθνών Πολιτικών 
Σπουδών (ISPI) ανέλυσε το πληθυσμιακό 
ποσοστό έκθεσης του κορωνοϊού σε διά-
φορες ευρωπαϊκές χώρες, με το Βέλγιο 
να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, 
με μόλις το 6,2% του πληθυσμού του να 
έχει εκτεθεί στον κορωνοϊό μέχρι στιγμής, 
ενώ η Σουηδία, χωρίς ουσιαστικά μέτρα 
περιορισμού, είναι ακόμα χαμηλότερα, 
καθώς συγκεντρώνει 2,5%. Το ποσοστό 
αυτό απέχει παρασάγγας από το 40% 
που είχε υποσχεθεί επιδημιολόγος της 
χώρας έως και τον Μάιο. Προκειμένου να 
επιτευχθεί οποιοδήποτε επίπεδο ανοσίας 
της αγέλης, το ποσοστό αυτών που εκτί-
θενται στον ιό θα πρέπει να είναι πάνω 
από 70%, σύμφωνα με τη μελέτη, δηλαδή 
28 φορές σε σχέση με τον αριθμό που 
καταγράφεται στη Σουηδία.



Τ
ο Διεθνές Νομισματι-
κό Ταμείο (ΔΝΤ) και 
η Διεθνής Τράπεζα 
συστάθηκαν τον Ιού-
λιο του 1944 ως μέρος 
της Συνδιάσκεψης του 
Bretton Woods. Σκο-

πός τους ήταν η κανονιστική ρύθμιση 
της παγκόσμιας οικονομίας και η διευ-
κόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου, με 
την αποφυγή, κυριότερα, επιστροφής 
στις προστατευτικές πολιτικές που είχαν 
ακολουθήσει και επέτειναν την   Μεγάλη 
Ύφεση του 1929. Πιο συγκεκριμένα, το 
ΔΝΤ θα επέβλεπε τις σταθερές ισοτιμίες 
και την μετατρεψιμότητα του συναλλάγ-
ματος και θα ενεργούσε ως δανειστής 
υστάτης προσφυγής. Η Διεθνής Τράπεζα 
θα ήταν κυριότατα ένα πιστωτικό ίδρυμα. 
Και οι δύο οργανισμοί, που μετά από 
πιεστική αμερικανική απαίτηση εδρά-
στηκαν στις ΗΠΑ, οργανώθηκαν έτσι 
ώστε να διασφαλίζουν την αμερικανική 
μεταπολεμική κυριαρχία και μπορούν 
να θεωρηθούν ως ένας από τους μηχα-
νισμούς με τους οποίους ο αμερικανικός 
ιμπεριαλισμός κινήθηκε να καταλάβει 
το κενό που άφησε η κατάρρευση των 
ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών μετά τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η οικο-
νομική ανάκαμψη της Ευρώπης μετά 
το 1950 έστρεψε την προσοχή των δύο 
ιδρυμάτων στον Νότο, στις πτωχότερες 
χώρες του Τρίτου Κόσμου.

Ενεργούν σαν μηχανισμοί διάσωσης 
της πιστοληπτικής ικανότητας των υπό 
μόνιμη χρεοκοπία υπερχρεωμένων 
κρατών του Τρίτου Κόσμου, στην ου-
σία, όμως, συντελώντας την περαιτέρω 
βύθισή τους στο χρέος με ληστρικούς 
όρους που είναι στην απόλυτη διάκριση 
των πιστωτών. Να υπογραμμισθεί εδώ ότι 
η πιο υπερχρεωμένη χώρα του πλανήτη, 
οι ΗΠΑ, το εξωτερικό δημόσιο χρέος της 
οποίας φτάνει τα 18 τρισεκατομμύρια 
δολάρια, το χρέος των οικοκυριών της 
τα 13,5 τρισεκατομμύρια και το δημοσι-
οοικονομικό της έλλειμμα το 2004 στα 
άνευ προηγουμένου 883 δις ή 6% του 
ΑΕΠ, όχι μόνον δεν υφίσταται τους περι-
οριστικούς ελέγχους τέτοιων ιδρυμάτων 
αλλά και οι ΗΠΑ χαίρονται το μοναδικό 

O Tρίτος Κόσμος στα Δεσμά του Χρέους

ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ*
c.a.theodoulou@cytanet.com.cy

«ΤΟ ΧΡΈΟΣ ΈΊΝΑΊ ΈΝΑ 
ΠΑΝΊΣΧΥΡΟ ΟΠΛΟ. ΔΊ-
ΑΣΦΑΛΊΖΈΊ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΤΊΣ ΠΡΏΤΈΣ ΥΛΈΣ ΚΑΊ 
ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΏΝ 
ΠΤΏΧΟΤΈΡΏΝ ΛΑΏΝ 
ΣΤΊΣ ΦΘΗΝΟΤΈΡΈΣ ΔΥ-
ΝΑΤΈΣ ΤΊΜΈΣ» - SUSAN 
GEORGE

στην ιστορία προνόμιο να ορίζουν αυτές 
τους όρους με τους οποίους ο υπόλοιπος 
κόσμος χρηματοδοτεί το χρέος τους.  

Oπωσδήποτε, οι ΗΠΑ δεν θα υποβά-
λουν τον εαυτό τους στην σκληρή περιο-
ριστική «κούρα», που μέσω του ΔΝΤ και 
της Διεθνούς Τράπεζας επιβάλλουν στις 
χρεώστριες χώρες του Τρίτου Κόσμου 
που αναλαμβάνει η οικονομική επιστασία 
των αμερικανοκίνητων αυτών ιδρυμά-
των. Δηλαδή, τα τιμωρητικά, και όπως 
θα δούμε, αφαιμακτικά των πόρων των 
πτωχών χωρών Προγράμματα Δομικών 
Προσαρμογών («Structural Adjustment 
Policies», SAP), που στην ουσία καθιστούν 
τις χώρες του Τρίτου Κόσμου ξέφραγο 
αμπέλι στην άλωσή τους από την επέ-
λαση ενός ανελέητα ισοπεδωτικού για 
την ευημερία των λαών τους νεοφιλελευ-
θερισμού και τη ληστρική εξαγορά, στα 
τζάμπα σχεδόν, των πόρων τους. 

Το Χρέος του Τρίτου Κόσμου 
και τα Προγράμματα Δομι-
κών Προσαρμογών SAP

 Η κρίση του χρέους του Τρίτου Κό-
σμου ήταν το αποτέλεσμα μιας συρροής 
παραγόντων (ή σχεδιασμών αν προτιμάτε) 
στα μέσα της δεκαετίας του ’70.  Έναυσμα, 
κατ’ αρχάς, ήταν η πετρελαϊκή κρίση με 
τον τετραπλασιασμό της τιμής του πε-
τρελαίου στις αρχές της δεκαετίας και η 
οποία είχε σαν αποτέλεσμα να κατακλυ-
σθούν οι αραβικές χώρες από δολάρια 
σε αναζήτηση επενδυτικής στέγης.  Τα 
κεφάλαια αυτά κατέληξαν στις Δυτικές 

Τράπεζες, που τελικά τα ανακύκλωσαν 
δανείζοντας με εντυπωσιακά επικερδείς 
για τη Δύση όρους τις χώρες του Νότου, 
οι οποίες και είχαν αναθαρρήσει ότι θα 
ακολουθούσαν και τα δικά τους καρτέλ 
στην άνοδο της τιμής των βασικών πρώτων 
υλών που εξήγαγαν στην Δύση. Αλλά, 
από την Δύση ήρθε ο λογαριασμός για 
την πληρωμή των δικών της οικονομικών 
προβλημάτων.  

Και πρώτα, η άνοδος της τιμής του 
πετρελαίου που επιδείνωσε δραματικά 
το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ, δημιουρ-
γημένο από τον πόλεμο του Βιετνάμ που 
για πρώτη φορά μετέτρεψε τις ΗΠΑ από 
πιστώτρια μέχρι τότε χώρα σε οφειλέτρια. 
Ακολούθησε η υποτίμηση του δολαρίου, 
η άνοδος των επιτοκίων και η αγωνία των 
χωρών του Τρίτου Κόσμου να εξασφα-
λίσουν κεφάλαια για την πληρωμή του 
πετρελαίου που εισήγαγαν καθώς και 
την αποπληρωμή των χρεών τους.  Το 
δεύτερο πετρελαϊκό σοκ, του 1979, ήταν 
το άχυρο που έσπασε την καμπούρα του 
Τρίτου Κόσμου. Η κρίση των χρεών του 
Τρίτου Κόσμου είχε σαν απαρχή και πρώτο 
θύμα της το Μεξικό, που το 1982 έφθασε 
κοντά στην αδυναμία εξυπηρέτησης του 
εξωτερικού χρέους του. Παρενέβη το ΔΝΤ 
για να διασώσει τις ιδιωτικές τράπεζες και 
τα οικονομικά ιδρύματα που είχαν δανεί-
σει τη χώρα. Το σχέδιο Μπέικερ (Baker 
Plan), που ακολούθησε το 1985, επέβαλε 
στο Μεξικό αυστηρά περιοριστικούς δη-
μοσιονομικούς όρους, που έμειναν πια 
γνωστοί ως τα δυσώνυμα «προγράμματα 

δομικής προσαρμογής» (SAP). 
Τα «προγράμματα δομικής προ-

σαρμογής» κύριο σκοπό τους έχουν 
τη συμπίεση της εσωτερικής ζήτησης 
και την προώθηση των εξαγωγών για 
την διασφάλιση των πόρων σε σκληρό 
συνάλλαγμα ώστε να εξυπηρετηθεί το 
εξωτερικό χρέος, βαρύτερο τώρα με 
τον δανεισμό από το ΔΝΤ. Ακόμα πιο 
επώδυνη για την ευημερία του λαού της 
οφειλέτριας χώρας είναι η επιβαλλόμενη 
απόσπαση πόρων από βασικές δημόσιες 
δαπάνες κοινωνικής προνοίας για την 
εξυπηρέτηση των τοκοχρεολυσίων. Είναι 
δραματική η σύγκριση του μέρους του 
ΑΕΠ στις χώρες αυτές που δίνεται στην 
περίθαλψη ή την παιδεία και εκείνου (όλο 
μεγαλύτερου) που απορροφά η εξυπη-
ρέτηση του εξωτερικού χρέους.

Παράλληλα, ακολουθείται μια νεο-αποι-
κιοκρατική πολιτική, για να εγκαταλειφθούν 
προγράμματα υποκατάστασης εισαγωγών 
βασικών ειδών ώστε η παραγωγική προ-
σπάθεια να επικεντρωθεί στην παραγωγή 
συναλλαγματοφόρων εξαγώγιμων εσοδειών 
(cash crops), μεταβάλλοντας την χώρα σε λίγο 
πολύ μονοεξαγωγική οικονομία σύμφωνα 
με τις παλαιές αποικιοκρατικές πολιτικές 
επιμερισμού παραγωγικών ρόλων στις 
αποικίες τους. Αποτέλεσμα φυσικά είναι 
η ένταση της οικονομικής τους εξάρτησης 
από την πορεία των τιμών, που ως επί το 
πολύ ελέγχονται από τις εισαγωγείς χώρες.  
Περισσότερες από 50 χώρες εξαρτώνται 
από την παραγωγή και εξαγωγή τριών 
ή λιγότερων βασικών πρώτων υλών και 

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

25μένουμεασφαλείς
staysafe

Το θέμα της Μοναρχίας έχει κριθεί 
σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Στον 
19ον αιώνα πολλές χώρες είχαν 

Μοναρχίες. Στα Βαλκάνια, οι απελευθερω-
θείσες από την Οθωμανική Αυτοκρατορία 
χώρες, η Σερβία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η 
Ρουμανία είχαν Μοναρχίες μαζί με παλιές 
Αυτοκρατορίες όπως η Αυστρο-ουγγρική, 
η Γερμανική, η Ρωσική. 

Μεταξύ των δύο πολέμων καταλύθηκαν 
η Οθωμανική, η Ρωσική, η Γερμανική, η 
Αυστρο-ουγγρική Αυτοκρατορία, παρέ-
μειναν, όμως, Μοναρχίες στην Ευρώπη 
και στα Βαλκάνια.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και το 
Ψυχρό Πόλεμο, η μόνη Μοναρχία που 
παρέμεινε στα Βαλκάνια ήταν στην Ελλάδα. 
Μετά την επταετή δικτατορία (1967-1974), 
τον Δεκέμβρη 1974, έγινε δημοψήφισμα 
αν θα επέστρεφε η Μοναρχία ή όχι στην 
Ελλάδα και η πλειοψηφία απεφάνθη ενα-
ντίον της παλινόρθωσης. 

Θυμάμαι εργαζόμουν τότε στη Γενική 

Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών και 
εξυπηρετούσα στο Δημοψήφισμα, στο εκλογικό 
κέντρο στο ξενοδοχείο  «Μεγάλη Βρετανία». 

Μετά το 1974 παραμένουν στην Ευρώπη 
Μοναρχίες, που οι λαοί τις δέχονται, στις 
Σκανδιναβικές Χώρες και στο Ηνωμένο 
Βασίλειο (Η.Β.). Στο Η.Β. παραδοσιακά η 
Μοναρχία είναι σεβαστή και καλοδεχούμενη 
στην πλειοψηφία. Υπήρχαν προβλήματα 
τη δεκαετία του 1990, με την υπόθεση της 
Πριγκίπισσας Νταϊάνα, αλλά και σήμερα.

Το πρώτο κτύπημα ήλθε με τον γάμο 
του πρίγκιπα Harry με μιαν Αμερικανίδα 
ηθοποιό, την Meghan Markle. Ο Τύπος δεν 
τα πήγαινε καλά μαζί της, αφού ήθελε να 
περιορίσει τις εμφανίσεις του ζεύγους με τα 
ΜΜΕ και γενικά λόγω της συμπεριφοράς 
της. Ο Harry υπερασπίζεται τη γυναίκα 
του. Φαίνεται ότι η Μοναρχία του ΗΒ δεν 
τα πάει καλά με τις Αμερικανίδες, έχοντας 
υπόψη και την περίπτωση του Εδουάρδου 
του 8ου με την κ. Simpson. Στο τέλος ο 
Harry και η Meghan απομακρύνθηκαν 

από τα βασιλικά τους καθήκοντα.
Ένα άλλο συμβάν που κτύπησε τη 

βρετανική Μοναρχία τελευταία είναι το 
«σκάνδαλο» με τον πρίγκιπα Andrew, γιο 
της Βασίλισσας Elisabeth, που αναγκά-
σθηκε να αποσυρθεί από τα δημόσιά του 
καθήκοντα, λόγω του σκανδάλου του φίλου 
του Epstein. O Epstein, ένας Αμερικανός 
εκατομμυριούχος, που αυτοκτόνησε τε-
λευταία, ήταν αναμειγμένος σε υποθέσεις 
εκμετάλλευσης ανηλίκων, που γνώριζε ο 
πρίγκιπας Andrew και ήταν αναμειγμένος 
κι αυτός σ’ αυτές.

Τα σκάνδαλα αυτά κλονίζουν τη Βρε-
τανική Μοναρχία. Η Βασίλισσα, όμως, ο 
πρίγκιπας William και η γυναίκα του Kate 
φαίνεται να διατηρούν ακόμη την καλή 
εικόνα της Μοναρχίας. 

Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον.
*Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 
& Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας), 
Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεοδούλου. Πρώην 

Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ

20 χώρες αντλούν το 90% των εισροών 
ξένου συναλλάγματος με τέτοιες πρώτες 
ύλες. Σημειώνουμε ότι στα τελευταία 30 
χρόνια οι τιμές των βασικών αγαθών και 
πρώτων υλών μονοεξαγωγής από χώρες 
του Τρίτου Κόσμου (καφές, κακάο, χαλκός 
κ.λπ) έχουν κυριολεκτικά υποστεί καθίζηση, 
επιτείνοντας την αγωνία των χωρών αυτών 
να βρουν τους πόρους για εξυπηρέτηση των 
χρεών τους. Γενικά, προάγονται σκληρές 
μονεταριστικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές, 
που περιορίζουν τον παρεμβατικό και κοι-
νωνικά προστατευτικό ρόλο του κράτους. Το 
ΔΝΤ και η Διεθνής Τράπεζα είναι σε θέση 
να επιβάλουν τους άτεγκτους αυτούς όρους 
για την εξυπηρέτηση των χρεών των χωρών 
αυτών αφού χωρίς το δικό τους πράσινο 
φως δεν υπάρχει τρόπος οι χώρες αυτές να 
εξασφαλίσουν άλλα δάνεια ή ξένες επεν-
δύσεις, που, ωστόσο, και πάλι, καταλήγουν 
στα χέρια ή εξασφαλίζουν τα συμφέροντα 
των πιστωτριών χωρών της Δύσης.   

Βασικός μοχλός για την απόσπαση των 
πόρων και πρώτων υλών των χωρών αυ-
τών από τη Δύση είναι η απαίτηση για 
απάλειψη κάθε προστατευτικού δασμού ή 
περιοριστικού μέτρου στις ξένες επενδύ-
σεις.  Έτσι, οι πολυεθνικές μπορούν άνετα 
να ανταγωνιστούν σε ίσους όρους με τις 
μικρότερες εντόπιες επιχειρήσεις μετα-
ποίησης, οδηγώντας τις στη χρεωκοπία κι 
ανοίγοντας τον δρόμο στον ολοκληρωτικό 
έλεγχο από τις ξένες πολυεθνικές. Από 
την άλλη πλευρά, καταργούνται όλοι οι 
περιορισμοί στην ξένη ιδιοκτησία γης, των 
εθνικών πόρων και των επιχειρήσεων 
επιτρέποντας έτσι στις ξένες πολυεθνικές 
να ανοίξουν εργοστάσια σε πτωχότερες 
χώρες όπου μάλιστα επωφελούνται και 
από φορολογικές ελαφρύνσεις, χαμηλά 
ωρομίσθια και ζώνες ελεύθερου εμπορίου 
(ΕΟΖ), που τελικά διασφαλίζουν ευκαιρίες 
για τη  μεταποίηση σε εργοτάξια μηδαμι-
νού εργατικού κόστους «sweat shops». Ο 
εργαζόμενος πληθυσμός στις χώρες αυτές 
δεν θεωρούνται ως δυνητική αγορά παρά 
μόνο ως εργατικό κόστος, και έτσι μόνο 
μέλημα είναι η περικοπή του κόστους 
αυτού και η συμπίεση του εισοδήματος 
των εργαζομένων μέχρις εξαθλιώσεώς των.

Πέρα από την απόσπαση των πρώτων 
υλών και πόρων («natural commons») των 
οφειλετριών χωρών του Τρίτου Κόσμου 
«σε τιμές ξεπουλήματος», διενεργείται με 
τους άτεγκτους όρους των SAP και μια 
κατάσχεση των κοινωνικών αγαθών και 
πόρων («social commons»).  

Οι εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις και 
οι φιλελεύθερες πολιτικές της δομικής 
προσαρμογής οδηγούν σε δραστικές πε-
ρικοπές της απασχόλησης στο Δημόσιο, 
που στις φτωχές χώρες είναι πολύ μεγάλης 
σημασίας ως ρυθμιστικός μηχανισμός κοι-
νωνικής προστασίας αλλά και κεϋνσιανής 
δημοσιονομικής παρέμβασης. Απολύσεις, 
περιορισμοί (ή και λεηλασία) των συντάξε-
ων, σοβαρή επιδείνωση των εργασιακών 
συνθηκών, χρέωση για ιδιωτικοποιημένα 
βασικά κοινωνικά αγαθά, υπηρεσίες και 
ανάγκες εξαναγκάζουν τα πτωχά στρώμα-
τα (δηλαδή την μαζική πλειονότητα των 
κατοίκων των χωρών αυτών) σε δυσβά-
σταχτες θυσίες για να απελευθερωθούν 
πόροι για εξυπηρέτηση του εξωτερικού 
χρέους, δηλαδή για μεταφορά πόρων στην 
Δύση, με αποτέλεσμα συχνά την πλήρη 
αποκοπή των πιο ευάλωτων οικονομικά 
ομάδων από τις υπηρεσίες αυτές.   

*Φιλόσοφος, συγγραφέας, αναλυτής

Η Μοναρχία σήμερα

ΜΈΤΑ ΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΊΟ ΠΟΛΈΜΟ ΚΑΊ ΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΈ-
ΜΟ, Η ΜΟΝΗ ΜΟΝΑΡΧΊΑ ΠΟΥ ΠΑΡΈΜΈΊΝΈ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΊΑ 
ΗΤΑΝ ΑΥΤΗ ΣΤΗΝ ΈΛΛΑΔΑ. ΜΈΤΑ ΤΗΝ ΈΠΤΑΈΤΗ ΔΊΚΤΑΤΟΡΊΑ 
(1967-1974), ΤΟΝ ΔΈΚΈΜΒΡΗ 1974, ΈΓΊΝΈ ΔΗΜΟΨΗΦΊΣΜΑ 
ΑΝ ΘΑ ΈΠΈΣΤΡΈΦΈ Η ΜΟΝΑΡΧΊΑ ‘Η ΟΧΊ ΣΤΗΝ ΈΛΛΑΔΑ ΚΑΊ Η 
ΠΛΈΊΟΨΗΦΊΑ ΑΠΈΦΑΝΘΗ ΈΝΑΝΤΊΟΝ ΤΗΣ ΠΑΛΊΝΟΡΘΏΣΗΣ

Oι εκτεταμένες ιδιωτικο-
ποιήσεις και οι φιλελεύθε-
ρες πολιτικές της δομικής 
προσαρμογής οδηγούν σε 
δραστικές περικοπές της 

απασχόλησης στο Δημόσιο, 
που στις φτωχές χώρες 

είναι πολύ μεγάλης σημασί-
ας σαν ρυθμιστικός μηχα-

νισμός κοινωνικής προστα-
σίας αλλά και κεϋνσιανής 
δημοσιονομικής παρέμβα-

σης. Απολύσεις, περιορι-
σμοί (ή και λεηλασία) των 

συντάξεων, σοβαρή επι-
δείνωση των εργασιακών 

συνθηκών, χρέωση για ιδι-
ωτικοποιημένα βασικά κοι-

νωνικά αγαθά, υπηρεσίες 
και ανάγκες εξαναγκάζουν 
τα πτωχά στρώματα (δηλα-
δή την μαζική πλειονότητα 
των κατοίκων των χωρών 

αυτών) σε δυσβάσταχτες 
θυσίες για να απελευθερω-
θούν πόροι για εξυπηρέτη-
ση του εξωτερικού χρέους, 

δηλαδή για μεταφορά 
πόρων στην Δύση, με απο-
τέλεσμα συχνά την πλήρη 
αποκοπή των πιο ευάλω-
των οικονομικά ομάδων 
από τις υπηρεσίες αυτές   

ΤΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
titos_christodoulou@hotmail.com 



Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 
με σκοπό την περαιτέρω διασύνδεση 
της φοιτητικής και ακαδημαϊκής του 
κοινότητας με  την αγορά εργασίας και 
τον πραγματικό κόσμο της οικονομί-
ας, έχει αναπτύξει συνεργασία με τον 
Σύνδεσμο Επενδυτών και Διαδικτύου, 
μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για 
την προσφορά μιας σειράς υπηρε-
σιών, μέρος των οποίων είναι και η 
ηλεκτρονική (διαδικτυακή) παρακολούθηση Γενικών Συνελεύσεων σημαντικών Ανω-
νύμων Εταιρειών. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου 
Νεάπολις να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που αναγράφονται στον διαδικτυακό 
τόπο του Συνδέσμου (https://sed.gr/) και να γίνουν ενεργά μέλη αυτού του ιδιαίτε-
ρα σημαντικού προγράμματος παρακολουθώντας ηλεκτρονικά τις εν λόγω Γενικές 
Συνελεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται 
στους συντονιστές των προγραμμάτων. 

 PrimeTel PayAsYouGo: Νέες χαμηλότερες τιμές  
για ασταμάτητο surfάρισμα

Επαναλειτουργούν τα πλυντήρια αυτοκινήτων 
στα πρατήρια Petrolina, Agip και Eni

 Μεγάλο το ενδιαφέρον για τα Digipass SMS
της Τράπεζας Κύπρου

Παγκύπρια Εκστρατεία Πυρασφάλειας
11-31 Μαΐου 2020

Αληθινή γεύση και αγνή απόλαυση υπόσχεται
σε όλους το νέο γάλα ΑΛΑΜΠΡΑ

Η Γαλακτοβιομη-
χανία Α/φοί Πέτρου, 
με τις γνωστές σε 
όλους σειρές προϊ-
όντων ΑΛΑΜΠΡΑ 
και η «ΓΙΑΓΙΑ», προ-
χώρησε πρόσφατα σε 
επέκταση της γκάμας 
προϊόντων της, λαν-
σάροντας το νέο γάλα 
ΑΛΑΜΠΡΑ στην κυπριακή αγορά. Η νέα σειρά γάλακτος ΑΛΑΜΠΡΑ κυκλοφορεί 
ήδη στα ράφια των υπεραγορών σε συσκευασία του 1 λίτρου και περιλαμβάνει μέχρι 
στιγμής τρεις κωδικούς: Αγελαδινό Γάλα Πλήρες (3,5% λιπαρά), Αγελαδινό Γάλα 
Ελαφρύ (1,5% λιπαρά) και Βιολογικό Αγελαδινό Γάλα Ελαφρύ (1,5% λιπαρά). Με 
την προθήκη της νέας σειράς γάλακτος στην γκάμα προϊόντων της, η Γαλακτοβιο-
μηχανία ΑΛΑΜΠΡΑ έχει ως στόχο να καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες διατρο-
φικές ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών δημιουργώντας, όπως πάντα, προϊόντα 
υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. To νέο γάλα παράγεται με τη μέθοδο της υψηλής 
παστερίωσης με αποτέλεσμα να έχει διάρκεια ζωής 30 ημερών και να διατηρείται στο 
ψυγείο, προσφέροντας στον καταναλωτή μεγάλη θρεπτική αξία και πλούσια γεύση. 
Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι το αγελαδινό γάλα - πλήρες και ελαφρύ - συσκευ-
άζεται σε οικολογική χάρτινη συσκευασία. Εντάξτε κι εσείς το νέο γάλα ΑΛΑΜΠΡΑ 
στην καθημερινότητά σας και επωφεληθείτε από τις ευεργετικές του ιδιότητες, την 
υψηλή διατροφική αξία και την ξεχωριστή του γεύση… όπως πάντα με τις ίδιες αξίες, 
ποιότητα και φροντίδα που ξέρουμε και εμπιστευόμαστε.

Surfάρουμε ξέγνοιαστα από τον κανα-
πέ ή το κρεβάτι μας τώρα που το έχουμε 
περισσότερη ανάγκη από ποτέ με τα νέα 
Τop-Up δεδομένων στην καρτοκινητή της 
PrimeTel. Οι κάτοχοι της PayAsYouGo 
μπορούν πλέον να απολαμβάνουν ακόμα 
περισσότερα mobile data σε όποιο Τop-Up 
και αν επιλέξουν έχοντας φυσικά τη δυνα-
τότητα online ανανέωσης για ευκολία και 
κυρίως ασφάλεια.  Οι διαθέσιμες επιλογές 
ανανέωσης δεδομένων της PayAsYouGo: 
1GB Data Card - €5, 2.5GB Data Card - 
€10 και  5GB Data Card - €15. Στηρίζουμε 
την προσπάθεια για την καταπολέμηση του 
COVID-19 και περιορίζουμε τις εξόδους μας. Ανανεώστε τον χρόνο ομιλίας και τα 
δεδομένα σας άμεσα και από την άνεση του σπιτιού σας, μ’ ένα κλικ στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: https://my.primetel.com.cy/Mobile/MobileItems.aspx?lang=el.

Στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης 
των μέτρων, που λήφθηκαν από το 
κράτος για την αναχαίτιση της παν-
δημίας του κορωνοϊού, η εταιρεία 
Πετρολίνα ενημερώνει το κοινό, τους 
συνεργάτες και τους πελάτες της 
ότι επαναλειτουργούν οι υπηρεσίες 
πλυντηρίων αυτοκινήτων, σε όλα τα 
πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Η 
επαναλειτουργία των πλυντηρίων 
γίνεται με βάση όλα τα ενδεικνυό-
μενα μέτρα, όπως αυτά συστήνονται μέσα από τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, για 
τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Παράλληλα η Πετρολίνα, με την υπευθυνότητα 
και το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που τη διακρίνει ως εταιρεία, προβαίνει 
σε επανειλημμένες συστάσεις προς το προσωπικό, τους συνεργάτες και τους πελάτες 
της, να τηρούν με αυστηρότητα και κατά γράμμα όλα τα προστατευτικά μέτρα υγιεινής.

Πολύ μεγάλο το 
ενδιαφέρον των πε-
λατών της Τράπεζας 
Κύπρου για από-
κτηση των Digipass 
SMS της 1bank. Τους 
τελευταίους 3 μήνες 
σημειώθηκε αύξηση 
54% αφού 18.500 
πελάτες έχουν προμηθευτεί Digipass SMS, σε σχέση με την προηγούμενη τριμη-
νία που υπήρξε ενδιαφέρον από 12.000 πελάτες. Μόνο τον μήνα Απρίλιο πέραν 
των 9.500 συνδρομητών της 1bank απέκτησαν Digipass SMS, το οποίο η Τράπεζα 
Κύπρου συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν (κανονικό κόστος €10) με στόχο την πε-
ραιτέρω διευκόλυνση των πελατών της στη διεκπεραίωση των online συναλλαγών 
τους, μειώνοντας έτσι τις επισκέψεις στα καταστήματα λόγω της πανδημίας. Υπενθυ-
μίζουμε ότι τα Digipass SMS χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κωδικών μιας 
χρήσης (OTP-One Time Password) που αποστέλνονται μέσω sms μηνύματος, για την 
επιβεβαίωση της αυθεντικότητας των συναλλαγών μέσω των Ψηφιακών Καναλιών 
της 1bank, π.χ. μεταφορές σε τρίτους και πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελείας. 
Μεγάλο πλεονέκτημα αποτέλεσε το γεγονός ότι από τα τέλη Ιανουαρίου οι ιδιώτες 
συνδρομητές της 1bank μπορούν να αποκτήσουν Digipass online και χωρίς επίσκε-
ψη σε κατάστημα της Τράπεζας μέσω του Internet Banking ή Mobile app. Όσο για 
τους εταιρικούς συνδρομητές, η απόκτηση εξακολουθεί να γίνεται μέσω της σχετικής 
έντυπης αίτησης. Περισσότερες πληροφορίες για τα Digipass SMS στην ιστοσελίδα 
της Τράπεζας www.bankofcyprus.com.cy.

Για 19η συνεχή χρονιά η CNP 
Ασφαλιστική και η Πυροσβεστική Υπη-
ρεσία  Κύπρου ενώνουν τις δυνάμεις 
τους για την ενημέρωση του κοινού, στο 
πλαίσιο της Παγκύπριας Εκστρατείας 
Πυρασφάλειας, επιλέγοντας έναν δια-
φορετικό τρόπο, προσαρμοσμένο στις 
νέες συνθήκες λόγω της πανδημίας. 
Mέσα από αυτήν την ομαδική δράση, 
αναδεικνύεται στην πράξη πως οι με-
γάλες κοινωνικές προκλήσεις αντιμε-
τωπίζονται με συλλογική προσπάθεια 
του ιδιωτικού τομέα και των κρατικών 
υπηρεσιών. Η προστασία της ζωής, της 
περιουσίας και του περιβάλλοντος είναι 
ευθύνη όλων! Αυτό είναι το κεντρικό 
μήνυμα της φετινής Εκστρατείας Πυρασφάλειας, η οποία στόχο έχει την ευρύτερη 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας 
από τις πυρκαγιές. Η εκστρατεία θα αξιοποιήσει τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 
με ραδιοφωνικά μηνύματα και στοχευμένες ενέργειες, καθώς και αναρτήσεις στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Στις πρωτόγνωρες αυτές στιγμές που όλοι βιώνουμε, 
η ατομική ευθύνη και η συλλογική προσπάθεια είναι σημαντικές όσο ποτέ άλλοτε. 
Μαζί, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία αλλά και να αποτρέψουμε τις 
καταστροφικές συνέπειες που οφείλονται σε πυρκαγιές, τόσο στις περιουσίες μας όσο 
και στο περιβάλλον. Στη βάση της ευρύτερης κοινωνικής προσφοράς και ευαισθησίας, 
η CNP Ασφαλιστική θα παραχωρήσει συμβολικά αριθμό προστατευτικών μασκών 
προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, ως ακόμη ένα μέσο προστασίας των με-
λών της από τον κορωνοϊό Covid-19. Η 19η Εκστρατεία Πυρασφάλειας θα διαρκέσει 
από τις 11 έως και τις 31 Μαΐου 2020, με την ελπίδα να περιοριστούν στο ελάχιστο 
δυνατό οι πυρκαγιές στον τόπο μας. Κάθε μέρα, κάνουμε ένα βήμα πιο κοντά για να 
κερδίσουμε και πάλι τις ζωές μας. Προχωρούμε με ασφάλεια και σιγουριά. Γιατί, 
η προστασία της ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων!

Συνεργασία Πανεπιστημίου Νεάπολις με 
τον Σύνδεσμο Επενδυτών και Διαδικτύου

Ο στόχος του προληπτικού προ-
γράμματος ΕπίΔΡΑΣΗ είναι η παροχή 
ευκαιριών ανάπτυξης και καλλιέργειας της 
ψυχολογικής ευελιξίας σε προεφήβους, 
εφήβους και σε γονείς. Η ψυχολογική 
ευελιξία σημαίνει το άτομο να έρχεται σε 
επαφή με την παρούσα στιγμή σαν συνει-
δητός άνθρωπος, και βάσει με τί απαιτεί 
η κατάσταση να αλλάζει ή να επιμένει στη 
συμπεριφορά των προσωπικών αξιών που 
έχει επιλέξει. Αυτό, σημαίνει να κρατά τις 
σκέψεις και τα συναισθήματά του λίγο πιο 
ελαφριά, και να δρα περισσότερο με βάση 
τις προσωπικές του αξίες και λιγότερο με 
βάση τις σύντομες παρορμήσεις, σκέψεις 
και συναισθήματα. Το έργο θα εστιάσει 
στην ανάπτυξη προληπτικών δεξιοτήτων 
για την ψυχολογική θωράκιση του νέου 
έναντι στις εξαρτήσεις, ενώ στοχεύει στο 
να ενδυναμώσει τους γονείς να υποστη-
ρίξουν τον έφηβο σε αυτήν την πολυτά-
ραχη περίοδο της ζωής. Έχει σχεδιαστεί 
στη βάση της Θεραπείας Αποδοχής και 
Δέσμευσης (ΘΑΔ), η οποία αποτελεί 
ερευνητικά κατοχυρωμένο μοντέλο για 
την ενίσχυση της ψυχολογικής ευημε-
ρίας και ατομικής αποτελεσματικότητας. 
Το πρόγραμμα θα συντονίζεται από τη 

δρα Βασιλική Χριστοδούλου (Λέκτορα 
στο UCLan Cyprus), ενώ τα εργαστή-
ρια θα παρέχονται υπό τον συντονισμό 
εγγεγραμμένων ψυχολόγων. Σημειώ-
νεται ότι το Center of Interdisciplinary 
Science Promotion & Innovative Research 
(InSPIRE) είναι υπό την καθοδήγηση ακα-
δημαϊκών του Πανεπιστημίου UCLan 
Cyprus. Ωστόσο, πολλά είναι αυτά που 
μπορεί να προσφέρει το πρόγραμμα και 
στην παρούσα κατάσταση που επικρατεί 
εν καιρώ πανδημίας. Οι δεξιότητες που 
προσφέρονται μέσω του προγράμματος 
σε γονείς αλλά και σε εφήβους μπορεί 
να φανούν χρήσιμες ως προς την αντι-
μετώπιση της παραμονής μας στο σπίτι. 

Αναμφισβήτητα, το άγχος των καταστάσεων, 
ο εγκλεισμός της οικογένειας στο σπίτι 
και μακριά από τη συνηθισμένη ρουτί-
να δραστηριοτήτων μπορεί να επιφέρει 
ένταση και συγκρούσεις μέσα στο σπίτι. 
Λόγω της πανδημίας COVID-19 και των 
μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, 
οι δράσεις του προγράμματος προσφέ-
ρονται και διαδικτυακά. Το πρόγραμμα 
προσφέρει: 1) Καλοκαιρινά ομαδικά 
εργαστήρια για εφήβους/προεφήβους 
στο κοινοτικό πλαίσιο. Οι συναντήσεις 
είναι 4 και έχουν διάρκεια δύο ωρών, σε 
συχνότητα μιας συνάντησης την εβδομάδα. 
Ενδεικτικές θεματικές είναι: παγίδες του 
μυαλού, έλεγχος του εσωτερικού κόσμου, 

το μυαλό και οι ιστορίες του μεταξύ άλλων. 
20 Διαδικτυακά ομαδικά εργαστήρια για 
γονείς. Οι συναντήσεις είναι 6 και έχουν 
διάρκεια 1,5 ώρα. Τα ομαδικά εργαστήρια 
για γονείς μπορούν να εφαρμοστούν στο 
κοινοτικό πλαίσιο ή και διαδικτυακά. Εν-
δεικτικές θεματικές είναι: ακούγοντας με 
όλη μου την προσοχή, καταλαβαίνοντας 
τη φωνή του εφήβου, καλλιεργώντας απο-
δοχή για τον εαυτό μου και το παιδί μου, 
μεταξύ άλλων. 3) Διαδικτυακή ατομική 
υποστηρικτική καθοδήγηση (mentoring 
program) για εφήβους/προεφήβους. Οι 
συναντήσεις των ατόμων με τον προσω-
πικό τους μέντορα έχουν συχνότητα 1-2 
φορές την εβδομάδα και διάρκεια μέχρι 
και 50 λεπτά. Η ατομική υποστηρικτική 
καθοδήγηση μπορεί να εφαρμοστεί στο 
κοινοτικό πλαίσιο, σε μεταγενέστερο στάδιο. 
Ενδεικτικές θεματικές είναι: προσωπικές 
αξίες όπως η αλληλοβοήθεια, δεξιότητες 
επικοινωνίας, δεξιότητες επίλυσης προ-
βλημάτων, μεταξύ άλλων. Το πρόγραμμα 
απευθύνεται σε άτομα από 12 μέχρι 18 
ετών και τους γονείς τους και είναι δωρε-
άν. Το πρόγραμμα είναι επιχορηγημένο 
και αδειοδοτημένο από την Αρχή Αντι-
μετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ).

Uclan Cyprus: Πρόγραμμα «ΕπίΔΡΑΣΗ»

H 18η Μαΐου έχει οριστεί από το Διεθνές 
Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) ως η Διεθνής 
Ημέρα Μουσείων. Κάθε χρόνο είναι αφιερω-
μένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά 
τα μουσεία και τον ρόλο τους στη σύγχρονη 
κοινωνία. Η θεματολογία της Διεθνούς Ημέρας 
Μουσείων είναι εναρμονισμένη με τη βασική 
αρχή του ICOM, δηλαδή ότι τα μουσεία πρέπει 
να είναι φορείς πολιτιστικών ανταλλαγών για 
την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, 
την ενίσχυση της μάθησης, για την ειρήνη και 
τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων. Το φετινό 
θέμα της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, με τίτλο 
Μουσεία για την Ισότητα, Πολυμορφία και 
Κοινωνική Συνοχή, έχει ως κεντρικό άξονα 
τον ρόλο των μουσείων ως σημείων σύνδεσης των ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια 
το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου γιορτάζει με λαμπρότητα, κάθε χρόνο στις 
18 Μαΐου τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Φέτος τα Μουσεία και οι εκθέσεις του Πο-
λιτιστικού, όπως τα Μουσεία και οι εκθέσεις σε όλον τον κόσμο παραμένουν κλειστά.  
Και, εκ των πραγμάτων, η Ημέρα Μουσείων 2020 σε όλον τον κόσμο θα είναι βουβή. 
Πώς θα μπορούσαμε όμως να γιορτάσουμε την αγάπη μας για τα Μουσεία και την 
ιδέα πίσω από το Μουσείο, όχι μόνο το δικό μας αλλά το κάθε Μουσείο, στη σιωπή;  
Ήταν αδύνατο. Με την ευκαιρία, λοιπόν, των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα 
Μουσείων, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου σε συνεργασία με τον πολιτι-
στικό οργανισμό ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑ, σε μια χρονιά διαφορετική από τις άλλες λόγω της 
πανδημίας με τα μουσεία ανά το παγκόσμιο κλειστά, σας προσκαλούν να λάβετε μέρος 
στη διαδικτυακή δράση «Fill the Museum with your Voice», που θα αρχίσει αύριο 
Δευτέρα και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Μαΐου 2020. Γράψτε το δικό σας ποίημα ή 
πεζό κείμενο για ένα από τα αντικείμενα του Μουσείου μας και στείλε μας το μέχρι τις 
28 Μαΐου. Τα έργα σας θα παραλαμβάνονται, εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής, 
στο info@cultural.bankofcyprus.com,  ή με μήνυμα στη σελίδα του Πολιτιστικού στο 
Facebook. Eπισκεφθείτε το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου (προς το παρόν 
διαδικτυακά -https://www.boccf.org/museums-and-collections/), περιηγηθείτε στα 
μουσεία και τις περιοδικές εκθέσεις, δείτε τα έργα τέχνης που κοσμούν τους χώρους 
του. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου διαφυλάσσει πέντε Κυπρολογικές 
συλλογές και διαχειρίζεται δυο μουσεία, που βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη: 
το Μουσείο Κυπριακής Νομισματοκοπίας και το Αρχαιολογικό Μουσείο Γεωργίου 
και Νεφέλης Τσιάπρα Πιερίδη (δωρεά Κλειούς και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη). Επι-
λέξτε ένα αντικείμενο, μια χρονική περίοδο, έναν χάρτη, ή οτιδήποτε σας εμπνεύσει 
και γράψτε ένα ποίημα (όχι μεγαλύτερο από 40 στίχους) ή ένα κείμενο (μέχρι 400 
λέξεις). Για περισσότερες πληροφορίες στο 22128175.

Στις πρωτόγνωρες συνθή-
κες που βιώνουμε όλοι μας, 
η υλοποίηση δράσεων για τη 
στήριξη της νεολαίας, τόσο κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας όσο 
και κατά την επόμενη μέρα, πα-
ραμένει πρώτιστο μέλημα για 
τον Οργανισμό Νεολαίας. Ανα-
γνωρίζοντας τις επιπτώσεις που 
θα έχει η πανδημία σε διάφορες 
πτυχές της ζωής των νέων, απο-
φασίσαμε να εργαστούμε μαζί 
με τους νέους, σε μια συλλογική, συμμετοχική προσπάθεια, για την εξεύρεση μέτρων 
και προτάσεων που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων. Προς 
αυτήν την κατεύθυνση, έχουμε αποφασίσει τη δημιουργία μιας Ομάδας Εργασίας, 
στην οποία εκπρόσωποι νεολαίας και του ΟΝΕΚ θα εργαστούν από κοινού, για να 
αξιολογήσουν την υφιστάμενη κατάσταση που βιώνουν οι νέοι, να καταγράψουν καλές 
πρακτικές από το εξωτερικό και να προτείνουν λύσεις και προτάσεις για την επόμενη 
μέρα της πανδημίας, προς όφελος των νέων και των οργανώσεων νεολαίας. Οι εργα-
σίες και οι διαδικτυακές συναντήσεις της ομάδας θα διεξαχθούν εντός Μαΐου 2020. 
Οι τελικές προτάσεις θα ανακοινωθούν και θα αξιοποιηθούν από τον ΟΝΕΚ, για τη 
διαμόρφωση και την προσαρμογή προγραμμάτων για τη νεολαία και την υποβολή 
προτάσεων πολιτικής προς την Κυβέρνηση.

Νέα δράση Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας 
Κύπρου για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

ΟΝΕΚ: Σχεδιάζουμε μαζί την επόμενη μέρα
της πανδημίας για τη στήριξη της νεολαίας

Τη δυνατότητα για τηλεφωνικές 
συνδιαλέξεις με απόλυτη ασφάλεια 
προσφέρει η NEDECO Electronics 
Ltd, μέσα από τη νέα συνεργασία της 
με την κορυφαία ισραηλινή εταιρεία 
CommuniTake, που πρωτοπορεί πα-
γκοσμίως στον τομέα της ασφαλούς 
επικοινωνίας, έχοντας στο portfolio 
της μερικές από τις μεγαλύτερες πο-
λυεθνικές εταιρείες. Ο κίνδυνος υπο-
κλοπής εμπιστευτικών δεδομένων και 
παρακολούθησης συνομιλιών συνιστά 
σημαντική απειλή, τόσο για κυβερνητικούς όσο και για ιδιωτικούς οργανισμούς, ιδιαί-
τερα σε μια εποχή που η απομακρυσμένη εργασία και η χρήση των smartphones για 
επαγγελματικούς σκοπούς κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος. Ως εκ τούτου, η 
ανάγκη για συσκευές κινητής τηλεφωνίας και λογισμικό που μπορούν να υποστηρίξουν 
ασφαλείς συνδιαλέξεις αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Η νέα τεχνολογική λύση που 
προσφέρει η NEDECO Electronics Ltd παρέχει τη δυνατότητα για ασφαλή επικοινωνία, 
μέσα από τη χρήση των ειδικά κατασκευασμένων κινητών τηλεφώνων τής CommuniTake 
(IntactPhones) ή με την εγκατάσταση του ειδικού λογισμικού προγράμματος Intact 
Communicator σε οποιοδήποτε smartphone με λειτουργικό σύστημα Android. Κάθε 
οργανισμός που υιοθετεί τη συγκεκριμένη τεχνολογική λύση προσφέρει τη δυνατότητα 
στα μέλη του προσωπικού του να διεξάγουν κρυπτογραφημένες φωνητικές κλήσεις, 
να ανταλλάζουν αρχεία και γραπτά μηνύματα σε πραγματικό χρόνο με ασφάλεια, να 
σερφάρουν στο διαδίκτυο σε ένα απόλυτα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον και να 
ενημερώνονται σε περίπτωση προσπάθειας εγκατάστασης κακόβουλων λογισμικών. Η 
NEDECO Electronics Ltd αποτελεί πρωτοπόρο εταιρεία στον τομέα παροχής έξυπνων 
τεχνολογικών λύσεων και αξιόπιστο πάροχο εξοπλισμού δικτύων και τηλεπικοινωνιών 
για δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Κύπρο. Ως ο μοναδικός 
εξουσιοδοτημένος εισαγωγέας και μεταπωλητής των τηλεπικοινωνιακών κέντρων της 
γαλλικής εταιρείας-κολοσσού Alcatel-Lucent Enterprise στην Κύπρο, συνεργάζεται, 
μεταξύ άλλων, με την Αστυνομία Κύπρου, την Εθνική Φρουρά, την KPMG Cyprus, τη 
Unicars, τα Αρτοποιεία Ζορπάς, τη CYTA, την Epic και με πολλές άλλες μικρομεσαίες 
και μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με απόλυτη ασφάλεια 
από τη NEDECO

Της Κυριακής
17.05.2020
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ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Χαραλάμπους Ματθαίος: Λεωφ. Αρμενίας 
48Α (έναντι Αρμένικης Μητρόπολης), Στρό-
βολος, τηλ.: 22426655, 22492968. 
Νιούλικος Θεοδόσης: Λεωφ. Δημοσθένη 
Σεβέρη 22 (δρόμος Προεδρικού), Λευκωσία, 
τηλ.: 22669664, 22661852. 
Κωνσταντίνου Γεώργιος: Γιαννιτσών 
8 (περιοχή Σταυρού), Στρόβολος, τηλ.: 
22107447, 22380736. 
Δανιήλ Μάριος: Ιπποκράτους 14Α (800 
μέτρα από τον πολυχώρο «ΦΑΡΜΑ»), Λακα-
τάμεια, τηλ.: 22372201, 97812961. 
Κραμβής Σ. Κλεάνθης: Καλλιπόλεως 12 
Γ-Δ (δίπλα από ταχυδρομείο Λυκαβηττού), 
Λευκωσία, τηλ.: 22761699, 22516577. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Χρυσοστομίδης Σωτήρης: Αρχ. Μακαρίου 
Γ΄ 13 (από φώτα εκκλησίας Αγ. Γεωργί-
ου προς κέντρο χωριού), Ύψωνας, τηλ.: 
25349349, 99810820. 
Πίτσιακου Έλενα: Απ. Βαρνάβα 37 (βό-
ρεια φώτων Σιμιλλίδη), Λεμεσός, τηλ.: 
25662177, 25104316. 
Δημητρίου Μάριος: Πέτρου Τσίρου 71Γ 

(πλησίον Fisco Lotus Plaza), Λεμεσός, τηλ.: 
25339191, 25103783. 
Μαυρογιάννη Δέσποινα: Λεωφ. Μακαρίου 
ΙΙΙ 228 (δίπλα από ψησταριά Διομήδης), 
Λεμεσός, τηλ.: 25361626, 25772588. 

ΛΑΡΝΑΚΑ 
Ταμπουλλής Μιχάλης: Αγίου Λαζάρου 50-
52 (πλησίον εκκλησίας Αγίου Λαζάρου), 
Λάρνακα, τηλ.: 24628869, 24362890. 
Παπανδριανός Σπύρος: Λεωφ. Γιάννου 
Κρανιδιώτη 30 (πάρκινγκ ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ), 
Λάρνακα, τηλ.: 24660688, 99970233. 

ΠΑΦΌΣ
Γιαννιού Σταυρούλα: Ελευθερίου Βενιζέ-
λου και Χανιών 68 (50μ. από Εμπορικό 
Κέντρο Θεοφάνη προς Κονιά), Πάφος, τηλ.: 
26937857, 26271776. 

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

ΦαρμακείαΈσοδα
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκι-

νοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ), στο 
πλαίσιο του φιλανθρωπικού “Charity 
Hair&Fashion Show”, που πραγματοποι-
ήθηκε στις 2/10/2019, με αριθμό άδειας 
69/2019 από την Επαρχιακή Διοίκηση 
Λευκωσίας, είχε  έσοδα €8.055 και έξοδα 
€6.647,08. Όλα τα έσοδα θα στηρίξουν τις 
δωρεάν Υπηρεσίες και τα Προγράμματα 
Ανακουφιστικής Φροντίδας του ΠΑΣΥΚΑΦ.

Γιορτή Αγίας Φωτεινής
της Σαμαρείτιδος

Ανήμερα της εορτής της Αγίας Φω-
τεινής της Σαμαρείτιδος γιορτάζει η 
ομώνυμη εκκλησία, στην Αναφωτία. 
Θα τελεστεί με βάση τα μέτρα για την 
πανδημία  αύριο Κυριακή, 17 Μαΐου 
2019, 6.30 – 9.30π.μ., Όρθρος και πα-
νηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6.00μ.μ. 
Εσπερινός και παρακλητικός κανόνας 
στην Αγία Φωτεινή.

Ο Δήμος Λεμεσού ενημερώνει το κοινό ότι, 
λόγω των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της 
πανδημίας, ο προγραμματισμός των καλοκαι-
ρινών εκδηλώσεων 2020 αναδιαμορφώνεται ως 
εξής, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα της 
πανδημίας: 1) Όλες οι εκδηλώσεις για τη Γιορτή 
του Κατακλυσμού ακυρώνονται. 2) Το Ευρωμε-
σογειακό Φεστιβάλ Λαϊκών Χορών μετατίθεται 
χρονικά και θα πραγματοποιηθεί περί τα τέλη 
Ιουλίου-αρχές Αυγούστου 2020. 3) Η διοργάνωση 
των «Μεγάλων Μπαλέτων» μετατίθεται χρονικά 
και θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνίες που 
θα ανακοινωθούν σύντομα. 4) Η Γιορτή του 
Κρασιού θα πραγματοποιηθεί κανονικά σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν 
σύντομα. Σημειώνεται, επίσης, ότι, με βάση τα περιοριστικά μέτρα που ανακοίνωσε 
πρόσφατα η Κυβέρνηση, οι υποδομές πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου θα 
επαναλειτουργήσουν ως εξής: 1) Το Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας» από τις 
9 Ιουνίου. 2) Τα υπαίθρια θεατράκια στο Παραθαλάσσιο Πολυλειτουργικό Πάρκο, 
στο Πάρκο Αριστείδη Κουδουνάρη και στο Πάρκο της οδού Φιλελλήνων από τις 
9 Ιουνίου. 3) Το Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο από τις 14 Ιουλίου. 4) Το Δημοτικό 
Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης» από τις 14 Ιουλίου. 5)  Το Δημοτικό 
Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη από τις 14 Ιουλίου και 6) Το Θέατρο της Β’ 
Δημοτικής Αγοράς από τις 14 Ιουλίου. Σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα 
πραγματοποιούνται θα ισχύουν οι κανονισμοί και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν 
από τα αρμόδια Υπουργεία.

Ο Δήμος Λεμεσού για τις καλοκαιρινές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις 2020

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού θεσμοθέτησε, το 
2018, τις «Ημερίδες Μηχανικής Επιστήμης» 
που απευθύνονται σε μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου 
και Τεχνικών Σχολών, σε συνεργασία με το 
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
(Ε.Τ.Ε.Κ.) και την Υπηρεσία Συμβουλευτικής 
& Επαγγελματικής Αγωγής του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας. Οι ημερίδες πραγματοποιούνται 
στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, με ομιλητές 
μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων (Μηχανολόγους Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, 
Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, κ.ά.) της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού και εκπροσώπους του 
Ε.Τ.Ε.Κ., έχοντας ως στόχο την ενημέρωση των μαθητών για τα επαγγέλματα Μηχανικής 
Επιστήμης. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά δέκα ημερίδες με τη συμμετοχή 
255 μαθητών. Για το σχολικό έτος 2019- 2020 οι ημερίδες ολοκληρώθηκαν και θα αρχίσει 
νέος κύκλος το επόμενο σχολικό έτος. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας  παρουσιάζονται 
στους μαθητές διάφορα επαγγέλματα μηχανικής, από εκπροσώπους της Εταιρείας, με 
έμφαση στις ιδιαιτερότητες των επαγγελμάτων και πώς αυτά αξιοποιούνται σε μια βαριά 
βιομηχανία. Στη συνέχεια, οι μαθητές ξεναγούνται στις εγκαταστάσεις της τσιμεντοβιομη-
χανίας, παρατηρώντας τον τρόπο εργασίας του κάθε επαγγέλματος και ικανοποιούνται 
ταυτόχρονα τυχόν απορίες τους. Οι ημερίδες διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των τακτικών 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας για ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας, σχετικά με 
τις εξελίξεις της Μηχανικής Επιστήμης και καθιερώθηκαν. Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, 
ως κοινωνικά υπεύθυνη βιομηχανία, αναγνωρίζει τις ανάγκες των νέων και στηρίζει την 
κοινωνία, λαμβάνοντας καινοτόμες πρωτοβουλίες.

Θεσμός οι «Ημερίδες Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού» για την Τσιμεντοποιία Βασιλικού

Ο Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης 
και το Δημοτικό Συμβούλιο συγχαίρουν 
την Αρχιτέκτονα του Θεατρικού Μουσείου 
Κύπρου,  κ. Σκεύη Φαραζή, για τη διάκρι-
σή της με το  βραβείο Bronze A’ Design 
Award 2020 στην κατηγορία Interior Space 
and Exhibition Design του διαγωνισμού 
A› Design Award and Competition. Ο 
διαγωνισμός βραβεύει τους καλύτερους 
σχεδιαστές, καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και 
εταιρείες απ’ όλον τον κόσμο που προωθούν 
την ανθρωπότητα, τον πολιτισμό και την 
κοινωνία με εξαιρετικά σχέδια, έργα και  
προϊόντα. Τα βραβευμένα προϊόντα και 
σχέδια θα προβληθούν στο κοινό μέσω 
του Α’ Design Award Gala-Night στην Ιταλία. Σημειώνεται ότι επιμελήτρια του έργου 
του Θεατρικού Μουσείου ήταν η κ. Σοφία Αντωνιάδου. 

Χάλκινο βραβείο για Θεατρικό Μουσείο

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος Τουρβάς, τηλ. 99097385, 22108553. 
Ουρολόγος: Αχιλλέας Κορέλλης, τηλ. 99562642. 

Ιατροί

Έκθεση φωτογραφίας με έργα φωτο-
γράφων που πήραν μέρος στον διαγω-
νισμό φωτογραφίας με θέμα «Τρόοδος 
είναι στη φύση μας», εγκαινιάστηκε 
στη πλατεία Κίμωνος στην ακτή των 
Φοινικούδων, στη Λάρνακα, στo 
πλαίσιo του έργου “I life-Troodos” 
από τους εταίρους του έργου, Τμήμα 
Δασών, Τμήμα Περιβάλλοντος, Frederic 
University Contact Adverτising Agency, 
σε συνεργασία με τη Φωτογραφική 
Εταιρεία Κύπρου. Η έκθεση περιλαμ-
βάνει 19 φωτογραφίες που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό και η επιλογή τους έγινε με 
γνώμονα την ανάδειξη όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων της βιοποικιλότητας 
του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους και των οικοσυστημικών υπηρεσιών που 
παρέχει. Εντάχθηκε στο δίκτυο «Νατούρα 2000» και συγχρηματοδοτήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έκθεση φωτογραφίας Ι life-Troodos

Με ευκαιρία την επιστροφή 
στο Κέντρο Ανακουφιστικής 
Φροντίδας «Αροδαφνούσα», 
ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος 
Κύπρου θα ήθελε να εκφράσει 
δημόσια ευχαριστίες σε όλους 
όσοι πρόσφεραν αμέτρητες 
ώρες και διέθεσαν δυνάμεις 
για να ολοκληρωθεί το έργο 
ανακαίνισης και επέκτασης 
μέσα σε 18 μήνες. Για να ολο-
κληρωθεί το έργο, που έγινε με 
την αποκλειστική δωρεά της οικογένειας Κύπρου και Έλενας Τσέντα, στους οποίους 
ο Σύνδεσμος εκφράζει βαθύτατη εκτίμηση και ευγνωμοσύνη, χρειάστηκε η συμβολή 
πολλών ανθρώπων που εργάστηκαν ακούραστα, με απεριόριστη υπομονή, επιμονή 
αλλά και πολλή αγάπη. Στην ανακοίνωσή του, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου 
σημειώνει: «Η ευγνωμοσύνη που νιώθουμε είναι απεριόριστη και η στήριξη που 
ελάβαμε όλο αυτό το διάστημα απ’ όλους τους συντελεστές του έργου, αλλά και από 
πολλούς άλλους μάς γεμίζει δύναμη για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε προς τους 
συνανθρώπους μας με εμπειρία καρκίνου. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά».

Η ΚΕΑΝ, με επίγνωση των δυσκολιών 
που η κυπριακή κοινωνία αντιμετωπίζει 
από τις πολλαπλές επιπτώσεις της παν-
δημίας λόγω COVID-19, στο πλαίσιο 
της κοινωνικής της εταιρικής ευθύνης, 
έρχεται αρωγός και πρωτοστατεί στην 
ανάληψη πρωτοβουλιών που στοχεύουν 
στη διευκόλυνση και ανακούφιση των 
συμπολιτών μας, προσφέροντας κατα-
ναλωτικά προϊόντα σε οργανισμούς και 
οργανώσεις με κοινωνικά αναγνωρισμέ-
νο έργο. Συγκεκριμένα,  στο εν λόγω 
πρόγραμμα στήριξης η ΚΕΑΝ στήριξε 
οικογένειες με άμεσα οικονομικά προ-
βλήματα, το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, 
τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, το SupportCY, το Ινστιτούτο Γενετικής Κύπρου, το 
Hope for Children, τον ΓΟΔΗΚ, και την Κίτρινη Γραμμή Εθελοντών και Αλληλεγγύης. 
Παράλληλα, από την αρχή της πανδημίας και αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της 
διατήρησης της κοινωνικής ευφορίας και της πνευματικής κοινωνικής εγρήγορσης, 
η ΚΕΑΝ επιχορήγησε την εξαιρετική πρωτοβουλία «Μένουμε σπίτι με το ΠΑΤΤΙ-
ΧΕΙΟ», που φιλοξενεί στη σκηνή του Παττίχειου Δημοτικού Θεάτρου, καλλιτέχνες 
της Λεμεσού από τον χώρο της μουσικής, του θεάτρου και του χορού, και επιτρέπει 
στο κοινό να παρακολουθεί τις παραστάσεις, σε ζωντανή μετάδοση (live streaming) 
μέσω του YouTube channel του Παττίχειου Θεάτρου, αλλά και των μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης.

Ευχαριστίες για την Αροδαφνούσα

Η KEAN ενισχύει  πρωτοβουλίες που ενεργά 
βοηθούν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών 

επιπτώσεων του COVID–19

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 12(1)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονι-
σμών, με την παρούσα γνωστοποιείται ότι ο Θεόδωρος Χατζηγιαννακού προτίθεται να υποβάλει 
αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας Λεμεσού για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση 
των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού για την ακόλουθη ανάπτυξη: Δημιουργία καλυμμέ-
νου χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων.
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο με αρ. 732, Φ/Σχ. 54/40, στην περιοχή του Κοινοτικού  Συμβουλίου 
Μονής. Το τεμάχιο βρίσκεται στη Λεωφόρο Αμαθούντος αρ. 6.
Η παρέκκλιση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση αφορά την προσθήκη καλυμμένου χώρου στάθ-
μευσης στην όλη ανάπτυξη στην οποία έχει γίνει υπέρβαση του Σ.Κ. από 5% σε 7,1%.
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατό να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεοδομικής Αρχής 
κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Έγγραφες παραστάσεις είναι δυνατό να υποβληθούν στην 
Πολεοδομική Αρχή μέσα σε διάστημα ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας ειδοποίησης.

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. Innovation Coordinator (ref.no. CYI_IC_20_05)
2.  Junior Software Developer for Unmanned Aerial Systems (UAS) (ref. no. CARE-

C_JSDUAS_20_07)
3.  Technical Research Specialist in Environmental Hydrology (ref. no. EEWRC_

TRSEH_20_03)
4. Post-doctoral fellow(s) (Ref.no. CaSToRC_PDF_20_05)
5. Assistant Professor in Archaeological Materials (ref.no. CYI_APAM_20_03)
6. Faculty in Atmospheric Sciences (ref. no. CYI_FAS_20_02)
7. Professor in Atmospheric Sciences (ref. no. CYI_PAS_20_01)
8.  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.  

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ/ ΚΛΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΟΥ ΑΝΤIΚΑΡΚIΝIΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

O Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης 
Οδηγού/Κλητήρα για μεταφορά ασθενών από τις επαρχίες Αμμοχώστου και Λάρνα-
κας προς τη Λευκωσία.

Κύρια Καθήκοντα:

•  Εκτελεί καθήκοντα οδηγού λεωφορείου στην Υπηρεσία Μεταφοράς Ασθενών με 
βάση την επαρχία Αμμοχώστου

•  Μεταφέρει ασθενείς από τις Επαρχίες Αμμοχώστου και Λάρνακας προς τα Ογκο-
λογικά Κέντρα στη Λευκωσία ή από οποιαδήποτε άλλη πόλη τού ζητηθεί

•  Συνεργάζεται με τους άλλους οδηγούς της Υπηρεσίας για την καλύτερη εξυπηρέ-
τηση των ασθενών

• Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα τού/τής ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα και Προϋποθέσεις:

• Απολυτήριο Σχολής Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης στο κλάδο της Μηχανικής
• Κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδηγού για μικρό λεωφορείο 13 θέσεων και άνω

Το ωράριο εργασίας είναι 38 ώρες εβδομαδιαίως με βάση την 5νθήμερη εβδομάδα 
εργασίας. Ανάλογα με τις ανάγκες του Συνδέσμου ο κάτοχος της θέσης μπορεί να ερ-
γάζεται σε ευέλικτο ωράριο, ενώ απαιτείται να υπάρχει ταχεία ανταπόκριση σε έκτα-
κτες ανάγκες εκτός του κανονικού ωραρίου.

Πακέτο Ωφελημάτων: Παρέχεται μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, ταμείο 
προνοίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινι-
κού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του 
Συνδέσμου www.anticancersociety.org.cy ή από τα γραφεία του Συνδέσμου. Η 
αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου ή να σταλεί στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση info@anticancersociety.org.cy μέχρι την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2020.

ΑΝΤIΚΑΡΚIΝIΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τ.Θ. 25296, 1308 Λευκωσία 

Τηλ. 22 446222, Φαξ 22 316822

Σήμερα Κυριακή, 17 Μαΐου, η Epic 
γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπι-
κοινωνιών, συνεχίζοντας να προσφέρει 
καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας 
στους πελάτες της αλλά και μοναδικές 
προσφορές. H Παγκόσμια Ημέρα Τη-
λεπικοινωνιών γιορτάζεται κάθε χρόνο 
και αφορά τη συνεχή εξέλιξη ενός από 
τους πιο σημαντικούς παράγοντες της 
ζωής μας: της επικοινωνίας. Στόχος της 
ημέρας είναι να τονίσει τη σημασία της 
επικοινωνίας και του τρόπου με τον 
οποίο οι πληροφορίες ταξιδεύουν σε 
όλον τον κόσμο. Στοχεύει, επίσης, στην 
αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία 
στη ζωή μας και την τόνωση της ανάπτυξης τεχνολογιών στον τομέα. Φέτος, η Πα-
γκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία μιας και η ανάγκη των 
ανθρώπων για επικοινωνία έχει γίνει ακόμη πιο επιτακτική λόγω της πανδημίας. 
Στην ευρύτερη προσπάθεια που συντελείται αυτό το διάστημα για πρόσβαση σε 
ποιοτική και αξιόπιστη επικοινωνία για όλους, η Epic προσφέρει μια σειρά από 
καινοτόμες υπηρεσίες για τον εργασιακό χώρο και το σπίτι, διευκολύνοντας έτσι 
σημαντικά την καθημερινότητά μας, τόσο στο θέμα επικοινωνίας αλλά και στην 
ψυχαγωγία, ενημέρωση και εργασία μας. Το δίκτυο της Epic έχει αποδεδειγμένα 
καταστεί ένας πολύτιμος σύμμαχος στην κοινή αυτή προσπάθεια, αφού ανταποκρί-
θηκε με πλήρη επιτυχία στην αυξημένη κίνηση και τις πολλαπλάσιες ανάγκες που 
προέκυψαν λόγω της όλης κατάστασης. Αξιοποιώντας πλήρως το υπερσύγχρονο 
δίκτυό της, η Epic παρέχει αδιάκοπη πρόσβαση στην επικοινωνία και ασύλληπτα 
γρήγορες ταχύτητες δεδομένων, καθιστώντας το έτσι δυνατό για τους συνδρομητές 
της να απολαμβάνουν μια εξαιρετική online εμπειρία με γρήγορες ταχύτητες, 
τόσο στην κινητή όσο και στη σταθερή. Η Epic συνεχίζει να προσφέρει διαρκώς 
μοναδικές και πολύ ελκυστικές προσφορές και, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας 
Ημέρας Τηλεπικοινωνιών που γιορτάζεται αυτόν τον μήνα, έχει δημιουργήσει μια 
σειρά από μοναδικές προσφορές όπως για το πλάνο Unlimited ALL με €29,99/
μήνα για τους πρώτους τρεις μήνες. Επίσης, μερικά από τα πιο hot smartphones 
της αγοράς όπως το iPhone Pro και Huawei P30 προσφέρονται χωρίς σεντ αρχι-
κά και σε συνδυασμό με πλάνο με εξαιρετικά χαμηλό πάγιο, ενώ υπάρχει και η 
προσφορά για το Broadband HomeBox για Internet 60Mbps στο σπίτι την ίδια 
στιγμή, με μόνο €19,99/μήνα για τους πρώτους δώδεκα μήνες.  

Η Εpic γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα 
Τηλεπικοινωνιών 



ΛΟΐΖΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ

Η Τουρκία με την αχαλίνωτη, πειρατική, 
επιθετική, ισλαμιστική στρατηγική της 
και τη δύναμη των όπλων προσπαθεί 

να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο ρυθμιστή των 
πάντων στη Μεσόγειο και όχι μόνο.

Προκαλεί, προβαίνει σε βαρβαρότητες, 
εκβιάζει αλλά έχει το θράσος να κατηγορεί 
άλλους, όπως τους Κούρδους, Σύρους, Έλ-
ληνες, οι οποίοι υπερασπίζονται τα εδάφη 
τους από τις απειλές και βαρβαρότητές της, 
ως τρομοκράτες.

Δημιουργεί προβλήματα στις θαλάσσιες 
περιοχές του Αιγαίου, της Κύπρου, συνάπτει 
παράνομες συμφωνίες με τη Λιβύη, εγκατέστη-
σε στρατιωτικές βάσεις σε ισλαμιστικά κράτη, 
Κατάρ, Σομαλία.

Ενθαρρύνει και προωθεί με παράνομους 
και ύπουλους τρόπους φανατικούς ισλαμιστές 
δήθεν πρόσφυγες να δημιουργούν συνδέσμους 
και τρομοκρατικούς πυρήνες, να διαβρώνουν 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να εξυπηρετεί τα 
δικά της συμφέροντα.

Όλα τα πιο πάνω αναδεικνύουν τις αδυναμίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έδωσε το 
βάρος των προσπαθειών της στην οικονομική 
ανάπτυξη, τη βελτίωση κοινωνικών προβλη-
μάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελεύθερη 
διακίνηση και εγκατάσταση των πολιτών της.  
Δεν έδωσε όμως την ανάλογη σημασία στη 
δημιουργία μηχανισμών και δομών για την 
προστασία των ωφελημάτων που δημιούργησε 
για τους πολίτες της, έτσι που να αισθάνονται 
την αλληλεγγύη και την ασφάλεια από εσω-
τερικούς και εξωτερικούς εχθρούς.

Αντιθέτως, όπως είναι σήμερα, δίδεται η ευ-
καιρία σε επιτήδειους, είτε αυτά είναι άτομα ή 
κράτη, να εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες της και 
να δημιουργούν προβλήματα που κλονίζουν 
την εμπιστοσύνη των μελών και πολιτών της.

Είναι καιρός να προχωρήσει χωρίς άλλη 

καθυστέρηση στη δημιουργία Ευρωπαϊκού 
Στρατού και άλλων δομών λειτουργίας και 
λήψης αποφάσεων.

Η άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί 
πλέον να στηρίζεται στη ΝΑΤΟϊκή Συμμαχία. 
Το ΝΑΤΟ συγκροτήθηκε μετά τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο κυρίως σαν ασπίδα προστασί-
ας των ευρωπαϊκών χωρών με δημοκρατικό 
πολίτευμα και  αντίπαλο δέος του Σοβιετικού 
Μπλοκ. Με τη  διάλυση του Σοβιετικού Μπλοκ 
και την ένταξη σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών 
χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πλήρως 
ισότιμων μελών,  έχασε τον πιο βασικό λόγο 
της συγκρότησής του.  Τώρα ο μεγάλος εχθρός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι η Ρωσία, 
αλλά η Τουρκία, που είναι και βασικό μέλος 
του ΝΑΤΟ. Εκβιάζει, απειλεί με τη στρατιωτική 
της ισχύ άλλα μέλη του ΝΑΤΟ όπως η Ελλάδα 
αλλά και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Τουρκία προσποιείται ότι θέλει να εντα-
χθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που την 
ενδιαφέρει είναι να εκβιάζει για να παίρνει 
οφέλη, χωρίς να δίνει.

Με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Στρατού θα 
βρεθεί αντιμέτωπη με έναν στρατό 26 ευρωπα-
ϊκών κρατών και δεν θα μπορεί να κοροϊδεύει ο 
Ερντογάν τον Πρόεδρο της Γαλλίας  Εμμανουέλ 
Μακρόν, τη Γερμανίδα Καγκελάριο Άγκελα 
Μέρκελ ή άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. 

Ας αναλογιστούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες ποιους 
συμφέρει μια αδύναμη Ευρωπαϊκή Ένωση 
ή η διάλυσή της. Ποιοι θα ενοχληθούν από 
μια δυνατή στρατιωτικά, πολιτικά, οικονομικά 
Ευρώπη… 

Το ευρωπαϊκό όνειρο πρέπει να ολοκλη-
ρωθεί.  Μπορεί να ολοκληρωθεί γρήγορα και 
αποτελεσματικά, αν οι δυνατές και πλούσιες 
χώρες που ηγούνται της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης παύσουν να θέτουν ως προτεραιότητα 
τα πρόσκαιρα οικονομικά τους συμφέροντα 
και ας κοιτάξουν τα συμφέροντά τους σε πιο 
μακρινούς ορίζοντες.

Όλα τα μεγάλα έργα έγιναν όταν κυβερνού-
σαν τις χώρες τους μεγάλοι ηγέτες.

Οι πρωτοφανείς συνθήκες 
που έχουν δημιουργηθεί 
από την πανδημία του κο-

ρωνοϊού αναπόφευκτα επηρεάζουν 
όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου βίου, 
καθώς και την καθημερινότητα των 
ανθρώπων στις περισσότερες χώρες 
του κόσμου. Πέρα από τα θύματα 
και τους κινδύνους για τη δημόσια 
υγεία, η οικονομική κρίση η οποία 
βρίσκεται ενώπιον μας είναι χειρότερη 
από αυτήν  του 2008. Ήδη πολλοί 
αναλυτές και αξιωματούχοι θεσμών 
και κρατών έχουν εκφράσει δημόσια 
την ανησυχία τους ότι η υφιστάμενη 
κρίση μπορεί να είναι ανάλογη με 
εκείνη του μεγάλου κραχ του 1929.

Κάτω απ’ αυτές τις πρωτόγνωρες 
συνθήκες ήδη γίνεται λόγος για τις 
προεκτάσεις καθώς και για την επόμε-
νη μέρα. Οι συζητήσεις περιστρέφονται 
γύρω από ένα νέο υπόδειγμα, καθώς 
και τα χαρακτηριστικά του αναδυόμε-
νου διεθνούς περιβάλλοντος. Όπως 
και το τρομοκρατικό κτύπημα στις 
11 Σεπτεμβρίου του 2001 επηρέασε 
πολλά δεδομένα, έτσι και σήμερα ο 
COVID-19 θα αφήσει τη δική του 
σφραγίδα στο νέο γίγνεσθαι.

Έχει ήδη επισημανθεί από πολλούς 
αναλυτές ότι η παγκοσμιοποίηση όπως 
την ξέραμε θα αναδιπλωθεί τουλάχι-
στον βραχυπρόθεσμα. Παράλληλα η 
ΕΕ δοκιμάζεται από αυτήν την κρίση. 
Και σε μεγάλο βαθμό η μελλοντική 
της πορεία θα επηρεασθεί από τα 
αποτελέσματα της διαχείρισης που 
λαμβάνει χώραν.

Κάτω από αυτά τα δεδομένα, όπως 

έχω επισημάνει από τις αρχές της 
κρίσης, αναδεικνύεται ξανά ο αδιαμφι-
σβήτητος ρόλος του έθνους-κράτους. 
Ήδη, πολλοί αναλυτές κάνουν λόγο για 
την επιστροφή του έθνους-κράτους 
στο προσκήνιο της διεθνούς πολιτι-
κής. Η πραγματικότητα όμως είναι 
ότι το έθνος-κράτος δεν έφυγε ποτέ.  
Είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε 
το φαινόμενο αυτό καθώς και τις 
προεκτάσεις του.

Σε θεωρητικό επίπεδο η Ρεαλι-
στική Σχολή Σκέψης ανέκαθεν θε-
ωρούσε το έθνος-κράτος ως το πιο 
σημαντικό δρών υποκείμενο στις 
διεθνείς σχέσεις.  Επιπρόσθετα, οι 
θεωρητικοί αυτής της σχολής σκέψης 
αξιολογούσαν ως υπερτιμημένες τις 
προσδοκίες από οργανισμούς όπως η 
ΕΕ και ο ΟΗΕ. Η Φιλελεύθερη Σχολή 
Σκέψης θεωρούσε ως τους πιο σημα-
ντικούς παράγοντες τις οικονομικές 
διεργασίες και την ελεύθερη αγορά.  
Επιπρόσθετα, το έθνος-κράτος αξιο-
λογείτο ως δευτερευούσης σημασίας 
δρων υποκείμενο. Η Μαρξιστική και 
η Νεο-Μαρξιστική Σχολή Σκέψης 
αναγνωρίζουν τη σημασία των οι-
κονομικών δεδομένων και αναδει-
κνύουν τις ταξικές διαφορές ως το 
μείζον ζήτημα. Για τους Μαρξιστές, 
Νεο-Μαρξιστές και εν πολλοίς για 
τους Φιλελεύθερους, ο κρατικός πα-
τριωτισμός και η εθνική ταυτότητα 
είναι παρωχημένες έννοιες.

Στη ζωή υπάρχουν αρκετές 
αλήθειες αλλά και γκρίζες ζώνες. 
Οι διάφορες θεωρητικές σχολές 
είχαν τη δική τους συμβολή στην 
αξιολόγηση και κατανόηση διαφόρων 
δεδομένων. Όλα όμως κρίνονται εκ 
του αποτελέσματος. Αναμφίβολα, η 
ένταξη της χώρας μας στην ΕΕ ήταν 
μεγάλο επίτευγμα. Όμως η κρατική 
υπόσταση και η αποτελεσματικό-
τητα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
εξακολουθεί να είναι μείζονος ση-

μασίας. Τα όσα λαμβάνουν χώραν 
σήμερα επιβεβαιώνουν του λόγου 
το αληθές. Υπογραμμίζω συναφώς 
ότι όταν συζητείτο το Κυπριακό, 
διάφοροι κύκλοι υποτιμούσαν τη 
σημασία της κρατικής υπόστασης.  
Υπήρχαν οι αφελείς προσεγγίσεις 
ότι αφ’ ενός η ΕΕ και αφ’ ετέρου η 
«αδελφοσύνη των λαών/κοινοτήτων» 
θα αντιμετώπιζαν αποτελεσματικά 
τα οποιαδήποτε προβλήματα προ-
έκυπταν από μια δυσλειτουργική 
αλλά αναγκαία λύση του Κυπρια-
κού. Η ζωή απέδειξε ότι αυτές οι 
υποθέσεις εργασίας δεν ευσταθούν.  
Πάνω απ’ όλα κανένα σοβαρό κράτος 
δεν διαπραγματεύεται την ύπαρξή 
του. Αλλά και στην Ελλάδα, όπως 
μου είχε επισημάνει εκλεκτός συ-
νάδελφος, το αφήγημα για την ΕΕ 
και το ευρώ ήταν τόσο έντονο, σε 
βαθμό που άγγιζε το ιδεολόγημα 
της Μεγάλης Ιδέας και αγνοούσε 
τις οποιεσδήποτε αδυναμίες.

Επιστρέφοντας και πάλι στο θε-
ωρητικό πεδίο, υπογραμμίζω ότι 
θεωρώ τη Νεο-Ρεαλιστική Σχολή 
Σκέψης ως την υπέρτερη, καθώς 
αναγνωρίζει τόσο την αξία του 
έθνους-κράτους ως του πιο σημα-
ντικού δρώντος υποκειμένου στο 
διεθνές σύστημα όσο και τη σημα-
σία των οικονομικών παραγόντων. 
Επί τούτου σημειώνεται ότι η Ρεα-
λιστική Σχολή Σκέψης δεν θεωρεί 
τους οικονομικούς παράγοντες ως 
πρωταρχικής σημασίας. Αντίθετα οι 
Νεο-Ρεαλιστές θεωρούν την οικονο-
μία με την ευρύτερη έννοια του όρου 
ως την καθοριστική πηγή δύναμης, 
τη σημασία της οποίας επικαλού-
νται τόσο συχνά και συστηματικά 
οι Ρεαλιστές.

Η συζήτηση για τα σημαντικά αυτά 
ζητήματα δεν έγινε ποτέ στην Κύπρο 
στον βαθμό που θα έπρεπε. Ακόμα 
και σήμερα βασικές έννοιες όπως ο 

Ρεαλισμός είναι παρεξηγημένες και οι 
ερμηνείες που δίνονται εν πολλοίς στη 
χώρα μας είναι διαφορετικές απ’ ό,τι 
η συγκεκριμένη σχολή πρεσβεύει. Η 
επιβίωση, η διασφάλιση της ελευθε-
ρίας και της ευημερίας του κάθε λαού 
περνούν μέσα από τη σοβαρότητα και 
την αποτελεσματικότητα του δικού του 
κράτους. Αυτό δεν αποκλείει συνερ-
γασίες, συμμαχίες ή/και συμμετοχή 
σε υπερεθνικά όργανα.  Αντίθετα τις 
ενθαρρύνει. Αλλά πάντοτε με πραγ-
ματισμό και χωρίς ψευδαισθήσεις.

*Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, 

καθώς και του Τμήματος Πολιτικών 
Επιστημών και Διακυβέρνησης του 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Εν μέσω της πανδημίας του νέου 
κορωνοϊού αλλά και των επικρίσεων 
για την αρχική αντίδραση της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης ειδικά όσον αφορά τη 
στήριξη των Κρατών-Μελών της, η οποία 
έθεσε μάλιστα και σε κάποιους κύκλους 
συνεχίζει να θέτει εν αμφιβόλω το ίδιο το 
μέλλον της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
ξεκίνησε να αναλαμβάνει συγκεκριμέ-
νες πρωτοβουλίες που αφορούν στους 
τρόπους με τους οποίους αντιδρά στην 
κρίση του Covid-19. Πέραν των πακέτων 
στήριξης προς τα Κράτη-Μέλη της, που 

ανακοινώθηκαν, αλλά και της ανάληψης 
πρωτοβουλιών σε διάφορα επίπεδα, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον άρχισε να 
αναλαμβάνει ρόλο σε ένα παγκόσμιο 
επίπεδο. Η πρόσφατη απόφαση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία 
μιας αερογέφυρας στήριξης και βοήθειας 
προς κράτη ανά το παγκόσμιο, που αντι-
μετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε σχέση 
με την αντιμετώπιση της πανδημίας, είναι 
ενδεικτική αυτής της προσπάθειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανακοινώθηκε την 8η Μαΐου 
2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε 
εφαρμογή ένα πρόγραμμα με το οποίο 
θα μπορεί να μεταφέρει ανθρωπιστική 
βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων των 
απαραίτητων επαγγελματιών υγείας, 
αλλά και έκτακτες προμήθειες σε κράτη 
ανά το παγκόσμιο που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα ως προς την κατα-

πολέμηση του κορωνοϊού. Οι ενέργειες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύουν 
το όραμα της Ένωσης να καταστεί ένας 
παγκόσμιος δρων, συνεισφέροντας στις 
παγκόσμιες κρίσεις και ειδικότερα στις 
περιοχές που το έχουν περισσότερη 
ανάγκη. Η σχετική δήλωση της Επιτρο-
πής εμπερικλείει το ακόλουθο μήνυμα: 
αφήνοντας σήμερα οποιαδήποτε περιοχή 
του κόσμου απροστάτευτη, σημαίνει ότι 
μένουμε όλοι απροστάτευτοι για το αύριο. 
Ήδη, έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη πτήση 
παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας από 
τη Λιόν της Γαλλίας προς τη Δημοκρατία 
της Κεντρικής Αφρικής, η οποία μετέφερε 
60 υπαλλήλους στον τομέα της παροχής 
ανθρωπιστικής βοήθειας και 13 τόνους 
ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ μέσω του 
προγράμματος αυτού ικανοποιούνται και 
οι ανάγκες επαναπατρισμού Ευρωπαίων 
πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές 

όπου πραγματοποιούνται οι ανθρωπι-
στικές αυτές πτήσεις. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της παρο-
χής ανθρωπιστικής βοήθειας από πλευράς 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υλοποιείται 
σε συνεργασία και συντονισμό με τα Κράτη-
Μέλη της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
επιχορηγεί πλήρως τις αερομεταφορές μεταξύ 
των Κρατών-Μελών και των προορισμών 
παροχής της ανθρωπιστικής βοήθειας και 
στήριξης και όπου αυτό είναι δυνατόν συ-
μπεριλαμβάνει πτήσεις επαναπατρισμού 
Ευρωπαίων πολιτών αλλά και μεταφορά 
εκ περιτροπής υπαλλήλων στον τομέα της 
παροχής ανθρωπιστικών υπηρεσιών, συ-
μπεριλαμβανομένων δημοσίων υπαλλήλων, 
μελών Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών και 
προσωπικού των υπηρεσιών του Οργανι-
σμού Ηνωμένων Εθνών. 

Η ενέργεια αυτή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης την επαναφέρει στο διεθνές 

προσκήνιο ως έναν σχετικό δρώντα που 
μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
παγκόσμιων και υπερεθνικών κρίσεων 
προσφέροντας ακριβώς την απαραίτητη 
στήριξη σε κράτη που το έχουν ανάγκη, 
ειδικά όσον αφορά την αντιμετώπιση της 
κρίσης του νέου κορωνοϊού. Με αυτές τις 
ενέργειες η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί 
να αναπτερώσει την αίγλη της σε διεθνές 
επίπεδο, η οποία στα αρχικά στάδια της 
έξαρσης της κρίσης πλήγηκε. Παραμένει, 
φυσικά, το γεγονός ότι η Ένωση πρέπει να 
αναδείξει έτι περισσότερο τον ρόλο της, 
την αλληλεγγύη και τη στήριξή της στα 
ίδια τα Κράτη-Μέλη της και στο σύνολο 
των Ευρωπαίων πολιτών.

*Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, LL.B Law (Bristol), Ph.D in Law – 
International Law and Human Rights (Kent), 

Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Το διεθνές περιβάλλον,
το έθνος-κράτος και εμείς

Η αντίδραση της Ε.Ε. στην κρίση του κορωνοϊού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση 26 
κρατών πιο αδύναμη από 

ένα πειρατικό κράτος
ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ*

Η Νομοθεσία αλλά και η Νομολο-
γία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
λαμβάνοντας υπόψη τη νομική 

θεωρία, έχουν καθιερώσει κανόνες χρηστής 
διοίκησης για ό,τι αφορά τη νόμιμη συ-
γκρότηση και λειτουργία των Συλλογικών 
Οργάνων. Προβλέφθηκαν γενικές αρχές 
για την ανάγκη απαρτίας, δικαιολογημένης 
απουσίας από το καθήκον συμμετοχής 
στις συνεδριάσεις, μη επιτρεπτή παρουσία 
άλλων προσώπων πέρα από τα Μέλη 
του συλλογικού οργάνου, τήρηση άρτιων 

πρακτικών κ.λπ. 
Η τηλεδιάσκεψη δεν προβλέφθηκε 

νομοθετικά και όμως εφαρμόστηκε σε 
ανύποπτο προς τις σημερινές έκτακτες κα-
ταστάσεις χρόνο, κυρίως για τις αποφάσεις 
ειδικών συμβουλευτικών οργάνων που 
απαρτίζονται από Μέλη που προέρχονται 
κατά τον Νόμο και από το εξωτερικό, όπως 
για παράδειγμα μια ειδική Επιτροπή για 
διορισμό ή προαγωγή διδακτικού προ-
σωπικού στα Κρατικά μας Πανεπιστήμια, 
της οποίας 2 ή 3 μέλη είναι Καθηγητές 
Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Αυτή η χωρίς νομοθετική ρύθμιση δι-
αδικασία απόφασης που λήφθηκε από 
μακριά με τηλεδιάσκεψη, κρίθηκε από 
το Διοικητικό Δικαστήριο στην υπόθεση 
επιλογής Πρύτανη στο Ανοικτό Πανεπι-
στήμιο Κύπρου ως πάσχουσα γιατί:

«Η εισαγωγή της ηλεκτρονικής επι-
κοινωνίας μέσω διαδικτύου, με φωνή και 
οπτική επαφή, θα έπρεπε να ρυθμίζεται 
ειδικώς από τους σχετικούς Κανονισμούς, 
ως αποδεκτός τρόπος συνεδρίας των συλ-
λογικών οργάνων του Πανεπιστημίου, έτσι 
ώστε να τίθενται εκ του Νόμου, συγκεκρι-
μένες προϋποθέσεις προς εξασφάλιση 
της μυστικότητας και εμπιστευτικότητας 
των συνεδριάσεων, της πιστοποίησης της 
ταυτότητας των μελών του οργάνου, της 
ασφάλειας της ηλεκτρονικής διακίνη-
σης της φωνής, των δεδομένων και της 
εικόνας, αλλά και της ακεραιότητας των 
πληροφοριών.

Πέραν τούτων, σε κάθε περίπτωση, 
θα πρέπει να πιστοποιείται αλλά και να 
προκύπτει η απαρτία του συλλογικού 
οργάνου, η τήρηση πρακτικών και η 
γνώμη ενός εκάστου μέλους αυτού, 

θα πρέπει να διατυπώνεται συλλογικά 
και όχι ξεχωριστά, όπως συνέβη στην 
προκειμένη περίπτωση, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται και ο σκοπός της συνε-
δρίας, ως προς την ανταλλαγή απόψεων, 
διατύπωση γνώμης και θέσης, συμμε-
τοχή σε συλλογική ψηφοφορία, ωσάν 
να ήταν στον χώρο της συνεδρίας με 
φυσική παρουσία».

Το θέμα, όμως, ειδικά για ό,τι αφορά 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τις Κοι-
νοβουλευτικές Επιτροπές, έχει τη δική 
του ιδιομορφία. Τούτο γιατί υπάρχει το 
Άρθρο 72 του Συντάγματος που παρέ-
χει στη Βουλή δικαίωμα να ρυθμίζει η 
ίδια τα του οίκου της με Κανονισμούς 
που η ίδια ψηφίζει. Κανονισμοί που ως 
γνωστόν υπάρχουν, χωρίς όμως να είχαν 
προβλέψει την περίπτωση συνεδρίασης 
της όποιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

και της Ολομέλειας με τηλεδιάσκεψη.
Η δυνατότητα αυτή της Βουλής να 

ρυθμίζει η ίδια τα του οίκου της έτυχε 
και δικαστικής εξέτασης όταν η Βου-
λή αποφάσισε αντί να προεδρεύει επί 
προσωρινής απουσίας του Προέδρου 
της ο πρεσβύτερος των βουλευτών, ως 
το Σύνταγμα προβλέπει, όρισε ένα  εκ 
των μελών της, ας τον ονομάσουμε μό-
νιμο Αναπληρωτή του Προέδρου ως τον 
επέλεξε η πλειοψηφία. Είναι η γνωστή 
κατά πλειοψηφία απόφαση του Ανωτά-
του Δικαστηρίου, όταν  το 1996 η Βουλή 
αποφάσισε τούτο και επέλεξε τον κ. Νίκο 
Αναστασιάδη.

Συνεπώς, αφού οι Κανονισμοί της 
Βουλής δεν προέβλεψαν την τηλεδιά-
σκεψη, θα πρέπει (έπρεπε να είχε ήδη 
γίνει τούτο) η Βουλή να αποφασίσει άμεσα 
με τροποποίηση των Κανονισμών της ή 

εάν η αποσπασματική τροποποίηση δεν 
προσφέρεται ως κατάλληλη διαδικασία, 
ας αποφασίσει ειδικά επί τούτου και να 
οριστεί ότι είναι επιτρεπτή η συνεδρίαση 
με τηλεδιάσκεψη. Παράλληλα επιβάλλεται 
να μελετηθεί και η όποια αναγκαία γενι-
κότερη Νομοθετική τροποποίηση, ώστε 
να είναι δυνατό τούτο, συμπληρωματικά, 
προς τις γενικές αρχές του Διοικητικού 
Δικαίου. Η εποχή της τεχνολογίας προ-
χωρεί ακάθεκτη και η Βουλή δεν πρέπει 
να παραμένει αδρανής ή απλώς προβλη-
ματισμένη. Αντίθετα, ας δώσει η ίδια το 
αναγκαίο κανονιστικό πλαίσιο. Έχει τις 
δυνατότητες, τη θέληση και δυναμική για 
να προωθήσει τις αναγκαίες τροποποι-
ήσεις χάριν του δημόσιου συμφέροντος 
στο πλαίσιο επιβεβαίωσης της έννοιας 
του Κράτους Δικαίου.

*Δικηγόρος

Οι συνεδριάσεις της Βουλής - Ζήτημα που αφορά τα του «οίκου» της

Της Κυριακής
17.05.2020
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Οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καταδεικνύουν το 

όραμα της Ένωσης να κατα-
στεί ένας παγκόσμιος δρων, 
συνεισφέροντας στις παγκό-
σμιες κρίσεις και ειδικότερα 
στις περιοχές που το έχουν 

περισσότερη ανάγκη. Η σχε-
τική δήλωση της Επιτροπής 

εμπερικλείει το ακόλουθο 
μήνυμα: αφήνοντας σήμε-

ρα οποιαδήποτε περιοχή 
του κόσμου απροστάτευτη, 
σημαίνει ότι μένουμε όλοι 

απροστάτευτοι για το αύριο

Η επιβίωση, η δια-
σφάλιση της ελευθε-

ρίας και της ευημε-
ρίας του κάθε λαού 
περνούν μέσα από 
τη σοβαρότητα και 

την αποτελεσματικό-
τητα του δικού του 
κράτους. Αυτό δεν 

αποκλείει συνεργα-
σίες, συμμαχίες ή/
και συμμετοχή σε 

υπερεθνικά όργανα. 
Αντίθετα, τις ενθαρ-
ρύνει. Αλλά πάντοτε 
με πραγματισμό και 

χωρίς ψευδαισθήσεις

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. 
ΑΓΓΕΛΊΔΗΣ*

ΔΡ ΑΝΤΩΝΗΣ  
ΣΤ. ΣΤΥΛΊΑΝΟΥ*



Οι ατελείωτες ώρες του κατ’ οίκον 
περιορισμού που μας επιβλή-
θηκε ως ένα από τα μέτρα για 

την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της 
πανδημίας του κορωνοϊού και τoν κατά 
το δυνατόν περιορισμό των επιπτώσεων 
στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε 
παγκόσμια κλίμακα έδωσε την ευκαιρία 
σε πολλούς από εμάς, μελετώντας και 
στοχαζόμενοι, να αναβαπτιστούμε εθνικά 
και ηθικά. Ο Σωκράτης στην κατά τον 
Πλάτωνα απολογία του στη διάρκεια της 
δίκης του είπε μεταξύ άλλων και τα εξής 
περίπου: «Δεν υπάρχει ζωή αβασάνιστη», 
δηλαδή δεν νοείται ζωή χωρίς βάσανα 
και ταλαιπωρίες. Πολλοί αρθρογράφοι 
ασχολούνται σήμερα με το πώς θα είναι 
η επόμενη μέρα μετά τον κορωνοϊό στην 
περίπτωση που εξευρεθεί θεραπεία ή/
και εμβόλιο.

Και αν, και όταν συμβεί αυτό αργά 
ή γρήγορα, θα προκύψει και πάλι μια 
νέα πανδημία, που θα υποβάλει σε νέα 
δοκιμασία την ανθρωπότητα ως συνέβη 
πλειστάκις στο παρελθόν. Όλα τα άλλα 
είναι ανεδαφικές εικασίες, αφού τίπο-
τε δεν αλλάζει, διότι ο άνθρωπος ΔΕΝ 
αλλάζει. Και η ζωή συνεχίζεται. 

Προσωπικά προβληματιζόμουν καθημε-
ρινά όλο αυτό το διάστημα, έχοντας πάντοτε 
κατά νουν τις ατελείωτες δοκιμασίες στις 

οποίες υποβάλλεται ο Κυπριακός Ελλη-
νισμός από την αυγή της ιστορίας, χωρίς 
να λυγίσει και να υποκύψει εις πείσμα των 
κατά καιρούς εισβολέων και κατακτητών 
και των συνεργατών των δωσίλογων και 
καταχθονίων. Και οι σκέψεις και οι προβλη-
ματισμοί μου, τις οποίες και μοιράζομαι με 
όσους αγωνιούν για τη φυσική και εθνική 
επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού, 
αναφέρονται σ’ αυτούς που παρέμειναν 
πάντοτε όρθιοι και γενναίοι. 

«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη 
ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά 
και φυλακή», ψάλλει ο Ρήγας Φεραίος. 
Και συμπληρώνει ο ποιητής: «Όσοι τη 
δάφνη στην καρδιά να φέρετε φοβάστε, 
καταραμένοι να ’στε». «Αν είναι να πε-
θάνουμε για την Ελλάδα, θεία η δάφνη. 
Μια φορά κανείς πεθαίνει».

«Μάστρε, πεθαίνω.  Ζήτω η Ελλάς», 
είπε ο Μιχάλης Γιωργάλλας, όταν κτυ-
πημένος από το εχθρικό βόλι ξεψύχησε 
στην αγκαλιά του Γρηγόρη Αυξεντίου 
στη Ζωοπηγή. «Ζήτω η Ελλάς, Ζήτω η 
Ένωση», πρόλαβε να ψελλίσει ο Πετρά-
κης Γιάλλουρος, πριν μεταβεί από την 
Αμμόχωστο αθάνατος στην αιωνιότητα. 

Και συμπληρώνει ο Ευαγόρας Παλλη-
καρίδης, ο ήρωας-ποιητής: «Θα πάρω μιαν 
ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια, να βρω τα 
σκαλοπάτια που παν στη Λευτεριά» και 
αναφέρει «την Ελλάδα αγαπώ, αλλά και 
σένα». Βροντοφωνάζει ο Γρηγόρης Αυξε-
ντίου στους Άγγλους που περικύκλωσαν το 
κρησφύγετό του στον Μαχαιρά: «Μολών 
Λαβέ», όταν τον κάλεσαν να παραδοθεί.

«Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποι-
ούμεθα, αλλά περί αρετής», απαντά ο 
Κυριάκος Μάτσης στον Στρατάρχη Χάρ-
τινγκ, όταν του πρόσφερε ένα τεράστιο 

χρηματικό για την εποχή ποσό για να 
καταδώσει τον Διγενή. Και βροντοφω-
νάζει στους Άγγλους στρατιώτες που 
περικύκλωσαν το κρησφύγετό του στο 
Δίκωμο και τον κάλεσαν να παραδοθεί. 
«Αν θα βγω, θα βγω πυροβολώντας». 

Στο Λιοπέτρι, οι τέσσερεις αγωνιστές 
της ΕΟΚΑ περικυκλωμένοι από χιλιάδες 
Άγγλους στρατιώτες αρνούνται να παρα-
δοθούν και πέφτουν ηρωικώς μαχόμενοι, 
μετατρέποντας τον αχυρώνα σε Χάνι της 
Γραβιάς της Κύπρου.

«Εμπρός, Εμπρός η ΕΟΚΑ κράζει» και 
«Ξύπνα καημένε μου ραγιά και σήκου 
το κεφάλι, τη δόξα που είχες μια φορά 
απόκτησέ την πάλι», τραγουδά σύσσωμος 
ο Κυπριακός Ελληνισμός στον Αγώνα 
του 1955-57. Τραγουδούν οι νέοι της 
Αλκίμου Νεολαίας της ΕΟΚΑ: «Η Ελλάδα 
ποτέ δεν πεθαίνει» σε κάθε εκδήλωση. 
Και συμπληρώνει ο ποιητής: «Δεν χάνεται 
στα Τάρταρα, μονάχα ξαποσταίνει, στη 
ζωή ξαναφαίνεται και λαούς ανασταίνει».

Τέλος, μέσα σε αυτήν την χωρίς τέλος 
δοκιμασία του Κυπριακού Ελληνισμού 
στριφογυρίζουν συνεχώς στον νου μου 
τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη «Δεν 
φοβάμαι τίποτε, δεν ελπίζω τίποτε, είμαι 
ΛΕΦΤΕΡΟΣ».

Υ.Γ. Πόσοι γνωρίζουν ότι ο Σερ Τζων 
Χάρτινγκ, αρχηγός τότε του Βρετανικού 
Αυτοκρατορικού Γενικού Επιτελείου, που 
απεστάλη στην Κύπρο για να συντρίψει 
την ΕΟΚΑ και να συλλάβει τον Διγενή, 
είχε ντροπιαστικό και άδοξο τέλος, όταν 
καταδικάστηκε, μετά την αφυπηρέτησή του 
από Βρετανικό Δικαστήριο, για μοιχεία; 
Είχε το τέλος που του αξίζει σαν τύραννος. 

*Πρώην συνδικαλιστής

Την Πέμπτη, 7/5/2020, εντελώς τυ-
χαία παρακολούθησα από ιδιωτικό 
τηλεοπτικό κανάλι ένα θαυμάσιο 

μάθημα μαθηματικών, που απευθυνόταν 
σε όλα τα παιδιά της Γ’ τάξης Δημοτικού. 
Μια δασκάλα δημοτικής εκπαίδευσης 
έκαμε από την τηλεόραση ένα θαυμάσιο 
μάθημα μαθηματικών της Γ’ Δημοτικού.

Στην αρχή αναφέρθηκε στον στόχο του 
μαθήματος, που θα δίδασκε στα παιδιά και 
παρουσίασε στην οθόνη ένα παράδειγ-
μα του θέματος, θέτοντάς το υπό μορφή 
προβλήματος. Ύστερα παρουσίασε στα 
παιδιά το θέμα με ανάλυση στην οθόνη, 
όπως θα έκαμνε και στην τάξη της. Ύστερα 
τους παρουσίασε και εποπτικά με σκίτσα 
στην οθόνη και διάφορα παραδείγματα. 
Η διδασκαλία διήρκεσε 10-15 λεπτά. 
Στο τέλος τούς προέβαλε στην οθόνη τις 
σελίδες του βιβλίου των μαθηματικών 
της Γ’ τάξης και παρότρυνε τα παιδιά να 
λύσουν τις ασκήσεις για να εμπεδώσουν 
το θέμα. Τους πρότεινε ακόμα και άλλες 
ασκήσεις, παρουσιάζοντας  φυλλάδια που 
θα έβρισκαν σε ιστοσελίδα.

Φυσικά, κάποιοι θα μου υποδείξουν 
πως το μάθημα ήταν ένας μονόλογος της 
δασκάλας και δεν υπήρχε άμεση επαφή 
δασκάλας και παιδιών. Τα παιδιά δεν 

μπορούσαν να υποβάλουν ερωτήσεις 
και απορίες και η δασκάλα δεν είχε την 
ευκαιρία να διαγνώσει, αν τα παιδιά κα-
τενόησαν αυτό που τους δίδαξε. 

Πολλά παιδιά πιθανόν να μην κατε-
νόησαν επαρκώς το θέμα, που δίδαξε η 
δασκάλα. Αυτό φυσικά θα συνέβαινε και 
αν το μάθημα γινότανε στην τάξη. Εκεί 
φυσικά η δασκάλα θα είχε την ευχέρεια 
να εντοπίσει τις δυσκολίες, να απευθυνθεί 
ατομικά σε μερικά παιδιά και να επαναλάβει 
μερικές πτυχές της ανάλυσης. Στο τέλος θα 
μπορούσε να διαγνώσει τα αποτελέσματα 
της διδασκαλίας της στην τάξη.

Αντιλαμβάνομαι όλα τα μειονεκτήματα 
ενός μαθήματος από την οθόνη της τη-
λεόρασης, που απευθύνεται στα παιδιά 
όλης της Κύπρου. Όμως τα σχολεία είναι 
κλειστά και οι τάξεις δεν λειτουργούν. 
Αυτήν την έλλειψη θέλει να υποκατα-
στήσει ή να αντικαταστήσει μερικώς η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Πιστεύω ότι η 
χρήση της τηλεόρασης θα βοηθούσε σε 
πολύ μεγάλο βαθμό την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. Το ΥΠΠΝ μπορούσε να κα-
ταρτίσει ένα πρόγραμμα μαθημάτων από 
την τηλεόραση. Μπορούσε να επιλέξει 
μερικούς εκπαιδευτικούς, να τους δώσει 
οδηγίες και μέσα να οργανώσουν ένα 
τηλεοπτικό μάθημα προς τα παιδιά μιας 
τάξης όλης της Κύπρου. Οι εκπαιδευτικοί 
αυτοί θα παρουσίαζαν και θα ανέλυαν το 
θέμα του μαθήματος με παραδείγματα 
στην οθόνη και με σχετικά βίντεο. Στο 
τέλος θα έδειχναν στην τηλεόραση τις 
σελίδες των βιβλίων, που θα μελετούσαν 
τα παιδιά και τις ασκήσεις που θα έλυαν 
για εμπέδωση και εξάσκηση. Στα μεγάλα 

παιδιά θα μπορούσαν να εισηγηθούν και 
σχετική βιβλιογραφία ή και ασκήσεις, 
που θα μπορούσαν να κατεβάσουν από 
το διαδίκτυο και να εκτυπώσουν.

Μετά το μάθημα τα παιδιά θα μπορού-
σαν να ζητήσουν βοήθεια από πρόσωπα 
της οικογένειάς τους ή και τηλεφωνικώς ή 
διαδικτυακά από τους δασκάλους και τους 
καθηγητές. Σε επόμενο τηλεοπτικό μάθημα 
θα μπορούσε να γίνεται ανατροφοδότηση, 
εμβάθυνση, επεξήγηση δυσκολίων και 
άλλες εμπεδωτικές εργασίες.

Προσωπικά πιστεύω ότι η τηλεόραση, 
κρατική και ιδιωτική, μπορεί να αποτε-
λέσει ένα θαυμάσιο εργαλείο για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση στα χέρια ικανών 
δασκάλων, που θα είχαν στη διάθεσή τους 
τα τηλεοπτικά μέσα εποπτικής διδασκαλίας, 
όπως εικόνες, σχεδιαγράμματα, βίντεο 
κ.λπ. Κάποιοι θα πουν πως με τη σημερινή 
τεχνολογία των διαδικτυακών επαφών 
και τηλεδιασκέψεων η τηλεόραση στην 
εκπαίδευση μυρίζει ναφθαλίνη, όπως 
μου έγραψε και κάποιος σε ΜΚΔ, όταν 
ανέφερα την τηλεόραση. Όταν όμως έρθει 
μια ξαφνική καταιγίδα δεν είναι απαγο-
ρευτικό να ανασύρεις από τη ναφθαλίνη 
μερικά αποτελεσματικά εργαλεία ασύγ-
χρονης εκπαίδευσης, παρά να ανοίγεις 
τρύπες μέσα στο νερό, προσπαθώντας 
να εφαρμόσεις σύγχρονη εκπαίδευση, 
χωρίς μέσα, χωρίς προετοιμασία. 

Θα τελειώσω με μια ποδοσφαιρική 
ρήση, που ταιριάζει θαυμάσια στην περί-
πτωση. Το καλύτερο σουτ δεν είναι αυτό 
που γίνεται πιο τεχνικά, με φάλτσο ή με 
δύναμη, αλλά αυτό που καταλήγει στα 
δίκτυα και μετρά ως γκολ.

Ε ίναι η τρίτη φορά στην ιστορία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας που κα-
λούμεθα, όχι να αντιμετωπίσουμε μια 

ύφεση, αλλά να ανασυστήσουμε την οικο-
νομία σχεδόν εκ βάθρων, μετά την τουρκική 
εισβολή του 1974 και μετά την οικονομική 
κρίση του 2013. Για αντιμετώπιση της οικο-
νομικής πανωλεθρίας λόγω του κορωνοϊού 
θα πρέπει να αντλήσουμε παραδείγματα 
από τις προηγούμενες εμπειρίες ώστε η 
οικονομία, όχι μόνο να δραστηριοποιηθεί, 
αλλά να βγει πιο δυνατή και να διορθώσει τα 
οποιαδήποτε διαρθρωτικά της προβλήματα. 
Είναι μια ευκαιρία να θέσουμε την οικονομία 
πάνω σε καινούργιες βάσεις. Ξεκινώ με 
τον τομέα των κατασκευών, έναν βασικό 
τομέα της οικονομίας. 

Ο λόγος που επέλεξα τον τομέα αυτόν 
από πλευράς κορωνοϊού είναι γιατί δρα-

στηριοποιείται σε υπαίθριους χώρους. 
Ταυτόχρονα είναι ο τομέας με τις περισ-
σότερες διασυνδέσεις με άλλους τομείς 
της οικονομίας. Κλασικό έμεινε το γαλλικό 
ρητό «όταν οι κατασκευές προχωρούν, όλα 
προχωρούν», από την εποχή της ανασύ-
νταξης της γαλλικής οικονομίας μετά τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (quand le 
batiment va tout va). Δεν υπάρχει τομέας 
που δεν διασυνδέεται με τις κατασκευές.

Ξεκινώντας από την παλιά εισήγησή μου 
για δραστηριοποίηση των κυβερνητικών 
έργων και μάλιστα με το σύστημα ΒΟΤ 
(Build Operate Transfer), είναι μια σειρά 
έργων που εκκρεμούν που θα μπορού-
σαν τώρα να προωθηθούν χωρίς μάλιστα 
να χρειαστεί η Κυβέρνηση να πληρώσει 
αμέσως. Αναφέρθηκα κι άλλοτε στο θέμα 
της στέγασης των Κυβερνητικών Υπηρεσι-
ών, πλείστες από τις οποίες στεγάζονται σε 
ενοικιαζόμενα κτήρια έναντι πολύ μεγάλου 
κόστους. Πέραν της προώθησης των έργων 
που ανεστάλησαν, με συνεργασία των Τμη-
μάτων Δημοσίων  Έργων και Πολεοδομίας 
κι άλλων θα μπορούσε σύντομα να τύχει 
επεξεργασίας ένα πρόγραμμα που άρχι-

σε μετά την εισβολή για ανέγερση νέων 
κυβερνητικών κτηρίων στην ευρύτερη 
περιοχή της Αρχιγραμματείας κι όπου 
υπάρχουν ανάγκες αλλού παγκυπρίως. 
Δυστυχώς, το πρόγραμμα αυτό έμεινε στη 
μέση μετά την ανέγερση του συγκροτήματος 
του Υπουργείου Οικονομικών.

Επιπλέον, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν 
και βοηθηθούν οι Οργανισμοί Ανάπτυ-
ξης Γης και Χρηματοδότησης Στέγης να 
επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Η 
πρόσφατη συζήτηση για άστεγους, ακριβά 
ενοίκια κι άλλα στον τομέα της στέγασης, 
με πήγε πίσω στην κατάσταση που υπήρχε 
πενήντα χρόνια πριν. Περιέγραψα αλλού τις 
δυσκολίες που υπήρχαν τότε για απόκτηση 
στέγης και την επιβάρυνση των γονιών για 
να «προικίσουν» τις κόρες τους. Τελικά 
κατόπιν ειδικών μελετών η Κυβέρνηση 
ενέκρινε τη δημιουργία των δυο Οργανι-
σμών. Ανασκοπώντας τη λειτουργία τους 
μέχρι σήμερα, κάποιος μπορεί να ισχυ-
ριστεί ότι ο ρόλος τους ήταν πολύ μικρός. 
Όμως, η πιο σημαντική συμβολή τους, 
καταλυτική θα έλεγα, ήταν η μεταβολή στη 
στάση των τραπεζών, ώστε να προσφέρουν 

Στην περίοδο της πανδημίας δεν 
δοκιμάζεται η αντοχή μόνο της 
κρατικής μηχανής αλλά και των 

Δήμων μας. Οι πολίτες δικαίως έχουν 
προσδοκίες και απαιτήσεις από τις δη-
μοτική τους Aρχή, απευθύνονται σ’ εμάς 
για αρωγή και κατευθύνσεις, ενώ οι υπο-
χρεώσεις των δήμων πολλαπλασιάζονται.

Αν και η δημοτική Κοινωνική Μέριμνα 
δεν έχει θεσμοθετηθεί, εν τούτοις η Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση κινητοποιήθηκε από 
την πρώτη μέρα της κρίσης. Κλήθηκε ν’ 
αντεπεξέλθει στα γεγονότα και να εφαρμόσει 
τα εξαγγελθέντα μέτρα σε τοπικό επίπεδο 
με την ίδια αποτελεσματικότητα. Εκεί φά-
νηκε η δυνατότητα κάθε δήμου και κάθε 
κοινότητας, από τη μια να εφαρμόσει τα 
μέτρα, από την άλλη να βρει τους τρόπους 
και τους μηχανισμούς να προστατέψει τους 
δημότες. Και όλα αυτά χωρίς γνώση, πόρους 

και προετοιμασία, παρά μόνο στηριγμένη 
στο φιλότιμο των ανθρώπων της.

Παρόλα αυτά, τις τελευταίες εβδομά-
δες έχουμε δει δημάρχους και δήμους να 
βγαίνουν στην πρώτη γραμμή και να ανα-
λαμβάνουν ενεργό ρολό και δράση: Έχουν 
γίνει απολυμάνσεις δρόμων, δημόσιων 
χώρων και κτηρίων, έχουν οργανωθεί και 
εξοπλιστεί ανάλογα επίφοβες υπηρεσίες 
όπως Στέγες Ηλικιωμένων, έχουν συσταθεί 
κέντρα εθελοντών για διανομή φαγητού/
τρόφιμα /φάρμακα κλπ. στα σπίτια των 
ευπαθών ομάδων. Έχουν λειτουργήσει 
γραμμές στήριξης και πρώτης ανάγκης κι 
έχουν διατεθεί χρήματα με τη γενναιόδωρη 
στήριξη των πολιτών, προς την προσπάθεια 
καταπολέμησης του COVID-19. 

Παράλληλα, έχουν ληφθεί αναγκαία 
μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, 
είτε πρόκειται για εργατικό προσωπικό είτε 
για υπαλλήλους και συνεργάτες. Εφαρ-
μόστηκαν ενημερώσεις και έλεγχοι (τεστ) 
για τον ιό, διανομή και τροφοδοσία με 
μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, υλικά κα-
θαριότητας κ.λπ.

Δόθηκε έμφαση στις τεχνολογικές 
υποδομές, ώστε να εξυπηρετούνται οι 
δημότες εξ αποστάσεως (τηλεφωνικά 

κέντρα, ηλεκτρονικές πληρωμές ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακές 
πληροφορίες), ενώ εφαρμόστηκε σχέδιο 
εκ περιτροπής εργασίας καθώς και άδειες 
για τους εργαζόμενους που ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Για υποστήριξη των πολιτών που αδυ-
νατούν ν’  ανταπεξέλθουν στις δύσκολες 
αυτές συνθήκες ενισχύθηκαν τα Κοινω-
νικά Παντοπωλεία. Συσσίτια με διανομή 
τροφίμων και φαρμάκων κατ’ οίκον ή και 
με την τήρηση μέτρων προστασίας για 
τους εργαζόμενους. Τα πιο πάνω ανέδει-
ξαν στην πράξη τη σύγχρονη λειτουργία 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως κύριου  
πυλώνα άσκησης κοινωνικής πολιτικής 
και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Και, φυσικά, όλα αυτά έγιναν εκ των 
ενόντων. Με τους ίδιους πόρους που 
είχαμε και πριν από την κρίση. Η επό-
μενη μέρα θα βρει τους δήμους και τις 
κοινότητές μας πιο έμπειρους ως προς 
την αντιμετώπιση κρίσεων. Θα μας βρει 
όμως και οικονομικά ασθενέστερους.

Δύο είναι τα βασικά συμπεράσματα που 
προκύπτουν από την περίοδο αυτή: Πρώτον, 
η τεράστια σημασία της χρηστής και αποτε-
λεσματικής οικονομικής διαχείρισης. Όλα 

αυτά που έγιναν στις πόλεις μας χρειάζονται 
χρήματα. Χρήματα που έπρεπε να έχουν 
εξοικονομηθεί από πριν, με την ορθολογική 
διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, 
την εξάλειψη των πηγών ελλειμμάτων και 
την εξεύρεση τρόπων χρηματοδότησης των 
λειτουργιών και των υπηρεσιών τους.

Δεύτερον, αποδείχθηκε και στους πιο 
κακόπιστους ότι οι Δήμοι είναι διακριτοί 
πυρήνες λειτουργίας της κοινωνικής οργά-
νωσης με ανυπολόγιστη χρησιμότητα και 
γι’ αυτό χρειάζεται να γίνουν πιο αποτελε-
σματικοί. Να αποκτήσουν το μέγεθος, τους 
πόρους, τις αρμοδιότητες και την επάρκεια 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες 
των κατοίκων τους και να συμπληρώνουν 
την πολιτεία στο έργο της.

Η παρούσα κρίση, αλλά και η κάθε 
κρίση έρχεται να αναδείξει τη σημασία 
και αναγκαιότητα μιας υγιούς και δυνατής 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όταν η κρίση περάσει, η κεντρική διοί-
κηση πρέπει να πάρει το μήνυμα. Το κράτος 
έχει έναν ισχυρό σύμμαχο στα δημαρχεία 
που μπορούν, με την αμεσότητα και την 
ευελιξία τους, να συμβάλουν στην επίτευξη 
των κοινών στόχων, να εμπνεύσουν και 
να κινητοποιήσουν τους πολίτες.

Είναι ο καιρός λοιπόν να ωθήσει την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας όχι 
μόνο να επιβιώσει αλλά να γίνει πιο δυ-
νατή, βοηθώντας τη νομοθετικά ώστε να 
εξελιχθεί προς όφελος των πολιτών. Στη 
μετα-Covid εποχή, οι πόλεις, ειδικά σε 
θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού, εξυ-
πηρέτησης, ασφάλειας, πρόνοιας και 
κοινωνικής μέριμνας πρέπει να είναι 
πρωταγωνίστριες.

Το επόμενο χρονικό διάστημα προβλέ-
πεται η τμηματική άρση των περιοριστικών 
μέτρων και η σταδιακή επαναφορά της 
κοινωνίας σε μια νέα καθημερινότητα. Είναι 
πιστεύω αναγκαίο όσο ποτέ να προχω-
ρήσουμε στη ριζική μεταρρύθμιση του 
σημερινού παρωχημένου και αργοκίνητου 
μηχανισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δεν είναι δυνατόν σε ένα ημικατεχόμενο 
νησί με ένα εκατομμύριο πληθυσμό να 
έχουμε 30 Δήμους και γύρω στις 250 
κοινότητες, δηλαδή 280 τοπικές οντότητες. 
Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη, 
είναι ανορθολογικό και αναποτελεσματικό. 
Παράγει άφθονα διοικητικά συμβούλια 
και πολυάριθμους τοπικούς παράγοντες 
αλλά χρεοκοπημένες πόλεις και φτωχές 
υπηρεσίες για τον πολίτη.

Δεν υπάρχει λόγος να ανακαλύψουμε 
τον τροχό, τα θέματα αυτά έχουν λυθεί 
εδώ και δεκαετίες και το μόνο που μας 
εμποδίζει να προχωρήσουμε είναι μικρο-
συμφέροντα και σκοπιμότητες άσχετες 
με το συμφέρον των πολιτών.

Η επόμενη μέρα πρέπει να βρει τους 
Δήμους μας λιγότερους αλλά μεγαλύτε-
ρους, δυνατότερους, πραγματικά «τοπι-
κές κυβερνήσεις» όπως σε κάθε άλλη 
σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα.

Την άποψή μου για τη μεταρρύθμιση 
στην πρωτεύουσα την έχω καταθέσει ξε-
κάθαρα: Ενιαίος μητροπολιτικός Δήμος με 
πόρους και αποφασιστικές αρμοδιότητες. 
Το ίδιο ισχύει και για τη Λεμεσό και τις 
άλλες πόλεις.

Είμαστε λίγος κόσμος στη χώρα μας. 
Όσο και να μεγαλώσουμε, θα ζούμε ακό-
μη σε μικρές πόλεις. Ας μη φοβηθούμε 
το πολιτικό κόστος και ας κάνουμε μια 
ωφέλιμη υπέρβαση για το μέλλον μας.

Είναι η ώρα η Βουλή των Αντιπρό-
σωπων να σταθεί στο ύψος των περιστά-
σεων και να συνδράμει στο μοντέλο του 
21ου αιώνα για μια πραγματική Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.

*Δήμαρχος Αγλαντζιάς

Και πάλιν η επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας 

Η επόμενη μέρα να βρει τις πόλεις μας πιο δυνατές

οικιστικά δάνεια με ιδιαίτερα καλύτερους 
όρους από πριν. Εν τω μεταξύ όμως οι 
τιμές της γης και τα κόστη κατασκευών 
αυξήθηκαν υπέρμετρα, ώστε το όνειρο 
ιδιόκτητης στέγης να καθίσταται και πάλι 
άπιαστο για πλείστα νεαρά ζευγάρια. Έτσι, 
είναι καιρός οι πιο πάνω Οργανισμοί να 
ενεργοποιηθούν πολύ περισσότερο ακόμη 
και στην περίπτωση των εκτοπισθέντων.

Το Κράτος θα πρέπει να φροντίσει για 
την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων από 
άλλες πηγές της αγοράς. Κάποτε προσπα-
θήσαμε ανεπιτυχώς να «ασφαλίσουμε» 
στεγαστικά τους εργαζόμενους με την ει-
σαγωγή ενός σχεδίου υποβοήθησής τους 
μέσω του ΤΚΑ να καταστούν δικαιούχοι 
δανειοδότησης/εξυπηρέτησης από τους 
δυο Οργανισμούς. Το Υπουργείο Εργασίας 
κι οι Κοινωνικοί Εταίροι ίσως θα πρέπει να 
ξαναμελετήσουν το θέμα. Ίσως θα πρέπει 
να απευθυνθούμε στα αρμόδια Ταμεία 
της ΕΕ συνδυάζοντας την περίπτωση με 
την ανάγκη ανάκαμψης της οικονομίας 
μετά την πανδημία του κορωνοϊού. 

Πέραν των πιο πάνω κατασκευαστικών 
έργων υπάρχουν κι άλλα έργα, που θα 

πρέπει να προωθηθούν. Υπάρχουν σε εκ-
κρεμότητα πολλά έργα που έχουν παγώσει 
στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς 
και οδικά υπεραστικά έργα. Δεν μπόρεσα 
να καταλάβω π.χ. γιατί η κατασκευή του 
αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης δεν μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεων, που αναλάβαμε με το Σχέδιο 
Νατούρα 2000 και το θέμα επανέρχεται. 
Με μια πιο συστηματική προσέγγιση του 
θέματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, είμαι 
βέβαιος ότι το πρόβλημα θα ξεπεραστεί. 
Εργασίες σε υπεραστικούς και τοπικούς 
δρόμους, που εκκρεμούν, είναι μια ευκαιρία 
να προωθηθούν.     

Εργασίες κατασκευών θα προκύψουν 
και με την επαναδραστηριοποίηση των 
εργασιών άλλων έργων υποδομής που 
ανεστάλησαν, όπως οι εργασίες στη μαρίνα 
Αγίας Νάπας, καθώς κι η εντατικοποίη-
ση των προσπαθειών για προώθηση κι 
άλλων τέτοιων έργων αλλού (π.χ. Πάφο, 
Λεμεσό) κι άλλων έργων της θάλασσας 
όπως το σύμπλεγμα λιμανιού/μαρίνας 
στη Λάρνακα με την ανάθεση του έρ-
γου σε ιδιώτη διαχειριστή. Τα αρμόδια 

Υπουργεία/Υφυπουργεία θα πρέπει να 
δραστηριοποιηθούν αμέσως και προς 
αυτές τις κατευθύνσεις.

Αλλά πολλά κατασκευαστικά έργα θα 
προκύψουν κι από την επαναδραστηριοποί-
ηση των διαφόρων τομέων της οικονομίας 
και μάλιστα προς την ορθή κατεύθυνση. Π.χ. 
η νέα βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να 
ξεκινήσει με βάση τη δημιουργία επιτέλους 
του Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο 
Λεμεσού, για την προώθηση του οποίου 
είχε μάλιστα συσταθεί ειδική Επιτροπή 
και αναζητήθηκε επίδειξη ενδιαφέροντος 
από οίκους που θα το αναλάβουν. Στη νέα 
προσπάθεια μετατροπής της Κύπρου σε 
διαμετακομιστικό εμπορικό κέντρο της 
περιοχής θα πρέπει να επανεξεταστεί η 
επανασύσταση της Βιομηχανικής Περιοχής 
Ελεύθερου Εμπορίου στη Λάρνακα,  καθώς 
κι η αξιοποίηση της Κρατικής Έκθεσης 
στη  Λευκωσία. Είναι μια καλή ευκαιρία 
να κινηθούμε προς την προώθηση των 
μακροπρόθεσμων στόχων ανάπτυξης της 
οικονομίας μας.

*Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυ-
ντής Γραφείου Προγραμματισμού

ΔΡ ΙΑΚΩΒΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ* 
www.iacovosaristi-
dou.com

Αξιοποίηση της τηλεόρασης
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΠΕΤΡΙΔΗΣ*

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

29μένουμεασφαλείς
staysafe

ΠΕΤΡΟΣ Θ. 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

Δεν φοβάμαι τίποτε, είμαι ελεύθερος

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*



Η 19η Μαΐου είναι η Ημέρα Μνήμης της 
γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνι-
σμού. Ο Κυπριακός Ελληνισμός, θύμα 

της τουρκικής επιδρομής και συνεχιζόμενης 
κατοχής,  στέκεται απόλυτα αλληλέγγυος προς 
τον Ποντιακό Ελληνισμό.

Απαιτούμε από την Τουρκία μαζί με τους 
αδελφούς μας Έλληνες του Πόντου την ανα-
γνώριση του εγκλήματος. Τη συμφιλίωση της 
Τουρκίας με την ίδια την ιστορία της.

Παρά το γεγονός ότι οι Νεότουρκοι μι-
λούν από τις αρχές του 20ού αιώνα για το 

Σύνταγμα του Μιντάτ Πασά, για τις αγροτι-
κές μεταρρυθμίσεις, για αρχές της Γαλλικής 
Επανάστασης και για προσήλωση σε αρχές 
και αξίες οικουμενικής διάστασης, στην πραγ-
ματικότητα ανέδειξαν ως κυρίαρχο στοιχείο 
έναν αμείλικτο σοβινισμό που στόχευσε στη 
συστηματική γενοκτονία κάθε διαφορετικού 
εθνικού στοιχείου.

Από το 1911, στη διάρκεια του Α’ Παγκο-
σμίου Πολέμου και του Κεμαλικού Κινήματος,  
ακολουθήθηκε μια πολιτική αφομοίωσης 
και απορρόφησης κάθε διαφορετικού εθνι-
κού στοιχείου. Υποχρεωτική διδασκαλία 
της τουρκικής γλώσσας, αφαίρεση κάθε δι-
καιώματος από τις μειονότητες και κήρυξη 
του Οσμανισμού, που στην πραγματικότητα 
σήμαινε την πολιτική εξαφάνισης των εθνικών 
μειονοτήτων.

Αυτή η πολιτική εφαρμόστηκε συστημα-
τικά και με μιαν απίστευτη βαρβαρότητα σε 

βάρος των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των 
Ελλήνων του Πόντου.

Το νεοτουρκικό κράτος με τις σφαγές εις 
βάρος των Αρμενίων, των Ασσυρίων και Ελ-
λήνων επιζήτησε τη δημιουργία ομοιογενούς 
εθνικού χώρου.

Με τη γενοκτονία 1.500.000 Αρμενίων 
ο Υπουργός Εσωτερικών Ταλάτ θα δηλώσει 
κυνικά στον Γερμανό πρέσβη στην Άγκυρα 
ότι αρμενικό ζήτημα δεν υπάρχει πλέον και 
πως ό,τι δεν έκαναν οι Σουλτάνοι μέσα σε 
τριάντα χρόνια, το κατόρθωσε ο ίδιος μέσα 
σε λίγους μήνες.

Όμως την ίδια τύχη με τους Αρμένιους 
επιφυλάσσουν οι Νεότουρκοι και στα 2.5 εκα-
τομμύρια Ελλήνων που ύστερα από αιώνων 
καταπίεση, διώξεις, σφαγές και συστηματικό 
εξισλαμισμό διατηρούσαν την ελληνική εθνική 
συνείδηση. Πριν και μετά την καταστροφή του 
1922 οι Τούρκοι προχωρούν στην υλοποίηση 

της απόφασης για εξόντωση του ελληνικού 
πληθυσμού με τη μέθοδο των σφαγών και 
του βίαιου εκτοπισμού.

Η επιχείρηση γενοκτονίας αρχίζει μετά 
την κήρυξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, το 
καλοκαίρι του 1914 και συνεχίζεται το 1917,  
όταν μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση ο 
Λένιν ανακαλεί τα στρατεύματα της Ρωσίας 
από περιοχές που είχαν καταληφθεί από 
τους Ρώσους. Το 1923, με τη Μικρασιατική 
Καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσμών, 
ο Ελληνισμός ξεριζώνεται οριστικά.

Η κατ’ εξακολούθησιν εγκληματική συμπε-
ριφορά του τουρκικού κράτους θα συνεχιστεί 
με την για δεκαετίες απηνή δίωξη του κουρ-
δικού λαού και με τις συνεχιζόμενες  μέχρι 
σήμερα στρατιωτικές επιχειρήσεις με σκοπό 
την εξαφάνιση του εθνικοαπελευθερωτικού 
κινήματος του Κουρδιστάν. Και βέβαια με τη 
συνεχιζόμενη κατοχή κυπριακών εδαφών και 

την κατ’ εξακολούθησιν μαζική παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελλήνων 
Κυπρίων όπως πιστοποιήθηκε από επανει-
λημμένες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ακόμα 
και με τη μαζική παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων του ιδίου του τουρκικού λαού.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας έχει καθιερώσει από το 
1994 την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της 
γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

Χρέος μας να κρατήσουμε ζωντανό το Αρ-
μενικό, το Ποντιακό, το Ασσυριακό, το Κουρ-
δικό, το Κυπριακό.

Η σημερινή τουρκική ηγεσία πρέπει να 
κατανοήσει ότι η άρνηση συμφιλίωσης με 
το ιστορικό της παρελθόν θα στοιχειώνει μια 
εγκληματική συμπεριφορά και θα διαιωνίζει 
τις ενοχές.                                                    

 *Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

Επέτειος μνήμης Ποντιακού Ελληνισμού

ΥΠΟΜΟΝΉ! ΦΆΓΆΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΝ,
ΕΜΕΙΝΕ Ο ΝΟΥΡΟΣ

ΜΠΆΙ-ΜΠΆΙ ΠΡΟΚΟΡΩΝΟΙΚΕΣ ΣΥΝΉΘΕΙΕΣ

«ΜΉ ΜΙΛΆΣ, ΜΉ ΓΕΛΆΣ, ΘΆ ΣΕ ΒΡΕΙ Ο ΜΠΕΛΆΣ»!

Στην αρχή της κρίσης, η Κυβέρνηση ήταν 
υποχρεωμένη να πάρει επείγουσες, αλλά 
σωστές αποφάσεις. Πράγμα που έκανε, 
επιβάλλοντας έγκαιρα το lockdown. Οι 
μήνες που ακολούθησαν ήταν μια περίοδος 
κατά την οποία μάθαμε πράματα, γνωρί-
σαμε καλύτερα τον εχθρό, οργανωθήκαμε 
περισσότερο, συνειδητοποιήσαμε βαθύτερα 
τους κινδύνους, ενεργοποιήσαμε εντονό-
τερα τα αντανακλαστικά μας ως κοινωνία, 
εντοπίσαμε ευκρινέστερα τους στόχους 
στους οποίους έπρεπε να στραφούμε για 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Σ’ αυτό το διάστημα δεν χρειά-
στηκε να ληφθούν νέες βιαστικές αποφάσεις. 
Δόθηκε χρόνος για επιμελέστερη μελέτη 
των δεδομένων, για πληρέστερο συντονι-
σμό όλων των φορέων, για προσεκτικότερα 
βήματα, ώστε να μη γίνει κανένα μοιραίο 
λάθος. Η Κυβέρνηση άκουσε τους επιστή-
μονες και οι πολίτες άκουσαν την Κυβέρ-
νηση (έστω και υπό τον φόβο τσουχτερών 

προστίμων). Και φθάσαμε στην πρώτη φάση 
της χαλάρωσης των απαγορευτικών μέτρων, 
με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 
Δυστυχώς, η επιτυχία αυτή άνοιξε και την 
πόρτα σε κάποιους ανυπόμονους να πιέζουν 
την Κυβέρνηση για πιο γρήγορα βήματα 
χαλάρωσης από αυτά που προέβλεπε ο 
μέχρι τώρα σχεδιασμός. Λοιπόν. Ξεκάθαρα 
πράματα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν 
πρέπει να υποκύψει σε καμιά περίπτωση 
σε οποιοδήποτε αίτημα παράκαμψης των 
διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας και 
των συμβουλών των ειδικών. Είδαμε τι έγινε 
στη Γερμανία, που βιάστηκε να χαλαρώσει 
πολλά από τα περιοριστικά μέτρα και το 
αποτέλεσμα ήταν η απότομη αύξηση των 
κρουσμάτων και των θανάτων. Δεν χάθηκε ο 
κόσμος να περιμένουμε ακόμη μερικές ημέ-
ρες ή έστω εβδομάδες. Όπως λέει και μια 
σοφή κυπριακή παροιμία, «πήαιννε σιγά, να 
φτάσεις γλήορα»! 

ΜΠΟΞΕΡ

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο 
κορωνοϊός θα μας συνοδεύει, με τον έναν ή 
τον άλλον τρόπο, για πολλούς μήνες ακόμη, 
μέχρις ότου βρεθεί αποτελεσματικό εμβό-
λιο. Αλλά και εμβόλιο να βρεθεί, θα πρέπει 
να υπάρχει επάρκεια, για να καλύψει όλον 
τον κόσμο (κι εμάς στη βραχονη-
σίδα μας, βεβαίως). Γι’ αυτό τα 
μέτρα ατομικής προστασίας 
θα πρέπει να τα τηρούμε 
με θρησκευτική ευλάβεια 
(η οποία θρησκευτική 
ευλάβεια καλύπτει και την 
τήρηση των αποστάσεων 
εντός των ιερών ναών). Με 
λίγα λόγια, θα πρέπει να κα-
τανοήσουμε ότι είναι αδήριτη 
ανάγκη η προσαρμογή στη νέα 
πραγματικότητα και η εγκατάλειψη πολλών 
από τις προκορωνοϊκές συνήθειές μας.
Πάνε οι εποχές που φταρνιζόταν ο άλλος 
δίπλα σου και του έλεγες ευγενικά «με τις 
υγείες σου». Τώρα τον αγριοκοιτάζεις και 
του λες «με τις υγείες ΜΟΥ! Ελπίζω να μη 
με κόλλησες κορωνοϊό, ηλίθιε»! 
Ο Κυπραίος, που συνήθιζε να καλύπτει τις 
παρανομίες των άλλων, επειδή και ο ίδιος 

θα έκανε τις ίδιες παρανομίες, τώρα είναι 
έτοιμος να καταγγείλει πρώτος όποια παρα-
νομία επισημάνει σε σχέση με την παραβί-
αση των διαταγμάτων για τον κορωνοϊό.
Αλλαγές θα γίνουν ακόμα και στον τρόπο 

διασκέδασης. Οι νέες συνθήκες επιτάσ-
σουν την επιλογή της μοναχικότη-

τας. Όταν, ας πούμε, ανοίξουν 
κάποτε και τα κέντρα ψυ-

χαγωγίας, ο χορός θα επι-
τρέπεται, αρκεί να γίνεται 
κατά μόνας. Στο πλαίσιο 
αυτό, μόνο το... ζεϊμπέκικο 

τηρεί τις προδιαγραφές. 
Χωρίς, βεβαίως, το σύνηθες 

φαινόμενο των τσουλλοκα-
θισμένων περιφερειακά τού 

χορεύοντος, να βαράνε παλαμάκια. 
Ταγκό, τσικ ττου τσικ, καλαματιανοί και 
τέτοια, αποκλείονται. 
Εν πάση περιπτώσει, όσες αλλαγές αυτού 
του είδους και να γίνουν, εκείνο που δεν 
πρέπει να αλλάξει είναι η στέρεη βάση της 
αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, της αλληλο-
κατανόησης, της κοινής προσπάθειας, της 
κοινωνικής συνοχής...

ΜΠΟΞΕΡ

Ανοίγουν, λοιπόν, και οι χώροι εστίασης σε με-
ρικές ημέρες. Είναι πολλοί οι συμπατριώτες μας 
που πεθύμησαν το μεζεδάκι, οπότε αναμένεται 
να παρατηρηθεί μεγάλη ζήτηση θέσεων σε εστι-
ατόρια και ταβέρνες. Πλην, όμως, η προσφορά θα 
είναι περιορισμένη, αφού μόνο σε εξωτερικούς 
χώρους θα λειτουργήσουν τα φαγάδικα και με 
τα τραπεζάκια αραιά, σε απόσταση ασφαλείας. 
Απ’ εκεί και πέρα, προσωπικό και πελάτες θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με τα διατάγματα του 
Υπουργείου Υγείας, για να μη μετατραπούν οι 
χώροι εστίασης σε... εστίες κορωνοϊού. Ειδικότερα 
για τους σερβιτόρους τα μέτρα είναι αρκούντως 
αυστηρά. Το Υπουργείο τούς καλεί να αποφεύ-
γουν... «να ομιλούν, να βήχουν ή να εισπνέουν/

εκπνέουν βαθιά κατά τον χειρισμό των τροφί-
μων» και να περιορίσουν, στον βαθμό που είναι 
δυνατό, την... συνομιλία με πελάτες! Καημένα 
γκαρσόνια. Ούτε «καλησπέρα» δεν θα τολμούν 
να λένε στους πελάτες. Θα κουνάνε απλώς το 
κεφάλι, σμίγοντας τις παλάμες των χεριών τους 
μπροστά στο πρόσωπό τους, σαν γιαπωνέζικος 
χαιρετισμός. Και φυσικά ούτε και οι πελάτες πρέ-
πει να πολυμιλάνε στα γκαρσόνια. Ίσως, μάλιστα, 
θα πρέπει να επινοηθεί και ένας ειδικός κώδικας 
συνεννόησης, για τις παραγγελίες. Για παράδειγ-
μα, θα σχηματίζεις με τα δάχτυλα τον αριθμό δύο 
και μετά θα δείχνεις στον σερβιτόρο το πλευρό 
σου. Αυτό θα σημαίνει «δύο παϊδάκια, παρακα-
λώ»! Και στη συνέχεια θα κάνεις με την παλάμη 

σου την κίνηση «έτσι κι έτσι», που θα σημαίνει 
«μισοψημένα». Αν θες να πιεις και μπίρα, θα δεί-
ξεις στο γκαρσόνι μια... «ξανθιά» που κάθεται στο 
διπλανό τραπεζάκι κι εκείνος θα καταλάβει.  
Φυσικά πάντα θα υπάρχει και ο κίνδυνος 
ατυχημάτων στο μαγαζί. Να χυθεί, ας πούμε, 
ποσότητα... πιπεριού στην κουζίνα και ν’ αρχί-
σουν να φταρνίζονται ομαδικά οι μάγειροι και 
οι σερβιτόροι. Απού φύγει-φύγει οι πελάτες.
Όσο για το κάπνισμα σε εξωτερικούς χώρους, 
ούτε λόγος. Γιατί έτσι και βήξεις λόγω του 
τσιγάρου, θα σου κατεβούν αμέσως περισσό-
τερα περιπολικά της Αστυνομίας απ’ ό,τι στον... 
Κουλία έξω από την ψησταριά.

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΉΣ

Ή ΣΉΜΆΣΙΆ
ΤΟΥ «ΡΟ»

Η προσοχή όλων βρίσκεται 
αυτήν την περίοδο συγκεντρω-
μένη σε ένα γράμμα. Το R. 
Ελληνιστί Ρο. Είναι ο περίφη-
μος δείκτης μεταδοτικότητας 
του κορωνοϊού, δηλαδή πόσα 
άτομα μπορεί να επιμολύνει 
ένας ασθενής. Ο δείκτης Ρο 
είναι το μεγάλο στοίχημα των 
συστημάτων υγείας ανά τον 
κόσμο, που καθορίζει και την 
πορεία της άρσης των απαγο-
ρευτικών μέτρων. Από αυτό 
το σημαντικό Ρο εμπνεύστηκε 
και η στήλη ένα σχετικό ποιη-
τικό σκαρίφημα:

Αν είναι χαμηλό το Ρο,
θα βγω από το οχυρό
και θ’ αποφύγω τον εχθρό,
τον κόρωνο τον πονηρό.
Αν είναι χαμηλό το Ρο,
θα βάλω και το μπανιερό,
να κάνω τρέλες στο νερό,
θα ρίξω και κάνα χορό,
«να χαρώ, να χαρώ το μωρό»,
χωρίς Νουρή τον βλοσυρό.
Αν είναι χαμηλό το Ρο,
ο Πρόεδρος με τον γιατρό,
θα δώσουν κι άλλο χαλαρό,
να βγω απ’ το σπίτι το ανιαρό,
να πάω σε μέρος δροσερό,
να φάω καρπούζι ζουμερό,
να βρω καππάριν στον αγρό.
Μα αν, πάλι, ανεβεί το Ρο,
το μέλλον θα ’ναι ζοφερό,
θα ξαναμπούμε στο οχυρό,
με απ’ έξω Νίκαρο φρουρό,
και τον Κωστρίκκη πιο αυστηρό.
Θεέ μου, θα ’ναι φοβερό
αν πεταχτεί ψηλά το Ρο,
από κεφάλι ντιπ ξερό,
τον άμυαλο τον νεαρό,
ή το ανεύθυνο πουρό,
που θα μας πάρουν στο ρετρό,
λοκντάουν ακόμα πιο σκληρό.

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΉΣ

Αναστενάγματα
στα... οδοφράγματα
Κάποιοι στη δική μας πλευρά δίνουν την 
εντύπωση ότι κοιμούνται και ξυπνούν με 
την έγνοια πότε θα ξανανοίξουν τα οδο-
φράγματα. Είναι το σύνθημα που λανσά-
ρεται όλο και περισσότερο τελευταία, εξ 
αριστερών: «Καλύτερα είν’ τα πράγματα, 
ανοίξτε τα οδοφράγματα». Σύντομα ίσως 
αρχίσουν να κατηγορούν την Κυβέρνηση 
ότι αρνείται να επανανοίξει τα οδοφράγμα-
τα για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. Έτσι 
θα επανέλθουμε στην αρχή της εμφάνισης 
του κορωνοϊού, όταν οι ευρωβουλευτές 
του ΑΚΕΛ έσπευδαν να καταγγείλουν στο 
Ευρωκοινοβούλιο την Κυβέρνηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ότι έκλεισε τα 
οδοφράγματα για πολιτικούς λόγους, ενώ 
διάφορες ΜΚΟ οργάνωναν μαχητικές 
διαδηλώσεις στο οδόφραγμα της οδού 
Λήδρας, με τα γνωστά παρατράγουδα. 
Αλλά γιατί επείγονται οι λεγόμενοι επα-
ναπροσεγγιστές να ξαναδούν ανοιχτά τα 
σημεία διέλευσης προς τα κατεχόμενα; Να 
επείγονται οι Τουρκοκύπριοι πεζινάρηδες, 
που έχουν χάσει σημαντική ελληνοκυ-
πριακή πελατεία, να το καταλάβουμε. Να 
επείγονται οι Τουρκοκύπριοι ξενοδόχοι, 
καταστηματάρχες, καζινάρηδες, φαρμακο-
ποιοί, εστιάτορες και λοιποί επαγγελματίες, 
να το κατανοήσουμε. Αλλά οι δικοί μας 
γιατί βιάζονται; Τόσο πολύ πεθύμησαν 
να βρεθούνε για καφέ στα κατεχόμενα με 
τους Τουρκοκύπριους φίλους τους; Εδώ, 
δεν μπορούμε να βρεθούμε με τα παιδιά 
και τα εγγόνια μας. Κάποιοι προβάλλουν 
ως επιχείρημα ότι στα κατεχόμενα δεν 
έχει ανακοινωθεί κρούσμα κορωνοϊού 
από τις 19 Απριλίου. Α, ναι; Και ποιος μας 
εγγυάται ότι το κατοχικό καθεστώς δίνει 
την πραγματική εικόνα και δεν κρύβει 
κρούσματα, όπως κάνει και ο Ερντογάν; 
Και ποιος μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει 
όταν η «ΤΔΒΚ» ανοίξει το αεροδρόμιο Τύ-
μπου για πτήσεις από την Τουρκία; Ήδη, 
σύμφωνα με την «Αφρίκα», μεταφέρθηκαν 
στα κατεχόμενα μυστικά 1.500 Τούρκοι 
στρατιωτικοί. Ε, ναι, δεν είναι προτεραιό-
τητα το άνοιγμα των οδοφραγμάτων. Γιατί 
να επωμισθούμε ένα πρόσθετο ρίσκο, τη 
στιγμή που καταβάλλεται μια τεράστια 
προσπάθεια να διατηρήσουμε την εικόνα 
μιας Κύπρου ασφαλούς από την πανδημία, 
ώστε να ξαναξεκινήσει, έστω δειλά-δειλά, 
η τουριστική ατμομηχανή της οικονομίας; 
Μπορεί να αδημονεί η «Unite Cyprus 
Now», αλλά προηγείται η «Keep Cyprus 
Safe Now»!

ΜΠΟΞΕΡ

Όχι... λαοθάλασσα
στη θάλασσα
Με αυτά τα μαγιάτικα σαραντάρια, που χτυπάει 
ο υδράργυρος, υπάρχουν κακά νέα και χειρότε-
ρα νέα. Τα κακά νέα είναι ότι δεν έχει αποδει-
χθεί ακόμη επιστημονικά ότι η ζέστη καταπο-
λεμά αποτελεσματικά τον κορωνοϊό, παρά την 
εντύπωση που έχουν οι περισσότεροι από εμάς. 
Ήδη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σε ανα-
κοίνωσή του, καλεί τον κόσμο να αποφεύγει την 
έκθεση στον ήλιο ή σε θερμοκρασίες άνω των 
25 βαθμών Κελσίου, «καθώς δεν υπάρχουν 
στοιχεία ότι προλαμβάνει ή θεραπεύει από τον 
COVID-19». Ο Π.Ο.Υ. προειδοποιεί επίσης ότι 
μπορεί κάποιος να μολυνθεί από τον ιό, «ακόμα 
και σε ηλιόλουστο και θερμό καιρό». Οπότε ας 
το βάλουμε αυτό βαθιά στο μυαλό μας κι ας μη 
δέσουμε σε ψιλό μαντήλι ότι το καλοκαιράκι θα 
εξαφανίσει τον κορωνοϊό. Μπορεί μεν να είναι 
καλύτερα τα πράματα με ζεστό καιρό, αφού τα 
επικίνδυνα σταγονίδια στεγνώνουν πιο γρήγο-
ρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε με 
τον ύπουλο εχθρό. 
Τα χειρότερα νέα, για τα οποία σας έλεγα πιο 
πάνω, είναι ότι το σκαρφάλωμα του υδραργύ-
ρου θα σπρώξει μεγάλους αριθμούς Κυπρίων 
στη θάλασσα, με κίνδυνο να κατεβεί και ο 
κορωνοϊός στην παραλία να κάνει πάρτι. Όσοι 
θα πάνε σήμερα για μπάνιο, ας μην έχουν την 
ψευδαίσθηση ότι ο ιός θα ψοφήσει από τον 
λάλλαρο ή θα πνιγεί μόλις μπούνε στο νερό. 
Αν κάποιος λουόμενος είναι ασυμπτωματικός 
φορέας του ιού, θα τον έχει μαζί του και στην 
παραλία, και μπορεί να τον μεταδώσει εύκολα, 
αν δεν κρατά τις αποστάσεις από τους άλλους.
Με βάση τις χαλαρώσεις που ισχύουν σ’ 
αυτήν τη φάση, επιτρέπεται μόνο το κολύμπι 
και όχι η παραμονή στην παραλία. Κάτι σαν 
την παλιά εκείνη διαφήμιση «ψεκάστε, σκου-
πίστε, τελειώσατε». «Βουτήξτε, σκουπιστείτε, 
ξεκουμπιστείτε»!
Πάντως, οι πιο επιφυλακτικοί και καχύποπτοι 
έχουν υιοθετήσει το εξής μότο: «Καλύτερα να 
μείνω σπίτι, να κολυμπάω στον ιδρώτα, παρά 
να κολυμπάω στη θάλασσα παρέα με τον 
κορωνοϊό»!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΉΣ

Της Κυριακής
17.05.2020
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ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΟΜΗΡΟΥ*
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ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

Αποστρατιωτικοποίηση ως μέσο 
τουρκικών στρατηγικών στοχεύσεων

Η απαίτηση της Τουρκίας για αποστρατιωτικο-
ποίηση νήσων και βραχονησίδων του Αιγαίου 
εντάσσεται προδήλως στη στρατηγική της Άγκυ-

ρας να καταστήσει τον υπό αναφορά χώρο ευάλωτο και 
προσιτό στην υλοποίηση των επεκτατικών σχεδίων της, 
που υπερβαίνουν το Αιγαίο και εκτείνονται στην ευρύτερη 
μεσογειακή λεκάνη.

Η Τουρκία επιμένει αδιαλείπτως και παντί τρόπω 
να αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία επί νήσων και 
βραχονησίδων, πράγμα που δεν είναι καθόλου τυχαίο, 
αφού ανάγεται στην εκπεφρασμένη στρατηγική στόχευσή 
της να επιτύχει σε πρώτο στάδιο την ουδετεροποίηση 
ως προς το καθεστώς κυριαρχίας πλειάδας νήσων και 
βραχονησίδων ή άλλως μετατροπή τους σε αυτό που από 
το τέλος της δεκαετίας του 1990 γνωρίζουμε ως «γκρίζα 
ζώνη». Σημειώνεται πως η ως άνω διεκδίκηση αποτελεί 
στρατηγικό στόχο του συνόλου του τουρκικού πολιτικού 
συστήματος και όχι μόνο της σημερινής ηγεσίας.

Η ουδετεροποίηση σημαίνει ότι μία πλειάδα νήσων 
και βραχονησίδων θα τελούν υπό καθεστώς αγνώστου, 
ακαθορίστου ή αμφισβητούμενης κυριαρχίας, συνθήκη 
που επιτρέπει στην Τουρκία και σε κάθε άλλη δύναμη να 
τις διεκδικήσει, δεδομένου πως δεν θα υφίσταται νόμιμη 
υπεράσπιση των περιοχών αυτών.

Κατά το άρθρο 12 της Συνθήκης της Λωζάννης προε-
βλέπετο πως η ελληνική κυριαρχία θα ασκείτο στα νησιά 
του Αιγαίου, εκτός από τις Μαυρυές, την Ίμβρο και την 
Τένεδο, όπου για τα δύο τελευταία οριζόταν καθεστώς 
αυτοδιοίκησης, που ως γνωστόν παραβιάστηκε μονο-
μερώς από την Τουρκία. Το άρθρο 13 προέβλεπε πως 
ορισμένες νήσοι, όπως η Μυτιλήνη, η Σάμος, η Χίος και 
η Ικαρία είχαν την υποχρέωση μερικής αποστρατιωτικο-
ποίησης. Για τα Δωδεκάνησα η αποστρατιωτικοποίηση 
συνιστούσε μία εκ των προβλέψεων της Συνθήκης των 
Παρισίων του 1947, στην οποία η Τουρκία δεν υπήρξε 
συμβαλλόμενο μέρος.

Παρά ταύτα η Ελλάδα, δεδομένης της τουρκικής 
επιθετικής, διακηρυγμένης και έμπρακτης πολιτικής 
έναντι ελληνικών νήσων και βραχονησίδων, πολιτι-
κή που εκφράζεται και διά της Στρατιάς του Αιγαίου, 
εφαρμόζει όχι μόνο το νόμιμο δικαίωμά της, αλλά και 
την υποχρέωσή της περί αυτοάμυνας, όπως ρητώς 
προβλέπεται από το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών.

Η στρατιωτικοποίηση περιοχών γενικότερα συνιστά 
μια ζωτική κίνηση αποτροπής, δεδομένης της επιθετικής 
στάσης της γειτνιαζούσης χώρας. Είναι γνωστή, εξάλλου, 
η τουρκική στρατηγική να δημιουργεί ή να αξιοποι-
εί ευκαιρίες, που θα της επέτρεπαν να αναθεωρήσει 
το ελληνικό καθεστώς, όπως έπραξε με την Κύπρο 
το 1974, δεδομένης της αποχώρησης της Ελληνικής 
Μεραρχίας το 1967.

Η Άγκυρα παραδοσιακά σε στιγμές κρίσεως των ελ-

ληνοτουρκικών σχέσεων, όπως π.χ., κατά το 1964, 1967 
και 1974, ανακινεί το ζήτημα εν γένει της κυριαρχίας 
νήσων του Αιγαίου, θεωρώντας πως ορισμένα νησιά δεν 
είναι ελληνικά, προκειμένου να ενισχύσει τη δική της 
διαπραγματευτική θέση στο ενδεχόμενο διαμόρφωσης 
συνθηκών διαπραγμάτευσης, όπερ σαφώς και δεν συ-
νιστά καινοφανές φαινόμενο πολιτικής αντιμετώπισης 
των διαδραματιζομένων στις σχέσεις των δυο χωρών.

Η Ελλάδα παραπέμπουσα ορθώς και στο διεθνές δίκαιο 
της θάλασσας, επ’ ουδενί δεν αποδέχεται τις τουρκικές 
αιτιάσεις ότι παραβιάζει διεθνείς συνθήκες. Η Άγκυρα 
περαιτέρω, μη αποδεχόμενη την προσέγγιση του διεθνούς 
δικαίου της θάλασσας, παραπέμπει σε καθεστώς ειδικών 
συνθηκών στο Αιγαίο, μη αναγνωρίζοντας σε πλειάδα 
νήσων την ελληνική κυριαρχία, θεωρώντας ότι ορισμένα 
τούτων είναι προέκταση του υφάλου της Ανατολίας εξ 
ου και τουρκικής κυριαρχίας. Η συνέπεια της τουρκικής 
στρατηγικής αναφέρεται στο γεγονός πως εάν η Ελλάδα 
επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, 
ως προνοεί το διεθνές δίκαιο, τούτο εκλαμβάνεται ως 
αιτία πολέμου.

Εκ των πραγμάτων μια ενδεχόμενη αποστρατιωτικοποί-
ηση θα ενίσχυε τη θέση της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος, 
καθώς σε ένα τέτοιο υποθετικό σενάριο αποδυναμώνο-
νται ραγδαία οι ελληνικές δυνατότητες αντίδρασης σε 
μια επιθετική κίνηση της γείτονος.

Πέραν των ανωτέρω, η ελληνική πολιτική ηγεσία 
οφείλει να γνωρίζει πως στην περίπτωση που τεθεί 
θέμα προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, 
σενάριο που δεν τίθεται σε ρεαλιστικά πλαίσια, τότε η 
Τουρκία θα επιδιώξει, πέραν των άλλων διεκδικήσεών 
της, να προβληθεί ενώπιον της διεθνούς δικαιοταξίας 
και η αποστρατιωτικοποίηση νήσων και βραχονησίδων 
του Αιγαίου.

Στόχος της Τουρκίας, που είναι εμφανώς και εμπρά-
κτως αναθεωρητική δύναμη, ήταν και παραμένει να 
σύρει την Αθήνα σε ένα διάλογο εφ’ όλης της ύλης σε 
διμερές επίπεδο, όπου να λάβει όσα περισσότερα μπο-
ρεί, αποβλέποντας στη διχοτόμηση του Αιγαίου και την 
οικοδόμηση συνθηκών συγκυριαρχίας, που συναφώς 
περιλαμβάνουν και τη συνεκμετάλλευση.

Εν κατακλείδι, η τουρκική αξίωση για αποστρα-
τιωτικοποίηση νήσων και βραχονησίδων του Αιγαί-
ου εντάσσεται στο υφιστάμενο συνολικό στρατηγικό 
σχέδιο της Άγκυρας, μέρος του οποίου εν προκειμένω 
συνιστούν και το αμφιλεγόμενο Τουρκο-λιβυκό σύμ-
φωνο, αλλά και οι αντίστοιχες πολιτικές της Τουρκίας 
στη Συρία, για να επεκτείνει στον μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό την επιρροή της στη νοτιοανατολική Μεσόγειο 
και τη Μέση Ανατολή.

*Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής,
Διευθυντής Κέντρου Ανατολικών Σπουδών Για τον Πολιτισμό 

και την Επικοινωνία, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Η κατάρρευση Τουρκίας-κατεχομένων
χρυσή ευκαιρία για Ελλάδα και Κύπρο

Την περ. Τετάρτη, 13.5.2020 και προχθές Παρασκευή, 
δεκάδες Τ/κύπριοι εμφανίστηκαν στα κατοχικά 
οδοφράγματα Περγάμους και Αγίου Δομετίου με 

σημαίες της Τουρκίας και του ψευδοκράτους. Απαιτούσαν 
άνοιγμά τους επειδή αρκετοί εργάζονται στις ελεύθερες 
περιοχές. Η εκδήλωση εναντίον των κατοχικών «αρχών» 
είναι ενδεικτική της σοβαρής οικονομικής δυσπραγίας 
των Τ/κ, η οποία οφείλεται, εξαιτίας και του κορωνοϊού, 
σε τέσσερεις, κυρίως, παράγοντες.

Πρώτον, η κατοχική Τουρκία βρίσκεται στα πρόθυ-
ρα οικονομικής κατάρρευσης με την τουρκική λίρα να 
χάνει διαρκώς μέρος της αξίας της, ενώ τα συναλλαγ-
ματικά αποθέματα της χώρας του Αττίλα έχουν μειωθεί 
σε επικίνδυνα όρια. Ξένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι 
τρεις κυριότερες τράπεζες είναι χωρίς ρευστό, η Τουρκία 
αντιμετωπίζει το φάσμα της χρεοκοπίας και ο Ερντογάν 
επαιτεί κυριολεκτικά χρήματα.

Ο Τούρκος Πρόεδρος, παρά την απύθμενη αλαζονεία και 
την προσπάθεια ανακάλυψης εχθρών που δήθεν απειλούν 
τη χώρα, με τρόμο αντιμετωπίζει την πιθανότητα και την 
αναγκαιότητα να καταφύγει, μέχρι τον Σεπτέμβριο, στο 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η κατοχική δύναμη δεν 
μπορεί να πληρώνει 800 εκ. τον χρόνο για να συντηρεί 
το τερατούργημα των κατεχομένων και να καταβάλλει 
μισθούς των Τ/κ «δημόσιων υπαλλήλων».

Δεύτερον, η μεγαλύτερη πηγή εσόδων για το ψευ-
δοκράτος είναι ο τουρισμός. Η μία πτυχή είναι οι τουρί-
στες οι οποίοι μεταβαίνουν απευθείας στα κατεχόμενα 
μέσω Τουρκίας. Η άλλη, είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες 
που αφικνούνται στο αεροδρόμιο Λάρνακας και, με την 
εγκληματική ανοχή της εκάστοτε κυπριακής κυβέρνησης, 
μεταφέρονται στα κατεχόμενα με ταξί και λεωφορεία Τ/
κυπρίων. Τα έσοδα από τον τουρισμό συμποσούνται σε 
εκατοντάδες εκατομμύρια.

Τρίτον, η άλλη μεγάλη πηγή εσόδων για το ψευδο-
κράτος είναι η οικονομική αιμοδοσία που χιλιάδες ανό-
ητοι Έλληνες προσφέρουν καθημερινά σε επιχειρήσεις, 
κέντρα, εστιατόρια, ξενοδοχεία και καζίνα. Και δι’ αυτών 
στηρίζουν το κατοχικό μόρφωμα, το οποίο είναι η αιχμή 
του δόρατος της τουρκοποίησης και ισλαμοποίησης της 
Κύπρου. Τα κατεχόμενα είναι παράδεισος παρανομίας και 
παρανόμων. Με αυτό το παράνομο καθεστώς, Πρόεδροι, 
πολιτικοί και κόμματα της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυ-
πριακής Δημοκρατίας συνομιλούν και συναγελάζονται 
ηλιθιωδώς για να… λύσουν, τάχα, το Κυπριακό.

Τέταρτη μεγάλη πηγή εσόδων για το ψευδοκράτος είναι 
οι δεκάδες χιλιάδες ξένοι φοιτητές στα ψευδοπανεπιστήμια 
των κατεχομένων. Και αυτή η πηγή έχει στερέψει, τουλά-
χιστον για φέτος, με απώλεια εκατοντάδων εκατομμυρίων.

Είναι εμφανές ότι οι κρίσιμες οικονομικές δυσκο-
λίες της Τουρκίας και των κατεχομένων είναι χρυσή 
και μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα και την Κύπρο. 
Τώρα είναι η ώρα για να σχεδιαστεί και να αποφασιστεί 

από την Αθήνα και τη Λευκωσία μια ριζοσπαστική και 
διεκδικητική στρατηγική αντιμετώπισης του Τούρκου. 
Αυτή η πολύπτυχη στρατηγική μακράς πνοής, η οποία 
επιβάλλεται από τις δραματικές αλλαγές που επιφέρει 
η πανδημία, περιφερειακά και παγκόσμια, πρέπει να 
εστιαστεί στους εξής πυλώνες:

Πρώτον, η Λευκωσία δεν συζητά πλέον για τουρκο-
διζωνική τερατουργία, η οποία οδηγεί κατευθείαν στην 
προτεκτορατοποίηση και τουρκοποίηση της Κύπρου. Ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης ας μην αρχίσει να ψαλμωδεί 
ξανά το κακόηχο και γελοίο ρεφρέν περί επανέναρξης 
των συνομιλιών «από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν 
Μοντανά». Με αυτόν τον Ερντογάν θέλει συνομιλίες;

Δεύτερον, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ο μόνος 
διεθνής και αναγνωρισμένος χαλύβδινος και αήττητος 
θώρακας του κυπριακού λαού. Άρα, διά της απόρριψης 
της τουρκοδιζωνικής η Κυπριακή Δημοκρατία διασώζεται 
για δεύτερη φορά.

Τρίτον, δεν ανοίγουν τα κατοχικά οδοφράγματα παρά 
μόνο μετά την ανακάλυψη εμβολίου και μόνο για ειδικές 
περιστάσεις. Έτσι, εμποδίζεται και η εισβολή παράνομων 
μεταναστών.

Τέταρτον, οι Τ/κύπριοι καλούνται να επιστρέψουν στην 
Κυπριακή Δημοκρατία της οποίας κατέχουν ταυτότητες 
και διαβατήρια. Αν δεν την αναγνωρίσουν, να τους αφαι-
ρεθούν οι ταυτότητες και τα διαβατήρια. Δεν μπορούν να 
το παίζουν δίπορτο: Να στηρίζουν το ψευδοκράτος και 
να υπονομεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία.

Πέμπτον, απαγορεύονται οι μεταφορές τουριστών από 
τα αεροδρόμιά μας προς τα κατεχόμενα. Ταυτόχρονα 
αποτρέπονται οι, δίκην τουρισμού και αναψυχής, μετα-
βάσεις Ε/κυπρίων στα κατεχόμενα. Δεν νοείται πολίτες 
κατεχόμενης χώρας να αιμοδοτούν ένα παράνομο μόρ-
φωμα, στο οποίο μάλιστα επιδεικνύονται έγγραφα της 
νόμιμης Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έκτον, εξαγγέλλεται η αναβίωση και επαναλειτουργία 
του Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου. Η Κύπρος 
δεν μπορεί να συνεχίσει να κείται μακράν. Άρα, Ελλάδα 
και Κύπρος οφείλουν να αντιμετωπίσουν αποφασιστικά 
τον σιχαμερό Τουρκοϊό, με δραστική ισχυροποίηση της 
άμυνάς τους και με στρατιωτικές συμμαχίες με φίλες 
χώρες και δη με το Ισραήλ.

Έβδομον, αναθεωρείται ο Κανονισμός της Πράσινης 
Γραμμής, που κατήντησε η αποθέωση της παρανομίας, του 
λαθρεμπορίου και της εδραίωσης κατοχικών τετελεσμένων.

Όγδοον,  Αθήνα και Λευκωσία συναποφασίζουν, επιτέ-
λους, ότι η Τουρκία δεν εντάσσεται στην ΕΕ μέχρι να καταστεί 
δημοκρατικό κράτος και να αποχωρήσει από την Κύπρο.

Αυτά και άλλα μέτρα προϋποθέτουν ικανή, πατριωτική 
και διορατική, έκδηλα αποφασιστική πολιτική ηγεσία 
στην Αθήνα και στη Λευκωσία, στο μπόι των μέγιστων 
κινδύνων που απειλούν τον Ελληνισμό και που προκα-
λούνται από τον αδίστακτο Τουρκοϊό.

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ

ΑΦΕΛΕΣΤΑΤΕΣ  θα  μπορού-
σαν  να  χαρακτηρισθούν  οι 
προσπάθειες, της κυπριακής 

Κυβέρνησης - παρασκηνιακές διά της 
διπλωματικής οδού μέσω τρίτων ή και 
δημόσιες - να προσκαλέσει σε διάλογο 
την κυβέρνηση της Τουρκίας, για την 
οριοθέτηση των όμορων θαλασσίων 
Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών 
μεταξύ Κύπρου - Τουρκίας. Και από 
ραδιοφώνου όταν την παρελθούσα Τρίτη, 
12η τρέχοντος, είχαμε σε τηλεφωνική 
συνέντευξη τον Υπουργό Εξωτερικών 
Νίκο Χριστοδουλίδη και μας απαριθ-
μούσε λεπτομερώς τις προσπάθειες και 
τις προτάσεις που διαβίβασε η Λευ-
κωσία προς την Άγκυρα για την ΑΟΖ, 
αφελέστατες τις χαρακτηρίσαμε. Και 
άσκηση ματαιοπονίας. Επειδή, ακριβώς, 
ουδέποτε έως τώρα η Τουρκία έδειξε 
την παραμικρή παρέκκλιση από την 
πάγια και φανατικά υλοποιούμενη πολι-
τική όλων ανεξαιρέτως των διαδοχικών 
κυβερνήσεών της, να μην αναγνωρίζει 
είτε  την Κυπριακή Δημοκρατία,  την 
οποία αποκαλεί «εκλιπούσα», είτε την 
κυπριακή Κυβέρνηση,  την οποία απο-

καλεί «διοίκηση των κυπρο-ρουμλάρ 
του νότου».

ΑΦΕΛΕΣΤΑΤΕΣ μεν, χρησιμότατες 
δε, υπό τις περιστάσεις. Προκειμένου 
να πεισθούν επαρκώς, περί των κυπρι-
ακών προθέσεων, και οι 26 άλλοι εταί-
ροι, Υπουργοί Εξωτερικών των κρα-
τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ώστε με σαφήνεια να εκφράσουν την 
αλληλεγγύη της Ε.Ε. προς την Κύπρο 
και προς την Ελλάδα, εναντίον των κλι-
μακούμενων επιδρομικών επιχειρήσε-
ων της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Χρησιμότατες, 
κατ’ ακρίβειαν, για να διαπιστώσουν 
ιδίοις όμμασι και τα σημερινά μέλη του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων 
της Ε.Ε. την τουρκική απειλή που συ-
στηματικά και εμπράκτως μεθοδεύει 
η κυβέρνηση Ερντογάν, με πολεμικούς 
στόλους και πλωτά γεωτρύπανα στην 
κυπριακή ΑΟΖ και με τις πολλαπλασι-
αζόμενες παραβιάσεις της πολεμικής 
της αεροπορίας στο Αιγαίο.

ΒΕΒΑΙΩΣ και αργοπόρησαν πολύ 
(«κάλιο αργά παρά ποτέ»), η Αθή-
να και η Λευκωσία, στο καθήκον να 
στριμώξουν την Τουρκία - Κατακτητή 
- Επιδρομέα. Όφειλαν προ πολλού, 
αυτή να ήταν η σταθερή, επιδέξια 
σχεδιασμένη και διαρκώς υλοποι-
ούμενη μεθοδικά, πολιτική των δύο 
κρατών του Ελληνισμού, υπακούο-
ντας στις κατευθύνσεις της στρατηγι-

κής απόκρουσης και αποτροπής της 
τουρκικής επιθετικότητας. Ιδιαίτερα 
από το 2004, αφ’ ότου η Κυπριακή 
Δημοκρατία εντάχθηκε στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. Καθιστάμενη και η ίδια 
ισότιμος μεταξύ των εταίρων της Ε.Ε., 
κριτής και της ενταξιακής πορείας της 
Τουρκίας προς την Ε.Ε.

ΑΛΛ’ ΟΜΩΣ και στη Λευκωσία 
και στην Αθήνα κυριαρχούσαν στα 
μυαλά των έκτοτε διαδοχικών κυβερ-
νώντων και των συμβούλων τους και 
των ισχυρότερων κομματικών τους 
σχηματισμών, ένα πλήθος ψευδαι-
σθήσεων και ευσεβοποθισμών, περί 
των πραγματικών προθέσεων τού και 
παρ’ ημίν... εξυμνούμενου από το 2002 
που ανήλθε στην τουρκική εξουσία ως 
«μετριοπαθούς» και «εκσυγχρονιστή» 
και «ισλαμο-δημοκράτη» Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν. Ψευδαισθήσεις και προ-
σποιημένη «άγνοια» (ηθελημένη παρα-
γνώριση) των νεο-οθωμανικών οραμά-
των της νεο-σουλτανικής στρατηγικής 
των κυβερνώντων έκτοτε (2002-2020) 
τουρκο-ισλαμιστών, που εγκαίρως 
ήταν διατυπωμένη λεπτομερώς από 
το 2001 στο «Στρατηγικό Βάθος» του 
Νταβούτογλού τους.

ΕΠΑΡΚΕΣ δείγμα εκείνων των ψευ-
δαισθήσεων, οι οποίες σκοπίμως «αγνο-
ούσαν» και αποσιωπούσαν τη δεδηλω-
μένη νεο-οθωμανική επεκτατικότητα 
του Ερντογάν, ήταν και η αρθρογραφία 

προβεβλημένων στελεχών των κυβερ-
νώντων του ΔηΣυ, ομοφρονούντων επί 
τούτου και με τους κυβερνήσαντες του 
ΑΚΕΛ. Παραθέτουμε το δείγμα:

Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ στον «Πολίτη» 19 
και 23 Ιανουαρίου 2014 και στη «Ση-
μερινή» 21.1.2014: «Όσοι επενδύουν 
στη διατήρηση του σημερινού στάτους 
κβο και πιστεύουν ότι οι εξελίξεις στη 
γειτονική Τουρκία τούς διευκολύνουν, 
μάλλον θα βρεθούν προ εκπλήξεως. Η 
εκτίμηση, ότι ο Ερντογάν θα σκληρύνει 
τη στάση του στο Κυπριακό, είναι κατά 
την άποψή μου λανθασμένη ανάλυση 
των γεγονότων. Αντιθέτως, η εσωτερική 
αναταραχή θα διευκολύνει τον Ερντογάν 
να προβεί σε κινήσεις στο Κυπριακό, 
το οποίο δεν είναι σήμερα αντικείμε-
νο διαμάχης στην Τουρκία. Επιπρό-
σθετα, ενδεχόμενες πρωτοβουλίες στο 
Κυπριακό μπορεί να οικοδομήσουν 
το προφίλ ενός ειρηνοποιού, φιλοευ-
ρωπαϊστή ηγέτη, που έχει ανάγκη ο 
Ερντογάν. Πιστεύω πως η Τουρκία θα 
επιδιώξει μέσα στο επόμενο διάστημα 
την επίλυση του Κυπριακού [...]. Είναι 
γεγονός ότι λόγω και του ενεργειακού 
ενδιαφέροντός της στην περιοχή, η 
Τουρκία φαίνεται διατεθειμένη, μετά 
από 40 χρόνια, να διαπραγματευτεί 
σοβαρά με την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Είναι κι αυτό ένα μέρος της φιλοδοξίας 
της, να συμπεριληφθεί μέσα στις δέκα 
μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου και 

γνωρίζει πως μόνο μέσω της συσσώ-
ρευσης ενέργειας μπορεί να το επιτύχει. 
Είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη το 
χρονικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνουν 
χώραν τα πιο πάνω: Ο Τούρκος Πρωθυ-
πουργός [Ερντογάν] έχει φιλοδοξίες να 
διεκδικήσει την προεδρία της Τουρκίας 
έχοντας πλέον εκτελεστικές εξουσίες 
[…]. Η σωστή αξιοποίηση όλης αυτής 
της συγκυρίας, με την απαιτούμενη 
σοβαρότητα από τη δική μας πλευρά, 
μόνο θετικές συνέπειες μπορεί να έχει 
για την πορεία του Κυπριακού»...

ΤΕΤΟΙΕΣ & ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΕΣ ψευδαι-
σθήσεις καλλιεργούσαν συστηματικά 
εις εαυτούς και αλλήλους και στον λαό, 
οι ομογνωμούντες επί της διζωνικής, 
«επαναπροσεγγιστές» των ΔηΣυ - ΑΚΕΛ 
κ.ά. Και αυτές οι ψευδαισθήσεις, χρόνια 
κυρίαρχες στα Ηττημένα Μυαλά εν 
Κύπρω και εν Ελλάδι, δεν επέτρεψαν 
για τόσες δεκαετίες τον ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
μιας πανεθνικής στρατηγικής για αποτε-
λεσματική εθνική αντίσταση επαρκούς 
αποτροπής, ενδεδειγμένης απόκρουσης 
και ελπιδοφόρας ανατροπής της τουρ-
κικής βουλιμίας.

Μοιραία, λοιπόν, η πολιτική των 
ψευδαισθήσεων και η άρνηση στρατη-
γικού σχεδιασμού, αντανακλώνταν και 
στην «αβολίδωτη» εξωτερική πολιτική 
και στην ανεπάρκεια της αμυντικής 
θωράκισης.

ΤΩΡΑ, άραγε, εν έτει 2020, αλλά-

ζουν τα πράγματα;
- Τώρα, άραγε, σχεδιάζεται μια 

άλλη πολιτική;
- Τώρα, άραγε, οι κυβερνώντες και 

οι πολιτεύοντες των μεγάλων πολιτι-
κών σχηματισμών, έγιναν σοφότεροι;

- Απέκτησαν, μήπως, στρατηγική 
νοοτροπία και πολιτική βούληση, ώστε 
να ενδυναμώσουν τους Συντελεστές 
Εθνικής Ισχύος στην επιδέξια διπλω-
ματία, στην επαρκή στρατιωτική αμυ-
ντική θωράκιση, στην οικονομία και στο 
αγωνιστικό φρόνημα, προκειμένου ν’ 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τη  
γιγαντούμενη τουρκική επιδρομικότητα;

Τις απαντήσεις μπορεί ο καθένας 
να τις αναζητήσει, ακόμη και μετρή-
σιμες, στα πεπραγμένα των κυβερνώ-
ντων και νομοθετούντων στον κάθε 
ξεχωριστό Συντελεστή Εθνικής Ισχύος.

Η ΣΤΗΛΗ διατηρεί τη θλιβερή βε-
βαιότητα (ελπίζοντας σε μελλοντική εν 
τοις πράγμασι διάψευση) ότι η κυρι-
αρχία επί τόσα έτη των «ψευδαισθήσε-
ων», η «ηθελημένη παραγνώριση» και 
η «σκόπιμη άγνοια» περί των πραγ-
ματικών τουρκικών προθέσεων, ΔΕΝ 
ήταν πραγματική άγνοια, αλλά προϊόν 
άρνησης για εκτέλεση του επιβεβλημέ-
νου καθήκοντος απέναντι στην Τουρ-
κία - Κατακτητή - Επιδρομέα. Προϊόν 
δειλίας, ατολμίας και ραγιαδισμού. 
Προϊόν της νοοτροπίας «ούσσου να 
περάσουμεν ώς πάρατζιει»...

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

31μένουμεασφαλείς
staysafe
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