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ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
• Αισιόδοξες οι εκτιμήσεις 
για την πορεία του τομέα 

των ακινήτων μετά τα 
περιοριστικά μέτρα 

• Μείωση στις πωλήσεις 
μέχρι και 80 % την

περίοδο του «lockdown»

• Ο Ιούνιος ξάφνιασε 
ευχάριστα. Αισθητή η 

ζήτηση τόσο για σκοπούς 
ιδιοκατοίκησης όσο και για 

επενδύσεις σε ακίνητα, 
γεγονός που επιφέρει και 
σταθεροποίηση στις τιμές 

• Ζωντανό παραμένει
και το ενδιαφέρον
ξένων αγοραστών.

Αντιμετωπίζουν όμως 
δυσκολία, λόγω

αεροδρομίων, να έρθουν 
στην Κύπρο να δουν από 

κοντά τα ακίνητα 

• Ζωηρό ενδιαφέρον για 
ακίνητα χαμηλότερης 
αξίας, μέχρι 300-350 

χιλιάδων ευρώ, κυρίως 
για αγορά κατοικίας ή 
οικιστικών οικοπέδων 

• Σταθερές παραμένουν
οι τιμές στα οικιστικά
ακίνητα, καθώς δεν

υπάρχει μείωση στη ζήτηση 
ΣΕΛΙΔΕΣ /// 18-19

Είπε την «ωμή αλήθεια» ο 
Πρόεδρος. Έτσι λένε οι σύμ-
βουλοί του. Ισχυρίστηκε ότι, 

εάν οι Τούρκοι επιτεθούν, θα μας 
λιώσουν! Θα αφανιστεί ο Ελληνι-
σμός της Κύπρου. Το ερώτημα είναι 
άλλο: Τι έχει πράξει στα χρόνια της 
Προεδρίας του για να αλλάξει την 
τραγική κατάσταση, την οποία ο ίδιος 
περιγράφει; Έφτιαξε την άμυνα ή 
την άφησε να ψυχομαχεί; Είχε ή 
όχι και αυτός, όπως και οι προ-
κάτοχοί του, την ψευδαίσθηση ότι 
με τον εξευμενισμό θα ημερέψει 
το τουρκικό θηρίο; Ότι ήμασταν 
κοντά σε λύση…

   ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 2 ///

Οι νέες ψευδαισθήσεις 
του Προέδρου… 

•Η Γερμανία σπάει το εμπάργκο 
πώλησης όπλων, που η ίδια επέβαλε 
στην Τουρκία στις 10 Οκτωβρίου του 
2019, λόγω της εισβολής στη Συρία, 
και παρέχει τεχνογνωσία στην Άγκυρα 
για την κατασκευή, στην ουσία για τη 
συμπαραγωγή, επτά νέων υποβρυχί-

ων (τύπος 210-4), που θα αλλάξουν τα 
επόμενα χρόνια ριζικά τα ισοζύγια στο 
Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. 

• Ταυτοχρόνως, τα 42 γερμανικά 
άρματα μάχης (Leopard 2A4), τα οποία 
η Άγκυρα  έφερε παρανόμως στα 
κατεχόμενα και είχε γίνει διαμαρτυρία 

από την Κυπριακή Δημοκρατία, παρα-
μένουν εκεί. Και  θα χρησιμοποιηθούν 
από τον Αττίλα σε περίπτωση που θα 
ξεσπάσει κρίση, πλησίον της Κρήτης ή 
άλλου, και διαχυθεί στην Κύπρο. 

• Το θέμα τέθηκε στον Μπορέλ, ενώ το 
Βερολίνο ενισχύει την Τουρκία, η οποία 

αλλάζει ριζικά τα ισοζύγια στο Αιγαίο για 
να εμπεδώσει τη «Γαλάζια Πατρίδα».   

• Γιατί μετά την Κύπρο και την 
Ελλάδα ακολουθεί η ΕΕ. 

• Η  ιστορία της Τσεχοσλοβακίας  
και της Ναζιστικής Γερμανίας. 
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Το χρήμα σπάει το γερμανικό εμπάργκο στην Τουρκία

Με φόβο και ανασφάλεια 
αντικρίζουν οι πολίτες 
τους μετανάστες που 

διαμένουν στη χώρα μας, όπως προ-
κύπτει από τα ευρήματα της έρευνας 
που διενήργησε ο Οργανισμός IMR/
University of Nicosia™ για λογαρια-
σμό της «Σημερινής» της Κυριακής. 

Η έρευνα διενεργήθηκε με σκοπό 
να ανιχνεύσει, μεταξύ άλλων, τις 
αντιλήψεις και το πώς ο γηγενής 

πληθυσμός αντιλαμβάνεται τη 
συνύπαρξή του με τους μετανάστες, 
καθώς και πώς οι ντόπιοι κάτοι-
κοι του νησιού πιστεύουν ότι θα 
μπορούσε να υπάρξει καλύτερη 
ενσωμάτωση των μεταναστών στην 
τοπική κοινωνία. 

Περισσότεροι από τους μισούς 
πολίτες δηλώνουν πως αντιμετωπί-
ζουν με καχυποψία τους μετανάστες 
και δύο στους δέκα θεωρούν ότι η 

παρουσία τους τούς δημιουργεί το 
αίσθημα του φόβου. Πρόκειται για 
μια πραγματικότητα που βρίσκει την 
αποτύπωσή της και στο γεγονός ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία, σε ποσοστό 
που ανέρχεται στο 85%, αισθάνονται 
ανασφάλεια να κυκλοφορήσουν σε 
περιοχές όπου ζουν πολλοί μετανά-
στες, όπως είναι για παράδειγμα η 
παλιά Λευκωσία. 

Εύρημα ξεχωριστής σημασίας 

αποτελεί και αυτό που αφορά στην 
άποψη των πολιτών, ως προς το κατά 
πόσον υπάρχει ρατσισμός ανάμεσα 
στην κυπριακή κοινωνία. Επ’ αυτού, 
η κοινή γνώμη εμφανίζεται περίπου 
διχασμένη, καθότι έξι στους δέκα 
απαντούν καταφατικά και τέσσερεις 
στους δέκα αρνητικά. 

Ένα όχι αμελητέο ποσοστό, 
εξάλλου, που ανέρχεται στο 35%, 
θεωρούν ότι ως κυπριακή κοινωνία 

έχουμε μερίδιο ευθύνης για τις κατά 
καιρούς παραβατικές συμπεριφορές 
μεταναστών. Στο πλαίσιο αυτής της 
αντίληψης, έξι στους δέκα απ’ όσους 
την ενστερνίζονται θεωρούν πως το 
μερίδιο αυτό ευθύνης έχει να κάνει 
με την απαξιωτική αντιμετώπιση και 
την οικονομική εκμετάλλευση των 
οποίων, πάντα κατά την αντίληψη 
αυτή, τυγχάνουν οι μετανάστες.

ΣΕΛΙΔΑ /// 3

ΜΙΝΙ 
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
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ΠΡΟΣ ΟΔΥΝΗΡΟ 
ΑΔΙΕΞΟΔΟ 

Η Τουρκία προ 
των πυλών και εμείς 

ζητάμε στήριξη 
από την ΕΕ
ΣΕΛΙΔΑ /// 7

BLACK LIVES 
MATTERS

Η απαρχή μιας πολιτι-
σμικής επανάστασης ή 
το τέλος ενός ιδεολο-
γικού πραξικοπήματος; 
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ΗΜΕΡΑ ΘΥΜΑΤΩΝ 
ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ 

Κολαστήρια-
βασανιστήρια 

στην Τουρκία και 
στα κατεχόμενα
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Ένας στους τρεις 
πολίτες θεωρεί πως 

σημαντικότερη ενέργεια 
προς την καλύτερη 
ενσωμάτωση των 
μεταναστών στην 

τοπική κοινωνία θα 
ήταν ο περιορισμός του 
αριθμού εισδοχής τους 

στη χώρα 
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Η κίνηση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών να δώσει περιθώριο 
στις τράπεζες για παράταση του 

μέτρου της αναστολής δόσεων δανείων, 
έχει αρχίσει να απασχολεί τους τραπεζίτες.

Ήδη, έχουν αρχίσει συζητήσεις σε 
επίπεδο Συνδέσμου Τραπεζών και έχει 
τεθεί επί τάπητος συγκεκριμένη εισήγηση 
για συνέχιση του μέτρου στον κλάδο των 
ξενοδοχείων.

Βεβαίως, η συζήτηση βρίσκεται ακόμη 
στα αρχικά στάδια.

Αν και είναι ακόμη νωρίς για οριστι-
κές αποφάσεις, υπάρχουν τρία σενάρια ή, 
καλύτερα, τρεις επιλογές για τις τράπεζες

Συγκεκριμένα:
1. Το μέτρο να παραταθεί για περισ-

σότερο χρόνο με Νόμο, ως έχει σήμερα.
2. Να συμφωνήσουν οι τράπεζες για 

να δοθεί παράταση σε συγκεκριμένους 
τομείς οικονομικής δραστηριότητας  (π.χ. 
τουριστική βιομηχανία).

3. Η κάθε τράπεζα να αποφασίσει από 
μόνη της τι θα πράξει.

Τραπεζικές πηγές, αλλά και πηγές από 
το Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνουν 
ότι το μοντέλο του μορατόριουμ δόσεων, 
που έχει εφαρμόσει η Κύπρος, είναι το πιο 
γενναιόδωρο, καθώς είναι το μόνο που 
δίδει το δικαίωμα αναστολής δόσεων σε 
όλους τους δανειολήπτες για περίοδο 9 
μηνών. Εξαιτίας αυτού, άλλωστε, υπήρ-
ξαν και μεμψιμοιρίες από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Οι τράπεζες έχουν περιθώριο 
μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να ενημερώ-

σουν την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για 
τις προθέσεις και τις αποφάσεις τους. Με 
τα δεδομένα ως έχουν τώρα, φαίνεται ότι 
είναι πιο πιθανό να υπάρξει παράταση 
του μέτρου της αναστολής δόσεων σε συ-
γκεκριμένους τομείς και όχι για όλους, 
όπως ισχύει σήμερα. Βεβαίως, μέχρι να 
απαντήσουν, οι τράπεζες έχουν χρόνο για 
να διαμορφώσουν μια πιο καλή εικόνα 
για την πορεία της οικονομίας και να 
πράξουν αναλόγως.
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Δ υ σ τ υ χ ώ ς ,  τ ό σ ο  ο  ν υ ν 
Πρόεδρος όσο και οι προη-
γούμενοι δεν μας έλεγαν την 
αλήθεια όταν αναφέρονταν σε 
αξιόπιστη αποτροπή. Χρησι-
μοποιούσαν τις προεκλογικές 
υπερπτήσεις των ελληνικών 
μαχητικών στις  κυπριακές 
παρελάσεις για να καλύπτουν 
τα ψεύδη τους. Κοροΐδευαν 
τον λαό. Και, τώρα, μας λέει 
ο Πρόεδρος ότι δεν υπάρχει 
αποτροπή. Ότι είμαστε στο 
έλεος του Αττίλα. Και πότε το 
υπογραμμίζει; Αμέσως μετά 
την απειλή της Άγκυρας ότι, 
εάν χρειαστεί, θα ασκήσει εκ 
νέου τα εγγυητικά της δικαι-
ώματα στην Κύπρο.  Λέει  ο 
Πρόεδρος ό,τι λέει, τη στιγμή 
κατά την οποία η Αθήνα ισχυ-
ρίζεται  πως  θα απαντήσει 
ακόμη και  με στρατιωτικά 
μέσα στην Κρήτη ή αλλού, εάν 
το «Γιαβούζ» προχωρήσει σε 
έρευνες εντός της ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας. 

Ποιο ήταν, λοιπόν, το μή-
ν υ μ α  τ ο υ  Π ρ ο έ δ ρ ο υ  π ρ ο ς 
την Τουρκία; Στον εκβιασμό 
της Άγκυρας, πόλεμος ή πα-
ράδοση, επέλεξε τη δεύτερη 
επιλογή. Την παράδοση! Και 
ας  μην το  παραδέχεται .  Τι 
διάλογο να κάνει  με το πι-
στόλι που ίδιος σπρώχνει την 
Τουρκία να του βάλει στον 
κρόταφο; Όχι μόνο στον δικό 
του,  αλλά και σε αυτόν του 
Έλληνα Πρωθυπουργού. Γιατί; 
Διότι, όταν παραδέχεσαι ότι 
δεν έχεις αποτροπή και ότι 
είσαι στρατιωτικά ανύπαρ-
κτος, τότε είναι ως να καλείς 
την Τουρκία να επιτεθεί στην 
αθωράκιστη Κύπρο, εάν τα 
βρει σκούρα στο Αιγαίο. Για 
να εκβιάσει μέσω ημών την 
Ελλάδα! Μπορεί το θέμα να 
τεθεί και αλλιώς: Κτύπα πρώ-
τα εμένα, δηλαδή την Κύπρο, 
για να παραδοθώ και, ταυτο-
χρόνως, γονατίζεις την Αθήνα. 

Με τις δηλώσεις σας, κύ-
ριε  Πρόεδρε ,  κινδυνεύετε 
να χάσετε τον διπλωματικό 
π ό λ ε μ ο ,  χ ω ρ ί ς  ν α  δ ώ σ ε τ ε 
τ η  μ ά χ η .  Δ ε ν  έ χ ε τ ε  ε κ θ έ -
σει  μόνο την Ελλάδα,  αλλά 
και την Εθνική Φρουρά και 
τον Αρχηγό της,  καθώς και 
τον Υπουργό Άμυνας. Τι θα 
πουν άραγε στη νέα ΕΣΣΟ, 
που κατατάσσεται σε λίγες 
μέρες; «Καλώς ήρθατε, παλ-
ληκάρια .  Σύμφωνα,  όμως , 
με  τον  Πρόεδρο,  εάν  γίνει 
κρίση,  είστε βορά στον Ατ-
τίλα». Κανονικά, κ. Πρόεδρε, 
όπως θέτετε το ζήτημα,  θα 
έ π ρ ε π ε  ή δ η  ν α  κ η ρ ύ ξ ε τ ε 
την Κύπρο ανοχύρωτη πο-
λιτεία.  Εμπρός, λοιπόν, εάν 
το πράξετε, θα γλιτώσετε τον 
κρατικό προϋπολογισμό από 
τ α  π ε ρ ι τ τ ά ,  ό π ω ς  τ α  θ ε ω -
ρείτε,  έξοδα για την άμυνα 
και θα διευκολύνετε και το 
έργο της παράδοσης. Αναι-
μ ά κ τ ω ς …  Π ρ ο σ ο χ ή ,  ό μ ω ς : 
Α υ τ ή  ε ν δ έ χ ε τ α ι  ν α  ε ί ν α ι 
α κ ό μ η  μ ι α  α π ό  τ ι ς  π ο λ λ έ ς 
άλλες ψευδαισθήσεις σας.   

Εκτός από τη δική σας αλή-
θεια, υπάρχει και μια άλλη: 
Φτάσαμε στο τραγικό δίλημ-
μα στο οποίο αναφέρεστε, κ. 
Πρόεδρε (ή θα μας εξαφανί-
σουν με πόλεμο ή θα παρα-
δοθούμε για να γλιτώσουμε),  
λόγω της δική σας πολιτικής. 
Αυτής του εξευμενισμού, που 
τροφοδότησε την κλιμάκωση 
της τουρκικής επιθετικότητας 
και τους εκβιασμούς. Τώρα, 
σας ταπεινώνουν οι Τούρκοι. 
Εκλαμβάνουν τις θέσεις σας 
ως παράδοση! Και η νέα σας 
ψευδαίσθηση θα αποδειχθεί  
χειρότερη των προηγούμε-
νων. Ποια είναι αυτή; Θέλετε 
να πιστεύετε ότι, εάν παραδο-
θούμε αμαχητί, θα γλιτώσει ο 
Ελληνισμός της Κύπρου. Πώς, 
κύριε Πρόεδρε;  Γενόμενοι 
γιουσουφάκια στην αυλή του 
Σουλτάνου;  
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ΘΕΣΗΑνασχηματισμός με παρενέργειες

Της Κυριακής

8μένουμεασφαλείς
staysafe 2μένουμεασφαλείς

staysafe

Αναστολή δόσεων: Τα σενάρια παράτασης του 
μέτρου και μετά τον Δεκέμβριο

Ε
πίσπευση των διαδικα-
σιών διορισμού του νέου 
Γενικού Εισαγγελέα και 
του νέου Βοηθού Γενι-
κού Εισαγγελέα, καθώς 
και των νέων Υπουργών 
Δικαιοσύνης και Άμυνας 

επέφερε η αιφνίδια παραίτηση του Γενικού 
Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη. 

Μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η τε-
λετή διορισμού της νέας Υπουργού Δι-
καιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Έμιλυς 
Γιολίτη, και του νέου Υπουργού Άμυνας, 
Χαράλαμπου Πετρίδη, θα λάβει χώραν 
αύριο Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στις 10 το 
πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Περαιτέρω, η τελετή διορισμού του 
νέου Γενικού Εισαγγελέα και του νέου 
Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημο-
κρατίας θα λάβει χώραν, επίσης αύριο, 
στις 11.30 το πρωί.

Εξάλλου, στις 12.30μ.μ., της ίδιας μέρας, 
θα πραγματοποιηθεί η τελετή παράδοσης 
– παραλαβής του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης και Δημόσιας Τάξης, στον χώρο του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας 
Τάξης, ενώ στη 1:00μ.μ. θα πραγματοποι-
ηθεί η τελετή παράδοσης – παραλαβής 

του Υπουργείου Άμυνας, στον χώρο του 
Υπουργείου Άμυνας.

Προεδρικός… αιφνιδιασμός
Ο προεδρικός… αιφνιδιασμός στον μίνι 

ανασχηματισμό της Κυβέρνησης, δεν θα 
έπρεπε να εκπλήσσει. Πρόκειται για τακτική 
που ευδοκίμως μετήλθε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας αρκετές φορές στο παρελθόν, 
είτε επρόκειτο για αλλαγές στο κυβερνητικό 
σχήμα είτε για άλλα ζητήματα αιχμής της 
πολιτικής επικαιρότητας.

Η πρόωρη, ωστόσο, ανακοίνωση των 
νέων διορισμών στο Υπουργικό Συμβού-
λιο, πέρα από το πιεστικό διαδικαστικό της 
μομέντουμ, μπορεί να αναγνωστεί και ως 
ένας καλοζυγιασμένος τακτικός αντιπερι-
σπασμός του Νίκου Αναστασιάδη έναντι 
της αναδυόμενης αντιπολιτευτικής κριτικής 
του ΑΚΕΛ όσον αφορά το Μεταναστευτι-
κό, με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στη 
δομή φιλοξενίας Πουρνάρα, μετατοπίζο-
ντας προς άλλα το επίκεντρο του πολιτικού 
ενδιαφέροντος. Άλλωστε, διαχρονικά, το 
προσφυγικό/μεταναστευτικό πρόβλημα 
αποτελεί «όπλο» αιχμής στην αντιπολιτευτική 
φαρέτρα του κόμματος της μείζονος αντιπο-
λίτευσης, το οποίο έχει επικρίνει σθεναρά 
την Κυβέρνηση και ιδία τον προσφάτως 
διορισθέντα Υπουργό Εσωτερικών, Νίκο 
Νουρή, για τους χειρισμούς αλλά και τον 
δημόσιο λόγο τους για το θέμα. 

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που οι προ-
εδρικές κινήσεις για την ανανέωση του 
κυβερνητικού σχήματος, οι οποίες ανα-
μένονταν περί τις αρχές Ιουλίου, έλαβαν 
χώραν… εσπευσμένα, τη χρονική στιγμή 
ακριβώς της κλιμάκωσης των αντιπολι-
τευτικών τόνων από την Εζεκία Παπαϊ-
ωάννου. Η οποία, βεβαίως, όπως και τα 
υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, 
βρίσκονταν, εδώ και καιρό, σ’ έναν… ιδιό-
τυπο αντιπολιτευτικό παροπλισμό, λόγω 
της πανδημίας του covid-19 και των επι-
τυχημένων χειρισμών της Κυβέρνησης 

για την αντιμετώπιση της κρίσης. Κατά 
ανάλογο τρόπο, ελάχιστες αντιπολιτευτικές 
λαβές έδωσαν και τα κυβερνητικά μέτρα 
για τη στήριξη της οικονομίας, αφού, κατά 
το μάλλον ή ήττον, οι κυβερνητικές επιλο-
γές θεωρείται ότι κινούνται τουλάχιστον 
προς αποδεκτή κατεύθυνση, ενώ έγιναν 
έπειτα από εξαντλητική διαβούλευση με 
τους κοινωνικούς εταίρους.

Παράλληλα, με τις άμεσες αποφάσεις 
του, ο Νίκος Αναστασιάδης, έβαλε φρένο 
στην, επιβλαβή για την Κυβέρνηση και 
την ασκούμενη πολιτική, ονοματολογία, η 
οποία, όζουσα του μονίμως διαβρωτικού 
κλίματος των «παρασκηνιακών διαβου-
λεύσεων και συναλλαγών», μόνο ζημιά 
θα μπορούσε να επιφέρει στη δημόσια 
εικόνα της Κυβέρνησης.

Όλες οι επιλογές του Προέδρου της 
Δημοκρατίας για την αναπλήρωση των 
κενωθεισών υπουργικών θέσεων αντα-
ποκρίνονται στην επιδίωξη να ενισχυ-
θεί, αφενός, το πνεύμα ανανέωσης του 
κυβερνητικού σχήματος με νέα, ηλικι-
ακά, πρόσωπα, με κύρια έμφαση στην 
τεχνοκρατική επάρκεια, και, αφετέρου, να 
αυξηθεί ο αριθμός των «γυναικείων χαρ-
τοφυλακίων» στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ταυτόχρονα, ο κ. Αναστασιάδης δείχνει 
πως συνεχίζει να εμπιστεύεται επιλογές του 
που έδωσαν θετικά δείγματα γραφής στις θέ-
σεις στις οποίες κλήθηκαν να υπηρετήσουν 
αναλαμβάνοντας θεσμικές αρμοδιότητες. 
Αυτό ισχύει τόσο για τις νέες Υπουργούς 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 
Νατάσα Πηλείδου, και Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως, Έμιλυ Γιολίτη, όσο και 
για τον κ.  Βασίλη Δημητριάδη, ο οποίος 
αναλαμβάνει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, 
όντας ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας για θέ-
ματα Ναυτιλιακής Πολιτικής στη Γενική 
Διεύθυνση Μεταφορών και Κινητικότητας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άλλωστε, τα ονόματα τόσο της κ. Πη-
λείδου όσο και της κ. Γιολίτη «έπαιζαν» 

εδώ και αρκετό καιρό για θεσμική ανα-
βάθμιση, στο πλαίσιο ενός ενδεχόμενου 
ανασχηματισμού της Κυβέρνησης. 

Αξιοσημείωτος είναι, δε, και ο διορισμός 
του κ. Χαράλαμπου Πετρίδη στη θέση του 
Υπουργού Άμυνας, ο οποίος αφήνει τη 
δημαρχία Αγλαντζιάς, για να παραλάβει 
υπουργικό χαρτοφυλάκιο. 

Είναι ο δεύτερος αξιωματούχος από 
τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης που 
υπουργοποιείται, μετά τον Γιάννη Καρούσο, 
από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, γεγονός 
που δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητο. 

Παραίτηση με βολές 
Ο κ. Κώστας Κληρίδης παραιτήθηκε νωρίς 

το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής 
ουσιαστικά πυροβολώντας μετά τον σάλο 
που προκλήθηκε όσον αφορά τον χρόνο 
της αποχώρησής του. Χαρακτηριστικά, σε 
αποστροφή της ανακοίνωσης που εξέδωσε 
για την παραίτησή του, επισημαίνει: «Η χλεύη 
και η προσπάθεια μείωσης και απόδοσης 
ευτελών κινήτρων συνεχίζεται. Δεν είμαι 
διατεθειμένος να συνεχίσω να υφίσταμαι 
την ψυχοφθόρα αυτή διαδικασία παρουσι-
αζόμενος ως προσκολλημένος σε θώκο». 

Ολόκληρη η ανακοίνωσή του κ. Κληρί-
δη έχει ως εξής:  «Έχω νωρίτερα σήμερα 
υποβάλει γραπτώς προς τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας την παραίτησή μου από τη 
θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημο-
κρατίας, με άμεση ισχύ. Η ταραχώδης 
θητεία μου για επτά χρόνια ως Γενικός 
Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και επικεφα-
λής της Νομικής Υπηρεσίας του κράτους, 
σημαδεύτηκε από ποικίλες δυσκολίες και 
αντιξοότητες και δυστυχώς μέχρι και το θέμα 
της επακριβούς ημερομηνίας αφυπηρέτη-
σής μου κατέστη αντικείμενο και εργαλείο 
μείωσης της προσωπικότητάς μου λόγω 
των χειρισμών που είχαν προηγηθεί και 
επακολουθήσει, καθώς και των πιέσεων 
που ασκήθηκαν και ασκούνται», αναφέρει, 
για να προσθέσει: «Έχω προσπαθήσει κατά 

Η ΠΡΌΩΡΗ, ΩΣΤΌΣΌ, ΑΝΑΚΌΊ-
ΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΔΊΌΡΊΣΜΩΝ 
ΣΤΌ ΥΠΌΥΡΓΊΚΌ ΣΥΜΒΌΥΛΊΌ, 
ΠΈΡΑ ΑΠΌ ΤΌ ΠΊΈΣΤΊΚΌ ΔΊΑ-
ΔΊΚΑΣΤΊΚΌ ΤΗΣ ΜΌΜΈΝΤΌΥΜ, 
ΜΠΌΡΈΊ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΈΊ ΚΑΊ 
ΩΣ ΈΝΑΣ ΚΑΛΌΖΥΓΊΑΣΜΈΝΌΣ 
ΤΑΚΤΊΚΌΣ ΑΝΤΊΠΈΡΊΣΠΑΣΜΌΣ 
ΤΌΥ ΝΊΚΌΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑΔΗ 
ΈΝΑΝΤΊ ΤΗΣ ΑΝΑΔΥΌΜΈΝΗΣ 
ΑΝΤΊΠΌΛΊΤΈΥΤΊΚΗΣ ΚΡΊΤΊΚΗΣ 
ΤΌΥ ΑΚΈΛ ΌΣΌΝ ΑΦΌΡΑ ΤΌ 
ΜΈΤΑΝΑΣΤΈΥΤΊΚΌ, ΜΈ ΑΦΌΡ-
ΜΗ ΤΑ ΠΡΌΣΦΑΤΑ ΓΈΓΌΝΌΤΑ 
ΣΤΗ ΔΌΜΗ ΦΊΛΌΞΈΝΊΑΣ ΠΌΥΡ-
ΝΑΡΑ, ΜΈΤΑΤΌΠΊΖΌΝΤΑΣ ΠΡΌΣ 
ΑΛΛΑ ΤΌ ΈΠΊΚΈΝΤΡΌ ΤΌΥ 
ΠΌΛΊΤΊΚΌΥ ΈΝΔΊΑΦΈΡΌΝΤΌΣ

την τελευταία αυτή επταετία να προασπί-
σω με κάθε μέσο την ανεξαρτησία και την 
αμεροληψία του θεσμού τον οποίο τάχθηκα 
να υπηρετώ. Άνθρωπος εκ φύσεως χα-
μηλών τόνων υποχρεώθηκα σε πλείστες 
περιπτώσεις να έρθω σε σύγκρουση και 
αντιπαράθεση και με άλλους θεσμούς 
του κράτους και με αξιωματούχους και 
με έντυπα, τα οποία δυστυχώς ανέλαβαν 
να προωθήσουν τη φθορά μου για λόγους 
καθόλου άσχετους με τη στάση που τήρησα 
στον χειρισμό συγκεκριμένων υποθέσεων. 
Πολλοί τα γνωρίζουν και όλοι σιωπούν ή 
και συγκαλύπτουν», σημειώνει.

Ο Κώστας Κληρίδης διευκρινίζει, 
επίσης, ότι «ως προς το συγκεκριμένο 
θέμα της αφυπηρέτησής μου, ως γνω-
στόν καθορίστηκε κατ’ εφαρμογήν διατά-
ξεων του Συντάγματος και των νόμων η 
ημερομηνία της 1.8.2020 από το Γενικό 
Λογιστήριο και επιβεβαιώθηκε και με 
τη χθεσινή ανακοίνωση. Τα υπόλοιπα τα 
οποία λέχθηκαν εκ του περισσού στην 
ανακοίνωση της Γενικής Λογίστριας με 
τα οποία επαναφέρεται θέμα δυνατότητας 
λήψης προ-αφυπηρετικής άδειας, κατά 
τη δική μου άποψη και την άποψη άλ-
λων νομικών δεν ευσταθούν, ούτε και 
επηρεάζουν εν πάση περιπτώσει την 
καθορισθείσα ημερομηνία.

»Παρ’ όλον τούτο, συνέχισαν μέχρι και 
σήμερα, οι πιέσεις και παραινέσεις προς 
εμένα για πρόωρη αποχώρηση, ώστε να 
αναλάβουν καθήκοντα οι δύο νέοι αξιω-
ματούχοι στη Νομική Υπηρεσία. Η χλεύη 
και η προσπάθεια μείωσης και απόδοσης 
ευτελών κινήτρων συνεχίζεται. Δεν είμαι 
διατεθειμένος να συνεχίσω να υφίσταμαι 
την ψυχοφθόρα αυτή διαδικασία παρου-
σιαζόμενος ως προσκολλημένος σε θώκο. 
Είναι για μένα και την οικογένεια μου 
θέμα αξιοπρέπειας. Όπως με αξιοπρέπεια 
ανέλαβα αυτό το αξίωμα και προσπάθη-
σα να επιτελώ τα καθήκοντά μου καθ’ 
όλο αυτό το διάστημα, με αξιοπρέπεια 
και αποχωρώ. Ευχαριστώ θερμά όλους 
όσοι με στήριξαν στο δύσκολο έργο που 
είχα να επιτελέσω», καταλήγει.

Γραπτή δήλωση Προέδρου
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας, σε γραπτή σύντομη δήλω-
σή του για την παραίτηση του κ. Κώστα 
Κληρίδη, αναφέρει: «Έλαβα σήμερα την 
επιστολή παραίτησης του Γενικού Εισαγ-
γελέα της Δημοκρατίας κ. Κώστα Κληρίδη 
και επιθυμώ να δηλώσω τα ακόλουθα:

1. Εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου για 
τις αχρείαστες διαστάσεις που έλαβε το 
θέμα του χρόνου αφυπηρέτησης του κ. 
Κληρίδη. Ήταν ξεκάθαρη η θέση μου πως 
ουδέν, μα ουδέν πρόβλημα εδημιουργείτο 
από την παραμονή του κ. Κληρίδη μέχρι 
και την 31ην Ιουλίου.

2. Εκφράζω τις θερμές μου ευχαρι-
στίες προς τον κ. Κώστα Κληρίδη για τη 
στενή συνεργασία που είχαμε και για τις 
πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε από 
τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα, για την 
επικράτηση του κράτους δικαίου». 

28.06.2020

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
vasilioun@sigmatv.com

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@ 
simerini.com 
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Μ
ε μεγάλη καχυποψία, η οποία δημιουρ-
γεί φόβο και ανασφάλεια, αντικρίζουν 
τους μετανάστες που διαμένουν στη 
χώρα μας οι Κύπριοι, όπως προκύ-
πτει από τα ευρήματα της έρευνας 
που διενήργησε ο Οργανισμός IMR/
University of Nicosia™ για λογαριασμό 

της «Σημερινής» της Κυριακής. Η έρευνα  διενεργήθηκε με 
σκοπό να ανιχνεύσει, μεταξύ άλλων, τις αντιλήψεις και το πώς 
ο γηγενής πληθυσμός αντιλαμβάνεται τη συνύπαρξή του με 
τους μετανάστες, καθώς και πώς οι ντόπιοι κάτοικοι του νησιού 
πιστεύουν ότι θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη ενσωμάτωση 
των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Το τελευταίο, σύμφω-
να με την κυρίαρχη άποψη που επικρατεί και εκφράζεται από 
έναν στους δύο συμπολίτες μας, είναι κάτι που θα μπορούσε να 
επιτευχθεί μέσα από τη δημιουργία διαφόρων προγραμμάτων 
ενσωμάτωσης, ενώ ισχυρή είναι και η τάση (ένας στους τρεις), που 
θεωρεί πως σημαντικότερη ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή 
θα ήταν ο περιορισμός του αριθμού εισδοχής τους στην χώρα. 

Όλα αυτά, την ώρα που περισσότεροι από τους μισούς 
πολίτες δηλώνουν πως αντιμετωπίζουν με καχυποψία τους 
μετανάστες και δύο στους δέκα θεωρούν ότι η παρουσία 
τους τούς δημιουργεί το αίσθημα του φόβου. Πρόκειται για 
μια πραγματικότητα που βρίσκει την αποτύπωσή της και 
στο γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία, σε ποσοστό που 

ανέρχεται στο 85%, αισθάνονται ανασφάλεια να κυκλοφορή-
σουν σε περιοχές όπου ζουν πολλοί μετανάστες, όπως είναι 
για παράδειγμα η παλιά Λευκωσία. 

Εύρημα ξεχωριστής σημασίας αποτελεί και αυτό που αφορά 
στην άποψη των πολιτών, ως προς το κατά πόσον υπάρχει 
ρατσισμός ανάμεσα στην κυπριακή κοινωνία. Επ’ αυτού, η 
κοινή γνώμη εμφανίζεται περίπου διχασμένη, καθότι έξι 
στους δέκα απαντούν καταφατικά και τέσσερεις στους δέκα 
αρνητικά. Μια όχι αμελητέα ποσότητα, εξάλλου, που ανέρχεται 
στο 35%, θεωρεί ότι ως κυπριακή κοινωνία έχουμε μερίδιο 
ευθύνης για τις κατά καιρούς παραβατικές συμπεριφορές 
μεταναστών. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, έξι στους δέκα 
απ’ όσους την ενστερνίζονται θεωρούν πως το μερίδιο αυτό 
ευθύνης έχει να κάνει με την απαξιωτική αντιμετώπιση και 
την οικονομική εκμετάλλευση της οποίας, πάντα κατά την 
αντίληψη αυτή, τυγχάνουν οι μετανάστες.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™. Ανάθεση: «Σημερινή 
της Κυριακής». Διεξαγωγή: 25-26 Ιουνίου 2020. Κάλυψη: Παγκύ-
πρια - αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: 
Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. 
Επιλογή δείγματος: τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. 
Συλλογή στοιχείων: Συνδυασμός διαδικτυακών και τηλεφωνικών 
συνεντεύξεων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, ΣΕ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ 
85%, ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ-
ΧΕΣ ΟΠΟΥ ΖΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΜΕΤΑ-
ΝΑΣΤΕΣ, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑ-
ΔΕΙΓΜΑ Η ΠΑΛΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΥΡΗΜΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 
ΣΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΥΠΑΡ-
ΧΕΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Η ΚΟΙΝΗ 
ΓΝΩΜΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ, ΚΑΘΟΤΙ ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ 
ΔΕΚΑ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Καχύποπτοι οι πολίτες προς τους μετανάστες 
85% ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΖΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

ΜΕ ΠΟΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΉΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΩΣ ΛΑΟΣ ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΝΉΣΙ ΜΑΣ; 

ΠΟΙΕΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΩΣ ΤΙΣ ΠΙΟ ΣΉΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥ-
ΣΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΉΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
ΚΑΛΥΤΕΡΉ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΉ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΉΝ ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΑ;

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
ΝΙΩΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ; 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ 
ΩΣ ΚΥΠΡΙΑ-
ΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΕΥΘΥΝΉΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑ-
ΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙ-
ΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΝΑ-
ΣΤΩΝ ‘Ή ΟΧΙ;

ΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΔΉΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΟ-
ΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΉΣ 

55%

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΔΟΧΉΣ  

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

27%

ΠΡΟΩΘΉΣΉ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΉΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ 

ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΕΣ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ

19%

ΑΝΑΛΉΨΉ ΤΉΣ 
ΕΥΘΥΝΉΣ ΣΤΕΓΑ-
ΣΉΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ 

7%

ΠΑΡΑΧΩΡΉΣΉ ΠΕ-
ΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙ-

ΔΟΜΑΤΩΝ 

2%

ΜΕ ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ ΜΕ ΦΟΒΟ ΕΧΘΡΙΚΑ ΜΕ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

 ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΉΣΉ ΜΕ ΑΛΛΉΛΕΓΓΥΉ ΜΕ ΣΥΜΠΟΝΙΑ ΑΛΛΟ

52%

9%

31%

6%

20%

4%

19%

3%

ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ ..................................................................51%
ΚΑΤΑΝΟΉΣΉ .................................................................21%
ΦΟΒΟΣ ...........................................................................18%
ΣΥΜΠΟΝΙΑ .....................................................................15%
ΕΧΘΡΑ ..............................................................................13%
ΑΛΛΉΛΕΓΓΥΉ ................................................................10%
ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ..........................................................................9%
ΑΛΛΟ ......................................................................................3%

ΚΑΤΑ ΤΉΝ ΑΠΟΨΉ ΣΑΣ, ΣΕ ΠΟΙΟ 
ΒΑΘΜΟ ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΑΝΑΜΕΣΑ 
ΣΤΉΝ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ; 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 
ΒΑΘΜΟ

27%

ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ 
ΒΑΘΜΟ

35% 
ΚΑΘΟΛΟΥ

10%

ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ

28%

65%35%

OXIΝΑΙ

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ 
ΩΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΥΘΥΝΉΣ;

 ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΉΤΉΜΑ ΓΚΕΤΟΠΟΙΉΣΉΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΉΣ ΧΩΡΑΣ;

52% 9%31% 8%

ΔΕΝ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ 
ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΟΥΜΕ 
ΣΤΉΝ ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

55%
ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠ’ Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ 

28%
ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ 

ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΑ 

31% ΑΛΛΟ

4%
ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΑΣΤΕ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

29%

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 
ΒΑΘΜΟ

ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ 
ΒΑΘΜΟ

ΣΕ ΜΙΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΠΟΣΟ ΑΣΦΑ-
ΛΉΣ ΑΙΣΘΑ-
ΝΕΣΤΕ ΝΑ ΚΥ-
ΚΛΟΦΟΡΕΙΤΕ 
ΣΕ ΛΕΓΟΜΕ-
ΝΕΣ ΥΠΟΒΑΘ-
ΜΙΣΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ, 
ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓ-
ΜΑ Ή ΠΑΛΙΑ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ;

ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘ-
ΜΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ 
ΟΤΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑ-
ΣΤΕΣ ΣΥΜΒΑΛ-
ΛΟΥΝ ΣΤΉΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ 
ΑΝΑΠΤΥΞΉ ΤΟΥ 
ΤΟΠΟΥ ;

ΠΟΛΥ ΑΣΦΑΛΉΣ 4% ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 14%

ΑΡΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΉΣ 11% ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ ΒΑΘΜΟ 18%

ΛΙΓΟ ΑΣΦΑΛΉΣ 27% ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 31%

ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΣΦΑΛΉΣ 58% ΚΑΘΟΛΟΥ 37%



τώρα έχει κατασκευαστεί ένα υποβρύχιο 
από τουρκικά ναυπηγεία στο πλαίσιο συ-
μπαραγωγής. Η συμφωνία προβλέπει την 
κατασκευή άλλων 6, που αν συμβεί, και 
δεν αντιδράσει η Ελλάδα,  θα αλλάξει τα 
ισοζύγια δυνάμεων στο Αιγαίο.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν  
έχει ευθύνες ως Υπουργός Άμυνας της 
Γερμανίας και για την υπόγεια άρση του 
εμπάργκο σε βάρος της Τουρκίας και για 
το πάγωμα του θέματος της απόσυρσης των 
γερμανικών αρμάτων από την Κύπρο. Εκ 
των πραγμάτων, είτε οι Κύπριοι ΥΠΕΞ και 
ΥΠΑΜ είτε ο ίδιος ο Πρόεδρος θα πρέπει να 
θέσουν το ζήτημα ενώπιόν της, για να πάρει 
θέση και μάλιστα δημόσια, λαμβάνοντας 
δράση, σε συνεννόηση με τον κ. Μπορέλ, 
προς δυο κατευθύνσεις. Η μία είναι προς 
τη Γερμανία και η άλλη προς την Τουρκία.    

ΕΕ χωρίς ένοπλες δυνάμεις 
Αναφέρονται τα ανωτέρω, διότι βρίσκεται 

σε εξέλιξη διπλωματική πρωτοβουλία από 
την ΕΕ και δη από τον Ύπατο Εκπρόσωπο 
της Κοινής Άμυνας και Εξωτερικής της 
Πολιτικής, Ζοζέ Μπορέλ, επί τη βάσει της 
οποίας αναζητείται διπλωματικό έδαφος για 
να αποφευχθεί η κρίση το φθινόπωρο, στην 
περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει 
σε έρευνες εντός της Ελληνικής ΑΟΖ και 
η Αθήνα απαντήσει δυναμικά. Η Άγκυρα 
μεταφέρει την υπόθεση των ΑΟΖ και της 
υφαλοκρηπίδας από τον διπλωματικό στον  
στρατιωτικό τομέα, γνωρίζοντας ότι η ισχύς 
είναι δίδυμη αδελφή της διπλωματίας. Και 
η πρωτοβουλία Μπορέλ είναι διπλωματία 
χωρίς να έχει πίσω της ισχύ, διότι η ΕΕ δεν 
διαθέτει δικές της ένοπλες δυνάμεις. Οι 
Τούρκοι γνωρίζουν και κάτι άλλο: Ότι είναι 
πολλά τα λεφτά των συναλλαγών μεταξύ 
των ιδίων και της ΕΕ και ότι οι εταίροι μας 
δεν θα θυσιάσουν οτιδήποτε για το χατίρι 
μας, εκτός και αν πεισθούν ότι το όφελος 
θα είναι μεγαλύτερο από το κόστος. 

Πρωτοβουλία Μπορέλ  
Σε συνεννόηση με τον Κύπριο ΥπΕξ, 

ο κ. Μπορέλ θα επιδιώξει συνάντηση με 
τον κ. Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες, με 
σκοπό να συζητήσουν οι δυο χώρες τα 
της ΑΟΖ. Λογικά φαίνεται μάταιη  μια 
τέτοια κίνηση, αφού η Τουρκία δεν μας 
αναγνωρίζει. Βεβαίως, κερδίζουμε το επι-
χείρημα της καλής θελήσεως. Για να έχει η 
πρωτοβουλία του κ. Μπορέλ αποτρεπτικό 
έναντι της κρίσης χαρακτήρα, θα πρέπει: 

Πρώτο, η ΕΕ να πάρει απόφαση ότι εάν 
η Τουρκία προχωρήσει σε κλιμάκωση της 
έντασης και αμφισβητήσει τα κυριαρχικά 

δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου 
θα έχει κόστος, που σημαίνει επιβολή, 
εάν χρειαστεί, ακόμη και εμπάργκο. Να 
κτυπήσει  τον Ερντογάν εκεί όπου πονά. 
Στην οικονομία. 

Δεύτερο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
θα πρέπει να ζητήσει στο επόμενο Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο της 13ης Ιουλίου, όταν 
θα συζητηθούν οι σχέσεις της Τουρκίας με 
την ΕΕ, τη λήψη απόφασης για αυτόματη 
ενεργοποίηση του άρθρου 42,  παράγραφος 
7 των Συνθηκών για τη στρατιωτική υποστή-
ριξη κράτους-μέλους που δέχεται επίθεση 
από τρίτο κράτος όπως είναι η Τουρκία. Ας 
υποθέσουμε ότι υπάρχουν τεχνικά προ-
βλήματα για το άρθρο 42, παράγραφος 7. 
Ας ληφθεί απόφαση ότι, επίθεση ή χρήση 
στρατιωτικών μέσων από την Τουρκία σε 
βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Ελλάδας σημαίνει ταυτόχρονα επίθεση και 
σε βάρος της ΕΕ και των κρατών-μελών 
της ή όσων εξ αυτών θεωρούν ότι μπορεί 
να εκληφθεί ως τέτοια. 

Τουρκία: Ευρωπαϊκή Δύναμη  
Το θέμα των τουρκικών προκλήσεων 

και απειλών, καθώς και των ευθυνών της 
ΕΕ, θα πρέπει να τεθεί ως εξής: 

1. Είμαστε ή όχι τα ακραία σύνορα της 
ΕΕ; 2. Στηρίζουν ή όχι, όπως λένε οι εταίροι 
μας, τα δικαιώματά μας όπως απορρέουν 
από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, που 
είναι τμήμα του κεκτημένου; 3. Παραβιάζει 
ή όχι η Τουρκία τις αρχές της ΕΕ; Μπορεί 
ή όχι η ΕΕ και δη τα κράτη-μέλη της να τις 
υπερασπιστούν στην πράξη; 4. Υπάρχει 
ή όχι αλληλεγγύη στην ΕΕ; 

Εάν οι εταίροι μας δεν διαβεβαιώσουν 
την Τουρκία, ότι επίθεση σε βάρος της Κύ-
πρου και της Ελλάδας είναι επίθεση σε 
βάρος της ΕΕ, τότε θα πρέπει να κλείσουν το 
μαγαζί και εμείς θα πρέπει να εξετάσουμε 
πώς ενεργούμε. Εάν η ΕΕ δειλιάσει έναντι 
της Τουρκίας και δεν αποτρέψει με σαφή 
αποτρεπτική  γλώσσα τις τουρκικές απειλές 
και σχεδιασμούς, πλανάται  πλάνην οικτράν 
ότι οι χαμένοι της κρίσης θα είναι μόνο 
η Ελλάδα και η Κύπρος. Η Τουρκία θα 
αποθρασυνθεί. Δεν θα κυριαρχήσει μόνο 
στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά σε όλη τη 
Μεσόγειο, ως η μεγαλύτερη ναυτική και 
χερσαία στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη, 
που θα ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς του 
εμπορίου και του φυσικού αερίου από το 
Σουέζ ώς τα Δαρδανέλλια, τον Βόσπορο και 
τον Κόλπο της Σύρτης. Ώς το Γιβραλτάρ. 
Διαθέτοντας Βάσεις από το Κατάρ ώς τη 
Σομαλία και από εκεί στη Βόρειο Αφρική. 
Αναβίωση  της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
στην πράξη! Όχι λόγια. 

ΤΟ ΘΈΜΑ ΤΈΘΗΚΈ ΣΤΟΝ ΜΠΟ-
ΡΈΛ, ΈΝΏ ΤΟ ΒΈΡΟΛΊΝΟ ΈΝΊ-
ΣΧΎΈΊ ΤΗΝ ΤΟΎΡΚΊΑ, Η ΟΠΟΊΑ 
ΑΛΛΑΖΈΊ ΡΊΖΊΚΑ ΤΑ ΊΣΟΖΎΓΊΑ 
ΣΤΟ ΑΊΓΑΊΟ ΓΊΑ ΝΑ ΈΜΠΈΔΏΣΈΊ 
ΤΗ ΓΑΛΑΖΊΑ ΠΑΤΡΊΔΑ   

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΊΈΘΝΏΝ ΣΧΈΣΈΏΝ
yiannos10@gmail.com

Γιατί μετά την Κύπρο και την 
Έλλάδα ακολουθεί η ΈΈ 

Έπίθεση σε βάρος της Κύπρου 
και της Έλλάδας, επίθεση ενα-

ντίον της ΈΈ  

Η ιστορία της Τσεχοσλοβακίας 
και της Ναζιστικής Γερμανίας

Η 
Γερμανία σπάει το 
εμπάργκο πώλησης 
όπλων, που η ίδια 
επέβαλε στην Τουρκία 
στις 10 Οκτωβρίου 
του 2019, λόγω της 
εισβολής στη Συρία 

και παρέχει τεχνογνωσία στην Άγκυρα για 
την κατασκευή, στην ουσία για τη συμπα-
ραγωγή, επτά νέων υποβρυχίων (τύπος 
210-4), που θα αλλάξουν τα επόμενα χρόνια 
ριζικά τα ισοζύγια στο Αιγαίο και στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Ταυτοχρόνως, τα 42 
γερμανικά άρματα μάχης (Leopard 2A4), 
τα οποία η Άγκυρα έφερε παρανόμως στα 
κατεχόμενα και είχε γίνει διαμαρτυρία από 
την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένουν 
εκεί. Και θα χρησιμοποιηθούν από τον 
Αττίλα σε περίπτωση που θα ξεσπάσει 
κρίση, πλησίον της Κρήτης ή άλλου, και 
διαχυθεί στην Κύπρο. Στη γραμμή αντι-
παράταξης, η οποία, όπως παραδέχεται ο 
Πρόεδρος, αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα 
του Ελληνισμού. 

Γερμανικά άρματα,
υποβρύχια και Ούρσουλα  

Σημειώνεται ότι, όταν ο Υπουργός Άμυνας 
της Κύπρου Σάββας Αγγελίδης ήγειρε το 
θέμα τον  Μάρτιο του 2019, ομόλογός του 
στη Γερμανία ήταν η σημερινή Πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν, η οποία έριξε την ευθύνη 
στο Υπουργείο Οικονομικών της χώρας και 
μετά στο Εξωτερικών, με το οποίο ήρθε σε 
επαφή το αντίστοιχο κυπριακό, χωρίς όμως 
αποτέλεσμα. Τίποτε ουσιαστικό δεν προέκυψε. 
Και αυτό παρότι, εκτός του εμπάργκο, υπάρχει 
απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης για 
την απαγόρευση μεταφοράς γερμανικών 
οπλικών συστημάτων στην κατεχόμενη Κύ-
προ. Ανάλογη απόφαση υπάρχει και από 
την αμερικανική Κυβέρνηση. Για χάρη της 
ιστορίας, άλλα 150 Leopard 2A4 χρησιμο-
ποιούνται από την Τουρκία στη Συρία. Για το 
θέμα των παρανόμως ευρισκομένων στην 
Κύπρο γερμανικών αρμάτων μάχης έλαβε 
γνώση και ο κ. Μπορέλ κατά την επίσκεψή 
του στην Κύπρο. Κλειδί, βεβαίως, είναι η 
καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ. 

Πριν από μερικές ημέρες είδε το φως 
της δημοσιότητας έγγραφο της γερμανικής 
κυβέρνησης, επί τη βάσει του οποίου η 
Τουρκία είναι ο καλύτερος πελάτης της 
γερμανικής πολεμικής βιομηχανίας και 
αυτό συμβαίνει παρότι υπάρχει εμπάργκο. 
Η Τουρκία καλύπτει το 1/3 των εξαγωγών 
της Γερμανίας σε στρατιωτικό υλικό. Το 
2019 οι πωλήσεις της Γερμανίας προς 
την Τουρκία έφτασαν τα 344,6 εκ. ευρώ, 
με Υπουργό την νυν Πρόεδρο της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν. Το θέμα έφτασε πρόσφατα 
ενώπιον του γερμανικού Κοινοβουλίου. 
Η παραχώρηση οπλικών συστημάτων και 
τεχνολογίας αφορά στο ναυτικό και δη στην 
κατασκευή  υποβρυχίων όμοιων με εκείνα 
που διαθέτει η Ελλάδα και θεωρείται ότι 
έχει αυτήν τη στιγμή συγκριτικό πλεονέ-
κτημα. Το κοινό πρόγραμμα Τουρκίας 
- Γερμανίας άρχισε από το 2009 και ώς 

Της Κυριακής
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Τα λάθη των ηγετών… 
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Κύπρι-

ος Πρόεδρος θα πρέπει να εξηγήσουν στους 
εταίρους μας ότι δεν θα τους επιτρέψουν 
να κάνουν τα ίδια λάθη που έκαναν και οι 
ίδιοι. Ότι, δηλαδή: 1. Είχαν την ψευδαίσθη-
ση ότι υποχωρώντας θα ήταν δυνατό να 
κατευνάσουν την Άγκυρα. 2. Ότι μετά την 
Κύπρο και την Ελλάδα θα ακολουθήσει 
και η Ευρώπη! Με πληθυσμιακή εισβολή 
και άλλως πως. Η Τουρκία υιοθετεί την 
πολιτική του ζωτικού χώρου. Πρώτες ύλες 
και έλεγχο διαδρόμων χερσαίων και θα-
λάσσιων. Το φυσικό αέριο, που ανήκει στην 
Κύπρο και στην ΕΕ, θα ανήκει στην Τουρκία.  
Ενώ τώρα τα ευρωπαϊκά πλοία ή αεροσκάφη 
κινούνται ή πετούν κατόπιν συνεννόησης 
στην περιοχή με την Κύπρο ή την Ελλάδα, 
πρωτίστως θα παίρνουν άδεια από τη νέα 
Οθωμανική Αυτοκρατορία! Κάποιος, βε-
βαίως, μπορεί να ισχυριστεί το εξής: Υπερ-
βολές… Τα ίδια έλεγαν όταν γράφαμε ότι 
οι Τούρκοι δεν αστειεύονται και πως θα 
φέρουν τον στόλο τους για έρευνες στις νότιες 
θάλασσες και ότι θα φτάσουν στην Κρήτη 
και τη Σύρτη. Τελικά, δεν ήταν υπερβολές! 
Απλώς, εμείς, οι απλοί πολίτες, λαμβάναμε 
σοβαρά υπόψη τι έλεγαν οι Τούρκοι. Δυ-
στυχώς, το ίδιο δεν έπρατταν Αθήνα και 
Λευκωσία. Αυτά πρέπει να πουν οι ηγέτες 
μας. Τα παθήματά τους, δηλαδή, και να 
εξηγήσουν στους εταίρους μας ότι με τη 
δική μας πτώση θα ακολουθήσει η δική 
τους περιπέτεια. Όπως συνέβη και με την 
Ελλάδα, η οποία πίστευε ότι μόνο η Κύπρος 
είχε πρόβλημα. Τώρα έχει και η Κρήτη και 
η Ρόδος και το Καστελόριζο. Και ας μην 
έχουν την ψευδαίσθηση οι Ευρωπαίοι ότι 
Κύπρος και Ελλάδα κείνται μακράν. Την 
ίδια ψευδαίσθηση είχε και η Αθήνα το ’74 
για την Κύπρο. Ότι επειδή η Κύπρος ήταν 
μακριά,  η Τουρκία δεν θα ερχόταν κοντά 
στην Ελλάδα. Μεγάλη πλάνη. Διότι, τώρα, ο 
τουρκικός στόλος πλέει παντού στο Αιγαίο 
και διεκδικεί τη Γαύδο συν όλα τα άλλα. 
Φτάνει έξω από το Σούνιο. 

Το μοντέλο των Σουδητών 
και η Πέμπτη Φάλαγγα   

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο 
Κύπριος Πρόεδρος ας πουν αλλιώς το 
πρόβλημα στους εταίρους μας για να το 
καταλάβουν: Ας μας θεωρήσουν ως την 
περίπτωση της Τσεχοσλοβακίας. Τότε, το 
1938, οι Νταλαντιέ και Τσάμπερλεϊν την 
παρέδωσαν στη Χιτλερική Γερμανία έχο-
ντας την ψευδαίσθηση ότι θα κατευνάσουν 
το θηρίο. Και επί του θέματος αυτού ας 
σηκωθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός να 
παραδεχθεί ότι το ίδιο λάθος των Γάλλων 

και των Γερμανών διέπραξε η Ελλάδα το 
’74. Είχε την  ψευδαίσθηση ότι εάν έχα-
νε τη μισή Κύπρο θα ησύχαζε από την 
Τουρκία… Τώρα την έχει στο κατώφλι 
της. Και δεν είναι μόνο στο κατώφλι της 
Ελλάδας, είναι εντός των πυλών της Γερ-
μανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Οι 
Τούρκοι, που διαμένουν εκεί, είναι όπως 
ήταν οι Γερμανοί της Σουδητίας, όπως 
οι Μουσουλμάνοι της Θράκης. Πέμπτες 
Φάλαγγες.  Στρατηγικά εργαλεία, που μπο-
ρούν να βάλουν φωτιά παντού… Υπάρχει 
και κάτι άλλο που πρέπει να ξέρουν οι 
Γερμανοί: Η στρατιωτική τεχνολογία που 
προσφέρουν σήμερα στην Τουρκία είτε 
σε επίπεδο κατασκευής υποβρυχίων είτε 
αρμάτων δεν θα στραφεί μόνο σε βάρος 
μας, αλλά και σε βάρος τους. Μια ισχυρή 
Τουρκία, οθωμανικού χαρακτήρα, δεν θα 
είναι  ελεγχόμενη. 

Αιτήματα από την ΕΕ 
Άρα ας ξεκινήσουμε με τα απλά αιτήμα-

τα, τα οποία θα πρέπει να θέσει ο Πρόεδρος 
στην ΕΕ: Το πρώτο δείγμα αλληλεγγύης 
και στήριξης από τις Βρυξέλλες είναι όπως 
η Γερμανία επιβάλει όντως στρατιωτικό 
εμπάργκο στην Τουρκία και τερματισμό της 
συμπαραγωγής των υποβρυχίων τύπου 
«210-4», που θα βοηθήσουν στη μετατροπή 
της Ανατολικής Μεσογείου σε τουρκική 
λίμνη, που θα πλήξει τα συμφέροντα τη 
ίδιας και των εταίρων μας. Ταυτοχρόνως: 
Α) Θα πρέπει να ζητήσει την απόσυρση 
των γερμανικών αρμάτων μάχης από την 
κατεχόμενη Κύπρο, κατεχόμενο έδαφος 
της ΕΕ. Β) Κύπρος και Ελλάδα οφείλουν 
να αιτηθούν  την εφαρμογή καθολικού 
στρατιωτικού εμπάργκο επί της Τουρκίας 
εφόσον οι ίδιοι οι εταίροι μας διαπιστώνουν 
ότι η Άγκυρα προκαλεί ένταση και είναι 
έτοιμη για κρίση. Γιατί άλλωστε περιοδεύει 
ο Μπορέλ, εάν τα πράγματα δεν είναι έτσι 
και είναι αλλιώς; 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΏΝ ΑΙΤΗΜΑΤΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΏΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΠΟΡΕΛ    

Το χρήμα σπάει το γερμανικό εμπάργκο 
και ο ρόλος  της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν  

28.06.2020

Αληθές είναι ότι, για να 
θέσουν οι ηγέτες μας, Ελλά-
δας και Κύπρου, τα ανωτέ-
ρω εντός της ΕΕ, θα πρέπει 
να δεχθούν ότι έχουν υιο-
θετήσει λανθασμένες πολι-
τικές. Δεν είμαστε βέβαιοι 
περί τούτου, αφού ακόμη 
και τώρα, αν τους ρωτήσεις, 
θα σου πουν ότι η Κύπρος 
δεν διατρέχει  κίνδυνο. Δεν 
θέλουν να πιστεύουν ότι μια 
κρίση στην Κρήτη ενδέχε-
ται να διαχυθεί στην Κύπρο. 
Ακόμη και αν δεν συμβεί 
κάτι τέτοιο, θα πρέπει να 
τ ο  λ α μ β ά ν ο υ ν  υ π ό ψ η . 
Αυτό σημαίνει αποτροπή. 
Από την άλλη, η κατάθεση 
καταλόγου αποτρεπτικών 
κινήσεων από την ΕΕ εί-
ναι  μια ευκαιρία για τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη να 
διορθώσει τις πρόσφατες 
ατυχείς, όπως διατυπώθη-
καν,  δηλώσεις του, οι οποί-
ες εκλήφθηκαν από τους 
Τούρκους ως παράδοση και 
ως έλλειψη αποτροπής σε 
περίπτωση κρίσης. Όπως 
είπε, εφόσον ο Ελληνισμός 
της Κύπρου εμπλακεί σε 
πόλεμο θα αφανιστεί. Εμείς 
λέμε είναι αληθής η θέση 
του Προέδρου. Επειδή ο 
πόλεμος δεν εξαρτάται από 
εμάς αλλά από την Τουρκία 
και εφόσον δεν πρέπει να 
παραδοθούμε, λογικό και 
ηθικό είναι να ζητήσει από 
τους εταίρους μας να οικο-
δομήσουμε μαζί την απο-
τροπή που μας λείπει επί τη 
βάσει κοινών στην περιοχή 
συμφερόντων. Συνεπώς, η 
Σύνοδος της 13ης Ιουλίου 
είναι άλλη μια ευκαιρία για 
τον Πρόεδρο να διαψεύσει 
τους Τούρκους, οι οποίοι 
εξέλαβαν τη θέση του ως 
παράδοση. Μπορεί; Φέρει 
το βάρος της απόδειξης…  

Η ευκαιρία του 
Προέδρου 



Πόσοι άραγε στην 
Κύπρο που έσπευσαν 
με αγνές προθέσεις 
να ταυτιστούν με το 
Κίνημα Black Lives 

Μatters (ΒLM) έκαναν 
τον κόπο να μπουν στη 
σελίδα του Κινήματος 

(blacklivesmatter.
com) να διαβάσουν τι 
πραγματικά πρεσβεύει 
και να αναζητήσουν 
τις ιδεολογικές του 

καταβολές;

Ο 
πολιτισμικός σεισμός 
που προκάλεσε το 
κίνημα Black Lives 
Matters στις ΗΠΑ 
μετά τη  δολοφονία 
του Αφροαμερικα-
νού Τζορτζ Φλόιντ 

είχε ως φυσικό επακόλουθο τις μετασει-
σμικές δονήσεις και στα κράτη-κοινωνίες 
της Ευρώπης. Αν και πολλοί σε Κύπρο-
Ελλάδα επιχειρούν να συνταχθούν και να 
ταυτιστούν με τα καθολικά προστάγματα 
του κινήματος, συνδέοντάς τα κυρίως 
μέσω της μεταναστευτικής αλληλεγγύης, 
ωστόσο το εγχείρημα αυτό εξασθένισε 
σχετικά απότομα. Ο λόγος είναι απλός: 
ο όποιος «ρατσισμός»-«φασισμός» αλλά 
και «αντιρατσισμός»-«αντιφασισμός» στο 
νησί μας σήμερα είναι εισαγόμενος από 
τη Δύση, που μοιραία δεν βρίσκει γόνι-
μο έδαφος για να ριζώσει. Το πρόβλημα 
στον ελληνικό χώρο δεν είναι η όποια 
ξενοφοβία που μπορεί να υπάρχει αλλά 
αντιθέτως η άκρατη ξενομανία που κυ-
ριαρχεί όχι μόνο στην τέχνη, τη μουσική, 
τη μόδα κ.λπ, αλλά ακόμα και σε επίπεδο 
ιδεών. Υποτιμώντας όμως την κατάσταση 
πολλοί θεωρούν ότι οι απαιτήσεις αυτού 
του κινήματος θα κεφαλαιοποιήσουν στην 
κάλπη όσα κόμματα συμφωνούν αφενός 
και αντιθέτως όσα διαφωνούν. Τι θα γί-
νει όμως αν οι παραδοσιακές πολιτικές 
δυνάμεις και κόμματα δεν καταφέρουν 
να ικανοποιήσουν τους νεαρούς κυρίως 
ψηφοφόρους συμπαθούντες του κινήματος; 
Μια πρόσφατη δημοσκόπηση στις ΗΠΑ 
διαπίστωσε ότι το Black Lives Matters είναι 
δημοφιλές σε πολλούς Αμερικανούς και 
θεωρείται ευνοϊκότερο από τον Ντόναλντ 
Τραμπ, τον Τζο Μπάιντεν, το Κογκρέσο 
ή οποιοδήποτε από τα μεγάλα πολιτικά 
κόμματα. Δεδομένης επομένως και της 
αυξανόμενης αποχής από τις εκλογές 
δεν αποκλείεται οι ιδέες του κινήματος 
να αποτελέσουν εκλογικό καταφύγιο σε 
όσους αναζητούν νέα πολιτική στέγη. Πό-
σοι όμως άραγε στην Κύπρο που έσπευ-
σαν με αγνές προθέσεις να ταυτιστούν 
με το Κίνημα Black Lives Μatters (ΒLM) 
έκαναν τον κόπο να μπουν στη σελίδα 
του Κινήματος (blacklivesmatter.com), 
να διαβάσουν τι πραγματικά πρεσβεύει 
και να αναζητήσουν τις ιδεολογικές του 
καταβολές;

Μανιφέστο BLM
To BLM ισχυρίζεται ότι κάνει την ορ-

γάνωσή της φιλική  προς την οικογένεια, 
αλλά στις επίσημες θέσεις τους αναφέρουν, 
«διαταράσσουμε την απαίτηση της πυρη-
νικής οικογενειακής δομής που ορίζε-
ται από τη Δύση υποστηρίζοντας ο ένας 
τον άλλο ως εκτεταμένες οικογένειες 
και ’’χωριά’’ που συλλογικά αλληλο-
βοηθούνται...». Σε άλλο σημείο, αναφέ-
ρει «κάθε μέρα δεσμευόμαστε να θεραπεύ-
ουμε τον εαυτό μας και ο ένας τον άλλον, και 
να συν-δημιουργούμε μαζί με συντρόφους, 
συμμάχους και οικογένεια μια κουλτού-
ρα. Τα αισθήματα κάθε ανθρώπου γίνο-
νται ορατά και υποστηρίζονται». «Μας κα-
θοδηγεί το γεγονός ότι όλες οι Μαύρες  
ζωές έχουν σημασία, ανεξάρτητα  
από την πραγματική ή αντιληπτή  σε-
ξουαλική ταυτότητα, ταυτότητα  φύλου, 
έκφραση φύλου, οικονομική κατάσταση, 
ικανότητα, αναπηρία, θρησκευτικές πεποι-
θήσεις ή δυσπιστίες, μεταναστευτική κα-
τάσταση ή τοποθεσία». Οι συγγραφείς 
του «μανιφέστου του BLM» ισχυρίζο-
νται  σε γενικές γραμμές ότι αναγνω-
ρίζουν, σέβονται και γιορτάζουν τις 
διαφορές και τις ομοιότητες. Στην πραγ-
ματικότητα, όμως, το BLM και όλες οι φι-
λοσοφίες που το σιγοντάρουν από πίσω, 
καταργούν και στέλνουν στην «εξορία» 
όποιον διαφωνεί μαζί τους. Η συντα-
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Πίσω από το μανιφέστο
του Βlack Lives Matters

γή είναι απλή: απλά τον βαφτίζουν ρα-
τσιστή και ο στιγματισμός θα νικήσει τη 
λογική. Ήδη όμως στις ΗΠΑ ακούστηκαν 
φωνές ότι τα αγάλματα του λευκού Χριστού 
θα πρέπει να καταστραφούν καθώς είναι 
κατάλοιπο της «λευκής δυτικής  υπεροχής».

«Είμαστε εκπαιδευμένοι 
Μαρξιστές»

Αυτό που βιώνει σήμερα η Αμερική 
μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά και ως 
«πολιτισμικό πραξικόπημα» την ώρα που 
άλλοι μιλούν για «πολιτισμική επανάστα-
ση». Αυτό στην Ευρώπη επιχειρήθηκε υπό 
διαφορετικές συνθήκες σε κάποιο βαθμό 
ήδη από τον Μάη του ‘68 στη Γαλλία με 
τον Παναγιώτη Κονδύλη να το χαρακτη-
ρίζει χωρίς δόση ειρωνείας, στο βιβλίο 
του «Η παρακμή του αστικού πολιτισμού, 
ως «εξέγερση παραχαϊδεμένων παιδιών 
ενάντια σε ευνουχισμένους γονείς».

Τη δεκαετία του 1970 στις ΗΠΑ 
οι Μαύροι Πάνθηρες και το Weather 
Underground ήταν στον πυρήνα του 
ένα μαρξιστικό κίνημα, ωστόσο σήμερα 
το BLM είναι πολύ πιο ριζοσπαστικοποι-
ημένο και εν μέρει επικίνδυνο. Ήδη οι 
διαδηλώσεις ήταν αρκετά πιο βίαιες, τα 
θύματα περισσότερα και τα αιτήματα πιο 
έντονα. Νέα στοιχεία ήταν η κατάργηση 
ταινιών και η ανατροπή συμβόλων και 
αγαλμάτων που θεωρήθηκαν προσβλη-
τικά κατά της δουλείας των Αφροαμερι-
κανών αλλά και η απαίτηση για μείωση 
της χρηματοδότησης στην Αστυνομία και 
διοχέτευση των κονδυλίων προς τους 
κοινωνικούς λειτουργούς «που μπορούν 
να βοηθήσουν τους αστυνομικούς». Μια 
από τους συνιδρυτές του BLM, η Patrisse 
Cullors, διακήρυξε  περήφανα στο Real 
News Network «είμαστε εκπαιδευμένοι 
μαρξιστές». Προωθώντας το βιβλίο της 
«When They Call You a Terrorist: A Black 
Lives Matter Memoir» το 2018, η Cullors 
εξέφρασε την εισαγωγή και υποστήριξή της 
στη μαρξιστική ιδεολογία. Οι νεο-μαρξιστές 
συγγραφείς διαδίδουν την αντίληψη ότι 
για να μπορέσει ο σοσιαλισμός να επι-
τύχει, ο υπάρχων πολιτισμός έπρεπε να 
αλλάξει. Ο έλεγχος του πολιτισμού πρέ-
πει συνεπώς να προηγείται του πολιτικού 
ελέγχου. Η πολιτική θρησκεία που ακούει 
στο όνομα «πολιτιστικός μαρξισμός» έχει 
ως «Πρόδρομο» τον Αντόνιο Γκράμσι και 
«Αποστόλους» από την περιβόητη Σχολή 

της Φρανκφούρτης τους Μαξ Χορκχά-
ιμερ, Χέρμπερτ Μαρκούζε και Τέοντορ 
Αντόρνο και άλλους. Οι πιο πάνω θεω-
ρητικοί του μαρξισμού αναγνώρισαν ότι 
το προλεταριάτο δεν θα έπαιζε τον αναμε-
νόμενο ιστορικό ρόλο ως «επαναστατικό 
αντικείμενο». Επομένως, για να συμβεί 
η επανάσταση, θεωρούσαν ότι του κινή-
ματος έπρεπε να ηγηθούν πολιτισμικοί 
ηγέτες μέσα σε πανεπιστήμια και πολιτι-
κο-οικονομικο-κοινωνικούς θεσμούς για 
να αποδομήσουν τον υπάρχοντα δυτικό 
πολιτισμό και ηθική και στη συνέχεια να 
οδηγήσουν το ποίμνιο στην ατραπό προς 
τον «κομμουνιστικό παράδεισο». Πολλοί 
ήταν μάλιστα οι αριστεροί διανοούμενοι 
που είδαν την πανδημία του κορωνοϊού 
ως ευκαιρία ανατροπής του υφιστάμενου 
καπιταλιστικού συστήματος και στροφής 
προς τον σοσιαλισμό.

Ελευθερία της έκφρασης 
μέχρι...

Η ιδέα της ατομικής ελευθερίας έκφρα-
σης και απόψεων είναι σε μεγάλο βαθμό 
ασυμβίβαστη με τη μαρξιστική/κομμουνι-
στική ιδεολογία. Από την άλλη πλευρά, η 
ιδέα της τέλειας ισότητας στον κομμουνισμό 
υποστηρίζει το δικαίωμα έκφρασης και 
Τύπου. Δεδομένου ότι κάθε άτομο είναι 
εξίσου σημαντικό, κάθε άτομο πρέπει να 
έχει εξίσου άποψη. Πράγματι, ο Μαρξ υπε-
ρασπίστηκε το δικαίωμα στην ελευθερία 
του Τύπου, υποστηρίζοντας το 1842 ότι 
περιορισμοί, όπως η λογοκρισία, θεσπί-
στηκαν από την αστική ελίτ. Ισχυρίστηκε 
ότι η λογοκρισία είναι ένα εργαλείο των 
ισχυρών για καταπίεση των ανίσχυρων.

Η μαρξιστική/κομμουνιστική θεωρία 
είναι συμβατή με την ελευθερία της έκφρα-
σης, της ενημέρωσης και της διαμαρτυρίας, 
αλλά υπό την προϋπόθεση ότι πρέπει αυτή 
να παρέχεται μόνον όταν η κομμουνιστική 
κοινωνία στο σύνολό της είναι πιθανό να 
ωφεληθεί. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι λογικό 
οι αριστεροί ηγέτες παγκοσμίως να έχουν 
διαχρονικά το σύνδρομο της καταδίωξης 
ως αντιπολίτευση και να υποστηρίζουν 
σθεναρά τα δικαιώματα λόγου. Ωστόσο, 
αργότερα, όταν ο κομμουνισμός γίνεται 
το κυβερνών σύστημα, η ελευθερία του 
λόγου, της τέχνης και η ποίηση, ειδικά αν 
αυτή είναι αντι-πολιτευτική, «υποχρεωτικά» 
θα έπρεπε να εκλείψουν, να θεωρούνται 
περιττά και να συνιστούν κίνδυνο για τη 

νέα κατάσταση πραγμάτων. Το σταλινικό 
καθεστώς ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα.

Ο κομμουνιστής Πλάτωνας
Σε έναν γενικευμένο παραλληλισμό, 

όπως στην ιδεατή κομμουνιστική κοινω-
νία, έτσι και στην ειδυλλιακή Πολιτεία του 
ο Πλάτωνας, προσπαθώντας να περιγράψει 
το τέλειο πολιτικό σύστημα, καταδικάζει και 
εξορίζει τους ποιητές καθώς θεωρεί πως 
το έργο τους δεν ανταποκρινόταν στην ηθι-
κή ορθότητα της κοινωνίας του. Ο μέγας 
φιλόσοφος (αλλά και ποιητής!) Πλάτωνας 
εμφανίζει τον Σωκράτη να αντικρούει την 
ομηρική, και άλλων δημιουργών, ποίηση, 
όχι γιατί δεν έχει ποιητική αξία, αλλά γιατί 
«δεν πρέπει να την ακούνε οι πολίτες», 
καθώς αυτή μιμείται πρόσωπα και πράγ-
ματα χωρίς να γνωρίζει, κατά τον ίδιο, την 
αληθινή φύση τους. Η ποιητική μίμηση 
εξαπατά το κοινό της, αφού παρουσιάζει 
το ψεύτικο ως αληθινό, ενώ συγχρόνως 
ειδωλοποιεί είδωλα μένοντας πάρα πολύ 
μακριά από την αλήθεια (Πολιτεία 603a, 
605b-c). Στόχος του είναι να διαφυλάξει 
τόσο την κοινωνία, όσο και την ψυχή του 
ατόμου από την τυραννία. Γι’ αυτό λοιπόν και 
ο θείος Πλάτων έχει θεωρηθεί από πολλούς 
επαναστάτης, συντηρητικός, φασίστας αλλά 
και κομμουνιστής.

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@ 
sigmalive.com 

Στα βήματα των 
πρώτων χριστιανών
Συμπερασματικά οι ιερο-

φάντες  τους  πολιτ ισμικού 
μαρξισμού υποδαυλίζουν και 
ευνοούν την άνοδο κινημάτων 
όπως ο φεμινισμός, η αντι-αποι-
κιοκρατία, τα ανοικτά σύνορα, 
ο αντιμιλιταρισμός, τα αιτήματα 
ΛΟΑΤΚΙ και η ισότητα των φύ-
λων. Ενώ οι ομαδικές ταυτότη-
τες γίνονται πιο συγκεκριμένες, 
ο κατάλογος θυματοποίησης 
και το ιστορικό καταπίεσης 
γίνεται πιο λεπτομερές, μέχρι 
και χαοτικό. Αν και δίκαια πολ-
λά από τα αιτήματα, ωστόσο η 
συνεχής επιμονή και εμμονή 
για επιβολή εννοιών όπως η 
καταπίεση από τη φυλή, την 

τάξη, την ταυτότητα φύλου, τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό, 
τη θρησκεία και άλλους δεί-
κτες ταυτότητας το μόνο που 
καταφέρνει είναι να διχάσει και 
να πολώσει καταστάσεις, παρά 
να ενώσει και να επουλώσει 
τα προβλήματα της κοινωνίας. 
Η άνοδος της ακροδεξιάς δεν 
ήταν ποτέ και δεν είναι απο-
τέλεσμα παρθενογένεσης. Η 
μετατροπή σε αναγνωρισμένο 
θύμα καταστολής είναι ο τρό-
πος για να αποκτήσει κάποιος 
κοινωνική κατάσταση και το 
δικαίωμα σε ειδική βοήθεια, 
σεβασμό και κοινωνική ένταξη. 
Η μέθοδος είναι πανάρχαια και 
πετυχημένη. Έτσι γκρέμισαν 
τη Ρώμη οι πρωτοχριστιανοί 
και από διωκόμενοι για την πί-
στη τους στις ρωμαϊκές αρένες 
έγιναν στη συνέχεια διώκτες 
αυτού που πολεμούσαν. Δεν 
είναι τυχαίο που ο μεγάλος Νί-
τσε ταύτιζε τους χριστιανούς με 
τους αναρχικούς. Πολλοί από 
τους νεαρούς/νεαρές που ακο-
λουθούν το νοητικό λάβαρο του 
BLM και μαζί τα προστάγματα 

όλων των  ακροαριστερών/
αναρχικών διακλαδώσεων 
βλέπουν τον εαυτό τους 
ως κοινωνικό απόστολο 
και πιστεύουν ότι έχουν 
μυηθεί στον ιερό σκοπό 
του εξαγνισμού (ακόμη 
και με βία) ενός σκοτει-
νού και προβληματικού 
κόσμου.  Ορισμένοι 
τους περιγράφουν ως 

«χρήσιμους ηλίθιους» 
του συστήματος, ωστό-
σο ο όρος «χρήσιμοι 
αθώοι» θα ήταν πιο 
δίκαιος.
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ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΊ-
ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, ΚΑΤΑ 
ΤΟ 2019 ΎΠΗΡΞΑΝ 119 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΊΚΕΣ ΕΠΊΘΕΣΕΊΣ 
ΣΕ 13 ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΕΕ, ΣΎΜΠΕΡΊΛΑΜΒΑΝΟΜΕ-
ΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΊΤΎΧΗΜΕΝΩΝ, 
ΤΩΝ ΑΠΟΤΎΧΗΜΕΝΩΝ ΚΑΊ 
ΑΎΤΩΝ ΠΟΎ ΜΑΤΑΊΩΣΑΝ ΟΊ 
ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ. 1004 
ΑΤΟΜΑ ΕΧΟΎΝ ΣΎΛΛΗΦΘΕΊ 
ΩΣ ΎΠΟΠΤΟΊ ΓΊΑ ΑΔΊΚΗΜΑΤΑ 
ΠΟΎ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΊ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΊΑ ΣΕ 19 ΚΡΑ-
ΤΗ-ΜΕΛΗ, ΜΕ ΤΟ ΒΕΛΓΊΟ, 
ΤΗ ΓΑΛΛΊΑ, ΤΗΝ ΊΤΑΛΊΑ, ΤΗΝ 
ΊΣΠΑΝΊΑ ΚΑΊ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΊΛΕΊΟ ΝΑ ΕΧΟΎΝ ΤΟΎΣ 
ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟΎΣ ΑΡΊΘΜΟΎΣ. 
ΔΕΚΑ ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΕ ΕΧΑΣΑΝ ΠΕΡΣΊ ΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΎΣ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΊΚΕΣ 
ΕΠΊΘΕΣΕΊΣ ΚΑΊ 27 ΤΡΑΎΜΑ-
ΤΊΣΤΗΚΑΝ

Σ
τις 23 Ιουνίου δόθηκε 
στη δημοσιότητα η ετήσια 
έκθεση «EU Terrorism 
Situation & Trend 
Report» («TE-SAT») της 
Europol για το 2020. Η 
έκθεση παρουσιάζει 

στοιχεία για τρομοκρατικές επιθέσεις και 
συλλήψεις σχετικές με την τρομοκρατία 
στην ΕΕ για το έτος 2019, καθώς και τις 
επικρατούσες τάσεις. 

Η έκθεση υιοθετεί τον εξής ορισμό της 
τρομοκρατίας: «Ο απώτερος στόχος των 
τρομοκρατών είναι η υπονόμευση των 
κοινωνιών μας και των δημοκρατικών 
πολιτικών μας συστημάτων. Η τρομοκρατία 
δημιουργεί φόβο, ενδυναμώνει τα πολιτικά 
άκρα και πολώνει τις κοινωνίες». 

Σύμφωνα με την περίληψη της έκθεσης, 
κατά το 2019 υπήρξαν 119 τρομοκρατικές 
επιθέσεις σε 13 κράτη-μέλη της ΕΕ, συμπε-
ριλαμβανομένων των επιτυχημένων, των 
αποτυχημένων και αυτών που ματαίωσαν 
οι Αρχές ασφαλείας. 1004 άτομα έχουν 
συλληφθεί ως ύποπτοι για αδικήματα 
που σχετίζονται με την τρομοκρατία σε 
19 κράτη-μέλη, με το Βέλγιο, τη Γαλλία, 
την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο να έχουν τους μεγαλύτερους αριθ-
μούς. Δέκα άτομα σε όλη την ΕΕ έχασαν 
πέρσι της ζωή τους από τρομοκρατικές 
επιθέσεις και 27 τραυματίστηκαν. 

Η έκθεση καλύπτει όλες τις μορφές 
τρομοκρατίας συμπεριλαμβανομένης της 
ακροαριστερής, ακροδεξιάς, ισλαμιστικής, 
αποσχιστικής καθώς και τρομοκρατία που 
σχετίζεται με μονοθεματικές διεκδικήσεις. Η 
TE-SAT κατηγοριοποιεί τις τρομοκρατικές 
οργανώσεις με βάση τα κίνητρά τους. Όπως 
αναφέρει, «μολονότι μια ιδεολογία ή ένα 
κίνητρο κυριαρχεί, μερικές ομάδες έχουν 
ένα μείγμα κινητήριων ιδεολογιών. Οι κα-
τηγορίες δεν αποκλείουν η μια την άλλη».

 
Ριζοσπαστικοποίηση
στις φυλακές

Στην έκθεση αναφέρεται ένα φαινό-
μενο που πάντοτε παρατηρείται, αυτό της 
ριζοσπαστικοποίησης μέσα στις φυλακές. 
Άτομα με έφεση στις εγκληματικές δρα-
στηριότητες, τα οποία βρίσκονται ήδη στη 
φυλακή, ριζοσπαστικοποιούνται βίαια και 
εμπλέκονται με την τρομοκρατία, αποτε-
λώντας μια σοβαρή απειλή ασφαλείας. 

Το 2019 έγιναν δύο τρομοκρατικές 
επιθέσεις σε γαλλικές φυλακές, η μια 
αποτυχημένη και η άλλη αποτραπείσα. 

ΤΙ ΛΈΈΙ Η ΈΚΘΈΣΗ TE-SAT ΤΗΣ EUROPOL ΓΙΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΎΠΡΟ

Η κατάσταση της τρομοκρατίας
και οι τάσεις στην Ευρώπη

Επίσης, στις 29 Νοεμβρίου 2019 έγινε 
επίθεση στη Γέφυρα του Λονδίνου με 
τρεις νεκρούς. Η ειρωνεία είναι πως ο 
τρομοκράτης είχε αποφυλακισθεί υπό 
όρους το 2018 (είχε φυλακιστεί για αδί-
κημα που σχετίζεται με τρομοκρατία το 
2012) και βρισκόταν στο Λονδίνο για να 
παρευρεθεί σε συνέδριο αποκατάστασης 
και επανένταξης. 

Στη Γαλλία περισσότεροι από 500 κατάδι-
κοι ζουν μαζί με 900 ριζοσπαστικοποιημένα 
άτομα. Στο Βέλγιο έχει παρατηρηθεί πως 
πολλοί φυλακισμένοι δεν ζητούν αποφυλά-
κιση υπό όρους και στην Ολλανδία ανησυ-
χούν πως οι τζιχαντιστές δημιουργούν νέα 
δίκτυα εντός των φυλακών που ενισχύουν 
τα ήδη υπάρχοντα. Ισπανία και Αυστρία 
επίσης αναφέρουν τη ριζοσπαστικοποίηση 
ατόμων που δεν φυλακίστηκαν λόγω τρο-
μοκρατίας, κυρίως από επαφή με μαχητές 
που επέστρεψαν από εμπόλεμες ζώνες. Η 
Δανία ανησυχεί πως ριζοσπαστικοποιημένα 
άτομα δημιουργούν επαφές με κυκλώμα-
τα οργανωμένου εγκλήματος, αποκτώντας 
πρόσβαση σε οπλισμό.

 
Ισλαμιστική τρομοκρατία

Ο συνολικός αριθμός περιστατικών 
τζιχαντιστικής τρομοκρατίας στην ΕΕ μει-
ώθηκε σε 24 το 2019 από 21 το 2018, 
αλλά γεωγραφικά καλύπτει ένα μεγάλο 
μέρος. Οκτώ κράτη-μέλη ήταν θύματα 
επιτυχημένων ή αποτυχημένων επι-
θέσεων, με τις ματαιωθείσες επιθέσεις 

να είναι ευτυχώς περισσότερες από τις 
προηγούμενες. 

Οι δημόσιοι χώροι και το προσωπικό 
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας παραμένουν οι κορυφαίοι στό-
χοι των τζιχαντιστικών επιθέσεων. Υπάρ-
χει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ματαίωσης 
από τις Αρχές βομβιστικών επιθέσεων, 
όπου συμμετέχουν πολλά άτομα, αλλά δεν 
ισχύει το ίδιο για επιθέσεις με μαχαίρι ή 
πυροβόλο όπλο από μοναχικούς δράστες. 

Οι τζιχαντιστές στην Ευρώπη συνδέονται 
μέσα από χαλαρά δίκτυα, τα οποία είναι 
ενσωματωμένα σε ένα ευρύτερο ισλαμικό 
εξτρεμιστικό περιβάλλον που λειτουργεί 
ως αγωγός προς την τρομοκρατία. Τα δί-
κτυα είναι τοπικά και χωρίς οργανωτικές 
σχέσεις με την al-Qaeda ή την ISIS και 
πολλοί μοναχικοί δράστες ή μικρές ομάδες 
αυτο-ριζοσπαστικοποιούνται μέσα από 
το διαδίκτυο, χωρίς να ανήκουν σε ευ-
ρύτερα δίκτυα. 

Ηλικιακά, 70% των ισλαμιστών τρομο-
κρατών ή επίδοξων τρομοκρατών είναι 20 
με 28 ετών, με τους νεαρότερους 16 και 
17. Το 85% ήταν άνδρες και το υπόλοιπο 
γυναίκες. 60% των τζιχαντιστών ήταν πο-
λίτες της ευρωπαϊκής χώρας όπου έγινε 
η επίθεση και οι υπόλοιποι προέρχονται 
από μουσουλμανικές χώρες. 

Η έκθεση σημειώνει πως «παρατηρή-
θηκαν μερικά άτομα που επέστρεψαν από 
ζώνες σύγκρουσης, αλλά επιστροφές που 
δεν έχουν εντοπιστεί δεν μπορούν να απο-

κλειστούν», αναφέροντας ωστόσο πως «δεν 
υπάρχουν σημάδια συστηματικής χρήσης 
της παράτυπης μετανάστευσης από τρομο-
κρατικές οργανώσεις», κάτι που σημείωσε 
η Ελλάδα. Καταγράφεται επίσης η αναφορά 
του Βελγίου πως το 2019 «αναγνώρισαν 
αιτούντες άσυλο οι οποίοι συνδέονται με 
εξτρεμισμό ή τρομοκρατία, έστω και σε 
αμελητέους αριθμούς». 

Προστίθεται επίσης πως εκατοντάδες 
πολίτες ευρωπαϊκών χωρών που έχουν 
σχέσεις με την ISIS βρίσκονται στο Ιράκ 
και στη Συρία μαζί με συγγενείς τους που 
δεν έχουν ευρωπαϊκή υπηκοότητα και 
μπορεί να αιτηθούν. Παρά τα πλήγματα 
κατά της ISIS στη Συρία, η τρομοκρατική 
οργάνωση συνεχίζει να σχετίζεται με διάφο-
ρες ενεργές οργανώσεις σε Αφρική, Μέση 
Ανατολή και Ασία, όπως και η Al-Qaeda, 
πράγμα που επηρεάζει την κατάσταση 
της τρομοκρατίας στην Ευρώπη. 

Εθνοφυλετική & αποσχιστι-
κή τρομοκρατία

Οι όροι που χρησιμοποιεί η έκθεση είναι 
«ethno-nationalist and separatist terrorism» 
και με αυτούς περιγράφει επιθέσεις που 
συνδέονται με αυτονομιστικά ή/και εθνικοα-
πελευθερωτικά κινήματα. Μερικά από αυτά 
έχουν μακρά προϊστορία στα ευρωπαϊκά 
κράτη όπου δρουν, άλλα αποτελούνται από 
μετανάστες ή πρόσφυγες και οι διεκδικήσεις 
τους είναι εκτός Ευρώπης. 

Όπως έγινε και προηγουμένως, αυτές 
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οι επιθέσεις, που επίσης χαρακτηρίζονται 
τρομοκρατικές, αριθμούν 57 από το σύνολο 
των 119 και οι αριθμοί έχουν μειωθεί 
από τους 83 του 2018. 

Ένα από τα συμβάντα συνδέεται με τα 
κινήματα της Βορείου Ιρλανδίας («Dissident 
Republican»), των οποίων οι δραστηριό-
τητες έχουν αυξηθεί. Το Ηνωμένο Βασί-
λειο ανέφερε 55 τέτοια περιστατικά. Στην 
Ισπανία, παρά το ότι η ETA («Euskadi 
ta Askatasuna») των Βάσκων παραμένει 
ανενεργή από το 2019 και δηλώνει πως 
έχει αφοπλιστεί, ανακαλύφθηκαν ορισμένα 
όπλα και εκρηκτικά και καταγράφηκε μια 
περίπτωση τρομοκρατίας. Στην Κορσική 
της Γαλλίας δεν καταγράφηκαν περιστατικά 
για το 2019, αλλά εκφράζεται ανησυχία για 
την εμφάνιση παραφυάδων του κινήματος. 

Από τα μη-ευρωπαϊκά, η έκθεση αναφέ-
ρει πως το κουρδικό PKK («Partiya Karkeren 
Kurdistane») χρησιμοποιεί το έδαφος της 
ΕΕ για προπαγάνδα, στρατολόγηση, συγκέ-
ντρωση χρημάτων και παροχή υλικοτε-
χνικής υποστήριξης. Αναφορά γίνεται και 
σε μέλη της LTTE («Liberation Tigers of 
Tamil Eelam»), τα οποία συνελήφθησαν 
στη Γερμανία με σοβαρές κατηγορίες για 
ποινικά αδικήματα στη Σρι Λάνκα. 

Ακροαριστερή & αναρχική 
τρομοκρατία

Η TE-SAT αναφέρει πως η Ελλάδα, η 
Ιταλία και η Ισπανία συνεχίζουν να παρα-
μένουν το επίκεντρο των αριστερών και 
αναρχικών τρομοκρατών. Σημειώθηκε 
αύξηση στις συνολικές επιθέσεις το 2019, 
επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2016 και 
2017. Το σύνολο των επιθέσεων ήταν 26, 
με τις 22 στην Ιταλία, 2 στην Ελλάδα και 
2 στην Ισπανία. 

Συνήθεις στόχοι της αριστερής και αναρ-
χικής τρομοκρατίας ήταν ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις, κρίσιμες υποδομές, δημόσια και 
κυβερνητικά ιδρύματα. «Στη συντριπτική 
πλειοψηφία των υποθέσεων, οι δράστες 
παρέμειναν άγνωστοι και η ευθύνη για 
τις επιθέσεις αναλήφθηκε στο διαδίκτυο», 
αναφέρεται στην έκθεση. 

Ωστόσο, οι συλλήψεις υπόπτων το 
2019 τριπλασιάστηκαν σε σχέση με 
τα προηγούμενα χρόνια. Στην Ιταλία, 
οι περισσότερες συλλήψεις σχετίζονται 
με βίαιες διαδηλώσεις και συμπλοκές 
με αστυνομικές δυνάμεις και έγιναν με 
την υποψία προετοιμασίας και τέλεσης 
τρομοκρατικής επίθεσης, συνήθως συνδυ-
ασμένης με συμμετοχή σε τρομοκρατική 
ομάδα. Οι περισσότεροι συλληφθέντες 
είναι άνδρες. 

Στην έκθεση αναφέρεται πως «βίαιοι 
ακροαριστεροί και αναρχικοί εξτρεμιστές 
συνεχίζουν να συνιστούν απειλή για τη δη-
μόσια τάξη σε έναν αριθμό κρατών-μελών 
της ΕΕ». Ένα κεντρικό θέμα τους είναι η 
στήριξη των κουρδικών πληθυσμών στη 
Συρία και πιστεύεται πως ακροαριστεροί 
και αναρχικοί έχουν ταξιδέψει εκεί για να 
συνενωθούν με κουρδικές πολιτοφυλακές 
στα βορειοανατολικά. 

Αναφορά γίνεται και στην τουρκική 
μαρξιστική-λενινιστική τρομοκρατική 
οργάνωση DHKP-C που χρησιμοποιεί 
την ΕΕ για παροχή υλικοτεχνικής στήριξης 
για τις επιχειρήσεις τους στην Τουρκία. 

Ακροδεξιά τρομοκρατία
Τρία κράτη-μέλη ανέφεραν συνολικά έξι 

δεξιές τρομοκρατικές επιθέσεις, σύμφωνα 
με την TE-SAT. Αυτές περιλαμβάνουν 
μια επιτυχημένη επίθεση και τρεις μα-
ταιωθείσες στο Ηνωμένο Βασίλειο, μιαν 
αποτυχημένη στη Λιθουανία και μια μαται-
ωθείσα στην Πολωνία. Σημειώθηκαν δύο 
επιθέσεις στη Γερμανία, με τρία θύματα, 
αλλά δεν μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
ως τρομοκρατικές με βάση την εθνική 
νομοθεσία. 

Οι συλλήψεις σε σχέση με τη δεξιά τρο-

μοκρατία μειώθηκαν σημαντικά το 2019 
από το 2018, με 21 και 44 αντίστοιχα. Στη 
Λετονία και τη Λιθουανία έγιναν συλλή-
ψεις για πρώτη φορά. Τα αδικήματα που 
οδήγησαν στις συλλήψεις περιλαμβάνουν 
σχεδιασμό και τέλεση επιθέσεων, συνήθως 
με την κατοχή οπλισμού. 

Όλοι οι δράστες ήταν κυρίως άνδρες 
και πολίτες των χωρών όπου έγινε η τρο-
μοκρατική επίθεση. Ηλικιακά, οι συλλη-
φθέντες κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα, με 
το 40% να είναι μεταξύ 22 και 30 ετών. 

Οι επιθέσεις στο Christchurch της Νέας 
Ζηλανδίας και αλλού, σε ΗΠΑ, Νορβηγία 
και Γερμανία, έγιναν από δράστες που 
συμμετείχαν «σε παρόμοιες υπερεθνικές 
διαδικτυακές κοινότητες και έπαιρναν 
έμπνευση ο ένας από τον άλλο». Έγιναν 
συλλήψεις ομάδων που σχεδίαζαν βίαιες 
δραστηριότητες και πολλοί από αυτούς 
επικοινωνούσαν μέσα από κλειστές ομάδες 
στο διαδίκτυο. 

Στην TE-SAT αναφέρεται πως διατη-
ρούνται διεθνείς σχέσεις μεταξύ βίαιων 
δεξιών εξτρεμιστών, όπως για παράδειγμα 
μέσα από τη  συμμετοχή σε πορείες και 
συναυλίες σε ιστορικές επετείους χωρών 
της ΕΕ. Βέλγιο, Γαλλία και Σλοβενία ανέφε-
ραν πως «προβάλλουν παραστρατιωτικές 
ομάδες με το πρόσχημα της ανικανότητας 
του κράτους να προστατέψει τον πληθυσμό 
έναντι της θεωρούμενης απειλής από το 
Ισλάμ και τη μετανάστευση», καταγράφει 
η έκθεση. Η ακροδεξιά ιδεολογία δεν είναι 
ομοιόμορφη και υπάρχουν πολλά ρεύμα-
τα, τα οποία συνενώνει η αντίθεση στην 
πολυπολιτισμικότητα και τα δικαιώματα 
των μειονοτήτων. 

Μονοθεματική τρομοκρατία
Ο εξτρεμισμός και η τρομοκρατία γύρω 

από ένα θέμα στοχεύουν στην αλλαγή 
συγκεκριμένης πολιτικής ή πρακτικής και 
όχι στη γενικότερη ανατροπή του πολιτικού, 
κοινωνικού και οικονομικού συστήματος. 
Ομάδες που μετέρχονται εγκληματικές 
μεθόδους συνήθως ασχολούνται με θέματα 
όπως τα δικαιώματα των ζώων, η προ-
στασία του περιβάλλοντος και η αντίθεση 
στις εκτρώσεις. Δύο παραδείγματα που 
δίνει η έκθεση είναι το «Earth Liberation 
Front» και το «Animal Liberation Front». 

Η έκθεση αναφέρει τρεις ματαιωθείσες 
επιθέσεις, δύο στην Τσεχία και μια στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Η απειλή στη δημό-
σια τάξη από μονοθεματικούς ακτιβιστές 
παραμένει πολύ χαμηλή, αφού συνήθως 
οι δράσεις τους είναι ειρηνικές και περι-
λαμβάνουν διαμαρτυρίες, αποκλεισμούς 
και καταλήψεις. Έχουν σημειωθεί περι-
στατικά βανδαλισμού κατά επιχειρήσεων 
που ανήκουν στη βιομηχανία κρέατος 
και γούνας. 

Συρία και Κύπρος
Η έκθεση αναφέρει πως η αποχώρηση 

των ΗΠΑ από τη Συρία και η εισβολή της 
Τουρκίας έκανε την επιτήρηση μαχητών 
με ευρωπαϊκή υπηκοότητα πιο δύσκολη, 
λόγω χάους και έλλειψης πληροφοριών. 

Στην TE-SAT καταγράφονται οι ανη-
συχίες της Κύπρου σε σχέση με τη δι-
ασύνδεση παράτυπης μετανάστευσης 
και τρομοκρατίας: «Η Κύπρος ήγειρε 
ανησυχίες σε σχέση με τους μετανάστες 
που αφικνούνται από τη Συρία ακολου-
θώντας μια διαδρομή από την Τουρκία 
και τον Λίβανο από θάλασσα και αέρα. 
Η Κύπρος αξιολόγησε μερικές πιθανές 
απειλές, βασισμένες σε εξωτερικούς δείκτες 
όπως ουλές, πληγές από σφαίρα, ακρω-
τηριασμούς και υλικό που αποσπάστηκε 
από κινητά τηλέφωνα. Επίσης, αναφέρθη-
καν περιπτώσεις όπου άτομα δήλωσαν 
διασύνδεση με διαφορετικές παρατάξεις 
που πολεμούν στη Συρία».

*Αστυνομικές Σπουδές,
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ

Σ
ε οδυνηρό αδιέξοδο 
κινδυνεύει να εγκλω-
βισθεί η χώρα, καθώς 
περιορίζονται τα χρονι-
κά περιθώρια αντίδρα-
σης στα τετελεσμένα που 
επιχειρεί να επιβάλει η 

Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο, που 
θα αποτελέσουν το προοίμιο τού τι θα 
ακολουθήσει στο Αιγαίο.

Η Τουρκία προχωρεί με γρήγορους 
ρυθμούς όχι μόνο για να επιβάλει τη μό-
νιμη στρατιωτική, οικονομική και πολι-
τική παρουσία της στα νότια σύνορα της 
χώρας με προγεφύρωμα τη Λιβύη αλλά 
και για την υλοποίηση του τουρκολιβυ-
κού μνημονίου, το οποίο επιχειρεί να 
ακρωτηριάσει την ελληνική κυριαρχία 
στον θαλάσσιο ζωτικό χώρο της Ελλάδας 
και να περιθωριοποιήσει τη χώρα μας.

Ο Ταγίπ Ερντογάν βλέπει να του βγαίνει 
το παράτολμο και επικίνδυνο παιχνίδι που 
έπαιξε στη Λιβύη. Έτσι, ενώ η κυβέρνηση 
Σάρατζ σταθεροποιείται, «εισβάλλει» στη 
χώρα προσφέροντας στρατό και στρατι-
ωτικό υλικό, με αντάλλαγμα εμπορικές 
και οικονομικές συμφωνίες για την 
επόμενη ημέρα της Λιβύης, και πιέζο-
ντας ώστε σύντομα να δοθούν και από 
τη Λιβύη άδειες ερευνών και εξόρυξης 
στην τουρκική κρατική εταιρεία ΤΡΑΟ 
σε «λιβυκές θαλάσσιες ζώνες». Όμως οι 
ζώνες αυτές περιλαμβάνουν και μεγάλα 
τμήματα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας 
νότια της Κρήτης, τα οποία επιβουλεύε-
ται το καθεστώς Σάρατζ εφαρμόζοντας τις 
τουρκικές θεωρίες περί μηδενικής ή πολύ 
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Η Τουρκία προ των πυλών
και εμείς ζητάμε στήριξη από την ΕΕ
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μικρής επήρειας των νησιών, ακόμη και 
της ίδιας της Κρήτης.

 Έτσι η Τουρκία επιχειρεί την περικύ-
κλωση της χώρας, καθώς ο ζωτικός χώρος 
της, η έξοδος προς τη Νοτιοανατολική 
Μεσόγειο και η παρουσία της στην Κεντρι-
κή Μεσόγειο τίθενται υπό αμφισβήτηση 
από την Τουρκία και τη Λιβύη.

Ποιος είναι ο κίνδυνος…
Συγχρόνως, η πολυπόθητη επίσκεψη 

του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια 
στο Κάιρο δεν φαίνεται να απέδωσε ιδι-
αίτερα αποτελέσματα, κάτι που προκαλεί 
σοβαρό προβληματισμό για τις προθέσεις 
της κυβέρνησης Σίσι και για το εάν η αι-
γυπτιακή ηγεσία περιμένει αλλαγή του 
κλίματος στην Άγκυρα, ώστε να πουλήσει 
την Ελλάδα και να υπογράψει συμφωνία 
οριοθέτησης με την Τουρκία. Σε αυτήν 
την περίπτωση η χώρα θα οδηγηθεί σε 
ιστορική συντριβή, καθώς θα περιορισθεί 
στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, με την Τουρκία 
μετά να πιέζει ασφυκτικά για επιβολή των 
γνωστών θέσεών της στο Αιγαίο…

Η κυβέρνηση συνεχίζει να ομφαλοσκο-
πεί και να στρουθοκαμηλίζει, σε αγαστή 
συμπόρευση με την αξιωματική αντιπο-
λίτευση, θεωρώντας ότι μια απόφαση της 
Συνόδου Κορυφής της ΕΕ και μια δήλωση 
συμπαράστασης από τη Γαλλία αρκούν για 
την αντιμετώπιση του ανοικτού πολέμου 
που έχει κηρύξει η Τουρκία εναντίον της 
χώρας μας.

Όσον αφορά την Αίγυπτο, ο κ. Δέν-
διας δήλωσε ότι «ξαναπιάσαμε το νήμα 
των διαπραγματεύσεων», αλλά εάν αυτό 
το νήμα είναι… μακρύ και οι Αιγύπτιοι 
τραβήξουν τις συνομιλίες, όχι για άλλα 
δέκα χρόνια αλλά για έξι ακόμη μήνες, 
τότε μάλλον θα είναι αργά.

Πάντως, επειδή ίσως έχει υπερτιμηθεί 
η σημασία τής – με κάθε κόστος – έστω 
και μερικής οριοθέτησης με την Αίγυπτο, 
είναι σαφές ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι 
σε μια τέτοια προοπτική.

Οι Αιγύπτιοι έχουν αυξήσει κατακόρυφα 
τις διεκδικήσεις τους έναντι της Ελλάδας, 
καθώς, όπως αποκαλύφθηκε την προη-
γούμενη εβδομάδα, ζητούν ουσιαστικά 
μειωμένη ή πολύ μικρή επήρεια για νησιά 
όπως η Ρόδος και η Κρήτη. Αυτό ανεβά-
ζει προς την ελληνική πλευρά τη μέση 
γραμμή, στερώντας σημαντική έκταση 
θαλασσίων ζωνών από την Ελλάδα, και 
συγχρόνως μπορεί να δημιουργήσει ένα 
επικίνδυνο προηγούμενο σε μια μελλο-
ντική διαπραγμάτευση με την Τουρκία. 
Γιατί η αποδοχή περιορισμένης επήρειας 
για την ίδια την Κρήτη είναι προφανές 

ότι θα υπονομεύσει την ελληνική θέση 
για δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες ακόμη 
και μικρών νησιών στο Αιγαίο, ενώ φυ-
σικά θα ακυρώσει, με δική μας ευθύνη 
μάλιστα, τη θέση ότι και το Καστελλόριζο 
δικαιούται θαλάσσιες ζώνες πέραν των 
χωρικών υδάτων του.

Και, φυσικά, εφόσον η Ελλάδα αποδε-
χθεί τη μερική οριοθέτηση, που αφήνει 
εκτός συμφωνίας την περιοχή ανατολικά 
του 28ου μεσημβρινού, στην οποία είχε 
διεκδικήσεις η Τουρκία, καμία εγγύηση 
δεν υπάρχει ότι είτε ο ίδιος ο Σίσι είτε 
μια μελλοντική αιγυπτιακή κυβέρνηση, 
φιλικά προσκείμενη προς την Τουρκία, 
δεν θα υπογράψει συμφωνία οριοθέτησης 
με την Άγκυρα για το τμήμα αυτό.

 Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με 
την αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει 
να αναλάβει πρωτοβουλίες και να κάνει 
δυναμικές κινήσεις.

Άμεσα, πρέπει, και για λόγους συμ-
βολικούς, ώστε να σταλούν μηνύματα σε 
κάθε κατεύθυνση, να υπάρξει συνεννόηση 
με τη Λευκωσία για την προετοιμασία 
έναρξης τεχνικών συνομιλιών για την 
οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών. 
Η προϋπόθεση για μια τέτοια συμφωνία 
είναι η αναγνώριση πλήρους επήρειας του 
Καστελορίζου και της Στρογγύλης, κάτι που 
δεν αμφισβητεί μόνο η Τουρκία αλλά και 
η Αίγυπτος. Όσο κι αν εκείνοι που είναι 
αντίθετοι σε αυτήν την κίνηση δηλώνουν ότι 
μια συμφωνία Ελλάδας – Κύπρου θα είναι 
νομικά αδύναμη, επειδή θα στηρίζεται σε 
«ακραία» εφαρμογή των προβλέψεων του 
Δικαίου της Θάλασσας, δεν μπορούν να 
αμφισβητήσουν ότι θα είναι το μοναδικό 
όπλο που θα έχει απομείνει στην Ελλά-
δα για να αντιμετωπίσει στοιχειωδώς τον 
τουρκικό αναθεωρητισμό. Και προφανώς 
μια «ακραία» ερμηνεία και εφαρμογή του 
Δικαίου της Θάλασσας είναι πιο ισχυρή 
από μια εντελώς αυθαίρετη ερμηνεία του 
Δικαίου της Θάλασσας, όπως αποτυπώ-
θηκε στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Προϋπόθεση για όλα αυτά βεβαίως 
δεν είναι παρά η προετοιμασία αντιμε-
τώπισης, σε επιχειρησιακό επίπεδο, της 
όποιας προσπάθειας (που θα πρέπει να 
θεωρείται δεδομένη) της Τουρκίας να 
επιβάλει τετελεσμένα στέλνοντας ερευ-
νητικό σκάφος και γεωτρύπανο σε περιοχή 
της ελληνικής υφαλοκρηπίδας που έχει 
επικαλυφθεί παράνομα από το τουρκο-
λιβυκό μνημόνιο. Γιατί χωρίς αποφασι-
στική απόκρουση μιας τέτοιας τουρκικής 
πρόκλησης, η διπλωματική προσπάθεια 
δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα…

Από εφημερίδα «ΠΑΡΟΝ» της Κυριακής
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Νέα δομή στο Υπουργείο Άμυνας

Δ
ημοσίευμα ημερή-
σιας εφημερίδας της 
15ης  Ιουνίου 2020 
αναφέρεται στην κα-
τάθεση νομοσχεδίου 
στη Βουλή αναφο-
ρικά με τη νέα δομή 

στο Υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με 
το οποίο, προκειμένου δήθεν να αντι-
κατασταθούν οι υπηρετούντες στρα-
τιωτικοί στο Υπουργείο με μόνιμο 
και εξειδικευμένο (sic) προσωπικό 
σε καθήκοντα που απαιτούν συγκε-
κριμένες γνώσεις, θα προκηρυχθούν 
θέσεις Α15 (διευθυντής άμυνας), Α13 
(ανώτερος λειτουργός άμυνας) και Α8, 
Α10 και Α11 (λειτουργοί άμυνας), τις 
οποίες μπορούν να διεκδικήσουν και οι 
υπηρετούντες στο Υπουργείο Άμυνας 
δημόσιοι υπάλληλοι και ο νοών νοείτω 
για τη σκοπιμότητα του νομοσχεδίου. 
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το 
νομοσχέδιο ετοιμάσθηκε προ πενταε-
τίας, ύστερα από εισήγηση Βρετανών 
εμπειρογνωμόνων.

Το θέμα βέβαια δεν είναι αν θα βο-
λευτούν σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις 
κάποιοι υπηρετούντες λειτουργοί του 
Υπουργείου, αυτή άλλωστε είναι συνή-
θης τακτική στη δημόσια υπηρεσία. Οι 
συντάκτες του νομοσχεδίου, προφανώς 
στερούνται βασικών γνώσεων λειτουρ-
γίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) σε 
μια δημοκρατική χώρα, όπως και των 
εννοιών του πολιτικού ελέγχου στις ΕΔ 
και κατ’ επέκτασιν της δημοκρατικής 
λειτουργίας του κράτους. 

Ο πολιτικός έλεγχος των ΕΔ μετα-
φράζεται ως η απ’ ευθείας υπαγωγή 
των ΕΔ στην πολιτική εξουσία, δηλαδή 
στον Υπουργό Άμυνας, ως εκπρόσωπο 
της εκλεγμένης κυβέρνησης της χώ-
ρας. Στην άσκηση των εξουσιών και 
αρμοδιοτήτων του ο Υπουργός εκδίδει 
διαταγές, οδηγίες, κατευθύνσεις κ.λπ.  
απ’ ευθείας προς τον Αρχηγό της ΕΦ 
και ο Αρχηγός αναφέρεται απ’ ευθεί-
ας στον Υπουργό χωρίς ενδιάμεσα να 
υπάρχει οποιαδήποτε ανάμειξη τρί-
των, είτε αυτοί είναι μέλη της κρατικής 
εξουσίας (δημόσιας υπηρεσίας), είτε 
άλλων πολιτικών ή πολιτειακών θε-
σμών.  Βεβαίως υπάρχουν τα Επιτελεία 
τόσο του Υπουργού, όσο και του Αρ-
χηγού, τα οποία υποβοηθούν και τους 
δύο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων 
τους, αλλά σε καμιά περίπτωση ούτε 
τους υποκαθιστούν, ούτε ενεργούν εξ 
ονόματός των.

 Στην Κύπρο υπάρχει σύγχυση 
των όρων πολιτική εξουσία και κρα-

τική εξουσία. Η ταύτιση, δυστυχώς, της 
Κυβέρνησης με το κράτος για πολλές 
δεκαετίες, εξ ου και οι «κυβερνητικοί» 
αντί «δημόσιοι» υπάλληλοι, οδήγησε στη 
σύγχυση που υπάρχει μεταξύ υπηρεσια-
κών παραγόντων (δημοσίων υπαλλήλων) 
και πολιτικών προσώπων (υπουργών, 
υφυπουργών κ.λπ.). Η κρατική εξουσία 
είναι δοτή και πηγάζει από τα σχέδια 
υπηρεσίας, τους κανονισμούς και τους 
νόμους του κράτους και ασκείται από τους 
δημοσίους υπαλλήλους, στο πλαίσιο των 
υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Αντίθε-
τα, η πολιτική εξουσία πηγάζει από την 
ψήφο του κυρίαρχου λαού και ασκείται 
από τον πρόεδρο ή τον πρωθυπουργό 
και τα μέλη της κυβέρνησής του.

Ιστορικά, ο πολιτικός έλεγχος στις ΕΔ, 
επιβλήθηκε στη δυτική Ευρώπη μετά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο και σε μερικές χώρες 
αργότερα, ύστερα από μια επίπονη και 
εν πολλοίς αιματοβαμμένη πορεία, που 
άρχισε από τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό 
και διήρκεσε πέραν των  200 χρόνων. Το 
έλλειμμα   πολιτικού ελέγχου στις ΕΔ ήταν η 
κυριότερη αιτία των στρατιωτικών ή άλλων 
παρεμβάσεων στην πολιτική ζωή και η 
επιβολή ολοκληρωτικών καθεστώτων σε 
δημοκρατικές χώρες. Στις περισσότερες 
χώρες του Τρίτου Κόσμου, το μεγάλο έλ-

λειμμα πολιτικού ελέγχου στις ΕΔ είναι 
η αιτία των καθημερινών συγκρούσεων, 
σφαγών, πραξικοπημάτων και παραβίασης 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο θεσμικό πλαίσιο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (ΚΔ) ο πολιτικός έλεγχος 
στις ΕΔ διασφαλίζεται πλήρως από τα τρία 
παρακάτω νομικά κείμενα:

 α. Το άρθρο 54 (c) του Συντάγματος, 
στο οποίο καθορίζεται ότι για τα θέματα 
ασφάλειας και άμυνας υπεύθυνο είναι το 
Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει 
τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος ασκεί 
τον διοικητικό και ιεραρχικό έλεγχο επί 
της Εθνικής Φρουράς. Επί του θέματος 
αυτού εκδόθηκε γνωμάτευση της νομι-
κής υπηρεσίας με ημερ. 4 Αυγ. 2000, 
στην οποία διευκρινίζεται ότι η ΕΦ δεν 
υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας, αλλά 
στον Υπουργό Άμυνας. Η γνωμάτευση 
αυτή λέει επί λέξει τα εξής.

«Η πρόσφατη τροποποίηση του νόμου 
(πρόκειται για τον νόμο περί συγκρότησης 
του Επιτελείου του Υπουργού Άμυνας), δεν 
δημιουργεί υπηρεσιακή ή άλλη εξάρτη-
ση μεταξύ της Εθνικής Φρουράς και του 
Υπουργείου Άμυνας. Η υπαγωγή στον 
Υπουργό Άμυνας αφορά τον διοικητικό 
και ιεραρχικό έλεγχο που ασκείται από 

τον Υπουργό στην Εθνική Φρουρά, τούτο 
όμως δεν καθιστά την Εθνική Φρουρά 
τμήμα ή υπηρεσία του Υπουργείου». 

β. Τα άρθρα 13(1) και (2) του νόμου 
περί ΕΦ,  στα οποία καθορίζονται οι αρμο-
διότητες του Γενικού Διευθυντή (ΓΔ) του 
Υπουργείου και οι οποίες περιορίζονται 
σε δύο τινά. Στην άσκηση ελέγχου επί των 
κονδυλίων που αφορούν την ΕΦ και στη 
διαχείριση του πολιτικού προσωπικού 
που υπηρετεί στην ΕΦ σύμφωνα με τους 
περί δημοσίας υπηρεσίας νόμους, και

 γ. Το άρθρο 9 του νόμου περί ΕΦ, 
με το οποίο συγκροτείται το Επιτελείο 
του Υπουργού Άμυνας (ΕΠΥΠΑΜ) ως 
συμβουλευτικό όργανο του υπουργού 
για τα πάσης φύσεως στρατιωτικά θέματα. 

 Στη βάση των πιο πάνω θεσμικών κει-
μένων γίνεται ξεκάθαρο ότι το Υπουργείο 
Άμυνας δεν λειτουργεί όπως τα υπόλοιπα 
Υπουργεία της ΚΔ, όπου ο ΓΔ έχει αρμοδιό-
τητα σε όλες τις υπηρεσίες του υπουργείου. 
Η ΕΦ αποτελεί έναν ανεξάρτητο οργανισμό, ο 
οποίος υπάγεται απ’ ευθείας στο Υπουργικό 
Συμβούλιο, μέσω του Υπουργού Άμυνας. 
Κάθε ανάμειξη στο έργο της ΕΦ από μη 
θεσμικά και αναρμόδια όργανα, όπως οι 
υπηρεσίες του ΓΔ, με τις οποίες η ΕΦ δεν 
έχει καμιά υπηρεσιακή ή άλλη εξάρτηση 
(πλην της άσκησης ελέγχου επί των δαπανών), 
πέραν της παραβίασης της υφιστάμενης 
νομοθεσίας, αποτελεί επικίνδυνη εκτροπή 
τόσο σε ό,τι αφορά τον πολιτικό έλεγχο στην 
ΕΦ, όσο και στη δημοκρατική λειτουργία 
του κράτους, αφού εξωθεσμικοί παράγοντες 
παρεμβαίνουν στη λειτουργία της ΕΦ με 
ό,τι αυτό σημαίνει για έναν οργανισμό ο 
οποίος διαθέτει όπλα.

Η δικαιολογία που προβάλλεται στην 
αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου 
περί της ανάγκης αντικατάστασης με 
πολιτικό προσωπικό των αξιωματικών 
που υπηρετούν στις υπηρεσίες του ΓΔ,  
λόγω της υποχρέωσης που έχουν οι 
αξιωματικοί να μετατίθενται για άσκηση 
χρόνου διοίκησης στις Μονάδες, είναι 
κατ’ ελάχιστον αστείες, αφού, σύμφωνα 
με τον νόμο, το ΓΕΕΦ δεν έχει καμιά 
υπηρεσιακή ή άλλη εξάρτηση από το 
Υπουργείο Άμυνας και, δεύτερον, οι 
υπηρεσίες αυτές λειτουργούν παρά-
νομα, αφού οι ίδιες υπηρεσίες με τα 
ίδια ακριβώς καθήκοντα λειτουργούν 
και στο ΓΕΕΦ. Προς τι λοιπόν οι διπλές 
υπηρεσίες, αφού κάνουν την ίδια ακρι-
βώς δουλειά; Εκείνο που θα έπρεπε να 
γίνει στο πλαίσιο της νέας δομής είναι 
η κατάργηση των υπηρεσιών αυτών 
από το Υπουργείο Άμυνας και όχι η 
ενίσχυσή τους με ακομβίωτους στρα-
τηγούς (διευθυντές άμυνας) και γιαλαντζί 

συνταγματάρχες (ανώτερους λειτουργούς 
άμυνας), χωρίς καμιά εξειδίκευση στα θέ-
ματα άμυνας. Και, βέβαια, μόνο γέλωτα 
προκαλεί η αιτιολογία ότι θα απομακρυν-
θούν αξιωματικοί που έλιωσαν παντελόνια 
στα θρανία των στρατιωτικών σχολών και 
έχυσαν ιδρώτα στα πεδία ασκήσεων για 
να αντικατασταθούν με πολιτικό προσω-
πικό που όμως είναι «εξειδικευμένο» και 
έχει «συγκεκριμένες» γνώσεις σε θέματα 
άμυνας!! Αλήθεια, πού τις απέκτησαν τις 
γνώσεις αυτές;

Διευκρινίζουμε ότι εξειδικευμένους 
επιστήμονες, ιδιαίτερα σε θέματα διεθνών 
σχέσεων, διεθνούς δικαίου κ.λπ., χρειά-
ζεται ένα Υπουργείο Άμυνας, αλλά αυτοί, 
εφόσον δεν είναι στρατιωτικοί, μπορούν να 
υπηρετούν ως σύμβουλοι του Υπουργού 
Άμυνας χωρίς να είναι ενταγμένοι στην 
κλίμακα της ιεραρχίας του Υπουργείου 
ή του ΓΕΕΦ. Αυτό, άλλωστε, συμβαίνει σε 
όλα τα Υπουργεία Άμυνας των ευρωπαϊ-
κών χωρών. Αντίθετα, αυτή η διαδικασία 
που προωθεί το σχετικό νομοσχέδιο δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά η συγκρότηση ενός 
παράλληλου ΓΕΕΦ, ενός  παραεπιτελείου 
στις υπηρεσίες του ΓΔ, το οποίο, χωρίς να 
έχει καμιά αρμοδιότητα και λειτουργώντας 
έξω από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και το 
Σύνταγμα της Δημοκρατίας, θα έχει λόγο 
επί όλων των θεμάτων που αφορούν την 
άμυνα και ασφάλεια της Δημοκρατίας.   

Διατηρώ αμφιβολίες, αν η νέα δομή 
έγινε ύστερα από εισήγηση Βρετανών 
εμπειρογνωμόνων, όπως αναγράφεται 
στο σχετικό δημοσίευμα, και τούτο για-
τί είναι γνωστόν ότι, στις δημοκρατικές 
χώρες της Ευρώπης και της Δύσης, στις 
οποίες υπάρχει και στρατιωτική παράδοση 
πολλών ετών, ο πολιτικός -και όχι ο κρα-
τικός- έλεγχος των ΕΔ  θεωρείται εκ των 
ων ουκ άνευ για τη δημοκρατική λειτουρ-
γία του κράτους. Σε καμιά δημοκρατική 
χώρα δεν νοείται παρέμβαση κρατικών 
ή άλλων εξωθεσμικών παραγόντων στη 
λειτουργία των ΕΔ. Στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, 
καμιά χώρα δεν γίνεται μέλος, αν προ-
ηγουμένως δεν πληροί το κριτήριο του 
πολιτικού ελέγχου στις ΕΔ. Για τον σκοπό 
αυτό, στον Συνεταιρισμό για την Ειρήνη, 
τη γνωστή PfP, που στην ουσία αποτελεί 
τον προθάλαμο του ΝΑΤΟ, υπάρχει ιδι-
αίτερη θεματική για την εκπαίδευση των 
στελεχών, αναφορικά με τον πολιτικό και 
δημοκρατικό έλεγχο στις ΕΔ. Καλό είναι, 
λοιπόν, εκτελεστική εξουσία και Βουλή, 
η δημοκρατική ευαισθησία των οποίων 
δεν αμφισβητείται, να κάμουν δεύτερες 
σκέψεις επί του νομοσχεδίου, για να μην 
οδηγηθεί η άμυνα της χώρας σε αχρεία-
στες περιπέτειες. 
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Της Κυριακής
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Σ
ήμερα, εξηγώ γιατί η Τουρ-
κία έχει γίνει συνώνυμη 
με τα βασανιστήρια. Ταυ-
τόχρονα, τιμώ τη Διεθνή 
Ημέρα Υποστήριξης των 
Θυμάτων Βασανιστηρίων, 
η οποία σηματοδοτείται 

κάθε έτος στις 26 Ιουνίου.  
Αυτή η Διεθνής Ημέρα υπογραμμί-

ζει την αυστηρή απαγόρευση κατά των 
βασανιστηρίων που καταγράφεται σε 
διάφορες διεθνείς συμβάσεις, όπως τις 
Συμβάσεις της Γενεύης του 1949, την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου του 1950 και τη Σύμβαση κατά 
των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων 
Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής 
Μεταχείρισης ή Τιμωρίας του 1984. Η 
Τουρκία είναι κράτος-μέλος της κάθε 
Σύμβασης. Ωστόσο, συμμορφώνεται με 
την απαγόρευση που επιβάλλει η καθεμιά;

Περιφρόνηση
Τον Φεβρουάριο του 2020, το Ευρω-

παϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων (ΕΔΑΔ) δημοσίευσε ανανεωμένες 
επίσημες στατιστικές που αποκάλυψαν 
δύο σχετικές πραγματικότητες. 

Πρώτον, στο ΕΔΑΔ κατά τη διάρκεια των 
έξι δεκαετιών από το 1959, όταν εγκαθιδρύ-
θηκε το ΕΔΑΔ, έως το 2019, η Τουρκία 
απέκτησε το χειρότερο ρεκόρ από τα 47 
κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Αυτό οφείλεται στον τεράστιο αριθμό ξε-
χωριστών αποφάσεων, 3.224, στις οποίες 
το ΕΔΑΔ διαπίστωσε ότι η Τουρκία είχε 
παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

Δεύτερον, στο ΕΔΑΔ κατά την ίδια πε-
ρίοδο 1959-2019, αλλά σε σχέση με την 
απαγόρευση των βασανιστηρίων σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, 
η Τουρκία απέκτησε το δεύτερο χειρότερο 
ρεκόρ από τα 47 κράτη-μέλη. Αυτό οφείλε-
ται στον αρκετά μεγάλο αριθμό αποφάσεων, 
31, στις οποίες το ΕΔΑΔ διαπίστωσε ότι η 
Τουρκία είχε παραβιάσει την απαγόρευση 
των βασανιστηρίων (Πηγή: «Overview: 
ECHR: 1959-2019», ΕΔΑΔ, 2020, σελί-
δες 3 & 9, www.echr.coe.int/Documents/
Overview_19592019_ENG.pdf).

«Μέθοδοι βασανιστηρίων 
και κακομεταχείρισης»

Σε μια έκθεση του Μαρτίου του 2017, η 
Υπηρεσία του Υπάτου Αρμοστή του Οργα-
νισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) επικε-
ντρώθηκε στην τρομακτική κατάσταση στη 
νοτιοανατολική Τουρκία από τον Ιούλιο του 
2015 έως τον Δεκέμβριο του 2016 και, με 
βάση τη μαρτυρία της Ένωσης Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, εξήγησε ότι «οι μέθοδοι 
βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης» των 
τουρκικών Αρχών περιλαμβάνουν:

«Τη ρίψη γροθιών και μπουνιών κατά 
των κρατουμένων· τη σεξουαλική βία, όπως 
τον βιασμό και την απειλή του βιασμού· 
τη στέρηση βασικών αναγκών, όπως το 
νερό, τα τρόφιμα και ο ύπνος· τη στέρη-
ση των ιατρικών προμηθειών (λόγω της 
οποίας ορισμένοι κρατούμενοι φέρονται 
ότι προσβλήθηκαν από ηπατίτιδα Β)· το 
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Υπάρχουν βασανιστήρια 
στην Τουρκία και στα κατεχόμενα;
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υποχρεωτικό γονάτισμα για ώρες με χει-
ροπέδες στα χέρια πίσω από την πλάτη του 
κρατουμένου· και τη λεκτική κατάχρηση, 
την ψυχολογική βία και τον εκφοβισμό».

Η ίδια έκθεση της OHCHR παρατήρησε 
ότι στην Τουρκία υπάρχει «συστηματική 
ατιμωρησία» προς όφελος των δυνάμεων 
ασφαλείας. Αυτό, παρά «τους ισχυρισμούς 
για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
εξωδικαστικών δολοφονιών, των εξανα-
γκαστικών εξαφανίσεων, των βασανιστη-
ρίων και της παράνομης καταστροφής 
χιλιάδων σπιτιών» (Δείτε: www.ohchr.
org/Documents/Countries/TR/OHCHR_
South-East_TurkeyReport_10March2017.
pdf, παραγράφους 49, 50 & 63 και www.
ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=21342).

Πίσω από τέτοιες λεπτομέρειες βρίσκο-
νται ευάλωτα άτομα, το οποία έχουν υποστεί 
ανυπόφορο σωματικό ή διανοητικό πόνο, 
σε φρικτές περιστάσεις, στα χέρια άκαρδων 
εκπροσώπων του τουρκικού κράτους. 

Φρικτές περιστάσεις
Επιβεβαιωμένο σύμβολο της φρίκης 

είναι η προσφεύγουσα στην ιστορική υπό-
θεση Aydin v Turkey [1997] ECHR 75. 
Σύμφωνα με μια ελληνική περίληψη της 
υπόθεσης, που προετοιμάστηκε από την 
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και δημοσιεύθεικε από το ΕΔΑΔ:

«Η προσφεύγουσα, μια νεαρή Τουρ-
κάλα κουρδικής καταγωγής (στην ηλικία 
των 17 ετών κατά τον κρίσιμο χρόνο), συ-
νελήφθη [από τις τουρκικές Αρχές] χωρίς 
εξήγηση και προφυλακίστηκε, μαζί με άλλα 
δύο μέλη της οικογένειάς της. Της έδεσαν 
τα μάτια, τη χτύπησαν, της αφαίρεσαν με 
τη βία τα ρούχα, την τοποθέτησαν σε ένα 
λάστιχο και την κατέβρεξαν με νερό υπό 
πίεση προτού πέσει θύμα βιασμού από 
μέλος των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ στη 
συνέχεια χτυπήθηκε ξανά για περίπου μια 
ώρα από περισσότερα πρόσωπα. Από την 
ιατρική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στη 
συνέχεια από γιατρό που δεν είχε χειριστεί 
ποτέ υπόθεση βιασμού, προέκυψε ότι ο παρ-
θενικός της υμένας είχε σκιστεί και ότι έφερε 
εκτεταμένους μώλωπες στους μηρούς της. 
Η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε περαιτέρω 
ότι οι Αρχές εκφόβιζαν και παρενοχλούσαν 
την ίδια και την οικογένειά της για να τους 
εξαναγκάσουν να αποσύρουν την προσφυγή 
που είχαν υποβάλει ενώπιον του ΕΔΑΔ».

Το ΕΔΑΔ αποφάσισε ότι τέτοιες πράξεις 
ισοδυναμούσαν με βασανιστήρια και ότι 
η Τουρκια έφερε ευθύνη:

«Το Δικαστήριο επεσήμανε ότι ο βια-
σμός κρατουμένης από δημόσιο λειτουρ-
γό πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί μία 
ιδιαίτερα σοβαρή και αποτρόπαια μορφή 
κακομεταχείρισης, δεδομένης της ευκο-
λίας με την οποία ο δράστης μπορεί να 
εκμεταλλευτεί την ευάλωτη θέση και την 
αδύναμη αντίσταση του θύματός του. Επι-
πρόσθετα, ο βιασμός αφήνει βαθιές ψυχικές 
πληγές στο θύμα που δεν επουλώνονται 
με το πέρασμα του χρόνου τόσο γρήγορα, 
όσο άλλες μορφές σωματικής και ψυχικής 

βίας. Αυτή η εμπειρία δημιούργησε στην 
προσφεύγουσα αίσθημα ταπείνωσης και 
βιασμού τόσο σωματικού, όσο και ψυχικού. 

«Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η σω-
ρευτική άσκηση πράξεων σωματικής και 
ψυχικής βίας εις βάρος της προσφεύγουσας 
όσο βρισκόταν υπό κράτηση και η ιδιαιτέ-
ρως σκληρή πράξη του βιασμού την οποία 
υπέστη ισοδυναμούσαν με βασανιστήρια, 
παραβιάζοντας το Άρθρο 3 (απαγόρευση 
των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή 
εξευτελιστικής μεταχείρισης) της Σύμβασης. 

»Επιπρόσθετα, η διεξοδική και απο-
τελεσματική διερεύνηση καταγγελίας 
βιασμού από δημόσιο λειτουργό κατά 
τη διάρκεια της κράτησης προϋποθέτει την 
εξέταση του θύματος, με την απαιτούμενη 
προσοχή, από ανεξάρτητους ιατρούς με 
τη σχετική εξειδίκευση. Αυτό δεν συνέβη 
εν προκειμένω, καθιστώντας την έρευνα 
ανεπαρκή και στερώντας από την προ-
σφεύγουσα την πρόσβαση σε αποζημί-
ωση, κατά παράβαση του Άρθρου 13 
(δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής) 
της Σύμβασης». (Πηγή: «Βία κατά των 
γυναικών», ΕΔΑΔ, Ιούνιος 2017, σελί-
δες 6-7 www.echr.coe.int/Documents/
FS_Violence_Woman_ELL.pdf).

«Φάλαγγα»
Σε μια άλλη υπόθεση, Atesoglu v Turkey 

[2015] ECHR 63, η τουρκική κυβέρνηση 
δεν αρνήθηκε ότι τα αφτιά ενός κρατου-
μένου είχαν τραβηχτεί και ότι, επίσης, 
υποβλήθηκε σε «φάλαγγα» («falakka»). 
Δηλαδή, κοπανήθηκαν τα γυμνά του πόδια. 
Το ΕΔΑΔ αποφάσισε ότι η Τουρκία ήταν 
υπεύθυνη για την επιβολή βασανιστηρίων.

Η «φάλαγγα» και άλλες αβάσταχτες 
μέθοδοι βασανιστηρίων απεικονίστηκαν 
στο «Midnight Express» (1978), το γλαφυρό 
κινηματογραφικό έργο του κορυφαίου 
Βρετανού σκηνοθέτη Alan Parker.

«Συστηματικά βασανιστήρια»
Το 2020, νέες λεπτομέρειες και σοκα-

ριστικοί ισχυρισμοί παρουσιάστηκαν σε 
δύο πολυσέλιδες εκθέσεις – «Systematic 
Torture & Ill-Treatment in Turkey» των 
Advocates of Silenced Turkey και «Impunity: 
An Unchanging Rule in Turkey» των Human 
Rights Defenders (Αυτές οι εκθέσεις και 
τα σχετικά δελτία Τύπου βρίσκονται εδώ: 
https://silencedturkey.org/wp-content/
uploads/2020/01/SYSTEMATIC-
TORTURE-AND-ILL-TREATMENT-IN-
TURKEY-January-5th.pdf, https://fidu.it/
wp-content/uploads/2020/06/IMPUNITY-
AN-UNCHANGING-RULE-IN-TURKEY.
pdf, https://silencedturkey.org/systematic-
torture-and-ill-treatment-in-turkey και https://
humanrights-ev.com/joint-report-impunity-
an-unchanging-rule-in-turkey/).

Τα κατεχόμενα
Το 1974, ο Πρέσβης Ζήνωνας Ρωσσί-

δης, μόνιμος αντιπρόσωπος της ΚΔ στον 
ΟΗΕ, ισχυρίστηκε επανειλημμένα ότι, στα 
εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) 
υπό τουρκική κατοχή, η Τουρκία διέ-
πραξε βασανιστήρια εναντίον ανδρών, 
γυναικών και παιδιών. Για παράδειγμα, 

τη δουλειά τους. (Πηγή: www.state.gov/
wp-content/uploads/2020/02/CYPRUS-
2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf, 
σελίδες 27 & 34).

Αυτή η έκθεση υποδηλώνει σιωπηρά ότι, 
στα κατεχόμενα, μπορεί να διαπράττονται 
βασανιστήρια και, επομένως, εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου 
και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, αλλά συγκαλύπτονται.

Ο ΟΗΕ
Ενόψει των βασανιστηρίων, άλλων 

φρικαλεοτήτων και σοκαριστικών ισχυ-
ρισμών με τα οποία η Τουρκία έχει γίνει 
συνώνυμη, τι έκανε ο ΟΗΕ στις 17 Ιου-
νίου 2020; Μήπως εξουσιοδότησε τις 
Αρχές της UNFICYP να διαπιστώσουν 
εάν, στα κατεχόμενα, χρησιμοποιηθήκαν 
βασανιστήρια στο παρελθόν ή εάν χρη-
σιμοποιούνται σήμερα; 

Λυπάμαι, άλλα η απάντηση είναι 
«όχι». Στις 17 Ιουνίου, ο ΟΗΕ και πάλι 
κηλίδωσε τη φήμη του, όταν αποδέχθηκε 
την πρόταση της τυραννικής κυβέρνησης 
της Τουρκίας και εξέλεξε έναν Τούρκο 
διπλωμάτη ως Πρόεδρο της Γενικής 
Συνέλευσης (Δείτε: www.mfa.gov.tr/
no_60_-buyukelci-volkan-bozkir-in-
bmgk-baskanligi-hk.en.mfa και https://
turkey.un.org/en/49763-volkan-bozkir-
elected-president-75th-session-unga).

Σε αυτόν τον άδικο κόσμο, τo ψάρι, 
πράγματι, βρομάει από το κεφάλι.

*Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Οι από-

ψεις του είναι προσωπικές

ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟ ΤΟΥ 2020, ΤΟ ΕΥΡΩΠΆΪΚΟ ΔΙΚΆΣΤΉ-
ΡΙΟ ΆΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΆΙΩΜΆΤΩΝ (ΕΔΆΔ) ΔΉΜΟΣΙΕΥΣΕ 
ΆΝΆΝΕΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΉΜΕΣ ΣΤΆΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΆΠΟΚΆ-
ΛΥΨΆΝ ΔΥΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΆΓΜΆΤΙΚΟΤΉΤΕΣ. ΠΡΩΤΟΝ, 
ΣΤΟ ΕΔΆΔ ΚΆΤΆ ΤΉ ΔΙΆΡΚΕΙΆ ΤΩΝ ΕΞΙ ΔΕΚΆΕΤΙΩΝ ΆΠΟ 
ΤΟ 1959, ΟΤΆΝ ΕΓΚΆΘΙΔΡΥΘΉΚΕ ΤΟ ΕΔΆΔ, ΕΩΣ ΤΟ 
2019, Ή ΤΟΥΡΚΙΆ ΆΠΕΚΤΉΣΕ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΡΕΚΟΡ 
ΆΠΟ ΤΆ 47 ΚΡΆΤΉ-ΜΕΛΉ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΉΣ ΕΥΡΩ-
ΠΉΣ. ΔΕΥΤΕΡΟΝ, ΣΤΟ ΕΔΆΔ ΚΆΤΆ ΤΉΝ ΙΔΙΆ ΠΕΡΙΟΔΟ, 
1959-2019, ΆΛΛΆ ΣΕ ΣΧΕΣΉ ΜΕ ΤΉΝ ΆΠΆΓΟΡΕΥΣΉ ΤΩΝ 
ΒΆΣΆΝΙΣΤΉΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΆ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 3 ΤΉΣ ΕΥΡΩ-
ΠΆΪΚΉΣ ΣΥΜΒΆΣΉΣ, Ή ΤΟΥΡΚΙΆ ΆΠΕΚΤΉΣΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΡΕΚΟΡ ΆΠΟ ΤΆ 47 ΚΡΆΤΉ-ΜΕΛΉ

στις 6 Δεκεμβρίου 1974, ειδοποίησε τον 
ΟΗΕ γραπτώς ότι στη Μια Μηλιά στις 
15 Αυγούστου 1974 φυλακίστηκαν 150 
αιχμάλωτοι σε έναν κλίβανο και υποβλή-
θηκαν σε βασανιστήρια. Από αυτούς, «30 
τουφεκίστηκαν» (Πηγή: Έγγραφο του ΟΗΕ 
S/11569, Παράρτημα 1, σελίδα 1).

Πιο πρόσφατα, στην Έκθεσή του για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα που δημοσιεύθηκε 
στις 11 Μαρτίου 2020, το αμερικανικό 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρατήρησε ότι, στα 

κατεχόμενα, «ο «νόμος» δεν αναφέρεται 
ρητά στα βασανιστήρια». Ακόμη χειρότερα: 

«H Τουρκοκυπριακή Ένωση Δημοσι-
ογράφων ανέφερε ότι οι ‘αρχές’ εμπόδιζαν 
τους δημοσιογράφους να διερευνήσουν ορι-
σμένα θέματα, όπως τις αυτοκτονίες και τους 
ισχυρισμούς για επιτέλεση αστυνομικών 
βασανιστηρίων ή βιαιοπραγιών εντός των 
στρατιωτικών ή αστυνομικών συστημάτων». 

Μάλιστα, οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι 
«άσκησαν αυτολογοκρισία» μήπως χάσουν 



Καλώς ο νεοδιορισθείς  με την επα-
νεκλογή Αναστασιάδη το 2018,  
Υπουργός  Εξωτερικών, Νίκος 

Χριστοδουλίδης, ανακοίνωνε τότε τη δι-
αμόρφωση  Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλει-
ας. Όμως η μη δημοσιοποίησή της όπως 
είχε υποσχεθεί  και παραδοξότητες που 
διακρίνουν την υπόθεση αυτή δημιουρ-
γούν αμφισβητήσεις και ερωτηματικά που  
απαιτούν πειστικές απαντήσεις.

Η Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας αφορά 
την ανάπτυξη και αξιοποίηση παραγόντων 
ισχύος του κράτους για την επίτευξη στόχων 
εθνικής ασφάλειας. Τον Νοέμβριο του 2018, 
λοιπόν, ο Κύπριος Υπουργός ανακοίνωνε 

από το βήμα συνεδρίου ότι μετά από μακρά 
διαδικασία διαβουλεύσεων ολοκλήρωνε την 
εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής  Ασφάλειας 
για την Κύπρο, κάτι το οποίο είπε για «πρώτη 
φορά γίνεται» και ότι «σύντομα διαβαθμι-
σμένη έκδοσή της θα είναι διαθέσιμη στο 
κοινό» (ΚΥΠΕ, 15/11/2018).

Βέβαια, για χάρη της ιστορίας αναφέ-
ρεται ότι ο υπογεγραμμένος από το 1979 
μέχρι και πριν από μερικά χρόνια  πρότεινε 
επανειλημμένα σε διαδοχικές κυβερνή-
σεις τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής 
ασφάλειας και αμυντικής στρατηγικής. 
Παρέδωσε σωρεία υπομνημάτων με λε-
πτομερή σχέδια και μελέτες, θέτοντας τις 
υπηρεσίες του στη διάθεσή τους – άνευ 
οποιασδήποτε αμοιβής ή δημοσιότητας. 
Όμως, εκτός από ευχαριστίες και επαινετικά 
λόγια, δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον.

Τώρα υπάρχει κυβέρνηση, η οποία 
λίγο μετά την εκλογή της ανακοίνωσε διά 
στόματος Υπουργού Εξωτερικών πως η 
εκπόνηση  μιας τέτοιας στρατηγικής ήταν 

στο τελικό της στάδιο και έπεται διάχυσή 
της. Ωστόσο, οι διακηρύξεις αυτές παρα-
μένουν, ακόμη,  δημοσίως τουλάχιστον, 
γράμμα κενό, ενώ ορισμένες παραδοξό-
τητες έχουν ως ακολούθως:

Πρώτον, παρόλο που η διακήρυξη 
περί δημιουργίας Εθνικής Στρατηγικής 
Ασφάλειας έγινε το 2018, εντούτοις στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών 
ένας από τους τομείς δραστηριοτήτων του 
το  2016, που παραμένει καταγραμμένο 
μέχρι σήμερα, είναι κάτω από τον τίτλο 
«ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». 
Πρόκειται όμως για επικεφαλίδα χωρίς 
περιεχόμενο – μία λευκή σελίδα που ανα-
γράφει μόνο πως «η τελευταία ενημέρωση 
έγινε στις 17/05/2016, η ώρα 11:44:55 
ΑΜ»!  (http://www.mfa.gov.cy). Δικαίως 
ή αδίκως λοιπόν διαπορεί κανείς: Μήπως 
αντίθετα με τις διακηρύξεις περί διαμόρ-
φωσης Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας, 
αυτή υπάρχει μόνο ως διακήρυξη και 
τίποτε περισσότερο; 

Δεύτερον, αντίθετα με την υπόσχεση 
ότι επίκειται  δημοσίευση της Εθνικής 
Στρατηγικής Ασφάλειας, εντούτοις έχει πα-
ρέλθει  περισσότερος από ενάμιση χρόνος 
χωρίς να έχει υλοποιηθεί. Ο συνειρμός 
εδώ είναι: Μήπως τελικά  η διακήρυξη 
αυτή ήταν απλώς ενθουσιώδης  έκφραση 
προθέσεων;  Εξάλλου, για να εκπονηθεί 
«επιστημονικά» θεμελιωμένη Εθνική 
Στρατηγική  Ασφάλειας είναι αναγκαία  
η ύπαρξη τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμο-
σύνης και υποδομής. Υπάρχουν αυτά στο 
Υπουργείο; Επίσης, μήπως αποφεύγεται 
δημοσίευσή της, επειδή αυτή στηρίζεται σε 
προσωπικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις, οι  
οποίες πιθανόν να μην εξασφαλίζουν τον 
απαραίτητο βαθμό εσωτερικής ομοψυχίας,  
που αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση 
συλλογικής προώθησής της; Μήπως η 
κυβέρνηση αισθάνεται ανασφαλής, γιατί 
πρόνοιες πιθανόν να παρερμηνευθούν 
από άλλους διεθνείς δρώντες;

Τρίτον, οι καλές σχέσεις και συνεργασία 

με τις ΗΠΑ και η ενίσχυσή τους είναι εκ των 
ων ουκ άνευ, όπως και με άλλες δυνάμεις 
διεθνώς, τηρώντας  βέβαια προσεκτικά 
τις ισορροπίες εκείνες που εξυπηρετούν 
καλύτερα τα συμφέροντα της Κύπρου. 
Όμως, το να εμπλέκονται ενεργά τρίτοι 
στη χάραξη της εθνικής σου στρατηγικής, 
διερωτάται κανείς: Ποιανού  τα συμφέροντα 
πραγματικά θα εξυπηρετεί  η χάραξη και 
άσκηση μιας τέτοιας στρατηγικής; Έχουν 
αυτοί  οι τρίτοι την ίδια ιεράρχηση των 
σε βάρος τους προκλήσεων και απειλών 
από την Τουρκία, όπως η Κυπριακή Δη-
μοκρατία, για να συμβάλουν μέσω της 
στρατηγικής αυτής στην αντιμετώπισή της 
ή έχουν άλλες προτεραιότητες που θα 
ήθελαν με τη συναίνεση της Λευκωσίας 
να εξυπηρετήσουν;  Όπως αποκαλύπτεται 
μέσα από τις «Διαπιστώσεις» των Γερου-
σιαστών  του Αμερικανικού Κογκρέσου, 
στο Νομοσχέδιο  που κατέθεσαν πέρσι και  
διαβάζεται ως «Eastern Mediterranean 
Security and Energy Partnership Act 

2019»:  «Αξιωματούχοι των Ηνωμένων 
Πολιτειών έχουν βοηθήσει την κυβέρνη-
ση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την 
επεξεργασία της εθνικής στρατηγικής 
ασφάλειας αυτού του έθνους» ( Sec. 2, 
παρ. 19, σ. 5). Ποιοι άλλοι «σύμμαχοί» μας 
είχαν παρόμοια ή και μεγαλύτερη ανάμειξη 
στην εκπόνηση αυτής της στρατηγικής;

Η σιγή από πλευράς υπευθύνων για 
την ενεργό ανάμειξη τρίτων στη χάραξη 
της Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας και 
οι παραδοξότητες και τα ερωτήματα που 
έχουν καταγραφεί πιο πάνω, είναι πράγματα 
περίεργα. Πρέπει να τύχουν εμπεριστα-
τωμένης απάντησης από τους αρμοδίους, 
διαφορετικά  θα συνεχίσουν να διαβρώνουν 
την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους. Η 
δε δημοσίευση της Εθνικής Στρατηγικής 
Ασφάλειας, αν είναι σωστή και τεκμηριω-
μένη, θα μπορούσε ακόμη και να ενισχύσει 
την εικόνα της κυβέρνησης.

* Πρώην βουλευτής, Ειδικός σε Θέματα
Άμυνας και Στρατηγικής

ΔΡ ΆΡΙΣΤΟΣ 
ΆΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ*

Η ΤΟΥΡΚΊΑ, ΠΑΊΖΟΝΤΑΣ ΣΤΑ 
ΔΥΟ ΕΠΊΚΊΝΔΥΝΑ ΤΑΜΠΛΟ 
ΗΠΑ ΚΑΊ ΡΩΣΊΑΣ, ΚΊΝΔΥΝΕΥΕΊ 
ΝΑ ΧΑΣΕΊ ΤΗΝ ΕΥΝΟΊΑ ΚΑΊ ΤΩΝ 
ΔΥΟ. Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΊΣΚΕ-
ΨΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΊ-
ΚΩΝ ΚΑΊ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΊΑΣ 
ΛΑΒΡΟΦ ΚΑΊ ΣΟΥΓΚΟΙ ΣΤΗΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥΠΟΛΗ ΤΗΝ 
ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΒΔΟΜΑΔΑ, ΔΕΝ 
ΕΊΝΑΊ ΑΣΧΕΤΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΑΡΕ-
ΣΚΕΊΑ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΓΊΑ ΤΗΝ 
ΕΠΊΔΡΟΜΊΚΗ ΠΟΛΊΤΊΚΗ ΤΗΣ 
ΑΓΚΥΡΑΣ ΣΤΗ ΛΊΒΥΗ ΚΑΊ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΊΩΝ 
ΚΥΡΊΑΡΧΊΚΩΝ ΔΊΚΑΊΩΜΑΤΩΝ 
ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΟΥΡ-
ΚΟΛΊΒΥΚΟ ΜΝΗΜΟΝΊΟ

Της Κυριακής

8μένουμεασφαλείς
staysafe 10μένουμεασφαλείς

staysafe

Τ
α πάντα ρει και τίποτα 
δεν μένει το ίδιο(*), έλεγε 
ο Ηράκλειτος ο Εφέσιος 
(προσωκρατικός φιλόσο-
φος), ενώ σημείωνε πως 
δεν μπορείς να μπεις δυο 
φορές στο ίδιο ποτάμι 

(ποταμώ ουκ έστιν εμβήναι δις τω αυτώ).
Αυτήν τη διαλεκτική προσέγγιση της 

συνεχούς αλλαγής που διέπει ως νόμος το 
σύμπαν, δεν την αντιλαμβάνονται όσοι ζουν 
με εμμονές, φοβικά σύνδρομα και δέος 
μπροστά σε δυνάμεις και υπερδυνάμεις, 
στις οποίες είναι έτοιμοι να υποκύψουν 
υπό το βάρος πιέσεων και εκβιασμών. 
Θεωρούν τα πάντα στατικά και αναλ-
λοίωτα, λες και το φως δεν διαδέχεται 
το σκότος. Κωπηλατούν αντίθετα με το 
ρεύμα, σαν να θέλουν να σταματήσουν 
με το δάκτυλο  ένα πελώριο κύμα που 
έρχεται καταπάνω τους.

Στην Κύπρο, επιβιώσαμε ως λαός, γιατί 
κρατηθήκαμε γερά από τις ρίζες μας. Τη 
γλώσσα, τη θρησκεία, τα ήθη και τις παρα-
δόσεις μας. Ενίοτε και με εκπτώσεις, αλλά 
κρατούμε ακόμα γερά  το κομποσκοίνι 
του παρελθόντος στην αέναη πορεία προς 
το μέλλον. Γυρίζοντας πίσω τις Δέλτους 
της  ιστορίας της Κύπρου θα δούμε πόσοι 
κατακτητές πέρασαν αφήνοντας πίσω βαθιά 
αποτυπώματα, θανατικό, λεηλασίες και κα-
ταστροφές. Εκείνα όμως που δεν κατάφεραν  
να ξεριζώσουν ή να αφανίσουν είναι την 
γλώσσα μας και τον πολιτισμό μας. Δεν 
είναι τυχαία που ο εθνικός μας ποιητής 
Βασίλης Μιχαηλίδης ύμνησε παραστατικά 

Τα πάντα ρει, μηδέποτε
κατά τ’ αυτό μένειν*

με τη ραψωδία της 9ης Ιουλίου τη θυσία 
των επισκόπων επί Τουρκοκρατίας, με 
τη φωνή του Κυπριανού να λέει:

«Αμμά ξερε πως ίλαντρον όντας κοπεί 
καβάτζιν

τριγύρου του πετάσσουνται τρακόσια 
παραπούλια…».

Την ώρα που η Τουρκία κλιμακώνει τις 
πιέσεις και τους εκβιασμούς εναντίον της 
Κύπρου και της Ελλάδας και οι λεγόμενοι 
σύμμαχοί μας ψάχνουν δικαιολογίες και 
αιτιάσεις για να μην της επιβληθούν επώ-
δυνες  κυρώσεις, φάλτσες ακούγονται και οι 
φωνές από τα γνωστά κόμματα - πάντα στον 
ίδιο τον σκοπό -  ζητώντας επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Τόνοι 
νερού χύθηκαν στο ποτάμι του Κυπριακού 
από τον τερματισμό των συνομιλιών στο 
ελβετικό θέρετρο του  Κραν Μοντανά. Τίποτε 
δεν είναι πλέον το ίδιο, όπως πριν από τρία 
χρόνια. Η Τουρκία όχι μόνον αγνοεί τις φωνές 
από την Κύπρο, αλλά αγνοεί περιφρονητικά 
και αλαζονικά τις εκκλήσεις ΝΑΤΟϊκών  
της συμμάχων, καθώς και της Ρωσίας, με 
την οποία υποτίθεται ότι συνεργάζονται 
και έχουν συναλλαγές δισεκατομμυρίων 
δολαρίων.

Αλαζονεία και τακτικισμοί
Προσώρας φαίνεται η υπεροχή της 

Τουρκίας στα διάφορα πεδία πολέμου, 
με τον Ερντογάν να καλπάζει στο άτι της 
αλαζονείας και τον επικεφαλής του τουρ-
κικού στρατού Χ. Ακάρ να σκορπά απειλές 
με αποδέκτες συμμάχους και αντιπάλους. 
Η ηγεσία του ΝΑΤΟ, η ελίτ της Ε.Ε. και ο 

ΟΗΕ περιορίζονται στις γνωστές ρητορείες 
και νουθεσίες, για να επαληθευτεί για πολ-
λοστή φορά ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν 
ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία κείται στον 
αναπνευστήρα και πνέει τα λοίσθια. 

Η Τουρκία έχει στραφεί εναντίον όλων 
και έχει ανοίξει πολλά μέτωπα πολέμου, 
τα οποία δεν θα αντέξουν για πολύ, καθότι 
τα εσωτερικά προβλήματα της αχανούς 
αυτής χώρας έχουν συσσωρευτεί και 
προμηνύουν μια εκρηκτική κατάσταση.

Η αμερικανική στήριξη
προς την Τουρκία

Ο πρώην σύμβουλος ασφάλειας του 
Αμερικανού Προέδρου, Τζ. Μπόλτον, στο 
πολυδιαφημιζόμενο βιβλίο του, γράφει για 
τις σχέσεις Τραμπ - Ερντογάν, που δεν 
αποτελούν «αποκαλύψεις». Είναι γνωστό 
τοις πάσι ότι σε κρίσιμες στιγμές ο Τραμπ 
ήταν αυτός που έριξε το βάρος του για να 
αποτραπεί μια συνολικότερη ρήξη με την 
Τουρκία, αλλά και για να ικανοποιηθούν 
συγκεκριμένα αιτήματα της Τουρκίας, ιδίως 
σε σχέση με τη Συρία και το αίτημα για μια 
ζώνη ασφαλείας που να εξασφαλίζει την 
Τουρκία έναντι του «υπαρξιακού» φόβου 
για μια οιονεί κουρδική κρατική οντότητα.

Ωστόσο, αν κάτι εντυπωσιάζει από την 
αφήγηση του Μπόλτον, είναι το πώς αντι-
μετώπιζε αυτές τις επιλογές του Τραμπ 
ένα μέρος του αμερικανικού πολιτικού, 
στρατιωτικού και διπλωματικού κατεστη-
μένου. Η αφήγηση του Μπόλτον, ενός από 
τα πιο επιθετικά «γεράκια» της Ουάσιγκτον, 
αντανακλά και τη δική του εμμονή για 

μια πολύ πιο επιθετική και παρεμβατική 
Αμερική, που θα κλιμάκωνε την αντιπα-
ράθεση και με τη Ρωσία και με την  Κίνα, 
αλλά και με τοπικές ισχυρές δυνάμεις 
όπως το Ιράν. Στις ΗΠΑ υπάρχουν διά-
φορες σχολές σκέψης για την εξωτερική 
πολιτική. Η μια είναι   αυτή που θεωρεί  
ότι οι ΗΠΑ πρέπει να περιορίσουν την 
έκθεσή τους σε συγκρούσεις τις οποίες 
δεν μπορούν να φέρουν εις πέρας ή να 
διαχειριστούν, στην οποία φαίνεται να  
ανήκει ο Τραμπ. Η άλλη είναι αυτή που 
επιμένει ότι πρέπει με κάθε τρόπο οι ΗΠΑ 
να συντηρούν ανοιχτές εστίες, ενισχύοντας 
την ηγεμονία τους ως υπερδύναμη.

Μέρος των ίδιων αμφιταλαντεύσεων 
είναι και η  αντιπαράθεση εντός του δι-
πλωματικού και στρατιωτικού κατεστη-
μένου των ΗΠΑ ως προς τη σχέση με την 
Τουρκία. Από τη μια υπάρχει η άποψη 
που θεωρεί ότι, παρ’όλες τις εντάσεις και 
τις αντιπαραθέσεις, η Τουρκία παραμένει 
μια εξαιρετικά σημαντική σύμμαχος, με 
την οποία θα πρέπει να βρεθεί ένα επί-
πεδο συνεννόησης ώστε να μη διαρραγεί 
η συμμαχία. Από την άλλη, υπάρχει η 
θέση που λέει ότι η Τουρκία έχει πάρει 
μια σαφή επιλογή για μια «ευρασιατική» 
στρατηγική, που ωθεί σε ρήξη ουσιαστικά 
με τη Δύση. Η άποψη αυτή θεωρεί ότι αυτό 
καταδεικνύουν και οι αναβαθμισμένες 
ρωσοτουρκικές σχέσεις και η όλη ρητο-
ρική της Τουρκίας. Ωστόσο, η Τουρκία 
γνωρίζει αυτές τις  ταλαντεύσεις  και εκ-
μεταλλεύεται όσο μπορεί την πολιτική 
Τραμπ και αυτών που δεν επιθυμούν την 

ολοκληρωτική ρήξη ανάμεσα σε ΗΠΑ 
και Τουρκία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο 
ότι η Τουρκία το τελευταίο διάστημα έχει 
κατεβάσει  όσο μπορεί τους τόνους ως προς 
την κριτική στις ΗΠΑ και με διάφορους 
τακτικισμούς εμφανίζεται να έχει σοβαρές 
διαφωνίες με τη Ρωσία (στα πεδία Συρίας 
και Λιβύης), επιχειρώντας να συντηρεί 
την εύνοια των ΗΠΑ.

Η Τουρκία, παίζοντας στα δύο επικίν-
δυνα ταμπλό ΗΠΑ και Ρωσίας, κινδυνεύει 
να χάσει την εύνοια και των δύο. Η ακύ-
ρωση της επίσκεψης των Υπουργών Εξω-
τερικών και Άμυνας της Ρωσίας Λαβρόφ 
και Σουγκόι στην Κωνσταντινούπολη την 
περασμένη εβδομάδα, δεν είναι άσχετη 
με τη δυσαρέσκεια της Μόσχας για την 
επιδρομική πολιτική της Άγκυρας στη 
Λιβύη και την παραβίαση των θαλάσσιων 
κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών 
με το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Κύπρος και Ελλάδα, οι οποίες κινδυ-
νεύουν περισσότερο από τη νεο-οθωμανι-
κή στρατηγική της Τουρκίας, βρίσκονται, 
δυστυχώς, μεταξύ σφύρας και άκμονος. 
Παρότι έχουν εκχωρήσει ουκ ολίγα κυριαρ-
χικά δικαιώματά τους στις ΗΠΑ (ιδιαίτερα 
η Ελλάδα από τις κυβερνήσεις Τσίπρα-
Μητσοτάκη), δεν διεκδικούν δυναμικά 
και με αξιώσεις. Ούτε και απευθύνονται 
στο αντίπαλον δέος, που είναι η Ρωσία, 
για να πετύχουν πιο ουσιαστική στήριξη. 
Αρκούνται με τις κατευναστικές νουθεσίες 
από ΗΠΑ και Ε.Ε.

Κύπρος και Ελλάδα μπορούν να πετύ-
χουν πολλά, φτάνει να αξιοποιήσουν όλα 
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τα δεδομένα που έχουν στη φαρέτρα τους, 
καθώς και τη γεωστρατηγική τους θέση. 
Εάν η Ελλάδα δεν μπορεί, ας το επιχειρή-
σει τουλάχιστον η Κύπρος. Αξιοποιώντας 
κάθε σύμμαχο ή δυνητικό αντίπαλο των 
συμμάχων. Στόχος, να καταφέρουμε το 
ανέλπιστο, που είναι η απελευθέρωση 
της πατρίδας μας και η απαλλαγή από 
τον βραχνά της τουρκικής κατοχής.

«Εάν μη έλπηται ανέλπιστον, 
ουκ εξευρήσει»

Ο Ηράκλειτος έλεγε πως όποιος δεν 
ελπίζει στο ανέλπιστο, δεν θα το βρει. «Εάν 
μη έλπηται ανέλπιστον, ουκ εξευρήσει».

Η ιστορία παραθέτει πολλά παραδείγ-
ματα, όπου το ανέλπιστο έγινε εφικτό. Το 
ακατόρθωτο, κατορθωτό.

Ποιος θα περίμενε την επανένωση του 
βόρειου και νότιου Βιετνάμ και ότι ο στρατός 
της πανίσχυρης και αήττητης Αστερόεσσας 
θα επέστρεφε πίσω με κατεβασμένα τα 
σκέλια; Ή ποιος θα πίστευε ποτέ ότι το τείχος 
του Βερολίνου θα έπεφτε και η Δυτική με 
την Ανατολική Γερμανία θα αναδύονταν 
σε κράτος ενιαίο και ακέραιο, αποκτώντας 
τη σημερινή του ισχύ στην Ε.Ε.;

Όταν στις 30 Απριλίου του 1975 οι 
τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες απο-
χωρούσαν από το Βιετνάμ ηττημένοι, ο 
τότε διοικητής της CIA είπε: «Νομίζω ότι 
κάναμε ένα βασικό λάθος σε αυτόν το πόλεμο, 
τον θεωρήσαμε μόνο δουλειά του στρατού». 

Αυτά τα λόγια αποδεικνύουν ότι η πιο 
ισχυρή στρατιωτική δύναμη στη σύγχρονη 
ιστορία ταπεινώθηκε από την αποφασιστι-
κότητα, την εφευρετικότητα και τη  γενναι-
ότητα ενός ολόκληρου λαού, που πάλευε 
για το δικαίωμα να ορίζει τη μοίρα του.

Ο αγώνας του βιετναμέζικου λαού 
υπήρξε πραγματικά μεγαλειώδης. Η ση-
μαντικότερη παρακαταθήκη που άφησε 
ήταν το ότι συνέτριψε την πεποίθηση πως 
ο ιμπεριαλισμός είναι αήττητος.

Οι Βιετκόγκ και το Βόρειο Βιετνάμ πολε-
μούσαν για την απελευθέρωση και ένωση 
της πατρίδας τους, σκοποί που για κάθε έθνος 
θεωρούνται εξαιρετικά υψηλής νομιμοποί-
ησης. Οι ΗΠΑ, από την άλλη, πολεμούσαν 
για τα γεωστρατηγικά τους συμφέροντα σε 
μία ασήμαντη περιοχή του πλανήτη και ενά-
ντια σε έναν αντίπαλο που αδυνατούσε να 
απειλήσει τα εθνικά τους συμφέροντα. 

Σε αυτούς, λοιπόν, τους πολιτικούς στην 
Κύπρο που καλούν σε υποταγή, συνθη-
κολογήσεις και νέες υποχωρήσεις προς 
τον Τούρκο, η απάντηση μία μπορεί  να 
είναι: Η νομιμοποίηση προς τον δίκαιο 
αγώνα για απαλλαγή και επανένωση της 
πατρίδας μας.

Ο καθένας μπορεί να δώσει μιαν απά-
ντηση με τους στίχους του Β. Μιχαηλίδη: 

«Μεν μάσιεσαι την θάλασσαν να την 
ι-ξηντιλήσεις· 

άδικα λόγια μεν χάννεις ….
Τον ήλιον με το φύσημαν μπορείς να 

τον ι-σβήσεις;».



https://www.bbc.co.uk/news/uk-
england-bristol-52354837

 
O 8χρονος Jayden Henderson

Και υπήρξε και άλλος μικρός «εθε-
λοντής», και πάλιν παιδάκι με ειδικές 
ανάγκες, ο 8χρονος Jayden Henderson 
από το Norfolk. O Jayden Henderson είχε 
κάνει τα πρώτα του βήματα μόλις πριν από 
τρεις μήνες, όταν ξεκίνησε και ο ίδιος τη 
δική του προσφορά τον Μάιο του 2020. 
Το παιδάκι υποφέρει από νευρολογική 
πάθηση και υπερτονία. Η μητέρα του είπε 
ότι η ίδια, η οποία είναι η νοσηλεύτρια 
του μικρού, εμπνεύστηκε εν μέρει από 
τον Captain Moore και ήθελε να δώσει 
πίσω κάτι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που 
βοήθησε τον γιο της. Αρχικά στόχευαν για 
£500 στις 4 Μαΐου όταν ξεκίνησαν την 
προσπάθεια, αλλά μέχρι τις 12 Μαΐου 
εξασφάλισαν πέραν των £1.700.

Η 10χρονη Maisie Catt
Έχουμε και την προσφορά της 10χρονης 

με ειδικές ανάγκες, Maisie Catt, από το 
Mirfield, η οποία επίσης εμπνεύστηκε 
από την προσπάθεια του Captain Tom 
Moore και έβαλε στόχο και εκείνη να 
εξασφαλίσει £260, περπατώντας 26 μί-
λια στον κήπο του σπιτιού της. Τελικά 
κατάφερε και εξασφάλισε το ποσό των 
£10.000 για το ίδρυμα LimbPower - μια 
φιλανθρωπική οργάνωση που την βοήθησε 
και την υποστήριξε και υποστηρίζει όλα 
τα χρόνια της ζωής της.

Το τι κάνει ιδιαίτερη την προσφορά της 
Maisie Catt, όμως, είναι το γεγονός ότι το 
κοριτσάκι, όταν ήταν μωρό, προσβλήθηκε 
από μηνιγγίτιδα, με αποτέλεσμα να τις 
ακρωτηριάσουν αμφότερα τα πόδια για να 
σωθεί, καθώς η μηνιγγίτιδα τής προκάλεσε 
σηψαιμία που της δηλητηρίαζε το αίμα. 

«Το κίνητρό μου να βοηθήσω την 
LimbPower είναι, επειδή με βοήθησαν 
πάρα πολύ, να συμβάλω κι εγώ στη συνο-
λική προσπάθεια. Ήταν δύσκολο για μένα, 
αλλά, γνωρίζοντας ότι κι εγώ θα βοηθήσω 
κάποιον άλλο, κοιμάμαι ήσυχη», δήλωσε 
η 10χρονη Maisie μετά τη δεκαήμερη 
προσπάθειά της.

Τόσο οι γονείς της, όσο και ο αδελφός 
της δήλωσαν έντονα υπερήφανοι για τη 
Maisie και όλα όσα κατάφερε, για να βοη-
θήσει και άλλα παιδιά με ακρωτηριάσεις.

Ο 9χρονος Tobias Weller
Ο 9χρονος Tobias Weller από το 

Sheffield είναι ακόμα ένα νεαρό αγόρι 
με ειδικές ανάγκες, το οποίο υποφέρει 
από cerebral palsy και περπατά με τη  
βοήθεια υποστηρίγματος.

Και, όμως, ενθαρρυμένος και αυτός 
από τον Captain Moore και οπλισμένος 
με αισιοδοξία και θέληση, έβαλε σκο-
πό του να περπατήσει στο κατώφλι του 
σπιτιού του 26 μίλια για να εξασφαλίσει 
£10.000 για τις δύο φιλανθρωπικές ορ-
γανώσεις που υποστηρίζει, το Sheffield 
Children’s Hospital (Νοσοκομείο Παί-
δων στο Sheffield) και το σχολείο του το 
Paces School. Ο μικρός Tobias Weller 
τελικά και εν μέσω (όπως και οι άλλοι) 
lockdown εξασφάλισε με την μαραθώνια 
προσπάθειά του £100.000.

Υπήρξαν και άλλοι που μιμήθηκαν τον 
Captain Moore, όπως ο Ουαλός συνταξιού-
χος αγρότης Rhythwyn Evans, και ο Joseph 
Ashitey Hammond, 95 ετών, βετεράνος του 
στρατού, ο οποίος εξασφάλισε £28.000 για 
τους βετεράνους και νοσηλευτές της παν-
δημίας στην Αφρική, και ο οποίος, εντός 
Ιουνίου 2020, θα τιμηθεί από τη Βασίλισσα 
με το Commonwealth Points of Light award.

Ο 8χρονος Lucas Tuck, από το 
Peterborough, που ήταν τόσο ευχαρι-

στημένος από το προσωπικό που έσωσε 
τη γιαγιά του, Patricia Lenton, πήρε την 
πρωτοβουλία να ζητήσει από τους συμ-
μαθητές του στο σχολείο του, το Hargate 
Primary School, να προσφέρουν από £1 
για να ντυθούν ως γιατροί, νοσοκόμοι, 
αστυνομικοί και πυροσβέστες για μια 
μέρα. Με αποτέλεσμα να εξασφαλίσει το 
ποσό των £800, το οποίο παρέδωσε στο 
Νοσοκομείο Peterborough City Hospital.

«Δεν υπάρχουν πολλά παιδιά που 
μπορούν να πουν ότι κατάφεραν να εξα-
σφαλίσουν πάνω από £700 για φιλαν-
θρωπικούς σκοπούς. Είναι ένα θαυμάσιο 
κατόρθωμα και είμαστε ευγνώμονες στον 
Lucas… Τα λεφτά θα πάνε για τη βελτίωση 
του περιβάλλοντος στο νοσοκομείο για 
τους ασθενείς και τους συγγενείς των», 
δήλωσε ο γιατρός Hardy παραλαμβάνο-
ντας την επιταγή.

Η Margaret Payne
από τη Σκωτία

Τέλος, έχω επιλέξει να κλείσω με τη 
δοκιμασία/προσφορά της μεγάλης γιαγιάς 
από τη Σκωτία, Margaret Payne, ηλικίας 
90 χρονών. Η οποία κατάφερε, ανεβοκα-
τεβαίνοντας τη σκάλα του σπιτιού της, να 
εξασφαλίσει από δωρεές, μέχρι την ώρα 
που γραφόταν το κείμενο αυτό (22.6.2020), 
το ποσό των £419.000.

Σήμερα, επέλεξα να αφιερώσω το κεί-
μενό μου όχι σε κάποιο πολιτικό θέμα, 
ως συνήθως, αλλά για να προβάλω αυ-
τούς τους μικρούς και μεγάλους ήρωες 
ανθρωπισμού. Τους οποίους είδαμε εν 
μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού και 
τους συγχαίρουμε για τις αποφάσεις και 
τους στόχους που έθεσαν. Υποδείγματα 
ψυχικής δύναμης, θέλησης και αυτοθυ-
σίας. Είναι, όντως, ενέργειες που αξίζει 
να προβάλλονται, να γνωστοποιούνται 
ευρύτερα και να επαινούνται, γιατί δεν 
έχουν σύνορα.

Και ενόσω υπάρχουν ακόμα τέτοιοι 
συνάνθρωποί μας, μικροί και μεγάλοι, 
με τέτοια μεγάλη ψυχή, ανθρωπισμό και 
θέληση, που αγγίζουν καρδιές, και άλλοι 
τόσοι που τους υποστηρίζουν, ίσως να 
υπάρχει ακόμα ελπίδα. Σ’ αυτόν τον επι-
κίνδυνο κόσμο που φθάσαμε να ζούμε 
σήμερα, για ένα καλύτερο μέλλον για τα 
παιδιά και εγγόνια μας…

 *Ερευνήτρια/Δημοσιογράφος

Κ
ατά τη διάρκεια της 
πανδημίας είδαμε και 
ακούσαμε πολλές αξι-
έπαινες ενέργειες  ευ-
γνωμοσύνης προς το 
νοσηλευτικό, ιατρικό 
και λοιπό προσωπικό 

νοσοκομείων που βρέθηκαν και βρί-
σκονται στην πρώτη γραμμή της κρίσης. 
Όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σε 
πολλές χώρες του κόσμου που είχαν την 
ατυχία να τους προσβάλει ο θανατηφόρος 
κορωνοϊός Covid-19.

 
Το χειροκρότημα

 Ένας άνθρωπος χρειάστηκε να το 
εισηγηθεί και υιοθετήθηκε παγκοσμίως. 
Να χειροκροτούμε κάθε Πέμπτη στις 
8 το βράδυ, έξω από το κατώφλι του 
σπιτιού μας, εις ευγνωμοσύνη προς τα 
μέλη του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και όχι μόνο. Και το οποίο κράτησε 10 
εβδομάδες.

Πέραν τούτου, όμως, κάποιοι άλλοι 
συνάνθρωποί μας, των ευπαθών ομά-
δων του πληθυσμού, κάποιοι μάλιστα 
με σοβαρές ειδικές ανάγκες,  ανέλαβαν 
και άλλες πρωτοβουλίες, για να εξασφα-
λίσουν χρηματοδότηση για τις ανάγκες 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που 
αφορούσαν κυρίως τα περιφερειακά  
κέντρα υγείας και διάφορες φιλανθρω-
πικές οργανώσεις.

Την αρχή, εξ όσων γνωρίζω, έκανε 
ο Captain Tom Moore, ο οποίος στις 6 
Απριλίου 2020, σε ηλικία 99 χρονών, 
ξεκίνησε  να περπατά κάθε μέρα με τη 
βοήθεια υποστηρίγματος στην αυλή του 
σπιτιού του, με στόχο να εξασφαλίσει από 
δωρεές £1.000 λίρες μέχρι τα γενέθλιά 
του στις 30 Απριλίου. Με αποτέλεσμα, να 
εξασφαλίσει  όχι £1.000, αλλά την ημέρα 
των γενεθλίων του ξεπέρασε  κάθε προσ-
δοκία εξασφαλίζοντας από το κοινό,  και 
όχι μόνον εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, 
αλλά παγκοσμίως, το εκπληκτικό ποσό 
πέραν των £30 εκατομμυρίων (Τελι-
κά εξασφάλισε το κορυφαίο ποσό των 
£32.796.436) !

Ο 100χρονος Captain Tom Moore 
είναι πρώην αξιωματικός του Βρετανι-
κού Στρατού, υπηρετήσας στις Ινδίες και 
Σουμάτρα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο και όχι μόνο. Την προσπάθεια του 
Captain Tom Moore τίμησαν η Βασίλισσα 
και ο Πρωθυπουργός με τον τίτλο του “Sir”.

Η ενέργεια αυτή του Captain Tom 
Moore ενέπνευσε, όμως, πολλούς άλ-
λους να τον μιμηθούν, ανεξάρτητα από 
τις ταλαιπωρίες που συνεπαγόταν και η 
δική τους προσπάθεια.

Ο 6χρονος Frank Mills, από 
το Bristol, με spina bifida

Ο 6χρονος Frank Mills, μόλις πριν από 
σχεδόν 20 μήνες είχε αρχίσει, με μεγάλη 
δυσκολία, να κάνει κάποια βήματα πριν 
από την απόφασή του να προσφέρει. Πα-
ρόλα αυτά, εμπνευσμένος από τον Captain 
Moore, ξεκίνησε και εκείνος τη δική τη 
επώδυνη προσφορά να περπατά έξω από 
το σπίτι του με το δικό του υποστήριγμα, με 
στόχο να εξασφαλίσει  χρηματική βοήθεια 
για το δικό του ίδρυμα προτίμησης. Με 
αποτέλεσμα, ο μικρός Frank να εξασφαλίσει 
το ποσό των £35.000 από τις προσφορές 
του κόσμου.

https://ichef.bbci.co.uk/images/
ic/720x405/p08b051x.jpg(Φώτο Janet 
Mills από την ιστοσελίδα του BBC)

«Ο κόσμος υπήρξε τόσο γενναιόδωρος, 
ειδικά σε μια χρονική στιγμή που όλοι 
παλεύουν οικονομικά. Αυτό αποκαθιστά 
την πίστη σου στην ανθρωπότητα», είπε 
ο πατέρας του (Tony Mills). 
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Κάποιοι άλλοι 
συνάνθρωποί μας, των 
ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού, κάποιοι 
μάλιστα με σοβαρές 

ειδικές ανάγκες, 
ανέλαβαν και άλλες 
πρωτοβουλίες, για 
να εξασφαλίσουν 

χρηματοδότηση για 
τις ανάγκες του 

Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, που 

αφορούσαν κυρίως τα 
περιφερειακά  κέντρα 
υγείας και διάφορες 

φιλανθρωπικές 
οργανώσεις

ΣΉΜΕΡΑ ΕΠΕΛΕΞΑ 
ΝΑ ΑΦΙΕΡΏΣΏ ΤΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΟΥ ΟΧΙ 
ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΟ ΘΕΜΑ, ΏΣ 
ΣΥΝΉΘΏΣ, ΑΛΛΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΑ-
ΛΏ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΉΡΏΕΣ 
ΑΝΘΡΏΠΙΣΜΟΥ. 
ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ 
ΕΙΔΑΜΕ ΕΝ ΜΕΣΏ 
ΤΉΣ ΠΑΝΔΉΜΙΑΣ 
ΤΟΥ ΚΟΡΏΝΟΪΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΑΙ-
ΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
ΠΟΥ ΕΘΕΣΑΝ. 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΥ-
ΧΙΚΉΣ ΔΥΝΑΜΉΣ, 
ΘΕΛΉΣΉΣ ΚΑΙ ΑΥ-
ΤΟΘΥΣΙΑΣ. ΕΙΝΑΙ, 
ΟΝΤΏΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ, 
ΝΑ ΓΝΏΣΤΟΠΟΙ-
ΟΥΝΤΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΙΝΟΥ-
ΝΤΑΙ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΟΡΑ

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

Η δύναμη της ανθρώπινης ψυχής…

28.06.2020 

Η MAISIE CATT ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΤΗΣ FINLAY, ΠΟΥ ΤΗΝ 
ΣΥΝΟΔΕΥΕ, ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΤΩΝ 26 ΜΊΛΊΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ 
ΤΟΥ ΣΠΊΤΊΟΥ ΤΗΣ. ΠΑΡ’ ΟΛΟΝ ΟΤΊ ΕΊΝΑΊ ΑΡΚΕΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΊΑ, ΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ 
ΕΊΝΑΊ ΤΟ ΠΊΟ ΣΚΛΗΡΟ ΓΊ’ ΑΥΤΗΝ, ΟΠΩΣ ΕΓΡΑΨΑΝ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΨΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΊΑ ΤΗΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΤΟΥ SIMON HULME. 

O 8ΧΡΟΝΟΣ JAYDEN 
HENDERSON.

Ο 6ΧΡΟΝΟΣ FRANK MILLS.Ο CAPTAIN TOM MOORE.

Ο 9ΧΡΟΝΟΣ TOBIAS WELLER.

MARGARET PAYNE.



ΈΝΑΡΞΗ ΣΥΖΗ-
ΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΈΝΔΈ-
ΧΌΜΈΝΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΧΌΛΙΚΌΥ ΩΡΑΡΙΌΥ 
ΚΗΡΥΞΈ ΤΌ ΥΠΌΥΡ-
ΓΈΙΌ ΠΑΙΔΈΙΑΣ, ΜΈ 
ΤΌΥΣ ΈΜΠΛΈΚΌ-
ΜΈΝΌΥΣ ΦΌΡΈΙΣ 
Ν’ ΑΝΑΡΩΤΙΌΥΝΤΑΙ 
ΠΩΣ ΑΥΤΌ ΜΠΌΡΈΙ 
ΝΑ ΓΙΝΈΙ ΈΦΙΚΤΌ

Η ΟΕΛΜΕΚ θέτει 
εκ νέου το ζήτημα 

της έλλειψης 
κλιματιστικών, 
αφού αν για 

παράδειγμα το 
ωράριο πάει από 

τις 8 το πρωί 
μέχρι τις 2 θα 
είναι δύσκολο 

ιδιαίτερα για τους 
μαθητές τους 
καλοκαιρινούς 

μήνες  
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ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com

Κ
αιρός ήταν, λένε κάποιοι. 
Αχρείαστο, λένε κάποιοι 
άλλοι. Το πρώτο κουδού-
νι στα σχολεία ακούγεται 
καθημερινά στις 7:30 και 
7:45 το πρωί, σε Mέση 
και Δημοτική Εκπαίδευ-

ση αντίστοιχα. Το βάναυσο αυτό πρωινό 
ξύπνημα των μαθητών ίσως τελειώσει σύ-
ντομα, σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας, 
ξεσηκώνοντας τον ενθουσιασμό των νεαρών 
αλλά και τον προβληματισμό των υπολοί-
πων. Μια πρόταση που χρήζει ιδιαίτερης 
ανάλυσης, όπως υποστηρίζουν εκπαιδευ-
τικές οργανώσεις, γονείς αλλά και ΟΕΒ.

Έριξε την ιδέα
Ως αναφορά στην τελευταία συνάντηση 

συντεχνιών καθηγητών Μέσης Εκπαίδευ-
σης, Τεχνικών Σχολών και Οργανωμένων 
Γονέων Μέσης, που πραγματοποιήθηκε 
στις 5 Ιουνίου, τέθηκε η αλλαγή ωρα-
ρίου λειτουργίας των σχολείων. Η πρό-
ταση αφορά στη μετάθεση του ωραρίου 
λειτουργίας του σχολείου από τις 7:30 
το πρωί σε μεταγενέστερη ώρα, χωρίς 
ωστόσο να διευκρινίζεται πότε.

Η πρόταση που -περισσότερο ως 
προβληματισμός- τέθηκε στο τραπέζι 
από τον Υπουργό Παιδείας, Πρόδρομο 
Προδρόμου και ενώπιον της Ομοσπον-
δίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Ο Γε-
νικός Διευθυντής της ΟΕΒ, κ. Μιχάλης 
Αντωνίου, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη 
πρόταση χρειάζεται περισσότερη ανάλυ-
ση και επεξεργασία. Όπως ανέφερε στη 
«Σημερινή», «η λειτουργία των σχολείων 
επηρεάζει το κυκλοφοριακό πρόβλημα 
που δημιουργείται κάθε πρωί και, ως εκ 
τούτου, και την ίδια την ποιότητα ζωής. 
Είναι πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα 
αλλά όχι ακατόρθωτο. Σίγουρα για να 
γίνει αυτό θα πρέπει να ενισχυθούν τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς». Χωρίς αυτά 
δεν μπορεί να γίνει η αλλαγή όπως τόνισε, 

εφόσον θα πρέπει να αλλάξουν τα ωράρια 
για τα πάντα μετά, ενώ το κυκλοφοριακό 
πρόβλημα θα παραμείνει άλυτο.

Η κίνηση έφερε την πρόταση
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 

οδηγοί κάθε πρωί με το μπλοκάρισμα των 
δρόμων από την ασφυκτική κίνηση, θα 
μπορούσε να καθοριστεί ως αιτία για την 
πρόταση αλλαγής σχολικού ωραρίου. Μια 
ενδεχόμενη αλλαγή προμηνύει αλυσιδωτές 
επιπτώσεις σε πολλούς τομείς. Τα ερωτή-
ματα που θέτουν εκπαιδευτικοί και γονείς 
είναι πολλά, εφόσον δεν είχε προηγηθεί 
κάποια συζήτηση για το εν λόγω ζήτημα.

Τι σημαίνει αλλαγή ωραρίου στα σχο-
λεία; Η ερώτηση έρχεται από τον Πρόεδρο 
της ΟΕΛΜΕΚ, κ. Κώστα Χατζησάββα, ο 
οποίος μιλώντας στη «Σ» εξέφρασε την 
έκπληξή του από τις δηλώσεις του Υπουρ-
γού. «Είναι κάτι που πρέπει κατ’ αρχάς να 
ξεκαθαριστεί. Θα ξεκινούν τα μαθήματα 
στις 8 το πρωί ή στις 8.30; Δεν γνωρίζουμε 
καθόλου λεπτομέρειες σχετικά με το συ-
γκεκριμένο, αλλά ούτε το σκεπτικό πίσω 
από μια τέτοια ενδεχόμενη απόφαση». 
Η αλλαγή ωραρίου θα επηρεάσει και το 
υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας, όπως 
τόνισε ο κ. Χατζησάββας. «Αν ξεκινούμε 
πιο αργά, θα σχολάνουμε πιο αργά το με-
σημέρι. Η ώρα 15:00 όμως ξεκινούν και 
τα κρατικά ινστιτούτα. Άρα πώς ο μαθητής 
θα προλαβαίνει να πηγαίνει σπίτι του και 
μετά στα υπόλοιπα μαθήματά του;».

Τον προβληματισμό του κατά πόσον θα 
προκύψουν θετικά από το εγχείρημά αυτό, 
ανέφερε ο κ. Χατζησάββας, δηλώνοντας ότι 
τόσα χρόνια στην ΟΕΛΜΕΚ ουδέποτε τέθηκε 
ζήτημα αλλαγής ωραρίου. «Αν έγινε κάποια 
αναφορά, αλλά μέχρι εκεί. Θα πρέπει να 
σκεφτούμε πολύ σφαιρικά το ζήτημα. Αν για 
παράδειγμα το ωράριο πάει από τις 8 το πρωί 
μέχρι τις 2 θα είναι δύσκολο ιδιαίτερα τους 
καλοκαιρινούς μήνες, που ας μην ξεχνάμε 
πολλά σχολεία ακόμη δεν έχουν κλιματισμό 

σε όλες τις αίθουσες. Πώς μπορεί κάποιος 
μαθητής να παρακολουθήσει μάθημα κατά 
τις μεσημβρινές ώρες;».

Καλύτερο για τα παιδιά
Οι γονείς από την άλλη σκέφτονται ότι 

αν βρεθούν οι λύσεις για όλα όσα επη-
ρεάζονται από την ενδεχόμενη αλλαγή, 
αυτό θα είναι προς όφελος των παιδιών. 
Ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέ-
ων Μέσης Εκπαίδευσης, κ. Χαράλαμπος 
Διονυσίου, μιλώντας στη «Σ», ανέφερε ότι 
πρέπει να ληφθούν υπόψη τρεις παράγο-
ντες. «Το ωράριο των εργαζομένων, του 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Οι δημόσιες 
συγκοινωνίες και το γεγονός ότι ένας γονιός 
μπορεί να έχει παιδί στη Δημοτική αλλά 
και στη Μέση Εκπαίδευση. Αυτοί οι πα-
ράγοντες μάς προβληματίζουν. Χρειάζεται 
περισσότερη ανάλυση. Βέβαια αν βελτιωθεί 
η κατάσταση με τα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς, αν υπάρξουν περισσότερες διαδρομές 
με το χαμηλότερο κόστος, τότε σίγουρα 
θα υπάρχει μια ελάφρυνση στους γονείς.

»Όσο για τα παιδιά, πιστεύουμε ότι 
είναι καλύτερο το να ξεκινούν τα μαθή-
ματα λίγο αργότερα. Κακά τα ψέματα, τα 
παιδιά δεν μπορούν να συγκεντρωθούν 
τόσο πρωί. Έστω και λίγη ώρα αργότερα 
να μετακινηθεί το κουδούνι, θα παίξει 
σημαντικό ρόλο στα παιδιά».

Για το θέμα της καλοκαιρινής περιόδου, 
ο κ. Διονυσίου ανέφερε ότι το πρόγραμ-
μα καλό θα ήταν να διαφοροποιείται το 
καλοκαίρι, ώστε να μη δημιουργηθούν 
κάποια προβλήματα.

Από Δευτέρα οι συζητήσεις
Η εβδομάδα που μπαίνει, είναι η αρχή 

της συζήτησης για όλους τους εμπλεκο-
μένους. Ο Υπουργός Παιδείας θα δει τη 
Δευτέρα τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, ενώ 
το βράδυ της ίδιας ημέρας οι οργανωμένοι 
γονείς έχουν τη δική τους συνέλευση για 
να συζητήσουν τη συγκεκριμένη πρόταση.

Η ΟΕΒ, επίσης, θα συζητήσει το θέμα 
στη Γενική της Συνέλευση την ερχόμενη 
Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Ένα θέμα το οποίο 
για να έχει θετική κατάληξη θα πρέπει να 
δει ζεστά και το Υπουργείο Μεταφορών. 
«Η εξασφάλιση μεταφορικού μέσου των 
μαθητών θα λύσει όχι μόνο το κυκλοφο-
ριακό πρόβλημα και την αποσυμφόρηση 
των δρόμων, αλλά και θα βελτιώσει ση-
μαντικά την ποιότητα ζωής μας», όπως 
ανέφερε ο κ. Μιχάλης Αντωνίου.

Οι γιατροί το 
λένε εδώ και χρόνια

Πολλές μελέτες έδειξαν ότι ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος για να «δουλέψει» καλά πρέπει 
να ξεκινά εργασία μετά τις 8 ή 9 το πρωί. 
Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε και μια 
μελέτη του Κέντρου Ελέγχου Ασθενειών 
-CDC των ΗΠΑ, η οποία επισήμανε τη 
σημαντικότητα της έναρξης των σχολείων 
όχι νωρίτερα από τις 8:30. Για την ώρα 
έναρξης των γυμνασίων και των λυκείων 
συμφώνησε και η Αμερικανική Ακαδημία 
Παιδιατρικής, η οποία υποστήριξε ότι τα 
σχολεία ειδικά της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης δεν πρέπει να ξεκινούν τουλάχιστον 
πριν από τις 8:30 το πρωί. Οι γιατροί θεω-
ρούν απαραίτητο οι έφηβοι να κοιμούνται 
8,5 έως 9,5 ώρες, πράγμα πολύ δύσκολο 
με δεδομένο το γεγονός ότι συνήθως πάνε 
αργά για ύπνο, είτε λόγω μελέτης είτε λόγω 
ηλεκτρονικών ασχολιών!

Η έλλειψη ύπνου, ως γνωστόν, συν-
δέεται με διάφορα προβλήματα όπως 
της παχυσαρκίας, της κατάθλιψης, της 
χαμηλής επίδοσης κ.ά. Η αύξηση της 
ώρας ύπνου των εφήβων, εξαιτίας της 
καθυστέρησης έναρξης του σχολείου, θα 
έχει σημαντικά οφέλη.

Στις ΗΠΑ τα σχολεία ξεκινούν διαφο-
ρετικές ώρες, ανάλογα με την πολιτεία. Η 
μέση ώρα έναρξης είναι στις 8:03 το πρωί. 
Στην Ελλάδα πάλι τα δημοτικά, γυμνάσια 
και λύκεια ξεκινούν στις 8:15 το πρωί.

Αλλάζει ώρα 
το κουδούνι;



ΓΙΑ ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΑ ΘΕ-
ΣΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΟΜΟ Η 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΏΝ ΟΡΕΙ-
ΝΏΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ, ΏΣΤΕ 
ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΕΠΙΤΕ-

ΛΟΥΣ Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥΣ

Η Αρχή της Ορεινό-
τητας προσβλέπει 
στην αξιοποίηση 

των πλεονεκτημά-
των του βουνού 
όσον αφορά το 

εισόδημα, την ποι-
ότητα ζωής, την 
απασχόληση και 

τον ελεύθερο χρό-
νο και θα προωθεί 
την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των φυ-
σικών πόρων αλλά 
και της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρο-
νομιάς με τη συμμε-

τοχή των τοπικών 
δρώντων 

Δ
εν είναι λίγα που περνούν 
οι ορεινές κοινότητες. 
Τόσο κοντά μας αλλά 
τόσο ξεκομμένες από 
εμάς, προσπαθούν να 
νικήσουν τον αδυσώπητο 
χρόνο, τη επιβεβλημένη 

αστυφιλία και την προτίμηση του Κυπρίου 
στις παράλιες περιοχές. Η εφαρμογή μιας 
Ολοκληρωμένης Πολιτικής για την Ανά-
πτυξη της Ορεινής Κύπρου, υιοθετώντας 
την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών 
Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ), η οποία καλύπτει όλο 
το φάσμα των θεμάτων για μια βιώσιμη 
ανάπτυξη του Τροόδους, ήταν αυτό που 
έπρεπε να ακολουθηθεί εδώ και πολύ και-
ρό, ώστε να υπάρξει μια ουσιώδης εξέλιξη 
των περιοχών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Γραφείο του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών 
Κοινοτήτων έχει την ευθύνη παρακολού-
θησης και συντονισμού της υλοποίησης 
των προωθούμενων δράσεων της ΕΣΑΟΚ.

 
Το κλειδί για βιώσιμη ανάπτυξη

 Ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών 
Κοινοτήτων, κ. Κώστας Χαμπιαούρης, 

Restart στην ορεινότητα

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@ 

gmail.com

με τον διορισμό του, έθεσε ως πρώτη 
προτεραιότητά του τη θεσμοθέτηση με 
νόμο της Αρχής της Ορεινότητας, γιατί, 
όπως υποστηρίζει, «πρόκειται για μια από 
τις βασικότερες δράσεις της ΕΣΑΟΚ, η 
οποία είναι το κλειδί και η βάση για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών κοινο-
τήτων, αλλά παράλληλα και το εργαλείο 
προσανατολισμού πολιτικών αποφάσεων, 
καθώς και λειτουργίας ορισμένων βασι-
κών θεσμών».

Στις 19 Μαΐου 2020, το Υπουργικό 
Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση Ειδι-
κής Επιτροπής, με σκοπό τη νομοπα-
ρασκευαστική επεξεργασία του νέου 
νομοσχεδίου για την ορεινότητα και την 
πολιτική ορεινών περιοχών της Δημο-
κρατίας. Σύμφωνα με την Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, στην Επιτροπή 
προεδρεύει η Επίτροπος Νομοθεσίας, με 
μέλη τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών 
Κοινοτήτων και τρεις εκπροσώπους από 
το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος και το Υφυπουργείο Τουρισμού. 
Η Επιτροπή ήδη ξεκίνησε τις εργασίες της 

με γνώμονα την ήδη ληφθείσα πολιτική 
απόφαση για θέσπιση νομοθεσίας για την 
ορεινότητα και οι εμπλεκόμενοι έχουν 
αρχίσει να  καταθέτουν τις θέσεις τους 
που θα οδηγήσουν την Επίτροπο Νομο-
θεσίας στη σύνταξη νομοσχεδίου, μετά τη 
νομοπαρασκευαστική επεξεργασία του 
οποίου θα ακολουθήσει διαβούλευση με 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

 
Για πρώτη φορά 
από ιδρύσεως της ΚΔ

 Η Αρχή της Ορεινότητας όπως αυτή 
αναγνωρίζεται και διεθνώς, διατυπώνει 
τους γενικούς στόχους της ορεινής πο-
λιτικής και επιβεβαιώνει την αρχή της 
προσαρμογής των δημόσιων πολιτικών 
στις ιδιαιτερότητες των ορεινών περιοχών. 
Επιπλέον, προσβλέπει στην αξιοποίηση 
των πλεονεκτημάτων του βουνού όσον 
αφορά το εισόδημα, την ποιότητα ζωής, 
την απασχόληση και τον ελεύθερο χρόνο 
και θα προωθεί την ολοκληρωμένη δια-
χείριση των φυσικών πόρων αλλά και της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
με τη συμμετοχή των τοπικών δρώντων. 

Της Κυριακής
28.06.2020
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ΜΕΝΤΙΟΥΜ – ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΘΑΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ

με δίπλωμα και βραβείο τηλεπάθειας

Η έδρα μου είναι στην Αθήνα και δέχομαι τηλεφωνήματα από όλα τα 
κράτη.
Αρχικά δίνετε την ημερομηνία γέννησής σας και έπειτα από λίγη ώρα 
επικοινωνείτε και πάλι μαζί μου, οπότε μέσα από τις προβλέψεις μου 
σάς δίνω συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλα τα θέματά σας.
Σας συμβουλεύω και σας βοηθώ για το πώς πρέπει να ενεργήσετε στα 
προβλήματά σας και τι πρέπει να προσέχετε στον επαγγελματικό και 
οικονομικό σας τομέα.
Προβλέπω με ακρίβεια κάθε οικογενειακό ή αισθηματικό ζήτημα που έχετε.
Τηλεφωνήστε για να βρούμε μαζί λύση στα προβλήματά σας, καθώς 
πάντα υπάρχει  λύση.
Πάντα με ειλικρίνεια, κατανόηση και με απόλυτη εχεμύθεια, απαντώ στα 
θέματα που σας απασχολούν με καταπληκτικές επιτυχίες.

Τηλεφωνήστε τώρα:
Ελλαδικό τηλ.: 0030 – 6932916728
Κυπριακό τηλ.: 99049013

Η Αρχή αυτή θα γίνει πραγματικότητα 
και στην Κύπρο.

 Για πρώτη φορά από ιδρύσεως της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας προχωρεί η «Περί 
Θεσπίσεως της Αρχής της Ορεινότητας 
και της Πολιτικής Ορεινών Περιοχών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας» που απαιτείται 
για τον ορισμό των ορεινών περιοχών, την 
οριζόντια και ολοκληρωμένη διαχείρισή τους 
και την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της 
ανάπτυξης και της προστασίας του βουνού.

 Σύμφωνα με τον Επίτροπο Ανάπτυξης 
Ορεινών Κοινοτήτων, κ. Κώστα Χαμπιαού-
ρη, ο οποίος μίλησε στη «Σ», «το Τρόοδος 
αποτελεί μια ζωτικής και στρατηγικής σημα-
σίας εδαφική συνιστώσα της χώρας καθώς 
και διαχειριστή της μεγάλης εθνικής αξίας, 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Κύπρου, γι’ αυτό οφείλουμε να εργαστούμε 
με ζήλο και αποφασιστικότητα για τη βιώσιμη 
ανάπτυξή του, στη βάση των εξαγγελιών 
του Προέδρου της Δημοκρατίας και της 
μεγάλης μεταρρύθμισης της Κυβέρνησης 
που θα δώσει μια νέα δυναμική στις ορεινές 
περιοχές και θα τις καταστήσει ελκυστικό 
τόπο κατοικίας και δραστηριοποίησης».

 Η Επίτροπος Νομοθεσίας κ. Λουΐζα 

Ζαννέτου αναφέρει ότι έχει ήδη αρχίσει τη 
μελέτη για τη σύνταξη του νομοσχεδίου, 
αφού αντάλλαξε απόψεις με τον Επίτρο-
πο Ορεινών Περιοχών και μελέτησε τα 
όσα έχουν αποφασιστεί σχετικά με την 
Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών 
Κοινοτήτων, τις αποφάσεις του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου, τα όσα προβλέπει 
το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και νόμοι άλλων 
χωρών, όπως η Γαλλία. Στόχος είναι η 
δημιουργία ενός νόμου στον οποίο να 
παρέχονται οι απαραίτητες ερμηνείες 
και τα κριτήρια για την ορεινότητα και 
τον καθορισμό των ορεινών περιοχών. 
Αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για τη λήψη 
αποφάσεων  που θα έχουν επίκεντρο τις 
καθορισμένες ορεινές περιοχές με γνώ-
μονα πάντοτε τη στήριξη, προώθηση και 
ενίσχυσή τους από την Κυβέρνηση, λόγω 
ακριβώς της ιδιαιτερότητας που τους δίνει 
το χαρακτηριστικό της ορεινότητάς τους. 
Γι’ αυτό είναι σημαντική η συμβολή στο 
εγχείρημα αυτό εκτός του Επιτρόπου 
Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος και του Υφυπουργείου Τουρισμού.

ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟ-
ΣΧΕΤΑΙ ΝΑ ΖΏΝΤΑΝΕΨΕΙ 
ΘΡΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΚΡΙΒΏΣ ΟΠΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΟΙ… 
ΑΝΕΡΑΔΕΣ!

«Μιαν φοράν τζι έναν τζιαιρόν 
ήταν οι ανεράδες. Οι ανε-
ράδες εζούσασιν στα δάση 

τζιαι στα βουνά, στα λαόνια, στους κάμπους, 
μα τζιαι στους ποταμούς τζιαι στους αέρηες. 
Οι ανεράδες ήτουν κόρες μάισσες, ήτουν 
αερικά. Με το κορμίν τους τζιαι το γέλιον 
τους μαεύκουν τους αδρώπους». 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτι-

στικής Αποκέντρωσης του Υπουργείου Παι-
δείας, Νεολαίας και Αθλητισμού, η Ομάδα 
Χορού Σέλας παρουσιάζει την παράσταση 
«Ανεράδων Ονειρέματα». Μια παράσταση 
χορού με αφήγηση σε φυσικό χώρο των 
ανεράδων,  εμπνευσμένη από το ομότιτλο 
παραμύθι της Μαρίας Καμπέρη.

Η δημιουργός του κυπριακού παραμυθιού, 
τρέφοντας μια ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση 
προς την κυπριακή παράδοση και εμπνεό-
μενη από τους θρύλους και τις ιστορίες που 
μετέφεραν οι προηγούμενες γενιές, προ-

χώρησε στη δημιουργία μιας ξεχωριστής 
παράστασης, στην οποία οι θεατές γίνονται 
μάρτυρες της αναγέννησης των ανεράδων.

Η επιλογή του χώρου στον οποίο θα 
«ζωντανέψουν» οι ανεράδες δεν είναι κα-
θόλου τυχαία. Φυσικά τοπία κοντά σε υγρό 
στοιχείο και σε δάσος, εκεί όπου συνήθως 
κρύβονται οι ανεράδες. Η παράσταση θα 
γίνει σε τρία διαφορετικά μέρη και σε κάθε 
μέρος συμμετέχοντες και κοινό θα προσαρ-
μόζονται ανάλογα με τον χώρο και την οπτική 
γωνία. Μάλιστα η απουσία του τεχνητού, 
των ηχείων, των φώτων, του στημένου, των 
σκηνικών, του ψεύτικου τοπίου είναι μέρος 
της επαναφοράς των θρύλων. 

Το κοινό θα έχει την ελευθερία της 
κίνησης. Μάλιστα θα κινηθεί μαζί με τις 
ανεράδες έως ότου βρουν το σημείο εκκί-
νησης της αφήγησης. Η χορογραφία που 
παντρεύει το σύγχρονο με το παραδοσιακό, 
η δύναμη της κυπριακής γλώσσας, η κυ-

πριακή κουλτούρα, ιστορία και παράδοση 
μαζί με τη ζωντανή μουσική από κρουστά, 
είναι στοιχεία που θα συνεπάρουν κάθε 
θεατή που θα βιώσει τη μαγεία και θα 
«ξυπνήσει» το παραμύθι.

Συντελεστές: Χορογράφος - Συγγρα-
φέας: Μαρία Καμπέρη, Δραματουργός 
- Αφήγηση: Ειρήνη Ανδρέου, Χορεύτρι-
ες, Περφόρμερ: Γεωργία Κωνσταντίνου, 
Κλαρκ, Έρικα Φωτίου, Μουσικός επί 
σκηνής: Σάββας Θωμά, Σχεδιασμός Κο-
στουμιών: Κατερίνα Ττάκκα, Ζωγραφιά 
Ανεράδας: Ανδρέας Γάλλος. 

Τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στον εκδρομι-
κό χώρο Κόρνου, την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, 
στο Νικητάρι, στην πλατεία δίπλα από την 
εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα και την 
Πέμπτη,  9 Ιουλίου, Πέρα Ορεινής, στο 
γεφύρι στον ποταμό Πηθκιά,  στον δρόμο 
Πέρα – Πολιτικό. Η παράσταση αρχίζει 
στις 7:15 μ.μ.. Είσοδος ελεύθερη. 

Η τέχνη πάει στο βουνό: «Ανεράδων Ονειρέματα»



Έ
νας τεράστιος αριθμός 
επιστημονικών άρθρων 
δημοσιεύεται κάθε χρόνο 
σε επιστημονικά περιο-
δικά που αφορούν την 
ασφάλεια και την απο-
τελεσματικότητα των 

δραστικών ουσιών,  οι οποίες περιλαμ-
βάνονται στα φαρμακευτικά προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα 
από αυτές τις δημοσιεύσεις ήταν τόσο σημα-
ντικά, που άλλαξαν μέχρι και τη σύγχρονη 

μορφή της φαρμακευτικής ιστορίας, όπως 
τη ζούμε σήμερα. Το χαρακτηριστικότερο 
παράδειγμα ήταν η τραγική περίπτωση της 
θαλιδομίδης, όπου εγκρίθηκε για πρώτη 
φορά το 1956 ως καταπραϋντικό, υπνωτικό 
και κατά της ναυτίας. Χορηγείτο επίσης και 
για τη θεραπεία της πρωινής αδιαθεσίας 
στις εγκύους γυναίκες, παρόλο που η εται-
ρεία δεν είχε εκείνο τον καιρό δεδομένα ότι 
ήταν αποτελεσματικό το φάρμακο. Μεταξύ 
του 1961 και του 1962 είχαν δημοσιευτεί 
πέραν των 100 επιστημονικών άρθρων 
με θέμα τη χρήση της θαλιδομίδης, κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και την 
πρόκληση φωκομελίας σε νεογέννητα 
παιδιά, με αποτέλεσμα η θαλιδομίδη να 
αποσυρθεί απ’ όλες τις αγορές. Το πλήγ-
μα βέβαια ήταν τεράστιο, αφού πέραν 
των 10.000 παιδιών είχαν γεννηθεί με 
φωκομέλια (μη αναπτυγμένα ή καθόλου 
άκρα) [1]. Η περίπτωση αυτή οδήγησε σε 
σαρωτικές αλλαγές κυρίως στη διαδικασία 
έρευνας και ανάπτυξης των φαρμακευτικών 
προϊόντων, αφού δημιουργήθηκαν ακόμα 
αυστηρότερα πρωτόκολλα για διεξαγωγή 
κλινικών μελετών, αλλά και περισσότερες 
απαιτήσεις από τις αρμόδιες Αρχές ώστε 
να εγκρίνουν καινούργια φαρμακευτικά 
προϊόντα. Επίσης, τα σπουδαία ευρήματα 
μεγάλης μερίδας των ερευνητικών άρθρων 
τις τελευταίες δεκαετίες οδήγησαν τον Ευ-
ρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να εντάξει 
στη νομοθεσία φαρμακοεπαγρύπνησης 

Ο κομβικός ρόλος των 
επιστημονικών άρθρων

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

«ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ, 
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΣΗ-
ΜΑΝΤΙΚΑ, ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΜΕΧΡΙ 
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, 
ΟΠΏΣ ΤΗ ΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ» 

Της Κυριακής
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*

28.06.2020

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΣΚΟΠΕΙΤΑΙ ΣΕ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑ-
ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕ-
ΝΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΑΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ 

ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΣΕΙ). 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 1961 
ΚΑΙ ΤΟΥ 1962 ΕΙΧΑΝ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΠΕΡΑΝ 
ΤΩΝ 100 ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΘΑΛΙΔΟΜΙΔΗΣ, 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
ΦΩΚΟΜΕΛΙΑΣ ΣΕ ΝΕ-
ΟΓΕΝΝΗΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, 
ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
Η ΘΑΛΙΔΟΜΙΔΗ ΝΑ 
ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΠ’ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ. 
ΤΟ ΠΛΗΓΜΑ ΒΕΒΑΙΑ 
ΗΤΑΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ, 
ΑΦΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 
10.000 ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΕΙΧΑΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΜΕ 
ΦΩΚΟΜΕΛΙΑ (ΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΑ ‘Η 
ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΚΡΑ). 

ότι η διεθνής βιβλιογραφία θα πρέπει να 
ανασκοπείται σε εβδομαδιαία βάση από 
τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας και 
τα σημαντικά ευρήματα που αφορούν την 
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να κα-
ταγράφονται στις βάσεις δεδομένων τους 
και να αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Οργα-
νισμό Φαρμάκων (αν πληρούνται κάποια 
συγκεκριμένα κριτήρια που έχει θέσει) [2]. 

Εν κατακλείδι, τα ερευνητικά άρθρα 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδι-
κασίας διασφάλισης της αποτελεσματικό-
τητας και ασφάλειας των φαρμακευτικών 
προϊόντων και οι επαγγελματίες υγείας θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται να δημοσιεύ-
ουν τα ευρήματά τους, καθότι αυτό βοηθά 
στον περαιτέρω εμπλουτισμό των βάσεων 
δεδομένων και την έγκαιρη ανίχνευση 
σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών των 
φαρμακευτικών προϊόντων.

*Διευθυντής Ασφάλειας Φαρμάκων 
Remedica/ Υπεύθυνο Πρόσωπο

Φαρμακοεπαγρύπνησης
Βιβλιογραφία
[1] Kim J.H., Scialli A.R. Thalidomide: 

The tragedy of birth defects and 
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[2] European Medicines Agency. 
Guideline on Good Pharmacovigilance 
Practices (GVP): Module V1-Management 
and reporting of adverse reactions to 
medicinal products (Rev.1.). London. 2014.
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ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΣΤΗ 

ΜΕΣΗ ΤΌΥ ΠΌΥΘΕ-
ΝΑ, ΌΦΕΙΛΕΙΣ ΝΑ 

ΣΗΚΩΘΕΙΣ», ΛΕΕΙ Η 
ΜΗΤΕΡΑ ΤΌΥ ΜΙ-
ΚΡΌΥ ΛΑΜΠΡΌΥ 

 

Ηρακλής

Ο Ηρακλής ή Αλκαίος ή Αλκείδης 
ήταν αρχαίος μυθικός ήρωας, θε-
ωρούμενος ως ο μέγιστος των 

Ελλήνων ηρώων. Γεννήθηκε στη Θήβα 
και ήταν γιος του Δία και της Αλκμήνης, 
κόρης της Αναξώς, κόρης του Αλκαίου. 

Η μητέρα του Αλκμήνη ήταν παντρεμένη 
με τον Αμφιτρύωνα, με τον οποίον κατέ-
φυγαν στη Θήβα, επειδή ο Αμφιτρύωνας 
είχε δολοφονήσει τον Ηλεκτρύωνα κατά 
λάθος (πατέρα της Αλκμήνης). Ο Δίας πήρε 
τη μορφή του Αμφιτρύωνα και κοιμήθηκε 
με την Αλκμήνη. Πριν γεννηθεί ακόμη ο 
Ηρακλής, ο Δίας ανήγγειλε στους Θεούς 
ότι θα γεννηθεί από την Αλκμήνη από-

γονος του Περσέα, που θα βασιλεύσει 
στον Θρόνο των Περσίδων.

Όταν γεννήθηκε ο Ηρακλής, η Ήρα, η 
γυναίκα του Δία, η οποία τον ζήλευε για 
τις απιστίες του, έστειλε στην κούνια του 
δύο φίδια, αλλά το βρέφος τα στραγγάλισε. 

Ως έφηβος προκάλεσε τον πόλεμο με-
ταξύ της Θήβας και του βασιλείου του 
Ορχομενού. Ως ανταμοιβή για τη νίκη 
του εναντίον του Ορχομενού πήρε για 
γυναίκα του τη Μεγάρα, κόρη του βασι-
λιά της Θήβας, με την οποία απέκτησε 
τρία παιδιά. Η Ήρα όμως τον τρέλανε, με 
αποτέλεσμα να σκοτώσει τη γυναίκα του 
και τα παιδιά του. Όταν συνειδητοποίησε 
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«Το παιδί μου νίκησε
τον θάνατο τρεις φορές!» 

 ΈΛΛΗ ΑΥΞΈΝΤΊΟΥ

Ο 
Λάμπρος Καλλέ-
νος είναι ένα αγόρι 
σχεδόν  9 ετών, από 
την Κύπρο, και 
εδώ και πολλά 
χρόνια ζει μόνιμα 
με τους γονείς του 

στο Ισραήλ, αφού πάσχει από μία ιδιά-
ζουσα ασθένεια, την οποία συναντάς σε 
μονοψήφιο αριθμό ανά τον κόσμο και 
λέγεται «lymphangiomatosis» (massive 
enlargement and abnormal proliferation 
of the lympathic vessels), διάγνωση 
στην οποία έφτασε ομάδα ιατρών στο 
«TelHashomer», με δυσκολία το 2015 
και με συμβουλές από άλλες ομάδες ιατρών 
σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, ενώ 
το παιδί επισκεπτόταν το νοσοκομείο από 
το 2011. Στο ενδιάμεσο η κατάσταση του 
Λάμπρου ήταν ιδιαίτερα ασταθής,  ενώ 
προς τον Νοέμβριο του 2015 η κατάσταση 
έγινε κρίσιμη με άμεσο κίνδυνο για τη 
ζωή του. Με τη βοήθεια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ο Λάμπρος στάλθηκε με 
air ambulance στο Childrens Hospital of 
Philadelphia, όπου και έτυχε πρωτοπο-
ριακής θεραπείας για περίοδο μερικών 
εβδομάδων.

Ο Λάμπρος επέστρεψε στο Tel 
Hashomer το 2016, στην εντατική του 
παιδιατρικού τμήματος του νοσοκομείου, 
όπου η διάγνωση δεν ήταν καθόλου θετική. 
Από τότε μέχρι και σήμερα, με την ιδιαί-
τερη φροντίδα και αφοσίωση της ειδικής 
πολυεπιστημονικής ιατρικής ομάδας στο 
Ισραήλ, η κατάσταση του παιδιού έχει 
βελτιωθεί σημαντικά. Συνεχίζει βέβαια να 
απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα, φαρμακευτι-
κή αγωγή και παρακολούθηση, εφόσον 
η εξέλιξη της νόσου συνεχίζει να είναι 
σοβαρή και απρόβλεπτη.

Η μητέρα του Λάμπρου, κυρία Χριστίνα  
Νικολάου - Καλλένου, σήμερα ξεδιπλώνει 
την ιστορία της αλλά και μου περιγράφει 
τα ταλέντα του παιδιού στη ζωγραφική, 
όπου έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς, για 
τις μαγειρικές του ικανότητες, για την κόρη 
της Λίζα, η οποία διαμένει εδώ και τόσα 
χρόνια με τη αδελφή του συζύγου της, στην 
Κύπρο, αλλά και τις ευχαριστίες της προς 
το πρόσωπο του Υπουργού Εξωτερικών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου 
Χριστοδουλίδη.

«Δεν σταμάτησα να ονειρεύομαι, όσο 
κι αν ακούγεται περίεργο. Απλώς πλέον 
ονειρεύομαι λίγο περισσότερο και νιώθω 
ευγνωμοσύνη που μαζί με τον σύζυγό μου 
μπορούμε να δίνουμε ό,τι είναι ανθρω-
πίνως δυνατό στο παιδί μας. Κρατάω τα 
θετικά στη ζωή και φιλτράρω πολλά απ’ 
όσα ακούω για το καλό του παιδιού μου. 
Ονειρεύομαι, λοιπόν, να καταφέρουμε με 
τη βοήθεια του Θεού να μεγαλώσουμε 
τα παιδιά μας και να τους προσφέρουμε 
αγάπη, ευτυχία και σοφία

»Τη λέξη ’’γιατί’’, δεν μπορείς να φαντα-

28.06.2020 

τι έκανε, αποφάσισε να πάει στο Μαντείο 
των Δελφών για να πάρει χρησμό, ώστε 
να μάθει με ποιον τρόπο θα μπορούσε 
να εξαγνισθεί. Σύμφωνα με τον χρησμό, 
έπρεπε να υπηρετήσει για δώδεκα χρόνια 
τον Ευρυσθέα, βασιλιά των Μυκηνών, και 
να πραγματοποιήσει τους άθλους που θα 
του πρόσταζε εκείνος.

Στο πλαίσιο των άθλων: Ο Ηρακλής 
σκότωσε το λιοντάρι της Νεμέας, Σκότωσε 
τη Λερναία Ύδρα, ‘Επιασε το γοργό ελάφι 
της Κερύνειας, Σκότωσε τον Ερυμάνθιο 
Κάπρο, Καθάρισε τους στάβλους του Αυγεία, 
σκότωσε τις Στυμφαλίδες Όρνιθες, ‘Επιασε 
τον άγριο ταύρο της Κρήτης, Έκλεψε τα 

άγρια άλογα του Διομήδη, Πήρε τη ζώνη 
της Ιππολύτης, Έφερε τα βόδια του Γηρυόνη 
στον Ευρυσθέα, Άρπαξε τα μήλα των Εσπε-
ρίδων, Και τέλος έφερε τον Κέρβερο από 
τον Άδη. Ο Ηρακλής ελευθέρωσε ακόμη 
και τον Προμηθέα, που τον είχε δέσει ο 
Δίας στον Καύκασο για να τον τιμωρήσει 
επειδή είχε χαρίσει στους ανθρώπους το 
μυστικό της φωτιάς και σκότωσε τον αετό 
που έτρωγε το συκώτι του Τιτάνα. Αυτός 
έφερε την Άλκηστη από τον Άδη, αφού 
πάλεψε με τον Χάρο και την ελευθέρωσε. Ο 
Ηρακλής σκότωσε, ακόμη, για να απαλλάξει 
τους ανθρώπους από την τυραννία, τον 
αιμοβόρο τύραννο της Αιγύπτου Βούσιρι. 

Ελευθέρωσε τον Θησέα από τη φυλακή 
του βασιλιά των Μολοσσών στην Ήπειρο. 
Το τελευταίο κατόρθωμα του Ηρακλή ήταν 
ο φόνος του κενταύρου Νέσσου.

Σύμφωνα με τον Διόδωρο Σικελιώτη 
και τον Απολλόδωρο, η καθιέρωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων αποδίδεται στον 
Ηρακλή. Τον Ηρακλή οι αρχαίοι Έλληνες 
τον παρίσταναν συνήθως ντυμένο με τη 
λεοντή, να κρατά ένα ρόπαλο στο χέρι, 
με παράστημα γίγαντα και σώμα δυνατό, 
νεανικό και εύρωστο.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 

www.artaeri.com.
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στείς πόσες φορές την είπα. Έπρεπε όμως 
να σηκωθώ. Και για τα δυο παιδιά μου. 
Όταν πρωτοήρθαμε στο Ισραήλ κι άκουγα 
ανθρώπους οι οποίοι έμεναν για μήνες 
ή βδομάδες εδώ, έλεγα πώς θ’ αντέξω. 
Τελικά άντεξα κι αντέχω, για τον Λάμπρο, 
για την επανένωση της οικογένειάς μας, 
όσο σπάνια κι αν είναι η ασθένεια του 
Λάμπρου, ξέρω ότι βρισκόμαστε σε ένα 
ασφαλές μέρος για τον γιο μου.

»Ο Λάμπρος μού δίνει τεράστια δύναμη. 
Γεννήθηκε μαχητής. Αν τον προσέξεις πώς 
ζωγραφίζει, πώς μαγειρεύει, θα μείνεις 
έκπληκτη. Ποτέ δεν είδα ή δεν αντιμετώ-
πισα το παιδί μου ως διαφορετικό. Ούτε 
και συνέκρινα ποτέ τα δύο μου παιδιά 
μεταξύ τους. Αντιθέτως προσπαθώ να 
αναπτύξω με κάθε τρόπο τις ικανότητες 
του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Το κάθε 
παιδί είναι μοναδικό», εξηγεί η κυρία 
Χριστίνα Καλλένου.

Συνεχίζει: «Για όλα αυτά τα απλά, τα 
μικρά, τα καθημερινά λέω, λοιπόν, ευχα-
ριστώ. Αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερό 
μου δίδαγμα απ’ όλην αυτήν την ιστορία, το 
να λες ευχαριστώ για την κάθε στιγμή και 
να μην τα παρατάς, ακόμα κι αν βρίσκεσαι 
γονατισμένος στην μέση της ερήμου και 
είσαι διψασμένος για νερό χωρίς άλλο 
κουράγιο για να σηκωθείς. Ακριβώς εκεί 
πρέπει να σηκωθείς και να συνεχίσεις. 
Εκεί κρύβεται και η όαση. Κι εμείς αυτήν 
την έρημο και την όαση τη διασχίζουμε 
και τη συναντάμε συχνά, κυριολεκτικά και 
μεταφορικά, αφού συχνά επισκεπτόμαστε 
το μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου του 
Ιορδανίτη, που βρίσκεται στην Ιεριχώ. Εκεί 
είναι η δική μας επαφή με τη θρησκεία 
μας αλλά και με τους ανθρώπους, τους 
μοναχούς, με τους οποίους μπορούμε 
να μιλήσουμε τη γλώσσα μας αλλά και 
να ακουμπήσουμε την ψυχή μας και να 
βρούμε κατανόηση.

»Την ίδια κατανόηση την συναντήσα-
με και στην Κύπρο. Και γι’ αυτό αυτήν 
τη στιγμή  βρισκόμαστε στο Ισραήλ και 

προσπαθούμε να προσφέρουμε μια κα-
λύτερη ποιότητα ζωής στο παιδί μας. Ο 
Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, 
εκτός από γρήγορα αντανακλαστικά, πράγ-
μα που βλέπουμε καθ’ όλη την πορεία του 
και ιδιαίτερα τώρα, εν μέσω πανδημίας, 
διαθέτει  καρδιά, ανθρωπιά. Στον κ. Χρι-
στοδουλίδη, που έπραξε το αυτονόητο, 
οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χάρη στον 
υπουργό μας βρισκόμαστε σήμερα εδώ, 
στη ζωή, αφού κατάφερε ο Λάμπρος και 
νίκησε τον  θάνατο τρεις φορές. Νιώθουμε 
ευγνωμοσύνη γι’ αυτόν τον άνθρωπο, ο 
Θεός άκουσε τις προσευχές μας και τον 
έστειλε για να ’’αγκαλιάσει’’ με αγάπη τον γιο 
μας, που με την συμβολή του γίνεται αυτό 
που πρέπει να γίνει. Τίποτα  περισσότερο 
τίποτα λιγότερο. Δεν  συναντήσαμε κλειστές 
πόρτες και δεν ’’χαθήκαμε’’ στο πρόβλημα. 
Γενικά η κυβέρνηση της Κύπρου είναι 
ανθρώπινη, όπως κι ο λαός της, κι αυτό 
το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. 
Μάλιστα, οι άνθρωποι σε ταξίδια τους, 
έτυχε να μας έχουν επισκεφθεί».

Συμπληρώνει: «Όλα αυτά είναι που 
μου δίνουν και τη δύναμη να συνεχίσω. 
Ακόμα κι αν με πονάει το γεγονός πως 
βρίσκομαι μακριά από το κοριτσάκι μου, 
τη μεγαλύτερη αδερφή του Λάμπρου μας, 
η οποία εδώ και τόσα χρόνια μεγαλώνει 
μακριά μου, με συγγενείς που μας στήριξαν 
και μας στηρίζουν από την πρώτη στιγμή. 
Είναι ένα ώριμο παιδί, γεμάτο αγάπη, το 
οποίο συναντάω κάποιες φορές τον χρό-
νο και το βλέπω κυρίως να μεγαλώνει 
μέσω της τεχνολογίας. Ως μάνα αυτό με 
πληγώνει, αλλά εύχομαι πως κάποια 
στιγμή θα αναπληρώσουμε όλον αυτόν 
τον χρόνο που χάσαμε, είμαι μακριά της 
αλλά και παράλληλα εκεί, όχι μόνο για 
το καλό του Λάμπρου αλλά για το καλό 
όλων μας. Και εύχομαι μέσα απ’ όλη τη 
δοκιμασία που βιώνουμε ως οικογένεια 
να μάθει κι η ίδια να μην τα παρατάει στη 
ζωή της, όσες δυσκολίες κι αν συναντήσει, 
κι αυτό το εύχομαι στον κάθε άνθρωπο 
που κουβαλάει τον δικό του σταυρό, όποιο 
κι αν είναι να μέγεθός του, να συνεχίζει 
ακόμη κι αν εκείνη τη στιγμή ματώνει».





«ΤΟ ΔΝΤ ΠΡΟΧΏΡΗΣΕ 
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ΜΗΝΥΟΝΤΑΣ ΞΕΚΑΘΑΡΑ 

ΟΤΙ Η ΥΦΕΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑ-

ΚΑΜΨΗ ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΗ, 
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Ο
ι εκτιμήσεις του Δι-
εθνούς Νομισματι-
κού Ταμείου (ΔΝΤ) 
για την πορεία της 
παγκόσμιας οικο-
νομίας εντείνουν 
τις ανησυχίες για 

την έκταση που θα έχει η ύφεση το 
2020 εξαιτίας του κορωνοϊού και για τη 
δυναμική που θα έχει η προβλεπόμενη 
ανάκαμψη τον επόμενο χρόνο. Το ΔΝΤ 
προχώρησε σε αλλαγή των εκτιμήσεών 
του προς τα κάτω σε σχέση με τον Απρίλιο 
του 2020, διαμηνύοντας ξεκάθαρα ότι η 
ύφεση θα είναι βαθύτερη και η ανάκαμψη 
δυσκολότερη, μηνύματα τα οποία πρέπει 
να λάβουν και οι εδώ διοικούντες.

Το Παγκόσμιο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν, σύμφωνα με το ΔΝΤ, αναμένε-
ται να συρρικνωθεί κατά 4,9%, ποσοστό 
1,9% μεγαλύτερο από τις εκτιμήσεις του 
περασμένου Απριλίου. Για το 2021 η ανά-
καμψη αναμένεται να κυμανθεί στο 5,4%, 
νοουμένου ότι δεν θα υπάρξει δεύτερο 
κύμα εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Η ευρωπαϊκή οικονομία το 2020 ανα-
μένεται να συρρικνωθεί κατά 10,2%, με 
τις οικονομίες της Ιταλίας και της Ισπανίας 
να παρουσιάζουν συρρίκνωση 12,8%, της 
Γαλλίας 12,5% και του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου 10,2% (υπενθυμίζεται ότι το Ηνωμένο 

Βασίλειο προετοιμάζεται για τη λήξη της 
μεταβατικής περιόδου του Brexit). Σημει-
ώνεται ότι το ποσοστό ανάκαμψης που 
εκτιμάται για την Ευρώπη το 2021 είναι 
6% και του Ηνωμένου Βασιλείου 6,3%, 
ποσοστά που δεν καλύπτουν τη μεγάλη 
ύφεση του 2020.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν οι 
ΗΠΑ (ύφεση 8% το 2020 και ανάπτυξη 
4,5% το 2021) και η Ρωσία (ύφεση 8% το 
2020 και ανάπτυξη 4,5% το 2021), αλλά 
σε μικρότερο μέγεθος. Ηνωμένο Βασίλειο 
και Ρωσία αποτελούν δύο από τις χώρες 
που θεωρούνται ως σταθεροί αιμοδότες 
της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου. 
Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι σύντομα θα 
υπάρξουν εξελίξεις και σε ό,τι αφορά τη 
συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας 
Ρωσίας και Κύπρου. Το γεγονός αυτό, μαζί 
με την ύφεση στη ρωσική οικονομία, θα 
επηρεάσει τον τομέα των υπηρεσιών αλλά 
και γενικότερα τις ξένες επενδύσεις στο νησί.

Κλασικό παράδειγμα V-shape κίνησης 
της οικονομίας φαίνεται να είναι η Κίνα, 
εφόσον το ΔΝΤ προβλέπει αύξηση του κι-
νεζικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
(ΑΕΠ) κατά 1% το 2020 και 8% το 2021. 
Η Κίνα είναι η πρώτη χώρα που πλήγηκε 
από τον κορωνοϊό το 2019 και από τις 
πρώτες που οι παραγωγικές της μονάδες 
επαναδραστηριοποιήθηκαν από τις αρχές 

Απριλίου 2020. Σημειώνεται επίσης ότι 
η χώρα διαθέτει τους μηχανισμούς μιας 
ισχυρής εσωτερικής οικονομίας, ενώ με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το επό-
μενο επεισόδιο του εμπορικού πολέμου 
μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ.

Ενδεχομένως, κάποιος θα μπορούσε 
να πει ότι η κινεζική οικονομία αποτελεί 
έναν από τους κύριους προορισμούς για 
εξεύρεση επενδυτών, ίσως όχι όμως για το 
2020, διότι η κυβέρνηση της χώρας έχει 
επιβάλει περιορισμούς σε όσους επανα-
πατρίζονται μέχρι και τον Οκτώβριο, με 
προοπτική για επέκταση του μέτρου αν 
υπάρξει σημαντικός αριθμός κρουσμάτων 
το φθινόπωρο. Είναι καλό να αναλύονται τα 
μέτρα που λαμβάνονται στην Κίνα, εφόσον 
τα τελευταία χρόνια υπήρξε σημαντικός 
αριθμός επενδύσεων στην Κύπρο από 
τη συγκεκριμένη χώρα.

Το 2020 καταγράφεται στην ιστορία 
ως η χρονιά της πλέον συγχρονισμένης 
βαθιάς ύφεσης σχεδόν σε όλες τις χώρες 
της υφηλίου, θυμίζοντας εποχές παγκοσμί-
ου πολέμου ή σοβαρών πανδημιών του 
παρελθόντος. Σύμφωνα με τους ειδικούς 
του ΔΝΤ, η κατανάλωση και οι υπηρεσίες 
έχουν δεχθεί ισχυρότατο πλήγμα, ενώ τα 
νοικοκυριά στρέφονται στην αποταμίευ-
ση (διαφαίνεται σημαντικός ο αντίκτυπος 
στην ψυχολογία των καταναλωτών, των 

επιχειρηματιών και των επενδυτών από την 
εξάπλωση του κορωνοϊού), όπως γίνεται σε 
περιόδους ύφεσης, μειώνοντας σημαντικά 
τη ζήτηση σε προϊόντα και υπηρεσίες. 
Την ίδια στιγμή, προβλήματα συνεχίζουν 
να παρουσιάζονται στην κινητικότητα και 
τις μεταφορές, αφού οι περιορισμοί δεν 
έχουν αρθεί πλήρως, ενώ παρά τα μέτρα 
που έλαβαν πολλές χώρες και οργανισμοί 
με την παροχή χορηγιών, αναμένεται ση-
μαντική αύξηση στα ποσοστά ανεργίας.

Το γενικό συμπέρασμα που εξάγεται 
ίσως από τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ αλλά 
και άλλων οργανισμών, είναι ότι, όσες 
επιχειρήσεις καταφέρουν να αντέξουν στις 
υφεσιογόνες πιέσεις του 2020, θα έχουν 
τη δυνατότητα να ανακάμψουν το 2021, 
ίσως όχι φτάνοντας στα προ-κορωνοϊού 
επίπεδα, αλλά διατηρώντας θετικές προ-
οπτικές. Και αυτό, νοουμένου ότι δεν θα 
υπάρξει κάποιο υγειονομικό πισωγύρισμα.

Στο ίδιο πλαίσιο φαίνεται να κινείται 
και το αναθεωρημένο Στρατηγικό Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Πολιτικής για το 2021-
2023, εφόσον το κυπριακό ΑΕΠ εκτιμά-
ται ότι θα μειωθεί κατά 7% το 2020, ενώ 
η ανάκαμψη το 2021 θα φτάσει το 6%, 
κάτι που καταδεικνύει ότι η οικονομία 
δεν θα ανακάμψει πλήρως τον επόμενο 
χρόνο. Αυτό συμβαδίζει με τις εκτιμήσεις 
του ΔΝΤ σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, η 

οποία φαίνεται να πλήττεται περισσότερο 
οικονομικά. Την ίδια στιγμή, το ποσοστό 
ανεργίας αναμένεται να αυξηθεί στο 9%, 
τροφοδοτούμενο κυρίως από τη μείωση 
της απασχόλησης στην ξενοδοχειακή βι-
ομηχανία.

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να 
μειωθεί κατά 7,2% το 2020, με την Κυβέρ-
νηση να προσπαθεί να την αντικαταστήσει 
με αύξηση των κρατικών δαπανών και τη 
δημόσια κατανάλωση να αυξάνεται κατά 
12,5%. Όπως ήταν αναμενόμενο, για το 
2020 καταγράφεται σημαντική αύξηση 
του ποσοστού του δημόσιου χρέους προς 
το ΑΕΠ, το οποίο για το έτος αναμένεται 
να φτάσει σχεδόν το 117% (το 2020 και 
οι δύο συνιστώσες του ποσοστού δημό-
σιου χρέους προς ΑΕΠ δρουν αρνητικά, 
εφόσον το δημόσιο χρέος αυξήθηκε και 
το ΑΕΠ της χώρας μειώνεται). To 2021 
το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί 
στο 103% του ΑΕΠ, εφόσον θα υπάρξει 
ανάκαμψη και ενδεχομένως το κράτος 
να προσδοκά σε σημαντικά έσοδα από 
την πώληση χαρτοφυλακίου δανείων από 
την ΚΕΔΙΠΕΣ.

Οι εξαγωγές και η εξωτερική ζήτηση 
έχουν πληγεί σημαντικά από τα περιοριστικά 
μέτρα που εφαρμόστηκαν, τα οποία μερι-
κώς βρίσκονται ακόμη σε ισχύ. Η μεγάλη 
μείωση του αριθμού των τουριστών για το 

τρέχον έτος και της εξωτερικής ζήτησης 
για επενδύσεις σε ακίνητα επιδρούν αρ-
νητικά στο ΑΕΠ της χώρας, με το μεγάλο 
στοίχημα να είναι το πόσο έδαφος μπορεί 
να καλυφθεί την επόμενη χρονιά.

Είναι ξεκάθαρο ότι η Κύπρος, όπως 
και άλλες χώρες της Ευρώπης (Ιταλία, 
Γαλλία και Ισπανία), βρίσκονται εκτός των 
στόχων του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
το οποίο αποφασίστηκε να επιτραπούν 
παρεκκλίσεις λόγω της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού. Με μεγάλο ενδιαφέρον ανα-
μένεται η συζήτηση εντός της Ευρώπης 
για τον μηχανισμό που θα εφαρμοστεί 
(καθώς και τι μέτρα θα ληφθούν), ώστε 
να υπάρξει επαναφορά των οικονομιών 
εντός των παραμέτρων του Συμφώνου.

Κύριο χαρακτηριστικό του διεθνούς 
οικονομικού περιβάλλοντος είναι η αβε-
βαιότητα και, ως εκ τούτου, οι πιο πάνω 
εκτιμήσεις μπορούν να ανατραπούν προς 
το αρνητικό, αν για παράδειγμα υπάρξει 
ένα νέο κύμα εξάπλωσης του κορωνοϊού. 
Την ίδια στιγμή, παραμένουν οι προκλήσεις 
που υπήρχαν και πριν από τον κορωνοϊό, 
όπως οι πολιτικές προστατευτισμού και 
η λήξη της μεταβατικής περιόδου για 
το Brexit, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
αναμένεται το αποτέλεσμα της εκλογικής 
διαδικασίας στις ΗΠΑ.

H παγκόσμια οικονομία
σε ύφεση και η Κύπρος
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Ο αντίκτυπος της πανδημίας
στον τομέα των ακινήτων

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simeirni.com 

Α
ισθητές αλλά και ανα-
μενόμενες μπορούν 
να χαρακτηριστούν οι 
επιπτώσεις της έξαρ-
σης της πανδημίας του 
κορωνοϊού στον το-
μέα των ακινήτων στη 

χώρα μας. Τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο 
και Μάιο οι πωλήσεις έκαναν βουτιά κα-
ταγράφοντας σε κάποια στιγμή μείωση της 
τάξης του 80%, κάτι που όμως θεωρείται 
φυσικό επακόλουθο των περιορισμών 

που επήλθαν λόγω του «lockdown». Σε 
δηλώσεις του στη «Σημερινή» ο Αντιπρό-
εδρος Συνδέσμου Εκτιμητών Ακινήτων 
και Διευθυντής της Polys Kourousides 
& Associates LLC Chartered Surveyors, 
Πόλυς Κουρουσίδης, αναφέρει πως πή-
γαμε καλύτερα απ’ ό,τι περιμέναμε κατά 
τους προηγούμενους δύσκολους μήνες 
και εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος για 
την πορεία του τομέα των ακινήτων στη  
μετά πανδημία εποχή. Χαρακτηρίζει ανα-
μενόμενη τη μείωση στις πωλήσεις και 
μιλά για τη ζήτηση, σημειώνοντας πως ο 
Ιούνιος τον εξέπληξε ευχάριστα αφού ήταν 
αισθητή τόσο για σκοπούς ιδιοκατοίκησης 
όσο και για επενδύσεις σε ακίνητα, γεγονός 
που επιφέρει και σταθεροποίηση στις τιμές. 
Αναφέρεται ακόμα στο ενδιαφέρον των 
ξένων αγοραστών που παραμένει ζωντανό 
και στις προσπάθειες της Κυβέρνησης  να 
προστατέψει τον τομέα,  που αναμένεται 
να αποφέρουν καρπούς.

 
Μέχρι και 80% η μείωση 
στα πωλητήρια έγγραφα

Τα στοιχεία από το Κτηματολόγιο δεί-
χνουν πώς διαμορφώνεται η κατάσταση 
στην αγορά ακινήτων από την αρχή του 
έτους. Τον Ιανουάριο οι πωλήσεις τεμαχίων 
παγκυπρίως ήταν 964, τον Φεβρουάριο 
1.359, τον Μάρτιο 677, ενώ τον Απρίλιο, 
λόγω της κατάστασης που επικρατούσε με 
την πανδημία του κορωνοϊού, οι πωλή-

σεις περιορίστηκαν στις 276. Τον Μάιο, οι 
πωλήσεις τεμαχίων αυξήθηκαν στις 685. 

Σε σύγκριση με το 2019, τα παγκύπρια 
στατιστικά στοιχεία για τα πωλητήρια έγ-
γραφα που έχουν κατατεθεί στα επαρχιακά 
κτηματολογικά γραφεία καταγράφουν τε-
ράστιες μειώσεις για τους μήνες Απρίλιο 
και Μάιο. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο 
του 2019 κατατέθηκαν 766 πωλητήρια 
έγγραφα, ενώ τον Ιανουάριο του 2020 
κατατέθηκαν 742 καταγράφοντας μείωση 
ύψους 3%. Τον Φεβρουάριο σημειώθηκε 
μείωση ύψους 11%, αφού το 2019 είχαν 
κατατεθεί 834 πωλητήρια έγγραφα, ενώ 
τα αντίστοιχα φετινά ανήλθαν στα 739. Τον 
Μάρτιο άρχισαν να φαίνονται οι πρώ-
τες επιπτώσεις της πανδημίας, αφού η 
μείωση στα πωλητήρια έγγραφα ανήλθε 
στο 33%. Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 
2019 είχαν κατατεθεί 755 πωλητήρια έγ-
γραφα και φέτος 510. Τον Απρίλιο και 
τον Μάιο επήλθε το μεγαλύτερο πλήγμα 
στις πωλήσεις ακινήτων, με τα πωλητήρια 
έγγραφα να καταγράφουν μείωση κατά 
80% και 71% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Κτηματολογίου, τον Απρίλιο 
του 2019 είχαν κατατεθεί 1.057 πωλη-
τήρια έγγραφα, ενώ φέτος μόνο 216 και 
τον Μάιο του 2019 είχαν κατατεθεί συ-
νολικά 1.423 πωλητήρια έγγραφα, ενώ 
τον φετινό Μάιο κατατέθηκαν μόλις 419. 
Συνολικά τους πρώτους μήνες του 2019 
είχαμε 4.846 πωλητήρια έγγραφα, ενώ την 
αντίστοιχη περίοδο φέτος είχαμε 2.626, 
καταγράφοντας έτσι μείωση ύψους 46%. 

«Αναμενόμενη η μείωση  
λόγω του lockdown» 

Σχολιάζοντας τα πιο πάνω στοιχεία, ο 
κ. Κουρουσίδης ανέφερε πως η μείωση 
στις πωλήσεις τους μήνες Απρίλιο και 
Μάιο ήταν αναμενόμενη, καθώς είχαμε 
τους περιορισμούς και το lockdown.

Την ίδια ώρα, εξήγησε ότι δεν μπο-
ρεί να γίνεται σύγκριση με τον περσινό 
Μάιο, καθώς εκείνος ήταν αποδεδειγμένα 
ο καλύτερος όλων των εποχών όσον 
αφορά τις πωλήσεις λόγω της μαζικής 
καθόδου ξένων αγοραστών που έτρε-
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Πόλυς Κουρουσίδης: 
«Στατιστικά υπάρχει 

μείωση, αλλά υπάρχει 
λογική εξήγηση. Ο 

περσινός Μάιος ήταν ο 
καλύτερος όλων των 
εποχών από πλευράς 

πωλήσεων, ενώ φέτος 
υπήρχαν οι περιορισμοί 

λόγω του lockdown»

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΟΛΙΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2019 766 834 766 1057 1423 4846

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2020 742 739 510 216 419 2626

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ -3% -11% -33% -80% -71% -46% 



Πέραν των ήδη 
εγκριθέντων σχεδίων, 

το Υπουργικό 
Συμβούλιο προχώρησε 

με την έγκριση δύο 
νέων στοχευμένων 

παρεμβάσεων
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Ώθηση στη ζήτηση οικιστικών 
μονάδων, διαμερισμάτων 
και κατοικιών από Κύπρι-

ους αγοραστές, αναμένεται ότι θα 
δώσει το νέο σχέδιο επιδότησης 
επιτοκίου νέων στεγαστικών δανείων, 
του οποίου οι λεπτομέρειες ανακοι-
νώθηκαν την περασμένη Παρασκευή 
από την Κυβέρνηση. 

Στόχος του είναι η στήριξη των 
νοικοκυριών για σύναψη δανείων 
για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Από 
αύριο, Δευτέρα, όλοι οι ενδιαφε-

ρόμενοι μπορούν να επικοινωνή-
σουν με το πιστωτικό ίδρυμα της 
επιλογής τους, το οποίο συμμετέ-
χει στο Σχέδιο και να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον να ενταχθούν σε αυτό, 
χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε 
έγκριση από πλευράς Υπουργείου 
Οικονομικών. Αυτή παραχωρείται 
αυτόματα με την έγκριση του δα-
νείου από το χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα, νοουμένου ότι πληρού-
νται οι προϋποθέσεις του Σχεδίου.

Υπενθυμίζονται οι κύριες πρόνοιες 

του Σχεδίου:
• Αφορά νέα δάνεια για σκο-

πούς ιδιοκατοίκησης (πρώτης 
κατοικίας).

• Καλύπτει δάνεια που εγκρί-
θηκαν ή θα εγκριθούν από την 
1/03/2020 – 31/12/2020, από 
οποιοδήποτε συμμετέχον στο Σχέ-
διο Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυ-
μα (ΑΠΙ) – 10 πιστωτικά ιδρύματα 
(εξαιρούνται στεγαστικά δάνεια των 
οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται 
με άλλα ειδικά σχέδια της Κυβέρ-

νησης).
• Το ύψος του δανείου του οποί-

ου το επιτόκιο θα επιχορηγείται δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις €300.000.

• Η διάρκεια της επιδότησης 
του επιτοκίου θα είναι για περίοδο 
τεσσάρων ετών, και θα επιδοτείται 
το επιτόκιο μέχρι 1,5 ποσοστιαίες 
μονάδες (150 μονάδες βάσης).

• Το δάνειο δύναται να εκταμι-
ευθεί εντός 2 ετών από την ημερο-
μηνία έγκρισης του δανείου από 
το ΑΠΙ.

Ευκαιρία το σχέδιο επιδότησης επιτοκίου
νέων στεγαστικών δανείων
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ξαν να εκμεταλλευτούν τις πολιτογρα-
φήσεις προτού αλλάξουν τα κριτήρια. 
«Στατιστικά, πρόσθεσε, υπάρχει μείωση 
αλλά υπάρχει και λογική εξήγηση. Τον 
φετινό Μάιο υπήρχαν οι περιορισμοί 
που δικαιολογούν αυτούς τους αριθ-
μούς στα πωλητήρια έγγραφα, καθώς 
άλλαξαν οι διαδικασίες και μόνο με 
ραντεβού μπορούσε κάποιος να πάει 
στο Κτηματολόγιο», πρόσθεσε. Μάλιστα, 
όπως είπε ο κ. Κουρουσίδης, ενδέχε-
ται να υπάρχουν πωλητήρια έγγραφα 
που δεν κατατέθηκαν στο Κτηματολόγιο 
τους μήνες κατά τους οποίους ίσχυαν 
οι περιορισμοί, γι’ αυτό και αναμένεται 
αύξηση στις καταχωρήσεις τον Ιούνιο. 
Κάνοντας μία εκτίμηση, είπε πως τα πω-
λητήρια έγγραφα αυτόν τον μήνα μπορεί 
να φτάσουν και τα 600, αριθμός που 
θεωρείται πολύ ικανοποιητικός. 

Συνεχίζοντας, ο κ. Κουρουσίδης 
είπε πως ήδη ο Ιούνιος μάς ξάφνια-
σε ευχάριστα. Συγκεκριμένα, ανέφερε 
πως αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι 
υπάρχει ένα ζωηρό ενδιαφέρον για ακί-
νητα χαμηλότερης αξίας –απ’ ό,τι πριν 
που βλέπαμε πράξεις πέραν του ενός 
εκατομμυρίου- μέχρι 300-350 χιλιάδες 
ευρώ, κυρίως για αγορά κατοικίας ή 
οικιστικών οικοπέδων. 

Σημάδια ανάκαμψης για 
τους ξένους αγοραστές 

Στο μεταξύ, τα παγκύπρια στοιχεία για 
τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν 
από ξένους αγοραστές τους μήνες κατά 
τους οποίους υπήρξε έξαρση της παν-
δημίας παρουσιάζουν, επίσης, μείωση 
σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. 
Συγκεκριμένα, όπως διαφαίνεται από τα 
στοιχεία του Κτηματολογίου, τον Ιανουάριο 
οι ξένοι αγοραστές εντός ΕΕ ανέρχονταν 
στους 118 και εκτός ΕΕ στους 235, τον 
Φεβρουάριο οι Ευρωπαίοι αγοραστές 
ανήλθαν στους 165 και οι αλλοδαποί 
από χώρες εκτός ΕΕ στους 205, ενώ τον 
Μάρτιο οι αγοραστές από χώρες της ΕΕ 
που κατέθεσαν πωλητήρια έγγραφα μει-
ώθηκαν στους 95 και οι αλλοδαποί στους 
135. Περαιτέρω μείωση σημειώθηκε τον 
Απρίλιο με μόλις 57 Ευρωπαίους αγο-
ραστές και 74 αλλοδαπούς, ωστόσο τον 
Μάιο φαίνεται ότι οι αριθμοί αρχίζουν 
να παρουσιάζουν σημάδια ανάκαμψης, 
καθώς είχαμε 78 Ευρωπαίους αγοραστές 
και 100 αλλοδαπούς που κατέθεσαν πω-
λητήρια έγγραφα. 

Σύμφωνα με τον κ. Κουρουσίδη, οι πε-
ριορισμοί που συνεχίζουν να ισχύουν για 
τις πτήσεις προς τη χώρα μας μειώνουν τη 
ζήτηση από τους ξένους αγοραστές, αφού 
αν και φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον, 
την ίδια στιγμή οι αγοραστές έχουν να 
αντιμετωπίσουν την τεχνική δυσκολία 
στο έρθουν στην Κύπρο για να δουν από 
κοντά τα ακίνητα. 

Σταθερές οι τιμές 
Όσον αφορά τις τιμές, ανέφερε πως στα 

οικιστικά ακίνητα δεν έχει παρατηρηθεί μεί-
ωση στις τιμές, καθώς δεν υπάρχει μείωση 
στη ζήτηση. «Είδαμε, όμως, κάποια ακίνητα 
να διατίθενται από τις τράπεζες σε καλύτερες 
τιμές και υπήρξε άμεση ανταπόκριση και από 
τον κόσμο», πρόσθεσε. «Αν όλα πάνε καλά 
και τα δεδομένα παραμείνουν ως έχουν και 
δεν θα μας επηρεάσει ξανά η πανδημία του 
κορωνοϊού, οι τιμές θα σταθεροποιηθούν. 
Οπότε δεν αναμένεται μείωση αλλά ούτε 
και αύξηση», συμπλήρωσε. 

Βοήθησαν οι ενέργειες 
της Κυβέρνησης 

Ερωτηθείς για τις επιπτώσεις της παν-
δημίας στον τομέα των ακινήτων, ο κ. Κου-
ρουσίδης είπε πως ο ίδιος περίμενε πως 
θα είχαμε πιο σοβαρές επιπτώσεις, αλλά 
η διαχείριση της πανδημίας που είχαμε 
στην Κύπρο φαίνεται ότι βοήθησε θετικά 
τον τομέα. Όσον αφορά τις προσπάθειες 
της Κυβέρνησης να στηρίξει τον τομέα, 
ανέφερε πως είναι θετικά τόσο τα πολε-
οδομικά κίνητρα όσο και το σχέδιο για 
επιδότηση των επιτοκίων, τα οποία θεωρεί 
ότι θα ενισχύσουν τη ζήτηση. Την ίδια 
στιγμή, όπως είπε, βλέπουμε ότι υπάρχει 
ενδιαφέρον και για επένδυση στα ακίνητα 
και όχι μόνο για ιδιοκατοίκηση, αφού απε-
δείχθη ότι είναι μία ασφαλής επένδυση. 
«Πήγαμε καλύτερα απ’ ό,τι περιμέναμε 
και αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο και 
στην οικονομία γενικότερα», πρόσθεσε. 

«Πολλοί ιδιοκτήτες 
μείωσαν τα ενοίκια»

Όσον αφορά τα ενοίκια, σύμφωνα με τον 
κ. Κουρουσίδη, διεφάνη  ότι τελικά πολλοί 
ιδιοκτήτες προχώρησαν σε μείωση του 
ενοικίου ύψους 40%-50%, εκμεταλλευόμε-
νοι και τα φορολογικά κίνητρα. Όπως είπε 
ο ίδιος είναι γνώστης περιπτώσεων που 
με δική τους πρωτοβουλία οι ιδιοκτήτες 
προχώρησαν στη μείωση σε συνεννόηση 
πάντα με τους ενοικιαστές τους, γεγονός που 
βοήθησε τη ρευστότητα των ενοικιαστών.

Υπενθυμίζεται πως όσον αφορά τα 
ενοίκια, οι προσπάθειες της Κυβέρνησης 
επικεντρώθηκαν σε δύο ρυθμίσεις. Από τη 
μια δόθηκαν φορολογικά κίνητρα στους 
ιδιοκτήτες που προχώρησαν σε έκπτωση 
ενοικίου για περίοδο τριών μηνών, ενώ από 
την άλλη,  με τροποποίηση του σχετικού 
νόμου περί ενοικιοστασίου, αφαιρέθηκε 
το δικαίωμα από τον ιδιοκτήτη να χρησι-
μοποιήσει τη σχετική πρόνοια του νόμου 
για εξώσεις, από τον Απρίλιο μέχρι και 
τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2020. 

Εν κατακλείδι, ο κ. Κουρουσίδης δήλωσε 
πως τα κίνητρα που δόθηκαν από την 
Κυβέρνηση βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό 
τη ρευστότητα στην αγορά ακινήτων, κάτι 
που εν τέλει θα συμβάλει στην ανάκαμψη 
της οικονομίας γενικότερα. 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για 
στήριξη της ανάπτυξης του τομέα 
των ακινήτων, την εβδομάδα που 

μας πέρασε το Υπουργικό ενέκρινε σειρά 
νέων ρυθμίσεων και κινήτρων. Πέραν των 
ήδη εγκριθέντων σχεδίων, το Υπουργικό 
Συμβούλιο προχώρησε με την έγκριση 
δύο νέων στοχευμένων παρεμβάσεων. 

Όσον αφορά το Σχέδιο Παροχής Πο-
λεοδομικών Κινήτρων - Μέτρα για Νομι-
μοποίηση και Αδειοδότηση Αυθαίρετων/ 
Νέων Κατασκευών σε Εγκριμένες Αναπτύξεις, 
υπενθυμίζεται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο, 
τον περασμένο Φεβρουάριο, ενέκρινε την 
παράταση του Σχεδίου, μέχρι τις 31.12.2021, 
με το οποίο ήδη επωφελήθηκαν 1.454 αι-
τητές. Περαιτέρω, με το Σχέδιο Παροχής 
Πολεοδομικών Κινήτρων για Σκοπούς 
Ανάκαμψης της Τουριστικής Βιομηχανίας, 
το οποίο με απόφαση του Υπουργικό τον 
περασμένο Απρίλιο παρατείνεται μέχρι τις 
31.12.2021, δίνεται η δυνατότητα διατήρησης 
του Συντελεστή Δόμησης παλιάς ξενοδο-
χειακής μονάδας εάν αυτή κατεδαφιστεί με 
σκοπό την ανέγερση νέας.

Την περασμένη εβδομάδα το Υπουργικό 
αποφάσισε επίσης την παράταση μέχρι 
τις 31/12/2021, του Σχεδίου Παροχής 
Πολεοδομικών Κινήτρων για Σκοπούς 
Ανάκαμψης της Αναπτυξιακής Δραστη-
ριότητας, που τέθηκε σε εφαρμογή για 
πρώτη φορά τον Μάιο του 2013 και τρο-
ποποιήθηκε το 2015 αλλά και το 2018. 
Το Σχέδιο ως τροποποιήθηκε το 2018, 
διαλαμβάνει τον καθορισμό αντισταθμί-
σματος μέρους του επωφελούμενου επι-

πλέον δομήσιμου εμβαδού, ανάλογα με 
την κατηγορία της ανάπτυξης (10% του 
επιπλέον δομήσιμου εμβαδού για προσθή-
κες σε υφιστάμενη τουριστική ανάπτυξη, 
15% του επιπλέον δομήσιμου εμβαδού 
για νέα τουριστική ανάπτυξη, και 20% 
του επιπλέον δομήσιμου εμβαδού για τις 
λοιπές αναπτύξεις), και την καταβολή του 
εκτιμηθέντος ποσού σε Ειδικό Ταμείο του 
Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, 
πριν από την έκδοση άδειας οικοδομής. 
Το Υπουργείο Εσωτερικών, έχοντας αξι-
ολογήσει τα αποτελέσματα του Σχεδίου 
Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων, και 
δεδομένου ότι από την ημερομηνία αρχι-
κής εφαρμογής τους στις 29/5/2013 και 
μέχρι τις 30/4/2020 έχουν υποβληθεί 
παγκυπρίως  840 πολεοδομικές αιτήσεις, 
και εγκρίθηκαν 571, και τα αποτελέσματα 
είναι θετικά ως προς την επίτευξη των 
στόχων για τους οποίους το εν λόγω Σχέδιο 
τέθηκε σε εφαρμογή, αλλά και λόγω των 
δεδομένων της πανδημίας του κορωνοϊού, 
που έχουν επηρεάσει σε εξαιρετικά σοβαρό 
βαθμό όλους τους τομείς της οικονομίας, 
έκρινε ότι η περίοδος ισχύος του Σχε-
δίου Παροχής Κινήτρων θα πρέπει να 
παραταθεί μέχρι και τις 31/12/2021. Στη 
νέα Πρόταση περιλαμβάνεται πρόσθετη 
ρύθμιση που διαλαμβάνει την καταβολή 
πρόσθετου αντισταθμιστικού τέλους ύψους 
5%, στην περίπτωση που ο αιτητής πα-
ραλείψει να καταθέσει αίτηση για έκδοση 
άδειας οικοδομής εντός ενός έτους μετά 
την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας. 
Με αυτόν τον τρόπο παραχωρείται κίνη-

Το νέο πακέτο πολεοδομικών κινήτρων
τρο για ταχύτερη υλοποίηση του έργου.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εσωτερι-
κών, έχοντας υπόψη τις συνέπειες στον 
κατασκευαστικό τομέα της οικονομίας ως 
αποτέλεσμα των έκτακτων περιοριστικών 
μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση 
της πανδημίας, έκρινε ότι οι ιδιαίτερες 
συνθήκες της συγκεκριμένης περιόδου 
προσομοιάζουν με λόγους ανώτερης 
βίας ή ως ύπαρξη ειδικών συνθηκών. 
Για σκοπούς προσαρμογής των διαδικα-
σιών της αναπτυξιακής αδειοδότησης σε 
συνθήκες δημιουργίας ευνοϊκού κλίματος 
ανάκαμψης, το Υπουργείο συνέστησε στο 
Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο και ενέ-
κρινε εισήγηση για παράταση ισχύος των 
πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών 
σε όσες έληξαν κατά τη χρονική περίοδο 
από 17.03.2020 μέχρι 30.06.2020 και 
όπως η ισχύς τους παραταθεί αυτόματα 
μέχρι τις 31.12.2020.

Ακόμα, στο πλαίσιο της πολιτικής της 
Κυβέρνησης για κατάργηση της απαίτη-
σης από τους πολίτες να προσκομίζουν 
αποδεικτικά στοιχεία για εκείνες τις πλη-
ροφορίες που ήδη βρίσκονται στη κατοχή 
των δημόσιων υπηρεσιών, το Υπουργείο 
Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από 13 Ιου-
λίου καταργείται η υποχρέωση των πολι-
τών να επισυνάπτουν στις αιτήσεις που 
υποβάλλουν στα διάφορα Τμήματα του 
Υπουργείου Εσωτερικών (π.χ. Κτηματολό-
γιο, Πολεοδομία, Επαρχιακές Διοικήσεις), 
αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή πιστοποιητι-
κού έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας. Επίσης, 
στις περιπτώσεις αιτήσεων για ανάπτυξη 

ακινήτων δεν θα απαιτείται η προσκόμιση 
επίσημου αντιγράφου κτηματικού σχεδίου. 
Επιπρόσθετα, όπου σήμερα απαιτείται η 
υποβολή επίσημου κτηματικού σχεδίου 
που εκδίδεται από το Τμήμα Κτηματολογί-
ου και Χωρομετρίας, αυτό αντικαθίσταται 
πλέον με ανεπίσημο σχέδιο που μπορεί 
να εκτυπωθεί από τη διαδικτυακή πύλη 
DLS Portal του Κτηματολογίου.

Η εν λόγω ρύθμιση αποτελούσε πάγιο 
αίτημα του ΕΤΕΚ εδώ και χρόνια, αφού η 
προηγούμενη προσέγγιση ταλαιπωρού-
σε τους αιτητές, τους επαγγελματίες του 
κλάδου αλλά και τη δημόσια διοίκηση. Το 
ΕΤΕΚ σε ανακοίνωσή του χαιρετίζει την 
απόφαση της Κυβέρνησης και ευελπιστεί 
πως το τολμηρό αυτό βήμα, θα είναι η αρχή 
για τον πολυαναμενόμενο ριζικό εκσυγ-
χρονισμό του συστήματος αδειοδότησης 
και ελέγχου της ανάπτυξης, ο οποίος θα 
πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει και 
τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής. 



Η 
μακρά περίοδος 
εγκλεισμού λόγω 
του κορωνοϊού και 
η καραντίνα των τε-
λευταίων μηνών, στην 
οποία αναγκαστικά 
μπήκαμε, έφεραν στην 

επιφάνεια, είναι η εκτίμησή μου, αρκετές 
αλήθειες, τις οποίες χρόνια τώρα ξέραμε, 
αλλά στην ουσία δεν μπορούσαμε ή δεν 
θέλαμε να παραδεχθούμε, επηρεασμένοι 
προφανώς από τους ξέφρενους ρυθμούς 
ανάπτυξης αλλά και παρατεταμένης ευμά-
ρειας, τουλάχιστον μετά την προηγούμενη 
οικονομική κρίση που είχαμε.

Διαπιστώσαμε εν ολίγοις πόσο σημαντι-
κές είναι οι στιγμές με την οικογένειά μας, 
αντιληφθήκαμε πως η αναφορά «σαν την 
υγεία δεν έχει» δεν είναι απλώς μια ατάκα 
συνήθειας αλλά η ουσία, διαπιστώσαμε 
όμως και πόσο στ’ αλήθεια η Κύπρος, 
ως προορισμός, είναι εξαρτημένη από 
την παρουσία των ξένων. Μια παρουσία 
που όλο αυτό το διάστημα και μας έλειψε 
αλλά και μας στοίχισε. Αφενός η απουσία 
τουριστών δημιούργησε σοβαρά προβλή-

ματα επιβίωσης σε πολλούς τομείς της 
οικονομίας, κυρίως του τουρισμού και 
της επισιτιστικής βιομηχανίας, αφετέρου 
επηρέασε και τον τομέα των ακινήτων, 
όπως μπορείτε να διαβάσετε και σε άλλο 
άρθρο της σημερινής μας έκδοσης, όπου 
η κατάσταση έχει σαφώς διαφοροποιηθεί.

Η έλλειψη λοιπόν ροής συναλλάγματος 
στις κυπριακές επιχειρήσεις έφερε στην 
επιφάνεια την ανάγκη όλων μας να ενερ-
γοποιήσουμε περισσότερη εσωτερική/ 
εγχώρια δραστηριότητα. Στην περίπτωση 
του τουρισμού, να θέσουν σε κινητοποίηση 
των εγχώριο τουρισμό, μια επιδίωξη που 
στήριξε με πακέτο μέτρων και η κυβέρνηση. 
Μάλιστα, η οικονομική ενίσχυση αυτή 
στις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον 
τουρισμό οδήγησε πολλούς ξενοδόχους 
να αναθεωρήσουν την πολιτική τους για 
τη διαχείριση της κρίσης και να πάρουν 
την υστάτη την απόφαση να ανοίξουν ξανά 
τις ξενοδοχειακές τους μονάδες αντί να 
τις αφήσουν κλειστές.

Είναι όμως αρκετοί οι Κύπριοι για να 
στηρίξουν ολόκληρη την τουριστική βι-
ομηχανία; Σαφώς και η απάντηση είναι 

αρνητική. Είναι εδώ που τουλάχιστον εγώ, 
δίχως εξειδικευμένες γνώσεις,  μπορώ 
να διακρίνω διά γυμνού οφθαλμού πώς 
ήρθαν στην επιφάνεια προβλήματα και 
αδυναμίες που όλα αυτά τα χρόνια συσ-
σωρεύτηκαν χάρη στον δικό μας προσα-
νατολισμό να εγκαταλείψουμε σε μεγάλο 
βαθμό τομείς της Οικονομίας μας που 
θα έπρεπε να είναι πιο ανθηροί και πιο 
δυνατοί. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 
η Ύπαιθρος, που μαραίνεται ολοένα και 
περισσότερο, και ο πρωτογενής τομέας 
στη Γεωργία.

Αν και τα τελευταία χρόνια έγιναν κά-
ποια βήματα, μπορεί κανείς να πει πως 
αυτά δεν ήταν τόσο σημαντικά. Είναι, 
νομίζω, γενική ομολογία ότι υστερούμε 
αισθητά στον τομέα αυτό. Χαρακτηριστι-
κότερο παράδειγμα δεν θα μπορούσε να 
είναι άλλο από αυτό της Ελλάδας, η οποία 
στο μεσοδιάστημα των δυο οικονομικών 
υφέσεων έκανε τεράστια άλματα και στη  
γεωργοκτηνοτροφία και στις καλλιέργειες  
και στις εξαγωγές, αλλά και σε θέματα 
πιο σύγχρονα και «πιασάρικα», που 
συνδυάζουν όλα τα προηγούμενα με 

ΕΝΌΨΕΙ ΤΗΣ ΥΛΌΠΌΙΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗ-
ΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΌΥ 
ΤΌΥΡΙΣΜΌΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΌΥΣ ΚΥΒΕΡ-
ΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΓΓΕΛΙΩΝ, Η 
ΕΤΑΠ ΠΑΦΌΥ ΖΗΤΑ ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑΒΌΛΕΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΣΤΌΥΝ ΤΑ ΧΡΌΝΙΑ 
ΠΡΌΒΛΗΜΑΤΑ, Η ΕΓΚΑΤΑ-
ΛΕΙΨΗ ΚΑΙ Ό ΜΑΡΑΣΜΌΣ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΌΥ 
ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΌΤΗ-
ΜΕΝΗ ΠΌΛΙΤΙΚΗ 

Τουρισμός αφενός αλλά και 
ταυτόχρονη στήριξη της υπαίθρου

Της Κυριακής
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την Τεχνολογία αλλά και με πληθώρα 
νεοφυών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη ανησυχία φαίνεται να υπάρχει 
για την κατάσταση που επικρατεί στην 
ύπαιθρο και στις εταιρείες Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής των διαφόρων 
επαρχιών της Κύπρου. 

Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο 
Τουρισμός και η Ανάπτυξη δεν συνδέο-
νται μόνο με τις παραθαλάσσιες περιοχές. 
Τουλάχιστον αυτό θα έπρεπε να είναι ο 
κανόνας και όχι η εξαίρεση. Αφορμή για 
τη σημερινή μας παρέμβαση αποτέλεσε 
μια ανακοίνωση που εξέδωσε την εβδο-
μάδα που ολοκληρώθηκε η Εταιρεία Του-
ριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της 
Επαρχίας Πάφου,με την οποία κτυπάει 
καμπανάκι κινδύνου για την κατάσταση 
με την αστυφιλία. 

«Εγκατάλειψη και
μαρασμός της υπαίθρου»

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής Περιφέρειας Πάφου κρού-
ει τον κώδωνα του κινδύνου γι’ ακόμη 
μια φορά για το υψίστης σημασίας θέμα 

που αφορά την εγκατάλειψη και τον μα-
ρασμό της υπαίθρου όλων ανεξαιρέτως 
των επαρχιών. 

Ενόψει της υλοποίησης της Εθνικής 
Στρατηγικής Ανάπτυξης του Τουρισμού 
αλλά και των κατά καιρούς κυβερνητικών 
εξαγγελιών, η ΕΤΑΠ Πάφου ζητά χωρίς 
αναβολές να αντιμετωπιστούν τα χρόνια 
προβλήματα, η εγκατάλειψη και ο μαρα-
σμός της κυπριακής υπαίθρου μέσα από 
μια συγκροτημένη πολιτική. 

Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει 
όλα αυτά τα χρόνια, είναι φανερό ότι δεν 
έχουμε επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέ-
σματα. Έχει αποδειχθεί ότι μεμονωμένες 
ενέργειες, όπως η δημιουργία μονοπατιών 
της φύσης, ποδηλατοδρόμων, γραμμικών 
πάρκων, ο εξωραϊσμός των πυρήνων των 
χωριών κ.ά., δεν είναι αρκετά.

Για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 
αντιμετώπισης της αστυφιλίας και επι-
στροφής νέων ανθρώπων στην ύπαιθρο, 
χρειάζεται να δημιουργηθούν νέες και 
να αναβαθμιστούν βασικές υφιστάμενες 
υποδομές (σύγχρονο οδικό δίκτυο και 
συγκοινωνίες, εκπαιδευτήρια, νοσοκο-

μεία, υπηρεσίες κ.λπ), να παραχωρηθούν 
γενναιόδωρα κίνητρα για επαγγελματική 
αποκατάσταση, να ενθαρρυνθούν και να 
στηριχθούν οι επενδύσεις στην ύπαιθρο, να 
δοθούν κίνητρα για στέγαση και παραμονή 
στα χωριά, να γίνουν άμεσα βραχυπρό-
θεσμες αποτελεσματικές παρεμβάσεις οι 
οποίες θα προσδώσουν προοπτική για 
δημιουργία συνθηκών κανονικής δια-
βίωσης και παράλληλα  να υλοποιηθεί 
ο σχεδιασμός για την επίτευξη βιώσιμης 
ανάπτυξης.

Η ΕΤΑΠ Πάφου αλλά και οι υπόλοι-
πες Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής,  με τις οποίες έχει συζητηθεί 
το θέμα, επιθυμούν διακαώς την ανάληψη 
πρωτοβουλίας από μέρους της Κυβέρνησης  
για να επιτευχθεί τα επόμενα χρόνια η 
πολυπόθητη ανάπτυξη και αναζωογόνηση 
της υπαίθρου.

Επιπρόσθετα επισημαίνουμε ότι η 
πρωτοβουλία του Επιτρόπου Ορεινών 
Περιοχών είναι αξιέπαινη. Όμως οι μελέτες 
που εκπονεί δεν προσεγγίζουν τα θέματα 
της υπαίθρου όλων των περιοχών μέσα 
από την πρώτη και τη δεύτερη φάση, που 
έχουν ως ορίζοντα το 2030. 

Πιστεύουμε ότι με τις επιμέρους με-
λέτες, οι οποίες στην πλειονότητά τους 
είναι μικρής κλίμακας, περιορίζονται οι 
δυνατότητες συνολικής αντιμετώπισης 
των προβλημάτων και της αναμόρφωσης 
της υπαίθρου, γι’ αυτό υποστηρίζουμε τη  
διενέργεια μελέτης που θα καλύψει όλη 
την ύπαιθρο, εξαιρουμένων των περιοχών 
που εμπίπτουν στους όρους εντολής του 
Επιτρόπου Ορεινών Περιοχών.

Υπάρχει άμεση και επιτακτική ανά-
γκη για μια μελέτη αναζωογόνησης της 
κυπριακής υπαίθρου πριν να είναι πολύ 
αργά και μη ανατρέψιμα τα αποτελέσμα-
τα της εγκατάλειψης και του πλήρους 
μαρασμού.   

Η ανακοίνωση αυτή μπορεί να είναι 
ενδεικτική του αισθήματος που επικρατεί 
και ίσως είναι η ώρα να επαναπροσδι-
ορίσουμε τη στρατηγική μας, βάζοντας 
λίγα αβγά και σε άλλο καλάθι.

Άλλωστε, όπως απέδειξαν τα χρόνια, 
οι κρίσεις αλλά και οι κύκλοι που αυτές 
κάνουν, πρέπει να αναπτυσσόμαστε πο-
λυδιάστατα και με προγραμματισμό. Να 
ενισχύσουμε τους βραχίονες που στηρίζουν 
τον κυρίως κορμό, για να μπορέσουμε 
σε μελλοντικά παρόμοια φαινόμενα να 
είμαστε πιο προετοιμασμένοι να... σώσουμε 
την παρτίδα. 
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Τ ην ώρα που  το Υφυπουργείο Του-
ρισμού καταβάλλει προσπάθειες 
για να προσελκύσει έστω και την 

υστάτη σημαντικό αριθμό τουριστών από 
χώρες με επιτρεπτές επιδημιολογικές συν-
θήκες, οι ξενοδόχοι  υπόσχονται ότι θα 
εξαγγείλουν ελκυστικό πακέτο διακοπών 
για τους Κυπρίους. 

Για να αποδώσουν οι προσπάθειες, 
απαιτείται  συγκροτημένο στρατηγικό 

πρόγραμμα για τόνωση του τουρισμού 
και όχι υποσχέσεις και ευχολόγια.

Μέσα στον Μάιο μάς μοίρασαν 
υποσχέσεις για προώθηση αμφίδρο-
μων κοινών προγραμμάτων Κύπρου 
- Ελλάδας για τόνωση του τουριστι-
κού προϊόντος των δύο χωρών αλλά 
ακόμη δεν είδαμε άσπρο καπνό. Οι 
Σύνδεσμοι Ξενοδόχων,  σε περιόδους 
κρίσεων άλλων εποχών, ανακοίνωναν 

βαρύγδουπα ειδικά πακέτα διακοπών 
για τους Κυπρίους, τα οποία αποδει-
κνύονταν εκ των υστέρων  πυροτεχνή-
ματα. Πριν από μερικές βδομάδες ο 
Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων, 
ΠΑΣΥΞΕ,  κυκλοφόρησε τιμοκατάλογο 
διακοπών για Κυπρίους για την περίοδο 
Ιουνίου – Οκτωβρίου  2020, ο οποίος 
μόνων γέλωτα προκάλεσε, αφού οι τι-
μές ήταν απλησίαστες.  Έχοντας αυτά 

κατά νουν, θέλουμε να πιστεύουμε πως 
ο νέος πολυδιαφημιζόμενος κατάλο-
γος του ΠΑΣΥΞΕ θα έχει ουσιαστικό 
περιεχόμενο και θα είναι ελκυστικός, 
ωθώντας τους συμπατριώτες μας  να 
κάνουν διακοπές στον τόπο τους. 

Παρά το ζοφερό τοπίο στο τουριστικό 
μέτωπο λόγω της πανδημίας, πιστεύουμε 
πως η χρονιά μπορεί να σωθεί, αρκεί το 
κράτος, οι Ξενοδόχοι και γενικότερα οι 
εμπλεκόμενοι φορείς να υιοθετήσουν από 
κοινού πρόγραμμα κοινωνικού    του-
ρισμού Κύπρου - Ελλάδας, με έντονο 
το πολιτιστικό χρώμα, για την περίοδο 
Ιουλίου  - Νοεμβρίου, με αιχμή τις χα-
μηλότερες δυνατές τιμές και τις ποιοτι-
κές υπηρεσίες. Γνωρίζουμε πολύ καλώς 
πως είναι πάρα πολλοί οι Ελλαδίτες που 
επιθυμούν να επισκεφθούν την Κύπρο, 
για χίλιους δυο λόγους, αλλά αδυνατούν 
λόγω  οικονομικών δυσκολιών. Με άλλα 
λόγια,  συνιστούμε την τάχιστη εφαρμογή 
πεντάμηνου  ενιαίου τουριστικού δόγ-
ματος Κύπρου - Ελλάδας  με σκοπό την 
απορρόφηση μέρους των κραδασμών 
της κρίσης, το οποίο, ειρήσθω εν παρό-
δω, θα επενεργήσει ως πρόκριμα για 
μελλοντική στρατηγική συνεργασία των 
δύο αδελφών κρατών στον νευραλγικό 
τομέα του Τουρισμού.

Τα οφέλη θα είναι ουσιώδη για όλους:
1 Ο Τουρισμός θα τονωθεί, αντλώ-

ντας το απαραίτητο οικονομικό  οξυγόνο 
προκειμένου να παραμείνει όρθιος, σε 
συνάρτηση με την παρεχόμενη κρατική 
στήριξη.

2  Θα δημιουργηθεί η απαιτούμενη 
ψυχολογία  στην ευρύτερη τουριστική - 
επισιτιστική βιομηχανία προκειμένου να 
παραμείνει ζωντανή και να μην παραδώσει 
τα όπλα αμαχητί. 

Είμαστε βέβαιοι πως η περίοδος 
Ιουλίου - Νοεμβρίου, αν εμβολιασθεί 
κατάλληλα με την  πιο πάνω απλή αλλά 
αποτελεσματική συνταγή, σε συνδυασμό 
με την προωθούμενη πολιτική για προ-
σέλκυση τουριστών, κυρίως από χώρες  
Α επιδημιολογικής εικόνας, θα φέρει 
όφελος για τον τόπο, που θα είναι ση-
μαντικό. Και κάτι τελευταίο αλλά πολύ 
σπουδαίο: Ας κάνουμε συνειδητά το παν 
για να αποθεωθεί η κυπριακή φιλοξενία, 
να  αποτραπούν πάση θυσία κερδοσκο-
πικές πρακτικές και να θαυματουργήσει 
το δίπτυχο   καθαριότητα - αισθητική 
περιβάλλοντος.  Το όφελος θα είναι με-
γάλο και η αξία για το τουριστικό μας 
προϊόν θα είναι προστιθέμενη! 

 *Δημοσιογράφος

Ο κυπριακός τουρισμός στον απόηχο της πανδημίας

ΞΕΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 
xfontos@cytanet.com.cy

ΜΑΡΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
info@pafospress.com
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«Τ
ο υδρογόνο 
είναι ένα 
ζωτικής ση-
μασίας κομ-
μάτι του παζλ 
που λείπει 
για την ώρα 

και μπορεί να μας βοηθήσει να πετύ-
χουμε σε μεγαλύτερο βάθος και εύρος 
την απανθρακοποίηση με το μικρότερο 
δυνατό κόστος για τους πολίτες», ανέφερε, 
πρόσφατα, στο Global Hydrogen Forum 
2020 η Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Kadri 
Simson, θέμα το οποίο ήδη αποτυπώνεται 
στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Σε επίπεδο ΕΕ, ο τομέας της ηλεκτροπα-
ραγωγής απανθρακοποιείται με γρήγορους 
ρυθμούς και μέχρι το 2030 υπολογίζεται 
πως το 76% της ενέργειας θα προέρχεται 
από πηγές με χαμηλή περιεκτικότητα σε 
άνθρακα, αφού αναμένεται η χρήση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό 
περίπου 55% και η χρήση της πυρηνικής 
ενέργειας σε ποσοστό περίπου 21%. Μέχρι 
το 2050, η παραγωγή και η κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ αναμένεται 
να είναι πλήρως απανθρακοποιημένη με 
τουλάχιστον το 80% να προέρχεται από 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γεγονός 
που καταδεικνύει τη σημασία του υδρο-
γόνου ως φορέας ενέργειας. Δηλαδή, την 
παραγωγή, τη διανομή, την αποθήκευση 
και τη χρήση του υδρογόνου, διαδικασίες 
που αποτελούν μέρη μίας καθαρής από 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κυκλικής 
διαδικασίας, τον λεγόμενο κύκλο του 
υδρογόνου.

Ήδη η ΕΕ έχει επιταχύνει τις εργασίες 

της σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση 
και στις 8 Ιουλίου 2020 αναμένεται να 
παρουσιάσει τη στρατηγική της για το 
υδρογόνο. Κεντρικοί άξονες αυτής θα 
είναι η στρατηγική για την ολοκλήρωση 
του αειφόρου ενεργειακού συστήματος 
και ειδική στρατηγική για το υδρογόνο. 
Στόχος είναι η δημιουργία ενός αειφό-
ρου ενεργειακού συστήματος, στο οποίο 
το υδρογόνο θα διαδραματίζει κεντρικό 
ρόλο. Η χάραξη της πιο πάνω στρατηγικής 
εστιάζεται σε 4 βασικούς άξονες.

Πρώτον, η δημιουργία συνθηκών αύ-
ξησης της ζήτησης υδρογόνου. Δηλαδή η 
προώθηση της ζήτησης υδρογόνου στην  
τελική χρήση (π.χ. στη βιομηχανία, στις 

μεταφορές, κ.λπ) με επενδύσεις στην ανά-
πτυξη συστημάτων ηλεκτρόλυσης μεγάλης 
κλίμακας. Μέρος αυτής της προσπάθειας 
είναι και η επιδίωξη μείωσης του κόστους 
για το πράσινο υδρογόνο, ώστε να γίνει 
περισσότερο ανταγωνιστικό. Γι’ αυτόν τον 
σκοπό θα χρειαστεί περισσότερη και φθη-
νότερη ανανεώσιμη ενέργεια, καθώς και 
μια αποτελεσματική αγορά ηλεκτρισμού.

Δεύτερον, η ανάγκη δημιουργίας 
ρυθμιστικού πλαισίου. Βασική επιδίω-
ξη είναι η διαμόρφωση μιας ανοικτής 
και ανταγωνιστικής αγοράς υδρογόνου 
με ανεμπόδιστο διασυνοριακό εμπόριο και 
υποδομές για τη μεταφορά του υδρογόνου 
όπου χρειάζεται. Δηλαδή θα χρειαστεί 

η αναβάθμιση ή/και η επαναχρησιμο-
ποίηση των υφιστάμενων υποδομών 
φυσικού αερίου.

Τρίτον, η προώθηση της έρευνας και 
ανάπτυξης σε θέματα υδρογόνου. Χρειά-
ζεται η ανάπτυξη τεχνολογιών ηλεκτρό-
λυσης μεγάλης κλίμακας, προκειμένου 
να υποστηρίξουν το εν λόγω εγχείρημα. 
Ήδη πιλοτικά έργα συνολικής ισχύος 20 
μεγαβάτ βρίσκονται υπό ανάπτυξη στην 
EE. Ωστόσο, χρειάζονται πολύ μεγαλύτε-
ρα μεγέθη δυναμικότητας, της τάξης των 
γιγαβάτ σε μονάδες ηλεκτρόλυσης, κα-
θώς και πρωτοβουλίες για την προώθηση 
έρευνας και ανάπτυξης στο κομμάτι των 
κυψελών καυσίμου και της αποθήκευσης 

του υδρογόνου.
Τέταρτον, η ανάγκη για διεθνή συνερ-

γασία. Η ΕΕ εισάγει σήμερα το 58% της 
ενέργειας που χρειάζεται και επομένως 
είναι ανάγκη να προχωρήσουν συνέρ-
γειες τόσο σε περιφερειακό όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, η ενερ-
γειακή μετάβαση της χώρας μας θα μπο-
ρούσε να γίνει με κύριο πρωταγωνιστή το 
υδρογόνο. Δηλαδή η Κύπρος, μαζί με τις 
υπόλοιπες χώρες της Νοτιοανατολικής 
Μεσογείου, θα μπορούσαν να πρωτοπο-
ρήσουν στην οικονομία του υδρογόνου και 
να καταστούν εξαγωγικές χώρες αειφόρου 
ενέργειας προς την ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε 
να γίνει κατορθωτό με την κατάρτιση κοινού 
μακροπρόθεσμου στρατηγικού πλάνου με 
ορίζοντα πέραν του 2050. Η στρατηγική 
θα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, (α) 
τη  σύνδεση των νοτιοανατολικών χωρών 
της Μεσογείου με τις ευρωπαϊκές χώρες 
μέσω ηλεκτρικών διασυνδέσεων, (β) τη  
σύνδεση των νοτιοανατολικών χωρών της 
Μεσογείου με τις ευρωπαϊκές χώρες μέσω 
αγωγών φυσικού αερίου ή/και εικονικών 
αγωγών φυσικού αερίου, (γ) την ένταξη 
αειφόρων ενεργειακών τεχνολογιών 
σε όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής 
Μεσόγειου, (δ) τη χρήση του υδρογόνου 
μετά το 2030, το οποίο θα παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από την 
αναμόρφωση του φυσικού αερίου, (ε) την 
εξαγωγή αειφόρου ηλεκτρισμού προς τις 
ευρωπαϊκές χώρες, και (στ) την εξαγωγή 
υδρογόνου προς τις ευρωπαϊκές χώρες.

* Πρόεδρος Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας Κύπρου

Γιατί το υδρογόνο μπορεί να βοηθήσει 
την ενεργειακή μετάβαση της Κύπρου;

ΣΕ ΕΠΊΠΕΔΟ ΕΕ, Ο 
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΠΑΝΘΡΑΚΟΠΟΊΕΊ-
ΤΑΊ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ 
ΡΥΘΜΟΥΣ ΚΑΊ ΜΕΧΡΊ 
ΤΟ 2030 ΥΠΟΛΟΓΊΖΕ-
ΤΑΊ ΠΩΣ ΤΟ 76% ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΊΑΣ ΘΑ ΠΡΟ-
ΕΡΧΕΤΑΊ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ 
ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΊΕ-
ΚΤΊΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΝ-
ΘΡΑΚΑ, ΑΦΟΥ ΑΝΑ-
ΜΕΝΕΤΑΊ Η ΧΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΊΜΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΊΑΣ ΣΕ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΊΠΟΥ 
55% ΚΑΊ Η ΧΡΗ-
ΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΊΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΊΑΣ ΣΕ ΠΟΣΟ-
ΣΤΟ ΠΕΡΊΠΟΥ 21%

ΔΡ ΑΝΔΡΈΑΣ 
ΠΟΥΛΛΙΚΚΑΣ*
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«ΤΟ ΝΈΟ ΜΟΝΤΈΛΟ ΈΡ-
ΓΑΣΊΑΣ, ΠΑΡΑ ΤΑ ΟΦΈ-
ΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΈΡΈΊ, 
ΟΠΩΣ ΓΊΑ ΠΑΡΑΔΈΊΓΜΑ 
ΤΗΝ ΈΠΊΤΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ 
ΨΗΦΊΑΚΟΥ ΜΈΤΑΣΧΗ-
ΜΑΤΊΣΜΟΥ ΤΩΝ ΈΠΊΧΈΊ-
ΡΗΣΈΩΝ, ΈΝΈΧΈΊ ΚΑΊ 
ΣΗΜΑΝΤΊΚΈΣ ΠΡΟΚΛΗ-
ΣΈΊΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΈΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΊ 
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΊΑΤΗΡΗ-
ΣΗΣ ΤΟΥ»  

Πώς να δημιουργήσετε ανθεκτικές 
ομάδες στην εποχή της τηλεργασίας

Τ
ους τελευταίους μήνες 
οι πλείστες επιχειρήσεις 
κλήθηκαν να αντιμετω-
πίσουν μια νέα πραγμα-
τικότητα εν μέσω πανδη-
μίας, καθιερώνοντας την 
εξ-αποστάσεως εργασία 

για το προσωπικό τους, προκειμένου να 
συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να κατα-
στούν βιώσιμες. Το νέο μοντέλο εργασίας, 
παρά τα οφέλη που προσφέρει, όπως για 
παράδειγμα την επιτάχυνση του ψηφια-
κού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, 
ενέχει και σημαντικές προκλήσεις, που 
αφορούν στην εφαρμογή και τον τρόπο 
διατήρησής του.

Με ποιους τρόπους μπορεί να ενισχυ-
θεί η παραγωγικότητα των ατόμων μιας 
ομάδας που εργάζονται από το σπίτι, ώστε 
να αποτελέσει κινητήριο δύναμη για την 
ανάκαμψη της επιχείρησης για την οποία 
εργάζονται; Η άποψη που επικρατεί στη 
σχετική αρθρογραφία υποστηρίζει ότι μια 
ομάδα μπορεί να γίνει πιο παραγωγική 
και ανθεκτική εφόσον:
•  δημιουργηθεί ένα θετικό εργασιακό 

κλίμα,
•  ακολουθείται πιστά ένα ξεκάθαρο, κοινά 

αποδεκτό όραμα,
•  οι προϊστάμενοι λειτουργούν και ως 

μέντορες,
•  όλα τα μέλη της ομάδας επενδύουν στην 

εκπαίδευση.
Έρευνες έχουν δείξει ότι το υγιές κλίμα 

στον εργασιακό χώρο έχει καίρια επίδραση 
στη ψυχολογία και απόδοση των εργαζομέ-
νων. Οι οικονομικές και συναισθηματικές 
πιέσεις που βιώνουν οι εργαζόμενοι σε 
συνδυασμό με το ότι εργάζονταν, εξακο-
λουθούν να εργάζονται ή αναμένουν ότι 
ενδέχεται να εργαστούν ξανά (σε περίπτωση 
επιστροφής σε καθεστώς καραντίνας) σε 
συνθήκες απουσίας επικοινωνίας πρόσωπο 
με πρόσωπο, σε μεγάλο βαθμό αφαιρούν 
το κίνητρο και τη διάθεσή τους για πα-
ραγωγική εργασία, ενώ ενδεχομένως να 
επιφέρουν και αδράνεια.

Στην εποχή της τηλεργασίας οι εργοδότες 
καλούνται να δημιουργήσουν συνθήκες 
ενός θετικού κλίματος μεταξύ των μελών 
της ομάδας τους, το οποίο να ενθαρρύνει 
τη συνεργασία, την αλληλοϋποστήριξη, την 
ελεύθερη έκφραση των συναισθημάτων και 
την ανατροφοδότηση. Η τακτική επικοινωνία 
μεταξύ των μελών της ομάδας, η ανταλλα-
γή εμπειριών και τρόπων αντιμετώπισης 

προβλημάτων και η δέσμευση εκ μέρους 
της διεύθυνσης ότι θα φροντίζει πιστά για 
την τήρηση των ισορροπιών, θεωρούνται 
απαραίτητα στοιχεία για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας μιας ομάδας.

Εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι ο καθο-
ρισμός οράματος από τον εργοδότη και η 
πιστή προσήλωσή του σε αυτό. Επιπλέον, 
ο εργοδότης πρέπει να καταβάλλει άοκνες 
προσπάθειες στο να μετατρέψει το επι-
χειρηματικό του όραμα σε «κτήμα» των 
υπαλλήλων του. Η αίσθηση του κοινού 
στόχου και η συνεχής έμπνευση, που πρέ-
πει να μεταλαμπαδεύουν οι εργοδότες 
στα μέλη της ομάδας τους που εργάζονται 
από το σπίτι, οδηγούν στη δημιουργία 
κινήτρων για παραγωγική εργασία και 
στην αύξηση των επιπέδων αφοσίωσης 
και ενθουσιασμού του προσωπικού.

Αναμφίβολα, ο ρόλος του προϊσταμένου 
άλλαξε λόγω πανδημίας. Η διαχείριση της 
ομάδας έπρεπε να γίνει εξ αποστάσεως και 
ο προϊστάμενος κλήθηκε να λειτουργή-
σει ως μέντορας που έπρεπε να ακούσει 
προσεκτικά τις προτεραιότητες, ευθύνες 
και πιέσεις τού κάθε μέλους της ομάδας. 
Οι προϊστάμενοι, ως μέντορες, πρέπει να 
αυξήσουν τις εξατομικευμένες διαδικτυακές 

συναντήσεις με τα μέλη της ομάδας τους, 
επειδή στην ουσία μόνο με αυτόν τον τρόπο 
μπορούν να ενημερώνονται για τις πραγ-
ματικές ανάγκες των υπαλλήλων. Τέτοιες 
συναντήσεις βοηθούν τον προϊστάμενο να 
καταλάβει αν ένας υπάλληλος αισθάνεται 
πιεσμένος λόγω επιπλέον υποχρεώσεων 
που ανέλαβε, ένεκα της πανδημίας. Του 
επιτρέπουν επίσης να παρέχει συμβουλές 
και να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες 
για τη στήριξη του εν λόγω υπάλληλου 
και συνεπώς της ομάδας του. Όταν επι-
δεικνύεται σεβασμός και κατανόηση των 
επιπτώσεων της πανδημίας στη ζωή του 
κάθε υπαλλήλου, το ηθικό του αναπτερώ-
νεται και η σχέση του με τον προϊστάμενό 
του αναθερμαίνεται, συμβάλλοντας στην 
ανθεκτικότητα της ομάδας.

Ζωτικής σημασίας ως προς την αύξηση 
της παραγωγικότητας και ανθεκτικότητας 
μιας ομάδας είναι και η συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση, τόσο σε τεχνικά όσο και σε 
θέματα ανάπτυξης προσωπικών ικανοτή-
των, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 
ενδυνάμωσης ομάδας. Αδιαμφισβήτητα, 
η συνεχιζόμενη εκπαίδευση προσφέρει 
επιπλέον κίνητρα στο ανθρώπινο δυναμικό 
μιας επιχείρησης, εφόσον αυξάνεται η 

εμπειρία και τεχνογνωσία του, με απώτερο 
στόχο την αύξηση της κερδοφορίας της 
επιχείρησης.

Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών υπα-
γόρευσαν συγκεκριμένες προσαρμογές 
στον τομέα της εκπαίδευσης. Η άλλοτε 
κατά πρόσωπο διαδραστική εκπαίδευση 
μετουσιώθηκε σε διαδικτυακή εκπαίδευση. 
Αυτήν τη στιγμή η διαδικτυακή εκπαί-
δευση των υπαλλήλων και η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων για καλύτερη απόδοση στην 
εργασία τους συνδέονται άρρηκτα με την 
οικονομική ανέλιξη μιας επιχείρησης. 
Επομένως, επενδύοντας στην εκπαίδευση 
του προσωπικού, οι εργοδότες παρέχουν 
σημαντικό κίνητρο στους υπαλλήλους 
τους και ταυτόχρονα επιτυγχάνουν την 
ενδυνάμωση της ομάδας τους.

Έχοντας διανύσει πάνω από δέκα χρό-
νια επιτυχούς πορείας στην εκπαίδευση 
επαγγελματιών μέσω πολυεπιχειρησια-
κών και μονοεπιχειρησιακών σεμιναρίων, 
η Ακαδημία της KPMG στοχεύει στην 
περαιτέρω ενίσχυση του τομέα της εκ-
παίδευσης και κατάρτισης, με απώτερο 
σκοπό τη μεγιστοποίηση της παραγωγι-
κότητας και ανθεκτικότητας των ομάδων 
μιας επιχείρησης. Αφουγκραζόμενη τις 
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Στη διεύρυνση των καναλιών επικοι-
νωνίας με συνεργάτες και ξένους 
επενδυτές και στην ενίσχυση των 

προσπαθειών για προώθηση της Κύπρου 
ως επενδυτικού προορισμού, στοχεύει 
τους τελευταίους μήνες η εταιρεία Pafilia 
Property Developers. Σημαντικό ρόλο σε 
αυτήν την προσπάθεια διαδραματίζει η 
θετική εικόνα που έχει κτίσει η Κύπρος 
σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά τη δια-
χείριση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι αντικειμενικές δυσκολίες που 
προέκυψαν από τους περιορισμούς που 
επιβλήθηκαν, κυρίως από το κλείσιμο 
των αεροδρομίων και την ακύρωση των 
πτήσεων, οδήγησε την ομάδα πωλή-
σεων της Pafilia σε μια δημιουργική 
διαδικασία εξεύρεσης νέων τρόπων επι-
κοινωνίας και προώθησης των έργων 
της εταιρείας στους ξένους επενδυτές. 
Πρώτιστος στόχος της προσπάθειας αυτής 
ήταν η διατήρηση του ενδιαφέροντος 
των επενδυτών σε υψηλά επίπεδα, ώστε 
με την άρση των περιορισμών και τη 
λειτουργία των αεροδρομίων να καλυ-
φθεί αρκετό από το χαμένος έδαφος των 
τελευταίων μηνών. Μεταξύ άλλων, η 
ομάδα πωλήσεων της Pafilia ανέπτυξε 

εργαλεία που προσφέρουν μια μοναδική 
εμπειρία ψηφιακής ξενάγησης στους 
ενδιαφερόμενους αγοραστές μέσα από την 
άνεση του σπιτιού τους, όπως ζωντανές 
προβολές, εικονικές περιηγήσεις στο 
εσωτερικό των ακινήτων, περιηγήσεις 
με drones στα εργοτάξια και στα ακίνητα 
της εταιρείας, βιντεοπαρουσιάσεις, ηλε-
κτρονικές παρουσιάσεις καθώς επίσης 
τηλεφωνικές και εικονικές διασκέψεις.

Παρά το χαμένο έδαφος, η εκτελεστι-
κή διευθύντρια της Pafilia, Ευαγγελία 
Ηλιάδου, εμφανίστηκε συγκρατημένα 
αισιόδοξη για την περίοδο που ακολουθεί 
λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που 
εισπράττει η εταιρεία από συνεργάτες 
και επενδυτές, τονίζοντας,  ωστόσο, ότι 
υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες, οι 
οποίες πρέπει να ξεπεραστούν για να 
κεφαλαιοποιηθεί το ενδιαφέρον αυτό. 

Από τις πρώτες πρωινές ώρες του 
Σαββάτου (20/6), τα Αεροδρόμια 
Λάρνακας και Πάφου εισήλθαν 

στη Φάση Β του Σχεδίου Δράσης που έχει 
συνταχθεί από την αρμόδια Διυπουργική 
Επιτροπή. Με επίκεντρο τη λήψη μέτρων 
που διασφαλίζουν την προστασία της υγείας 
τόσο των ταξιδιωτών όσο και του προσω-
πικού, η Hermes Airports καλωσορίζει 
τους επισκέπτες στα αεροδρόμιά της ξανά.

Με βάση το Σχέδιο Δράσης, που έχει 
καταρτιστεί και σε αυτήν τη Φάση, η εί-
σοδος στα αεροδρόμια εξακολουθεί να 
επιτρέπεται μόνο στους επιβάτες και το 
προσωπικό και όχι σε άτομα που παρα-
λαμβάνουν επιβάτες που καταφθάνουν 
στην Κύπρο. Επίσης, κατά την είσοδό τους 
στα αεροδρόμια, όλοι οι επιβάτες θα περ-
νούν από θερμομέτρηση μέσα από ειδικές 
κάμερες και πρέπει να φορούν μάσκες.

Σε ό,τι αφορά τις χώρες προέλευσης, 
η επιδημιολογική τους κατάσταση επα-
ναξιολογείται σε τακτική βάση από το 
Υπουργείο Υγείας και κατηγοριοποιούνται 
ανάλογα σε κατηγορίες Α & Β και Γ, με 
την κατηγορία Α να έχει την πιο ευνοϊκή 
επιδημιολογική κατάσταση. Παράλληλα, 
όλοι οι επιβάτες που ταξιδεύουν προς την 

Κύπρο θα πρέπει να συμπληρώνουν τα 
απαραίτητα έντυπα, μέσω της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας Cyprus Flight Pass, τα 
οποία απαραίτητα πρέπει να επιδεικνύουν 
συμπληρωμένα πριν να επιβιβαστούν στο 
αεροσκάφος.

Ακόμη, λεπτομερής πληροφόρηση 
για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται στα 
αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου παρέ-
χεται μέσα από την ιστοσελίδα της Hermes 
Airports (www.hermesairports.com). Ήδη 
υπάρχει ειδική ενότητα ερωτήσεων και 

απαντήσεων για τη λειτουργία των αερο-
δρομίων ενόψει της πανδημίας, καθώς 
και υπηρεσία άμεσης επικοινωνίας με 
τους χρήστες της ιστοσελίδας (chatbot).

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη δι-
άρκεια της προηγούμενης Φάσης (9-19 
Ιουνίου 2020) ταξίδεψαν συνολικά 11.604 
επιβάτες, εκ των οποίων οι 4.846 ήταν 
αφικνούμενοι και οι 6.758 αναχωρούντες 
επιβάτες, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 70 
αφίξεις και 72 αναχωρήσεις.

«Πρόκειται για ένα διαφορετικό ξεκί-
νημα μετά από μια περίοδο που υπήρξε 
πρωτόγνωρη για όλους μας. Στόχος μας 
είναι, με τα μέτρα που εφαρμόζονται ήδη 
από τις 9 Ιουνίου στα αεροδρόμια Λάρ-
νακας και Πάφου, οι επιβάτες να νιώθουν 
ασφαλείς και σίγουροι σε όλη τη διάρκεια 
του ταξιδιού τους στους αερολιμένες. Πα-
ράλληλα, με την αποκατάσταση σε μεγάλο 
βαθμό του πτητικού προγράμματος, φι-
λοδοξούμε να δώσουμε στον κυπριακό 
τουρισμό την αναγκαία ώθηση, ώστε να 
επανεκκινήσει και να ανακτήσει το χαμένο 
έδαφος. Είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι 
θα τα καταφέρουμε», δήλωσε η Ανώτα-
τη Εκτελεστική Διευθύντρια της Hermes 
Airports, κ. Ελένη Καλογήρου.

Κυπριακά αεροδρόμια:
Σε πλήρη λειτουργία για τη Φάση Β

Νέα κανάλια επικοινωνίας με συνεργάτες 
και ξένους επενδυτές χτίζει η Pafilia

πολυδιάστατες επιπτώσεις της πανδημίας 
και τις ανάγκες της αγοράς, προσφέρει μια 
νέα υπηρεσία, την παροχή διαδικτυακών 
σεμιναρίων. Επαγγελματίες, προερχόμε-
νοι απ’ όλους τους τομείς οικονομικής 
δραστηριοποίησης, έχουν τη δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν ζωντανά από το 
σπίτι διαδραστικά σεμινάρια πάνω σε 
επίκαιρα τεχνικά θέματα, σε προσιτές 
τιμές. Η εμπειρία και τεχνογνωσία των 
εκπαιδευτών, ατόμων σε διευθυντικές θέ-
σεις, διοχετεύεται στους συμμετέχοντες, 
των οποίων η επιχειρησιακή ετοιμότητα 
ενισχύεται με το πέρας της κατάρτισης.

Με γνώμονα την οικονομική ανάκαμ-
ψη της επιχείρησης, αλλά και την ηθική 
ανάκαμψη του προσωπικού, το αγαθό της 
διά βίου εκπαίδευσης σε συνδυασμό με 
τη δημιουργία ενός κατάλληλου κλίματος 
μπορεί να υποβοηθήσει σημαντικά τα 
επίπεδα ανθεκτικότητας και παραγωγι-
κότητας των ομάδων μιας επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τα τρέχοντα διαδικτυακά σεμινάρια 
της Ακαδημίας της KPMG, επισκεφθείτε 
τον σύνδεσμο: https://home.kpmg/cy/en/
home/services/advisory.html. 

*Events Coordinator, KPMG Academy  



ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 
Η 

απειλή του Προέ-
δρου της Αιγύπτου, 
Αμπντέλ Φατάχ Αλ 
Σίσι, για στρατιωτική 
επέμβαση στη Λιβύη, 
έκανε ξεκάθαρο στις 
δυνάμεις του Φαγιέζ 

αλ Σάρατζ και στην Τουρκία ότι η Σύρτη 
είναι η «κόκκινη γραμμή» που δεν πρέ-
πει να ξεπεραστεί. Αφού είχε προηγηθεί 
μια πρόταση για εκεχειρία, την οποία η 
Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας δεν απο-
δέχθηκε, το Κάιρο κατέστησε σαφές ότι το 
όριο βρίσκεται στη γενέτειρα του Μουαμάρ 
Καντάφι. Η πόλη αυτή μόνο τυχαία δεν 
είναι, αφού τόσο ο συμβολισμός που φέρει, 
όσο και η γεωστρατηγική της σημασία 
καθιστούν απαγορευτική την κατάληψή 
της από τον Σάρατζ και τους Τούρκους 
συμμάχους του. Σε μια δύσκολη χρονική 
συγκυρία για την Αίγυπτο, με εσωτερικά 
αλλά και εξωτερικά ζητήματα, αξιολογείται 
κατά πόσον θα μπορούσε να κάνει πράξη 
την απειλή της. Την ίδια ώρα, οι ανατρο-
πές των τελευταίων μηνών στο πεδίο της 
μάχης «ξύπνησαν» τη Γαλλία, η οποία 
διατηρώντας υψηλούς τόνους σε διπλω-
ματικό επίπεδο, κατηγορεί την Τουρκία 
για «επικίνδυνα παιγνίδια» στη Λιβύη. 

Η κόκκινη γραμμή στη Σύρτη 
Τόσο η απειλή της στρατιωτικής επέμ-

βασης από την Αίγυπτο, όσο και το κά-
λεσμα του Προέδρου του Κοινοβουλίου 
της Λιβύης, Ακίλα Σάλεχ, δείχνουν ότι 
κόκκινη γραμμή για τις δυνάμεις που υπο-
στηρίζουν τον Χαφτάρ αποτελεί η πόλη 
Σύρτη, γενέτειρα του Καντάφι. Μάλιστα, 
η κοινοβουλευτική υπόσταση που έδωσε 
ο Σάλεχ στο αίτημα προς την Αίγυπτο για 
υποστήριξη του αιγυπτιακού στρατού σε 
περίπτωση παραβίασης στη Σύρτη θέλει 
να δώσει το μήνυμα ότι μια ενδεχόμενη 
επέμβαση αποτελεί μια «νόμιμη πράξη 
βάσει της εντολής του λαού της Λιβύης». 

Ως γνωστόν, η πόλη έχει μεγάλη γεω-
στρατηγική, αλλά και συμβολική σημα-
σία, αφού όποιος την ελέγχει εμφανίζεται 
ως διάδοχος του καθεστώτος Καντάφι. 
Από το 2011, η πόλη αποτέλεσε σημείο 
αναφοράς για όλες τις στρατιωτικές επι-
χειρήσεις. Μετά την εξέγερση κατά του 
Καντάφι, η πόλη έγινε από τους πρώτους 
στόχους των εξεγερμένων, τους οποίους 
απώθησαν για λίγο διάστημα οι φυλές 
που παρέμειναν πιστές στο καθεστώς. 
Εντούτοις, η επέμβαση του ΝΑΤΟ οδή-
γησε στην πτώση της πόλης αρχικά από 
τους αντικαθεστωτικούς και στη συνέχεια 
από του τζιχαντιστές του ISIS, οι οποίοι 
την διατήρησαν μέχρι το 2016. Τον Μάιο 
του 2016 οι δυνάμεις της Κυβέρνησης 
Εθνικής Συμφωνίας χρησιμοποίησαν 
την πόλη Μισράτα ως ορμητήριο για την 
εκδίωξη των τζιχαντιστών από τη Σύρτη, 
αφού υπήρχαν φόβοι ότι ο ISIS θα εκμε-
ταλλευόταν την περιοχή της «ημισελήνου 
του πετρελαίου» για να χρηματοδοτήσει τις 
δραστηριότητές του στη Βόρεια Αφρική. 
Η πόλη βρίσκεται ανάμεσα στην Τριπο-
λίτιδα και την Κυρηναϊκή, με το λιμάνι 
της να αποτελεί το σημείο διακίνησης του 
70% του πετρελαίου που διοχετεύεται 
στην αγορά. Τελικά, στις 6 Ιανουαρίου 
του 2020 οι δυνάμεις του Χαφτάρ μετά 
από σφοδρές μάχες πήραν τον έλεγχο της 
Σύρτης, στο πλαίσιο της εκστρατείας για 
την κατάληψη της Τρίπολης.

Τι βρίσκεται πίσω από την απει-
λή της στρατιωτικής επέμβασης 

Η Αίγυπτος, αφού πρώτα πρότεινε 
εκεχειρία μεταξύ των αντιμαχόμενων 
πλευρών για να εισπράξει την άρνηση 
τής κυβέρνησης της Τρίπολης, προχώρησε 
σε πιο δραστικά μέτρα, προειδοποιώντας 
ότι οποιαδήποτε προώθηση των δυνάμεων 
της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας, που 
υποστηρίζονται από την Άγκυρα προς τη 
Σύρτη στη Λιβύη, μπορεί να οδηγήσει στην 

«άμεση» επέμβαση του Καΐρου. Αναλυ-
τές υποδέχτηκαν την προειδοποίηση της 
Αιγύπτου ως μη ρεαλιστική, με το επιχεί-
ρημα ότι θα ερχόταν σε άμεση σύγκρου-
ση με την εθνική της ασφάλεια. Κάποιοι 
μάλιστα τη συνέδεσαν με την αποτυχία 
διαχείρισης εσωτερικών προβλημάτων, 
όπως η πανδημία του κορωνοϊού και οι 
διαπραγματεύσεις με την Αιθιοπία για τη 
δημιουργία ενός υδροηλεκτρικού φράγ-
ματος. Από την άλλη, όμως, κανείς δεν 
μπορεί να αμφισβητήσει ότι η επικράτηση 
Σάρατζ ενέχει μεγάλους κινδύνους για 
τον Σίσι, αφού θα προστεθεί άλλη μια 
χώρα στον άξονα Τυνησίας, Κατάρ και 
Τουρκίας. Ειδικότερα η τελευταία, διά του 
Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, δεν χάνει ευ-
καιρία να ασκεί κριτική στο καθεστώς Σίσι 
για την απομάκρυνση από την εξουσία 
της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Από 
γεωπολιτικής άποψης ανησυχία προκα-
λούν στο Κάιρο οι στρατιωτικές βάσεις 
της Τουρκίας στη Λιβύη και η διατάραξη 
της ισορροπίας των δυνάμεων. Η πλήρης 
κυριαρχία της Κυβέρνησης Εθνικής Συμ-
φωνίας στη Λιβύη και οι βαθύτερες σχέσεις 
με την Τουρκία θα αποτελούσαν σίγουρα 
μεγαλύτερη απειλή για το καθεστώς Σίσι 
απ’ ό,τι μια διαιρεμένη Λιβύη. Γι’ αυτό, 
σύμφωνα με κάποιους αναλυτές, θα ήταν 
πιο «ορθολογικό» να δράσει τώρα, παρά 
να περιμένει τη φιλοτουρκική κυβέρνηση 
να εξελιχθεί σε μεγαλύτερη απειλή. 

Σενάρια σύγκρουσης 
και συνεργασίας 

Ενώ υπάρχουν λόγοι που καθιστούν 
την επέμβαση της Αιγύπτου στη Λιβύη 
λιγότερο πιθανή, κανείς δεν μπορεί να το 
αποκλείσει εντελώς. Αυτό, γιατί η απει-
λή από τη Λιβύη δεν έχει να κάνει με 
τα σημερινά δεδομένα, αλλά με τα όσα 
αναμένεται ότι θα αλλάξουν στη χώρα. 
Πάντως, οι στρατιωτικές ενέργειες θα είναι 
ένα τεράστιο στοίχημα, ειδικά εάν λάβουμε 

υπόψη τη ρευστότητα της εμπόλεμης ζώνης 
και μια ενδεχόμενη αποσταθεροποίηση 
του Εθνικού Λιβυκού Στρατού. Αν και 
δεν στερείται συμμάχων στο λιβυκό μέ-
τωπο, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι 
οι υπόλοιποι υποστηρικτές του Χαφτάρ 
θα συνεχίσουν να στηρίζουν τον στρα-
τάρχη, εάν οι δυνάμεις του Σάρατζ τελικά 
καταλάβουν το κομβικής σημασίας λιμάνι 
της  Σύρτης. Τον δρόμο της στρατιωτικής 
επέμβασης μπορεί να ακολουθήσουν τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά δεν είναι 
βέβαιον ότι η Ρωσία θα συμμετάσχει. Γι’ 
αυτό και η Τουρκία δεν πιστεύει ότι θα 
έχει να αντιμετωπίσει άμεσα την Αίγυπτο 
στο πεδίο της μάχης στη Λιβύη. Αντίθετα, 
η Άγκυρα θεωρεί ότι δεν πρόκειται για σο-
βαρή απειλή, αλλά για μια προσπάθεια να 
πιέσει την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας 
να δεχθεί την κατάπαυση πυρός. Ειδικοί 
μάλιστα αμφισβητούν την ικανότητα του 
Καΐρου να επέμβει ουσιαστικά, λόγω της 
απόστασης των 800 χλμ. που χωρίζουν 
τα σύνορα της χώρας με τη Σύρτη. Επι-
πρόσθετα, αντιμετωπίζει την απειλή των 
τζιχαντιστών στη Χερσόνησο του Σινά, 
αλλά και τα σχέδια της Αιθιοπίας για το 
κτίσιμο του κολοσσιαίου υδροηλεκτρικού 
φράγματος στον ποταμό Νείλο. Ειδικοί 
επισημαίνουν ότι, λόγω των εσωτερι-
κών αλλά και εξωτερικών προκλήσεων 
που αντιμετωπίζει η Αίγυπτος, ίσως θα 
έπρεπε να σκεφτεί τη συνεργασία με την 
Τουρκία, ειδικά στα ενεργειακά. Όπως 
αναφέρει ο Αιγύπτιος πολιτικός αναλυ-
τής, Khaled Fouad, αυτή η συνεργασία 
θα ήταν επωφελής για το Κάιρο, αφού θα 
απέτρεπε τη δημιουργία του EastMed, ο 
οποίος απειλεί τα συμφέροντα της χώρας 
με τη μεταφορά του φυσικού αερίου από 
το Ισραήλ στην Ευρώπη. Ο Αιγύπτιος ει-
δικός θεωρεί, επίσης, ότι μια ενδεχόμενη 
συμφωνία για οριοθέτηση ΑΟΖ με την 
Ελλάδα θα ήταν υπέρ της δεύτερης, ενώ 
με το τουρκολιβυκό μνημόνιο υπάρχει 

ο ισχυρισμός ότι η Αίγυπτος θα κέρδιζε 
πολύ περισσότερα. 

Κινητοποίηση Γαλλίας
Η ανατροπή στο πεδίο της μάχης εις 

βάρος του Χαφτάρ δεν θορύβησε μόνον την 
Αίγυπτο, αλλά και τη Γαλλία. Η κινητοποί-
ηση του Πρόεδρου της χώρας, Εμμανουέλ 
Μακρόν, με συνομιλίες με ξένους ηγέτες 
και η άμεση επίθεση στην Τουρκία, την 
οποία κατήγγειλε για «επικίνδυνα παιχνί-
δια» στη Λιβύη, δείχνουν πλέον ξεκάθαρα 
τη θέση του Παρισιού στο λιβυκό ζήτημα, 
παρά τις διαβεβαιώσεις περί ουδετερότη-
τας. Σύμφωνα με ειδικούς, η αλλαγή των 
ισορροπιών στη Λιβύη προς όφελος της 
Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας και των 
Τούρκων συμμάχων της έδωσε μια νέα 
δυναμική σε διπλωματικό, αλλά και επι-
χειρησιακό επίπεδο. Ο Μακρόν μεταξύ 
άλλων είχε επικοινωνία με τον Αμερικανό 
ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, με κεντρικό 
θέμα συζήτησης τον ρόλο της Τουρκίας 
στην ένοπλη σύγκρουση. Να σημειωθεί 
ότι η ένταση μεταξύ Άγκυρας και Παρισιού 
έφτασε σε νέα επίπεδα, όταν ένα γαλλικό 
πολεμικό πλοίο αποτέλεσε στόχο ενός 
«εξαιρετικά επιθετικού» ελιγμού εκ μέ-
ρους τουρκικών φρεγατών στη Μεσόγειο. 
Το ζήτημα είχε καταγγελθεί στο ΝΑΤΟ, το 
οποίο επεσήμανε ότι θα διασαφηνίσει την 
κατάσταση. Η διπλωματική αντιπαράθεση 
όμως δεν σταμάτησε σε επίπεδο ΝΑΤΟ, 
αφού ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-
Υβ Λε Ντριάν, συνεχίζοντας στους υψηλούς 
τόνους που επικρατούν μεταξύ Παρισιού 
και Άγκυρας με επίκεντρο τη Λιβύη, ζήτησε 
από την ΕΕ να εγκύψει «δίχως ταμπού» 
στο θέμα της σχέσης της με την Τουρκία. 
Παράλληλα, επέκρινε τη συμφωνία μεταξύ 
της Άγκυρας και της Κυβέρνησης Εθνικής 
Συμφωνίας της Λιβύης, τονίζοντας πως 
αυτή η συμφωνία απειλεί τα συμφέροντα 
των «συμμάχων μας και μελών της ΕΕ, 
Κύπρου και της Ελλάδας».

ΤΟΣΟ Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜ-
ΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥ-
ΠΤΟ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑ-
ΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ, ΑΚΙΛΑ 
ΣΑΛΕΧ, ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ 
ΧΑΦΤΑΡ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η 
ΠΟΛΗ ΣΥΡΤΗ, ΓΕΝΕΤΕΙ-
ΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΤΑΦΙ
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Βrexit: Τέσσερα χρόνια μετά το δημοψήφισμα 
οι Βρετανοί υποστηρίζουν την ΕΕ

Τ
έσσερα χρόνια μετά το 
δημοψήφισμα για το 
Brexit, η πλειοψηφία 
των Βρετανών ψηφο-
φόρων θα ήθελαν να 
δουν τη χώρα τους να 
παραμένει στην ΕΕ, όπως 

αποκαλύπτει νέα έρευνα.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κοινω-

νική Έρευνα (ΕΚΕ), μια πανευρωπαϊκή 
έρευνα που πραγματοποιείται κάθε δύο 
χρόνια, το 56,8% των Βρετανών συμμε-
τεχόντων δήλωσαν ότι θα ψήφιζαν  υπέρ 
της παραμονής στην ΕΕ. Πρόκειται για 
σημαντική αύξηση σε σχέση με το 49,9% 
που είχαν δηλώσει το ίδιο την τελευταία 
φορά που πραγματοποιήθηκε η έρευνα 
το 2018. Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με 
την ΕΚΕ, μόλις το 34,9% θα ψήφιζαν υπέρ 
του Brexit, ενώ το 8,3% δήλωσαν ότι δεν 
θα ψήφιζαν.

Τα ευρήματα, τα οποία έφερε στη δη-
μοσιότητα το CNN, φτάνουν την ίδια εβδο-
μάδα που συμπληρώνονται και τα τέσσερα 
χρόνια από το δημοψήφισμα του 2016. 
Στα χρόνια που μεσολάβησαν, η Βρετανία 
υπέφερε από τον διχαστικό εσωτερικό 
διάλογο για τη  μορφή που θα έπρεπε 
να λάβει το Brexit, από τις περίπλοκες 
διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες για 
τον τρόπο που η χώρα θα αποχωρήσει 
από την ένωση, αλλά και από το επώδυνο 
πολιτικό αδιέξοδο που τέλειωσε μόλις στις 
31 Ιανουαρίου της φετινής χρονιάς, όταν 
η Βρετανία έφυγε επιτέλους από την ΕΕ.

Η έρευνα αποκαλύπτει ανάλογη αύ-
ξηση της υποστήριξης προς την ΕΕ σε 
ολόκληρη την ήπειρο.

Στις 26 χώρες που συμμετείχαν, τέσ-
σερεις εκ των οποίων δεν ανήκουν στα 
κράτη-μέλη, σημειώνεται αύξηση της 
υποστήριξης της συμμετοχής στην ΕΕ, 
πράγμα που δείχνει ότι οι εκτιμήσεις 

πως και άλλες χώρες θα έσπευδαν να 
ακολουθήσουν το παράδειγμα της Βρε-
τανίας ήταν εντελώς αβάσιμες. 

Από τις 19 χώρες που συμμετείχαν 
τόσο σε αυτή όσο και στις προηγούμενες 
ΕΚΕ, όλα τα κράτη-μέλη είδαν την υπο-
στήριξη προς την ΕΕ να αυξάνεται. Μικρές 
ήταν οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν στη 
Νορβηγία και την Ελβετία, οι οποίες δεν 
είναι κράτη-μέλη. Τα τελευταία δεδομένα 
συλλέχθηκαν ενώ η Βρετανία διαπραγμα-
τευόταν την έξοδό της από την ΕΕ.

«Το Brexit είχε κερδίσει αρχικά στήριξη 
μεταξύ των κρατών-μελών, όμως για τους 
περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες έχει 
βγει από τα ραντάρ τους εδώ και καιρό», 
εξήγησε στο CNN η Τζοτζίνα Ράιτ, μια 
ειδικός σε ζητήματα ΕΕ στο Ινστιτούτο 
για τη Διακυβέρνηση. «Στη διάρκεια των 
τελευταίων ετών έχει αρχίσει να επικρατεί 
η αίσθηση ότι η Ευρώπη δεν είναι στατική. 
Κατά τις τελευταίες ευρωεκλογές είδαμε 
πολλά κόμματα που υποστήριζαν τη με-
ταρρύθμιση της ΕΕ να εκλέγονται, πράγμα 
που πιστεύω ότι δείχνει πως οι πολίτες 
έχουν όλο και πιο θετική αντίληψη για 
την ικανότητα της Ευρώπης να αλλάζει 
με την πάροδο των ετών».

Πιο περίπλοκη η εικόνα 
των κρατών εκτός ΕΕ

Εκτός της Ένωσης, η εικόνα είναι πιο 
περίπλοκη. Για παράδειγμα, η πλειοψηφία 
των κατοίκων του Μαυροβουνίου και της 
Σερβίας είναι υπέρ της εισόδου στην ΕΕ. 
Ωστόσο, κράτη που δεν ανήκουν στην 
Ένωση αλλά έχουν πολύ στενές σχέσεις 
μαζί της, εξακολουθούν να μην επιθυμούν 
την είσοδό τους σε αυτή.

Η Ελβετία, για παράδειγμα, ανήκει στη 
ζώνη Σένγκεν και δραστηριοποιείται συμ-
μορφούμενη με μεγάλα μέρη της ευρωπαϊ-
κής νομοθεσίας, προκειμένου να συμμετέχει 
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στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Μόλις το 11,2% 
των συμμετεχόντων από τη χώρα  τάσσεται 
υπέρ της εισόδου. Η Νορβηγία, όπου το 
αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται στο 21,5%, 
είναι μέλος της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Ελεύθερου Εμπορίου.

Αντιθέτως, ο Μπόρις Τζόνσον έχει δη-
λώσει πολλές φορές ότι η Βρετανία δεν θα 
ακολουθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ 
επιδιώκει μόνο μια συμφωνία ελεύθερου 
εμπορίου με την Ένωση. Οποιαδήποτε 
συμφωνία θα πρέπει να έχει επιτευχθεί 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, όταν θα λήξει η 
τρέχουσα μεταβατική περίοδος της σχέσης 
Βρετανίας - ΕΕ.

Διχασμένοι οι Βρετανοί
Ωστόσο, παρά την αύξηση της στήριξης 

των Βρετανών προς την ΕΕ, ο Τζόνσον 
σημείωσε μια τεράστια εκλογική επιτυχία 
τον Δεκέμβριο, έχοντας ως σύνθημά του 
«Ας τελειώνουμε με το Brexit», πράγμα 
που δείχνει ότι η αποχώρηση από την ΕΕ 
παρέμενε δημοφιλής παρά το γεγονός ότι 
είχαν μεσολαβήσει πάνω από τρία χρόνια 
αναποφασιστικότητας.

Ο Γουίλ Τζένινγκς, καθηγητής Πο-
λιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο 
του Σαουθάμπτον, υποστηρίζει ότι αυτό 
σχετίζεται με το γεγονός ότι πολλοί άν-
θρωποι, ανεξάρτητα από τις προσωπικές 
τους απόψεις ή την ψήφο τους, θεωρούν 
ότι το Brexit προέκυψε από την ψήφο 
των πολιτών, επομένως θα πρέπει και 
να εφαρμοστεί.

«Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η 
Βρετανία παραμένει διχασμένη ως προς 
το Brexit, όμως σε όλη την υπόλοιπη Ένω-
ση, η υποστήριξη για την παραμονή στην 
ΕΕ παραμένει πολύ υψηλή και μάλιστα 
αυξάνεται», τονίζει ο καθηγητής Ρόρι Φί-
τζεραλντ, διευθυντής της ΕΚΕ στο Πανε-
πιστήμιο City του Λονδίνου. «Τα ποσοστά 

υπέρ της παραμονής κυμαίνονται από 
το 66% (Τσεχία) μέχρι το 89% (Ισπανία), 
δείχνοντας ότι ο ευρωσκεπτικισμός δεν 
έχει εξαπλωθεί σε άλλες χώρες».

Ωστόσο, σημειώνει, επίσης, ότι αν η 
Βρετανία καταφέρει να συνάψει επιτυχή 
συμφωνία με την ΕΕ πριν από το τέλος του 
χρόνου, τότε το ερώτημα για τη σχέση της 
με την ΕΕ μπορεί να απαντηθεί για πάντα.

«Μόνο οι χώρες εκτός της Ένωσης έχουν 
υψηλότερα επίπεδα ευρωσκεπτικισμού 
από τη Βρετανία. Ωστόσο, αυτό δείχνει 
ότι μακροπρόθεσμα, ίσως η παραμονή 
εκτός ΕΕ να μειώσει και την επιθυμία των 
πολιτών να συμμετέχουν και πάλι σε αυτή».

Καίριο το είδος της 
συμφωνίας με την ΕΕ

Το αποτέλεσμα θα κριθεί σε μεγάλο 
βαθμό από το είδος της συμφωνίας που 
θα πετύχει -αν την πετύχει- ο Τζόνσον. «Η 
πιο ήπια συμφωνία που επιδιώκει αυτή η 
κυβέρνηση, είναι πολύ πιο σκληρή απ’ ό,τι 
θα ήθελε ένα μεγάλο μέρος των πολιτών», 
τονίζει ο Σάιμον Άσεργουντ, καθηγητής 
Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο 
του Σάρεϊ. «Όταν αρχίσουν να βλέπουν τις 
επιπτώσεις στη χώρα και την οικονομία, ίσως 
συνειδητοποιήσουμε ότι το ερώτημα της 
παραμονής εκτός ΕΕ δεν έχει απαντηθεί».

Οι διαπραγματεύσεις για το Brexit συνε-
χίζονται σε όλη τη διάρκεια του 2020 μέσω 
τηλεδιασκέψεων, εξαιτίας της πανδημίας. 
Και οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει στο 
CNN ότι η απουσία ανθρώπινης επαφής 
έχει καταστήσει πιο δύσκολη τη διαδικα-
σία. Και αν και οι δύο πλευρές επιθυμούν 
την επίτευξη συμφωνίας, εξακολουθεί να 
υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, 
ενώ και ο χρόνος που μένει είναι περιο-
ρισμένος - εκτός αν και οι δύο πλευρές 
προχωρήσουν σε μεγάλους συμβιβασμούς.

Πηγή: www.cnn.com



ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΣΙ-
ΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
(WFP) ΕΠΕΣΉΜΑΝΕ ΣΕ 
ΕΝΉΜΕΡΩΣΉ ΑΠΟ ΤΉ 
ΓΕΝΕΎΉ ΟΤΙ Ο ΑΡΙΘ-
ΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΠΟΎ ΔΕΝ ΕΧΟΎΝ ΤΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΉΤΑ ΤΡΟΦΙ-
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Της Κυριακής
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Η θέση του ΝΑΤΟ σήμερα

Τον Δεκέμβρη του 2019 το ΝΑΤΟ 
γιόρτασε τα 70χρονά του. Ιδρύθηκε 
τον Απρίλη του 1949 στη  

Washington, κάτω από την ηγεσία 
των ΗΠΑ.

Με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
και τον επακολουθήσαντα Ψυχρό Πόλε-
μο, το ΝΑΤΟ θεωρήθηκε αναγκαίο από 
τους Δυτικούς για να αντιμετωπίσουν τη 
Σοβιετική Ένωση και τις Δυνάμεις της Συν-
θήκης της Βαρσοβίας. Το ΝΑΤΟ δέχθηκε 
κι άλλα μέλη στις τάξεις του, την Ελλάδα 
και την Τουρκία το 1952, αργότερα τις 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σήμερα 
αποτελείται από 29 κράτη. Επιπλέον, το 

1994 δημιουργήθηκε ο Συνεταιρισμός για 
την Ειρήνη, στον οποίον εισήλθε αμέσως 
η Ρωσία, η δε ουδέτερη Ελβετία εισέρ-
χεται το 1996.

Σήμερα η Συμμαχία αντιμετωπίζει 
κριτικές από πολλούς. Ο Emmanuel 
Macron διερωτήθηκε σε τι χρησιμεύει 
και κάποτε δήλωσε ότι οι πράξεις και 
τα γεγονότα δείχνουν τον «εγκεφαλικό 
θάνατο» της Συμμαχίας (βλ. Richard 
Werly, “L’OTAN, paralysie et crise de 
confiance”, Le Temps, 3 Δεκεμβρίου 
2019, σελ. 3). 

Τι συμβαίνει, λοιπόν; Οι επικριτές 
του ΝΑΤΟ λέγουν ότι, αφού δημιουρ-

γήθηκε για να αντιμετωπίσει τη Σοβι-
ετική Ένωση και αυτή διαλύθηκε, δεν 
φαίνεται να έχει πλέον χρησιμότητα. 
Οι οπαδοί του, από την άλλη μεριά, 
πιστεύουν ότι το ΝΑΤΟ έχει πάντα τη 
χρησιμότητά του, με τις Δυνάμεις που 
υπάρχουν στην εποχή μας. Επιπλέον 
και, το κυριότερον, όπως δηλώνουν με-
ρικοί, το ΝΑΤΟ χρειάζεται εφ’ όσον η 
Ευρώπη δεν μπορεί να υπερασπισθεί 
με τις δικές της δυνάμεις (ενθ.).

Η πολιτική του κ. Trump δεν φαίνεται 
να διευκολύνει την κατάσταση σχετικά 
με τη Συμμαχία. Επιπλέον, ένας μεγάλος 
πονοκέφαλος για τις ΗΠΑ και για τη 

Συμμαχία είναι η Τουρκία του κ. Ερ-
ντογάν. Η χώρα αυτή δεν φαίνεται να 
πειθαρχεί και κάτω από την σημερινή 
ηγεσία ακολουθεί μιαν απρόβλεπτη 
πολιτική. Οι σχέσεις της με τη Ρωσία, 
η αγορά των ρωσικών πυραύλων S-400, 
οι τεταμένες σχέσεις της με την Ελλάδα 
και την Κύπρο φέρνουν σε δύσκολη 
θέση και το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Κανένας 
δεν μπορεί να γνωρίζει με σιγουριά τι 
θα επακολουθήσει.
*Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 
& Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας), 
Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεοδούλου, πρώην 

Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ

ΟΗΕ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΞΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Επιδείνωση της επισιτιστικής 
κρίσης στη Συρία 

Η 
Συρία είναι αντιμέτωπη 
με μιαν άνευ προη-
γουμένου επισιτιστική 
κρίση, με περισσότε-
ρους από 9,3 εκατομ-
μύρια ανθρώπους να 
μη διαθέτουν επαρκή 

τροφή, την ώρα που η επιδημία του κο-
ρωνοϊού στη χώρα αν και προς το παρόν 
μοιάζει να είναι υπό έλεγχο, μπορεί να 
επιδεινωθεί, προειδοποίησαν υπηρεσίες 
του ΟΗΕ την περασμένη Παρασκευή.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμ-
μα (WFP) επεσήμανε σε ενημέρωση από 
τη Γενεύη ότι ο αριθμός των ανθρώπων 
που δεν έχουν τα απαραίτητα τρόφιμα 
αυξήθηκε κατά 1,4 εκατομμύριο τους 
τελευταίους έξι μήνες.

Παράλληλα οι τιμές των τροφίμων αυ-
ξήθηκαν κατά περισσότερο από 200% 
σε λιγότερο από ένα χρόνο εξαιτίας της 

κατάρρευσης της οικονομίας του Λιβάνου 
και του lockdown που επιβλήθηκε στη 
Συρία λόγω της covid-19, επεσήμανε η 
Ελίζαμπεθ Μπιρς, εκπρόσωπος του WFP.

Έπειτα από περισσότερα από εννέα 
χρόνια πολέμου, περισσότερο από το 90% 
του πληθυσμού της Συρίας ζει κάτω από 
το όριο της φτώχιας των 2 δολαρίων την 
ημέρα και οι ανθρωπιστικές ανάγκες αυ-
ξάνουν συνεχώς, επεσήμανε η Ακζεμάλ 
Μαγκτίμοβα, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τη Συρία, 
σε διαφορετική ενημέρωση.

Λειτουργούν λιγότερα 
από τα μισά νοσοκομεία

Λιγότερα από τα μισά δημόσια νο-
σοκομεία της Συρίας εξακολουθούν να 
λειτουργούν, ενώ το μισό ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας την 
έχει εγκαταλείψει από τότε που ξεκίνησε ο 

πόλεμος, πρόσθεσε η ίδια. Εξάλλου όσοι 
παραμένουν είναι συνεχώς αντιμέτωποι 
“με την απειλή των απαγωγών και των 
στοχευμένων φόνων”.

Οι Αρχές της Συρίας έχουν ανακοι-
νώσει 248 κρούσματα του κορωνοϊού 
και 9 θανάτους στις περιοχές της χώρα 
που ελέγχουν, ενώ άλλα 5 κρούσματα 
και ένας θάνατος έχουν αναφερθεί στις 
βορειοανατολικές περιοχές που ελέγχουν 
οι Κούρδοι.

“Οι επίσημοι αριθμοί είναι πιθανόν 
πολύ μικρότεροι από τους πραγματικούς 
και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη Συρία”, 
επεσήμανε ο Ρίτσαρντ Μπρέναν, διευθυ-
ντής εκτάκτων καταστάσεων του ΠΟΥ για 
την περιοχή.

Το Ιράκ, η Αίγυπτος και η Τουρκία 
αρχικά είχαν καταγράψει λίγα κρούσματα 
του κορωνοϊού, όμως στη συνέχεια η επι-
δημία covid-19 άρχισε να εξαπλώνεται με 

γοργούς ρυθμούς και το ίδιο αναμένεται 
να συμβεί και στη Συρία, πρόσθεσε.

“Αυτό που γνωρίζουμε στη Συρία είναι 
ότι αν υπάρχει μεγάλη έξαρση της ασθέ-
νειας, αυτή δεν μπορεί να συγκαλυφθεί, 
δεν μπορεί κανείς να μην παρατηρήσει 
μια μεγάλη έξαρση. Οι υγειονομικές δο-
μές δεν έχουν γεμίσει ακόμη και γι’ αυτό 
έχουμε ακόμη την ευκαιρία να εντείνουμε 
τις προετοιμασίες ώστε να περιορίσουμε 
το χειρότερο της επιδημίας”, σχολίασε ο 
Μπρέναν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί 
κρούσματα του κορωνοϊού στις περιοχές 
της βορειοδυτικής Συρίας που ελέγχονται 
από τους αντάρτες. Όμως η πυκνοκατοι-
κημένη αυτή περιοχή διαθέτει μόνο ένα 
εργαστήριο, με τον κίνδυνο γρήγορης εξά-
πλωσης της covid-19 να είναι μεγάλος, 
κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τουρκικό δικαστήριο καταδί-
κασε την περασμένη Παρα-
σκευή σε ισόβια κάθειρξη 

121 ανθρώπους στο τέλος μιας δίκης 
που σχετίζεται με την αποτυχημένη 
απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, 
την οποία ακολούθησαν διώξεις άνευ 
προηγουμένου, αναφέρουν τα μέσα 
ενημέρωσης. Από τους 121 καταδι-
κασθέντες, οι 86 καταδικάσθηκαν 
σε «βεβαρημένες» ποινές ισοβίων 
στο τέλος αυτής της δίκης, που έγινε 
γνωστή στην Τουρκία ως «η δίκη 
της Γενικής Διοίκησης της Χωρο-
φυλακής».

Οι καταδικασθέντες κρίθηκαν 
ένοχοι για «απόπειρα ανατροπής 
της συνταγματικής τάξης». Συνολικά 
245 άτομα δικάζονταν στο πλαίσιο 
αυτής της δίκης.Η «βεβαρημένη» 
ποινή ισόβιας κάθειρξης, που πε-
ριλαμβάνει αυστηρότερους όρους 
κράτησης, έχει αντικαταστήσει στο 
τουρκικό δικαστικό οπλοστάσιο τη 
θανατική ποινή που καταργήθηκε το 
2004.Έπειτα από μια διακοπή λόγω 
του κορωνοϊού, οι ακροαματικές συ-
νεδριάσεις των δικαστηρίων επανα-
λήφθηκαν τον Ιούνιο στην Τουρκία.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Τουρκία:
Ισόβια κάθειρξη
για την απόπειρα
πραξικοπήματος

το 2016

Λιβύη: Εισβολή 
Ρώσων

σε πετρελαϊκά 
κοιτάσματα 

28.06.2020 

Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου 
της Λιβύης (NOC) ανακοί-
νωσε την Παρασκευή πως 

Ρώσοι και άλλοι ξένοι μισθοφόροι 
εισήλθαν την Πέμπτη στην περιοχή 
των πετρελαϊκών κοιτασμάτων Σαρά-
ρα για να εμποδίσουν την επανάληψη 
των ενεργειακών εξαγωγών, οι οποίες 
εμποδίζονταν εδώ και μήνες από 
τις λιβυκές δυνάμεις που έχουν την 
έδρα τους στην ανατολική Λιβύη.

Οι περισσότερες από τις πετρε-
λαιοπηγές της Λιβύης βρίσκονται 
υπό τον έλεγχο του Λιβυκού Εθνικού 
Στρατού (ΛΕΣ), στο πλευρό του οποί-
ου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πολεμούν 
Ρώσοι μισθοφόροι.

Η NOC, η οποία αποπειράθη-
κε αυτόν τον μήνα να επαναλάβει 
την παραγωγή στη Σαράρα αφού 
οι γραμμές του μετώπου άλλαξαν, 
έχει τη βάση της στην Τρίπολη, η 
οποία αποτελεί την έδρα τής λιβυκής 
Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας 
(ΚΕΣ), που αναγνωρίζεται διεθνώς.

Στο μεταξύ, Παρίσι, Ρώμη και 
Βερολίνο κάλεσαν με κοινή ανακοί-
νωσή τους το βράδυ της Πέμπτης 
να ανασταλούν οι εχθροπραξίες 
«αμέσως και χωρίς όρους» και να 
λάβουν τέλος «όλες οι επεμβάσεις» 
ξένων παραγόντων στη Λιβύη.

«Μπροστά στον αυξανόμενο κίν-
δυνο επιδείνωσης της κατάστασης στη 
Λιβύη και κλιμάκωσης στην περιφέ-
ρεια, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία 
απευθύνουν έκκληση σε όλα τα λιβυκά 
μέρη να πάψουν αμέσως και άνευ όρων 
τις μάχες και να αναστείλουν την εξε-
λισσόμενη ενίσχυση των στρατιωτικών 
τους μέσων απ’ άκρου σ’ άκρον της 
χώρας», αναφέρεται στο κοινό δελτίο 
Τύπου των κυβερνήσεων των τριών 
κρατών μελών της ΕΕ.

«Παροτρύνουν επίσης τους ξένους 
παράγοντες να τερματίσουν όλες τις 
επεμβάσεις και να τηρήσουν πλήρως 
το εμπάργκο όπλων που έχει επι-
βληθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών», σύμφωνα 
με την ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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



Η Γαλακτοβιομηχανία Α/φοί 
Πέτρου εμπλουτίζει τη νέα σειρά 
γάλακτος ΑΛΑΜΠΡΑ, λανσάρο-
ντας στην αγορά νέο αιγινό γάλα, 
πλήρες και ελαφρύ. Υπενθυμίζεται 
ότι η εταιρεία εισήλθε πρόσφατα 
με μεγάλη επιτυχία στην αγορά 
του γάλακτος, με τη διάθεση του 
αγελαδινού και του βιολογικού 
αγελαδινού γάλακτος στα ψυγεία 
των υπεραγορών. Εντάσσοντας το αιγινό γάλα στην οικογένεια των ήδη αγαπημέ-
νων και γνωστών προϊόντων ΑΛΑΜΠΡΑ και «Η ΓΙΑΓΙΑ», η εταιρεία στοχεύει στην 
κάλυψη των αυξημένων διατροφικών αναγκών των καταναλωτών, στο πλαίσιο μιας 
ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Το νέο αιγινό γάλα συ-
σκευάζεται σε οικολογική χάρτινη συσκευασία 1 λίτρου και παράγεται από 100% 
φρέσκο αιγινό γάλα. Είναι εύπεπτο και αποτελεί πλούσια πηγή ασβεστίου και πρω-
τεϊνών, προσφέροντας σε όποιον το δοκιμάσει πολλαπλά και σημαντικά οφέλη για 
την υγεία, μεγάλη θρεπτική αξία και πλούσια, ξεχωριστή γεύση. Τέλος, σημειώνεται 
ότι η Γαλακτοβιομηχανία προγραμματίζει σύντομα και την εισαγωγή επιπρόσθετων 
κωδικών γάλακτος στην κυπριακή αγορά. Εξάλλου, διαχρονικός στόχος της εταιρεί-
ας Α/φοί Πέτρου, από την αρχή της ίδρυσής της, είναι να προσφέρει στην κυπριακή 
οικογένεια αυθεντικά, ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, 
που χαρακτηρίζονται πάντα από αληθινή γεύση και αγνή απόλαυση.

10ήμερο Εκκαθάρισης Επίπλων ΦΑΣΟΥΛΙΩΤΗ

Ενημερωτική επίσκεψη της Υφυπουργού 
Ναυτιλίας στη Μαρίνα Αγίας Νάπας

Ψώνια από Αλφαμέγα τώρα
και σε Αγία Νάπα και Πρωταρά!

Επανέγκριση Άδειας Λειτουργίας
της Green Dot Cyprus Public Co Ltd

3 μήνες δωρεάν πάγιο από την Epic, 
το #1 δίκτυο κινητής στην Κύπρο

Υλοποιώντας την υπόσχεσή της για ένα 
υπερσύγχρονο δίκτυο και πραγματική 
οικονομία, η Epic, το #1 δίκτυο κινητής 
στην Κύπρο με την πιστοποίηση «Best 
Mobile Network in Test» από τη διεθνώς 
αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων 
umlaut, προσφέρει 3 μήνες δωρεάν 
πάγιο σε οποιοδήποτε πλάνο κινητής. 
Ζήσε την απόλυτη εμπειρία επικοινωνίας 
επιλέγοντας το epic πλάνο κινητής που 
ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες για να 
απολαμβάνεις ασύλληπτα γρήγορες ταχύτητες, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και 
απρόσκοπτη επικοινωνία με το #1 δίκτυο κινητής στην Κύπρο. Συνδέσου τώρα 
και επωφελήσου με 3 μήνες δωρεάν πάγιο στο πλάνο κινητής που θα επιλέξεις. 
Και αυτό είναι epic. Η προσφορά ισχύει μέχρι 07/07/2020 για όλους τους νέους 
συνδρομητές σε 24μηνο πλάνο κινητής. Συνδέσου τώρα σε οποιοδήποτε κατάστη-
μα της Epic σε όλη την Κύπρο, σε καταστήματα επιλεγμένων συνεργατών, μέσω 
της ιστοσελίδας www.epic.com.cy ή καλώντας τη γραμμή τηλεφωνικών πωλήσεων 
στο 800 10 800. Στην Epic υπάρχουν φυσικά και προσφορές που απευθύνονται 
αποκλειστικά στους υφιστάμενους συνδρομητές. Με ανανέωση συμβολαίου στο 
πλάνο κινητής Unlimited ALL μέχρι τις 05/07/2020, οι υφιστάμενοι συνδρομη-
τές μπορούν να τα απολαμβάνουν ΟΛΑ απεριόριστα με μόνο €29,99/μήνα για 6 
ολόκληρους μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες στο https://bit.ly/3fA5lct .Το 
πιστοποιητικό «Best Mobile Network in Test», καθώς και περισσότερες πληρο-
φορίες για τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα των μετρήσεων, είναι διαθέσιμα 
στο www.umlaut.com/en/benchmarking/cyprus

Οι Επιπλώσεις ΦΑΣΟΥ-
ΛΙΩΤΗ, τα καταστήματα 
επίπλων που αγαπήσατε 
για πάνω από οκτώ δεκα-
ετίες, ανακοινώνουν την 
αναστολή της λειτουργίας 
τους και προχωρούν στην 
πλήρη εκκαθάριση όλου του στοκ επίπλων τους. Συγκέντρωσαν όλο το στοκ ποιοτικών 
επίπλων τους στο κατάστημα Λευκωσίας και προσκαλούν το κοινό σε ένα 10ήμερο 
Εκκαθάρισης Επίπλων ΦΑΣΟΥΛΙΩΤΗ με πρωτόγνωρες τιμές εκκαθάρισης! Υπνοδω-
μάτια, τραπεζαρίες, μπουφέδες, σύνθετα τηλεόρασης, φωτιστικά, πίνακες, υφάσματα, 
τα πάντα θα προσφέρονται σε τιμές κάτω, πολύ κάτω του κόστους! Με εκπτώσεις μέχρι 
και 70%, και μέχρι και 90% σε τελευταία κομμάτια! Αν αναζητάτε ποιοτικό έπιπλο 
σε τιμές εκκαθάρισης επισκεφθείτε και επωφεληθείτε από το 10ήμερο Εκκαθάρισης 
Επίπλων ΦΑΣΟΥΛΙΩΤΗ!

Το εμβληματικό έργο της Μαρίνας Αγίας 
Νάπας επισκέφτηκε την Πέμπτη, 18 Ιουνίου, 
η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Νατάσα Πηλείδου, 
η οποία είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στους 
χώρους της από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της M.M Makronisos Marina Ltd, Σταύρο 
Καραμοντάνη. Κατά την ενημερωτική επί-
σκεψη της Υφυπουργού δόθηκε έμφαση στη 
Μαρίνα, η οποία μετά τη δοκιμαστική περί-
οδο βρίσκεται ήδη σε εμπορική λειτουργία 
από τις αρχές Ιουνίου και όπου παρέχεται 
η δυνατότητα φιλοξενίας 600 σκαφών τόσο 
στον  θαλάσσιο, όσο και στον αποθηκευτικό χώρο στη ξηρά, ενώ παράλληλα το σύστημα 
ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης των σκαφών είναι πλήρως εναρμονισμένο με προδιαγραφές 
αιχμής των πλέον σύγχρονων και πολυτελών μαρίνων. Ολοκληρώνοντας τη ξενάγηση, ο 
κ. Καραμοντάνης εξέφρασε στην Υφυπουργό την απόλυτη πεποίθησή του ότι η Μαρίνα 
Αγίας Νάπας και η όλη ανάπτυξή της θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναζωογόνηση της 
περιοχής, μετατρέποντας την Αγία Νάπα στο κόσμημα της Ανατολικής Μεσογείου. Από 
την πλευρά της η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Νατάσα Πηλείδου, ευχαριστώντας τον κ. Κα-
ραμοντάνη για την ενημέρωση και την ξενάγηση στους χώρους της Μαρίνας, δήλωσε 
ενθουσιασμένη για το μεγαλειώδες αυτό έργο, προσθέτοντας ότι η Μαρίνα Αγίας Νάπας 
αναβαθμίζει τον ναυτικό τουρισμό στην Κύπρο και τη γαλάζια ανάπτυξη που αποτελεί 
έναν από τους κύριους πυλώνες ανάπτυξης της Ευρωπαικής Ένωσης.  Συμβάλλει δε τα 
μέγιστα στην προσέλκυση υψηλού επιπέδου τουριστών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, 
αναπτύσσοντας παράλληλα τον τομέα του ναυτικού τουρισμού.

Οι Υπεραγορές Αλφαμέγα, σε συνεργα-
σία με την πλατφόρμα online παραγγελιών 
Foody, επεκτείνουν την υπηρεσία κατ’ οίκον 
παράδοσης ψωνίσματος σε Πρωταρά, Αγία 
Νάπα, Μενεού και Περβόλια. Με την έναρξη 
της καλοκαιρινής σεζόν, οι Υπεραγορές Αλ-
φαμέγα προσφέρουν στους πελάτες τους που 
παραθερίζουν στις συγκεκριμένες περιοχές 
της Κύπρου, την ευκαιρία να παραγγείλουν 
τα ψώνια τους διαδικτυακά μέσω Foody (www.foody.com.cy) και να τα παραλάβουν στον 
χώρο διαμονής τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Επιπρόσθετα, οι κάτοικοι των 
συγκεκριμένων περιοχών θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τα ψώνια τους από την 
άνεση του σπιτιού τους, απολαμβάνοντας την ποικιλία και την ποιότητα που διακρίνει τα 
προϊόντα, αλλά και την εξυπηρέτηση που προσφέρουν οι Υπεραγορές Αλφαμέγα. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι το κόστος για την κατ’ οίκον παράδοση, σε όλες τις περιοχές της Κύπρου 
που καλύπτει η υπηρεσία, έχει μειωθεί στα €4,95, ενώ δεν ισχύει πλέον ελάχιστο όριο για 
την κάθε παραγγελία. Όπως επεσήμανε ο κ. Θεοδότου, οι Υπεραγορές Αλφαμέγα έχουν 
επενδύσει τα τελευταία χρόνια στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των εργασιών 
τους, αξιοποιώντας πλήρως τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η τεχνολογία. «Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός είναι η ασφαλέστερη οδός για βιώσιμη ανάπτυξη», κατέληξε.

Σε μία λιτή τελετή υπεγράφη την Πα-
ρασκευή, 19 Ιουνίου 2020, η τρίτη επα-
νέγκριση της Άδειας Λειτουργίας της 
Green Dot Cyprus Public Co Ltd, από τον 
Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, Κώστα Καδή, η οποία 
ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026. Στην 
εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο 
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος, παρόντες μεταξύ 
άλλων ήταν ο Υπουργός Κώστας Καδής, ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος 
Κώστας Χατζηπαναγιώτου, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής της Green Dot, 
Μιχάλης Σπανός και Μάριος Βραχίμης, και ο Πρόεδρος της WEEE Κύπρου Στέλιος 
Αθανασίου. Η επανέγκριση της Άδειας της Green Dot Cyprus  ανανεώνει την εμπι-
στοσύνη του κράτους προς την Green Dot Cyprus και τη δέσμευση της Εταιρείας να 
συνεχίσει να εργάζεται ευσυνείδητα για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας, για 
το καλό όνομα της χώρας. Η Green Dot Κύπρου ήταν το πρώτο Συλλογικό Σύστημα 
Ανακύκλωσης, το οποίο εγκρίθηκε στην Κύπρο. Αδειοδοτήθηκε την 1η Αυγούστου 
2006 ως Σύστημα Διαχείρισης Συσκευασιών και ανέλαβε συλλογικά την ευθύνη εκ 
μέρους των μελών του. Τον Σεπτέμβριο του 2007 ανέλαβε τη διαχείριση της WEEE 
Κύπρου (ηλεκτροκύκλωση) και τον Νοέμβριο του 2007 ανέλαβε τη διαχείριση της 
Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου (οικιακές μπαταρίες). Απαριθμεί 1222 ενεργά μέλη, τα οποία απο-
τελούν σημαντικό μέρος του κυπριακού επιχειρείν. Συνεργάζεται στενά με το Τμήμα 
Περιβάλλοντος, τις τοπικές Αρχές και όλους τους μεγάλους ανακυκλωτές της χώρας.

Νέο αιγινό γάλα λανσάρει η Γαλακτοβιομηχανία 
ΑΛΑΜΠΡΑ

Την πρώτη εταιρεία λιανε-
μπορίου τροφίμων στην Κύπρο 
με πιστοποίηση Covid Shield, στο 
ανώτατο επίπεδο “Εxcellent” από 
τον φορέα TÜV AUSTRIA Hellas, 
αποτελεί η Lidl Κύπρου. Ακολου-
θώντας τις αυστηρότερες προδια-
γραφές, εγγυάται την προστασία 
της υγείας των εργαζομένων και 
των πελατών της και τη διαφύλαξη 
ενός προστατευμένου μικροπε-
ριβάλλοντος από τον Covid-19. 
Με κοινωνική υπευθυνότητα και 
ευαισθησία, η εταιρεία πραγματοποίησε όλες τις προληπτικές ενέργειες ώστε να επι-
τύχει: Τη μείωση ή ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μετάδοσης και διασποράς του 
Covid-19. Την υποστήριξη υψηλού επιπέδου πρόληψης έναντι της πιθανής έκθεσης 
(ακούσια ή εκούσια) στον Covid-19. Τη διαχείριση πιθανών περιστατικών Covid-19 
με οργανωμένο, άμεσο και θωρακισμένο τρόπο, με βάση τις προτεινόμενες δημοσι-
ευμένες κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες των αρμόδιων εθνικών και διεθνών 
Αρχών και των συνυπεύθυνων Φορέων. Σε δηλώσεις του ο κ. Ι. Καλλιάς, CEO της 
ΤÜV AUSTRIA Hellas & μέλος του Δ.Σ. της TÜV AUSTRIA, ανέφερε μεταξύ άλλων 
ότι η Lidl Κύπρου έχει αποδείξει πως η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντι-
κή υπευθυνότητα είναι κομμάτι του DNA της αφού διακρίνεται για σειρά ετών ως 
κορυφαίος εργοδότης σε Κύπρο και Ευρώπη, καθώς επίσης συμπεριλαμβάνεται 
και σε μια από τις πιο αειφόρες εταιρείες στο νησί. Στο ξέσπασμα της πανδημίας 
του Covid-19 ακολούθησε ένα υποδειγματικό σύστημα εφαρμογής μέτρων για τη 
μείωση του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού, τόσο για τους πελάτες όσο και για 
το προσωπικό της. Η TÜV AUSTRIA Hellas, μέσα από μια διαδικασία επιθεωρήσεων 
και ελέγχων στα καταστήματά της και στις εγκαταστάσεις της στην Κύπρο, με βάση τις 
απαιτήσεις του πρωτοποριακού σχήματος πιστοποίησης Covid Shield, επιβεβαίωσε 
και πιστοποίησε στο ανώτατο επίπεδο Excellent την εφαρμογή και την ασφάλεια. 
Συγχαίρουμε τη δέσμευση της διοίκησης και των εργαζομένων της Lidl Κύπρου. 
Με αποφασιστικότητα η Lidl Κύπρου προχωρεί διαρκώς σε νέες πρωτοβουλίες και 
πρόσθετα μέτρα για την προάσπιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 
των πελατών της, μεριμνώντας για ένα ασφαλές αύριο.

Η Lidl Κύπρου πρώτη εταιρεία λιανεμπορίου 
τροφίμων με πιστοποίηση Covid Shield

Άλλο ένα υπουργείο, το πέμπτο κατά 
σειρά, έρχεται να προστεθεί στη λίστα 
με τις δράσεις στήριξης του Δικτύου 
#SupportCY, μιας πρωτοβουλίας της 
Τράπεζας Κύπρου με τη συνεργασία 
του ΜΚΟ Reaction. Το Υπουργείο Γε-
ωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος. Αυτήν τη φορά μέσα από 
το #SupportCY και πιο συγκεκριμένα 
τις εταιρείες Leroy Merlin και Bionic, 
προσφέρεται εξοπλισμός στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, για την αντιμετώπιση 
των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών. Η εκδήλωση παράδοσης του εξοπλισμού 
πραγματοποιήθηκε στο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Δασών στην Αθαλάσσα, 
στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
Κώστα Καδή, του Διευθυντή του Τμήματος Δασών και εκπροσώπων των δύο εταιρειών/
μελών του #SupportCY που προσφέρουν τον εξοπλισμό. Την απόλυτη ικανοποίησή 
της εκφράζει η Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου, κ. Έλλη 
Ιωαννίδου, για το γεγονός ότι το δίκτυο #SupportCY, που συστάθηκε στις κρίσιμες 
μέρες της πανδημίας, συνεχίζει δυναμικά τη δράση του αποδεικνύοντας πόσο ση-
μαντικό είναι να διατηρηθεί η αλληλοϋποστήριξη και η συνεργασία κρατικού και 
ιδιωτικού τομέα. Ο εξοπλισμός που παραδόθηκε περιλαμβάνει: Bionic: 2 tablets για 
χρήση στο Συντονιστικό Κινητό Κέντρο Ελέγχου του Τμήματος Δασών, που στήνεται 
σε μεγάλες πυρκαγιές. Leroy Merlin: 6 Αλυσοπρίονα βενζινοκίνητα STERWINS 
και 6 Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα. Από τη συγκεκριμένη εταιρεία παραδόθηκαν 
επίσης -μέσω του #SupportCY- τις προηγούμενες εβδομάδες 10 θαμνοκοπτικά και 
τα σύνεργά τους σε 10 μικρές ορεινές κοινότητες για πρόληψη πυρκαγιών, υπό τον 
συντονισμό του Επίτροπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, Κώστα Χαμπιαούρη 
και 20 κιβώτια «πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών» σε εθελοντικές ομάδες, 
υπό τον συντονισμό του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ, Γιάννη Γιαννάκη. Μέχρι 
στιγμής το #SupportCY, το οποίο αριθμεί πλέον 60 μέλη, έχει προσφέρει στήριξη στο 
Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Υπουργείο 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Το καλοκαίρι μάς έχει βρει για τα καλά 
και έφτασε ο καιρός για μπάνια, ξεγνοιασιά 
και χαλαρή διάθεση. Ένα από τα αγαπημένα 
ξενοδοχεία της Louis Hotels στην Πάφο, 
το Louis Paphos Breeze, επαναλειτούργησε 
στις 15 Ιουνίου και υποδέχεται όλους όσοι 
ψάχνουν ένα διάλειμμα μακριά από την κα-
θημερινότητα με τις καλύτερες προσφορές. 
Τηρώντας όλες τις επίσημες οδηγίες των 
αρμοδίων Αρχών για τη διαφύλαξη της υγείας 
των επισκεπτών και του προσωπικού, η Louis Hotels υποδέχεται τους φιλοξενούμε-
νούς της στο τετράστερο που εγκαινιάστηκε πριν ακριβώς από δύο χρόνια, με όλες τις 
ανέσεις και την εγγύηση φιλοξενίας που χαρακτηρίζει τον Όμιλο Louis. Τοποθετημένο 
στην παραλία της Χλώρακας στην Πάφο, το Louis Paphos Breeze αποτελεί τον ιδανικό 
προορισμό για τις οικογένειες που θέλουν να ζήσουν αξέχαστες στιγμές. Το περιβάλλον 
του ξενοδοχείου δημιουργεί έναν προορισμό στον οποίο οι επισκέπτες μπορούν να 
χαλαρώσουν και να απολαύσουν τη μαγευτική θέα σε συνδυασμό με την κομψή διακό-
σμηση με βάση φυσικά υλικά και μια παλέτα χαλαρωτικών χρωμάτων εμπνευσμένων 
από τη θάλασσα. Κάντε τις κρατήσεις σας μέσω της ιστοσελίδας της Louis Hotels και 
επιβραβευθείτε. Mε τη δωρεάν εγγραφή σας στο πρόγραμμα My LH Points κερδίζετε 
αυτόματα επιπρόσθετη έκπτωση 3% με την πρώτη κιόλας κράτηση και ανάλογα με τη 
διάρκεια της διαμονής εξασφαλίζετε πρόσθετη έκπτωση μέχρι και 35%. Απολαύστε 
φέτος τη μοναδική εμπειρία διαμονής στα ξενοδοχεία της Louis Hotels και χαρίστε στον 
εαυτό σας ξέγνοιαστες στιγμές, με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, κάνοντας έγκαιρα την 
κράτησή σας μέσω της ιστοσελίδας της Louis Hotels, www.louishotels.com.

Το #SupportCY συνεχίζει την πολύπλευρη δράση 
του στηρίζοντας και το Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Το Louis Paphos Breeze σάς καλωσορίζει
και πάλι για αξέχαστες διακοπές

Της Κυριακής
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Η Ακαδημία Γλωσσών του 
UCLan Cyprus προσφέρει 
ολόχρονα σε ντόπιους αλλά 
και σε φοιτητές από το εξω-
τερικό ευκαιρίες εκμάθησης 
γλωσσών. Καλωσορίζουμε 
άτομα που επιθυμούν να 
μάθουν μία ή περισσότερες 
ξένες γλώσσες, συμπεριλαμ-
βανομένων επαγγελματιών 
και παρέχουμε προγράμματα για να εξυπηρετήσουμε και άτομα με πολυάσχολο 
τρόπο ζωής. Προσφέρουμε εντατικά μαθήματα αγγλικής γλώσσας, ξένες γλώσσες 
(ξεκινώντας από επίπεδο αρχάριων), Αγγλικά για επαγγελματικούς σκοπούς και Αγ-
γλικά για ειδικούς σκοπούς, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης ή του 
κλάδου σας. Προσφέρουμε, επίσης, καλοκαιρινές κατασκηνώσεις για μαθητές και 
προ-πανεπιστημιακές κατασκηνώσεις με μαθήματα αγγλικής γλώσσας. Θα διδαχτεί-
τε από εξειδικευμένο προσωπικό ακολουθώντας μαθητοκεντρική μεθοδολογία, θα 
εργαστείτε με υλικό υψηλού επιπέδου και θα απολαύσετε μια καινοτόμο προσέγγιση 
στην εκμάθηση γλωσσών. Η Ακαδημία γλωσσών του UCLan Cyprus βελτιώνεται 
συνεχώς, παρέχοντας τις νεότερες τάσεις στη μάθηση και αγκαλιάζοντας τις πρόσφατες 
προκλήσεις που έφερε στην καθημερινότητά μας ο COVID-19. Συνεχίζουμε να σας 
καλωσορίζουμε στην πανεπιστημιούπολη του UCLan Cyprus για την παρακολού-
θηση του προγράμματος της επιλογής σας, με τη διαβεβαίωση ότι ακολουθούνται 
όλοι οι κανονισμοί Υγείας και Ασφάλειας για τη διασφάλιση της υγείας σας και την 
προστασία σας. Επιπρόσθετα, με ενθουσιασμό ανακοινώνουμε ότι σας προσφέρουμε 
τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα της επιλογής σας διαδικτυακά, 
μέσω ζωντανής μετάδοσης, διατηρώντας την ποιότητα και τους στόχους που σας 
υποσχεθήκαμε. Απολαύστε το πρόγραμμα της επιλογής σας και μάθετε από τους 
καλύτερους στις βραβευμένες εγκαταστάσεις μας, στο UCLan Cyprus, το Βρετανικό 
Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματά 
μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ακαδημία Γλωσσών μέσω email στη διεύ-
θυνση languageacademy@uclancyprus.ac.cy.

Η Ακαδημία Γλωσσών του UCLan Cyprus προσφέρει 
ολόχρονα ευκαιρίες εκμάθησης γλωσσών

28.06.2020

Διαδικτυακό σεμινάριο από τον Οργανισμό 
Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου 
διοργανώνει αύριο Δευτέρα, 29/6/2020, 
από τις 17.00 μέχρι τις 18.00, διαδι-
κτυακό σεμινάριο μέσω Zoom με 
θέμα τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 
προγράμματα Erasmus+: Νεολαία 
και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Αν είσαι νέος ή νέα 13 έως 30 
χρονών ή αν ανήκεις σε κάποια ορ-
γάνωση νεολαίας, σε κάποια ΜΚΟ, 
κέντρο νεότητας, αν είσαι youth worker, 
αν εκπροσωπείς κάποιον οργανισμό 
που δραστηριοποιείται σε θέματα 
νεολαίας ή αν δουλεύεις γενικά με 
νέους και θέλεις να μάθεις για όλες 
τις ευκαιρίες που σου προσφέρει η 
Ευρώπη για συμμετοχή ή υλοποίηση επιχορηγημένων σχεδίων: ανταλλαγής νέων 
απ’ όλη την Ευρώπη,

κατάρτισης youth workers, στρατηγικών συμπράξεων ανάμεσα στον οργανισμό 
σου και άλλους οργανισμούς απ’ όλη την Ευρώπη, ενεργού συμμετοχής στη δημο-
κρατική ζωή της χώρας σου και της Ευρώπης, προσφοράς εθελοντικού έργου στην 
Κύπρο ή σε κάποια χώρα της Ευρώπης, αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων 
στην κοινότητά σου και στην Ευρώπη, προσφοράς θέσεων πρακτικής άσκησης και 
εργασίας στον τομέα της αλληλεγγύης... τότε, αυτό το Online Info Session είναι για 
σένα. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν όλες οι δράσεις των δύο προγραμμάτων που 
χειρίζεται ο Οργανισμός Νεολαίας: οι ανταλλαγές νέων, η κινητικότητα των youth 
workers, οι στρατηγικές συμπράξεις και ο διάλογος με τους νέους του «Erasmus+: 
Νεολαία», καθώς και οι δράσεις εθελοντισμού, τα σχέδια αλληλεγγύης και τα σχέδια 
Πρακτικής Άσκησης και Εργασίας του «Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης». Για 
πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, επισκεφθείτε το: www.erasmusplus.cy .



Τη δωρεάν μεταφορά ασθενών επαναλειτούργησε 
από την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020, ο Αντικαρκινι-
κός Σύνδεσμος Κύπρου. Η Υπηρεσία Μεταφοράς 
Ασθενών ανέστειλε τη λειτουργία της λόγω των 
περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό και τώρα 
ξεκινά πάλι τη λειτουργία της μεταφέροντας ασθενείς 
απ’ όλες τις πόλεις προς το Ογκολογικό Κέντρο της 
Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία, τις Ογκολογικές 
Κλινικές στα Γενικά Νοσοκομεία Λευκωσίας και 
Λεμεσού και στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο 
στη Λεμεσό. Η Υπηρεσία Μεταφοράς Ασθενών του 
Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου θα προσφέρεται τηρώντας όλα τα απαραίτητα 
μέτρα ασφαλείας, όπως είναι η διατήρηση αποστάσεων ασφαλείας και η υποχρεωτική 
χρήση μάσκας. Θα δοθεί προτεραιότητα σε ασθενείς που χρειάζεται να επισκέπτονται 
τα ογκολογικά κέντρα καθημερινά για τη θεραπεία τους και δεν έχουν άλλο μεταφορικό 
μέσο. Οι ασθενείς θα μπορούν να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για μεταφορά μέχρι 
τη 1.00μ.μ. της προηγούμενη μέρας και θα εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότη-
τας. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για προκράτηση θέσης είναι από Πάφο 99549207 
(Ανδρέας Σταυρινός), από Λεμεσό 99694213 (Γιώργος Χριστοδούλου) και από Ελ. 
Αμμόχωστο και Λάρνακα 99561984 (Παναγιώτης Γιωργαλλής).

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος  Ραδιομαραθώνιος για Παιδιά με Ειδικές 
Ανάγκες  καλεί τους γονείς των παιδιών που έχουν αποταθεί για βοήθεια στο ίδρυμα 
πριν από τον Σεπτέμβρη 2019, να αποταθούν ξανά με τις παρούσες ανάγκες τους. Οι 
αιτήσεις να συνοδεύονται με όλα τα έγγραφα που απαιτούνται.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας 
Κύπρου για τέσσερεις και πλέον δεκα-
ετίες αγκαλιάζει την πρωτοβουλία του 
Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού Βι-
βλίου και στηρίζει την προσπάθειά του 
για βιβλία που τα παιδιά και οι έφηβοι 
θα αγαπήσουν, καθώς αντιλαμβάνεται 
πως αυτοί είναι οι αυριανοί πολίτες και 
διάδοχοι του κόσμου μας, συμβάλλοντας 
έτσι στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς 
τους. Τα Βραβεία Παιδικής Νεανικής 
Λογοτεχνίας 2019 του Κυπριακού Συν-
δέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου, με 
αθλοθέτη το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέ-
ζης Κύπρου, απονέμονται με ομόφωνες 
αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής. Το 
Α’ βραβείο μυθιστορήματος απονέμεται 
στο έργο «Φιλία με άρωμα λεβάντας» 
της Αναστασίας Ξενοφώντος Γαϊτάνου. 
Πρόκειται για ένα κοινωνικό μυθιστό-
ρημα, με κεντρική ηρωΐδα τη δεκαπε-
ντάχρονη Θάλεια, το οποίο, εξετάζοντας 
θέματα όπως η απώλεια, το πένθος και 

ο θάνατος, «κατεβάζει» το μέγα θέμα 
του θανάτου στις μικρότερες ηλικίες. 
Ταυτόχρονα, καλλιεργώντας την ενσυ-
ναίσθηση, το μυθιστόρημα καταλήγει να 
γίνεται ύμνος στη φιλιά και διαμαρτυρία 
σε κάθε μορφή σχολικού εκφοβισμού. Το 
Β’ βραβείο μυθιστορήματος απονέμεται 
στο ερωτικό-εφηβικό μυθιστόρημα του 
Παναγιώτη Κακούση «Η Αστρινή», το 

οποίο, με λυρισμό και έντονα στοιχεία 
διακειμενικότητας με έργα της νεοελληνι-
κής γραμματείας, λειτουργεί ως μαθητεία 
στον έρωτα και στην ομορφιά του. Μέσα 
από μια πλοκή γεμάτη περιπέτεια, κί-
νηση και δράση δίνει το έναυσμα στον 
έφηβο αναγνώστη να προβληματιστεί 
και να διαμορφώσει τη δική του στάση 
απέναντι στο διαφορετικό, το οποίο σή-
μερα μπορεί να είναι και ο άνθρωπος της 
διπλανής πόρτας. Έπαινος απονέμεται 
στο μυθιστόρημα του Σταύρου Παναγιώ-
του «Ένα μπουκάλι μυστικοβούτυρο». 
Το βραβείο για ανέκδοτο λογοτεχνικό 
έργο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα/ 
πρωτοεμφανιζόμενης συγγραφέως απο-
νέμεται στο έργο «Ιούνιος στο κάστρο 
της Μέντας», της Ισμήνης Μ. Παφίτη. 
Αξιοποιώντας τη φαντασία, το χιούμορ, 
το παιχνίδι, τις γρήγορες εναλλαγές των 
εικόνων, καταστάσεων και προσώπων 
και τις δυνατότητες της γλώσσας, οι 
αναγνώστες και οι αναγνώστριες του 

πιο πάνω διηγήματος, ταυτιζόμενοι με 
τους πρωταγωνιστές, την Άννα, τον Χάρη, 
τον Ιάσονα και τη Βεατρίκη, καλούνται 
να αποδεσμευτούν από τη λογική και να 
ταξιδέψουν δημιουργικά πίσω στον χρόνο. 
Μέσα από την επιλογή θεματοποίησης 
ενός γεγονότος από την παγκόσμια ιστορία, 
της παπικής βούλας «Vox in Rama» του 
1233, ο συγγραφέας θίγει θέματα που 
αφορούν κυρίως τη θέση της γυναίκας 
τότε και τώρα ενώ,  ταυτόχρονα, προβάλλει 
την αξία των εκπαιδευτικών επισκέψεων, 
που στοχεύουν στη μάθηση μέσω της 
απόκτησης εμπειριών και συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη της φαντασίας  Έπαινοι 
απονέμονται στα έργα «Τα κοντά μαλλιά 
σού πάνε πολύ» του Δημήτρη Λαζάρου 
και «Γεννημένος πειρατής… ή μήπως 
όχι;» της Μαρίας Λοΐζου. Την Κριτική 
Επιτροπή αποτελούσαν οι: Κατερίνα 
Καρατάσου, Μαργαρίτα Ιωάννου, Κώ-
στας Κατσώνης, Φλώρα Τιμοθέου, και 
Χριστίνα Χριστοδούλου.

Της Κυριακής

27μένουμεασφαλείς
staysafe

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Σωκράτους Λουΐζα: Πειραιώς 24Γ (έναντι 
καταστήματος υφασμάτων «SANTEX» ), 
Στρόβολος, τηλ.: 22422279, 22321828.
Πετρίδης Μιχάλης: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 
ΙΙΙ 21 Α + Β (απέναντι ZARA, στο κέντρο), 
Λευκωσία, τηλ.: 22758900, 22758900. 
Κωνσταντίνου Νεκταρία: Αγίου Γεωργίου 
29 (στην κεντρική λεωφόρο δίπλα από το 
Pharos Barber, 200μ. από τον φούρνο Λαδά 
και Τράπεζα Κύπρου), Λακατάμεια, τηλ.: 
22730343, 22730343. 
Παπαδοπούλου Ξανθή-Ελευθερία: Ψαρών 
3Α (έναντι Ιπποκράτειου Νοσοκομείου), 
Έγκωμη, τηλ.: 22106044, 97857987. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Τορναρίτη Καρμέλια: Δημητσάνης 5 (από 
Round About Ανδρέα Χαραλάμπους προς 
Πολεμίδια, 2ο στρίψιμο αριστερά), Κάτω Πο-
λεμίδια, τηλ.: 25954525, 99946295. 
Χριστοφόρου Νέαρχος: Λεωφ. Μακαρίου 
112 (μεταξύ παιδικών OKAIDI και Αιμίλιου 
Ηλιάδη Λτδ, απέναντι από Πόπης Πικάντικο), 
Λεμεσός, τηλ.: 25822838, 99200860. 
Ματθαίου Νίκος: Αγίας Ζώνης 62Δ 

 (δρόμος Μέσα Γειτονιάς, έναντι γυναικο-
λογικής κλινικής Ανδρέα Ματθαίου), Μέσα 
Γειτονιά, τηλ.: 25375522, 25721678. 
Καρδιακίδου Μαριάννα: Λεωφ. 28ης Οκτω-
βρίου 353 , KANIKA SEA FORUM, 
Λεμεσός, τηλ.: 25337050, 25337050. 

ΛΑΡΝΑΚΑ 
Ορφανίδης Μισιέλ: Ερμού 24  (αρχή της Ερ-
μού - 50μ. από φώτα Ακρόπολης), Λάρνακα, 
τηλ.: 24621360, 24531859. 
Παναγιώτου Μικαέλλα: Λεωφ. Παπανικολή 39 
(απέναντι από το Στάδιο Αντώνης Παπαδόπου-
λος), Λάρνακα, τηλ.: 24251166, 24663635. 

ΠΑΦΌΣ
Νικολαΐδου Κωνσταντία: Γωνία Νίκου 
Νικολαΐδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη κατ. 
5, Elysia Park, Pafilia (Περιοχή Universal, 
δίπλα από  Elysia ARABICA), Πάφος, τηλ.: 
26935642, 26933793. 

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ 
Αλαπαή Χριστίνα: Γρίβα Διγενή 8 (δίπλα από 
ΚΕΔΙΠΕΣ - πλατεία Παραλιμνίου), Παραλίμνι, 
τηλ.: 23742002, 23744155. 

Φαρμακεία «Δωρεάν ποδήλατα» προσφέρει η Remedica 
στους υπαλλήλους της

Η κορυφαία κυπριακή φαρμακοβιο-
μηχανία Remedica, ως μέρος της δέσμευ-
σής της να μειώσει το περιβαλλοντικό της 
αποτύπωμα, να προωθήσει την καλή υγεία 
καθώς και τις φιλικές προς το περιβάλλον 
πρακτικές, προχώρησε σε συνεργασία με 
τη Nextbike Cyprus με στόχο να προσφέρει 
στους εργαζομένους της «δωρεάν ποδή-
λατα». Η πρωτοβουλία αυτή επισημαίνει 
την αφοσίωση της εταιρείας στην Εταιρική 
Κοινωνική της Ευθύνη (ΕΚΕ) και εντάσσεται 
στο πλαίσιο της επίτευξης του Στόχου 3 για τη διασφάλιση της υγείας και της προαγωγής 
της ευημερίας και του Στόχου 13 για τη δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής και των συνεπειών της, βάσει των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. 
Η εταιρεία διαθέτει για όλους τους εργαζομένους της (800+ άτομα) δωρεάν συνδρομή 
για χρήση του δικτύου ποδηλάτων της Nextbike Cyprus σε όλη την Κύπρο. Επίσης, έχει 
τοποθετηθεί σταθμός με ποδήλατα έξω από την εταιρεία για καλύτερη πρόσβαση των 
εργαζομένων. Ενθαρρύνουμε τους οργανισμούς στην Κύπρο να συμβάλουν με τη σειρά 
τους στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ μέσα από διάφορες 
δράσεις και πρωτοβουλίες, ενώ συστήνουμε στο κόσμο ευρύτερα να εντάξει το ποδήλατο 
στις καθημερινές του μετακινήσεις ως έναν εναλλακτικό τρόπο μεταφοράς! Η ποδηλασία 
συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ευτυχισμένου και υγιέστερου κόσμου, προωθώντας 
ένα περιβάλλον πιο καθαρό και ποιοτικό και ελαχιστοποιώντας τους ρύπους.

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

Ιατροί

Εορτή Απ. Πέτρου και Παύλου
Ο ιερός ναός του Αγίου Παύλου στον 

Άγιο Δομέτιο ανακοινώνει ότι ο πανηγυ-
ρικός εσπερινός των Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου σήμερα Κυριακή, 28 Ιουνίου, 
θα αρχίσει στις 7μ.μ., προϊσταμένου του Αρ-
χιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου. Της 
πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας, που θα 
γίνει αύριο Δευτέρα, 29 Ιουνίου, θα προστεί 
ο Χωρεπίσκοπος Καρπασίας.

- Ανήμερα την εορτή των Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου γιορτάζει η ομώνυμη 
εκκλησία στο Αυγόρου. Σήμερα Κυριακή, 
28 Ιουνίου 2020, στις 7.00μ.μ., πανηγυρικός 
Εσπερινός. Αύριο Δευτέρα,  29 Ιουνίου 2020, 
από τις 7.00 – 9.30π.μ., πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία προϊσταμένου του Μητροπολίτη 
Κωνσταντίας – Αμμοχώστου Βασιλείου. 

- Ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος  Βαρ-
νάβας, σήμερα Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020, 
στις 9.00μ.μ., θα τελέσει Αγρυπνία, με την 

ευκαιρία της γιορτής των Αποστόλων Πέ-
τρου και Παύλου, στο παρά το Επισκοπειό 
παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, στη 
Μοσφιλωτή. 

Κλήρωση λαχείου
Η αναβληθείσα κλήρωση του λαχείου 

του Ταμείου Ευημερίας της Στέγης «Νέα 
Ελεούσα», με αρ. άδειας Υπουργείου Οικο-
νομικών Α/Α:77/2019, θα πραγματοποιηθεί 
στις 16/10/2020.

Οn-Line εκδήλωση
Οn-Line εκδήλωση με τίτλο «Ο ήλιος χρυ-

σίζει… η νύκτα έφτασε», διοργανώνει ο Δήμος 
Αγίας Νάπας σήμερα Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020, 
από τις 7.15 – 8.45μ.μ., στο Παραλιακό Μέτωπο 
– Λιμανάκι Αγίας Νάπας. Με τραγούδια του 
έρωτα, της θάλασσας και του φεγγαριού με το 
Μουσικό Σχήμα Ορφέας. Τραγουδούν: Λίζα 
Θεοφάνους και Άδμητος Πιτσιλλίδης. 

Το επιτυχημένο πρόγραμμα 
του Υπουργείου Υγείας συνε-
χίζεται με 10.000 νέες επιδο-
τούμενες μοριακές εξετάσεις 
SARS-COV-2, οι οποίες αφορούν 
εργαζόμενους σε επιχειρήσεις 
που επαναδραστηριοποιούνται 
στo πλαίσιo της Β’ και Γ’ φάσης της στρατηγικής για σταδιακή άρση των περιοριστικών 
μέτρων για προστασία κατά της πανδημίας Covid-19, που άρχισε στις 15 Ιουνίου και θα 
ολοκληρωθεί στις 12 Ιουλίου 2020. Στο πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από τη NIPD 
Genetics, εμπίπτουν οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, εμπορικά 
κέντρα (malls), πολυκαταστήματα και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, υπηρεσίες εστίασης 
(εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι), κινηματογράφους, θέατρα και αίθουσες θεαμάτων 
εξωτερικού χώρου, αθλητικές ομάδες ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας, βόλεϊ, χάντμπολ, 
όλα τα άλλα αθλήματα ΚΟΑ, αθλητικούς και πολιτιστικούς ομίλους, σωματεία και συλλό-
γους, χώρους άθλησης παντός τύπου, προδημοτικά νηπιαγωγεία, βρεφονηπιοκομικούς 
σταθμούς, παιδικές λέσχες, ολοήμερα και θερινά σχολεία, σχολεία ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης, εστιατόρια, ταβέρνες, καφετερίιες, πιτσαρίες, μπυραρίες, σνακ μπαρ και μπαρ, 
καφενεία, κυλικεία ή/και χώρους εστίασης σχολείων, αθλητικών και πολιτιστικών ομίλων, 
σωματείων και συλλόγων, θεματικά πάρκα, καζίνο, σκάφη, προσωπικό αεροδρομίων, 
λιμανιών, μαρίνων, αλιευτικών καταφυγίων κ.λπ. Για διευκόλυνση της διεκπεραίωσης 
του προγράμματος, η NIPD Genetics διαθέτει σταθερά σημεία δειγματοληψίας (https://
www.nipd.com/covid19-test-gr/) σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερη 
Αμμόχωστο και κινητά σημεία δειγματοληψίας για επιχειρήσεις/ξενοδοχειακές μονάδες 
που εργοδοτούν περισσότερα  από 100 άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέ-
πτονται την ιστοσελίδα www.nipd.com/articles/blog/moh3 ή να καλούν στο 22267899.

Η NIPD Genetics συνεχίζει τις επιδοτούμενες 
εξετάσεις κορωνοϊού 

Επαναλειτουργία της δωρεάν μεταφοράς 
ασθενών από τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο

Λογοτεχνικά Βραβεία Παιδικής Νεανικής Λογοτεχνίας 2019

Genuin: Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που στηρίζει
 τα κυπριακά προϊόντα και παραγωγούς

Ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος
για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες

Συνεχίζει τον αγώνα 
αλληλεγγύης ο Μάριος Ηλιάδης

Ψάχνετε κυπριακά προϊόντα ή θέλετε να προ-
ωθήσετε τα δικά σας προϊόντα; Τώρα μπορείτε 
να το κάνετε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Genuin, η οποία στοχεύει στη στήριξη και προώ-
θηση των παραδοσιακών προϊόντων με τοπική 
προέλευση την Κύπρο. Η πλατφόρμα Genuιn 
δημιουργήθηκε με τη στήριξη του Κέντρου Και-
νοτομίας IDEA της Τράπεζας Κύπρου και πε-
ριλαμβάνεται πλέον στην ψηφιακή στρατηγική 
του κράτους. Στοχεύει να στηρίξει τους ντόπιους 
παραγωγούς, μικροβιοτέχνες, κατασκευαστές και άλλους καλλιτέχνες που δημιουργούν 
τις δικές τους κατασκευές από το σπίτι, δίνοντάς τους ευκαιρία να προωθήσουν τα προϊό-
ντα τους μέσω της πλατφόρμας. Παράλληλα οι καταναλωτές μπορούν να εξερευνήσουν 
τις επιλογές αυθεντικών και χειροποίητων κυπριακών προϊόντων και να στηρίξουν την 
εγχώρια αγορά και τους παραγωγούς (www.genuin.com.cy). Η ιδέα της Genuin  άρχισε 
όταν μια ομάδα νεαρών επιχειρηματιών αποτάθηκε στο Κέντρο Καινοτομίας IDEA και 
με την επιτυχή τους συμμετοχή πέτυχαν να δημιουργήσουν και να προωθήσουν μια 
δραστήρια επιχείρηση. Η καινοτόμος  αυτή πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε από το Υπουρ-
γείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το Υφυπουργείο Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, και παρουσιάστηκε ως πρώτη επιλογή διάθεσης 
προϊόντων απευθείας από τον Κύπριο παραγωγό στον καταναλωτή στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Γεωργίας: http://moa.gov.cy/platformes-diathesis-agrotikon-proionton/
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020, στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Νάπας στη Λεμεσό,  

μετά τη Θεία Λειτουργία, το 9ο ετήσιο εθνικό μνημόσυνο των τέκνων μας 

ΜΊΛΤΌΥ και ΧΡΊΣΤΌΥ ΧΡΊΣΤΌΦΌΡΌΥ

των ηρωικώς θυσιασθέντων εν καιρώ ειρήνης, κατά τη φονική έκρηξη στη Ναυτική Βάση 
«Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, την 11η Ιουλίου 2011.

Της Θείας Λειτουργίας και του μνημοσύνου θα προεξάρχει
 ο Επίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος.

Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, 
Αβέρωφ Νεοφύτου.

Γονείς: Μιχάλης - Πόπη
Αδελφή: Γεωργία Χριστοφόρου

Η οικογένεια επιθυμεί όπως, αντί στεφάνων, τα χρήματα διατεθούν
για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020, στον ιερό ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

στον Άγιο Αθανάσιο, το ένατο ετήσιο μνημόσυνο των αγαπημένων μας

Αρχιπλοιάρχου ΑΝΔΡΕΑ ΊΩΑΝΝΊΔΗ 
Ανθυπασπιστή ΚΛΕΑΝΘΗ ΚΛΕΑΝΘΌΥΣ

οι οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» 
στο Μαρί, κατά τη φονική έκρηξη της 11ης Ιουλίου 2011.

Καλούμε όλους όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη τους, να παραστούν
 και να προσευχηθούν μαζί μας.

Του μνημοσύνου θα προστεί ο Μητροπολίτης Λεμεσού, Αθανάσιος.

Την Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Άμυνας, 
Χαράλαμπος Πετρίδης.

Θα ακολουθήσει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στους τάφους των ηρώων.

Οι Οικογένειες: Αρχιπλοιάρχου Ανδρέα Ιωαννίδη
Ανθυπασπιστή Κλεάνθη Κλεάνθους

Σε δωρεά 5.000 προστατευτικών μασκών 
στην Ύπατη Αρμοστεία της Βρετανίας στην 
Κύπρο προχώρησε ο πρώην Υπουργός 
Συγκοινωνιών και Έργων, Μάριος Ηλιάδης, 
αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά στην 
πράξη, την υπέρτατη αξία της αλληλεγγύης, 
πάνω στην οποία εδράζεται η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η δωρεά των 5.000 προστατευτι-
κών μασκών εντάσσεται στο πλαίσιο των 
προσπαθειών για αντιμετώπιση της εξά-
πλωσης του Covid-19 διεθνώς, καθώς και 
την περαιτέρω ενίσχυση του αγώνα ζωής των Βρετανών γιατρών και νοσηλευτών, που 
βρίσκονται ακόμη και σήμερα στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του φονικού ιού. 
Η προσφορά αυτή, ανέφερε ο κ. Ηλιάδης, αποτελεί ένδειξη συμπαράστασης προς τον 
δοκιμαζόμενο βρετανικό λαό, ανάμεσα στον οποίο και πολλοί Κύπριοι συμπατριώτες 
μας. Η δωρεά στη Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία έρχεται σε συνέχεια αρχικής δωρεάς 
του κ. Ηλιάδη, 10.000 προστατευτικών μασκών στο Υπουργείο Υγείας της Κύπρου και 
άλλων 5.000 στην Ιταλική Πρεσβεία στη Λευκωσία. Η Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία 
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον κ. Ηλιάδη, κάνοντας λόγο για μια γενναιόδωρη 
προσφορά από ένα παλιό φίλο, τονίζοντας παράλληλα ότι κινήσεις σαν αυτές είναι 
ενδεικτικές της αλληλεγγύης μεταξύ του λαού της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασι-
λείου, στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων, όπως στην περίπτωση Covid-19.

Κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, λόγω κορωνοϊού, πραγματοποιήθηκε η τελετή απο-
φοίτησης της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Νάπας «Αντώνης Τσόκκος». 
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 
Γιάννης Καρούσος, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, Χρίστος Ζαννέττου, ο Πρόεδρος της 
Σχολικής Εφορείας, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Γονέων, της Εκκλησίας και γονείς 
των μαθητών. 

Τελετή αποφοίτησης



ΓΙΏΡΓΟΣ ΗΛΙΆΔΗΣ* 

Τ έσσερα χρόνια κλείνουμε αυτές 
τις μέρες από την καταστροφική 
πυρκαγιά της ιδιαίτερης πατρίδας 

μου, της Σολιάς. Τέσσερα χρόνια από εκεί-
νες τις μαύρες μέρες που συγκλόνισαν το 
παγκύπριο. Τέσσερα μερόνυχτα το Τμήμα 
Δασών, η Πυροσβεστική αλλά και πλήθος 
εθελοντών πάλευαν νυχθημερόν με την 
πύρινη λαίλαπα. Βρισκόμενος για τρία 
μερόνυχτα στην περιοχή ως εθελοντής 
αλλά και ως καταρτισμένος στη δασο-
πυρόσβεση και τις πρώτες βοήθειες, δεν 
θα ξεχάσω ποτέ μου τα ποικίλα συναι-
σθήματα που ένιωσα εκείνες τις μέρες. 
Θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη 
μνήμη μου, σαν καρφιά. 

Από τη μια η κούραση, το ξενύχτι και 
η κάπνα… Από την άλλη η ανθρωπιά των 
εθελοντών της δεύτερης γραμμής, που 
βρίσκονταν εκεί για ένα μπουκάλι νερό, 
λίγη ξηρή τροφή. Από τη μια η αγωνία για 
να σώσουμε ό,τι σώνεται πριν προχωρήσει 
η πυρκαγιά σε πιο πυκνές δασοσυστάδες 
και από την άλλη το απέραντο μαύρο της 
καμένης γης, που διέκρινες τις πρωινές 
ώρες με το πρώτο φως της αυγούλας. 
Να βλέπεις τον τόπο σου να καίγεται… 
Το πράσινο της ελπίδας να εξαφανίζε-
ται. Ήταν μεσημέρι κι όμως είχε σκοτάδι. 
Πραγματική τραγωδία!

Η αλήθεια είναι ότι, αν λαμβάναμε εκ 
των προτέρων τα μέτρα μας, θα γλιτώναμε 
τόση άγρια βλάστηση, τόσα άγρια ζώα 
που δεν πρόλαβαν, τόσα έξοδα για αντι-
πλημμυρικά, αλλά και ανθρώπινες ζωές. 
Μην ξεχνάμε τους ήρωες συμπατριώτες 
μας, που έδωσαν και τη ζωή τους ακόμα, 
για να προστατεύσουν τα δάση μας.

Για χρόνια φωνάζαμε ότι όλες οι ορεινές 
κοινότητες θα έπρεπε να έχουν μικρά 
πυροσβεστικά οχήματα και εξοπλισμό, 
ώστε να καταστέλλουν άμεσα μια πυρ-
καγιά πριν γίνει ανεξέλεγκτη. Για χρόνια 

μιλούσαμε για εκπαίδευση και κατάρτιση 
εθελοντών, ώστε να αξιοποιούνται από το 
Τμήμα Δασών. Για χρόνια γράφαμε για τον 
μη επαρκή καθαρισμό των αντιπυρικών 
λωρίδων, την ανάγκη για καθολική απα-
σχόληση ντόπιων ως δασοπυροσβεστών, 
την ενίσχυση εξοπλισμού και υποδομών, 
την ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών 
μέσα από την εκπαίδευση για το περι-
βάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Μέχρι και σήμερα, εν έτει 2020, δεν 
είδαμε να προχωρούν οι κυβερνήσεις 
σε ουσιαστικές αλλαγές και επιτέλους 
να τεθεί ως προτεραιότητα το ζήτημα της 
προφύλαξης της πατρίδας μας.

Αντιπυρικά μέτρα
Μετά από έντονες και συνεχείς πιέσεις 

χρόνων, από κοινότητες, από περιβαλλο-
ντικές οργανώσεις και εθελοντικές ομά-
δες, εξοπλίστηκαν πρόσφατα με μικρά 
πυροσβεστικά οχήματα κάποιες ορεινές 

κοινότητες. Και πάλι με πρωτοβουλία και 
πίεση των εθελοντικών οργανώσεων άρ-
χισε η διαδικασία σύστασης πλατφόρμας 
εθελοντών παρατήρησης και ευέλικτης 
δασοπυρόσβεσης που μελλοντικά -όπως 
έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση- θα εκ-
παιδεύονται με πιστοποίηση επιτυχίας 
και έτσι θα μπορούν οι υπηρεσίες του 
κράτους να τους αξιοποιήσουν με ασφά-
λεια. Βέβαια, μια άλλη πρωτοβουλία που 
πάρθηκε και είναι εξίσου σημαντική, εί-
ναι η προώθηση πρότασης νόμου του 
βουλευτή Γιώργου Περδίκη, που αφορά 
την ενίσχυση αντιπυρικών μέτρων στις 
παρυφές των δασικών περιοχών μέσα 
σε ιδιωτικές περιουσίες χωρίς τον επη-
ρεασμό άγριας βλάστησης, έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης 
πιθανής έκρηξης πυρκαγιάς. Σε αυτήν 
την πρωτοβουλία, αξίζει να αναφερθεί 
ότι το Τμήμα Δασών στάθηκε αρωγός, 
αν και έχουμε ακόμα δρόμο σχετικά 

με την ευκολία που δίνονται άδειες για 
κοπές μεγάλων δέντρων για αναπτύξεις, 
δρόμους, γήπεδα γκολφ κ.ο.κ., που αυτό 
είναι ένας άλλος μεγάλος βραχνάς για 
εμάς του Οικολόγους. 

Η αλήθεια είναι ότι, στην Κύπρο, οι 
κυβερνήσεις μας δεν δίνουν ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην πρόληψη, είτε αφορά 
προστασία φυσικού περιβάλλοντος είτε 
αφορά την υγεία, την οικονομία, την παι-
δεία και τόσα άλλα. Όχι μόνο μένουμε 
εκ των υστέρων, αλλά κινούμαστε και με 
ταχύτητα ομίχλης. Ώρες-ώρες αισθάνομαι 
πραγματικά ότι, ως κράτος, βρισκόμα-
στε πάνω σε μια προεξοχή κλαδιού ενός 
πολύ ψηλού δέντρου, και κόβουμε με ένα 
πριόνι τη μέσα πλευρά του κλαδιού. Το 
αποτέλεσμα; Μια ανόητη αυτοκτονία.  

Φέτος, είμαστε ακόμη στον Ιούνιο, 
οι ζέστες δεν έχουν πιάσει καλά-καλά 
ακόμα και ήδη καταγράψαμε πάνω από 
10 πυρκαγιές σε κάμπους και δασικές 

εκτάσεις. 
Η Πολιτεία μας πρέπει να προβλη-

ματιστεί επιτέλους. Η προστασία του 
περιβάλλοντος είναι το Α και το Ω για 
τη βιωσιμότητα του τόπου μας. Όσο δεν 
το προστατεύουμε, θα έχουμε μια κακή 
ποιότητα αέρα, μια κακή ποιότητα νερού, 
ρύπανση και διάβρωση των εδαφών, 
κλιμακωτή αύξηση της θερμοκρασίας, 
αύξηση των ακραίων και ζημιογόνων 
καιρικών φαινομένων και τόσα άλλα… 
Ποιος βγαίνει ζημιωμένος; O άνθρωπος…

Τι φταίει; Φταίνε οι εκάστοτε κυβερ-
νήσεις, που έχουν άλλες προτεραιότητες; 
Φταίει το βαθύ σύστημα, που προτιμά να 
εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα; Φταίει 
που δεν εφαρμόζονται συμβάσεις, νόμοι, 
συνθήκες και ούτω καθεξής; Φταίει το ξερό 
μας το κεφάλι,  που λέει και ο Βάρναλης; 
Ίσως τελικά να φταίει ο καπιταλισμός, 
όπως αναφέρεται και στο ομώνυμο βι-
βλίο του κ. Νίκου Μπογιόπουλου. Σε 
καμιά όμως περίπτωση δεν πρέπει να 
κάνουμε ούτε εκπτώσεις, ούτε παζάρια 
για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Έτσι, λοιπόν, μέχρι να έρθει η μέρα 
που θα καταλάβει η Πολιτεία, οι εταίροι, 
οι ημέτεροι, οι κουμπάροι και οι συμπέ-
θεροι ότι τα λεφτά δεν τρώγονται και ο 
αέρας δεν αγοράζεται, θα αντιδρούμε και 
θα δρούμε έντονα. Πρωτίστως, όμως, η 
μεγάλη πρόκληση είναι να κατανοήσει 
σύσσωμη η κοινωνία μας ότι, πλέον, 
επιβάλλεται να σκέπτεται και να συ-
μπεριφέρεται πιο φιλοπεριβαλλοντικά. 
Ήδη η Κύπρος είναι σημαδεμένη με το 
κόκκινο του κινδύνου όσον αφορά την 
ερημοποίηση. Βλέπετε, η Ανατολική 
Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή είναι 
πολύ εκτεθειμένες περιοχές… Και εμείς, 
τι κάνουμε; Αφήνουμε μια καμένη γη 
για τα παιδιά μας, την ίδια καμένη γη 
της αδράνειας για τη συνέχιση της ζωής.
 * Περιβαλλοντολόγος - Εκπαιδευτικός, μέλος 
Κεντρικής Επιτροπής Κινήματος Οικολόγων 

-  Συνεργασία Πολιτών 

Της Κυριακής

8μένουμεασφαλείς
staysafe 28μένουμεασφαλείς

staysafe

Γ ια ένα ακόμη άρθρο ασχολούμαι 
με το μείζον ζήτημα της παράνο-
μης μετανάστευσης. Τα τελευταία 

γεγονότα με αναγκάζουν να καταθέσω για 
μία ακόμη φορά τις θέσεις και τις απόψεις 
μας για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Κατ’ αρχάς 
οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το ΕΛΑΜ 
από το 2008 έχει θέσει το ζήτημα της παρά-
νομης μετανάστευσης ψηλά στην πολιτική 
του ατζέντα. Διοργανώσαμε εκδηλώσεις 
διαμαρτυρίας και ομιλίες ενημέρωσης, 
καταθέσαμε ολοκληρωμένη μεταναστευτική 

πολιτική και πετύχαμε να αναδείξουμε 
αυτό το μεγάλο ζήτημα.

Μπορεί από τους πλείστους πολιτι-
κούς χώρους να λάβαμε χαρακτηρισμούς 
όπως «φασίστες» και «ξενοφοβικοί», αλλά 
γνωρίζαμε πολύ καλά πως το μόνο που 
επιδιώκουμε είναι να προστατεύσουμε 
την Πατρίδα μας από τις απειλές που 
δημιουργήθηκαν.

Δυστυχώς για την Κύπρο, το ΕΛΑΜ 
επιβεβαιώθηκε. Οι σημερινοί αριθμοί 
τρομάζουν και το ποσοστό των παρά-
νομων μεταναστών-αιτητών πολιτικού 
ασύλου είναι τετραπλάσιο σε σχέση με 
την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι καθημερινές 
εγκληματικές ενέργειες (δολοφονίες στο 
κέντρο της Λευκωσίας, μαχαιρώματα, 
ληστείες κ.λπ) σε συνδυασμό με τους δι-
άφορους άλλους κινδύνους οφείλουν να 
κτυπήσουν το καμπανάκι στην εκτελεστική 

και νομοθετική εξουσία του τόπου, ώστε 
να λάβει μέτρα προτού να είναι αργά.

Οι τελευταίες εξαγγελίες του Υπουρ-
γού Εσωτερικών είναι σαφώς προς την 
ορθή κατεύθυνση. Αρκετοί παράνομοι 
μετανάστες εκμεταλλεύονται τη σύνθετη 
νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
που τους επιτρέπει να διαιωνίζουν την 
παραμονή τους στην επικράτειά της χω-
ρίς οποιαδήποτε ιδιαίτερη προσπάθεια. 
Τα όσα όμως ανακοίνωσε ο Υπουργός 
είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι μπρο-
στά σε όλα όσα πρέπει να γίνουν για 
να υπάρξει μία ολιστική επίλυση του 
προβλήματος.

Ως ΕΛΑΜ έχουμε καταθέσει στον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας μία σειρά προτάσεων, 
η εφαρμογή των οποίων θεωρούμε ότι  
θα χτυπήσει στη ρίζα του το πρόβλημα:

ΑΝΑΣΤΟΛΗ των ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

χορήγησης ασύλου σε παρανόμως ει-
σερχομένους στην Κύπρο, αξιοποιώντας 
την απόφαση του ΕΔΑΔ για την Ελλάδα 
(09.03.2020), έως ότου ο αριθμός μειωθεί 
κάτω από 1%, όπως ορίζει η Ε.Ε.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ σε 
παράνομους μετανάστες (ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜ-
ΜΑΤΑ καταψήφισαν την πρότασή μας).

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ σε φοιτητές και όσους 
βρίσκονται στην Κύπρο με καθεστώς ερ-
γασίας να καταθέτουν αίτηση πολιτικού 
ασύλου.

ΑΠΕΛΑΣΗ όσων αλλοδαπών έχουν 
προχωρήσει σε εγκληματικές ενέργειες.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ όλων των οδοφραγμάτων, 
με αυστηρότατη φύλαξη των θαλάσσιων 
συνόρων και της γραμμής αντιπαράταξης.

ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ όσων βρίσκο-
νται παράνομα στη χώρα μας, αξιοποιώντας 
την απόφαση του ΕΔΑΔ για την Ισπανία 

(13.02.2020).
ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ σε δουλεμπόρους 

και διακινητές.
Τα πιο πάνω αποτελούν θέσεις, οι οποίες 

είτε εφαρμόστηκαν με απόλυτη επιτυχία 
σε άλλα κράτη είτε είναι αναγκαίες προϋ-
ποθέσεις για να αντιμετωπίσει επιτυχώς 
η Κυπριακή Δημοκρατία την παράνομη 
μετανάστευση. Ένα πρόβλημα το οποίο 
προωθείται ξεκάθαρα από την Τουρκία 
με παραδοχές επίσημων αξιωματούχων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και 
διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

Άλλωστε τα επίσημα στατιστικά (πάνω 
από 70% των παράνομων μεταναστών μας 
έρχονται από τα κατεχόμενα) επιβεβαιώ-
νουν την ανάγκη η Κύπρος να αναλάβει 
την πρωτοβουλία για την εφαρμογή μίας 
πολύ αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής. 
Τα ακραία προβλήματα απαιτούν ρηξικέ-

λευθες λύσεις και οι ρηξικέλευθες λύσεις 
απαιτούν με τη σειρά τους ισχυρή εθνική 
πολιτική βούληση.

Το ΕΛΑΜ θα συνεχίσει το παραγω-
γικό του έργο. Να στηρίζει όσα θεωρεί 
πως κινούνται προς την ορθή κατεύθυν-
ση και να στηλιτεύει όσα διαιωνίζουν το 
πρόβλημα. Να καταθέτει ρεαλιστικές και 
εφαρμόσιμες προτάσεις με μοναδικό 
γνώμονα το συμφέρον του Λαού μας. Η 
μόνη κινητήρια δύναμη που οδηγεί την 
πολιτική δραστηριότητα του ΕΛΑΜ είναι 
η ανάγκη επιβίωσης του Ελληνισμού στην 
Κύπρο. Μία επιβίωση που απειλείται δη-
μογραφικά από τη ραγδαία αύξηση του 
αριθμού των αιτητών πολιτικού ασύλου 
και σε θέμα ασφάλειας από την κάθοδο 
χιλιάδων ακραίων ισλαμιστών στο νησί.

*Πρόεδρος ΕΛΑΜ,  
βουλευτής Λευκωσίας

Οι συνεχιζόμενες απροκάλυπτες 
απειλές της Τουρκίας εναντίον 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων 

της Ελλάδας και της Κύπρου προκάλεσαν 
τις λεκτικές αντιδράσεις τόσο από πλευ-
ράς Ε.Ε. όσο και από πλευράς Ηνωμένων 
Πολιτειών.

Ωστόσο, αυτές οι αντιδράσεις δεν είναι 
τέτοιες, που να δίνουν πραγματικά ένα 
ισχυρό μήνυμα προς την Τουρκία.

Οι συμπεριφορές της Τουρκίας θα 
έπρεπε να είχαν ευαισθητοποιήσει έντονα 
εκείνους, οι οποίοι παρουσιάζονται ως 
θεματοφύλακες της εφαρμογής του Δι-
εθνούς Δικαίου και που επαγγέλθηκαν 

μια νέα τάξη πραγμάτων, στηριγμένη στον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 
ως η μοναδική σήμερα υπερδύναμη, θα 
πρέπει να κατανοήσουν ότι η ανοχή του 
ρόλου της Τουρκίας ως του ταραξία και 
του παράγοντα ανωμαλίας στην περιοχή 
θα θέσει μακροπρόθεσμα σε κίνδυνο τα 
ίδια τα αμερικανικά συμφέροντα.

Γιατί, αυτή η ανοχή, αργά ή γρήγο-
ρα, θα οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση 
στην ευρύτερη αυτή ευαίσθητη περιοχή 
του κόσμου. Ταυτόχρονα θα πρέπει οι 
Αμερικανοί να κατανοήσουν ότι η ψυ-
χολογία του τρόμου, που προσπαθεί η 
Τουρκία να επιβάλει στην περιοχή, δεν 
μπορεί να γίνει ανεκτή από Ελλάδα και 
Κύπρο. Το ίδιο ισχύει και για την Ε.Ε., της 
οποίας Κύπρος και Ελλάδα αποτελούν 
μέλη. Η αλληλεγγύη της Συνθήκης της 
Λισσαβώνας επιβάλλει έμπρακτη και 
σαφή καταδίκη των τουρκικών προ-
κλήσεων. Οι περιβόητες κυρώσεις κατά 

Η καμένη γη της αδράνειας…

Οι ασθενείς αντιδράσεις εταίρων και συμμάχων

Οι σημερινοί αριθμοί των παράνομων μεταναστών τρομάζουν

ΓΙΆΝΝΆΚΗΣ 
Λ. ΟΜΗΡΟΥ*

28.06.2020

Φέτος, είμαστε ακόμη 
στον Ιούνιο, οι ζέστες 

δεν έχουν πιάσει καλά-
καλά ακόμα και ήδη κα-

ταγράψαμε πάνω από 10 
πυρκαγιές σε κάμπους 

και δασικές εκτάσεις. Η 
Πολιτεία μας πρέπει να 
προβληματιστεί επιτέ-

λους. Η προστασία του 
περιβάλλοντος είναι το Α 
και το Ω για τη βιωσιμό-

τητα του τόπου μας

 Η μέχρι τώρα αντί-
δραση των εταίρων 
μας, και στην περί-
πτωση της Ελλάδας 
και των συμμάχων 
της, εξαντλείται σε 
ανέξοδες λεκτικές 

καταδίκες

της Τουρκίας περιορίζονται σε επίπεδο 
διακηρυκτικό.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, είναι δυνατόν 
να ανέχονται τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ε.Ε. 
να συνεχίζονται οι τουρκικές απειλές -από 
χώρα μέλος του ΝΑΤΟ- με επίκληση του 
παράνομου τουρκολιβυκού συμφώνου; 
Και είναι δυνατόν μια επίσης χώρα-μέ-
λος του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Ελλάδα, να 
μην προστατεύεται έμπρακτα από τους 
συμμάχους της;

Στην Κύπρο για δεκαετίες επιζητή-
σαμε καλόπιστα και διαλλακτικά άρση 
του σημερινού αδιεξόδου και έμπρακτα 
αποδείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι για έναν 
έντιμο συμβιβασμό, που δεν θα ισοδυνα-
μεί όμως με υποταγή και αφανισμό. Με 
πολυετείς διακοινοτικές συνομιλίες, με 
δύο Συμφωνίες Κορυφής, με αποδοχή 
όλων των διαδικασιών που πρότειναν τα 
Ηνωμένα Έθνη, επιδιώξαμε αυτόν τον  
συμβιβασμό, κατά τρόπο όμως που δεν 
θα ξεπερνούσε τα όρια ασφαλείας για τον 

λαό και τον τόπο μας και θα ήταν σύμφω-
νος με στοιχειώδεις αρχές δικαιοσύνης.

Όλες οι μέχρι τώρα προσπάθειές μας 
προσέκρουσαν στο τείχος της τουρκικής 
αδιαλλαξίας και της τουρκικής διχοτο-
μικής πολιτικής. Η καλή μας πίστη και 
καλή θέληση όχι μόνο δεν βρήκαν καμιά 
ανταπόκριση αλλά εκλαμβάνονται και 
σαν αδυναμία, η οποία μπορεί να μας 
οδηγεί σε ανεξάντλητες υποχωρήσεις.

Και ενώ η Τουρκία συνεχίζει την αδι-
άλλακτη συμπεριφορά της στο Κυπριακό, 
προχώρησε επιπρόσθετα και στην πα-
ραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
της Κύπρου στην αιγιαλίτιδα της ζώνη  
και στην ΑΟΖ, σε πλήρη περιφρόνηση 
της διεθνούς σύμβασης του ΟΗΕ για το 
Δίκαιο της Θάλασσας το 1982. Και στην 
Ελλάδα απροκάλυπτα διατυπώνονται 
απειλές από την Τουρκία για σφετερι-
σμό των θαλασσίων δικαιωμάτων της ή 
για διάλογο υποταγής στις εξωφρενικές 
αξιώσεις της.

Η μέχρι τώρα αντίδραση των εταίρων 
μας, και στην περίπτωση της Ελλάδας 
και των συμμάχων της, εξαντλείται σε 
ανέξοδες λεκτικές καταδίκες. Ας μην 
αναμένουν είτε οι ΗΠΑ είτε οι Ευρω-
παίοι εταίροι μας ότι,  στον βωμό της 
διατήρησης ομαλών σχέσεων με την 
Τουρκία, η Ελλάδα θα είναι δυνατόν να 
δεχθεί καταπάτηση της κυριαρχίας της 
και η Κύπρος τη  θυματοποίησή της. Όσο 
γρηγορότερα το κατανοήσουν, τόσο το 
καλύτερο θα είναι για την ασφάλεια και 
τη σταθερότητα στην περιοχή.

Σημ: Η διεθνής σύμβαση για το Δίκαιο 
της Θάλασσας του 1982 συνομολογήθηκε 
υπό την εποπτεία και την ευθύνη του ΟΗΕ. 
Ως εκ τούτου το Συμβούλιο Ασφαλείας 
του Διεθνούς Οργανισμού έχει αυξημένη 
ευθύνη να την προασπίζεται και να λαμ-
βάνει θέση, όταν υπάρχουν απόπειρες 
παραβίασης και καταστρατήγησής της.

* Τέως Πρόεδρος Βουλής
των Αντιπροσώπων 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ*



Το θέμα των ημερών είναι δίχως 
άλλο οι προκλήσεις της Τουρκίας 
στην Κύπρο, στο Αιγαίο, στη Θράκη 

και εσχάτως στο Κρητικό Πέλαγος (όχι 
Λιβυκό Πέλαγος ασφαλώς). Οι προκλή-
σεις της Άγκυρας το τελευταίο διάστημα 
θυμίζουν ημέρες Ιμίων, με τα γνωστά για 
την Ελλάδα τραγικά αποτελέσματα. Μετά 
τη λήξη του επεισοδίου ειπώθηκαν πολλά. 
Συνέβησαν πολλά περισσότερα στο Μέγαρο 
Μαξίμου, στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε 
διαβαθμισμένης προσπελάσεως υπόγεια 
του ελληνικού Πενταγώνου και σε άλλα 
κρίσιμα σημεία. Το σίγουρο είναι ότι, 
ηθικώς και επιχειρησιακώς, η ελληνική 
πλευρά διέθετε ισχυρότατο πλεονέκτημα, 
το οποίο δεν αξιοποιήθηκε. 

Κάποιοι απέδωσαν δειλία στον τότε 

Πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, ο οποίος 
ευχαρίστησε και τους Αμερικανούς από 
το βήμα της Βουλής. Άλλοι εξανέστησαν 
με τη στάση τού τότε Υπουργού Εξωτερικών, 
Θεόδωρου Πάγκαλου, ο οποίος φέρεται να 
είχε διαβεβαιώσει τον ειδικό διαμεσολαβητή 
Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ ότι «την ελληνική ση-
μαία από τα Ίμια θα την πάρει ο αέρας», για 
προφανείς λόγους εκτόνωσης της κρίσης. Ο 
Θεόδωρος Πάγκαλος, μάλιστα, προσήλθε 
καθυστερημένα στη σύσκεψη στο γραφείο 
του Πρωθυπουργού, επειδή συμμετείχε σε 
εκπομπή γνωστού τηλεοπτικού διαύλου!

Εκείνη τη νύχτα της 31ης Ιανουαρίου 
1996, τη νύχτα της μεγαλύτερης τουρκικής 
στρατιωτικής πρόκλησης μετά το 1974, η 
Ελλάδα έδειξε ατολμία και, εξαιτίας λαν-
θασμένων πολιτικών χειρισμών της τότε 
κυβέρνησης, ενίσχυσε τη βουλιμία του 
τουρκικού κατεστημένου, το οποίο υπο-
στήριξε με διάφορα ψεύτικα επιχειρήματα 
τη θεωρία των «Γκρίζων ζωνών» στο Αι-
γαίο, προκειμένου να εγείρει διεκδικήσεις 
επί του ζωτικού χώρου της Ελλάδας και 
των νησιών της. Η ιστορία γράφτηκε λίγο 
αργότερα, όπου στο πλαίσιο της συνόδου 

του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, τον Ιούλιο του 
1997, οι κύριοι Σημίτης και Ντεμιρέλ, με 
την ενθάρρυνση των Η.Π.Α., υπέγραψαν 
ένα κείμενο αρχών, το οποίο καθόριζε ένα 
πλαίσιο μέσα στο οποίο οι δύο πλευρές δε-
σμεύονταν να κινηθούν για τον καθορισμό 
των μεταξύ τους σχέσεων. Ανακοινωθέν 
το οποίο εξέφραζε με τον καλύτερο τρόπο 
τη διολίσθηση της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής. Έκτοτε, ούτε ελληνικό κατσίκι 
δεν τολμά να ανέβει στα Ίμια! 

Και το πιο τραγικό: Τα παγωμένα 
νερά του Αιγαίου, εκείνο το αξημέρωτο 
βράδυ, δέχθηκαν στα σπλάχνα τους τα 
νεκρά σώματα τριών ξεχωριστών Ελλήνων 
αξιωματικών: Του Υποπλοίαρχου Χριστό-
δουλο Καραθανάση, του Υποπλοίαρχου 
Παναγιώτη Βλαχάκου και του Αρχικελευ-
στή Έκτορα Γιαλοψού. Ήρωες που έγιναν 
θυσία στη βάση ξένων σκοπιμοτήτων και 
συμφερόντων… οι οικογένειες των οποίων 
αναζητούν έως και σήμερα την αλήθεια. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιστορία, 
για την οποία απαντήσεις πειστικές δεν 
δόθηκαν ποτέ. Ας έλθουμε, όμως, στο 
σήμερα. Η Τουρκία με την τακτική του 

bullying προσπαθεί να μας παρασύρει σε 
έναν εφ’ όλης της ύλης διάλογο. Με σκοπό, 
ίσως, ένα ακόμα θερμό επεισόδιο, για να 
αποκομίσει ανάλογα ή και περισσότερα 
οφέλη από τότε. Η τακτική της Τουρκίας 
είναι να μας εξαντλήσει. Καρότο από τη 
μια (δηλώσεις για συνομιλίες) και μαστίγιο 
από την άλλη (εμείς αυτό που λέμε, το 
εννοούμε και το κάνουμε πράξη). 

Και η Αθήνα; Και η Λευκωσία; Η Λευ-
κωσία, ως γνωστόν, πλην τους Διεθνούς 
Δικαίου, δεν έχει τίποτε άλλο να αντιτάξει 
απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Και 
εναποθέτει τις ελπίδες της για αναχαίτιση 
της τουρκικής επιθετικότητας στην Αθήνα, 
η οποία προς το παρόν ούτε μια βαρκούλα 
δεν έστειλε, έστω για τα μάτια του κόσμου, 
στην κυπριακή Α.Ο.Ζ., όπου κατασκήνωσαν 
τα τουρκικά πολεμικά σκάφη. 

Σίγουρα, πρώτος στόχος πρέπει να είναι 
η αποφυγή του πολέμου, τα αποτελέσματα 
του οποίου (ακόμα και νικηφόρος) είναι 
τραγικά. Νεκροί, τραυματίες, αγνοούμενοι… 
Και ενός θερμού επεισοδίου ασφαλώς 
οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστρο-
φικές. Και τι μας απομένει; Οι συνομι-

λίες ασφαλώς! Συζήτηση όμως γίνεται 
μόνο με πολιτισμένους ανθρώπους, με 
πολιτισμένους λαούς και με πολιτισμέ-
να κράτη. Με την Τουρκία που έβαλε το 
περίστροφο απασφαλισμένο στο τραπέζι 
και μας απειλεί, τι συζήτηση μπορεί να 
κάνεις αλήθεια;  

Καλό είναι, Αθήνα και Λευκωσία, 
προκειμένου να κάνουν τα επόμενά 
τους βήματα, να έχουν ακόμα υπόψη 
τους: Η Τουρκία δεν είναι υπερδύναμη. 
Η Τουρκία δεν έχει ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, 
αφού επέστρεψε στον οθωμανισμό και 
συμπεριφέρεται ιμπεριαλιστικά. Η Τουρ-
κία σήμερα θέλει να παίξει πλανητικό 
ρόλο! Η Ευρώπη δεν έχει τη δυνατότητα 
να επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία. Για 
να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει άρση 
της ομοφωνίας στην λήψη αποφάσεων. 
Η Τουρκία έχει περισσότερο ανάγκη την 
Ευρώπη απ’ ό,τι η Ευρώπη την Τουρκία. 
Και στην οικονομία και σε όλα τ’ άλλα 
θέματα. Όταν οι Η.Π.Α. κάνουν ένα βήμα 
πίσω, η Ευρώπη πρέπει να κάνει ένα βήμα 
μπροστά. Και, δυστυχώς, δεν το κάνει! 

Ακόμα: Στις Η.Π.Α. υπάρχει σήμερα 

τεράστιο κενό εξουσίας, όπως ακριβώς 
και το 1974! Μοιραία υπάρχει μεγάλο 
κενό ασφαλείας και στην περιοχή μας. 
Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας απα-
σχολήσει πάρα πολύ σοβαρά. Δεν πρέπει 
να επαναπαυθούμε στο κακό όνομα που 
έχει η Τουρκία στο Κογκρέσο. Και το ‘74 
η Τουρκία είχε κακό όνομα, ωστόσο το 
κενό εξουσίας το κάλυψε με μαεστρία ο 
Κίσινγκερ… Και κυριολεκτικά μάς πε-
τσόκοψε… 

Όπλα μας: Η αξιοποίηση των φίλων. Όσοι 
μάς απέμειναν. Επείγει να ενισχύσουμε τις 
σχέσεις μας με τα άλλα κράτη. Αυτήν την ώρα 
μπορούμε να στηρίξουμε πολλά στη γαλλική 
στήριξη που φαίνεται να είναι ειλικρινής, 
διότι, κατά τα φαινόμενα, αντιλήφθηκε πως 
η Τουρκία θέλει να μας γυρίσει πίσω στην 
οθωμανική αυτοκρατορία. Για τους άλλους 
(Ισραήλ, Αίγυπτο κ.ά.) να μην είμαστε και 
τόσο σίγουροι. Η Αίγυπτος φαίνεται να μη 
θέλει να πάρει θέση στην ελληνοτουρκική 
διένεξη και το Ισραήλ, τελευταίως, σαν να 
μασάει τα λόγια του. 

*Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, από το Μονάγρι Λεμεσού

Θλιβερή μέρα για τη διεθνή αμφικτιο-
νία. Για τους λαούς που υποφέρουν 
κάτω από την μπότα του Τούρκου 

κατακτητή.
Για πρώτη φορά εξελέγη Τούρκος από τη 

Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών ως πρόεδρος της 75ης Συνόδου. 
Ο πρώην διπλωμάτης και Υπουργός του Τ. 
Ερντογάν, Βολκάν Μποζκίρ, θα προεδρεύει 
από τον προσεχή Σεπτέμβριο  για ένα έτος 
ενός από τα κύρια όργανα του ΟΗΕ, στο 
οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη.

 Θέση τιμητική, την οποία, ευτυχώς, δεν 
κατέκτησε πανηγυρικά, όπως επιθυμούσε, 
η Τουρκία, εφόσον δεν υπήρχε ανθυποψή-
φιος, αλλά κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας 
την οποία προκάλεσαν η Κύπρος, η Ελλάδα, 
η Αρμενία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες. 
Δεκατέσσερεις χώρες ψήφισαν εναντίον ή 
απέσχον της ψηφοφορίας.

Σε δηλώσεις του ο Βολκάν Μποζκίρ υπο-
σχέθηκε ότι θα καθοδηγήσει τις προσπάθει-
ες, ώστε «να συμβάλουμε στη διεθνή ειρήνη 
και ασφάλεια στις δύσκολες στιγμές που 
περνούμε και να προωθήσουμε τη διεθνή 
συνεργασία»! Τι ειρωνεία. Όταν πρόκειται 
για υπήκοο χώρας, της Τουρκίας, η οποία 
υπό το δικτατορικό καθεστώς Ερντογάν 
κατάφωρα και συστηματικά παραβιάζει τις 
αρχές και αξίες του Καταστατικού Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο. 
Ιδιαίτερα τις πρόνοιες της παραγράφου 4 
του Άρθρου 2 του Καταστατικού Χάρτη 

για την υποχρέωση των κρατών μελών 
όπως απέχουν από την απειλή ή χρήση 
βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητος ή 
της πολιτικής ανεξαρτησίας οιουδήποτε 
κράτους.

Η χώρα του κ. Μποζκίρ εισέβαλε και εξα-
κολουθεί να κατέχει τμήμα του εδάφους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας , κράτους μέλους του 
ΟΗΕ, την οποία θεωρεί ως  μη υπάρχουσα. 
Εισέβαλε στη γείτονά  της Συρία, ισοπέδωσε 
πόλεις και χωριά, δημιούργησε εκατόμβες 
νεκρών Κούρδων αμάχων και αγωνιστών, 
εξακολουθεί να βομβαρδίζει το Ιράκ ανε-
λέητα όποτε αποφασίσει και συντηρεί τον 
αιματηρό εμφύλιο πόλεμο στη Λιβύη, την 
οποία κατήντησε σχεδόν προτεκτοράτο της.

 Διερωτάται ο κόσμος πώς ο πρώην αξι-
ωματούχος της κυβέρνησης Ερντογάν θα 
μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
τής τιμητικής θέσης που θα αναλάβει όταν 
η χώρα του αποτελεί αποσταθεροποιητικό 
παράγοντα στην περιοχή της Ανατολικής 
και Κεντρικής Μεσογείου στην προσπά-
θειά της να καταστεί περιφερειακή δύναμη. 
Πώς είναι δυνατόν να είναι αμερόληπτος 
και ανεξάρτητος, όταν η Τουρκία απειλεί 
την Ελλάδα, χώρα σύμμαχό της στο ΝΑΤΟ, 
όταν προβαίνει σε έκνομες ενέργειες στην 
ΑΟΖ της Κύπρου, όταν εργαλειοποιεί τους 
μετανάστες και τζιχαντιστές για αποσταθε-
ροποίηση των χωρών μας.

 Απορεί ο απλός άνθρωπος πώς αυτός ο 
κύριος θα προωθήσει τις αξίες των Ηνωμένων 
Εθνών προερχόμενος από μια χώρα στην 
οποία καταπατούνται από το απολυταρχικό 
καθεστώς τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι 
πολιτικές ελευθερίες των ίδιων των συμπο-
λιτών του. Οι φυλακές είναι υπερπλήρεις 
από πολιτικούς κρατουμένους, ενώ ο Τύπος 
έχει φιμωθεί.

*Πρέσβης ε.τ.

ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 
(ΝΤΙΝΟΣ) ΑΥΓΟΥΣΤΗ* 
a.avgoustis@ 
hotmail.com

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*

Της Κυριακής

29μένουμεασφαλείς
staysafe

ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ*

Η σημασία που αποδίδει η κάθε 
κυβέρνηση στην ουσιαστική  
αμυντική θωράκιση της χώ-

ρας αντικατοπτρίζεται στην επιλογή 
των προσώπων που θα χειριστούν 
το ευαίσθητο κεφάλαιο της Άμυνας. 
Το πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται το 
χαρτοφυλάκιο της Άμυνας δείχνει τη 
θέληση μιας κυβέρνησης να θωρακίσει 
αμυντικά τη χώρα με τη συγκρότηση 
ευέλικτης αποτρεπτικής δύναμης που να 
εμπνέει το αίσθημα ασφάλειας στο λαό.

Διαχρονικά, εκτός ορισμένων πε-
ριπτώσεων, η επιλογή των «αρίστων 
μεταξύ των αρίστων» ή των «πρώτων 
μεταξύ ίσων» δεν είχε ως κριτήριο την 
αταλάντευτη και χωρίς παλινδρομήσεις 
κυβερνητική απόφαση για αμυντική 
θωράκιση της Κύπρου. Κατά κανόνα 
τις πολιτικές επιλογές κάθε κυβέρνη-
σης ακολουθούσαν και οι επιλογές των 
ατόμων που πειθήνια θα τις εφάρμοζαν.

Σε κάθε συγκρότηση ή ανασχηματισμό 
Υπουργικού Συμβουλίου ο ανώτατος άρ-
χων και συνταγματικά υπεύθυνος ράβει 
το κουστούμι του νέου Υπουργού Άμυ-
νας. Κριτήρια οι εξελίξεις στο κυπριακό 
πρόβλημα και οι εκάστοτε επιλογές για 
σωστή αμυντική θωράκιση με διάθεση 
των κονδυλίων που προκύπτουν από το 
υστέρημα του λαού ή η τήρηση παθητικής 
στασιμότητας με εξαγγελίες εξοπλισμών 
χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Στη δεύ-
τερη περίπτωση, παρά τις προεκλογικές 
ψευδεπίγραφες προγραμματικές δηλώσεις, 
είναι αυτονόητο ότι η Εθνική Φρουρά 
και ο υπουργικός θώκος εργαλειοποι-
ούνται για κομματικές συναλλαγές και 
εκμετάλλευση. 

Με απλά λόγια, όταν ένας Υπουργός 
διεκδικεί τα αυτονόητα για την Άμυ-

να, εν μέσω απειλών και προκλητικών 
ενεργειών της Τουρκίας στα όρια της 
Κυπριακής ΑΟΖ, φιμώνεται  με συνο-
πτικές διαδικασίες. Σε περίπτωση που 
πήρε τον υπουργικό θώκο ως άριστος 
μεταξύ αρίστων, δεν έχει άλλη επιλογή 
από την έντιμη παραίτηση. Σε περί-
πτωση δε που αποτέλεσε κομματική 
επιλογή  από τους εκάστοτε ημετέρους, 
πειθήνια όργανα της κομματική  πει-
θαρχίας, υπάρχει ο δρόμος της ομαλής 
αναδίπλωσης ιδεών και αξιών .                                                                                                          

Οι χειρισμοί του Προέδρου με τις 
συχνές αλλαγές στην ηγεσία του Υπουρ-
γείου Άμυνας (3 στη διακυβέρνηση 
2013-2018 και 2 στη διακυβέρνηση 
2018-2020) δεν εκπέμπουν μηνύματα 
εμπιστοσύνης και δεν αντικατοπτρί-
ζουν  πολιτική βούληση και όραμα για 
εφαρμογή της Αποτρεπτικής Αμυντικής 
Στρατηγικής με ίδια μέσα. «Με ξένα 
κόλλυβα δεν γίνονται μνημόσυνα». 

Από το 2013, που ανέλαβε τη διακυ-
βέρνηση του τόπου ο Νίκος Αναστασι-
άδης, τα τεκταινόμενα περί την άμυνα 
πόρρω απέχουν από τις προεκλογικές 
κορώνες για συγκρότηση ενός ευέλικτου 
στρατού εξοπλισμένου με συστήματα 
σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να ανταπο-
κριθεί ως αποτρεπτική αμυντική δύνα-
μη. Η μόνη προγραμματική δήλωση, σε 
σχέση με την Άμυνα, που υλοποιήθηκε 
άμεσα, ήταν η μείωση της θητείας χωρίς 
να συνοδεύεται με την παράλληλη υλο-
ποίηση του προγράμματος αμυντικού 
εξοπλισμού που προέβλεπε η μελέτη 
αναδιοργάνωσης της Εθνικής Φρουράς. 

Η επιλογή των προσώπων που θα 
ηγηθούν του Υπουργείου Άμυνας, κατά 
κανόνα νεαρής ηλικίας, με φυσικές 
αντοχές, δεν συνοδεύεται με πολιτική 
βούληση για επισταμένη ενασχόληση με 
τα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν 
την Άμυνα. Γιατί εάν υπήρχε όραμα και 

πολιτική βούληση δεν θα άλλαζαν οι 
υπουργοί στον βωμό των κομματικών και 
οικονομικών συναλλαγών των εκάστοτε 
«προθύμων» πολιτευτών.  Πρόσωπα 
κομματικής επιλογής ή επιβολής στον 
Πρόεδρο με κατεύθυνση τη συντήρη-
ση μιας κατάστασης «νιρβάνα» με την 
επικοινωνιακή πολιτική των ηχηρών 
λόγων να υπερτερεί  των πράξεων.

 Η αισθητή μείωση των ετήσιων 
προϋπολογισμών (60-70 εκατομμύ-
ρια) και οι βαρύγδουπες διακηρύξεις 
συνθέτουν το σκηνικό στον τομέα της 
Άμυνας. Οι προγραμματισμοί και οι 
διαγωνισμοί διαιωνίζονται μέσα από 
περίπλοκες διαδικασίες και στο τέλος 
το μελετούμενο οπλικό σύστημα παύει 
να είναι σύγχρονο, οπότε χρήζει επικαι-
ροποίησης απαίτησης. Το κέρδος όμως 
για τους ταγούς της οικονομίας είναι η 
μη απορρόφηση των κονδυλίων της 
άμυνας και η ενίσχυση του κρατικού 
κορβανά. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε 
παροπλισμό της Εθνικής Φρουράς με 
τα οπλικά συστήματα, που αγοράστηκαν 
με τις στερήσεις του κυπριακού λαού, να 
άγονται σε παλαίωση και γήρανση με 
επιτακτική την ανάγκη για αναβάθμιση 
ή αντικατάστασή τους. 

Η καμπύλη της μαχητικής ικανότητας 
της  Εθνικής Φρουράς παρουσιάζει πτω-
τική τάση και επιβάλλεται να ληφθούν 
σοβαρές αποφάσεις για την ανάκαμψή 
της. Όσο η τουρκική προκλητικότητα 
στην Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζει τα 
κυριαρχικά μας δικαιώματα, η Πολιτεία 
οφείλει να θωρακίζει την Εθνική Φρουρά 
με τα απαραίτητα οπλικά συστήματα, για 
να επιτελέσει την αποστολή της  που 
προκύπτει από την Αμυντική Στρατηγική 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Στον νέο Υπουργό Άμυνας, κ. Χα-
ράλαμπο Πετρίδη, ευχόμαστε καλή 
δύναμη στο δύσκολο έργο του και τον 

καλούμε να εγκύψει στην προώθηση 
της υλοποίησης των εξοπλιστικών προ-
γραμμάτων που προτείνονται από τα 
αρμόδια όργανα ειδικών της Εθνικής 
Φρουράς. Προερχόμενος, δε, κατά την 
στρατιωτική του θητεία, από τις τάξεις 
της Αεροπορίας, ευελπιστούμε όπως 
επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία στην ενί-
σχυση της Αεράμυνας και τη δυναμική 
ανάπτυξης Πολεμικής Αεροπορίας. 

Με πίστη και εμμονή σε στόχους 
και ΟΡΑΜΑ για την εφαρμογή της 
Αμυντικής Στρατηγικής. Πολιτικοί 
συμβιβασμοί, υπερβάσεις αξιών και 
εκπτώσεις στον τομέα της Άμυνας δεν 
χωρούν. Αλλιώς θα καταντήσει από 
«Δήμαρχος» με πρωτοβουλία και όραμα 
σε «Κλητήρα» των κομματικών επιταγών.    

*Υποπτέραρχος (Ι) ε.α.,  τέως Διοικητής 
Αεροπορίας

Εξ αφορμής της δολοφονίας του Αφρο-
αμερικανού George Floyd από τον 
λευκό αστυνομικό Derek Chauvin 

στη Μινεάπολη των Η.Π.Α. ξέσπασε ένα 
κύμα διαμαρτυριών όχι μόνο στην Αμε-
ρική, αλλά σε ολόκληρη την υφήλιο,  που 
σε μερικές περιπτώσεις εξελίχθηκαν σε 
ακρότητες, οχλαγωγίες και βανδαλισμούς. 

Την απάντηση σε τέτοιες εξελίξεις και 
γεγονότα τη δίδει ο Μέγας Αλέξανδρος σε 

συμπόσιο στην Ώπιδα, το 324 π.Χ., ενώπιον 
9.000 Αξιωματούχων και Προυχόντων 
κάθε φυλής - Ελλήνων, Περσών, Μήδων 
και άλλων - μετά το πέρας της εκστρατείας 
του. Είναι και μία απάντηση στον ρατσισμό 
και τις φυλετικές διακρίσεις. 

Τον όρκο αναφέρει ο Αλεξανδρινός 
Φιλόσοφος Ερατοσθένης, 257-194 
π.Χ., τρίτος διευθυντής της Βιβλιοθήκης 
Αλεξανδρείας. Τον άκουσε από πολλούς 
γέροντες αυτήκοους ακροατές και ο Ψευ-
δοκαλλισθένης (βιβλ. Γ’ γ). Είναι κήρυγμα 
Αγάπης και Ειρήνης. Είναι ο Πρόδρομος 
των διδασκαλιών του Χριστού. Κανένας 
πολιτικός ή στρατιωτικός πριν από τον Μ. 
Αλέξανδρο δεν είπε τέτοια πράγματα. Γι’ 
αυτό έχει δίκιο ο Φ. Κόντογλου που τον 
αποκαλεί Πρόδρομο του Χριστού.

Διαβάστε λοιπόν την επί του Όρους 
ομιλία του Ιησού Χριστού ως περιγράφε-
ται (Ματθαίος: 5: 1-7 : 29 και Λουκάς 6 : 
17-49) για να διαπιστώσετε πόσο δίκαιο 
έχει ο Φ. Κόντογλου. Επαναλαμβάνει ο 
Ιησούς στην ομιλία του «Μακάριοι, όσοι… 
Ευτυχισμένοι δηλαδή…».  «Το πρόβλημα 
δεν είναι το χρώμα, αλλά ο χαρακτήρας».

 «Σας εύχομαι τώρα που τελειώνουν 
οι πόλεμοι να ευτυχήσετε με την Ειρήνη.

Όλοι οι θνητοί, απ’ εδώ και πέρα, να 
ζήσουν σαν ένας λαός, μονοιασμένοι, για 
την κοινή προκοπή.

Να θεωρείτε την Οικουμένη Πατρίδα 
σας, με Κοινούς Νόμους, όπου θα κυ-
βερνούν οι άριστοι, ανεξαρτήτως φυλής.

Δεν χωρίζω τους ανθρώπους όπως 
κάνουν οι στενόμυαλοι, σε Έλληνες και 

Βαρβάρους.
Δεν μ’ ενδιαφέρει η καταγωγή των 

πολιτών, ούτε η ράτσα που γεννήθηκαν. 
Τους καταμερίζω με ένα μόνον κριτήριο, 
την Αρετή.

Για μένα, κάθε καλός Ξένος είναι 
Έλληνας και κάθε κακός Έλληνας, είναι 
χειρότερος από Βάρβαρο.

Αν ποτέ σας παρουσιασθούν διαφορές, 
δεν θα καταφύγετε στα όπλα, παρά θα τις 
λύσετε ειρηνικά. Στην ανάγκη, θα σταθώ 
εγώ διαιτητής σας.

Τον Θεό, δεν πρέπει να τον νομίζετε 
ως αυταρχικό κυβερνήτη, αλλ’ ως κοινό 
πατέρα όλων, ώστε η διαγωγή σας να μοιά-
ζει με τη συζωή που κάνουν τ’ αδέλφια 
στην οικογένεια.

Από μέρους μου, θεωρώ όλους ίσους, 

λευκούς και μελαμψούς. 
Και θα ήθελα να μην είσθε μόνο υπή-

κοοι της Κοινοπολιτείας μου, αλλά μέτοχοι, 
όλοι συνεταίροι.

Όσο περνάει από το χέρι μου θα προ-
σπαθήσω να συντελεστούν αυτά που υπό-
σχομαι. Τον Όρκον τούτο που δώσαμε με 
την σπονδή απόψε, κρατήσετέ τον σαν 
Σύμβολο Αγάπης».

Η δική μου άποψη όσον αφορά τον 
«ρατσισμό» και τις φυλετικές διακρίσεις 
είναι το λεχθέν υπό ενός Αμερικανού πριν 
από αρκετές δεκαετίες, «The problem is 
not colour, but character».

Υ.Γ.: Ώπις-ιδος: Πόλις στην αρχαία 
Ασσυρία επί του ποταμού Τίγρη.

 *Πρώην συνδικαλιστής

Ο Όρκος του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

Όχι άλλους Ήρωες, θυσία στον βωμό
των ξένων σκοπιμοτήτων και συμφερόντων!

 Αμυντική θωράκιση ή κομματικές συναλλαγές;

ΛΟΡΙΑ ΜΑΡΚΙΔOY*

Θλιβερή μέρα για τη 
διεθνή αμφικτιονία 

28.06.2020 

Καλούμε τον νέο ΥΠΑΜ να 
εγκύψει στην προώθηση 
της υλοποίησης των εξο-

πλιστικών προγραμμάτων 
που προτείνονται από τα 
αρμόδια όργανα ειδικών 

της Εθνικής Φρουράς. 
Προερχόμενος, δε, κατά 

τη στρατιωτική του θητεία, 
από τις τάξεις της Αεροπο-

ρίας, ευελπιστούμε όπως 
επιδείξει ιδιαίτερη ευαι-

σθησία στην ενίσχυση της 
Αεράμυνας και τη

δυναμική ανάπτυξης Πολε-
μικής Αεροπορίας 

Η δική μου άποψη 
όσον αφορά τον «ρα-
τσισμό» και τις φυλε-
τικές διακρίσεις είναι 

το λεχθέν υπό ενός 
Αμερικανού πριν 

από αρκετές δεκαε-
τίες, «The problem 

is not colour, but 
character»



Η Δημοκρατία προϋποθέτει κριτική και 
έλεγχο της κρατούσης εκάστοτε εκλελεγ-
μένης από τον κυρίαρχο λαό Κυβέρνησης. 

Η δύναμη όμως της αντιπολιτευτικής δράσης 
στην πάλη των ιδεών και η αναγκαιότητα των 
προτάσεων προς δημόσιο όφελος έχει αξία όταν 
δεν γίνεται απλώς χάριν κομματικών ποσοστών, 
που το κάθε κόμμα επιτυγχάνει στις Βουλευτικές 
Εκλογές. Απόδειξη τούτου η συνεχώς αυξανό-
μενη ανυποληψία προς τους πολιτικούς όπως 
και η ολοένα διευρυνόμενη αποχή! Η πολυφω-
νία στη σύνθεση της Βουλής σε ένα Προεδρικό 
σύστημα δεν πρέπει να αποβλέπει απλώς στο 
να αποτελέσουν τα ποσοστά εκάστου κόμματος, 
πρόκριμα για αναζήτηση συμμαχιών, με στόχο 
την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Πολύ 

περισσότερο όταν η ίδια η κρατική μας υπόσταση 
αντιμετωπίζει από το 1974, λόγω της παράνομης 
στρατιωτικής εισβολής και κατοχής, κινδύνους 
εξαιρετικά σοβαρούς, σε βάρος τόσο της επιβίωσής 
μας ως κράτους κυρίαρχου και ανεξάρτητου, όσο 
και για τον Ελληνισμό στην ίδια την πατρίδα του.

Η όποια κριτική, αυστηρή, έντονη και ουσιώδης, 
πρέπει κύρια να αποβλέπει αντικειμενικά στο 
να αποτελέσει λόγο για πολιτικές ενέργειες και 
αποφάσεις προς το καλώς νοούμενο συμφέρον 
της ίδιας της κριτικής υπόστασής μας ως κράτους 
μέλους μάλιστα όχι μόνο του ΟΗΕ αλλά και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπέρβαση από δογμα-
τικές θέσεις, χάριν συναπόφασης για βελτιώσεις, 
εκσυγχρονισμό και πάταξη της διαφθοράς είναι 
ή πρέπει να είναι, η κύρια επιδίωξη της εκά-
στοτε συμπολίτευσης και αντιμετώπισης. Πολύ 
περισσότερο όταν η επεκτατική και αυθαίρετη 
τουρκική βουλιμία στο έδαφος και στη  θαλάσσια 
ζώνη ενός κυρίαρχου κράτους μέλους του ΟΗΕ, 
προεκτείνεται και αυξάνεται προκλητικά!

Είναι βέβαιον ότι η κυριαρχία ενός κράτους και 
τα πλήρη δικαιώματα και ατομικές ελευθερίες των 
πολιτών του δεν διασώζονται απλώς και μόνο γιατί 

έχουμε καταστεί, με πολλές θυσίες του ίδιου του 
λαού, πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
ιδιότητα αυτή, προφανώς, διαμορφώνει δυνατότητες 
για διεκδίκηση του πρόδηλου, που είναι η διασφά-
λιση υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των 
νομίμων πολιτών της, των ίδιων δικαιωμάτων κατά 
το Κοινοτικό Κεκτημένο σ’ όλη την έκταση της επι-
κράτειάς μας, που άλλωστε είναι τμήμα του εδάφους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθετα η διακήρυξη 
των αρχών του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που κατά καιρούς με πολλή μάλιστα προσπάθεια  
επιτυγχάνουμε να υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, δεν αρκεί. Χρειάζεται η μηδέποτε υπάρξασα 
ενότητα των πολιτικών δυνάμεων στην Κύπρο για 
μια σταθερή απαίτηση έναντι των εταίρων μας κατά 
το Δίκαιο που θεμελίωσε την Ευρωπαϊκή Ένωση 
αλλά και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. 
Μια απαίτηση απλή, που αφορά την επικράτηση του 
Διεθνούς και Ενωσιακού Δικαίου και στο ζήτημα 
της Ευρωπαϊκής Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η επικράτηση του δικαίου έναντι ενός κακού 
αλλά ισχυρού γείτονα, ως η Τουρκία, απαιτεί λαό 
πραγματικά ενωμένο, που να διεκδικεί το αυτόδηλο, 
δηλαδή να έχει τα ίδια δικαιώματα στη χώρα του 

όπως και όλοι οι άλλοι λαοί των άλλων 26 χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια απαίτηση και διεκ-
δίκηση που δεν μπορεί να επιτρέψει να διαγραφεί 
η θέση «δεν ξεχνώ» ότι «τα σύνορα μας είναι στην 
Κερύνεια». Το τι επιθυμεί και επιδιώκει η Τουρκία 
είναι προφανές, ας μην  εθελοτυφλούμε. Συνεπώς 
πρέπει η δικαία διεκδίκησή μας να αποτελεί μια 
σταθερή και συνεπή συλλογική και ομόφωνη πίεση 
προς όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά 
και του ΟΗΕ, ώστε να παραμερίσουν άλλες σκέψεις 
που πηγάζουν από μεγάλα πολιτικά ή οικονομικά 
συμφέροντα που τους συνδέουν με την Τουρκία.

Συνεπώς Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση οφεί-
λουν επιτέλους να αντιληφθούν ότι η κρατική μας 
επιβίωση και τα δικαιώματα του κυρίαρχου λαού 
απαιτούν συναντίληψη των κινδύνων, σύνεση και 
συναίνεση για μια κοινή διεκδίκηση προς κάθε 
κατεύθυνση προς τα έξω για ό,τι αφορά το μέγιστο 
των προβλημάτων μας που συνεχίζει από το 1974 
και μέχρι σήμερα. Ας μην αναλωνόμαστε εσωτε-
ρικά με το πώς θα επιτύχουμε να κατευνάσουμε 
δήθεν το θηρίο, υποδεικνύοντάς του ποίο είναι 
δήθεν το συμφέρον του ή ακόμη να προτείνουμε 
χάριν συζήτηση «το Καστελόριζο να μην έχει για 

την ώρα ΑΟΖ», που καθορίζει και τα προς δύση 
δικά μας όρια. Αυτές οι θέσεις είναι υποχωρήσεις 
που θα διευκολύνουν νέες απαιτήσεις της Τουρ-
κίας. Θα πρέπει όλα τα κόμματα να υιοθετήσουν 
κοινή πολιτική έναντι της επεκτατικής πολιτικής 
της και παράλληλα από κοινού να φροντίσουν για 
τις από χρόνια αναγκαίες τομές στο όλο σύστημα 
διακυβέρνησης που θα φέρουν αξιοκρατία, ταχύτητα 
επίλυσης των νόμιμων αιτημάτων και παραγωγή 
πολιτικής, που να προκαλέσει το ενδιαφέρον και 
συμμετοχή των όσων απέχουν, την πιο παραγωγική 
λειτουργία του δημόσιου τομέα και την κάθαρση της 
διαφθοράς που αναπαράγει όλα όσα συνέτειναν στο 
να αντιμετωπίζουμε αδυναμίες αντί εκσυγχρονισμό.

Ας αποφασίσουμε επιτέλους ότι ο κυρίαρχος 
λαός δεν πρέπει να υφίσταται συνεχώς δυσεπα-
νόρθωτα πλήγματα στην οικονομία, στην εργασία, 
στον κοινοτικό ιστό, στη γνωστή πατροπαράδοτη 
ηθική διάστασή του, στην ευγένεια, στη φιλαλληλία, 
στη διεκδίκηση της ελευθερίας και κύρια στη 
φιλοπατρία του, από την αδράνεια ή τη μη χρηστή 
στάση της πολιτικής εξουσίας έναντι των τόσων 
προβλημάτων, λόγω κομματικών αντιπαραθέσεων.

*Δικηγόρος

Η δύναμη, η αναγκαιότητα και η αξία της αντιπολίτευσης

ΝΈΈΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΈΙΣ ΤΗΣ ΦΑΡΣΟΚΩΜΩΔΙΑΣ

Ο ΜΈΓΑΣ... ΤΡΑΜΠΑΛΈΩΝ

ΒΙΟΝ ΑΝΘΟΣΠΑΡΤΟΝ ΚΑΙ... ΈΙΚΟΝΙΚΟΝ!

Άνοιξαν, επιτέλους, και τα θέα-
τρα για το κοινό. Ο... θίασος της 
Βουλής ανεβάζει σε (πολλοστή) 
επανάληψη την ξεκαρδιστική 
φαρσοκωμωδία «Πώς να 
θάψετε τα Μη Εξυπηρετού-
μενα Δάνεια των Πολιτικά 
Εκτεθειμένων Προσώπων». 
Το ίδιο έργο ανεβάζεται εδώ 
και αρκετά χρόνια, με την ίδια 
πάντοτε... αποτυχία. Η ιστο-
ρία ξεκίνησε το 2015, όταν η 
τότε Διοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας, Χρυστάλλα Γιωρ-
κάτζη, κατήρτισε μια λίστα με 
τα ΜΕΔ των ΠΕΠ (την οποία 
η στήλη αποκάλεσε «λίστα 
Χρυσταλλαγκάρντ», από την 
ανάλογη «λίστα Λαγκάρντ»), 
αλλά σταμάτησε την έρευνα 
που έκανε, επειδή φοβήθηκε, 
όπως ομολόγησε η ίδια, όταν 

άρχισε αστυνομική έρευνα 
σχετικά με τη διαρροή ονομά-
των βουλευτών από τη λίστα. 
Τα επόμενα χρόνια, το έργο 
ανεβαζόταν από τη Βουλή, με 
πρωταγωνιστές βουλευτές από 
τα περισσότερα κόμματα, που 
εναλλάσσονταν στον ρόλο του 
νεκροθάφτη, ο οποίος προσπα-
θούσε να χώσει όσο πιο βαθιά 
μπορούσε τη λίστα. Με την 
αποχώρησή της από τη θέση 
της Διοικητού της Κεντρικής, 
η κ. Γιωρκάτζη παρέδωσε, τον 
Απρίλιο του 2019, τη λίστα 
στον Πρόεδρο της Βουλής, Δη-
μήτρη Συλλούρη. Λίγες ημέρες 
αργότερα, ο κ. Συλλούρης, με 
δεξιοτεχνία τενίστα, έριξε τη 
λίστα πίσω στον νέο Διοικητή 
της ΚΤΚ, Κωνσταντίνο Ηροδό-
του, για να την επεξεργαστεί. 

Σήμερα, πέντε χρόνια από 
τότε που έσκασε μύτη η «λίστα 
Χρυσταλλαγκάρντ», η Βουλή 
συζητά ακόμη τι θα κάνει με 
αυτήν και πώς θα το κάνει, 
αφού, βεβαίως, πεισθεί ότι 
πρέπει να το κάνει. Τα κόμματα 
δεν έχουν συμφωνήσει ακόμη 
στη σύσταση ad hoc επιτροπής, 
στην Επιτροπή Ελέγχου, που 
να διαχειριστεί το όλο θέμα. Η 
τελευταία σύσκεψη αρχηγών 
και εκπροσώπων κομμάτων 
δεν κατάφερε να συμφωνήσει. 
Οποία έκπληξη! Όσοι πολί-
τες έχουν ακόμη διάθεση να 
γελάσουν με τα καμώματα των 
εκπροσώπων τους, ας συνεχί-
σουν να παρακολουθούν τις 
παραστάσεις της φαρσοκωμω-
δίας. Είναι εντελώς μούχτιν. 

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΗΣ

Τέτοιο ρεζίλεμα δεν το έχει ξανα-
φάει ο Τραμπ. Αυτός ο αλαζόνας, 
εγωιστής και καυχησιάρης 
Πρόεδρος βρήκε το προεκλο-
γικό του Βατερλώ στην πόλη 
Τούλσα, της Οκλαχόμα. Ο 
Μέγας... Τραμπαλέων! 
Εκεί που περίμενε 
να συγκεντρωθούν 
ένα εκατομμύριο 
οπαδοί του, μετά 
βίας μαζεύτηκαν 
6.200, σε ένα γήπεδο 
χωρητικότητας 20.000. 
Τα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης έκαναν πάρτι με 
την παταγώδη αποτυχία του. 
Μετέδωσαν την εικόνα ενός 
καταρρακωμένου Προέδρου, 
που επιστρέφει στον Λευκό 
Οίκο μετά το φιάσκο της Τούλσα. 

Με τη χαρακτηριστική λεζάντα 
«walk of shame». Όλες οι δημο-
σκοπήσεις δείχνουν τον Τραμπ 
να βρίσκεται πολύ πίσω από τον 
υποψήφιο των Δημοκρατικών, 

Τζο Μπάιντεν. Το κύμα 
διαμαρτυριών για τη 

στυγερή δολοφονία 
του Αφροαμερικα-
νού Φλόιντ από 
λευκό αστυνομικό 
και η εγκληματικά 

αδιάφορη διαχεί-
ριση της πανδημίας 

του κορωνοϊού από τον 
Τραμπ, θεωρούνται οι δύο 

βασικοί παράγοντες της πτωτι-
κής του πορείας. Βέβαια, μέχρι 
τις εκλογές έχουμε ακόμη πέντε 
μήνες και κανένας δεν μπορεί να 
προβλέψει με βεβαιότητα αν θα 

χάσει το παιχνίδι της επανεκλο-
γής ο Μέγας Τραμπαλέων. Εμείς, 
πάντως, δεν θα κλάψουμε καθό-
λου αν χάσει ένας Πρόεδρος που 
έχει καταλήξει γιουσουφάκι του 
Ερντογάν, όπως καταδεικνύεται 
και μέσα από το βιβλίο τού τέως 
συμβούλου εθνικής ασφαλείας 
του Τραμπ, Τζον Μπόλτον, το 
οποίο μόλις κυκλοφόρησε. Το 
μόνο θετικό που μπορούμε να 
περιμένουμε από τον Τραμπ 
είναι αποκλειστικά μέσω του 
Ισραηλινού Πρωθυπουργού, 
Νετανιάχου. Είναι ίσως ο μόνος 
που μπορεί να επηρεάσει σε κα-
θοριστικό βαθμό τον πλανητάρ-
χη. Κύριε Νίκαρέ μου, να έχετε 
διαρκώς από κοντά τον φίλο σας 
τον Βενιαμίν.

ΜΠΟΞΈΡ

Κάπου 4.000 εικονικούς γάμους 
είχαμε τα τελευταία τρία χρόνια, 
υπολογίζει ο πρόεδρος της Ανα-
θεωρητικής Αρχής Προσφύγων, 
Χριστόδουλος Τσέλεπος. Είναι 
ένα από τα κομμάτια που συνα-
ποτελούν το παζλ του μετανα-
στευτικού προβλήματος, το οποίο 
απασχολεί την κοινή γνώμη 
έντονα το τελευταίο διάστημα. 
Και ξέρετε ποιοι εμφανίζονται 
συχνά στον ρόλο της... «Τταλλούς 
της προξενήτρας», που κανο-
νίζει τους εικονικούς γάμους; 
Δικηγόροι! Μαζί με άλλους, που 
συμμετέχουν σε κυκλώματα τα 
οποία θησαυρίζουν από τους 
ψευδογάμους. Συνήθως έχουμε 
έναν ψευδογαμπρό από τρίτη 
χώρα (της Ασίας, συνήθως) που 

ψευδοπαντρεύεται με μια ψευδο-
νύφη από ευρωπαϊκή χώρα, για 
να αποκτήσει πραγματική και όχι 
εικονική ευρωπαϊκή υπηκοότητα. 
Όπως κατήγγειλε ο κ. Τσέλεπος, 
συγκεκριμένος δικηγόρος που 
τον επισκέφθηκε στο γραφείο του, 
του εκμυστηρεύθηκε ότι κέρδισε 
600.000 ευρώ από εικονικούς 
γάμους και άλλες δραστηριότητες 
που σχετίζονται με το γενικότερο 
θέμα των μεταναστών. 
Ευθύνες καταλογίζονται και σε 
κάποιους Δήμους, οι οποίοι 
τελούν αβέρτα εικονικούς γά-
μους, χωρίς να διενεργούν τους 
απαραίτητους ελέγχους. Τώρα 
θα μου πείτε, πώς μπορείς 
να αποδείξεις ότι ένας πολι-
τικός γάμος είναι εικονικός; 

Θα στέλνει ο Δήμος ειδικούς 
ντετέκτιβ, με κατασκοπευτικά 
μηχανήματα, να παρακολου-
θούν τους νεόνυμφους κατά 
την πρώτη νύχτα του γάμου, 
για να διαπιστώνουν αν όντως 
ενεργούν ως νεόνυμφοι; Ή θα 
τους ζητά να προσκομίσουν 
αποδείξεις, όπως παλαιότερα 
το ζευγάρι παρουσίαζε στους 
συγγενείς, μετά την πρώτη 
νύχτα του γάμου, το... σεντόνι με 
το σχετικό παρθενικό αίμα; 
Δύσκολα τα πράματα, κύριε 
Νουρή μου. Διότι μπορεί μεν 
η νύφη να φορεί εντυπωσιακό 
νυφικό με... νούρον, αλλά δεν 
ξέρεις τι πραγματικά κρύβεται 
από πίσω.  

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΗΣ

ΓΙΑΤΙ ΒΙΑΣΤΗΚΑΜΈ 
ΝΑ Τ’ ΑΝΟΙΞΟΥΜΈ;

Όταν ανησυχεί ακόμα και 
ο ψευδοϋπουργός εξωτε-
ρικών, ο σκληρός Οζερσάι, 
για τις αφίξεις από την 
Τουρκία στο ψευδοκράτος, 
εμείς τι να πούμε; Όταν 
κρούουν τον κώδωνα του 
κινδύνου οι Τουρκοκύπρι-
οι γιατροί για το ίδιο θέμα, 
εμείς γιατί να διαφωνή-
σουμε μαζί τους; 
Μόνον ο «πρωθυπουρ-
γός» Τατάρ φαίνεται να 
πιστεύει ακράδαντα ότι 
ο κορωνοϊός που έρχεται 
από την Τουρκία είναι 
φιλικός ιός. Εγώ σας 
λέω ότι είναι έτοιμος, αν 
μάθει ότι ο Ερντογάν έχει 
προσβληθεί από κορωνο-
ϊό, να ταξιδέψει άρον-
άρον στην Άγκυρα για να 
τον εναγκαλισθεί και να 
κολλήσει και αυτός τον ιό, 
για να δείξει την αλληλεγ-
γύη του.
Δεν κατάλαβα αυτή τη 
σπουδή που έδειξε η Κυ-
βέρνησή μας να ανοίξει τα 
οδοφράγματα, έστω και με 
προϋποθέσεις. Την πρώτη 
φορά που τα έκλεισε, κα-
τηγορήθηκε ότι το έκανε 
για πολιτικούς λόγους, 
ενώ στην πραγματικό-
τητα το έκανε ως μέτρο 
πρόληψης εξάπλωσης της 
πανδημίας. Τώρα φαίνε-
ται να ενεργεί ανάποδα. 
Τα ξανάνοιξε με πολιτικά 
κριτήρια, παραγνωρίζο-
ντας τα επιδημιολογικά, 
αλλά και τους αυξημένους 
κινδύνους, λόγω του ότι 
τα κατεχόμενα ανοίγουν 
για μαζική έλευση ατόμων 
από την Τουρκία. Την 
αύξηση των κρουσμάτων 
στην Τουρκία παραδέχτη-
κε και ο ίδιος ο Οζερσάι. 
Ελπίζω οι δικοί μας επιδη-
μιολόγοι να πείσουν την 
Κυβέρνηση να επανεξετά-
σει το θέμα. 
Ο κορωνοϊός δεν είναι 
σαν την... δυσοσμία που 
έρχεται από τα κατεχόμε-
να. Δυσάρεστη μεν, αλλά 
κάποια στιγμή φεύγει. Ο 
κορωνοϊός έτσι και έρθει 
από τα κατεχόμενα, δεν το 
κουνάει με τίποτε.

ΜΠΟΞΈΡ

Πολιτικό σκάκι 
με ολίγον 
αλαλούμ

Εκπλήξεις, ανατροπές, παρεξηγή-
σεις, μπερδέματα, σασπένς, ήταν 
τα στοιχεία που συνόδευσαν τους 
διορισμούς στη Νομική Υπηρεσία 
και τον μίνι ανασχηματισμό του 
Υπουργικού Συμβουλίου. Όλα 
ξεκίνησαν με τις αιφνιδιαστικές 
ταχυδακτυλουργικές κινήσεις που 
έκανε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, 
αποσύροντας από τη σκακιέρα 
του Υπουργικού δύο σημαντικούς 
του «αξιωματικούς», τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης και τον Υπουργό 
Άμυνας, τους οποίους μετακίνησε 
στη σκακιέρα της Νομικής Υπη-
ρεσίας, ως νέο Γενικό Εισαγγελέα 
τον πρώτο και ως Βοηθό Γενικού 
Εισαγγελέα τον δεύτερο. Η αντι-
πολίτευση περίμενε τον Πρόεδρο 
στη γωνία, θεωρώντας βέβαιο αυτό 
που ακουγόταν εδώ και καιρό, ότι 
δηλαδή θα διόριζε Γενικό Εισαγγε-
λέα τον τέως Υπουργό Δικαιοσύνης, 
Ιωνά Νικολάου. Τελικά ο Πρόεδρος 
δεν εμφανίστηκε στη... γωνία, αλλά 
πέρασε από άλλο σημείο, αφήνοντάς 
τους με τα... βέλη στο χέρι. 
Την αμέσως επόμενη μέρα, ο Πρό-
εδρος αντικατέστησε στη σκακιέρα 
του Υπουργικού τούς δύο «αξιω-
ματικούς» Σαββίδη και Αγγελίδη, 
καθώς και τον «πύργο» Λακκοτρύπη, 
αύξησε στις τρεις τις... «βασίλισσες» 
(Ζέτα, Νατάσα, Έμιλυ), ενώ στη μία 
θέση «αξιωματικού» έβαλε τον 
Δήμαρχο Αγλαντζιάς. Με τις κινήσεις 
αυτές ο Νίκαρος έδειξε ικανότητες... 
chess master.
Και ενώ όλα φαίνονταν να προχω-
ρούν ομαλά, το σκηνικό σκιάσθηκε 
από ένα απρόβλεπτο μπάχαλο για 
τον χρόνο αποχώρησης του Γενι-
κού Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη. 
Μεταξύ Προεδρικού και Γενικού 
Εισαγγελέα προκλήθηκε ένταση, 
με μπηχτές από τον Κυβερνητικό 
Εκπρόσωπο και έκφραση δυσφορί-
ας από τον κ. Κληρίδη. Ευτυχώς την 
κρίσιμη στιγμή επενέβη η Γενική 
Λογίστρια, που έδωσε πρακτική 
λύση στο πρόβλημα κι έτσι οι νέοι 
διορισθέντες θα δώσουν κανονι-
κά τη νενομισμένη διαβεβαίωση 
στις 10 Ιουλίου. Με αυτόν τον 
τρόπο έληξε ακόμη μια τρικυμία 
εν ποτηρίω, η οποία θα μπορούσε 
να αποφευχθεί εάν υπήρχε μια 
στοιχειώδης επικοινωνία μεταξύ του 
Λόφου και της Νομικής Υπηρεσίας. 
Τέτοιες δημόσιες αντιπαραθέσεις δι’ 
ασήμαντον αφορμήν είναι εντελώς 
αχρείαστες, ιδιαίτερα σε στιγμές 
που ο απλός πολίτης αγωνιά για 
την οικονομία, για τα προβλήματα 
καθημερινής επιβίωσης, για το 
εφιαλτικό ενδεχόμενο επανόδου του 
κορωνοϊού και για τους κινδύνους 
από την κλιμακούμενη επιθετικότη-
τα της Τουρκίας..

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΗΣ

Της Κυριακής
28.06.2020
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Μεταναστευτικό 
στις φλόγες
Ο φόνος νεαρού Ινδού από ομοεθνείς 
του, στην καρδιά της παλιάς Λευκω-
σίας, και ο σάλος γύρω από τις συνθή-
κες διαβίωσης στο κέντρο κράτησης 
αλλοδαπών «Πουρνάρα», συδαυλίζουν 
τη φωτιά που έχει ανάψει τον τελευταίο 
καιρό γύρω από το μεταναστευτικό 
πρόβλημα. Μια φωτιά που έχει επεκτα-
θεί, όπως αναμενόταν, και στο πολιτικό 
σκηνικό, με το ΑΚΕΛ να έχει βρει 
πρόσφορο έδαφος να κάνει σκληρή  
αντιπολίτευση. Ό,τι και να πιστεύει ο 
καθένας, πρόκειται για ένα περίπλοκο 
πρόβλημα που χρειάζεται τη σύμπραξη 
πολλών παραγόντων για να αντιμετω-
πιστεί. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις 
και ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών, 
Νίκος Νουρής, θα πρέπει να ισορροπή-
σει μεταξύ ανθρωπιστικής πτυχής, απο-
φασιστικής αντιμετώπισης παρανομιών, 
διόρθωσης λαθών και παραλείψεων 
του παρελθόντος, τήρησης ευρωπαϊ-
κών κανονισμών, αλλά και αποφυγής 
κυβερνητικών αποφάσεων με ρατσιστι-
κή χροιά. Είναι πολλά τα ζητούμενα: Η 
σταδιακή απογκετοποίηση διαφόρων 
περιοχών και ειδικότερα της εντός των 
τειχών Λευκωσίας. Η επίσπευση των 
αποφάσεων για τους αιτητές ασύλου. 
Η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας 
των πολιτών σε περιοχές με αυξημένη 
εγκληματική δραστηριότητα. Η αυστη-
ρή επιτήρηση των σημείων παράνομης 
εισόδου οικονομικών μεταναστών από 
τα κατεχόμενα. Η μηδενική ανοχή σε 
όσους Ελληνοκύπριους θησαυρίζουν 
με την εκμετάλλευση αλλοδαπών. Όλα 
αυτά και αμέτρητα άλλα, μαζί με προ-
ώθηση ευφάνταστων νέων προτάσεων 
για την ενσωμάτωση αλλοδαπών. Για 
παράδειγμα, από όλες αυτές τις χιλιάδες 
μετανάστες που περιφέρονται άσκοπα ή 
είναι περιορισμένοι σε κλειστές δομές, 
θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πολλοί 
σε κάποιες εργασίες, με πρόσθετο 
οικονομικό κίνητρο. Ας πούμε, στο 
καθάρισμα χόρτων από οδικές αρτηρί-
ες, για πρόληψη πυρκαγιών, και άλλες 
παρόμοιες δραστηριότητες. Σίγουρα δεν 
είναι απλά αυτά τα θέματα, αλλά αξίζει 
να δοκιμάσουμε και άλλες ιδέες, πέρα 
από την ενίσχυση της αστυνόμευσης.

ΜΠΟΞΈΡ



Οι Τούρκοι ξέρουν Θουκυδίδη. Ο Αναστασιάδης ΟΥΔΟΛΩΣ...

ΑΠΟΤΕΛΕΙ, άραγε, ένδειξη σοβα-
ρότητας, σε περίοδο εμπράκτως 
εντεινόμενων επικίνδυνα επι-

δρομικών κινήσεων της Τουρκίας, με 
επιδεικτικά προβαλλόμενη την πολεμική 
της απειλή, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
να αλλάζει τον Υπουργό Άμυνας για την... 
πλήρωση της από ετών κενής θέσης 
του βοηθού του Γενικού Εισαγγελέως;

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ δεν αφορά τις 
όποιες ικανότητες του νέου Υπουργού. 
Ούτε και υπονοεί πως δεν θ’ αναδει-
χθεί ικανότερος του παραδίδοντος το 
Υπουργείο. Κατ’ ακρίβειαν το ερώτημα 
δεν αναφέρεται στα πρόσωπα, αλλά 

μόνο στην κρισιμότητα του χρονικού 
σημείου που αποφασίστηκε η αντικα-
τάσταση. «Εν ώρα μάχης», δεν αλλάζεις 
τον επικεφαλής εκτός κι αν έδειξε 
αναξιότητα στην αποστολή του. Αυτό, 
όμως, δεν έχει συμβεί. Το αντίθετο 
ισχύει. Συμπεραίνεται, άρα, ότι εσύ 
δεν αντιλαμβάνεσαι και ούτε δίνεις την 
πρέπουσα σημασία στην κρισιμότητα 
των στιγμών, σε όλα όσα αφορούν 
τον ζωτικό τομέα για την ύπαρξη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, την ένοπλη 
άμυνα της χώρας.

ΑΥΤΗ φαίνεται, δυστυχώς, να είναι 
και η βαθύτερη αλήθεια στην περί-
πτωση του Προέδρου Αναστασιάδη. 
Το έδειξε, άλλωστε,  κατ’ επανάληψιν 
και με τα δικά του λόγια, με επίσημες 
δηλώσεις και συνεντεύξεις. Και παλαι-
ότερα και εντελώς πρόσφατα:

- Διατεινόμενος, περίπου, ότι, το 
ανοχύρωτο, η στρατιωτική αδυναμία 
της Κύπρου, η ανυπαρξία πολεμικής 
αεροπορίας και πολεμικού ναυτικού, 
είναι η... δύναμη και η... ασφάλειά της!

- Πολλοί, μάλιστα, έχουν τη βεβαι-
ότητα ότι ο Αναστασιάδης -με τη δική 
του λογική- θα ήταν... ευτυχέστερος 
αν είχε διαλυθεί κιόλας και η Εθνική 
Φρουρά και η ΕΛΔΥΚ...

ΧΡΗΣΙΜΗ ίσως επί τούτου είναι 
και μια λεπτομέρεια ως υπενθύμιση 
ότι:

Καθ’ όλη τη διάρκεια που ο δικός 
του «πολιτικός πατέρας», Γλαύκος 
Κληρίδης, ως Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, οικοδομούσε, από το 1994, με τον 
τότε Πρωθυπουργό του ελλα-δικού 
μας κράτους Ανδρέα Παπανδρέου 
το «Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού 
Χώρου Ελλάδος - Κύπρου», ουδέποτε 
ο βουλευτής του κυβερνώντος ΔηΣυ 
κ. Ν. Αναστασιάδης ενδιαφέρθηκε να 
παραστεί, έστω και μια φορά, στις ετή-
σιες ασκήσεις «Νικηφόρος - Τοξότης» 
της Εθνικής Φρουράς με τις Ένοπλες 
Δυνάμεις της Ελλάδας 1994-2000.

Ακόμη μια «λεπτομέρεια», γνωστή 
στον τότε Υπ.Αμ. Σωκράτη Χάσικο, 
στον τότε βουλευτή του ΔηΣυ Χρίστο 

Ρότσα κ.ά.: Όταν η τότε κυβέρνηση 
Κληρίδη ζητούσε από τη Βουλή την 
έγκριση αγοράς ελικοπτέρων για την 
Εθνική Φρουρά, επί αρχηγίας αει-
μνήστου Ευάγγελου Φλωράκη και το 
ζήτημα «κρεμόταν από μία ψήφο», ο 
τότε πρόεδρος του ΔηΣυ Ν. Αναστα-
σιάδης διέταξε τον Ρότσα να δηλώσει 
«αποχή», με αποτέλεσμα την επαύριον 
να πανηγυρίζει πρωτοσέλιδα η «Χα-
ραυγή» του ΑΚΕΛ ότι... «Καταρρίφθη-
καν τα ελικόπτερα».

ΨΗΦΙΔΕΣ πολύ περισσότερες 
μπορούν να παρατεθούν, από τα δι-
αχρονικά «έργα και ημέρες» του αν-
δρός, προκειμένου να ενισχυθεί η 
βεβαιότητα για τη διαχρονική στάση 
και τις αντιλήψεις του συγκεκριμένου 
ΠτΔ για τον υπαρξιακής σημασίας 
τομέα της Αμυντικής Θωράκισης της 
Κύπρου...

ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΑ θλιβερότατες για 
τους «Συντελεστές Ισχύος» του κρά-
τους.

- Καταθλιπτικές για την όποια 

«Στρατηγική Αποτροπής του Πολέ-
μου».

- Εκριζωτικές των όποιων σχεδια-
σμών ευρύτερης γεωπολιτικής «Εξι-
σορρόπησης Δυνάμεων».

-  Απαγορευτικές οιωνδήποτε 
εμπράκτων προϋποθέσεων γεωστρα-
τηγικών «Συμμαχιών» με άλλα κράτη.

ΕΝΑΝΤΙ μίας ηθελημένα και εκου-
σίως ανοχύρωτης (και «περήφανης» 
για την θουκυδίδεια... «Μηλίων Αδυ-
ναμία» της) Κυπριακής Δημοκρατί-
ας, η Τουρκία Κατακτητής εισβάλλει 
ανενόχλητη κι ατιμώρητη μέχρι και 
τις νότιές της θάλασσες.

- ΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΗ και απολαμ-
βάνοντας την ανυπαρξία ουσιωδώς 
έμπρακτης αντίστασης του Ελληνι-
σμού,

- ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΜΕΝΗ από την 
απουσία οιουδήποτε «Ενιαίου Αμυ-
ντικού Χώρου» Ελλάδας - Κύπρου,

- ΜΕ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ αυτοπεποίθη-
ση εκ των προεδρικών δηλώσεων «πε-
ρήφανης στρατιωτικής αδυναμίας»,

- ΕΧΟΝΤΑΣ ΗΔΗ ως «όμηρο», πε-
ρίκλειστο από στεριά, θάλασσα και 
αέρα, τον Ελληνισμό των ελεύθερων 
περιοχών της Κύπρου», για να εκβι-
άζει πειστικότερα την Αθήνα,

- ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ εντελώς φυσιολογι-
κά και νομοτελειακά, εμπράκτως πλέον 
τον νεο-οθωμανικό της επεκτατισμό, 
και στις ελλα-δικές μας θάλασσες.

- ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΡΟ και τα νησιά μας 
στο Αιγαίο, ώς το Καστελόριζο και την 
Κρήτη, με «στρατιές μεταναστών», με 
μισθοφόρους τζιχαντιστές, με γεω-
τρύπανα, με πολεμικούς στόλους και 
αεροπορία.

- ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ και εκβιάζοντας τις 
μεγάλες δυνάμεις ΗΠΑ, Ρωσία, την 
Ευρωπαϊκή Ένωση κ.ο.κ. με τη δοκιμα-
σμένη «συνταγή» του Κεμάλ Ατατούρκ 
του 1920, διά της οποίας πέτυχε τη 
Μικρασιατική Καταστροφή του Ελ-
ληνισμού, με την ανοχή των Δυτικών 
και τα όπλα του Λένιν...

Οι Τούρκοι ξέρουν Θουκυδίδη.
Ο Αναστασιάδης ΟΥΔΟΛΩΣ....

///////////////////////////////////////////ΕΙΡΗΣΘΩ

Ελληνοτουρκικό επεισόδιο: Eπιπτώσεις 
και ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων

Η αναφορά σε ένα ελληνοτουρκικό επεισόδιο 
απηχεί ένα ενδεχόμενο που μπορεί να επέλ-
θει ανά  πάσα στιγμή και δεν αποτυπώνει ένα 

απαραιτήτως μακρινό σενάριο, δεδομένου ότι η Τουρκία 
θέτει επισήμως και κλιμακούμενα θέμα αναθεώρησης 
των συνθηκών που διέπουν τη σχέση των δυο χωρών.

Το σημερινό πλαίσιο που διαμορφώνει τις ελληνοτουρκι-
κές σχέσεις και δη την τουρκική στρατηγική, αποτυπώνεται 
στο γεγονός πως η Τουρκία έχει ήδη διεξαγάγει χωρίς 
κόστος επιθετικές και παράνομες κινήσεις εντός της κυ-
πριακής ΑΟΖ, παράλληλα δε έπληξε καίρια το κουρδικό 

στοιχείο στη Συρία 
και ταυτοχρόνως 
προχώρησε σε 
επιθετικές ενέρ-
γειες που θέτουν 
δυνάμει υπό τον 
έλεγχο της ένα 
μέρος της Λιβύης. 
Τούτων δεδομέ-
νων αισθάνεται 
τη σιγουριά να 
είναι σε θέση να 
προχωρεί ανε-
μπόδιστη στην 
ευρύτερη περιο-
χή, υλοποιώντας 
το εκπεφρασμένο 
πλέον τουρκικό 
σχέδιο αναγέν-
νησης του οθωμα-
νικού ιμπέριουμ 
υπό σύγχρονη 
μορφή, δηλαδή 
σε συνθήκες του 
21ου αιώνα.

Τα εν εξελίξει 
γεγονότα υπο-
χρεώνουν τις 
δυνάμεις της πε-
ριοχής, και ιδιαι-
τέρως την Αθήνα, 
να προετοιμάσουν 
συνθήκες και σε-

νάρια αποτελεσματικής αντιμετώπισης ενός επερχόμενου 
θερμού επεισοδίου. Αυτό δεν σημαίνει για την Αθήνα 
επ’ ουδενί μιαν αμυντική στάση περιχαράκωσης, αλλά 
συνιστά, πέραν των επιβεβλημένων διπλωματικών κινή-
σεων, την ανάπτυξη τακτικών ενεργειών που να είναι σε 
θέση να υπερβούν το ίδιο το επεισόδιο και να οικοδομή-
σουν συνθήκες αποτελεσματικής ανταπόδοσης σε όλα 
τα επίπεδα της συνοριακής γραμμής των δυο χωρών.

Ως προς το ενδεχόμενο παρέμβασης τρίτων δυνά-
μεων, η ελληνοτουρκική διένεξη, όπως αποτυπώνεται 
στις σημερινές περιφερειακές και κυρίως διεθνείς συν-
θήκες, δεν αφήνει περιθώρια θέλησης ή και ικανότητας 
για αποτελεσματική παρέμβαση, αφενός της Ουάσιγκτον, 
ενώ η Μόσχα αφετέρου είναι πρόδηλο πως περιορίζεται 
στο να παρακολουθεί και σαφώς να μην παρεμβαίνει 
στη  διαγραφόμενη σύγκρουση δυο χωρών μελών του 
ΝΑΤΟ, προσδοκώντας σε διάσπαση της συμμαχίας ή 
σε πλήγμα στην αξιοπιστία τούτης.

Οι ΗΠΑ σήμερα δεν μπορούν να παρέμβουν σε μια 
ενδεχόμενη ελληνοτουρκική σύγκρουση, διότι η θέση και 
ο ρόλος τους στην περιοχή δεν αποτυπώνουν ικανότητα 
παρέμβασης και δη ελέγχου του τουρκικού παράγοντα, 
καθώς οι συνθήκες έχουν αλλάξει με την Τουρκία να 
έχει γεωστρατηγικά αυτονομηθεί, πράγμα που σημαίνει 
πως δεν υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί η στρατηγική 
της από υποδείξεις της Ουάσιγκτον, όπως συνέβη στο 
παρελθόν, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το 1964 
και την καθοριστική παρέμβαση του Αμερικανού τότε 
Προέδρου Λίντον Τζόνσον, αλλά και τα Ίμια στη  δεκαετία 
του 1990, ανεξαρτήτως του ότι στην περίπτωση των Ιμίων, 
η παρεμβατική λειτουργία των ΗΠΑ  απέβη εν τέλει εις 
βάρος των ελληνικών συμφερόντων.

Η ρωσική περίπτωση, αντιθέτως, των σημερινών δε-
δομένων, παρουσιάζεται εν τίνι βαθμό κρίσιμη για την 
Ελλάδα, καθώς η Μόσχα ελέγχει τη Συρία που προβάλλει 
ως αποφασιστικός παράγοντας των εξελίξεων στην πε-
ριοχή, δεδομένου πως το καθεστώς Άσαντ τηρεί στάση 
αναμονής εν όψει του ενδεχομένου ανακατάληψης των 
κατεχομένων από την Τουρκία συριακών εδαφών, συνθήκη 
που παραπέμπει σε μια ανά πάσα στιγμή αναζωπύρωση 
του μετώπου Συρίας – Τουρκίας, όπερ αναπόδραστα θα 
προκαλέσει και ρωσική εμπλοκή.

Πέραν τούτων, η υφιστάμενη επιρροή της Μόσχας στον 
εν εξελίξει εμφύλιο της Λιβύης έρχεται σε αντίθεση με την 
Άγκυρα, διότι η Ρωσία, όχι μόνο δεν επιθυμεί να επιτρέψει 
στην Τουρκία να γιγαντωθεί ως παρουσία στον χώρο, 
αλλά και γιατί προβάλλει και η ιδία στρατηγικές βλέψεις 
στην περιοχή. Η ρωσική εξωτερική πολιτική προδήλως 
αναγιγνώσκει σωστά την Τουρκία, συνειδητοποιώντας 
τον τουρκικό διεισδυτικό και διαβρωτικό δυνάμει ρόλο 
στον ευρύτερο χώρο, λαμβάνει δε υπόψη το ιστορικά 
τεκμηριωμένο γεγονός πως η Τουρκία όσο κερδίζει σε 
βηματισμούς στη περιοχή αναπτύσσει προϋποθέσεις και 
συνθήκες περαιτέρω επιθετικής προέλασης, καθιστάμενη 
κατά τα ανωτέρω ανεξέλεγκτη.

Το δεδομένο αυτό δεν είναι σε θέση ή δεν θέλει η αμε-
ρικανική εξωτερική πολιτική να το κατανοήσει, καθώς η 
Τουρκία παραδοσιακά ασκεί επιρροή στις δομές εξουσίας 
των ΗΠΑ, όπερ και δεν επιτρέπει πάντα στην ασκούμενη 
αμερικανική εξωτερική πολιτική στην περιοχή να αντιστοι-
χεί προς τα καλώς νοούμενα αμερικανικά συμφέροντα.

Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σαφές πως η Ρω-
σία σήμερα διαδραματίζει ενεργό ρόλο καθορισμού 
των εξελίξεων στα δυο ανοιχτά για την Άγκυρα μέτωπα, 
που επηρεάζουν την αποδυνάμωση ή τη γιγάντωση της 
τουρκικής αναθεωρητικής στρατηγικής στον ευρύτερο 
μεσογειακό χώρο.

Σε ό,τι αφορά την Αθήνα και την εμπέδωση των διπλω-
ματικών σχέσεων με μεγάλες δυνάμεις, όπως η Μόσχα, 
η ελληνική διπλωματία δυστυχώς «πέτυχε» το αδιανόητο 
με τη Συμφωνία των Πρεσπών και τα συμπαρομαρτού-
ντα που έλαβαν χώραν τότε, να τραυματιστούν καίρια οι 
σχέσεις Αθήνας – Μόσχας, πράγμα που υποχρεώνει τη  
σημερινή ελληνική Κυβέρνηση, των συνθηκών δεδο-
μένων, να επιχειρήσει μια a posteriori αποκατάσταση 
των σχέσεων των δυο χωρών, σε βαθμό που να είναι 
επωφελείς για την Ελλάδα.

*Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Διευθυντής Κέντρου Ανατολι-
κών Σπουδών Για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία, Πάντειο 
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Τανγκό εθνικού ακρωτηριασμού,
αν η Ελλάδα υποκύψει στην Τουρκία

Αμετάβλητη, διαχρονικά αδίστακτη πρακτική 
εναντίον του Ελληνισμού: Οι Τούρκοι πρώτα 
εξαγγέλλουν μεγαφωνικά αστήριχτες και νομι-

κά αβάσιμες διεκδικήσεις. Ύστερα, απαιτούν να ικανο-
ποιηθούν. Στη συνέχεια εκβιάζουν και απειλούν πως, 
αν δεν ικανοποιηθούν, θα το επιβάλουν διά της ισχύος 
του τουρκικού στρατού. Ακολούθως εμφανίζονται ως 
«περιστερές ειρήνης» και με επιτηδευμένες δηλώσεις 
ηγετών τους προτείνουν διάλογο για την επίλυση των 
δήθεν διαφορών. 

Εδώ παρεμβαίνει ο ξένος παράγοντας -συνήθως αμε-
ρικανικός ή και 
ευρωπαϊκός- ο 
οποίος πιέζει 
όπως Ελλάδα ή 
και Κύπρος, και 
η Τουρκία πα-
ρακαθίσουν σε 
συνομιλίες «για 
να τα βρουν». 
Οι Έλληνες συ-
χνά, από τρόμο, 
ψοφοδεϊσμό και 
τουρκοφοβικά 
σύνδρομα, σύρο-
νται να συζητούν 
επί ανύπαρκτων 
ζητημάτων, τα 
οποία δημιουρ-
γεί η τουρκική 
αρπακτικότητα.

Η Τουρκία 
έχει αβάσιμες 
δ ι ε κ δ ι κ ή σ ε ι ς 
στην Αν. Με-
σόγειο, στην 
Kυπριακή και 
Eλληνική ΑΟΖ 
και στους υδρο-
γονάνθρακες της 
περιοχής. Καθη-
μερινά ισχυρίζε-
ται ότι χωρίς τη 
συμμετοχή της 

καμία συμφωνία δεν μπορεί να ισχύσει. Ο Τούρκος ΥπΕξ, 
Τσαβούσογλου, σε δηλώσεις του (19 και 20.6.2020) εμ-
φανίστηκε ως λευκή περιστερά ειρήνης και συνδιαλλαγής. 
Παρακάμπτοντας απειλές, εκβιασμούς και προειδοποιήσεις 
ακόμα και για πόλεμο, κάλεσε την Ελλάδα σε διάλογο. 

Αφού παραδέχθηκε ότι η κατοχική χώρα προέβη σε 
μονομερείς ενέργειες κατά της Ελλάδος και της Κύπρου, με 
απίστευτο κυνισμό, ομολόγησε: «Δεν έχει κανένα όφελος 
καμιά συμφωνία και κανένα βήμα στη Μεσόγειο χωρίς 
την Τουρκία. Ούτε και ισχύ έχει. Αλλά αυτό δεν μπορέ-
σαμε να το εξηγήσουμε με λόγια και τώρα το εξηγούμε 
με πράξεις. Με τα γεωτρύπανά μας, τις συμφωνίες μας. 
Τώρα εμείς το κάναμε αυτό, σημαίνει πως από δω και πέρα 
θέλουμε να το κάνουμε μονομερώς; Όχι. Εμείς είμαστε 
έτοιμοι για διάλογο με όλους και ειδικά με την Ελλάδα».   

Πρόσθεσε τα εξής προκλητικά: «Στη διπλωματία 
υπάρχει μια έκφραση: Για να χορέψουν τανγκό χρειά-
ζονται δύο. Επομένως δεν αρκεί να το θέλει μια πλευρά. 

Πρέπει να είναι έτοιμη και η Ελλάδα. Γιατί προσπαθείς 
να αποκλείσεις την Τουρκία; Γιατί προσπαθείς να αγνο-
ήσεις τα δικαιώματα των Τ/κ; Εμείς πλην του ‘ε/κ τομέα’ 
-αυτοί πρέπει πρώτα να διευθετήσουν τα προβλήματά 
τους με την ‘τδβκ’- είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε 
με όλες τις χώρες της Μεσογείου και με εκείνες που 
φαινομενικά οι πολιτικές μας σχέσεις είναι αδύναμες. 
Πρέπει να μάθουμε να διαμοιραζόμαστε».

Με απλά λόγια, τουρκικά: «Τα δικά μας, είναι αποκλει-
στικά δικά μας. Τα δικά σας είναι όλα δικά μας!». Ποια 
είναι η ελληνική και κυπριακή πολιτική αντιμετώπιση της 
τουρκικής αρπακτικότητας; Η μεν Αθήνα έχει βαφτίσει 
την ατολμία, την αδράνεια, την εγκληματική απρονοησία 
και την τουρκοφοβία της με τη γνωστή απόφανση: «Η 
Κύπρος κείται μακράν». 

Προφανώς και το Καστελόριζο και η Ρόδος και η Κάρ-
παθος και η Κρήτη κείνται μακράν, για την τρεμαλέα 
αθηναϊκή ελίτ. Η δε Λευκωσία βάφτισε την αναποφα-
σιστικότητά της, «επαναπροσέγγιση», «επανένωση» και 
«συνομιλίες» με τον εγκάθετο της κατοχής. Με ολέθριες 
προσπάθειες κατευνασμού και εξημέρωσης του τουρ-
κικού θηρίου, με προσχωρήσεις σε τουρκικές αξιώσεις. 
Είναι πραγματικά πρωτοφανές στα διεθνή διπλωματικά 
και πολιτικά χρονικά: 

Ο Τούρκος πειρατής βροντοφωνάζει κάθε μέρα προς 
την Αθήνα και προς τη Λευκωσία ότι απαιτεί να τις κατα-
κτήσει, να τις τουρκέψει και να αρπάξει τον υποθαλάσσιο 
πλούτο τους διά του ελέγχου του Αιγαίου και της Με-
σογείου. Οι ηγεσίες του Ελληνισμού ούτε ακούν ούτε 
καταλαβαίνουν! Όμως, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός 
Φλώρος, σε μια ασυνήθιστη και εκπληκτική για τα ελ-
ληνικά δεδομένα δήλωση-προειδοποίηση (19.6.2020), 
είπε προς τους Τούρκους: 

«Όποιος πατήσει τα πόδια του στο (ελληνικό) έδα-
φος, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα ρωτήσουμε 
ποιος είναι». Και υπογράμμισε: «Όλοι γνωρίζουν πως, 
όποιος τολμήσει να τα βάλει μαζί μας, θα φύγει με παρά 
πολύ μεγάλο κόστος. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις 
είναι συγκροτημένες και έτοιμες για κάθε ενδεχόμενο». 
Ακόμα και πολέμου. Η πολιτική ηγεσία της  Ελλάδος 
συμμερίζεται τις θέσεις του στρατηγού; Προς το παρόν, 
έτσι φαίνεται.

Η Ελλάδα έχει μόνο δύο επιλογές: Είτε θα αντισταθεί, 
ακόμα και ένοπλα, κατά της τουρκικής βουλιμίας είτε θα 
συρθεί σε ένα… τανγκό συνομιλιών με μια Τουρκία η 
οποία δεν δικαιούται τίποτε και απαιτεί τα πάντα. Η Ελλάδα 
δεν ζητά παρά μόνο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, το 
οποίο η Τουρκία παραβιάζει αδίστακτα. Υπό τις δοσμένες, 
δυσμενείς για τον Ελληνισμό, συνθήκες και το ανισοζύγιο 
δυνάμεως υπέρ της Τουρκίας, οποιαδήποτε εισήγηση, 
πίεση τρίτων ή συναίνεση της Ελλάδας για ένα… τανγκό 
διαπραγματεύσεων με τους Τούρκους θα ισοδυναμούσε 
με εθνική αυτοκτονία και εδαφική συρρίκνωσή της.

Η Τουρκία έχει αποθηριωθεί. Είναι ασυγκράτητη στις 
κατακτητικές ονειρώξεις της επειδή απέναντί της έχει μιαν 
Ελλάδα και μια Κύπρο που αδιαφόρησαν εγκληματικά 
και δεν προνόησαν για την ασφάλεια και τη στρατιωτική 
ισχυροποίησή τους. Ακόμα και σήμερα, αρνούνται να 
αναβιώσουν το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου. 
Αρνούνται να αντιληφθούν ότι η τουρκική απειλή είναι 
κοινή. Μακάρι να μην ισχύσει η ευθύβολη θυμοσοφία: 
«Όπως έστρωσαν, θα κοιμηθούν». 

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ

Της Κυριακής
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Η Τουρκία έχει 
αποθηριωθεί. Είναι 
ασυγκράτητη στις 

κατακτητικές ονειρώξεις 
της, επειδή απέναντί 
της έχει μιαν Ελλάδα 

και μια Κύπρο που 
αδιαφόρησαν εγκληματικά 

και δεν προνόησαν για 
την ασφάλεια και τη 

στρατιωτική ισχυροποίησή 
τους. Ακόμα και σήμερα, 

αρνούνται να αναβιώσουν 
το Δόγμα του Ενιαίου 

Αμυντικού Χώρου. 
Αρνούνται να αντιληφθούν 

ότι η τουρκική απειλή 
είναι κοινή. Μακάρι να 
μην ισχύσει η ευθύβολη 

θυμοσοφία: «Όπως 
έστρωσαν, θα κοιμηθούν»

Το σημερινό πλαίσιο 
που διαμορφώνει 

τις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις και δη την 

τουρκική στρατηγική, 
αποτυπώνεται στο 

γεγονός πως η Τουρκία 
έχει ήδη διεξαγάγει 

χωρίς κόστος επιθετικές 
και παράνομες κινήσεις 

εντός της κυπριακής ΑΟΖ, 
παράλληλα δε έπληξε 
καίρια το κουρδικό 

στοιχείο στη Συρία και 
ταυτοχρόνως προχώρησε 
σε επιθετικές ενέργειες 
που θέτουν δυνάμει υπό 

τον έλεγχο της ένα μέρος 
της Λιβύης 

ΛΑΖΑΡΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΣ




	simerini_1-1_inn
	simerini_2-2_inn
	simerini_3-3_inn
	simerini_4-4_inn
	simerini_5-5_inn
	simerini_6-6_inn
	simerini_7-7_inn
	simerini_8-8_inn
	simerini_9-9_inn
	simerini_10-10_inn
	simerini_11-11_inn
	simerini_12-12_inn
	simerini_13-13_inn
	simerini_14-14_inn
	simerini_15-15_inn
	simerini_16-16_inn
	simerini_17-17_inn
	simerini_18-18_inn
	simerini_19-19_inn
	simerini_20-20_inn
	simerini_21-21_inn
	simerini_22-22_inn
	simerini_23-23_inn
	simerini_24-24_inn
	simerini_25-25_inn
	simerini_26-26_inn
	simerini_27-27_inn
	simerini_28-28_inn
	simerini_29-29_inn
	simerini_30-30_inn
	simerini_31-31_inn
	simerini_32-32_inn

