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Η νέα Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία δεν βρίσκεται στη 
σφαίρα του οράματος, αλλά 

στη διαδικασία της υλοποίησης. Η 
Τουρκία διαθέτει Βάσεις στο Κατάρ, 
στη Σομαλία, βρίσκεται στην Κύπρο, 
στη Συρία και στη Λιβύη. Έβαλε 
πλώρη για τη Γαλάζια Πατρίδα και 
τον έλεγχο των θαλάσσιων οδών, 
του εμπορίου και της ενέργειας. 
Προχωρεί ακάθεκτη. Δεν την στα-
ματούν ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η Ρωσία. 

  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 2 ///

Μια προσευχή 
στον Αλλάχ… 

•Πώς αξιολογεί η Λευκωσία την κατάστα-
ση, το κενό των ΗΠΑ, τη Γερμανία και την ΕΕ       

•Πώς η Τουρκία κυπροποιεί τη 
λιβυκή θάλασσα, πώς προσδοκά να 
φέρει ρήξη στη συνοχή της ΕΕ και τα 

διλήμματα των Αθηνών 
•Γιατί η Λευκωσία δεν αναμένει 

εμπλοκή Ισραήλ - Αιγύπτου σε περί-
πτωση κρίσης  

•Μπορεί η Γερμανία να διαδραματί-

σει ρόλο για εκτόνωση της έντασης; 
•Πώς η Τουρκία χρησιμοποιεί τη 

σύγκρουση συμφερόντων των κρατών 
της ΕΕ στη Λιβύη    

ΣΕΛΙΔΕΣ /// 4-5

Τα «σπασμένα φτερά» του Μπορέλ  
ΜΕΤΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ, ΠΑΕΙ  ΑΥΡΙΟ ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΑΚΡΗ…

Εκτιμήσεις ότι η ανεργία μετά τον Νοέμβριο 
θα αυξηθεί για πρώτη φορά μετά το 2013 και 
ενδέχεται, σε ακραία σενάρια, να ξεπεράσει το 20% 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 
ΦΟΡΕΪΝ ΟΦΙΣ 
Στη μέση και 
πάλι ο Dominic 
Cummings…
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44 ΧΡΟΝΙΑ 
ΔΗΣΥ

Χρειάζεται 
υπευθυνότητα, 
σεμνότητα και 
απολογίες…
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ΑΝΑΛΥΣΗ Φ. 
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Τα αίτια της 
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Κυπριακής Δημοκρατίας
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ΑΝΑΛΥΣΗ 
Α. ΠΕΝΤΑΡΑ 
Η υποχρέωση 

έρευνας-
διάσωσης και 

η άμυνα 
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Εφιαλτικά σενάρια 
για τα εργασιακά

ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αποφάσεις που τρομάζουν θα 
κληθούν να λάβουν οι κυπριακές 
επιχειρήσεις μετά το πέρας της 

εφαρμογής των σχεδίων στήριξης της Κυ-
βέρνησης και βεβαίως μετά τη λήξη της 
ρήτρας για απαγόρευση απολύσεων, που 
ισχύει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020. 

Οι εργοδότες αναμένεται να προβούν 
σε επώδυνες ενέργειες, ώστε να διατη-
ρήσουν βιώσιμες τις επιχειρήσεις τους. 

Τρία είναι τα σενάρια για όσες 
επιχειρήσεις έχουν πληγεί από την 
πανδημία, παρά τις ενέργειες στήριξης 
της Κυβέρνησης: Πρώτον, να έλθουν 
σε συνεννόηση με τους εργαζομένους 
τους, ώστε να προχωρήσουν σε μειώ-
σεις εργασιακών ωρών, κάτι το οποίο 
συνεπάγεται μειώσεις μισθών. Δεύτε-
ρον, να προχωρήσουν σε απολύσεις. 
Τρίτον, να βάλουν λουκέτο. 

Οι δημοσιονομικές ανατροπές που 
αυτονόητα θα επέλθουν λόγω της παν-
δημίας που επέφερε την αναγκαστική 

εφαρμογή περιοριστικών μέτρων, 
αλλά και το lockdown, αναμένεται να 
εκτοξεύσουν την ανεργία και στην 
Κύπρο.

Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν 
ότι η ανεργία μετά τον Νοέμβριο θα 
αυξηθεί στην Κύπρο για πρώτη φορά 
μετά το 2013 και ενδέχεται, σε ακραία 
σενάρια, να ξεπεράσει το 20%.

Μιλώντας στην «Σ», ο Γενικός 
Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Μάριος 
Τσιακκής, ανέφερε πως δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι οι επιπτώσεις είναι έντο-
νες και πολύ σοβαρές. «Το γεγονός ότι 
για σχεδόν τρεις μήνες οι επιχειρήσεις 
ήταν εντελώς κλειστές, ενώ ένα μεγάλο 
ποσοστό τους, μετά και τη χαλάρωση 
των περιοριστικών μέτρων, υπολει-
τουργούν, στην καλύτερη περίπτωση, 
με το 50-60% της δυναμικής τους, 
σίγουρα δημιουργεί πολύ σοβαρά 
προβλήματα επιβίωσης και αντοχής». 

Όπως ανέφερε ο κ. Τσιακκής, 

σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις έχουν μει-
ωμένα έσοδα, την ώρα που τα έξοδά 
τους παραμένουν σταθερά, οπότε η 
ρευστότητά τους είναι σχεδόν μηδενι-
κή. Αυτό, συνέχισε, τους δημιουργεί 
πολλά προβλήματα στο ν’ αντεπεξέλ-
θουν και να νιώσουν ισχυρές, για να 
μπορέσουν να διανύσουν αυτήν τη νέα 
κρίση που βιώνουν. 

Αναφερόμενος στη στήριξη που δό-
θηκε στις επιχειρήσεις και τους εργα-
ζομένους από το κράτος, ο κ. Τσιακκής 
είπε πως ήταν ένα θετικό στοιχείο η 
κάλυψη ενός μέρους του μισθολογι-
κού κόστους μέσω των σχεδίων του 
Υπουργείου Εργασίας, αλλά αυτό 
είναι μόνον ένα μέρος του συνόλου 
των εξόδων μιας επιχείρησης. Οπότε, 
εξήγησε, δεν φτάνει μόνον η στήριξη 
που δόθηκε, ώστε να δημιουργήσουν 
κέρδος οι επιχειρήσεις ή για να κατα-
στούν βιώσιμες σε βάθος χρόνου. 

ΣΕΛΙΔΑ /// 19

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ 
ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 

Τα αυξημένα δίδακτρα 
στα πανεπιστήμια της 

Βρετανίας από το 2021, 
η προσπάθεια του ΥΠΕΞ 
να πείσει τον Βρετανό 
ομόλογό του να κρατή-
σει κάτω τις τιμές και οι 
εναλλακτικές που πρέπει 

να βρεθούν, ώστε να
«ξεκολλήσουμε» την τα-

μπέλα «είμαι της Αγγλίας» 

•Κ. Χατζηγιάννης:
«Τα πανεπιστήμιά μας 
οφείλουν να δώσουν
τις προτάσεις τους»

•Μ. Βασιλείου:
«Πίσω 30 χρόνια, όταν 

μόνον οι πλούσιοι
σπούδαζαν στην Αγγλία» 

•Στήριξη ζητούν
τα κυπριακά πανεπιστήμια

ΣΕΛΙΔΑ /// 13

ΕΡΕΥΝΑ EUROSTAT  
Εξακολουθούμε να

κάνουμε πρωταθλητισμό 
στην ακρίβεια στα τρόφιμα 

ΣΕΛΙΔΑ /// 15

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ



Ε δώ και αρκετά χρόνια η Τουρκία 
αναδεικνύεται ως ένας από τους 
μεγαλύτερους παραβάτες του 

Διεθνούς Δικαίου, ειδικά εις βάρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλά-
δας, αλλά και σε σχέση με άλλα κράτη 
της περιοχής,  όπως είναι η Συρία και η 
Λιβύη. Οι ενέργειες της Τουρκίας οριοθε-
τούνται από έναν έντονο αναθεωρητισμό 
που ξεκινά από την αμφισβήτηση ακόμα 
και διεθνών συνθήκων, όπως είναι για 
παράδειγμα η Συνθήκη της Λωζάννης και 
των Παρισίων, και μεταφράζεται, πλέον, με 
έντονο τρόπο, σε πράξεις που αποτελούν 
κατάφωρες παραβιάσεις του Διεθνούς 
Δικαίου, του Δικαίου της Θάλασσας και 
του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. 

Το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» που 
υιοθετεί η Τουρκία το τελευταίο χρονικό 
διάστημα στη ρητορική της αποτελεί το 
απαύγασμα του αναθεωρητισμού της χώρας  
σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την 
περιοχή, λόγω ακριβώς των ευρύτερων 
γεωπολιτικών, γεωστρατηγικών και γεωοι-
κονομικών ανακατατάξεων που τεκταίνονται 
σε αυτήν. Πέραν των επιδιώξεών της επί 
εδαφών (βλ. για παράδειγμα Συρία, Κύπρος, 
Ελλάδα – υπενθυμίζεται η αμφισβήτηση 
των συνόρων της με Ελλάδα στον Έβρο), η 

Τουρκία επιμένει στην αναθεώρηση των 
δεδομένων που υπάρχουν στις θάλασσες 
της περιοχής. Στο πλαίσιο τούτο, η Τουρκία 
αποπειράται να «γκριζοποιήσει» αναγνωρι-
σμένες στο Διεθνές Δίκαιο θαλάσσιες ζώνες 
στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής 
Μεσογείου. Η σταθερή της αμφισβήτηση, 
που εντατικοποιήθηκε μετά την κρίση των 
Ιμίων το 1996, της υφαλοκρηπίδας του 
Αιγαίου κατέληξε σε μια επαναλαμβανόμενη 
στις πράξεις στρατιωτική παρέμβαση με 
σκάφη του πολεμικού της ναυτικού, που 
συχνά βρέθηκαν σε πορεία σύγκρουσης 

με σκάφη του ελληνικού πολεμικού ναυ-
τικού, συνεχείς παραβιάσεις του ελληνι-
κού εθνικού χώρου και παραβάσεις του 
χώρου ελέγχου πτήσεων (FIR) Αθηνών. 
Πέραν τούτων, η Τουρκία, στο πλαίσιο 
του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» 
και αμφισβητώντας το καθεστώς κυρι-
αρχίας επί των θαλασσών στην περιοχή 
και τη  δυνατότητα των νησιών να έχουν 
υφαλοκρηπίδα και να δημιουργούν θαλάσ-
σιες ζώνες, προχώρησε με την παράνομη 
συνομολόγηση συμφωνίας οριοθέτησης 
με τη  Λιβύη, δημιουργώντας ένα νέο επι-

κίνδυνο προηγούμενο στη διαδικασία του 
τουρκικού αναθεωρητισμού.

Όσον αφορά την Κύπρο, η Τουρκία, 
πέραν της κατοχής επί του εδάφους, ει-
σέβαλε εντός της Κυπριακής ΑΟΖ και 
υφαλοκρηπίδας και σχεδόν εγκαταστά-
θηκε σε αυτές τις θαλάσσιες ζώνες, με 
την πραγματοποίηση τα τελευταία χρό-
νια σεισμογραφικών ερευνών - οι οποίες 
απαγορεύονται από τρίτα κράτη σε ΑΟΖ 
/ υφαλοκρηπίδα άλλων κρατών - και σε 
έξι γεωτρήσεις εντός αδειοδοτημένων 
οικοπέδων στην ΑΟΖ και στην υφαλο-
κρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, με 
την Τουρκία να ανακοινώνει νέα σειρά 
γεωτρήσεων. Λόγω της εγγενούς αδυνα-
μίας της Δημοκρατίας στην υπεράσπιση 
των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στις 
θάλασσές της εν τη απουσία πολεμικής 
ναυτικής δύναμης, ο τουρκικός αναθεωρη-
τισμός σε σχέση με την Κύπρο αναμένεται 
να ενταθεί, ενόσω οι πολιτικές, νομικές, 
οικονομικές ενέργειές μας δεν επιφέρουν 
πραγματικό κόστος στην Τουρκία. Στο 
πλαίσιο, φυσικά, της εξωστρεφούς μας 
εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματικής 
οδού που επιλέγουμε, ορθά, ως απάντηση 
στις τουρκικές ενέργειες, δημιουργούμε 
και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε 
τις συνθήκες εκείνες που να αποτελούν 
πλέον αποτρεπτικό παράγοντα για την 
επιβολή του τουρκικού αναθεωρητισμού.  

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

Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας
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Και η Ευρώπη; Το στήριγ-
μά μας; Τι πράττει; Στέλνει 
τον Μπορέλ στην Τουρκία. 
Και τι έγινε; Θα τον  φοβηθεί 
ο Ερντογάν και θα αλλάξει 
πολιτική; Γιατί;  Τι κόστος 
μπορεί να του προκαλέσει 
για να συνετιστεί; Βεβαίως, 
εάν οι εταίροι μας θέλουν,  
μπορούν να επιβάλουν  οι-
κονομικές και εμπορικές 
κ υ ρ ώ σ ε ι ς  σ ε  β ά ρ ο ς  τ η ς 
Άγκυρας. Δύνανται ακόμη 
και  να θέσουν την όποια 
τουρκική επίθεση σε βάρος 
της Κύπρου και της Ελλάδας 
ως casus belli. Θέλουν; Γιατί 
να θέλουν, όταν εμείς επιμέ-
νουμε ότι είμαστε έτοιμοι να 
πάμε σε νέο Κραν Μοντα-
νά; Και γιατί να πάμε, όταν 
η Άγκυρα είναι αδιάλλακτη, 
όταν τα θέλει όλα; Για να κα-
ταγράψουμε άλλη μια απο-
τυχία, που σημαίνει ακόμη 
ένα βήμα προς τη νομιμο-
ποίηση της διχοτόμησης, 
ή για να υπογράψουμε την 
υποταγή μας; Μπρος γκρε-
μός και πίσω ρέμα. Εδώ μας 
οδήγησαν οι ακροβατισμοί 
47 σχεδόν χρόνων άγονου 
εξευμενισμού και ψευδαι-
σθήσεων.    

Το αδιέξοδο είναι εφι-
αλτικό. Το είπε και ο Πρό-
εδρος. Εάν μας επιτεθούν οι 
Τούρκοι, εάν γίνει πόλεμος, 
θα αφανιστεί ο Ελληνισμός 
της Κύπρου. Και δεν βρέ-
θηκε ούτε ένας πολιτικός 
στην Κύπρο ή στην Ελλάδα 
να του απαντήσει. Γιατί να 
το πράξουν, άλλωστε; Αφού 
είναι συνένοχοι. Το ΑΚΕΛ 
συμφωνεί. Ήταν πάντα συ-
νοδοιπόρο. Και ο λεγόμενος 
ενδιάμεσος χώρος σφυρίζει 
αδιάφορα. Πελαγοδρομεί. 
Άτυχη Κύπρος. Βρίσκεσαι 
στο έλεος μιας κομματικής 
ηγεσίας που αερολογεί και 
κοκορομαχεί .  Ουσία και 
αποτέλεσμα, μηδέν. Χαρα-
κτηρίζεται από διαφθορά 
και αναξιοπιστία.  Περιμένει 
τον Σουλτάνο να δημιουρ-
γήσει, εν μέσω ανώδυνων 
διαμαρτυριών, το επόμενο 
τετελεσμένο για να υιοθετή-
σει πανηγυρικά το προηγού-
μενο. Και να πουλά στον λαό 
φύκια για μεταξωτές κορδέ-
λες.  Φταίει, όμως, και ο λαός. 
Αυτός τους ψηφίζει. Και οι 
ηγέτες του τον κοροϊδεύ-
ουν.  Αλλά δεν τους τιμωρεί 
στις κάλπες. Τους ανέχεται ή 
τους επιβραβεύει. Δεν τους 
αλλάζει. Τους ανακυκλώνει. 
Συμβιβάζεται και βολεύεται. 
Όχι στο σύνολό του, αλλά σε 
μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι 
τυχαίο που φθάσαμε εδώ 
π ο υ  φ θ ά σ α μ ε .   Υ π ό  τ η ν 
απειλή κρατικής διάλυσης 
και αφανισμού. Έχουμε όλοι 
ευθύνες. Χωρίς οι ευθύνες 
του πολίτη να συνιστούν άλ-
λοθι για εκείνες της εκάστοτε 
εξουσίας. 

Κανείς δεν επιθυμεί να 
φτάσουμε στην κρίση. Όμως, 
η πολιτική του εξευμενισμού 
και της ανοχύρωτης πολι-
τείας έχει προσφέρει στην 
Τουρκία την πρωτοβουλία 
των κινήσεων. Έχει το πάνω 
χέρι. Καθορίζει το διπλωμα-
τικό παιχνίδι με τους κανό-
νες της ισχύος της.  Αθήνα 
και Λευκωσία είχαν  βάλει 
το έθνος στον αυτόματο πι-
λότο του κατευνασμού και 
των ψευδαισθήσεων.  Πλη-
ρώνουμε τα λάθη τους.  Και 
τώρα τι επιλογές έχουμε; Η 
πιο λογική είναι η εξής μία: 
Να βάλει μυαλό η ηγεσία 
μας και να προχωρήσει, για 
λόγους επιβίωσης, σε ενιαίο 
αμυντικό μέτωπο με την Ελ-
λάδα. Σε τείχος αποτροπής. 
Αλλιώς, τι άλλο μένει εκτός 
από την προσευχή στον Αλ-
λάχ, για να τα κάνει θάλασσα 
ο Ερντογάν!    

... Συνέχεια από σελίδα 1

ΘΕΣΗΗ Κύπρος αντιμέτωπη με 
υπαρξιακές προκλήσεις

Ο τουρκικός αναθεωρητισμός

Α
ναμφίβολα η Κύπρος 
αντιμετωπίζει σοβαρές 
προκλήσεις, οι οποίες 
επηρεάζουν την κα-
θημερινότητα των πο-
λιτών. Χωρίς υπερβολή 
ο τρόπος χειρισμού των 

εν λόγω προκλήσεων θα επηρεάσει και 
το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
καθώς και τη δημογραφική της σύνθε-
ση. Συνοπτικά αναφέρονται πιο κάτω οι 
σοβαρότερες προκλήσεις:

Το Κυπριακό καθώς και οι κίνδυνοι 
οι οποίοι πηγάζουν από την επεκτατική 
πολιτικής της Τουρκίας αποτελούν υπαρ-
ξιακά ζητήματα.  Δυστυχώς, η Κύπρος 
αντιμετωπίζει, εκτός από τα σύγχρονα 
προβλήματα του 21ου αιώνα και ζητή-
ματα του 19ου και 20ού αιώνα, που οι 
πλείστες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προ 
πολλού επιλύσει.  Είναι σημαντικό να 
επαναξιολογήσουμε όλα τα δεδομένα 
και τις εξελίξεις και να καθορισθεί μια 
στρατηγική επιβίωσης.  

Ενώ η κυπριακή οικονομία, παρά 
την ανάκαμψη,  αντιμετώπιζε ακόμα τις 
συνέπειες της μεγάλης κρίσης του 2013, 
προέκυψε η πανδημία του κορωνοϊού με 
πολύ αρνητικές προεκτάσεις. Η ύφεση 
για το 2020 θα είναι μεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη του 2013. Πέραν τούτου, οι 
σαρωτικές εξελίξεις παραπέμπουν στην 
ανάγκη αλλαγής υποδείγματος. Ούτως ή 
άλλως, ακόμα και πριν από την κρίση του 
κορωνοϊού, η Κύπρος ήταν σε αναζήτη-
ση νέου υποδείγματος, καθώς εκείνο το 
οποίο είχε καταρρεύσει, δεν είχε αντικα-
τασταθεί.  Άμεση προτεραιότητα είναι η 
ελαχιστοποίηση του κόστους της κρίσης 
και η αντιμετώπιση της αβεβαιότητας. 
Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 
θα πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις 
απασχόλησης, να μειωθεί η ανισότητα 
και να ενθαρρυνθούν νέες νοοτροπίες και 
προσεγγίσεις, οι οποίες να οδηγήσουν σε 
μια νέα ισορροπία μεταξύ ατομικών και 
συλλογικών στόχων.  

Καθοριστικής σημασίας είναι μια απο-
τελεσματική δημόσια διοίκηση καθώς και 
ένα σύστημα υγείας και παιδείας σε όλα 
τα επίπεδα, το οποίο να χαρακτηρίζεται 
από αριστεία. Στη σημερινή συγκυρία επι-

βάλλεται επίσης ο εξορθολογισμός των 
δαπανών σε όλες τις συναφείς υπηρεσίες. 

Οι πολίτες είναι προβληματισμένοι από 
τη διαπλοκή, τη διαφθορά, την αναξιο-
κρατία και τις πελατειακές σχέσεις που 
εξακολουθούν να δεσπόζουν σήμερα στον 
δημόσιο βίο. Η θλιβερή αυτή κατάσταση 
έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα,  ενώ 
ταυτόχρονα δεν επιτρέπει στη χώρα να 
μεγιστοποιήσει τις δυνατότητές της.

Υπάρχει μεγάλη ανησυχία εξαιτίας 
της παράνομης μετανάστευσης. Αυτό 
είναι ένα ζήτημα, το οποίο απασχολεί 
πολλές χώρες και κοινωνίες και έχει 
τροφοδοτήσει ακραίες πολιτικές τάσεις 
και στις δύο πλευρές του πολιτικού φά-
σματος. Στην περίπτωση της Κύπρου 
υπάρχουν κάποιες ιδιομορφίες, οι οποίες 
δεν μπορούν να αγνοηθούν. Μεταξύ άλ-
λων, με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα, 
η Κύπρος είναι αναλογικά η χώρα που 
δέχεται τις περισσότερες αιτήσεις για 
πολιτικό άσυλο στην ΕΕ. Επιπρόσθετα, 
το 75% των παράνομων μεταναστών 
προέρχονται από τα κατεχόμενα εδάφη 
και την Τουρκία.

Προφανώς, η Κυπριακή Δημοκρατία 
υφίσταται έναν  υβριδικό πόλεμο από 
την Τουρκία, ο οποίος εντάσσεται στους 
ευρύτερους σχεδιασμούς της Άγκυρας. 
Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να 
αντιδράσει στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμέ-

νης μεταναστευτικής πολιτικής. Ενώ όλοι 
οι πολίτες τρίτων χωρών που διαβιούν 
νόμιμα στη χώρα μας θα πρέπει ισότιμα 
να απολαμβάνουν τις ατομικές τους ελευ-
θερίες και τα δικαιώματά τους να είναι 
σεβαστά, το νόμιμο κράτος επιβάλλεται 
να έχει μια αποτρεπτική πολιτική για την 
παράνομη μετανάστευση. Υπάρχει ένα 
όριο ξένων μεταναστών που μπορεί η 
Κύπρος, μια μικρή χώρα με υπαρξιακά 
ζητήματα, να αντέξει.  

Διά μέσου των αιώνων ο Κυπριακός 
Ελληνισμός αποτελούσε τη συντριπτική 
πλειοψηφία των κατοίκων της Κύπρου. 
Στη σημερινή συγκυρία υπάρχει μια αρ-
νητική τάση, η οποία, αν δεν αναστραφεί, 
θα οδηγήσει σε σοβαρές δημογραφικές 
ανατροπές με οδυνηρές προεκτάσεις.  
Εδώ και χρόνια το ποσοστό γονιμότητας 
στην ελεύθερη Κύπρο έχει περιορισθεί 
γύρω στο 1,25.  Υπενθυμίζεται ότι για 
την αναπλήρωση του πληθυσμού το πο-
σοστό πρέπει να είναι 2,1. Τα δεδομένα 
είναι πιο καταθλιπτικά εάν ληφθεί υπ’ 
όψιν ότι λόγω της οικονομικής κρίσης 
καθώς και άλλων παραγόντων ένα μη 
ευκαταφρόνητο ποσοστό Κυπρίων, ιδίως 
νέοι, μεταναστεύουν. Οι αριθμοί είναι 
αδυσώπητοι. Εάν δεν υπάρξει ριζική 
διαφοροποίηση αυτής της τάσης πέραν 
των αρνητικών κοινωνικοοικονομικών 
συνεπειών, στην πορεία του χρόνου οι 

Η ΚΎΠΡΟΣ ΒΡΊΣΚΕΤΑΊ 
ΕΝΏΠΊΟΝ ΚΡΊΣΊΜΏΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΏΝ ΚΑΊ 
ΔΊΛΗΜΜΑΤΏΝ. ΑΠΑΊ-
ΤΕΊΤΑΊ ΟΡΑΜΑ, ΠΎΞΊ-
ΔΑ, ΑΦΗΓΗΜΑ, ΚΑΘΏΣ 
ΚΑΊ ΕΝΑ ΑΞΊΑΚΟ 
ΣΎΣΤΗΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΊΟ 
ΘΑ ΕΜΠΝΕΎΣΕΊ ΤΟΎΣ 
ΠΟΛΊΤΕΣ. ΣΤΗΝ ΟΛΗΝ 
ΑΎΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΊΑ 
ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΊΝΏΝΊΚΟ 
ΣΎΜΒΟΛΑΊΟ ΠΡΟΒΑΛ-
ΛΕΊ ΏΣ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ 
ΑΝ ΚΑΊ ΟΧΊ ΕΠΑΡ-
ΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ. 
ΚΡΊΝΟΝΤΑΣ ΕΚ ΤΟΎ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ, ΤΟ 
ΠΟΛΊΤΊΚΟ ΣΎΣΤΗΜΑ 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΘΕΊ ΜΕ 
ΕΠΊΤΎΧΊΑ ΣΤΊΣ ΠΟΊΚΊ-
ΛΟΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΚΛΗ-
ΣΕΊΣ. ΏΣ ΕΚ ΤΟΎΤΟΎ 
ΠΡΟΒΑΛΛΕΊ ΏΣ ΣΤΡΑ-
ΤΗΓΊΚΟΣ ΜΟΝΟΔΡΟ-
ΜΟΣ Η ΟΎΣΊΑΣΤΊΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΊΣΗ ΤΟΎ 
ΓΊΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΊ Η 
ΚΎΠΡΟΣ ΝΑ ΕΛΠΊΖΕΊ  

Ελληνοκύπριοι δεν θα αποτελούν την 
πλειοψηφία στην Κύπρο.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το μέγεθος των 
προκλήσεων, τα ιστορικά δεδομένα κα-
θώς και τη γεωγραφική θέση της Κύπρου, 
απαιτείται μια πραγματιστική εξωτερική 
πολιτική καθώς και μια υπολογίσιμη αμυ-
ντική ισχύς. Είναι σημαντικό επίσης να 
ενεργήσουμε κατάλληλα, ούτως ώστε 
στην Κύπρο να διακυβεύονται ευρύτε-
ρα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. 
Μια τέτοια προσέγγιση θα αποτελέσει εκ 
των πραγμάτων μια ουσιαστική πολιτική 
αποτροπής.  

Η Κύπρος βρίσκεται ενώπιον κρίσιμων 
προκλήσεων και διλημμάτων. Απαιτείται 
όραμα, πυξίδα, αφήγημα, καθώς και ένα 
αξιακό σύστημα, το οποίο θα εμπνεύσει 
τους πολίτες. Στην όλην αυτήν προσπάθεια 
ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο προβάλλει 
ως απαραίτητη αν και όχι επαρκής προϋ-
πόθεση. Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, 
το πολιτικό σύστημα δεν μπόρεσε να αντα-
ποκριθεί με επιτυχία στις ποικιλόμορφες 
προκλήσεις.  Ως εκ τούτου προβάλλει ως 
στρατηγικός μονόδρομος η ουσιαστική 
αναβάθμισή του για να μπορέσει η Κύ-
προς να ελπίζει.  
*Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπα-
ϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και του 

Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυ-
βέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
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Χρειάζεται υπευθυνότητα,
σεμνότητα και απολογίες...

ΕΠΊ ΤΗΣ 10ΧΡΟΝΗΣ ΔΊΑΚΥ-
ΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΛΗΡΊΔΗ ΑΝΤΊ ΝΑ 
ΕΛΘΕΊ ΛΥΣΗ, ΗΛΘΕ ΠΕΡΑΊΤΕΡΩ 
ΕΔΡΑΊΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΊΚΗΣ 
ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΠΊ 
ΑΝΑΣΤΑΣΊΑΔΗ – ΠΟΥ ΗΤΑΝ 
ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΟ… ΕΠΑΐΩΝ ΚΑΊ… 
ΑΠΟΦΑΣΊΣΤΊΚΟΣ – ΑΝΤΊ ΛΥΣΗΣ, 
ΗΛΘΑΝ ΠΕΡΑΊΤΕΡΩ ΥΠΟΧΩΡΗ-
ΣΕΊΣ ΚΑΊ ΠΕΡΊΠΛΟΚΕΣ
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ΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΌΥ

Ο 
Δημοκρατικός Συνα-
γερμός κυβέρνησε 
την τουρκοκρατού-
μενη Κύπρο για 17 
χρόνια. Δέκα χρόνια 
κυβέρνησε ο Γλαύ-
κος Κληρίδης και 

άλλα επτά ο Νίκος Αναστασιάδης. Και 
οι δύο υπεσχέθησαν στον Κυπριακό Ελλη-
νισμό ρεαλιστική λύση και απελευθέρωση 
από τον Τουρκικό Ζυγό. Τι έφεραν, είναι 
γνωστό. Τι έμπρακτο αντίκρισμα είχαν 
οι υποσχέσεις τους, είναι κραυγαλέο…

Επί της 10χρονης διακυβέρνησης Κλη-
ρίδη αντί να έλθει λύση, ήλθε περαιτέρω 
εδραίωση της τουρκικής κατάκτησης της 
Κύπρου. Επί Αναστασιάδη – που ήταν 
περισσότερο… επαΐων και… αποφασιστικός 
– αντί λύσης, ήλθαν περαιτέρω υποχω-
ρήσεις και περιπλοκές. Αντί λύσης, ήλθε 
η διάλυση και των τελευταίων ελπίδων 
για Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία…

Ο Αναστασιάδης και o «μικρός» Αβέ-
ρωφ (Αρχηγός αργότερα) γιόρτασαν με 
πανηγυρική εκδήλωση, την περασμένη Πέ-
μπτη, τα 44α γενέθλια του ΔΗΣΥ. Έπρεπε, 
όμως, αντί να πανηγυρίζουν, να θρηνούν… 
Έπρεπε, αντί να ζητωκραυγάζουν για τα 
δήθεν επιτεύγματά τους, να απολογούνται 
στον λαό για τις πολυχρόνιες παραπλα-
νήσεις, αυταπάτες και εξαπατήσεις που 
έσπερναν στον νου, στη συνείδηση και 
στην καρδιά της κυπριακής κοινωνίας. 
Μιας κοινωνίας η οποία έχει ήδη παρα-
δοθεί στην απραξία, στην αμηχανία, στην 
κατάθλιψη, στην πιο κρίσιμη, ίσως, ώρα 
της παλαιάς και της νεότερης Ιστορίας της.

Δυστυχώς, οι διακυβερνήσαντες τον 
δύσμοιρο αυτόν τόπο λειτούργησαν ως 
θανατηφόρος κορωνοϊός της ελευθερίας, 
των εθνικών ελπίδων και της εθνικής προ-
οπτικής. Χρειάζονται εκδηλώσεις πένθους 
και αγώνες ανάνηψης για τα όσα διεπρά-
χθησαν με πράξεις και παραλείψεις των 
κυβερνητών αυτού του τόπου. Όχι γιορτές 
και προκλητικές, πλέον, ρητορικές κορώνες 
επιτυχιών και επιτυχημένων, μπροστά σ’ 
έναν δύσμοιρο και, πάλαι ποτέ, αγωνιστή 
Κυπριακό Ελληνισμό. Έναντι αυτού του 
Ελληνισμού χρειάζεται υπευθυνότητα, 
σεμνότητα και απολογίες…

Η αποστρατιωτικοποίηση,
η… στρατιωτικοποίηση
και τα «όπλα» 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά την 
ομιλία του στα 44χρονα από την ίδρυση 
του Δημοκρατικού Συναγερμού, μεταξύ 
άλλων, προσπάθησε να διασκεδάσει τις 
εντυπώσεις που προκλήθηκαν αλλά και 
να διορθώσει την πρωτοφανή δήλωσή 
του σε τηλεοπτική του συνέντευξη σε εκ-
πομπή του ΡΙΚ στις 26.6.2020, ότι: «Εάν 
θεωρήσουμε ότι μπορούμε στρατιωτικά, 
να δώσουμε, μάλλον, λύση μέσα από τη 
στρατιωτικοποίηση, αυτό θα είναι το τέ-
λος του Κυπριακού Ελληνισμού, κάτι που 
δεν το επιθυμώ. Και δεν είναι μια νότα 
απαισιοδοξίας ή παράδοσης, το αντίθετο. 
Οφείλεις να γνωρίζεις τις πραγματικότητες 
για να επιλέγεις τα όπλα».

Ο Νίκος Αναστασιάδης την περασμέ-
νη Πέμπτη, ανέφερε πως «αυτά ουδό-

λως έχουν σχέση» με αυτό που ήθελε 
να μεταδώσει στην συνέντευξή του και 
διευκρίνισε ότι, αυτό που είπε είναι πως, 
«με βάση τον πατριωτικό ρεαλισμό, αυτό 
που υπαγορεύεται είναι ένας πολιτικός 
να μπορεί να επιλέξει τα όπλα που μπο-
ρεί να χρησιμοποιήσει προκειμένου να 
πετύχει ένα στόχο».

Για να προσθέσει: «Και η στρατιω-
τικοποίηση δεν είναι από τα όπλα που 
προσφέρονται. Όμως, από το να πεις ότι 
η στρατιωτικοποίηση δεν είναι αυτό που 
θα δώσει το αποτέλεσμα, μέχρι που κά-
ποιοι ερμηνεύουν ότι αυτό τάχα υποδηλοί 
παράδοση του Αναστασιάδη, πλανώνται 
πλάνην οικτράν. Και εκσυγχρονίσαμε και 
έχουμε έναν σύγχρονο στρατό όχι για να 
επιτεθεί, αλλά σαν μια ισχυρή αποτρε-
πτική δύναμη και θα συνεχίσουμε να 
το πράττουμε, για να υπερασπιστούμε 
τα εδάφη μας. Αυτό είναι που θέλω να 
μεταφέρω και να μεταδώσω, ενώ, την ίδια 
ώρα, μέσα από την διπλωματία, μέσα από 
τις σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει, 
μέσα από την παρουσία μας στην ΕΕ, 
προσπαθούμε έτσι ώστε να επιτύχουμε 
το ποθητό, και εύχομαι αυτό το ποθητό 
να έλθει πριν από τη συμπλήρωση της 
θητείας μου».

Διερωτόμαστε, πραγματικά, ποια είναι 
αυτά τα «όπλα» που προσφέρονται για την 
αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας 
και δη τι αποδώσεις έχουν; Γιατί, εμμέσως 
πλην σαφώς, συνεχίζεται το διαχρονικό 
επιχείρημα προς τους δήθεν αφελείς 
πολίτες «ότι η Κύπρος δεν μπορεί να 
αποκτήσει τέτοια στρατιωτική ισχύ, που 
θα έδιδε την ευκαιρία να μπούμε σε έναν 
πόλεμο με την Τουρκία». Ποιος λέει, στην 
τελική, ότι θέλουμε στρατό για να επιτεθεί 
στην Τουρκία ή για να μπούμε σε πόλεμο; 

Ακριβώς η απαίτηση είναι να υπάρχει 
μία κυπριακή ισχυρή αποτρεπτική δύνα-
μη προς υπεράσπιση της πατρίδας μας… 
Πότε, ως Κύπρος, εκσυγχρονίσαμε και 
πότε αποκτήσαμε έναν σύγχρονο στρατό, 
ως μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη που 
θα μας επιτρέψει να υπερασπιστούμε τα 
εδάφη μας; Και αν υπάρχει τέτοιος στρα-
τός προς υπεράσπιση των εδαφών μας, 
γιατί η Τουρκία εισβάλλει στην ΑΟΖ μας; 
Όλα αυτά τα χρόνια επιτεύχθηκε ή όχι η 
αμυντική απογύμνωση της Κύπρου και 
μαζί με αυτήν και το αίσθημα ασφάλειας 
στον πληθυσμό; 

Δυστυχώς, οι σημερινές κρίσιμες και 
ιστορικές στιγμές απέδειξαν ότι η ασκηθείσα 
πολιτική του κατευνασμού και, εν τέλει, η 
επιχειρηματολογία του περί πατριωτικού 
ρεαλισμού, η οποία μετουσιώθηκε, μεταξύ 
άλλων, με την αποστρατιωτικοποίηση του 
νησιού, είναι εθνικά καταστροφική.

Δυστυχέστατα, αφελής δεν ήταν κανέ-
νας πολίτης που επιζητούσε την αμυντική 
θωράκιση της Κύπρου, ως μια ισχυρή 
αποτρεπτική δύναμη προς υπεράσπιση 
της πατρίδας μας… Αφελείς, φαίνεται, ήταν 
και είναι όσοι ακριβώς ακολούθησαν την 
πολιτική του κατευνασμού και όχι μόνο 
δεν εξημέρωσαν, αλλά ξύπνησαν και 
έθρεψαν το τουρκικό θηρίο!!!

Η επιθετική και επεκτατική πολιτική 
της Τουρκίας ήταν, όλα αυτά τα χρόνια, 

σταθερή και αναμενόμενη, δεν άλλαξε 
και δεν έδειξε ποτέ ότι θα αλλάξει. Του-
ναντίον, εξελίσσεται πιο σκληρή και πιο 
αποφασιστική στις πολιτικές της βλέψεις, 
στρατιωτικοποιώντας την εξωτερική της 
πολιτική. Και είναι εδώ που τόσο η Ελ-
λάδα, όσο και η Κύπρος έπρεπε, εδώ 
και δεκαετίες προηγουμένως, να εξο-
πλιστούν αμυντικά έναντι του τουρκικού 
επεκτατισμού. 

Και φτάσαμε σήμερα στο τραγικό ση-
μείο όπου Ελλάδα και Κύπρος προσπα-
θούν να προλάβουν ένα θερμό επεισόδιο. 
Ένα σενάριο, μάλιστα, ψηλά στην ατζέντα 
των δύο χωρών και που ουδείς γνωρίζει 
πώς θα εξελιχθεί, αφού ουδείς μπορεί 
να προβλέψει πώς εξελίσσεται και πώς 
ελέγχεται μία κρίση.

Η σημερινή Τουρκία του Ερντογάν 
είναι μία χώρα με εισβολές και κατοχή, 
στη Συρία, στο Βόρειο Ιράκ, στην Κύπρο, 
στη Λιβύη και με βάσεις στη Σομαλία, στην 
Αλβανία, στο Κατάρ, αλλά και με βλέψεις, 
συνάμα, στο Αιγαίο. Ένας Ερντογάν που 
ξεδιπλώνει τα … εξωτερικά του χαρτιά την 
στιγμή που πιέζεται εσωτερικά. Πιέζεται 
πολιτικά, πιέζεται οικονομικά. Γίνεται αδί-
στακτος και επικίνδυνος εξωτερικά. Ένας 
Ερντογάν που εκβιάζει την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, που δυναμιτίζει το κλίμα στο ΝΑΤΟ 
και που βρίσκεται σε παιγνίδια ανάμεσα 
σε ΗΠΑ και Ρωσία. Ένας Ερντογάν που 
κινείται μέσα στο πλαίσιο του δόγματος 
της «Γαλάζιας Πατρίδας». Που αμφισβητεί 
την κυριαρχία επί της χωρικής θάλασ-
σας στην περιοχή και τη δυνατότητα των 
νησιών να έχουν υφαλοκρηπίδα και να 
δημιουργούν θαλάσσιες ζώνες. Που στη 
διαδικασία του τουρκικού αναθεωρητισμού 
προχώρησε παράνομα με την συνομο-
λόγηση συμφωνίας οριοθέτησης με τη 
Λιβύη. Ένας πραγματικός ηγέτης, πλέον, 
για την Τουρκία, που ανά πάσα στιγμή 
παρουσιάζεται έτοιμος, γνωρίζοντας πού, 
πότε και πώς να δημιουργήσει κρίσεις…

Εν κατακλείδι, θα συμφωνήσουμε μ’ 
ένα επιχείρημα που ανήκει στην σφαίρα 
του πατριωτικού ρεαλισμού, και επανέ-
λαβε πρόσφατα και ο ίδιος ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, σε συνέντευξή του 
στην εφημερίδα μας, στις 07/06/2020: 
«Θα πρέπει να είμεθα την ίδια ώρα και 
αρκούντως ώριμοι να αναγνωρίζουμε ότι 
δεν είναι δυνατόν να αναμένουμε από 
φίλες χώρες ότι θα μπουν σ’ έναν πόλεμο 
παραγνωρίζοντας και τα δικά τους συμ-
φέροντα, για να αποτρέψουν καταστάσεις 
και παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου 
εναντίον της ΚΔ».

Πού πήγαν, είπαμε,
τα χρήματα για την Άμυνα; 

Για αρκετά χρόνια, η εφημερίδα «Σ», 
αλλά και άλλοι έθεταν το ερώτημα: «Πού 
χάνονται τα χρήματα για την άμυνα;». Ρω-
τούμε, λοιπόν, ξανά, γιατί οι πολίτες από 
το 1984, επί προεδρίας Γ. Βασιλείου, όταν 
ψηφίστηκε ο νόμος για «Έκτακτη Εισφορά 
για την Άμυνα της Δημοκρατίας», έχουν 
συνεισφέρει δισεκατομμύρια για την ενί-
σχυση της άμυνας της Κύπρου; Ρωτούμε 
ξανά, γιατί «νόμιμα» και ανήθικα έχουν 
παραπλανηθεί και εξαπατηθεί οι πολίτες, 

Έπρεπε, αντί να ζητωκραυγάζουν 
για τα δήθεν επιτεύγματά τους, να 

απολογούνται στον λαό για τις πολυ-
χρόνιες παραπλανήσεις, αυταπάτες και 

εξαπατήσεις που έσπερναν στον νου, 
στη συνείδηση και στην καρδιά της 

κυπριακής κοινωνίας. Μιας κοινωνί-
ας η οποία έχει ήδη παραδοθεί στην 
απραξία, στην αμηχανία, στην κατά-

θλιψη, στην πιο κρίσιμη, ίσως, ώρα της 
παλαιάς και της νεότερης Ίστορίας της

πληρώνοντας εισφορά για την άμυνα και 
τα χρήματά τους εν τέλει διετίθεντο για 
να καλύπτουν τις οικονομικές ατασθαλίες 
του κράτους; 

Όπως είχε αποκαλύψει στις 30/12/2013 
στην εφημερίδα «Αλήθεια» ο εκλεκτός 
συνάδελφος Τάκης Αγαθοκλέους (στοι-
χεία που κατατέθηκαν τον Δεκέμβριο του 
2013 στην Βουλή από το Γενικό Λογιστή-
ριο του κράτους), από το 1984 μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 2013 εισπράχθηκε από 
τους πολίτες το πρωτοφανές ποσό των έξι 
δισεκατομμυρίων, 794 εκ., 258 χιλιάδων, 
571 ευρώ και 22 σεντ.

Τέσσερα χρόνια μετά -χωρίς να υπάρξει 
απάντηση πού έχουν πάει τα χρήματα της 
Άμυνας - στις 06/08/2017, έρευνα της 
«Σ» από τον συνάδελφο Μάριο Πούλλαδο 
αποκάλυπτε ότι, από το 1984 μέχρι το 
2016, είχαν εισπραχθεί ποσά της τάξης 
των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των 
οποίων μόνον τα 4,5 δισεκατομμύρια 
ευρώ κατέληξαν στο Ταμείο Αμυντικής 
Θωράκισης. Σύμφωνα με έγγραφο του 
Γενικού Λογιστηρίου, το μεγαλύτερο μέρος 
των χρημάτων από το 1984 που εισπράτ-
τονταν μέσω της έκτακτης εισφοράς για 
την ενίσχυση της Άμυνας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας δεν έχουν αξιοποιηθεί γι’ 
αυτόν τον σκοπό, αλλά έχουν δαπανη-
θεί για την καταβολή μισθών δημοσίων 
υπαλλήλων, κοινωνικών επιδομάτων, 
επιδοτήσεων και για αγορές αναλωσί-
μων. Ένα τεράστιο ποσό, αφού αντιστοιχεί 
στο 43,75% του συνόλου των χρημάτων 

που όλα αυτά τα χρόνια εισπράχτηκαν.
Τότε, μετά την δημόσια λαϊκή απαί-

τηση, τις αντιφάσεις των κομμάτων και 
τις επιστολές του Γενικού Ελεγκτή στον 
Γενικό Εισαγγελέα, το όλο ζήτημα έπεσε 
στα μαλακά. 

Η δημοσιογραφία έχει επιτελέσει το 
καθήκον της, στον βαθμό που της επιτρέ-
πουν οι δυνατότητές της, για ανάδειξη του 
ζητήματος της διασπάθισης του δημόσιου 
χρήματος για τα χρήματα της άμυνας. Η 
κυβέρνηση και τα κόμματα οφείλουν εκ 
του νόμου και εκ του Συντάγματος να τε-
θούν ενώπιον των ευθυνών τους και να 
επιφέρουν την κάθαρση από το «άγος» που 
διέπρατταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. 
Ο νέος Γενικός Εισαγγελέας και ο Γενι-
κός Ελεγκτής οφείλουν να ερευνήσουν 
εκ νέου το θέμα, ώστε να διαπιστωθεί, αν 
υπήρξε κατάχρηση ή υπέρβαση εξουσίας. 
Χωρίς τα …παραθυράκια του νόμου να 
«καλύπτουν» την ανηθικότητα και την 
παραπλάνηση των πολιτών.  Εκτός από 
εγγραφή του θέματος για συζήτηση στη 
Βουλή, θα πρέπει να εξεταστεί ακόμη και 
το ενδεχόμενο και διάπραξης ποινικού 
αδικήματος.

Χρέος έχει και ο νέος Υπουργός Άμυνας 
να απαιτήσει όχι μόνο δραστική αύξηση 
των κονδυλίων για την άμυνα, αλλά και 
το ποσό που χάθηκε τόσα χρόνια για την 
άμυνα! Αν το ποσό αυτό διετίθετο για την 
άμυνα, η Κύπρος θα είχε ισχυρές Ένοπλες 
Δυνάμεις, ακόμη και υπό τις σημερινές 
κρίσιμες συνθήκες… 



γίνει πόλεμος; Προφανώς, κανείς. Είναι 
άλλο πράγμα εάν υπήρχε συγκεκριμένη 
συμφωνία στην αρχή της αμοιβαιότητας 
και επί τη βάσει κανόνων εμπλοκής για 
την υπεράσπιση κοινών συμφερόντων, 
όπως, για παράδειγμα, θα έπρεπε να γίνει 
κατ’  ελάχιστον και με το Ισραήλ και δη με 
τη Γαλλία, της οποίας ενεργειακά και άλλα 
γεωπολιτικά συμφέροντα διακυβεύονται 
στην περιοχή μας.            

Οι αποφάσεις της ΕΕ
και αποτροπή 

Υπό αυτές τις συνθήκες, εάν η τουρκι-
κή έρευνα πραγματοποιηθεί σε λιβυκό 
οικόπεδο, που με βάση το μνημόνιο θα 
είναι εντός της ελληνικής υφαλοκρη-
πίδας, τι θα πράξει η Ελλάδα; Η όποια 
δυναμική ενέργειά της δεν θα αφορά 
μόνον την Άγκυρα, αλλά και τη Λιβύη. 
Κατ’  ελάχιστον. Και ποιος θα κάνει τον 
διαιτητή; Η Γερμανία; Δύσκολο…  Πλην 
των ΗΠΑ, κανείς άλλος δεν μπορεί να 
ελέγξει την Άγκυρα. Εκτός και αν η ΕΕ 
διατυπώσει κοινή θέση σε περίπτωση 
κρίσης. Στις 13 Ιουλίου, στο Συμβούλιο 
Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων θα 
ληφθούν, εκτός των άλλων, αποφάσεις και 
για την υπόθεση της Τουρκίας και δη για 
τις σχέσεις της με την ΕΕ, που περνούν 
μέσα από τις απειλές της Άγκυρας σε 
βάρος της Κύπρου και της Ελλάδας. Η 
ίδια η ΕΕ στηρίζει τις θέσεις των Αθηνών 
και της Λευκωσίας, επειδή πρέπει να 
γίνεται σεβαστό το Διεθνές Δίκαιο και 
δη αυτό της Θάλασσας. Εφόσον, όμως, 
η Άγκυρα γνωρίζει ότι η ΕΕ δεν έχει δι-
κές της ένοπλες δυνάμεις, γιατί να λάβει 
υπόψη τον Μπορέλ, όταν γνωρίζει ότι σε 
περίπτωση κρίσης η ΕΕ δεν θα επέμ-
βει; Η διπλωματία περνά μέσα από τη 
στρατιωτική ισχύ. Και η αποτροπή της 
κρίσης μπορεί να προκύψει: 

Εάν η Τουρκία πειστεί ότι η όποια κρίση 
με την Ελλάδα δεν θα της επιφέρει όφελος, 
αλλά κόστος. Δηλαδή, θα εξελιχθεί σε τοπική 
ή γενικότερη ήττα. 2) Εάν η ΕΕ απειλήσει 
με κυρώσεις την Τουρκία, εφόσον συνε-
χίσει την επιθετική της πολιτική και δεν 
σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της 
Ελλάδας και της Κύπρου. 3) Εάν τα κράτη 
της ΕΕ λάβουν απόφαση ότι η επίθεση  σε 
βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου θα 
είναι σε βάρος και των ιδίων. 

Άμυνας το 2019.  
Γ) Σε περίπτωση κρίσης με την Τουρκία, 

οι γειτονικές χώρες, είτε είναι το Ισραήλ 
είτε η Αίγυπτος, δεν θα εμπλακούν σε 
στρατιωτικές επιχειρήσεις. Άλλωστε, δεν 
υπάρχουν σχετικές με το θέμα υπογραμ-
μένες συμφωνίες (Είναι επί τούτου που 
οι στήλες αυτές αναφέρονταν επί μακρόν 
στο πλαίσιο της αποτροπής και των συμ-
μαχιών).  

Οι τουρκικές θέσεις και
η δέσμευση του Ισραήλ  

Η Άγκυρα έχει, ήδη, απορρίψει την 
πρόταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η 
οποία είχε διαβιβαστεί από τον κ.  Μπορέλ, 
περί της έναρξης διαλόγου Τουρκίας και 
Κύπρου στις Βρυξέλλες για τον καθορι-
σμό των ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών 
υπό την εποπτεία της ΕΕ. Η Άγκυρα έχει 
κλείσει την πόρτα σε μια τέτοια διαδικα-
σία,  υποστηρίζοντας δημόσια ότι: 1) Δεν 
αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. 
2) Διαπραγματευόμενος με τους Ελλη-
νοκυπρίους και τη  «Διοίκησή τους» δεν 
είναι η Άγκυρα, αλλά η λεγόμενη «Τουρ-
κική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». 
Η θέση της Τουρκίας έχει δύο σκέλη: 
Το ένα αφορά τον καθορισμό των ΑΟΖ 
μεταξύ του «βορρά» και του «νότου» και, 
όταν επιλυθεί το Κυπριακό, να επανα-
καθοριστεί η ΑΟΖ μεταξύ Τουρκίας και 
Κύπρου με βάση τα όσα ισχυρίζεται η 
Άγκυρα περί της δικής της υφαλοκρηπίδας. 
Επί τούτου υπάρχει ακόμη μια συναφής 
παράμετρος: Το φυσικό αέριο που υπο-
τίθεται ότι ανήκει στα οικόπεδα του «βορ-
ρά», που επεκτείνονται και στον «νότο», 
ανήκει, όπως ισχυρίζεται η Άγκυρα, στην 
Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίων, η οποία 
υπέγραψε με το ψευδοκράτος σχετικές επί 
του θέματος παράνομες συμφωνίες, τις 
οποίες η Τουρκία θέλει να νομιμοποιήσει 
στο πλαίσιο της λύσης του Κυπριακού. 
Προσοχή εδώ. Η Άγκυρα κυπροποιεί 
την κατάσταση στη Λιβύη υπό την έξης 
έννοια: Η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίων 
έχει προχωρήσει σε αρχικές συμφωνίες 
με τη Λιβύη για τα οικόπεδα της χώρας, 
όπως αυτά προκύπτουν από το τουρκο-
λιβυκό μνημόνιο. Συνεπώς, ένα από τα πιο 
πιθανά σενάρια δράσης της Τουρκίας ως 
προς τις ενεργειακές έρευνες, τις οποίες 
προγραμματίζει να διενεργήσει μετά το 

τέλος Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει και τα 
εν λόγω οικόπεδα. Με μια τέτοια κίνηση 
η Άγκυρα: Α) Εμπλέκει στο πρόβλημα 
τη Λιβύη, καθώς και άλλες χώρες, που 
έχουν συμφέροντα και στηρίζουν τη 
λιβυκή κυβέρνηση, όπως η Ιταλία, με 
σκοπό να κερδίσει συμμάχους και να 
τους στρέψει σε βάρος της Ελλάδας. Το 
τουρκικό επιχείρημα είναι ότι το μνημόνιο 
έχει υπογραφεί με τη νόμιμα αναγνωρι-
σμένη κυβέρνηση της Λιβύης. Το ίδιο 
ισχύει και για τη συμφωνία της Τουρκικής 
Εταιρείας Πετρελαίων. Άρα, η Αθήνα δεν 
θα πρέπει να έχει πρόβλημα με την Άγκυ-
ρα, αλλά κυρίως με τη Λιβύη, της οποίας 
αμφισβητεί δικαιώματα. Β) Επιχειρεί να 
προκαλέσει ρήγματα σε όποια κοινή θέση 
διατυπωθεί από την ΕΕ. Διότι, για παρά-
δειγμα, η θέση και η στάση της Γαλλίας 
δεν είναι η ίδια με αυτήν της Ιταλίας στο 
Λιβυκό. Είναι, δε, σε ρήξη με την Τουρκία 
και μάλιστα εντός του ΝΑΤΟ, την ίδια 
στιγμή που οι σχέσεις της Γαλλίας είναι 
σε κρίση με την Άγκυρα. Το Παρίσι έχει 
αποχωρήσει από άσκηση του ΝΑΤΟ και 
θα τηρήσει αυστηρή στάση εντός της ΕΕ. 
Γ) Δείχνει τη σαφή της πολιτική πρόθεση 
να εφαρμόσει το μνημόνιο και στο μέτρο 
που την αφορά, καθώς και σε αυτό που 
αφορά τη Λιβύη. Και, μάλιστα, διά της 
ισχύος της. Δ) Επιδιώκει να δημιουργήσει 
πρόβλημα στο δρομολόγιο του EastMed 
και στη στάση της Ιταλίας… Επειδή περί 
EastMed ο λόγος, θα πρέπει να τονιστεί ότι 
οι Ισραηλινοί έχουν διαβιβάσει προς τη 
Λευκωσία και δη προς τον ΥπΕξ, Ν. Χρι-
στοδουλίδη, ότι παραμένουν δεσμευμένοι 
στο πρόγραμμα αυτό, λόγω ενεργειακών 
και γεωπολιτικών λόγων. Ως εκ τούτου, 
το Ισραήλ οτιδήποτε άλλο θέλει να δει, 
εκτός από τον έλεγχο της Ανατολικής 
Μεσογείου από την Τουρκία, η οποία 
οικοδομεί βήμα - βήμα την αναβίωση 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στερώ-
ντας από το Ισραήλ τον ζωτικό του χώρο 
όπως αυτός σχηματίζεται στον άξονα με 
την Κύπρο και την Ελλάδα και από εκεί 
προς Ευρώπη. Δεν θα πολεμήσει, όμως, 
το Ισραήλ για εμάς, επειδή εμείς αποφα-
σίσαμε να υιοθετήσουμε την πολιτική του 
εξευμενισμού αντί της αποτροπής. Πόσοι 
από εμάς έχουν πολεμήσει για το χατίρι 
του Ισραήλ ή πόσοι θα στείλουν τα παιδιά 
τους να στηρίξουν τους Ισραηλινούς, εάν 

ΠΏΣ Η ΤΟΥΡΚΊΑ ΚΥΠΡΟΠΟΊΕΊ 
ΤΗ ΛΊΒΥΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΠΏΣ 
ΠΡΟΣΔΟΚΑ ΝΑ ΦΕΡΕΊ ΡΗΞΗ 
ΣΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΊ ΤΑ 
ΔΊΛΗΜΜΑΤΑ ΤΏΝ ΑΘΗΝΏΝ 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΊΕΘΝΏΝ ΣΧΕΣΕΏΝ
yiannos10@gmail.com

Γ
ια φως στην άκρη του 
τουρκικού τούνελ ψά-
χνει ο Ύπατος Εκπρόσω-
πος της ΕΕ για τα θέματα 
άμυνας και εξωτερικής 
πολιτικής, Ζοζέπ Μπο-
ρέλ, ο οποίος αναλαμ-

βάνει πρωτοβουλία για εκτόνωση της 
έντασης που υπάρχει μεταξύ Τουρκίας, 
από τη μια, και Κύπρου και Ελλάδας, 
από την άλλη. Ενώ η Άγκυρα επιδιώκει 
να κυπροποιήσει τη λιβυκή θάλασσα 
και να φέρει ρήξη στη συνοχή της ΕΕ, 
ο κ. Μπορέλ μεταβαίνει αύριο στην 
Τουρκία για να ακούσει διά ζώσης τις 
τουρκικές θέσεις, τις οποίες θα μεταφέρει 
στις Βρυξέλλες, όπου, στις 13 του μήνα, 
αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δι-
πλωματικές πληροφορίες αναφέρουν 
ότι η Άγκυρα δεν δείχνει πρόθεση 
εγκατάλειψης των θέσεών της επί της 
υφαλοκρηπίδας και των ΑΟΖ σε όλη 
την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, 
γεγονός που καθιστά την αποστολή του 
Ευρωπαίου αξιωματούχου δύσκολη. Με 
βάση το υφιστάμενο σκηνικό, η τουρκική 
πλευρά επιδιώκει να κόψει τα φτερά της 
πρωτοβουλίας Μπορέλ και να επιβάλει 
τους όρους της.     

Αποστρατιωτικοποίηση
των νησιών 

Η Λευκωσία, μάλιστα, εκτιμά ότι: 
Α) Οι ΗΠΑ δεν δείχνουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την περιοχή, δίνοντας 
χώρο στην Τουρκία να εκμεταλλευθεί 
την κατάσταση, κυρίως στη Λιβύη, όπου, 
άλλωστε, οι Αμερικανοί δεν έχουν λόγο να 
συγκρουστούν με την Άγκυρα, η οποία, 
εκτός των πάγιων θέσεών της: 1)  Επι-
μένει ότι, για να εμπλακεί σε διάλογο 
με την Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρχει 
στην ατζέντα και μάλιστα στην πρώτη 
γραμμή η αποστρατιωτικοποίηση των 
νησιών του Αιγαίου, ενώ ταυτοχρόνως δεν 
διαπραγματεύεται το θέμα του μνημονίου 
με τη Λιβύη, διότι κάτι τέτοιο σημαίνει 
τη δική της αυτοαναίρεση. Συναφείς 
πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αθήνα, 
για διπλωματικούς λόγους τακτικής, δεν 
θα απέκλειε την προσφυγή των δύο χω-
ρών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, 
παρότι η Άγκυρα δεν είναι θετική σε μια 
τέτοια εξέλιξη, επιπλέον του γεγονότος 
ότι δεν έχει υπογράψει το Διεθνές Δί-
καιο της Θάλασσας. Βεβαίως, αυτό το 
ζήτημα μπορεί να επιλυθεί στην εξής 
βάση: Να γίνει επιδίκαση επί τη βάσει 
των κανόνων του εθιμικού δικαίου που 
έχουν ήδη περιληφθεί στο Διεθνές Δίκαιο 
της Θάλασσας.       

Β) Εφόσον οι Αμερικανοί δεν επιθυμούν 
τη δική τους έντονη εμπλοκή, η άλλη επι-
λογή είναι αυτή της ΕΕ με ηγέτιδα χώρα 
τη Γερμανία, η οποία όμως είναι και αυτή 
δεμένη με συμφέροντα στην Τουρκία. Από 
εμπορικά έως και στρατιωτικά, παρότι 
έχει επιβάλει εμπάργκο, το οποίο σπάζει 
η ίδια με πρωταγωνίστρια την Πρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν, η οποία ήταν Υπουργός 

ΠΏΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ Η ΛΕΥΚΏΣΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΟ ΚΕΝΟ ΤΏΝ ΗΠΑ, ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ       

Τα σπασμένα φτερά του Μπορέλ   
και το φως στην άκρη του τούνελ

Άλλωστε, οι θέσεις αυτές συ-
νιστούν επιλογή κάλυψης του 
κινδύνου που ήγειρε ο Πρόε-
δρος, λέγοντας προ ημερών ότι, 
εάν ξεσπάσει κρίση και πόλε-
μος, θα χαθεί ο Ελληνισμός της 
Κύπρου. Και πιθανώς  τμήματα 
της Ελλάδας, θα μπορούσε να 
ισχυριστεί κάποιος, εφόσον σ’ 
έναν πόλεμο Ελλάδας - Τουρ-
κίας δεν ξέρει κανείς τι μπορεί 
να συμβεί. Εκ των πραγμάτων, 
λοιπόν, εκείνο που θα πρέπει 
να τεθεί ενώπιον των εταίρων 
μας είναι το εξής: Ποια είναι τα 
σύνορα της ΕΕ; Είναι ή όχι αυτά 
της Κύπρου και της Ελλάδας; Ο 
κ. Μπορέλ αυτό είπε. Και επί 
αυτής της δήλωσης, όπως και 
επί των αρχών και των Συν-
θηκών, θα πρέπει να θέσουν 
τη βάση της συζήτησης για τη 
λήψη αποφάσεων σε επίπεδο 
Συμβουλίου η Ελλάδα και η 
Κύπρος. Και αυτό θα πρέπει 
να ειπωθεί  δημόσια. Στο Αι-
γαίο, στο Καστελόριζο και στην 
Κύπρο διακυβεύεται η συνοχή 
και η αξιοπιστία της ΕΕ. Εάν οι 
εταίροι μας δεν στείλουν σαφές 
διπλωματικό μήνυμα οικονομι-
κού και στρατιωτικού χαρακτή-
ρα, δεν θα τους λάβει υπ’ όψιν 
η Άγκυρα. Αυτό το μήνυμα θα 
πρέπει να περάσει σε όλη την 
Ευρώπη: Εάν πέσει η Κύπρος ή 
και η Ελλάδα, θα έρθει η σειρά 
άλλων Ευρωπαίων, διότι η νέα 
Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν 
είναι όραμα. Άρχισε να γίνεται 
πραγματικότητα… Εκτός δηλα-
δή από το ιδεαλιστικό σκέλος, 
υπάρχει και αυτό των συμφε-
ρόντων. Η Ευρώπη θα χάσει 
την Ανατολική Μεσόγειο και 
θα τεθεί υπό την ομηρία των 
γεωπολιτικών και στρατηγικών 
επιλογών της Τουρκίας…    

Η ομηρία
της Ευρώπης

05.07.2020
Της Κυριακής
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Γιατί η  Λευκωσία
δεν αναμένει εμπλοκή 

Ισραήλ - Αιγύπτου
σε περίπτωση κρίσης  

Μπορεί η Γερμανία
να διαδραματίσει ρόλο 

για εκτόνωση της 
έντασης; 

Πώς η Τουρκία 
χρησιμοποιεί 
τη σύγκρουση 
συμφερόντων

των κρατών της ΕΕ
στη Λιβύη    

Ο ΧΆΡΤΗΣ ΆΥΤΟΣ ΆΠΟ-
ΤΥΠΏΝΕΙ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΆΣΕΙ 
ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗ 
ΛΙΒΥΗ ΚΆΙ ΤΏΝ ΛΟΙΠΏΝ ΆΞΙ-
ΏΣΕΏΝ ΤΗΣ ΆΓΚΥΡΆΣ ΣΤΗΝ 
ΆΝΆΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. Η 
ΔΙΆΚΕΚΟΜΜΕΝΗ ΜΆΥ-
ΡΗ ΓΡΆΜΜΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΣ 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΆ ΕΧΕΙ Η ΛΙΒΥΗ ΕΝΆΝΤΙ 
ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΆΣ  ΕΝΤΟΣ ΤΏΝ 
ΟΙΚΟΠΕΔΏΝ 13, 14, 16, 
17, 18, 19 ΚΆΙ  20. ΗΔΗ, Η 
ΆΓΚΥΡΆ ΕΧΕΙ ΠΡΟΧΏΡΗΣΕΙ 
ΣΕ ΚΆΤ’ ΆΡΧΗΝ ΣΥΜΦΏΝΙΆ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΆ ΤΗΝ ΕΚΜΕ-
ΤΆΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΆΚΟΥ ΤΗΣ ΠΛΟΥΤΟΥ ΆΠΟ 
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΤΆΙΡΕΙΆ 
ΠΕΤΡΕΛΆΙΏΝ ΜΕ ΆΠΏΤΕΡΟ 
ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΏ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΆ ΕΜΠΛΕΞΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΆΙ ΤΗ ΛΙΒΥΗ. 
ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 15 ΤΗΣ ΕΛΛΆ-
ΔΆΣ  ΕΙΝΆΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΆ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Η ΆΓΚΥΡΆ 
ΣΥΜΦΏΝΆ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΆΜΥΝΆΣ ΧΟΥΛΟΥΣΙΜ ΆΚΆΡ. 
Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ 
ΡΟΖ ΧΡΏΜΆ (TPAO 2020) 
ΕΙΝΆΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΆΛΟ-
ΚΡΗΠΙΔΆ, ΓΙΆ ΤΗΝ ΟΠΟΙΆ 
Η ΤΟΥΡΚΙΆ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΆΙ ΟΤΙ 
ΣΥΝΙΣΤΆ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
ΜΕ ΤΗ ΛΙΒΥΗ ΚΆΙ  ΘΕΏΡΕΙ 
ΟΤΙ ΤΆ ΝΗΣΙΆ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΥΦΆΛΟΚΡΗΠΙΔΆ. ΕΙΝΆΙ Η 
ΘΆΛΆΣΣΙΆ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΨΗΛΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΆ ΤΟ ΞΕΣΠΆ-
ΣΜΆ ΘΕΡΜΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ 
ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΆ ΔΙΆΧΥ-
ΘΕΙ ΚΆΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.   



ΜΕΤΆ ΤΆ ΤΆΞΊΔΊΆ ΤΟΥ ΣΕ 
ΕΛΛΆΔΆ ΚΆΊ ΚΥΠΡΟ, ΟΠΟΥ 
ΕΓΊΝΕ ΚΟΊΝΩΝΟΣ, ΊΔΊΟΊΣ 
ΟΜΜΆΣΊ, ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΊΚΩΝ 
ΠΡΟΚΛΉΣΕΩΝ ΣΕ ΞΉΡΆ ΚΆΊ 
ΘΆΛΆΣΣΆ, ΠΆΕΊ ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟ-
ΓΆΝ ΓΊΆ ΝΆ ΒΡΕΊ ΤΉΝ ΆΚΡΉ 
ΤΟΥ ΝΉΜΆΤΟΣ  

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
charalambousc@ 
sigmatv.com

Σ
φραγίδα στο όλα στο τραπέ-
ζι, σε ένα “αναπόφευκτο” 
για πολλούς πάρε - δώσε 
με κεντρικούς παίκτες 
τις Βρυξέλλες και την 
Άγκυρα και εν δυνάμει 
τραυματίες Αθήνα και 

Λευκωσία, βάζει αύριο στην Τουρκία ο 
Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε για την Εξω-
τερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ. Μετά τα 
ταξίδια του σε Ελλάδα και Κύπρο, όπου 
έγινε κοινωνός, ιδίοις όμμασι, των τουρ-
κικών προκλήσεων σε ξηρά και θάλασσα, 
πάει στο σουλτανάτο του Ερντογάν για να 
βρει την άκρη του νήματος. 

Την ίδια ώρα Γαλλία και Γερμανία ενεπλά-
κησαν στην ιδιόμορφη κρίση της Ανατολικής 
Μεσογείου με δηλώσεις και τοποθετήσεις 
που δεικνύουν ότι στο Συμβούλιο Υπουργών 
Εξωτερικών της 13ης Ιουλίου θα παιχθεί 
μεγάλο παιχνίδι. Και, δυστυχώς, το μισό από 
το γήπεδο στο οποίο θα παιχθεί το ντέρμπι 
αφορά στο μεταναστευτικό – προσφυγικό, 
για το οποίο η Άγκυρα κρατά “και το μαχαίρι 
και το πεπόνι”. Γεγονός που φοβερίζει το 
Βερολίνο και το μετατρέπει σε αντίπαλον 
δέος του Παρισιού. 

Παίζονται πολλά… 
Αθήνα και Λευκωσία πόνταραν πολ-

λά στην υπό εξέλιξη πρωτοβουλία του 
κυρίου Μπορέλ, ο οποίος επεξεργάζε-
ται και αναμένει εντολή από τους 26 για 
ολική διαπραγμάτευση με την Άγκυρα, 
επί όλου του φάσματος των Ευρωτουρ-
κικών σχέσεων. 

Η ορθή θέση για στήριξη της πρωτο-
βουλίας εμπεριέχει ωστόσο και σειρά από 
ρίσκα, τα οποία τόσο η Ελλάδα, όσο και 
η Κύπρος γνωρίζουν πολύ καλά. Ρίσκα 
που έχουν να κάνουν με τη λογική της 
διπλωματίας και του μέσου δρόμου, που 
αποτελεί ψωμοτύρι για όλα τα προβλήματα 
τα οποία επιχείρησαν κατά καιρούς να 
λύσουν οι Βρυξέλλες. Και όταν κάποιος 
μιλά για λογικές win - win στη διπλω-
ματία, δεν είναι λάθος. Μετατρέπονται 
όμως σε τέτοιο όταν από τη μια πλευρά 
διακυβεύονται κυριαρχικά δικαιώματα, 
που έπρεπε να ήταν ευαγγέλιο. 

Η λογική της Τουρκίας - τοις πάσι γνω-
στή - να ανοίγει και να συντηρεί σωρεία 
μετώπων, γνωρίζοντας πως έτσι σε κά-
ποιο θα καταγράψει κέρδη που θα της 

Πάει Τουρκία αύριο ο Μπορέλ 
και το «ντέρμπι» παίρνει φωτιά 
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θετικοποιούν την εικόνα, σε σύγκριση με 
την αφετηρία, δεν αποκρούεται με απλό 
διάλογο και διαπραγμάτευση. Αυτό θα ήταν 
άλλωστε νερό στον μύλο του Ερντογάν, 
που εξ υπαρχής γνωρίζει ότι το κέρδος του 
είναι να μπει σε μια διαπραγμάτευση επί 
θεμάτων που κανονικά δεν θα έπρεπε να 
είναι στο τραπέζι.  Όλα αυτά λύνονται με 
στάση ευθύνης και επιμονής, με όπλο τη 
δημιουργία κόστους στον… απέναντι και, 
κυρίως, με υπόδειξη σε κάθε ευκαιρία ότι 
έστω και ως αδύναμος θα σταθείς στον… 
πόντο σου για τα εθνικά δίκαια. 

Ομολόγησε το… χαρτί
Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που ειρήσθω 

εν παρόδω έσπευσε την Πέμπτη στη Γερμανία, 
αμέσως μετά την ανάληψη της Ευρωπαϊκής 
Προεδρίας, δεν είναι ο πρώτος τυχών και 
κυρίως μετρά τα λόγια του ευρισκόμενος 
δίπλα από ευρωπαϊκές προσωπικότητες. 
Και η αναφορά του, έχοντας στο πλάι του 
τον Χάικο Μας - Γερμανό ΥΠΕΞ - πως η 
Τουρκία θέλει έναν ειλικρινή διάλογο με 
όλους, αποδεικνύει του λόγου του αληθές 
για τα όσα πιο πάνω αναλύθηκαν. Σε αυτό 
το πλέγμα η Τουρκία θα ήθελε όσο τίποτα 
άλλο να κάτσει στο τραπέζι με την Αθήνα για 
δήθεν συζήτηση των θεμάτων των θαλασσίων 
ζωνών του Αιγαίου. Από το τίποτα καλό είναι 
και αυτό, θα σκέφτεται ο ισλαμιστής φασίστας 
Ερντογάν. Από την άλλη, αν μια τέτοια λογική 
χαιρετισθεί από την Ε.Ε., που πάντα κάνει 
λόγο για διάλογο, τότε η Κύπρος θα πρέπει 
να είναι έτοιμη για νέο γύρο πιέσεων επί 
του Κυπριακού - με τα θέματα ενέργειας 
να είναι θέλοντας ή μη στην ατζέντα. Γιατί 
στο πλαίσιο μια ολιστικής προσέγγισης των 
προβλημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο 
πρέπει να θεωρείται κάτι περισσότερο από 
βέβαιο πως οι γνωστοί - άγνωστοι των Βρυ-
ξελλών θα πλακώσουν για να επαναρχίσει 
ένας διάλογος “ενδοκυπριακός”, που θα δίνει 
“ιδέες και λύσεις” και στο ενεργειακό, με 
συμμετοχή και των Τ/κ. 

Επιτέλους πρόταξη…
Ο Γερμανός ΥΠ.ΕΞ Χάικο Μας, αλλά και 

ο Γάλλος ΥΠ.ΕΞ Λε Τριάν, ανέβαζαν την ίδια 
ώρα τον πήχη για Λευκωσία και Αθήνα. 
Όταν οι επικεφαλής της διπλωματίας των 
δύο ατμομηχανών της Ε.Ε., ο μεν πρώτος 
ενώπιον του Τσαβούσογλου, ο δε δεύτερος 
παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από τον 

επιτιθέμενο κατά Τουρκίας Μακρόν, δεν 
παρέλειψαν να εντάξουν στις τοποθετήσεις 
τους το όνομα Κύπρος (εκτός βεβαίως από 
Ελλάδα), αυτό σημαίνει, κατά τον θυμόσοφο 
λαό “πεδίον δόξης λαμπρόν’’. Η γαλλική 
λογική για εξέταση και επιπλέον κυρώ-
σεις κατά της Τουρκίας και η γερμανική 
παραδοχή ότι δεν μπορεί να γίνει σοβαρός 
διάλογος με την Άγκυρα έως ότου υπάρ-
χει το θέμα των παράνομων γεωτρήσεων, 
δεν κάνουν κάτι άλλο, παρά να ρίχνουν 
την μπάλα στο γήπεδο της Λευκωσίας. 
Η συζήτηση τόσο σε επίπεδο ΥΠΕΞ την 
13η Ιουλίου, όσο ακόμη και σε επίπεδο 
Αρχηγών - Κρατών (εκεί αναμένεται να 
καταλήξει τελικά), δεν μπορεί παρά να έχει 
ως αφετηριακή θέση από τη Δημοκρατία 
τη λογική της πρόταξης. Δηλαδή πρώτα 
άρση των προκλήσεων και απαράδεκτων 
αμφισβητήσεων και μετά εξέταση όποιου 
άλλου θέματος ή αιτήματος έχει η Άγκυ-
ρα. Η ευθυγράμμιση συμφερόντων με το 
Παρίσι αποτελεί χρυσή ευκαιρία - αλλά 
και βραχνά - καθώς δεν μπορεί από τη μια 
η Γαλλία να τεντώνει το σχοινί εναντίον 
της Άγκυρας, λόγω και των γεωτρήσεων, 
και η Λευκωσία να μην τραβάει κουπί. 
Αντίθετα σε αυτήν τη χρονική συγκυρία 
και πριν από τις οποιεσδήποτε εξελίξεις 
στο Κυπριακό (μετά την εκλογική διαδι-
κασία στα κατεχόμενα τον Οκτώβριο) θα 
πρέπει η Λευκωσία να “ριγάρει το γήπεδο” 
και σε κάθε περίπτωση να αποφύγει το… 
αυτογκόλ! Γιατί μόνο ως τέτοιο θα ήταν, 
υπό τις δοσμένες συνθήκες να μην ξεκι-
νήσει αιτούμενη το μέγιστο. Και να μην 
υποχωρήσει από αυτό αν δεν ικανοποιηθεί. 

Άθήνα και Λευκωσία πό-
νταραν πολλά στην υπό 

εξέλιξη πρωτοβουλία του 
κυρίου Μπορέλ, ο οποίος 
επεξεργάζεται και αναμέ-

νει εντολή από τους 26 
για ολική διαπραγμάτευση 

με την Άγκυρα, επί όλου 
του φάσματος των Ευρω-

τουρκικών σχέσεων



ΉΔΉ Ή ΑΘΉΝΑ ΈΧΈΙ ΚΑΤΑΝΟ-
ΉΣΈΙ ΟΤΙ Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ 
ΣΎΜΜΑΧΟΣ ΤΉΣ ΈΙΝΑΙ Ή 
ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΈΡΟ 
ΈΝΤΟΣ ΤΟΎ ΠΡΏΤΟΎ 15ΉΜΈ-
ΡΟΎ ΤΟΎ ΙΟΎΛΙΟΎ ΝΑ ΠΡΑΓ-
ΜΑΤΟΠΟΙΉΘΈΙ ΣΎΝΑΝΤΉΣΉ 
ΤΟΎ ΎΠΟΎΡΓΟΎ ΑΜΎΝΑΣ ΤΉΣ 
ΈΛΛΑΔΟΣ ΝΙΚΟΎ ΠΑΝΑΓΙΏ-
ΤΟΠΟΎΛΟΎ ΜΈ ΤΉ ΓΑΛΛΙΔΑ 
ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΎ ΦΛΟΡΑΝΣ 
ΠΑΡΛΙ,  ΠΡΟΚΈΙΜΈΝΟΎ ΝΑ 
ΠΈΣΟΎΝ ΟΙ ΤΈΛΙΚΈΣ ΎΠΟ-
ΓΡΑΦΈΣ ΓΙΑ  ΤΉΝ ΑΓΟΡΑ 
ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΉ ΣΤΟ ΠΟΛΈΜΙΚΟ 
ΝΑΎΤΙΚΟ ΤΏΝ ΔΎΟ ΎΠΈΡΣΎΓ-
ΧΡΟΝΏΝ ΓΑΛΛΙΚΏΝ ΦΡΈΓΑ-
ΤΏΝ ΒELH@RRA

Η 
παρενόχληση γαλλικών 
πολεμικών πλοίων 
από τουρκικές φρε-
γάτες στις 10 Ιουνίου 
2020 στην Ανατολική 
Μεσόγειο ήταν η στα-
γόνα που ξεχείλισε το 

ποτήρι στις ήδη τεταμένες σχέσεις Άγκυρας 
-  Παρισίου. Η Γαλλία ισχυρίστηκε ότι τα 
τουρκικά πολεμικά πλοία «έριξαν» τρεις 
φορές τα ραντάρ στο Courbet, ένα από τα 
γαλλικά πολεμικά πλοία που αναπτύχθηκαν 
στα ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου. Το 
περιστατικό αυτό δεν πέρασε απαρατή-
ρητο και αναπάντητο από τη Γαλλία και 
σηματοδότησε μια νέα ραγδαία επιδείνω-
ση στις σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών. 
Την Τρίτη που πέρασε, 30 Ιουνίου, η 
μόνιμη αντιπρόσωπος της Γαλλίας στο 
NATO Muriel Domenach γνωστοποίησε  
στον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, 
Γενς Στόλτενμπεργκ, την αποχώρηση της 
χώρας της από τη ναυτική επιχείρηση 
Sea Guardian στη Μεσόγειο. Η Άγκυρα 
όχι μόνο δεν σώπασε αλλά πέρασε με 
θράσος στην αντεπίθεση, απαιτώντας από 
τη Γαλλία να απολογηθεί «άνευ όρων» 
για το περιστατικό. Η γαλλο-τουρκική 
αντιπαράθεση προκαλεί ήδη τριγμούς 
στους κόλπους του ΝΑΤΟ, που χαϊδεύει 
μαζί με τη Γερμανία τον Τούρκο πειρατή 
της Ανατολικής  Μεσογείου. Η θαλάσσια 

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΗΠΑ - ΡΩΣΙΑΣ  

«Κίτρινη προειδοποίηση»
στην Ανατολική Μεσόγειο

όμως αυτή περιοχή αποτελούσε από την 
αρχαιότητα το «φυσικό» γήπεδο του Ελλη-
νισμού  και η προσπάθεια  της Άγκυρας  
να την μετατρέψει μέσα σε λίγα χρόνια 
σε τουρκική λίμνη εμπεριέχει μια δόση 
αλαζονείας. Μια ελληνογαλλική ναυτική 
συμμαχία με την υποστήριξη της Αιγύ-
πτου είναι ικανή να σταθεί ανάχωμα στη 
βουλιμία του Ερντογάν. Σε ένα άλλο επί-
πεδο, ΗΠΑ και Ρωσία έχουν τα δικά τους 
αντικρουόμενα συμφέροντα  και με την 
καχυποψία να μεγαλώνει,  όλα συναινούν 
σε μια διαρκή «κίτρινη προειδοποίηση» 
ενόψει θερμού επεισοδίου.

 Ήδη η Αθήνα έχει κατανοήσει ότι ο πιο 
αξιόπιστος σύμμαχός της είναι η Γαλλία και 
το πιθανότερο εντός του πρώτου 15ημέρου 
του Ιουλίου να πραγματοποιηθεί συνά-
ντηση του Υπουργού Άμυνας της Ελλάδος 
Νίκου Παναγιωτόπουλου με τη Γαλλίδα 
ομόλογό του Φλοράνς Παρλί,  προκειμένου 
να πέσουν οι τελικές υπογραφές για  την 
αγορά και ένταξη στο Πολεμικό Ναυτι-
κό των δύο υπερσύγχρονων γαλλικών 
φρεγατών Βelh@rra. Όπως αναφέρουν 
ελλαδικά ΜΜΕ, το «deal» της απόκτησης 
των φρεγατών - οι οποίες θα ενισχύσουν 
σημαντικά τον Ελληνικό Στόλο σε μία πε-
ρίοδο κλιμάκωσης της προκλητικότητας 
από την Άγκυρα - θα περιλαμβάνεται 
σε μία ευρύτερη συμφωνία αμοιβαίας 
στρατηγικής και αμυντικής συνεργασίας 

Ελλάδας - Γαλλίας.

Αυτό που ενόχλησε
την Άγκυρα 

Από την πλευρά της η Τουρκία βλέπει 
επίσης με εχθρότητα την επέκταση των 
συνεργασιών ασφαλείας της Γαλλίας με 
τους στρατηγικούς αντιπάλους της σε Μέση 
Ανατολή και Βόρεια Αφρική όπως την 
Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 
Η Γαλλία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος προ-
μηθευτής όπλων της Αιγύπτου και διατηρεί 
ναυτική βάση στα ΗΑΕ. Η συνεργασία της 
Γαλλίας με την Αίγυπτο και τα ΗΑΕ για τη 
στήριξη του Στρατάρχη Χαφτάρ και του 
LNA στην ανατολική Λιβύη ενάντια στο 
GNA του Σάρατζ της δυτικής Λιβύης, που 
υποστηρίζεται από την Τουρκία, θεωρεί-
ται ως αναπόσπαστο μέρος της γαλλικής 
πολιτικής για τον περιορισμό της τουρκι-
κής επιρροής σε ολόκληρη τη λεκάνη της 
Μεσογείου. Η απόκτηση, μάλιστα, από 
την TOTAL σημαντικών κοιτασμάτων 
πετρελαίου στην Ανατολική Λιβύη ένα 
μήνα μετά τη συνεργασία της με την ENI 
στην Κυπριακή ΑΟΖ  εκνεύρισε ακόμη 
περισσότερο την Τουρκία.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 
2019, μετά την έναρξη γεωτρήσεων στην 
Κυπριακή ΑΟΖ, η γαλλική φρεγάτα FS 
Aconit πραγματοποίησε τριήμερη άσκηση 
με την Κύπρο, ενώ τον Μάιο έπεσαν οι 

υπογραφές με τη Λευκωσία για τον ελλιμε-
νισμό των πολεμικών πλοίων της Γαλλίας  
στη ναυτική βάση Μαρί ως απάντηση στην 
ανακοίνωση της Τουρκίας ότι θα στείλει  
ξανά γεωτρύπανα στην κυπριακή ΑΟΖ.

Τα 3 θαλάσσια μέτωπα
Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία έχει 

αναπτύξει το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρί-
δας», με στόχο την προστασία όλων των 
θαλάσσιων δικαιωμάτων και πολιτικών 
συμφερόντων της σε τρεις θάλασσες. 
Τον Μάρτιο, η Άγκυρα πραγματοποίη-
σε τις μεγαλύτερες θαλάσσιες ασκήσεις 
ταυτόχρονα με περισσότερα από 100 
στρατιωτικά σκάφη στις τρεις θάλασσές 
της: τη Μεσόγειο, το Αιγαίο και τη Μαύ-
ρη Θάλασσα. Οι ασκήσεις ονομάζονται 
επίσης «Γαλάζια Πατρίδα». Η τουρκική 
προπαγάνδα διαμηνύει ότι τα πρόσφατα 
γεγονότα στην Ανατολική Μεσόγειο αποδει-
κνύουν τη βελτίωση του ναυτικού στόλου 
της χώρας, που κατάφερε να αποτρέψει τα 
σχέδια περιφερειακών δυνάμεων όπως 
της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου 
και άλλων δυνάμεων.

Το τουρκικό ναυτικό και η ίδια η Άγκυ-
ρα όντως διεκδικεί να καταστεί μια από 
τις δέκα ναυτικές δυνάμεις του κόσμου, 
σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας τις δι-
κές της φρεγάτες ανάμεσα σε άλλες 20 
ναυτικές υπερδυνάμεις. Ενώ η Τουρκία 

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@ 
sigmalive.com 

είναι μέλος του ΝΑΤΟ για περισσότερες 
από έξι δεκαετίες, υπό την ηγεσία του Προ-
έδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Άγκυρα 
κατάφερε να αναπτύξει την εγχώρια στρα-
τιωτική της ικανότητα. Όσον αφορά το 
γεωτρητικό πρόγραμμα στην Κυπριακή 
ΑΟΖ αλλά και τη Λιβύη, επιχείρησε και 
πέτυχε σε σημαντικό βαθμό να αλλάξει τους 
συσχετισμούς και τις ισορροπίες δυνάμε-
ων. Αφού αμφισβήτησε τις ενέργειες και 
διεκδικήσεις της Κυπριακής Δημοκρατία 
με τα γεωτρύπανα που συνόδευαν πολε-
μικά πλοία, παράλληλα διαφοροποίησε 
την πορεία του εμφυλίου πολέμου στη 
Λιβύη, αναπτύσσοντας ναυτικές δυνάμεις 
στην Ανατολική Μεσόγειο, παρέχοντας 
την πρόσφατα αναπτυγμένη τεχνολογία 
drone στην υπηρεσία της κυβέρνησης 
της Τρίπολης.

Στρατιωτικές δαπάνες Τουρ-
κίας - Ελλάδας - Κύπρου

Σε αντίθεση με Ελλάδα και Κύπρο, όπου 
οι στρατιωτικές δαπάνες συρρικνώνονται, 
από το 2007, οι δαπάνες της Τουρκίας για 
έρευνα και ανάπτυξη έχουν αυξηθεί ση-
μαντικά, τριπλασιάζοντας τα προηγούμενα 
επίπεδα. Σύμφωνα με μελέτες που έγιναν 
από έναν κορυφαίο όμιλο της τουρκικής 
αμυντικής βιομηχανίας, το 2019 οι αμυ-
ντικές δαπάνες της Άγκυρας ξεπέρασαν 
το 1,2 δις δολάρια. Η Τουρκία διαθέτει 
επίσης έναν σημαντικό υποβρύχιο στόλο 
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Δεν θα αρχίσω το άρθρο μου με 
ένα από τα χιλιάδες γνωμικά που 
έχουν διατυπωθεί από αρχαιοτά-

των χρόνων για την ανάγκη της Άμυνας. 
Εκείνο το οποίο πρωτίστως με ενδιαφέρει 
είναι η ουσιαστική και αποτελεσματική 
άμυνα της πατρίδας μου και η προς πό-
λεμο προπαρασκευή της. Έχει επαρκείς 
στρατιωτικές δυνάμεις αποτροπής η Κυ-
πριακή Δημοκρατία (ΚΔ); Αν, ναι, προς τι 
οι δηλώσεις του Προέδρου Αναστασιάδη 

περί του «τέλους του Κυπριακού Ελλη-
νισμού»;  Αν, όχι; Τις πταίει; 

Με το πρώτο ερώτημα, εάν έχει η ΚΔ 
επαρκείς στρατιωτικές δυνάμεις, γιατί ο 
Πρόεδρος έκαμε την τραγική δήλωση 
για το τέλος του Ελληνισμού στην Κύ-
προ; Δήλωση η οποία αποθαρρύνει τους 
Έλληνες και ενθαρρύνει τους εχθρούς 
μας. Εάν οι δυνάμεις της ΕΦ δεν είναι 
επαρκείς, τι έκανε από την εκλογή του 
στη θέση του ΠτΔ για να αλλάξει την 
τραγική αυτή κατάσταση; 

Χάριν του άρθρου θεωρώ ότι ο ΠτΔ 
αγνοεί τα θέματα της άμυνας ή δεν πι-
στεύει στην άμυνα, τι έκαναν οι διάφοροι 
αρχηγοί, υπαρχηγοί του ΓΕΕΦ και οι 
ανώτατοι αξιωματικοί της ΕΦ; Αν δια-
φωνούσαν, γιατί δεν κατήγγειλαν την 
Κυβέρνηση για την υποβάθμιση της 

άμυνας, γιατί συνηγορούσαν στη μείωση 
των Μονάδων, στην κατάργηση μεγάλου 
αριθμού φυλακίων και, το αισχρότερο, 
στη μείωση του χρόνου υπηρεσίας της 
στρατιωτικής θητείας; Αυτοί λοιπόν οι 
ανώτατοι αξιωματικοί έχουν πολύ μεγα-
λύτερη ευθύνη, γιατί είναι οι τεχνοκράτες 
της άμυνας που γνωρίζουν τον εχθρό 
και τις δυνατότητές του.

Από το 2004 και εντεύθεν ο κυπριακός 
Ελληνισμός έχει κουραστεί ν’ ακούει ότι 
η Κύπρος ως χώρα μέλος της ΕΕ είναι 
ισχυρή, ότι ο «ευρωστρατός» (ανύπαρκτος 
για όσους γνωρίζουν) είναι στο πλευρό μας, 
ότι η Κύπρος είναι το ΝΑ σύνορο της ΕΕ, 
ότι η ΑΟΖ της ΚΔ είναι ΑΟΖ της ΕΕ και 
διάφορα άλλα ψέματα και φαιδρότητες, 
που ηχούσαν εύηχα στ’ αφτιά του λαού, 
που τα ερμήνευε όπως ήθελε. Δυστυχώς, 

η πραγματικότητα είναι σκληρή.
Η Κύπρος αυτήν τη στιγμή κινδυνεύει 

να βλέπει και να θρηνεί αδύναμη τον 
βιασμό της ΑΟΖ της από τα κατοχικά 
γεωτρύπανα, όπως το 1974 οι βάρβαροι 
Τούρκοι εισβολείς βίαζαν και σκότωναν 
γυναίκες, άνδρες και μωρά. Το 1974 
υπήρχε το στοιχείο της προδοσίας, που 
εξ όσων είδαμε στη συνέχεια δεν είχε 
προδότη, γιατί κανένας δεν καταδικά-
στηκε. Υπενθυμίζω ότι το έγκλημα της 
προδοσίας είναι απαράγραπτο και πρέπει 
να το έχουν υπόψη τους όλοι.

Ομοίως, οι σημερινοί εταίροι μας, οι 
Ευρωπαίοι, όπως το 1974, παρακολου-
θούσαν απαθείς και ενίοτε χαιρεκακού-
ντες και εκ των υστέρων επισκέπτονταν 
το θύμα προσπαθώντας να δείξουν μια 
επιδερμική υποκριτική ευαισθησία, έτσι 

και σήμερα θα ενεργήσουν κατά τρόπον 
ανάλογο.

Αυτήν τη φορά δεν θα υπάρχει καμιά 
δικαιολογία, γιατί οι εκάστοτε κυβερνήσεις 
είχαν στη διάθεσή τους τα δισεκατομμύ-
ρια του Ταμείου Αμυντικής Θωράκισης 
(ΤΑΘ), των οποίων -εν τη σοφία τους-  οι 
«βολευτές» ενέκριναν τη δυνατότητα δι-
άθεσης για άλλους σκοπούς. Δυστυχώς, 
το θέμα των κονδυλίων του ΤΑΘ και της 
οικοδόμησης ικανών δυνάμεων αποτρο-
πής στην ΚΔ κανένα πολιτικό κόμμα δεν 
το χειρίστηκε με σοβαρότητα, ούτε πρόε-
δρος της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής 
ή μέλη της εν λόγω Επιτροπής το κατήγ-
γειλαν στον ΚΥΡΙΑΡΧΟ κυπριακό λαό. 
Σύμφωνα με άρθρα και εισηγήσεις σε 
ημερίδες, από άριστους αξιωματικούς του 
Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού 

και της Πολεμικής Αεροπορίας, η ΚΔ 
αν αξιοποιούσε ορθά τα κονδύλια του 
ΤΑΘ σήμερα θα είχε ισχυρότερες ΕΔ 
και μάλιστα πολεμικά πλοία και πολε-
μική αεροπορία, κάτι που στο πλαίσιο 
ενός ισχύοντος ΔΕΑΧ θα ανέτρεπε εις 
βάρος της Τουρκίας το ισχύον ισοζύ-
γιο δυνάμεων, που σήμερα, σύμφωνα 
με ψυχρούς υπολογισμούς, είναι υπέρ 
της και μάλιστα με μια ΚΔ έρμαιο στις 
ορέξεις της. 

Έστω και τώρα, εφόσον ο ΠτΔ έχει 
συνειδητοποιήσει την τραγική στρατιωτική 
κατάσταση, για την οποία φέρει μεγάλη 
ευθύνη, ας προχωρήσει τάχιστα σε εξοπλι-
σμούς και  συνομολόγηση στρατιωτικών 
συμμαχιών πρώτα με την Ελλάδα και με 
το Ισραήλ, χώρες με τις οποίες έχουμε 
κοινά συμφέροντα.

Ευθύνες για τα χάλια της κυπριακής άμυνας

ΑΝΤΗΣ ΛΟΪΖΟΥ

στην περιοχή. Εκτός από μια νέα σειρά 
φρεγατών και κορβέτες, γνωστό και ως το 
πρόγραμμα MILGEM, η τουρκική βιομη-
χανία όπλων  έρχεται να προμηθεύσει τον 
στόλο με μια νέα σειρά τορπιλών, πυραύ-
λων καθώς και εξοπλισμό για τορπίλες. 
Η εκπλήρωση αυτής της δέσμευσης για 
εκσυγχρονισμό του τουρκικού ναυτικού 
ήταν και μέρος του σχεδίου διαφήμισης/
προώθησης της αμυντικής βιομηχανίας 
της Άγκυρας στο εξωτερικό για πωλήσεις. 
Το Τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό είχε μέχρι 
σήμερα 112 στρατιωτικά σκάφη, αλλά η 
Άγκυρα σχεδιάζει να προσθέσει συνολικά 
24 νέα πλοία - τα οποία περιλαμβάνουν 
τέσσερεις φρεγάτες – πριν από την 100ή 
επέτειο της ίδρυσης της Τουρκικής Δη-
μοκρατίας το 2023. Έπραξε, άραγε, κάτι 
ανάλογο η Αθήνα για τη συμπλήρωση 
των 200 χρόνων από την Ελληνική Επα-
νάσταση; Για την αμυντική θωράκιση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας τα περιθώρια 
είναι περιορισμένα, όχι λόγω έλλειψης 
χρημάτων (εξάλλου αυτά σπαταλήθηκαν 
για άλλους σκοπούς), αλλά εξαιτίας της 
αδράνειας και της αδιαφορίας των εκά-
στοτε «πεφωτισμένων» ηγετών και κυ-
βερνήσεων, που βάφτισαν «πατριωτικό 
ρεαλισμό» τον νεο-ραγιαδισμό. Το παιχνίδι 
στην Ανατολική Μεσόγειο δεν χάθηκε, 
αλλά μόλις άρχισε. Το ζήτημα είναι αν 
θέλουμε να είμαστε παίκτες ή θεατές με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται την επόμενη μέρα.   

Καχυποψία ΗΠΑ για Ρωσία 
Από την αρχή του συριακού εμφυλίου 

πολέμου, η Μόσχα άρχισε να αυξάνει την 
παρουσία της εκεί, χτίζοντας μια μεσογει-
ακή ναυτική δύναμη. Σε αντάλλαγμα για 
την υποστήριξη που έδωσε η Μόσχα στο 
καθεστώς Άσαντ στον εμφύλιο πόλεμο, η 
Δαμασκός επέτρεψε στη Μόσχα να έχει 
μεγαλύτερη πρόσβαση στη Μεσόγειο, 
χρησιμοποιώντας τα λιμάνια της χώρας 
για τις ναυτικές εγκαταστάσεις της. 

Όμως, ενώ η Ρωσία έχει αυξήσει τις 
ναυτικές δυνάμεις της στην περιοχή, δεν 
βοήθησε τον Χαφτάρ της Λιβύης να διεκ-
δικήσει την Τρίπολη, καθώς οι τουρκικές 
υποστηριζόμενες δυνάμεις τις διώχνουν 
αποτελεσματικά από το δυτικό τμήμα της 
χώρας. Την ανησυχία των ΗΠΑ για την 
αυξανόμενη ρωσική ναυτική παρουσία 
στην Ανατολική Μεσόγειο, «σε μιαν από 
τις πιο στρατιωτικοποιημένες ζώνες του 
κόσμου», εξέφρασε πριν από λίγες ημέ-
ρες ο Ναύαρχος James Foggo, επικεφαλής 
των Αμερικανικών Ναυτικών Δυνάμεων 
Ευρώπης και Αφρικής (NAVEUR), σε ένα 
σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Δι-
εθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. 
Προειδοποίησε σε αυτό το πλαίσιο ότι η 
Μόσχα θα μπορούσε να ενισχύσει την 
κυριαρχία της στην περιοχή εάν της επι-
τραπεί να κερδίσει τη θέση της στη Λιβύη.



Τα αίτια της απαξίωσης της άμυνας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η ΚΔ ΠΡΈΠΈΙ 
ΈΠΈΙΓΌΝΤΩΣ ΝΑ 
ΑΝΑΘΈΩΡΗΣΈΙ ΤΙΣ 
ΘΈΣΈΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΔΩΣΈΙ ΒΑΡΎΤΗΤΑ  
ΣΤΌΎΣ ΤΡΈΙΣ ΚΎΡΙ-
ΌΎΣ ΣΎΝΤΈΛΈΣΤΈΣ 
ΤΗΣ ΑΜΎΝΑΣ, ΓΙΑ 
ΝΑ ΈΝΔΎΝΑΜΩΣΈΙ 
ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΙΣΧΎ ΠΡΌΣ 
ΌΦΈΛΌΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ, 
ΑΛΛΑ  ΚΑΙ ΤΌΎ 
ΗΘΙΚΌΎ ΤΌΎ ΛΑΌΎ

H 
άμυνα ενός κράτους 
βασίζεται σε τρεις 
κύριους συντελεστές: 
Την ύπαρξη πολιτικής 
βούλησης, τη διάθε-
ση των απαραίτητων 
οικονομικών πόρων 

και την καλλιέργεια πνεύματος αντίστασης 
στον λαό. Στην  ημικατεχόμενη πατρίδα 
μας, η άμυνα της ΚΔ είναι αποδυναμω-
μένη και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
πάσχουν οι κύριοι συντελεστές στους 
οποίους βασίζεται.

Πολιτική Βούληση: Ελλείπει η ανα-
γκαία πολιτική βούληση και αυτό εκτιμάται 
ότι οφείλεται στην υποτίμηση της αξίας 
της στρατιωτικής ισχύος, ως βασικού 
συντελεστή της εθνικής ισχύος και στην 
υποβάθμιση της τουρκικής στρατηγικής 
που στοχεύει στον έλεγχο όλης της Κύπρου. 

Η στρατιωτική ισχύς συμβάλλει και 
στην ενίσχυση των υπόλοιπων συντελεστών 
εθνικής ισχύος. Της οικονομίας, διπλω-
ματίας και πληροφοριών. Οι συντελεστές 
εθνικής ισχύος αλληλοϋποστηρίζονται . 

Η τουρκική στρατηγική για έλεγχο 
όλης της Κύπρου αποτελεί θανάσιμο 
κίνδυνο για τον Κυπριακό Ελληνισμό. 
Ακολουθείται συστηματικά και μέχρι 
σήμερα υλοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό 
με την κατάληψη του 37% του  εδάφους 
της ΚΔ. Η κατοχή επεκτάθηκε και στην 
ΑΟΖ της Κύπρου . Οι δυνάμεις κατοχής 
ενισχύονται συνεχώς. 

Σήμερα η αποδυναμωμένη Εθνική 

Φρουρά (ΕΦ)  και η υποβάθμιση του 
δόγματος του ΕΑΧ Κύπρου – Ελλάδας 
αποδεικνύουν ότι δεν δίδεται η δέου-
σα βαρύτητα στη στρατιωτική ισχύ. Η 
διατήρηση στο τραπέζι των συνομιλι-
ών, της λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας (ΔΔΟ), που απέρριψε με 
δημοψήφισμα ο Κυπριακός Ελληνισμός 
το 2004 (σχέδιο Ανάν), επειδή μετατρέπει 
την Κύπρο σε τουρκικό προτεκτοράτο και 
η θέση μας για αποστρατιωτικοποίηση 
του κυπριακού Κράτους μετά τη λύση 
(να μην έχει δικαίωμα να έχει ένοπλες 
δυνάμεις), καταδεικνύουν ότι:

• Δεν έχει συνειδητοποιηθεί στον βαθμό 
που θα έπρεπε, ο θανάσιμος κίνδυνος 
της τουρκικής απειλής για έλεγχο όλης 
της Κύπρου, ούτε 

• η αξία της στρατιωτικής ισχύος, για την 
επιβίωση ενός κράτους (μία αφοπλισμένη 
Κύπρος θα είναι έρμαιο της τουρκικής 
αρπακτικότητας). 

 Οι κυβερνήσεις της ΚΔ και μεγάλο 
μέρος του πολιτικού κόσμου στηρίζονται  
στο όπλο της διπλωματίας για την προ-
σπάθεια επίλυσης του Κυπριακού και 
την προστασία της Κύπρου από την επι-
θετικότητα της Τουρκίας και δεν δίδουν 

βαρύτητα στην άμυνα. Οι υποστηρικτές 
της ενίσχυσης της άμυνας κατακρίνονται  
ότι επιδιώκουν λύση του Κυπριακού με 
στρατιωτικά μέσα και αυτό θα οδηγήσει 
στην καταστροφή του Κυπριακού Ελλη-
νισμού, λόγω του τεράστιου ανισοζυγίου 
δυνάμεων μεταξύ Τουρκίας - Κύπρου. Το 
επιχείρημα αυτό είναι ανυπόστατο. Οι υπο-
στηρικτές της ενίσχυσης της άμυνας έχουν 
την αίσθηση της πραγματικότητας και του 
συσχετισμού δυνάμεων. Δεν επιδιώκουν 
λύση του Κυπριακού με στρατιωτικά μέσα, 
ούτε τη  συγκρότηση μεγάλου στρατού 
για να ανταγωνιστεί τον τουρκικό, γιατί 
αυτό είναι αδύνατο. Αυτό που επιδιώκουν 
είναι τη  μετατροπή της ΕΦ σε έναν μικρό, 
αλλά σύγχρονο και αξιόμαχο στρατό με 
ικανές δυνάμεις ξηράς, θαλάσσης, αέρος 
και υψηλό αγωνιστικό φρόνημα, για να: 

• Εμπεδώνει το αίσθημα ασφάλειας του 
λαού, με την ενίσχυση της δυνατότητας 
αυτοάμυνας. Σε μια κρίση δεν θα έρθουν 
ξένοι να μας προστατεύσουν, αν εμείς δεν 
ασκήσουμε το δικαίωμα της αυτοάμυνας. 

• Λειτουργεί αποτρεπτικά στην τουρκική 
επιθετικότητα. Η Τουρκία να υπολογίζει 
κόστος σε αίμα και διεθνή κατακραυγή 
σε μια νέα επιθετική ενέργειά της κατά 
της Κύπρου.

• Ενισχύει τη διπλωματική ικανότητα 
της ΚΔ και τη δυνατότητά της να συνάπτει 
αμυντικές συμμαχίες, που απαιτούν κοινή 
συνεισφορά στην ασφάλεια και ιδιαίτερα 
τη διάθεση αεροναυτικών δυνάμεων για 
τον έλεγχο του θαλάσσιου και εναέριου 

χώρου που διασυνδέει τις σύμμαχες χώρες. 
Η αποδυνάμωση της άμυνας συμβάλλει 

στην ανάπτυξη πνεύματος ηττοπάθειας 
στον Κυπριακό Ελληνισμό . 

Χρηματικοί πόροι: Υπάρχει επάρκεια 
χρηματικών πόρων από το Ταμείο Αμυ-
ντικής Θωράκισης  (ΤΑΘ) της ΚΔ, αλλά η 
πρακτική των κυβερνήσεών μας είναι να 
διαθέτουν μόνο μικρό μέρος του για τις 
ανάγκες της ΕΦ, με δυσμενείς επιπτώσεις 
στο αξιόμαχό της και τη στέρησή της από 
πολεμικό ναυτικό και αεροπορία. Οι ανά-
γκες εκσυγχρονισμού και συμπλήρωσης 
των μέσων και οπλικών συστημάτων της 
είναι πολύ μεγάλες και επείγουσες.  

Πνεύμα αντίστασης: Σήμερα, παρά 
την κρισιμότητα της κατάστασης, λόγω της 
επέκτασης της τουρκικής κατοχής στην 
ΑΟΖ της Κύπρου και τον κίνδυνο κλιμά-
κωσης της κρίσης, λόγω της επιθετικότητας 
της Τουρκίας και κατά της Ελλάδας, με 
επιπτώσεις και στην Κύπρο, δεν γίνεται 
η αναγκαία ψυχολογική προετοιμασία 
του λαού και η καλλιέργεια πνεύματος 
αντίστασης, ούτε προωθείται επείγουσα 
ενίσχυση της ΕΦ και αναζωογόνηση του 
δόγματος ΕΑΧ.

Συμπερασματικά, η ΚΔ πρέπει 
επειγόντως να αναθεωρήσει τις θέσεις 
της και να δώσει βαρύτητα  στους τρεις 
κύριους συντελεστές της άμυνας, για να 
ενδυναμώσει τη   στρατιωτική της ισχύ 
προς όφελος και της  διπλωματικής, αλλά 
και του ηθικού του λαού. 

* Αντιστράτηγος ε.α.
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ΑΝΤΊ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟ-
ΝΤΑΊ ΟΊ ΚΟΊΝΈΣ ΣΤΡΑ-
ΤΊΩΤΊΚΈΣ ΑΣΚΉΣΈΊΣ 
ΤΉΣ ΈΦ ΜΈ ΦΊΛΊΚΑ 
ΓΈΊΤΟΝΊΚΑ ΚΡΑΤΉ (Π.Χ. 
ΜΈ ΊΣΡΑΉΛ, ΈΛΛΑΔΑ, 
ΑΊΓΥΠΤΟ, ΓΑΛΛΊΑ Κ.ΛΠ.), 
ΩΣΤΈ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΈΤΑΊ 
Ή ΑΠΟΤΡΈΠΤΊΚΉ ΊΚΑ-
ΝΟΤΉΤΑ ΤΉΣ ΈΦ, ΑΛΛΑ 
ΚΑΊ ΝΑ ΈΜΠΈΔΩΝΈΤΑΊ 
ΤΟ ΑΊΣΘΉΜΑ ΑΣΦΑΛΈΊ-
ΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΉΘΥΣΜΟ, 
ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΊ ΟΊ 
ΑΣΧΈΤΈΣ ΜΈ ΤΉΝ ΑΜΥ-
ΝΑ ΤΉΣ ΧΩΡΑΣ ΑΣΚΉ-
ΣΈΊΣ Έ-Δ. ΤΑΥΤΊΣΑΜΈ, 
ΜΈ ΛΊΓΑ ΛΟΓΊΑ, ΤΉΝ 
ΑΝΘΡΩΠΊΣΤΊΚΉ ΥΠΟ-
ΧΡΈΩΣΉ  ΠΟΥ ΈΧΈΊ ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ ΣΈ ΠΈΡΊΠΤΩΣΉ 
ΑΤΥΧΉΜΑΤΩΝ, ΜΈ ΤΉΝ  
ΑΜΥΝΑ ΤΉΣ ΧΩΡΑΣ!

ΑΝΔΡΈΑΣ ΠΈΝΤΑΡΑΣ*

Η υποχρέωση έρευνας-διάσωσης και 
η άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ό
πως είναι γνωστό, 
μια εκ των βασικών 
υποχρεώσεων των 
κρατών που απορ-
ρέει από το Διεθνές 
Δίκαιο (άρθρο 98 
της UNCLOS) είναι 

η ευθύνη Έρευνας και Διάσωσης (Ε-Δ) 
εντός της περιοχής ελέγχου πτήσεων (FIR) 
των χωρών. Πρόκειται για μια καθαρά 
ανθρωπιστική αποστολή, αφού αυτή 
σχετίζεται με τη διάσωση ανθρώπινων 
ζωών ύστερα από αεροπορικά και ναυ-
τικά ατυχήματα.

Παρά το γεγονός ότι η Ε-Δ δεν απο-
τελεί κυριαρχικό δικαίωμα του κράτους, 
αλλά  υποχρέωση εκπηγάζουσα από 
τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου σε αν-
θρωπιστικής φύσεως ζητήματα, εντού-
τοις η ικανότητα του κράτους να  ασκεί 
την αρμοδιότητα αυτή με επάρκεια και 
αξιοπιστία έχει μεγάλη σημασία στην 
παρουσία και λειτουργία του κράτους 
στο διεθνές σύστημα και  κατ’ επέκτασιν 
στη δυνατότητα άσκησης της κυριαρχίας 
και των κυριαρχικών του δικαιωμάτων. 
Εξ ου και μια από τις παράνομες δι-

εκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο 
είναι η άσκηση του δικαιώματος Ε-Δ 
ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, που 
ως γνωστόν διχοτομεί το Αιγαίο από 
βορρά προς νότο. 

Στην Κύπρο, την αρμοδιότητα Ε-Δ 
στο FIR Λευκωσίας συνέχισαν να την 
έχουν οι Βρετανοί και μετά την ανακή-
ρυξη της Δημοκρατίας το 1960, επειδή 
το νεοσύστατο τότε κράτος δεν είχε ούτε 
τα μέσα (ελικόπτερα, αεροσκάφη, πλωτά 
μέσα κ.λπ.), ούτε το θεσμικό πλαίσιο, ούτε 
και τους κατάλληλους μηχανισμούς σε 
κυβερνητικό επίπεδο.  

Στα μέσα της δεκαετίας του ‘90, 
ψηφίσθηκε ο νόμος 5(ΙΙΙ)94 με τον 
οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) και 
δη το Υπουργείο Άμυνας αναλάμβανε 
την υποχρέωση Ε-Δ στο FIR Λευκω-
σίας.  Για τον σκοπό αυτό ιδρύθηκε 
το Κέντρο Συντονισμού  Έρευνας και 
Διάσωσης (ΚΣΕΔ) ως μονάδα της Δι-
οίκησης Αεροπορίας του ΓΕΕΦ, το 
οποίο επανδρώθηκε εξολοκλήρου 
από προσωπικό της ΕΦ. 

Παρά την ψήφιση όμως του νόμου και 
εξαιτίας διαφόρων λόγων που δεν είναι 

του παρόντος να αναλυθούν, οι Βρετανοί 
συνέχισαν να έχουν την ευθύνη της Ε-Δ 
σε συνεργασία με το ΚΣΕΔ της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. Η οριστική ανάληψη 
της ευθύνης της Ε-Δ από την ΚΔ έγινε 
το 2002, με σχετική τελετή που έγινε στο 
αεροδρόμιο Λάρνακας. 

Να σημειώσουμε, βέβαια, εδώ, 
ότι η Ε-Δ δεν έχει καμιάν απολύτως 
σχέση με την αμυντική ικανότητα της 
χώρας. Ανέφερα και προηγουμένως 
ότι πρόκειται για μιαν ανθρωπιστική 
αποστολή, την οποία μπορούν να φέ-
ρουν εις πέρας και άλλες υπηρεσίες 
του κράτους που είναι πλέον αρμόδιες 
για τον σκοπό αυτό. Η Κύπρος είναι η 
μόνη χώρα της ΕΕ, ίσως και παγκοσμί-
ως, που την ευθύνη Ε-Δ την έχουν οι 
Ένοπλες Δυνάμεις. Κατά κανόνα, την 
ευθύνη της Ε-Δ έχουν τα Υπουργεία 
Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ στην Αγγλία 
την ευθύνη Ε-Δ έχει ιδιωτική εταιρεία 
με δικά της μέσα. Για τα κυπριακά δε-
δομένα, όμως, η ανάθεση της ευθύνης 
του ΚΣΕΔ στην ΕΦ ήταν μονόδρομος 
για την ΚΔ, διότι, με βάση το Σύνταγ-
μα του 1960, μόνον ο Στρατός (ΕΦ) 

και η Αστυνομία θεωρούνται σώματα 
ασφάλειας και είναι οι μόνες υπηρεσίες 
του κράτους που μπορούν να φέρουν 
οπλισμό ή να χρησιμοποιούν μέσα που 
φέρουν οπλισμό.

 Να διευκρινίσουμε, βέβαια, ότι, με βάση 
τον νόμο περί Ε-Δ, όλα τα διατιθέμενα  
μέσα  της Κυπριακής Δημοκρατίας (ε/π, 
α/φη, πλωτά μέσα) καθώς και στρατιω-
τικό προσωπικό (ομάδες καταδρομών - 
υποβρυχίων καταστροφών), τίθενται στη 
διάθεση του ΚΣΕΔ για σκοπούς Ε-Δ. 

Από την 1η Μαρτίου 2010,  για κά-
ποιους λόγους που δεν έγιναν γνωστοί, 
το ΚΣΕΔ αποσπάστηκε από την ΕΦ και  
κατέστη ανεξάρτητη υπηρεσία υπαγόμε-
νη απ’ ευθείας στο Υπουργείο Άμυνας. 
Δεν γνωρίζουμε, αν η απόφαση αυτή 
έτυχε νομοτεχνικής επεξεργασίας από 
τη νομική υπηρεσία του κράτους και αν 
δόθηκε η έγκριση, γιατί, κατά την άποψή 
μου, είναι  παράνομη και αντισυνταγ-
ματική, με ευρύτερες  επιχειρησιακές 
και πολιτικές επιπτώσεις. Και τούτο, 
διότι, ως στρατιωτική υπηρεσία που 
εξακολουθεί να είναι μέχρι σήμερα το 
ΚΣΕΔ (πρόκειται για στρατιωτική μονάδα 

με Πίνακα Οργανώσεως Υλικού ΠΟΥ), 
δεν μπορεί να υπάγεται απ’ ευθείας στο 
Υπουργείο Άμυνας. Το άρθρο 129 του 
Συντάγματος καθορίζει ως δυνάμεις 
ασφαλείας του κράτους τον Στρατό (ΕΦ 
σήμερα) και την Αστυνομία. Δεύτερη 
ανεξάρτητη  στρατιωτική δύναμη, όπως 
είναι το ΚΣΕΔ, δεν μπορεί να υπάρξει 
χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος. 
Διότι κατ’ αυτόν το τρόπο δημιουργείται 
μια τρίτη δύναμη ασφάλειας, το ΚΣΕΔ, 
μη προβλεπόμενη από το Σύνταγμα. 

Εάν, βεβαίως, υπάρξει ο  ισχυρισμός 
ότι το ΚΣΕΔ δεν είναι στρατιωτική, 
αλλά δημόσια υπηρεσία (οπότε δικαι-
ολογείται η υπαγωγή της στο ΥΠΑΜ), 
πώς μπορεί μια δημόσια υπηρεσία 
να χρησιμοποιεί στρατιωτικά εξο-
πλισμένα μέσα (ελικόπτερα, πλωτά 
μέσα) και στρατιωτικό προσωπικό 
για τους σκοπούς επιχειρήσεων Ε-Δ; 
Και, δεύτερον, πώς  μια υπηρεσία του 
Δημοσίου στελεχώνεται στο 100% από 
στρατιωτικό προσωπικό και πώς λει-
τουργεί με βάση τους στρατιωτικούς 
κανονισμούς και όχι τον νόμο περί 
δημόσιας υπηρεσίας;

Από την 1η Μαρτίου 
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Πέραν των πιο πάνω ατυχών 
αποφάσεων που παραβιάζουν 
το Σύνταγμα, υπάρχει και κάτι 

άλλο, εξίσου σοβαρό. Το Υπουργικό 
Συμβούλιο εξέδωσε το Διάταγμα Αρ. 
5131/28.12.2018, σύμφωνα με το οποίο 
ο εκάστοτε διοικητής του ΚΣΕΔ μπορεί 
να κινητοποιεί αεροναυτικά μέσα (ε/π, 
αεροσκάφη, πλωτά μέσα της ΕΦ και 
της Αστυνομίας), καθώς και στρατιωτι-
κό προσωπικό  για σκοπούς Ε-Δ, χωρίς 
προηγούμενη έγκριση των κατά νόμον 
υπευθύνων για την οποιαδήποτε χρήση 
αυτών των μέσων και του προσωπικού, 
Αρχηγών της ΕΦ και της Αστυνομίας. Με 
λίγα λόγια, στην Κυπριακή Δημοκρατία 
υπάρχει μια δεύτερη στρατιωτική δύναμη 

που ονομάζεται ΚΣΕΔ, είναι υπεράνω των 
σωμάτων ασφαλείας (ΕΦ και Αστυνομίας) 
και έχει προτεραιότητα στη χρήση των 
πτητικών και πλωτών μέσων, καθώς και 
προσωπικού της ΕΦ και της Αστυνομίας! 

Αυτή η διαδικασία (η χρήση δηλ. 
πολεμικών μέσων) από ένα τρίτο στρα-
τιωτικό σώμα, που δεν προβλέπεται από 
το Σύνταγμα, και χωρίς τα μέσα αυτά να 
του ανήκουν, πέραν της συνταγματικής 
εκτροπής, αλλά και των σοβαρών επιχει-
ρησιακών προβλημάτων που δημιουργεί, 
αφού, προκειμένου οι Αρχηγοί ΓΕΕΦ και 
Αστυνομίας να χρησιμοποιήσουν τα μέσα 
αυτά, θα πρέπει προηγουμένως να παίρ-
νουν έγκριση από τον χαμηλόβαθμο και 
υφιστάμενο του Αρχηγού ΓΕΕΦ διοικη-

τή του ΚΣΕΔ, είναι αντίθετη με βασικές 
αρχές του πολιτικού ελέγχου των Ενό-
πλων Δυνάμεων και της δημοκρατικής 
λειτουργίας του κράτους.

Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να επι-
σημάνω είναι ότι, μέσω της υπερπροβολής  
από τα ΜΜΕ των δραστηριοτήτων του 
ΚΣΕΔ με έμφαση στις ασκήσεις Ε-Δ με 
σκάφη και αεροσκάφη φιλικών χωρών, 
έχει εμπεδωθεί η λανθασμένη εικόνα στην 
κοινή γνώμη ότι αυτή η συνεργασία έχει 
αμυντική διάσταση και ότι περίπου τα ξένα 
αυτά σκάφη θα υπερασπισθούν τα κυρι-
αρχικά δικαιώματα της ΚΔ στην ΑΟΖ. Δεν 
είναι άσχετη με αυτό η απογοήτευση που 
υπάρχει σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού 
από την αδυναμία των φιλικών χωρών, 

εταιρείες των οποίων δραστηριοποιούνται 
στην ΑΟΖ, να παρεμποδίσουν τις έρευ-
νες και τις γεωτρήσεις που παράνομα 
η Τουρκία διεξάγει στη θάλασσά μας. 
Με λίγα λόγια, αντί να προβάλλονται οι 
κοινές στρατιωτικές ασκήσεις της ΕΦ με 
φιλικά γειτονικά κράτη (π.χ. με Ισραήλ, 
Ελλάδα, Αίγυπτο, Γαλλία κ.λπ.), ώστε να 
προβάλλεται η αποτρεπτική ικανότητα της 
ΕΦ, αλλά και να εμπεδώνεται το αίσθημα 
ασφάλειας στον πληθυσμό, προβάλλο-
νται οι άσχετες με την άμυνα της χώρας 
ασκήσεις Ε-Δ. Ταυτίσαμε, με λίγα λόγια, 
την ανθρωπιστική υποχρέωση  που έχει 
το κράτος σε περίπτωση ατυχημάτων, με 
την  άμυνα της χώρας!

*Αντιστράτηγος ε.α.

Δεύτερη στρατιωτική δύναμη



ΚΛΕΑΡΧΟΣ  
Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*

Α
υτό το άρθρο συσχετίζεται 
με την ανάλυσή μου στη 
«Σημερινή» της 28ης 
Ιουνίου 2020, υπό τον 
τίτλο «Υπάρχουν βασα-
νιστήρια στην Τουρκία 
και στα κατεχόμενα;».  

Σε εκείνη την ανάλυση, εξήγησα γιατί η 
Τουρκία έχει γίνει συνώνυμη με τα βα-
σανιστήρια. Σήμερα, υπό το φως νέων 
εκθέσεων, θα εξακριβώσω εάν η Τουρκία 
έχει γίνει συνώνυμη με την ατιμωρησία. 

(Η προηγούμενη ανάλυσή μου βρί-
σκεται στο https://simerini.sigmalive.
com/article/2020/6/28/uparkhoun-
basanisteria-sten-tourkia-kai-sta-
katekhomena/)

Η ουσία της ατιμωρησίας
Το διαδικτυακό λεξικό της Οξφόρδης 

ορίζει την αγγλική λέξη «impunity», δηλα-
δή «ατιμωρησία», ως «εξαίρεση από την 
τιμωρία ή την ελευθερία από τις βλαβε-
ρές συνέπειες μιας δράσης». Προσθέτει  
ότι η άμεση αρχαία ρίζα της αγγλικής 
λέξης «impunity» είναι η λατινική λέξη 
«impunis», δηλαδή «χωρίς ποινή» (δείτε: 
www.lexico.com/definition/impunity).

Με τη σειρά της, η σχετική λατινική 
λέξη «punis» έχει ως ρίζα την ελληνική 
λέξη «ποινή». Ως εκ τούτου, η ατιμωρησία 
ισοδυναμεί με την απουσία της αναγκαίας 
ποινής και έρχεται σε αντίθεση με το κρά-
τος δίκαιου, η βάση του οποίου είναι ότι 
«κανένας δεν είναι πάνω από τον νόμο».

Στην πράξη, η ατιμωρησία προκύπτει 
όποτε ένα κράτος, μία κυβέρνηση, ένας 
οργανισμός ή κάποιο άτομο φαίνεται πως 
έχει διαπράξει ένα έγκλημα ή κάποιαν 
άλλη παράνομη πράξη, αλλά, για ανάρ-
μοστο λόγο, δεν έχει υποστεί οποιαδή-
ποτε αποτελεσματική έρευνα, κατηγορία, 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΝΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Υπάρχει ατιμωρησία
στην Τουρκία και στα κατεχόμενα;

καταδίκη και ποινή. 
Όπως αποδεικνύεται από την ιστορία 

της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ), η ατι-
μωρησία γίνεται ακόμη πιο ειδεχθής σε 
περιπτώσεις που έχουν προφανώς δια-
πραχθεί μαζικά εγκλήματα πολέμου και 
σχετικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, αλλά διαδοχικοί Γενικοί 
Γραμματείς του Οργανισμού των Ηνω-
μένων Εθνών (ΟΗΕ) έχουν ουσιαστικά 
κλείσει τα μάτια τους και ποτέ δεν έχουν 
απαιτήσει δημοσίως την απονομή της 
διευθνούς ποινικής δικαιοσύνης. 

Οι «τρεις πυλώνες» της 
ατιμωρησίας στην Τουρκία

Η φερόμενη επικράτηση της ατιμωρη-
σίας στην Τουρκία είναι το θέμα διαφόρων 
εκθέσεων, όπως: «Disrupting the Shield 
of Impunity: Security Officials and Rights 
Violations in Turkey» των Mehmet Atilgan 
και Serap Isik (Μάρτιος 2012) · «Time 
for Justice: Ending Impunity for Killings 
and Disappearances in 1990s Turkey» 
της Human Rights Watch (Σεπτέμβριος 
2012) · και «Impunity: An Unchanging 
Rule in Turkey» των Υπερασπιστών των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ιούνιος 2020). 

(Δείτε: www.tesev.org.tr/wp-content/
uploads/report_Disrupting_The_Shield_
Of_Impunity_Security_Officials_And_
Rights_Violations_In_Turkey.pdf, www.
hrw.org/report/2012/09/03/time-
justice/ending-impunity-killings-and-
disappearances-1990s-turkey και https://
fidu.it/wp-content/uploads/2020/06/
IMPUNITY-AN-UNCHANGING-RULE-
IN-TURKEY.pdf αντίστοιχα.)

Η τελευταία από αυτές τις εκθέσεις, 
του Ιουνίου του 2020, έχει  αγγλικό τίτ-
λο, που μεταφράζεται στα Ελληνικά ως 
«Ατιμωρησία: Ένας αμετάβλητος κανό-

νας στην Τουρκία». Παρουσίασε άφθο-
να αποδεικτικά στοιχεία για τα κρατικά 
βασανιστήρια, τη σχετική κάλυψη και τη 
μακρόχρονη ατιμωρησία στην Τουρκία. 
Μάλιστα, διαπίστωσε ότι η ατιμωρησία 
είναι ενδημική στο τουρκικό κράτος: 

«Στην Τουρκία, η ατιμωρησία δεν είναι 
ούτε ένα νέο πρόβλημα, ούτε μια παρέκκλιση, 
αλλά, μάλλον, είναι ο κανόνας όταν δια-
πράττεται παραβίαση δικαιωμάτων εναντίον 
ατόμων από κρατικούς αξιωματούχους».

Προσπαθώντας να αιτιολογήσει την 
ενδημική ατιμωρησία στην Τουρκία, 
αυτή η νέα έκθεση παρείχε την ακό-
λουθη εξήγηση: 

«Η πολιτική της Τουρκίας υπέρ της 
ατιμωρησίας έχει τρεις πυλώνες, οι 
οποίοι είναι: α) η ηθική νομιμοποίηση 
των παράνομων πράξεων των κρατικών 
αξιωματούχων, β) η προστασία που πα-
ρέχεται στους δράστες από διοικητικές 
και δικαστικές  Αρχές, γ) το στάτους των 
νομικών κανονισμών ως εμποδίων που 
αποτρέπουν την έρευνα και τις ποινικές 
υποθέσεις ή προβλέπουν ρητή ατιμω-
ρησία για τους δράστες».

Η έκθεση κατέληξε στο ζοφερό συ-
μπέρασμα ότι «στη σημερινή Τουρκία, 
το κοινωνικοπολιτικό τοπίο και το νομικό 
πλαίσιο έχουν δημιουργήσει την ατιμω-
ρησία και την επιτρέπουν να διατηρηθεί». 
Έτσι: «Τα θύματα των βασανιστηρίων, των 
αναγκαστικών εξαφανίσεων, των εξωδικα-
στικών, συνοπτικών ή αυθαίρετων εκτε-
λέσεων, και των αυθαίρετων κρατήσεων 
δεν έχουν την ευκαιρία να επιβάλουν 
στους δράστες την υποχρέωση λογοδοσίας 
ενόψει αυτών των εγκλημάτων».

Ατιμωρησία στα κατεχόμενα
Αυτή η νέα έκθεση δεν ανέλυσε την 

αηδιαστική κατάσταση στα κατεχόμενα 

να ερευνήσουν αξιωματούχους μετά από 
ισχυρισμούς για παραβιάσεις των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, υπήρχαν 
αποδείξεις για ατιμωρησία… Ακτιβιστές 
συνέχιζαν να λένε ότι η έλλειψη καμερών 
ασφαλείας στα κέντρα κράτησης και σε 
τμήματα της ‘Κεντρικής Φυλακής’ επέτρεπε 
στους αστυνομικούς και τους φρουρούς 
να κακοποιήσουν τους κρατουμένους με 
ατιμωρησία… Οι αρχές δεν εφάρμοσαν 
αποτελεσματικά τον ‘νόμο’ [σχετικά με τη 
διαφθορά] και μερικές φορές οι ‘αξιω-
ματούχοι’ εμπλέκονταν σε διεφθαρμένες 
πρακτικές με ατιμωρησία» (δείτε: www.
state.gov/reports/2019-country-reports-
on-human-rights-practices/cyprus/area-
administered-by-turkish-cypriots/).

Η ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΑΠΌ ΑΥΤΕΣ ΤΊΣ 
ΕΚΘΕΣΕΊΣ, ΤΌΥ ΊΌΥΝΊΌΥ ΤΌΥ 
2020, ΕΧΕΊ  ΑΓΓΛΊΚΌ ΤΊΤΛΌ, 
ΠΌΥ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑΊ ΣΤΑ 
ΕΛΛΗΝΊΚΑ ΩΣ «ΑΤΊΜΩΡΗΣΊΑ: 
ΕΝΑΣ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΌΣ ΚΑΝΌ-
ΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΌΥΡΚΊΑ». ΠΑΡΌΥ-
ΣΊΑΣΕ ΑΦΘΌΝΑ ΑΠΌΔΕΊΚΤΊΚΑ 
ΣΤΌΊΧΕΊΑ ΓΊΑ ΤΑ ΚΡΑΤΊΚΑ ΒΑ-
ΣΑΝΊΣΤΗΡΊΑ, ΤΗ ΣΧΕΤΊΚΗ ΚΑ-
ΛΥΨΗ ΚΑΊ ΤΗ ΜΑΚΡΌΧΡΌΝΗ 
ΑΤΊΜΩΡΗΣΊΑ ΣΤΗΝ ΤΌΥΡΚΊΑ. 
ΜΑΛΊΣΤΑ, ΔΊΑΠΊΣΤΩΣΕ ΌΤΊ Η 
ΑΤΊΜΩΡΗΣΊΑ ΕΊΝΑΊ ΕΝΔΗΜΊΚΗ 
ΣΤΌ ΤΌΥΡΚΊΚΌ ΚΡΑΤΌΣ 

από την Τουρκία εδάφη τής ΚΔ. Ωστόσο, 
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα κατεχόμενα 
πλήττονται και αυτά από την ενδημική, 
συστηματική και μακρόχρονη ατιμωρησία. 
Παρακάτω, θα αναφέρω πέντε από τους 
πολλαπλούς λόγους.

Πρώτον, o ΟΗΕ ποτέ δεν επέλεξε να 
εγκαθιδρύσει ένα ανεξάρτητο δικαστήριο 
εγκλημάτων πολέμου για την ΚΔ.

Δεύτερον, διαδοχικές τουρκικές κυ-
βερνήσεις έχουν εμφανίσει μια εντελώς 
αντιδημοκρατική νοοτροπία, που θεωρεί το 
ανώμαλο ως φυσιολογικό. Για παράδειγμα, 
από το 1974, η Τουρκία δεν θεωρεί τις 
αυθαίρετες αποκτήσεις και παράνομες 
εκμεταλλεύσεις των περιουσίων των εκτο-
πισμένων ως εγκληματικές ή απάνθρωπες 
πράξεις. Μάλιστα, οι δήθεν «νόμοι» στα 
κατεχόμενα διευκολύνουν τέτοιες πράξεις 
και, κατά συνέπειαν, αποτελούν εργαλεία 
της παρανομίας στα χέρια των υφιστάμε-
νων της κατοχικής δύναμης (δείτε το άρθρο 
μου «Η ’’εγκατάλειψη’’ ως ευφημισμός που 
επισκιάζει την εθνοκάθαρση», στη «Σημε-
ρινή» της 1ης Μαρτίου 2020, στο https://
simerini.sigmalive.com/article/2020/3/1/
e-egkataleipse-os-euphemismos-pou-
episkiazei-ten-ethnokatharse/)

Τρίτον, η Τουρκία είναι υπεύθυνη 
για επιβεβαιωμένες συγκαλύψεις προς 
όφελος των υποπτευόμενων δραστών της 
εγκληματικότητας. Κλασικές περιπτώσεις 
είναι οι συγκαλύψεις μετά τις ανθρωπο-
κτονίες του Σολωμού Σολωμού και του 
Αναστάσιου Ισαάκ το 1996. Τελικά, το 
2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) όχι μόνον 
αποφάσισε ότι το κάθε θύμα σκοτώθηκε 
παράνομα, σε αντίθεση με το βασικό δι-
καίωμα στη ζωή. Επιπρόσθετα, το ΕΔΑΔ 
έκρινε ότι η Τουρκία ευθυνόταν για την 
«αδυναμία διεξαγωγής αποτελεσματικής 

διερεύνησης των περιστάσεων». Συνεπώς, 
το ΕΔΑΔ αποφάσισε ότι η Τουρκία ήταν 
υπεύθυνη για σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Πηγές: Solomou 
and Others v Turkey [2008] ECHR 552 
και Isaak v Turkey [2008] ECHR 553).

Τέταρτον, εδώ και χρόνια, η Τουρκία 
αποφεύγει να υπογράψει ή να επικυρώσει 
κρίσιμες συμβάσεις του διεθνούς ανθρω-
πιστικού δικαίου που στοχεύουν, μεταξύ 
άλλων στόχων, να αντιμετωπίσουν την ατι-
μωρησία. Για παράδειγμα, η Τουρκία έχει 
αποστασιοποιηθεί από τις ακόλουθες συμ-
βάσεις, τις οποίες δεν έχει καν υπογράψει: 
τη Διεθνή Σύμβαση για την Καταστολή 
και Τιμωρία του Εγκλήματος του Απαρ-
τχάιντ του 1973 · των Συμπληρωματικών 
Πρωτοκόλλων του 1977 των Συμβάσεων 
της Γενεύης του 1949 · το Καταστατικό της 
Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 
του 1998 · και τη Διεθνή Σύμβαση για 
την Προστασία Όλων των Ατόμων Ενά-
ντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση του 
2006 (δείτε: https://treaties.un.org/Pages/
ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_
no=IV-7&chapter=4&clang=_en, 
https://ihl-databases.icrc.org/applic/
ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp, https://
treaties.un.org/pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-
10&chapter=18&lang=en και https://
treaties.un.org/pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
16&chapter=4). 

Πέμπτον, στην τελευταία ετήσια έκθεση 
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που 
δημοσιεύτηκε στις 11 Μαρτίου 2020, το 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποκάλυψε ότι στα κα-
τεχόμενα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
δώδεκα μηνών: 

«Οι [λεγόμενες] αρχές έλαβαν μέτρα για 
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Περισσότερες λεπτομέρειες για 
την ατιμωρησία στα κατεχό-
μενα βρίσκονται σε διάφορα 

άρθρα μου στη «Σημερινή», όπως τα 
ακόλουθα, των οποίων οι τίτλοι μιλούν 
από μόνοι τους: «Εγκλήματα κατά των 
παιδιών και η ’’ζώνη ατιμωρησίας’’ στα 
κατεχόμενα» (22.9.2018) · «Οι βιασμοί 
του 1974, ’’το κλίμα ατιμωρησίας’’ και ο 
ΟΗΕ» (23.6.2019) · «Η ’’ζώνη ατιμωρησίας’’ 

και η ’’μαζική ροή παράνομων μετανα-
στών’’» (14.7.2019) · και «Η δίωξη των 
χριστιανών, η ’’σοκαριστική ατιμωρησία’’ 
και η ΚΔ» (4.8.2019).

Δύο από αυτούς τους τίτλους επι-
σήμαναν τον όρο «ζώνη ατιμωρησί-
ας» («zone of impunity»), ο οποίος 
παρουσιαζόταν , στο πλαίσιο των κα-
τεχομένων, στην κάθε ετήσια έκθεση 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το εμπόριο 

ανθρώπων από το 2012 έως το 2019 
(αυτές οι εκθέσεις έχουν αρχειοθετη-
θεί στο https://2009-2017.state.gov/j/
tip/rls/tiprpt/index.htm και www.state.
gov/trafficking-in-persons-report/). 

Για κάποιον λόγο, στην τελευταία 
ετήσια έκθεση για το εμπόριο ανθρώ-
πων, της 25ης Ιουνίου 2020, το Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ απέφυγε να περιγράψει τα 
κατεχόμενα ως «ζώνη ατιμωρησίας». 

Ταυτόχρονα, όμως, επιβεβαίωσε ότι 
στα κατεχόμενα οι «νόμοι» δεν εφαρ-
μόζονται ομοιόμορφα, ότι τα εγκλήματα 
καλύπτονται και ότι τα ευάλωτα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, 
κινδυνεύουν από τη σεξουαλική εκμε-
τάλλευση. Άρα, επικρατεί  ατιμωρησία  
(Πηγή: www.state.gov/wp-content/
uploads/2020/06/2020-TIP-Report-
Complete-062420-FINAL.pdf). 

Επειδή διευκολύνει την τυραννι-
κή διακυβέρνηση, την παρανομία, 
την απανθρωπιά, τη συγκάλυψη και 
τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του 
Διεθνούς Δικαίου, η ατιμωρησία εί-
ναι σήμα κατατεθέν ενός αδίστακτου 
κράτους («rogue state»). Το τελευταίο 
ορίζεται από το διαδικτυακό λεξικό της 
Οξφόρδης ως «ένα έθνος ή κράτος που 

θεωρείται ότι παραβιάζει το Διεθνές 
Δίκαιο και συνιστά απειλή για την 
ασφάλεια άλλων εθνών» (δείτε: www.
lexico.com/definition/rogue_state).

Με όλα αυτά υπ’ όψιν, η Τουρκία 
είναι ή δεν είναι αδίστακτο κράτος;

Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Οι 

απόψεις του είναι προσωπικές

Συμπερασματικά σχόλιαΗ «ζώνη ατιμωρησίας»

«Η πολιτική της Τουρκίας 
υπέρ της ατιμωρησίας 
έχει τρεις πυλώνες, οι 

οποίοι είναι: α) η ηθική 
νομιμοποίηση των πα-

ράνομων πράξεων των 
κρατικών αξιωματούχων, 
β) η προστασία που παρέ-
χεται στους δράστες από 

διοικητικές και δικαστι-
κές  Αρχές, γ) το στάτους 
των νομικών κανονισμών 

ως εμποδίων που απο-
τρέπουν την έρευνα και 
τις ποινικές υποθέσεις ή 

προβλέπουν ρητή ατιμω-
ρησία για τους δράστες»



TOΝ ΆΛΛΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ SIR 
MARK SEDWILL, ΩΣ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΟΥ ΕΘΝΙΚΉΣ ΆΣΦΆΛΕΙΆΣ, ΘΆ 
ΆΝΆΛΆΒΕΙ ΆΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜ-
ΒΡΉ Ο ΆΡΧΙΔΙΆΠΡΆΓΜΆΤΕΥ-
ΤΉΣ ΓΙΆ ΤΟ BREXIT,  DAVID 
FROST. Ο DAVID FROST, 
ΟΜΩΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΆ ΥΠΕΝΘΥ-
ΜΙΣΩ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΆΡΕΛ-
ΘΟΝ ΤΟΥ ΚΆΙ ΣΉΜΆΝΤΙΚΉ 
ΆΝΆΜΕΙΞΉ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΆΚΟ, 
ΟΠΩΣ ΜΆΣ ΦΆΝΕΡΩΣΆΝ ΤΆ 
ΤΕΛΕΥΤΆΙΆ ΆΠΟΔΕΣΜΕΥΜΕΝΆ 
ΒΡΕΤΆΝΙΚΆ ΕΓΓΡΆΦΆ ΓΙΆ ΤΟ 
1990. ΤΆ ΟΠΟΙΆ ΔΉΜΟΣΙ-
ΕΥΣΆ ΤΟΝ ΙΆΝΟΥΆΡΙΟ 2020 
ΣΤΉ «ΣΉΜΕΡΙΝΉ» ΚΆΙ ΣΤΉΝ  
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΆ» ΛΟΝΔΙΝΟΥ. 
ΕΙΧΆ ΓΡΆΨΕΙ ΤΟΝ ΙΆΝΟΥΆΡΙΟ 
ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟ-
ΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ  DAVID G. 
H. FROST ΓΙΆ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ 
ΚΥΠΡΙΆΚΟΥ ΚΆΙ ΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΤΉΝ ΠΛΕΥΡΆ ΜΆΣ ΓΙΆ 
ΆΠΟΔΟΧΉ

Σ
τις 16 Ιουνίου 2020, ο 
Βρετανός Πρωθυπουργός 
Boris Johnson ανακοί-
νωσε την απόφαση της 
κυβέρνησής του για συγ-
χώνευση του Τμήματος 
Διεθνούς Ανάπτυξης με 

το Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπο-
λιτείας. Το νέο τμήμα, με τη νέα ονομασία 
«Υπουργείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας 
και Ανάπτυξης», θα ξεκινήσει τη λειτουργία 
του τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Επικεφαλής 
θα είναι ο εκάστοτε Υπουργός Εξωτερικών, 
ο οποίος θα έχει την εξουσία να αποφασίζει 
σε ποιες χώρες θα  δίδεται οικονομική 
βοήθεια. Το Τμήμα Διεθνούς Ανάπτυξης 
έχει μέχρι τώρα ετήσιο προϋπολογισμό  
£15.2 δισεκατομμυρίων λιρών. 

Οι στόχοι του νέου τμήματος σχεδι-
άζονται με βάση την αναθεώρηση που 
βρίσκεται εν εξελίξει, η μεγαλύτερη από 
τον καιρό του Ψυχρού Πολέμου, στα 
Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας και 
Τμήματος Διεθνούς Ανάπτυξης.

Θύελλα επικρίσεων ακολούθησε την 
απόφαση αυτή.  Ο ηγέτης των Εργατικών 
Sir Keir Starmer απορρίπτει το σούπερ-
τμήμα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός 
ως αποπροσανατολισμό από τα τρέχοντα, 
ενώ το απορρίπτουν επίσης οργανώσεις 
εναντίον της φτώχιας και τρεις πρώην Πρω-
θυπουργοί, οι David Cameron, Tony Blair 
και Gordon Brown.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτή 
η ενέργεια θα υποβαθμίσει σημαντικά 
τον ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου στα 
μάτια του υπόλοιπου κόσμου, εφόσον, 
όπως επισημάνθηκε από τις δηλώσεις 
του Πρωθυπουργού, η βοήθεια που θα 
ελέγχεται και θα αποφασίζεται από τον 
εκάστοτε Υπουργό Εξωτερικών θα συν-
δυάζεται με τα πολιτικά συμφέροντα. 
Είπε συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός: 
«Δίνουμε την ίδια βοήθεια στη Ζάμπια 
όπως και στην Ουκρανία, παρόλο που η 
τελευταία είναι σημαντική για την ευρω-
παϊκή ασφάλεια… Δίνουμε δέκα φορές 
περισσότερη βοήθεια στην Τανζανία απ’ 
ό,τι δίνουμε στις 6 χώρες των δυτικών 
Βαλκανίων μαζί, που είναι εκτεθειμένες 
στη ρωσική ανάμειξη».

Να πούμε, όμως, ότι το Τμήμα Διεθνούς 
Ανάπτυξης ήταν αρχικά ενταγμένο στο 
Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι το 1997, 
όταν το διαχώρισε και το ανεξαρτητοποίησε 
η τότε Εργατική Κυβέρνηση Tony Blair.

Ο Sir Mark Sedwill
Στις 28 Ιουνίου 2020, o Sir Mark 

Sedwill επιβεβαίωσε πλέον την αποχώ-
ρησή του από τη  σημαντικότατη θέση 
του Cabinet Secretary και Συμβούλου 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΕΪΝ ΟΦΙΣ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ SIR MARK SEDWILL ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕ DAVID FROST… 

Στη μέση και πάλι ο Dominic Cummings…

Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού 
στο 10 Downing Street.

Ο εκάστοτε Cabinet Secretary είναι ο 
επικεφαλής χιλιάδων δημοσίων υπαλ-
λήλων και έχει την άμεση ευθύνη για τη 
λειτουργία της κυβερνητικής μηχανής. Ο 
Sir Mark Sedwill είναι ο τρίτος ανώτερος 
αξιωματούχους που παραιτείται από την 
κυβέρνηση του Boris Johnson (χαρακτη-
ριστική η επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά 
του BBC “Yes Prime Minister”, με τον 
Cabinet Secretary Sir Humphrey).

Ο Philip Rutnam ενάγει το Υπουργείο 
Εσωτερικών για άδικη απόλυση μετά την 
αποχώρησή του τον Φεβρουάριο του 2020, 
ενώ και ο Simon McDonald αποχωρεί 
από το Φόρεϊν Όφις τον Σεπτέμβριο, μετά 
την απόφαση για συγχώνευση του Φόρεϊν 
Όφις με το Τμήμα Διεθνούς Ανάπτυξης.

Σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό 
ο Sir Mark έγραψε ότι ήταν ο κατάλληλος 
καιρός, καθώς η κυβέρνηση προχωρεί στη 
επόμενη φάση του σχεδίου ανάκαμψης 
από τον κορωνοϊό. Η αποχώρησή του, 
όμως, έρχεται μετά από ένταση μεταξύ του 
αποχωρούντος αξιωματούχου με ανώτε-
ρα μέλη της ομάδας του Boris Johnson 
και πιο συγκεκριμένα με τον Dominic 
Cummings.

Ιδιαίτερα σημαντική η δήλωση του Dave 
Penman, Γενικού Γραμματέα της Συντεχνίας 
των δημοσίων υπαλλήλων (FDA), ο οποίος 
είπε ότι ο Sir Mark Sedwill υπονομεύ-
θηκε με «δειλό» τρόπο και κατηγόρησε, 
δίχως να ονομάσει, αξιωματούχους της 

Downing Street για κατηγορίες εναντίον 
του Sir Mark. Πιο συγκεκριμένα, είπε: 
«Όχι μόνο είναι μια αυτοκαταστροφική 
και διαβρωτική τακτική, είναι επίσης μια 
δειλή τακτική, ασφαλής με τη γνώση ότι, 
εκείνοι που κατηγορούνται, δεν μπορούν 
δημόσια να απαντήσουν… Ως αποτέλεσμα, 
η κυβέρνηση, με την αποχώρηση του Sir 
Mark, θα είναι πιο αδύναμη».

«Not only is it a self-defeating and 
corrosive tactic, it’s also a cowardly one, 
safe in the knowledge that those who are 
briefed against are unable to publicly 
respond».

Τον Sir Mark Sedwιll είχε διορίσει 
στη θέση του η πρώην Πρωθυπουργός 
Theresa May μετά τον θάνατο του Jeremy 
Heywood τον Νοέμβριο του 2018. Μετά 
την αποχώρησή του από την υπηρεσία τον 
Σεπτέμβριο, ο Sir Mark θα πάρει τίτλο και 
θα γίνει μέλος της Βουλής των Λόρδων 
και θα προεδρεύει μιας νέας επιτροπής 
για την ασφάλεια της διεθνούς οικονομίας, 
όταν το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναλάβει 
την προεδρία των G7 (ομάδα χωρών για 
την οικονομία).

David Frost και 
στο Κυπριακό…

Toν άλλο ρόλο του Sir Mark Sedwill, 
ως Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, θα 
αναλάβει από τον Σεπτέμβρη ο Αρχιδια-
πραγματευτής για το Brexit David Frost.

Ο David Frost, όμως, πρέπει να υπεν-
θυμίσω ότι έχει στο παρελθόν του και 

σημαντική ανάμειξη στο Κυπριακό, όπως 
μας φανέρωσαν τα τελευταία αποδεσμευ-
μένα βρετανικά έγγραφα για το 1990. Τα 
οποία δημοσίευσα τον Ιανουάριο 2020 
στη  «Σημερινή» και στην «Ελευθερία» 
Λονδίνου.

Είχα γράψει τον Ιανουάριο σχετικά με 
το προτεινόμενο σχέδιο του David G. H. 
Frost για κλείσιμο του Κυπριακού και τις 
πιέσεις προς την πλευρά μας για αποδοχή.

«Στις 9 Αυγούστου 1990, ο αξιωμα-
τούχος στη βρετανική Υπ. Αρμοστεία στη 
Λευκωσία David G. H. Frost έστειλε στο 
Λονδίνο μια μακροσκελή έκθεση με ειση-
γήσεις/προτάσεις για λύση του Κυπριακού. 
Έβρισκε ότι η μόνη αποτελεσματική λύση 
που ανταποκρινόταν στα βρετανικά κριτήρια 
ήταν μια εικονική νομιμοποίηση του στά-
τους κβο που μπορούσε να πάρει τη μορφή 
δύο σχεδόν ανεξαρτήτων ομόσπονδων 
κρατών με μία, τίποτα περισσότερο από 
κατ’ όνομα κεντρική κυβέρνηση (παρά 
μια πραγματική αναγνώριση της ‘ΤΔΒΚ’). 
»Αυτή η πολιτική συνοψίζεται στο να τε-
θούν περισσότερες πιέσεις πάνω στους 
Ελληνοκύπριους να δεχθούν μια λύση που 
θεωρούν απαράδεκτη. Αυτό θα ενοχλήσει 
βραχυπρόθεσμα τις σχέσεις μας μαζί τους, 
γι’ αυτό θα χρειαστούμε διεθνή κάλυψη 
για να το καταφέρουμε. Αυτό θα γίνει είτε 
με ανανέωση της πρωτοβουλίας του ΓΓ 
του ΟΗΕ είτε με το να τον ενθαρρύνουμε 
να απομακρυνθεί για μια πρωτοβουλία 
από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις 
ΗΠΑ. Ίσως να χρειαζόμαστε να ρισκάρου-
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με βραχυπρόθεσμα πολιτικό κόστος για 
χάρη μακροπρόθεσμης σταθερότητας…», 
έγραψε ο κ. Frost (Φροστ).

Σημ. Φ.Α.: Το σχέδιο παρουσιάστηκε 
δύο χρόνια αργότερα μέσω του τότε ΓΓ 
του ΟΗΕ, Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι. 
Αμφότεροι τότε Γλ. Κληρίδης και Γ. Μάτσης 
(ΔΗΣΥ) είχαν δηλώσει ότι ήταν αγγλικής 
προελεύσεως. Και υπήρξε γνωμάτευση 
-ελέω προεδρικών εκλογών- από τρεις 
συνταγματολόγους που κάλεσε ο Γλ. Κλη-
ρίδης ότι ήταν «Συνομοσπονδία». Αλλά 
το υποστήριξε το 2004 μέχρι «αποδη-
μήσεως εις Κύριον» με το ανανεωμένο 
«Σχέδιο Ανάν».

Ας έχουν, λοιπόν, υπόψη τους οι πο-
λιτικοί και διπλωμάτες Αθηνών και Λευ-
κωσίας και οι ηγεσίες της ομογένειας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και οι συνάδελ-
φοι ανταποκριτές, αυτά τα γεγονότα με 
την άμεση ανάμειξη του David Frost στο 
Κυπριακό το 1990, που σήμερα είναι ο 
Αρχιδιαπραγματευτής για το Brexit. Αλλά, 
ακόμα περισσότερο, για το ότι από τον 
Σεπτέμβριο θα είναι ΚΑΙ ο Σύμβουλος 
Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού 
Boris Johnson στην πρωθυπουργική κα-
τοικία 10 Downing Street…

Οι προθέσεις του 
Dominic Cummings

Υπενθυμίζεται εδώ ότι ο Dominic 
Cummings, ο οποίος θεωρείται  ο άν-
θρωπος που επηρεάζει όσο κανένας άλλος 
ως πολιτικός σύμβουλος τον Πρωθυπουρ-
γό, εδώ και καιρό θέλει να αναδιοργα-
νώσει τη δημόσια υπηρεσία. Με στόχο 
να ελέγχονται σχεδόν τα πάντα από την… 
Downing Street. Μια «αναδιοργάνωση» 
προς κεντρικό έλεγχο των πάντων. Μια 
επικίνδυνη πορεία, θα έλεγε ένας, για τις 
δημοκρατικές αρχές, που μάλλον θυμίζει 
δικτατορικές μεθόδους…

Όπως έγραψε το BBC: «Δεν ήταν ποτέ 
μυστήριο η επιθυμία του Αρχισυμβούλου 
του Πρωθυπουργού, Dominic Cummings, 
να αλλάξει το Whitehall. Εκείνο που ίσως 
να ήταν μάλλον αφηρημένο και υποθετικό, 
τώρα γίνεται πραγματικότητα».

Πηγές:
https://www.gov.uk/government/

news/prime-minister-announces-
m e r g e r - o f - d e p a r t m e n t - f o r -
international-development-and-foreign-
office?utm_source=80ae1729-d25d-
490a-bd36-fe88591fb17a&utm_
medium=email&utm_campaign=govuk-
notifications&utm_content=immediate

https://www.bbc.co.uk/news/uk-
politics-53210773 και Βρετανικό Εθνικό Αρχείο.

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος
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ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

 Ο ΑΠΟΧΩΡΩΝ SIR MARK SEDWILL ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ BORIS JOHNSON. ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ Ο DOMINIC CUMMINGS (ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟ  ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ BBC, 28.6.2020).

Ο DAVID FROST ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ MICHEL BARNIER (ΑΠΟ ΤΗΝ WWW.EXPRESS.CO.UK  29.6.2020).

Ο Dominic Cum-
mings, ο οποίος 

θεωρείται ο άνθρωπος 
που επηρεάζει όσο 
κανένας άλλος ως 

πολιτικός σύμβουλος 
τον Πρωθυπουργό, 
εδώ και καιρό θέλει 

να αναδιοργανώσει τη 
δημόσια υπηρεσία. Με 
στόχο να ελέγχονται 
σχεδόν τα πάντα από 
την… Downing Street. 
Μια «αναδιοργάνωση» 
προς κεντρικό έλεγχο 

των πάντων. Μια 
επικίνδυνη πορεία, 
θα έλεγε ένας, για 
τις δημοκρατικές 

αρχές, που μάλλον 
θυμίζει δικτατορικές 

μεθόδους…

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/
ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ DAVID G. H. FROST, 
9.8.1990, ΓΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ.



Ε
ν μέσω κορωνοϊού, προ-
ληπτικών μέτρων  ανά-
σχεσης των αρνητικών 
συνεπειών, η Κύπρος 
βρίσκεται ακόμα μια 
φορά μπροστά σε ένα 
σταυροδρόμι. Από τη μια 

οι κλιμακούμενες απειλές της Τουρκίας και 
από την άλλη οι ανεξέλεγκτες ροές λαθρο-
μεταναστών και προσφύγων, επιτείνουν 
τις ανησυχίες για ένα «θερμό» καλοκαίρι 
στα ανοικτά της Ανατολικής Μεσογείου, 
με την Τουρκία να δοκιμάζει τις αντοχές 
συμμαχικών της  υπερδυνάμεων αλλά και 
των κρατών των οποίων παραβιάζει τα 
κυριαρχικά δικαιώματα επεμβαίνοντας  
με μεσαιωνική ρητορική και πρακτική 
ως ένας σύγχρονος Αττίλας.  

Κατά τα άλλα, αυτή η χώρα-ταραξίας 
είναι υποψήφια για μέλος της Ε.Ε. και ένας 
εκ των «σημαντικών συμμάχων των ΗΠΑ 
στο  ΝΑΤΟ…», σύμφωνα με τον Αμερικανό 
Πρόεδρο Ντ. Τραμπ, ο οποίος δεν χάνει 
ευκαιρία να εκφράζει τον θαυμασμό του 
υπέρ του ισλαμοφασίστα Ερντογάν.

Με τούτα τα δεδομένα και την τουρκική 
απειλή να επικρέμαται ως δαμόκλειος 
σπάθη πάνω από το νησί μας, οι πολί-
τες αξιολογούν, ο καθένας ξεχωριστά 
και σύμφωνα με τη δική του αντίληψη, 
για το τι δέον γενέσθαι προκειμένου να 
αποφύγουμε τα χειρότερα.

Από την άλλη οι πολίτες όχι μόνο 
αφουγκράζονται αλλά είναι οι βασικοί 
δέκτες του άγχους και της αγωνίας των 
κομμάτων ενόψει των βουλευτικών εκλο-
γών. Τα κόμματα, ωστόσο, αποφεύγουν να 
αναμετρηθούν με τη δική τους εμπειρία 
όταν ασκούσαν εξουσία. Το μόνο σίγουρο 
είναι ότι οι   ψηφοφόροι δεν διαβάζουν τα 
πολιτικά προγράμματα, ούτε και πολυ-
ενδιαφέρονται για τις όποιες εσωτερικές 
κομματικές αλλαγές, τις οποίες   (τα κόμ-
ματα) παρουσιάζουν ως εκσυγχρονιστικά 
βήματα, ή με τις καθ’ υπερβολή  αναφορές  
τους ως «πορεία προς τον λαό».

Θυμούνται όμως οι πολίτες πώς ήταν 
τα πράγματα όταν κάποια κυβέρνηση ήταν 
στην εξουσία. Το ΔΗΚΟ και το ΑΚΕΛ 
κυβέρνησαν τη χώρα είτε μαζί είτε χώρια, 
είτε ως συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. 
Παρά τις περί αντιθέτου βολικές αφηγήσεις 
του, το  ΑΚΕΛ όταν κυβερνούσε συμβιβά-
στηκε με την πολιτική των μνημονίων και 
αρκετά νομοθετήματα που ισχύουν μέχρι 
σήμερα έχουν το δικό του αποτύπωμα 
ως καταθέτη στο κοινοβουλευτικό σώμα.

Καθημερινά τα κόμματα εκδίδουν 
ανακοινώσεις ασκώντας κριτική και αυτό 
είναι θεμιτό στο πλαίσιο της δημοκρατίας. 
Κανένας δεν θέλει να φιμώσει τα κόμματα, 
όπως διατείνονται οι ηγεσίες τους όταν 
βρίσκονται σε αμηχανία, καθότι είναι εξίσου 
θεμιτό να αποδέχονται και τα ίδια κριτική 
ακόμα και όταν εκφράζεται έντονα.  

Πρόσφατα ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ κα-
τηγόρησε την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο 
ότι δεν έκαναν όσα έπρεπε να κάνουν 
στο Κυπριακό και ότι είναι κατώτεροι των 
περιστάσεων. Πολύ πιο προχωρημένη 
και έντονη κριτική ασκεί το ΑΚΕΛ κατά 
του Προέδρου.

Ένα εύλογο ερώτημα μπορεί να τε-
θεί και στους δύο ηγέτες των κομμάτων 
ΔΗΚΟ-ΑΚΕΛ: Τι θα έκαναν οι ίδιοι αν 
βρίσκονταν στο πηδάλιο της εξουσίας του 
ακρωτηριασμένου μας νησιού;

Θα επέλυαν το, για πάνω από μισό 
αιώνα, άλυτο κυπριακό πρόβλημα; Θα 
επιτύγχαναν καλύτερες διπλωματικές 
σχέσεις και συμμάχους που θα περιό-
ριζαν τους τσαμπουκάδες της Τουρκίας;

Ή μήπως θα εύρισκαν άλλους τρόπους 
αποτροπής των κλιμακούμενων απειλών 
της Τουρκίας και θα επιτύγχαναν καλύτε-
ρους όρους επίλυσης του Κυπριακού, με 
την Τουρκία να μην επιμένει στις απαρά-
δεκτες αξιώσεις της για παραμονή στρατού 
και τουρκικών στρατιωτικών εγγυήσεων 
μετά τη λύση;

Ο λαός θυμάται πολύ καλά ότι ούτε με 
τα «θαρραλέα» βήματα-υπαναχωρήσεις 
του μακαριστού Γλ. Κληρίδη, ούτε με τη 
διακηρυγμένη θέση του αείμνηστου 
Τάσσου Παπαδόπουλου «δεν θα παρα-
δώσω κράτος έναντι κοινότητας…», αλλά 
ούτε και με τις υποχωρήσεις του επίσης 
μακαριστού τέως Προέδρου Χριστόφια 
και τη βούληση που επέδειξε για λύση, 
η Τουρκία αναθεώρησε τις πάγιες θέσεις 
της. Όση καλή βούληση και να επεδείκνυε 
η ε/κ πλευρά, η Τουρκία αναβάθμιζε τις 
παράνομες αξιώσεις της  με το να ζητά 
συνεχώς περισσότερα. Όταν «μυρίστηκε» 
χρήμα και κέρδη από τους υδρογονάν-
θρακες, έριξε τα πολεμικά της πλοία στις 
θαλάσσιες περιοχές ως πειρατής για να 
κουρσέψει. Τούρκοι αξιωματούχοι επικα-
λούνται ακόμα και οθωμανικούς νόμους 
όταν ήταν -όπως ισχυρίζονται- «κυρίαρ-
χοι των θαλασσών και ότι ακόμα και οι 
Αμερικανοί τούς πλήρωναν διόδια για να 
περάσουν από τα στενά του Γιβραλτάρ»(!!!)

Όσον αφορά τα εσωτερικά προβλήματα 

Ένα εύλογο 
ερώτημα μπορεί 

να τεθεί και 
στους δύο ηγέτες 

των κομμάτων 
ΔΗΚΟ-ΑΚΕΛ: Τι 

θα έκαναν οι ίδιοι 
αν βρίσκονταν 

στο πηδάλιο της 
εξουσίας του 

ακρωτηριασμένου 
μας νησιού; Θα 

επέλυαν το, 
για πάνω από 
μισό αιώνα, 

άλυτο κυπριακό 
πρόβλημα; Θα 
επιτύγχαναν 
καλύτερες 

διπλωματικές 
σχέσεις και 
συμμάχους, 

που θα 
περιόριζαν τους 

τσαμπουκάδες της 
Τουρκίας;

ΌΣΌΙ ΜΌΙΡΌΛΌ-
ΓΌΎΝ ΑΚΌΜΑ, 
ΠΑΡΕΛΘΌΝΤΌ-
ΛΌΓΏΝΤΑΣ ΕΙΤΕ 
ΎΠΕΡ ΤΌΎ ΑΜΕΡΙ-
ΚΑΝΌ-ΚΑΝΑΔΙΚΌΎ 
ΕΙΤΕ ΎΠΕΡ ΤΏΝ 
ΣΧΕΔΙΏΝ ΑΤΣΕ-
ΣΌΝ ‘Η ΑΝΑΝ, ΘΑ 
ΚΑΤΑΛΗΞΌΎΝ ΕΚΕΙ 
ΠΌΎ ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ 
ΌΙ ΕΜΠΝΕΎΣΤΕΣ 
ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΌΝΕΣ 
ΤΏΝ ΠΙΌ ΠΑΝΏ. Ό 
ΚΎΠΡΙΑΚΌΣ ΛΑΌΣ 
ΔΕΝ ΒΌΛΕΎΕΤΑΙ 
ΜΕ ΛΙΓΌΤΕΡΌ 
ΌΎΡΑΝΌ. ΔΕΝ 
ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙ 
ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕ-
ΨΕΙ ΝΑ ΑΚΌΎΣΤΕΙ 
ΞΑΝΑ Ό ΘΡΗΝΌΣ 
ΠΑΝΏ ΑΠΌ ΤΑ ΤΕΙ-
ΧΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ 
ΤΌΎ

Ο μεγάλος... «περίπατος»
των κομμάτων

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com
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με τα οικονομικά να υπερέχουν εξαιτίας 
των επιπτώσεων από την πανδημία, όλοι 
οφείλουν να κατεβάσουν τον πήχη και 
στα αιτήματα να υπάρχει το μέτρο του 
δυνατού και εφικτού.

Είναι πολύ βολικό να ζητάς  ικανοποί-
ηση αιτημάτων ομάδων του πληθυσμού 
όταν δεν είσαι στην εξουσία και να καμώ-
νεσαι  ότι ξεχνάς ποιος τα κουτσούρεψε 
όταν κυβερνούσε, με τη  συνέργεια άλλων 
κομμάτων βεβαίως.

Υπό κανονικές συνθήκες, μια περίοδος 
διακυβέρνησης για ένα κόμμα, έστω και σε 
δύσκολες συνθήκες προηγούμενων  χρόνων, 
είναι μια σημαντική εμπειρία. Είναι ταυτό-
χρονα και μια πρόκληση για ένα κόμμα, αν 
κατορθώσει να ανασκοπήσει τα όρια και τις 
αντοχές του και να είναι έτοιμο να γυρίσει 
σελίδα υιοθετώντας μιαν  αντίληψη μακριά 
από άσκηση πολιτικής που να στοχεύει στην 
εκμετάλλευση της φθοράς των αντιπάλων 
κομμάτων ή της Κυβέρνησης.

Το ζήτημα δεν είναι αν ένα κόμμα είναι 
λιγότερο διεφθαρμένο ή διαπλεκόμενο 
με άλλα κυβερνώντα ή μη κόμματα. Η 
δύναμη έγκειται στο να  αποφεύγει τις 
διαβρωτικές επιδράσεις.

Όπως αποδείχθηκε, κανένα απ’ όσα 
κόμματα κυβέρνησαν δεν απέφυγε τέτοιου 
είδους επιδράσεις. Ιδιαίτερα αν υπενθυ-
μίσουμε την εξ  αριστερών κυνική ομολο-
γία πως «η διαφθορά άγγιξε και το δικό 
μας κόμμα», καθώς και τις ανεπιτυχείς 
προσπάθειες «ηρωοποίησης» ποινικών 
παραπτωμάτων.

Το να μένουν τα κόμματα εγκλωβι-
σμένα στα όρια ενός μοτίβου πολιτικής 
αντιπαράθεσης -τακτική που βλέπουμε να 
γίνεται τα τελευταία χρόνια και σε άλλες 
χώρες- όπου τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης απλώς εκμεταλλεύονται τη φθορά των 
κομμάτων διακυβέρνησης για να έρθουν 
στην εξουσία, αυτό δεν είναι παραγωγή 
σωστής πολιτικής.

Απλώς είναι η επανάληψη του κύκλου 
διαδοχής χωρίς να επιλύονται  τα μείζονα 
εθνικά ή τοπικά ζητήματα. 

Πρεσβευτές της Κύπρου
και όχι των κομμάτων τους

Οι πολίτες θα καλωσόριζαν μια υπεράνω 
κομματικών σκοπιμοτήτων στρατηγική 
για το Κυπριακό πάνω σε μια ενιαία πλατ-
φόρμα υπεράσπισης των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της Κύπρου. Τα κόμματα 
να ευθυγραμμίσουν την πολιτική και τις 
δυνάμεις τους κατά της Τουρκίας -του 

πραγματικού αντιπάλου μας- και όχι ν’ 
αναλώνονται σε επιθέσεις κατά των χει-
ρισμών της Κυβέρνησης. 

Ο κόσμος θα εκτιμούσε και θα επι-
βράβευε μια ενότητα δράσης όλων. Να 
γίνουν πρεσβευτές των συμφερόντων της 
Κύπρου προκειμένου να μην επιτρέπεται 
στην Τουρκία να απαντά ενίοτε και με δικά 
τους επιχειρήματα, στέλνοντας αρνητικά 
μηνύματα σε όλους εκείνους που  αναζη-
τούν ελαφρυντικά υπέρ της επιθετικότητας 
και των έκνομων ενεργειών της. 

Ο μεγάλος περίπατος των κομμάτων 
ενόψει Βουλευτικών είναι σπαρμένος με 
αγκάθια και εμπόδια. Τα κυριότερα είναι 
η απαξίωση των πολιτών και η καθολική  
γενίκευση ότι «όλοι είναι το ίδιο». Εναπό-
κειται, ωστόσο, στα ίδια να ανατρέψουν 
αυτήν την αντίληψη.

Οι θέσεις τους για το Κυπριακό θα κα-
θορίσουν ίσως και το μέλλον τους στον 
κομματικό χάρτη του τόπου. Όταν εκφρά-
ζουν θέσεις και απόψεις, δεν απευθύνο-
νται μόνο στο εγχώριο ακροατήριο. Τους 
ακούνε οι ξένοι, τους ακούει η Τουρκία. 
Δίνουν  έτσι την ευκαιρία να εντοπίζουν 
τις δικές μας διαφορές και διαφωνίες και 
να εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες μας 
ή την όποια ετοιμότητα για περαιτέρω 
υποχωρήσεις.

Οι «χαμένες» ευκαιρίες
που δεν πήγαν χαμένες

Οι συνεχιζόμενες αναφορές τους τεί-
νουν να πάρουν εκτάσεις εμμονής, όπως 
το αίολο αφήγημα ότι εξαιτίας των λαν-
θασμένων χειρισμών της ε/κ πλευράς 
χάθηκαν σημαντικές ευκαιρίες επίλυσης 
του Κυπριακού. Καμιά ευκαιρία δεν πήγε 
χαμένη. Γιατί δεν ήταν ευκαιρίες αλλά 
δόλιες μεθοδεύσεις σταδιακής εξαφάνισης 
του Ελληνισμού της Κύπρου.

Το γεγονός ότι εδώ και πέντε σχεδόν 
δεκαετίες κρατήσαμε τη νομιμότητα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν πέτυχαν 
τα απειράριθμα  ιμπεριαλιστικά σχέδια 
σε βάρος της Κύπρου είναι άθλος.

Όσοι μοιρολογούν ακόμα, παρελθοντο-
λογώντας είτε υπέρ του αμερικανο-κανα-
δικού, είτε υπέρ των σχεδίων Άτσεσον ή 
Ανάν, θα καταλήξουν εκεί που κατέληξαν 
οι εμπνευστές και αρχιτέκτονες των πιο 
πάνω.

Ο κυπριακός λαός δεν βολεύεται με 
λιγότερο ουρανό. Δεν θέλει και μακάρι να 
μην επιτρέψει να ακουστεί ξανά ο θρήνος 
πάνω από τα τείχη της πατρίδας του.



«Κ
ομβική απο-
τροπή» (pivotal 
d e t e r r e n c e ) 
είναι η διαχεί-
ριση απειλών 
και υποσχέσε-
ων προς τους 

εμπλεκομένους σε μια κρίση, ώστε να 
αποτραπεί ο πόλεμος. Δύο σημαντικές 
πτυχές του διπλωματικού αυτού παι-
γνίου διπλωματίας της τρίτης πλευράς 
(third-party statecraft) είναι, πρώτον, 
ο αποτρέπων να διαθέτει μια κομβική 
σχέση προς τους αντιπάλους στην κρί-
ση, κατά τρόπον ώστε η ευθυγράμμισή 
του με την μία ή την άλλη των πλευρών 
να μπορεί να επηρεάσει αποφασιστικά 
την έκβαση της σύγκρουσης. Δεύτερον, 
ο αποτροπέας “επιδιαιτητής” να διαθέτει 
αρκετή ευελιξία σε όλη την διάρκεια της 
κρίσης, ώστε, στην προσπάθειά του να 
αποσπάσει παραχωρήσεις, να μπορεί να 
κινεί το βάρος της στήριξής του από την 
μία πλευρά στην άλλη, παίζοντας δηλαδή 
και τις δύο πλευρές με την συνεχή ανη-
συχία τους τι θα πράξει, αν οποιοσδήποτε 
από τους δύο εμπλεκομένους στην κρίση 
επιλέξει ενέργειες που θα τον δυσαρεστή-
σουν. Είναι σημαντικό, δηλαδή, να μην 
προβλέπεται η στάση του με μόνιμες 
και σταθερές δεσμεύσεις κι επιλογές ή 
υποσχέσεις - κι αυτό περιλαμβάνει τις 
σταθερές προσκολλήσεις σε αμετακίνητες 
αρχές, αν αυτό καθιστά τις ευθυγραμμί-
σεις του προβλέψιμες στα αντίπαλα μέρη, 
εξουδετερώνοντας έτσι τον μοχλό πίεσης 
του «τρίτου μέρους».

H δήλωση «ουδετερότητας» του 
«κόμβου» στην κρίση είναι αποφασι-
στικό στοιχείο στην επιτυχή διαχείριση 
της κομβικής αποτροπής. Συχνά μάλιστα 
και μόνο η δήλωση της ουδετερότητας στο 
ενδεχόμενο εκσπάσεως θερμού επεισοδίου 
είναι αρκετή για να το αποτρέψει. Στην 
περίπτωση του ενδεχομένου ανακήρυξης 
ανεξαρτησίας της Ταϊβάν, η δηλωμένη 
πολιτική ουδετερότητας κι η ασάφεια των 
αμερικανικών προθέσεων αποτρέπει τους 
εθνικιστές της Ταϊπέι, η οποία εξαρτάται 
από τις ΗΠΑ για την άμυνά της έναντι 
της Κίνας, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν 
την έχει εξασφαλισμένη. Η σκιώδης αυτή 
κατάσταση στις επιλογές του «κόμβου» 
σε μια κρίση, ώστε να συγκρατηθούν 
και οι δύο εμπλεκόμενοι, είναι εξάλλου 
ό,τι διαφορίζει την «κομβική αποτροπή» 

από την συνήθη έννοια της αποτροπής 
και της διασφάλισης συμμαχιών για την 
επίτευξή της.

Για παράδειγμα, στην κρίση για τα νη-
σιά Κεμόι και Ματσού τον Αύγουστο του 
1958, ο Πρόεδρος Αϊζενχάουερ άφησε σε 
αμφιβολία για την στρατιωτική υποστήριξή 
του τον εθνικιστή ηγέτη Τσιαγκ Κάι Σεκ, 
απαντώντας ότι «δεν μπορείς να πάρεις 
στρατιωτικές αποφάσεις για μια κατάσταση 
πριν η κατάσταση αυτή εκδηλωθεί». Το 
αδήλωτο των αμερικανικών προθέσεων 
χειραγώγησε τους Κινέζους εθνικιστές να 
διαπραγματευθούν με τους κομμουνιστές 
της Κίνας και τελικά να αποσύρουν τα 
εθνικιστικά στρατεύματα από τα νησιά, 
αποσοβώντας την κρίση.

Τριαδικές σχέσεις
Από κοινωνιο-ψυχολογικής πλευράς 

πρόκειται εδώ για την μια έκφραση της 
δυναμικής των τριαδικών σχέσεων των 
ομάδων, όπως τις ανέλυσε ο κοινωνιολόγος 
Georg Simmel. Σύμφωνα με την γνωστή 
θεωρία της δυναμικής των ομάδων του 
Simmel, όπως την ανέπτυξε με εμπειρικά 
παραδείγματα το 1960 ο Theodor Caplow, 
κάθε τριαδική σχέση αναλύεται σε ένα 
«απομονωμένο» μέλος υπό την πίεση των 
ερμηνειών του για την σχέση του άλλου 
ζεύγους έναντι (ή εναντίον) του, ενώ, η 
δύναμη παρέμβασης του «κομβικού» (στην 
περίπτωση) μέρους, απορρέει από την 
δυσανάλογη δύναμή του να αποφασίσει 
υπέρ του ενός ή του άλλου των δύο άλλων 
μελών της τριάδας, κατά τρόπο που τούτο 
αποβαίνει αποφασιστικό για την έκβαση 
της διαφοράς των δύο άλλων μερών. Η 
δυναμική των τριαδικών ομάδων έδωσε 
θεωρητική βάση στην ανάπτυξη του παι-
γνίου του τρίτου προσώπου στην θεωρία 
των παιγνίων από τους πρωτοπόρους της 
θεωρίας John von Newman και Oscar 
Morgestern, με σημαντική εισφορά στην 
σχετική προβληματική στις διεθνείς σχέσεις. 

Στην εξαίρετη μονογραφία του για την 
«κομβική αποτροπή» στην ιστορία της δι-
εθνούς διπλωματίας, ο Timothy Crawford 
(Pivotal Deterrence: Third-Party Statecraft 
and the Pursuit of Peace. Ithaca: Cornell 
University Press, 2003), χρησιμοποιεί τρεις 
φορές τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το 
Κυπριακό ως παραδείγματα, επιτυχούς, 
μάλιστα, χρήσης των μοχλών της «κομ-
βικής αποτροπής» από τις ΗΠΑ για να 
αποσοβήσουν ανάφλεξη της κρίσης, είτε 

αυτό είναι οι κρίσεις στην Κύπρο το 1964 
και 1967 είτε η κρίση στα Ίμια. Κι είναι 
επώδυνα σαφές από τα δικά μας παραδείγ-
ματα, ότι μία άλλη σημαντική πτυχή του 
διπλωματικού αυτού μοχλού διαχείρισης 
κρίσεων είναι η μία των πλευρών να είναι 
περισσότερον «ευάλωτη» στους κινδύνους 
αρνητικής απόφασης του «τρίτου μέρους», 
και συνεπώς επιρρεπής σε υποχωρήσεις 
που μπορούν να καταγραφούν, στο εσωτε-
ρικό της χώρας, ως «ήττα». Το πιο βασικό 
στοιχείο, όμως, που αποφασίζει για την 
επιτυχία της αποτροπής ή όχι (η περίπτωση 
του Ινδο-Πακιστανικού Πολέμου για το 
Κασμίρ είναι το παράδειγμα αποτυχίας), 
είναι τα εμπλεκόμενα μέρη στην κρίση 
να έχουν φτωχές άλλες επιλογές συμμα-
χιών και διεθνούς στήριξης. Η «κομβική 
αποτροπή» είναι μια σχέση δύναμης με το 
«τρίτο μέρος», στην οποία ο «κόμβος» έχει, 
και καθιστά σαφές ότι έχει, περισσότερες 
επιλογές από τα εμπλεκόμενα μέρη, και 
οπωσδήποτε τον κύριο δέκτη των πιέσεων 
για υποχωρήσεις.

Τούτο συνέβαινε στην Κύπρο το 1964 
και 1967. Οι Τούρκοι, το 1964 ειδικά, 
απετράπησαν από του να εισβάλουν 
στην Κύπρο, στο φως της άρνησης των 
ΗΠΑ να δεσμευθούν σαφώς για στήριξη 
της Τουρκίας στο ενδεχόμενο σοβιετικής 
αντίδρασης σε σύρραξη. Το 1974, ωστόσο, 
ενώ η απομονωμένη χουντική Ελλάδα δεν 
είχε άλλη στήριξη από την ασαφή στάση των 
Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, η Τουρκία είχε 
ήδη στήσει μια καλή βάση οικονομικών 
διπλωματικών σχέσεων με τη Σοβιετική 
Ένωση. Στην σκακιέρα έπαιζε και το Ισραήλ, 
που απομονωμένο στον πόλεμο του Γιομ 
Κιπούρ, προσέβλεπε στο οριστικό ξεκαθά-
ρισμα του νησιώτικου αεροπλανοφόρου 
στην γειτονιά του. Το 1967, ο Μακάριος 
αναδιπλώθηκε από την κρίση με ξεκάθα-
ρη πια την αντίληψη ότι δεν μπορούσε να 
βασίζεται σε στρατιωτική υποστήριξη από 
την Ελλάδα, που είχε υποχωρήσει αποσύ-
ροντας την μεραρχία από την Κύπρο, και 
ότι τρίτα μέρη, με ενέργειες ή αποχή από 
ενέργειές τους, μπορούσαν να επηρεάσουν 
την έκβαση της κρίσεως. Και το τελευταίο, 
μαζί με τον καίριο φόβο της απομόνωσης, 
είναι το αποφασιστικό στοιχείο της δύναμης 
της «κομβικής αποτροπής».

Το παρόν σημείωμα δεν έχει σκοπό 
να μπει σε μια ιστορική ανάλυση του 
Κυπριακού. Κρίνουμε την έννοια της 
«κομβικής αποτροπής» ως καίριο στοι-

χείο ανάλυσης στην φάση του Κυπρια-
κού που διανοίγεται τώρα μπροστά μας 
και την υποβάλλουμε στο σκεπτικό του 
αναγνώστη, καθώς θα παρακολουθεί την 
δυναμική διελκυστίνδα που θα αναπτυ-
χθεί στην αποφασιστική ετούτη φάση τόσο 
της εντάσεως της κρίσης της τουρκικής 
επιθετικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, 
όπως και της επίφοβης κατευναστικής του 
επιτιθέμενου επίλυσης του Κυπριακού 
με νεο-ανανικούς σχεδιασμούς.

Καθώς και οι «αρεστοί στους ξένους» και 
«οπαδοί της Ευρώπης» πολιτικοί ηγέτες μας 
αντιλαμβάνονται να «παίζουν» το Κυπριακό 
σε ένα διεθνές θέατρο όπου τρίτα μέρη θα 
έχουν αποφασιστική συμβολή στην έκβαση 
του παιγνίου, είναι χρήσιμο οι Κύπριοι να 
έχουν υπ’ όψιν τους και τούτο το αναλυτικό 
εργαλείο από την θεωρία των διεθνών σχέ-
σεων για να κατανοήσουν καλύτερα και να 
κρίνουν τα τεκταινόμενα. Καθώς οι αντιλήψεις 
των πολιτικών μας συμπίπτουν λίγο-πολύ 
για «επιθετική» (ειρωνικό οξύμωρο εδώ το 
«επιθετική») διεκδίκηση της λύσης με την 
«ανάληψη πρωτοβουλιών», στην κατεύθυν-
ση της κατευναστικής «γενναιοδωρίας» εκ 
μέρους του… θύματος, κι ενώ οι ανάγκες 
της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας για 
«κλείσιμο» του Κυπριακού (και ντε γιούρε 
κλείδωμα των κερδαινομένων που έχει ο 
επιτιθέμενος αποκομίσει) σηματοδοτούν 
μετακίνηση των διεθνών προτεραιοτήτων 
από την «διαχείριση» της κρίσης σε φάση 
«επίλυσης», η δυναμική αυτής της φάσης 
εισάγει σε «κομβικό» σημείο τον ξένο πα-
ράγοντα, δηλαδή τις ΗΠΑ (κατά πρώτον 
λόγο) και την Ευρώπη (κατά δεύτερο λόγο) 
– η ερμηνεία μας αυτή σηκώνει όμως άλλη 
συζήτηση.

Είναι ενδιαφέρον, για παράδειγμα, 
να παρακολουθήσουμε πώς θα παίζει 
(που θα παίζει, οπωσδήποτε) το στοιχείο 
του «blame game», του σχεδιασμού των 
διπλωματικών κινήσεών σου, ώστε να 
επιρρίπτεται στην άλλη πλευρά η ευ-
θύνη για την μην πρόοδο. Καμιά φορά, 
στο πλαίσιο της θεωρίας της «κομβικής 
αποτροπής», είναι τούτο πιο σημαντικό 
και από το να έχει σημειωθεί πρόοδος.

Και, συχνά είχαμε αποδειχθεί σε αυτό 
αριστοτέχνες, αξιοποιώντας κυρίως τις 
αγκυλώσεις του Ντενκτάς. Οι επίγονοι 
της νέας γενιάς πια των πολιτικών έχουν 
να μάθουν από τους παλαιούς μαιτρ που 
αποχωρούν. Με την ευγνωμοσύνη και 
τον θαυμασμό μας.
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ΝΟΓΡΑΦΊΑ ΤΟΥ ΓΊΑ 
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ΤΑ ΔΊΔΑΚΤΡΑ-ΦΩΤΊΑ 
ΣΤΑ ΑΓΓΛΊΚΑ ΠΑΝΕΠΊ-

ΣΤΉΜΊΑ ΑΠΌ ΤΌ 2021, 
Ή ΠΡΌΣΠΑΘΕΊΑ ΤΌΥ 

ΥΠΕΞ ΝΑ ΠΕΊΣΕΊ ΤΌΝ 
ΒΡΕΤΑΝΌ ΌΜΌΛΌΓΌ 

ΤΌΥ ΝΑ ΚΡΑΤΉΣΕΊ ΚΑΤΩ 
ΤΊΣ ΤΊΜΕΣ ΚΑΊ ΌΊ ΕΝΑΛ-
ΛΑΚΤΊΚΕΣ ΠΌΥ ΠΡΕΠΕΊ 
ΝΑ ΒΡΕΘΌΥΝ ΩΣΤΕ ΝΑ 

«ΞΕΚΌΛΛΉΣΌΥΜΕ» ΤΉΝ 
ΤΑΜΠΕΛΑ «ΕΊΜΑΊ ΤΉΣ 

ΑΓΓΛΊΑΣ» 

Κ. Χατζηγιάννης: 
«Τα πανεπιστήμιά 

μας οφείλουν 
να δώσουν τις 

προτάσεις τους»

Μ. Βασιλείου:
«Πίσω 30 χρόνια, 

όταν μόνο οι 
πλούσιοι σπούδαζαν 

στην Αγγλία» 

Στήριξη ζητούν 
τα κυπριακά 
πανεπιστήμια

Η 
απόφαση βρετανι-
κών πανεπιστημίων 
να σταματήσουν να 
παρέχουν ειδικές 
τιμές για τους Ευ-
ρωπαίους υπηκό-
ους και το δικαίωμα 

δανειοδότησης για την εξασφάλιση των 
διδάκτρων τους, ταρακούνησε το νησί μας. 
Κάποιοι το περίμεναν, κάποιοι όχι άμε-
σα. Η πραγματικότητα, όμως, ονομάζεται 
Brexit. Είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτό έχει 
τις δικές του επιπτώσεις σε κάθε τομέα. Η 
διαφορά των διδάκτρων δεν είναι μικρή, 
άρα πολλοί είναι οι γονείς που πρέπει να 
κάνουν δεύτερες σκέψεις όσον αφορά το 
σπουδαστικό μέλλον το παιδιών τους. 

Μια εξέλιξη 
που έπρεπε να αναμένουμε

Αυξημένα δίδακτρα θα πληρώνουν, 
λοιπόν, οι Ευρωπαίοι φοιτητές στη Βρε-
τανία, και εξαιτίας της αποχώρησης της 
χώρας από την ΕΕ  δεν θα μπορούν να 
λαμβάνουν ούτε το φοιτητικό δάνειο που 
μπορούσαν μέχρι σήμερα να διεκδικήσουν 
οι ξένοι φοιτητές. Ο σύμβουλος σπουδών 
και επαγγελματικής κατάρτισης, κ. Μιχάλης 
Βασιλείου, μίλησε στη «Σημερινή» για τις 
αλλαγές που πρόκειται να έρθουν από τον 
Σεπτέμβριο του 2021. «Τα δίδακτρα θα 
είναι στο ύψος των διδάκτρων που πληρώ-
νουν όσοι προέρχονται από τρίτες χώρες. 
Δηλαδή, για παράδειγμα, από 9 χιλιάδες 
στερλίνες τον χρόνο, το πανεπιστήμιο θα 
χρεώνει 15 ή 20 ή ακόμη περισσότερο. 
Δυστυχώς, υπάρχει ο κίνδυνος να πάμε 
30 χρόνια πίσω, όταν μόνο οι πιο εύποροι 
πήγαιναν εκεί για σπουδές».

Όσο για την εξέλιξη αυτή, ο κ. Βασιλείου 
ανέφερε ότι ήταν αναμενόμενη. «Προσω-
πικά ανέμενα την ανακοίνωση. Γι’ αυτό 
προτείνουμε εναλλακτικές προτάσεις στους 
μελλοντικούς φοιτητές,  ώστε να κοιτάξουν 
και άλλα πανεπιστήμια, σε άλλα μέρη. 
Ο κόσμος πρέπει πλέον να κοιτάξει και 
άλλους προορισμούς. Τα πλεονεκτήματα 
της Αγγλίας δεν είναι πλέον τόσο τα ίδια τα 
πανεπιστήμια, αφού υπάρχουν και αλλού 
εξαιρετικά πανεπιστήμια, αλλά περιορίζο-
νται στη γλώσσα, στη διάρκεια φοίτησης, 
που είναι τρία χρόνια αντί τεσσάρων που 
είναι στα υπόλοιπα πανεπιστήμια,  και 
στην παρουσία κλάδων που ακόμη δεν 
υπάρχουν σε άλλες χώρες».

Αλλάζει ο σχεδιασμός 
πολλών οικογενειών

Τα συμβουλευτικά γραφεία επαγ-
γελματικού προσανατολισμού δέχονται 
καθημερινά δεκάδες τηλεφωνήματα από 
γονείς που αγωνιούν για τις εξελίξεις. Ο 
κ. Βασιλείου ανέφερε ότι τα πλάνα έχουν 
διαφοροποιηθεί για πολλούς ενδιαφερό-
μενους μετά την απόφαση για αύξηση 
των διδάκτρων. «Οι διαπραγματεύσεις 
μεταξύ Ευρώπης και Μ. Βρετανίας συ-
νεχίζονται, έτσι δεν έχουμε μια ξεκάθαρη 
εικόνα για το τι μέλλει γενέσθαι. Ωστόσο, 
θεωρούμε ότι τα ίδια τα πανεπιστήμια δεν 
θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Ας 
μην ξεχνάμε ότι πολλές πόλεις εξαρτώ-
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νται από τον ίδιο τον φοιτητικό κόσμο. 
Είναι μεγάλη βιομηχανία για το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Θα είναι τεράστιο το πλήγμα 
στην περίπτωση αυτής της αλλαγής. Αν 
μειωθούν οι Ευρωπαίοι φοιτητές, θα πα-
ραμείνουν μόνο οι Κινέζοι και φοιτητές 
από Αραβικές χώρες. Έτσι πιστεύω ότι 
θα δώσουν περισσότερες υποτροφίες 
και πολύ πιθανόν να δώσουν κίνητρα, 
όπως είναι εκπτώσεις ή και κάποιου 
είδους δανειοδότηση».

Η τριετής φοίτηση στην Αγγλία μαζί 
με όλα όσα μέχρι σήμερα πρόσφεραν τα 
πανεπιστήμια, υπήρξαν μαγνήτης για πολ-
λούς συμπατριώτες μας για πάρα πολλά 
χρόνια. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι αυτοί που 
θα πρέπει να ετοιμάσουν έναν νέο οικο-
νομικό προγραμματισμό, για να δουν αν 
μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους για 
σπουδές εκεί. «Επαναλαμβάνω ότι δεν 
υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα. Ήδη κάποια 
πανεπιστήμια άρχισαν να δίνουν εκπτώ-
σεις και υποτροφίες. Είναι κάτι το οποίο 
μελετούσαν από πριν, γιατί γνώριζαν ότι 
κάποια στιγμή θα ερχόταν και αυτό. Υπάρχει 
αυτή η ευελιξία στα πανεπιστήμια το να 
δώσουν εκπτώσεις και ίσως φέρουν και 
τα δίδακτρα σε κάποιο λογικό επίπεδο».

Κρατάει χρόνια 
αυτή η κολόνια

Η προτίμηση των Κυπρίων φοιτητών 
στα αγγλικά πανεπιστήμια εξακολουθεί να 
είναι μεγάλη. Αν και τα τελευταία χρόνια 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες έδειξαν ότι τα πα-
νεπιστήμιά τους είναι εμπλουτισμένα με 
προγράμματα στην αγγλική γλώσσα και οι 
ίδιες είναι εναρμονισμένες με ένα κόστος 
ζωής που θα μπορούσε ν’ αντέξει ο φοιτητής 
-πάντοτε με κάποιες εξαιρέσεις-, εντούτοις 
η Αγγλία κρατά τα σκήπτρα προτίμησης, 
όσον αφορά τα ξενόγλωσσα πανεπιστήμια.

Στο ίδιο επίπεδο προτίμησης -ίσως και 
λίγο πιο πάνω- βρίσκεται η Ελλάδα, η οποία 
με κινήσεις ματ, όπως για παράδειγμα την 
αναγνώριση των ΤΕΙ σε Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα, αλλά και την τεράστια ποικιλία 
προγραμμάτων που προσφέρει, ανέβη-
κε στην ψηλότερη θέση προτίμησης των 
Κυπρίων φοιτητών. Σύμφωνα με τον κ. 
Βασιλείου, το «πρόβλημα» με την Ελλά-

δα είναι η ελευθερία που υπάρχει στη 
διάρκεια φοίτησης αλλά και η ανεπάρκεια 
στα θέματα οργάνωσης, με τους αιώνιους 
φοιτητές να παραμένουν αυτό ακριβώς.

Όσο για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώ-
ρες, ο σύμβουλος σπουδών επισήμανε 
ότι οι αριθμοί φοιτητών εξακολουθούν να 
είναι μικροί σε Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, 
Ουγγαρία κ.α. «Η Ολλανδία κέρδισε πολ-
λούς φοιτητές τα τελευταία έτη, αλλά έχασε 
και πολλούς λόγω του υψηλού επιπέδου. 
Είναι καλό ο κόσμος που ενδιαφέρεται για 
σπουδές στο εξωτερικό να ενημερώνεται 
για όλα όσα προσφέρει το κάθε πανεπι-
στήμιο αλλά και η κάθε χώρα γενικά για 
να μη  βρεθεί προ εκπλήξεως».

Η ώρα του πτυχίου 
από απόσταση

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήρθε για να 
μείνει, όπως τονίζουν όλοι όσοι εμπλέκονται 
στην εκπαίδευση. Δεν ήταν μια λύση ανάγκης 
λόγω κορωνοϊού, αλλά μια επιβεβλημένη 
κάλυψη αναγκών, όπως σημείωσε ο κ. Βα-
σιλείου. «Είναι αλήθεια ότι η εκπαίδευση 
από απόσταση μπορεί να λύσει πολλά από 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Το 
πρόβλημα όμως με την εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση είναι η αναγνώριση των πτυχίων 
από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης 
Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ). Οι εξετάσεις 
για την απόκτηση του πτυχίου μέχρι σήμερα, 
πρέπει να γίνονται σε καθορισμένο χώρο 
υπό επιτήρηση. Γίνονται διά  ζώσης. Άρα 
και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να 
ελέγχουμε κατά πόσο το πτυχίο που θέλου-
με ν’ αποκτήσουμε είναι αναγνωρισμένο ή 
όχι. Οι αλλαγές που επέρχονται, βέβαια, θα 
μπορούσαν να διαμορφώσουν μιαν άλλη 
κατάσταση σχετικά με την αναγνώριση 
των πτυχίων που λαμβάνονται από την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση».

Ο στρατός 
«εμποδίζει» τις σπουδές;

Οι αλλαγές στα δίδακτρα των αγγλικών 
πανεπιστημίων τοποθετούνται πρακτικά 
στην ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022. Εί-
ναι η χρονιά που θα πάνε για σπουδές 
οι φετινοί μας στρατιώτες. Το αίσθημα 
της αδικίας και της διάκρισης φαίνεται 

εντονότατο, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι 
φετινές απόφοιτες της μέσης εκπαίδευσης, 
θα πληρώσουν τα δίδακτρα που ισχύουν 
σήμερα. Στην άλλη πλευρά, τα αγόρια μας 
ετοιμάζονται να εκπληρώσουν τη στρατι-
ωτική τους θητεία. Μια υποχρέωση που 
θα τους στοιχίσει διπλά, τριπλά ή και πε-
νταπλά, όπως ακούστηκε στη συνεδρία 
της Επιτροπής της Παιδείας στη Βουλή 
την περασμένη εβδομάδα.

Μια εισήγηση που ακούστηκε στη συ-
νεδρία ήταν η αναστολή της στρατιωτικής 
τους θητείας, ενώ μια άλλη αφορούσε την 
άμεση έναρξη σπουδών με την εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση. Ούτε η μια ούτε η 
άλλη είναι εφικτές υπό τις περιστάσεις, 
ωστόσο οι Υπουργοί Παιδείας και Εξω-
τερικών δήλωσαν ότι ήδη βρίσκονται σε 
συζητήσεις και διαβουλεύσεις, ώστε να 
εξευρεθούν οι απαραίτητες λύσεις.

Αυτό που απαιτείται άμεσα είναι η κα-
ταγραφή όσων ενδιαφέρονται να σπουδά-
σουν στην Αγγλία, ώστε να υπάρχει μια 
σαφής εικόνα και διεκδίκηση λογικών 
διδάκτρων από τα αγγλικά πανεπιστήμια.

Μήπως είναι η ευκαιρία μας;
«Είσαι της Αγγλίας ή της Αθήνας;». Πόσο 

συχνά ακούμε την ερώτηση όταν συζητούμε 
για φοιτητικά χρόνια και σπουδές. Μια 
αντίληψη αν θες, άποψη, ή παγιωμένη 
εικόνα που ίσως πρέπει επιτακτικά ν’ 
αλλάξει, γιατί τα δικά μας πανεπιστήμια 
ήδη κατέκτησαν υψηλές θέσεις στις λίστες 
με τα καλύτερα της Ευρώπης και όχι μόνο. 
Είμαι, λοιπόν, της Κύπρου!

Η ευκαιρία της Κύπρου να κερδίσει 
το στοίχημα της ανάδειξής της ως εκ-
παιδευτικού κέντρου μπορεί να είναι 
τώρα. Ο Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας 
της Βουλής, κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, 
μιλώντας στις «Τομές στα Γεγονότα» την 
περασμένη Τετάρτη,  ανέφερε ότι από τη 
μια ελπίζει σε μια θετική κατάληξη της 
όλης προσπάθειας της κυβέρνησης με την 
Αγγλία, αλλά από την άλλη δεν θα πρέπει 
να επιμείνουμε μόνο σε αυτό. «Πρέπει να 
ψάξουμε και άλλα ενδεχόμενα και άλλες 
εναλλακτικές. Ποιος είναι ή θα πρέπει να 
είναι ο ρόλος των κυπριακών πανεπιστη-
μίων, είτε κρατικών είτε ιδιωτικών σε όλο 

αυτό; Για παράδειγμα θα μπορούσαν να 
προσφέρουν αγγλόφωνα προγράμματα. 
Αυτό βέβαια δεν αναιρεί τις προσπάθειες 
που καταβάλλει ο Υπουργός Εξωτερικών».

Η μεγάλη κουβέντα επιβάλλεται να 
ξεκινήσει, σύμφωνα με τον κ. Χατζηγιάν-
νη. Η Κύπρος θα μπορούσε να γίνει ένα 
κέντρο εκπαίδευσης χωρίς να χρειάζεται 
να διαβουλεύεται με την όποια χώρα, να 
δεχθεί φοιτητές με χαμηλά δίδακτρα. «Τα 
πανεπιστήμιά  μας χρειάζεται να αναβαθ-
μίσουν τα προγράμματα, να δώσουν διευ-
κολύνσεις και στήριξη όπου χρειάζεται. 
Θεωρώ ότι όλοι θα φέρουν τις προτάσεις 
τους. Οφείλουν να δώσουν το καλύτερο 
που μπορούν είτε μέσω υποτροφιών είτε 
μέσω χαμηλότερων διδάκτρων, για να 
προσελκύσουν τους φοιτητές».

«Στηρίξτε μας 
για να στηρίξουμε»

Ο Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας της 
Βουλής τόνισε ότι η ποιότητα του κυπριακού 
πανεπιστημίου βρίσκεται στους σωστούς 
πυλώνες. «Η κυπριακή επιλογή είναι σωστή 
και αξιόπιστη. Από την άλλη το μέλλον 
του Ηνωμένου Βασιλείου φαίνεται να είναι 
δυσοίωνο. Η ζωή είναι ακριβή. Δεν μπο-
ρούμε εμείς να δεχθούμε ή και να έχουμε 
τέτοια υψηλά δίδακτρα. Από την άλλη θα 
πρέπει να αναβαθμιστεί και το κυπριακό 
απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης που θα 
οδηγεί σε διάφορα πανεπιστήμια είτε κρα-
τικά δικά μας είτε ευρωπαϊκά». Τέλος, ο 
κ. Χατζηγιάννης εξέφρασε την ελπίδα ότι 
οι προσπάθειες θα τελεσφορήσουν, ενώ 
στην αντίθετη περίπτωση καλεί όλους να 
προσφέρουν κίνητρα και διευκολύνσεις 
στους φοιτητές.

Στην αντίπερα όχθη τα πανεπιστήμια 
δεν δηλώνουν την ετοιμότητά  τους για 
‘αναβάθμιση’ αν δεν έχουν τη στήριξη του 
κράτους. Πηγές από το Τεχνολογικό Πα-
νεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κύπρου  
ανέφεραν στη «Σ» ότι υπάρχουν διάφορα 
θέματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης, 
όπως για παράδειγμα το θέμα των εγκα-
ταστάσεων. Το κράτος οφείλει να στηρίξει 
τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε 
αυτά να μπορέσουν να ενισχυθούν με 
υλικούς και ανθρώπινους πόρους.

Ιδού η ευκαιρία 
για τα κυπριακά 

πανεπιστήμια 



Ι
κανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα 
πορεία της εταιρείας δηλώνουν οι 
ιθύνοντες της Remedica, αναλύ-
οντας τις επιπτώσεις της έξαρσης 
της πανδημίας του κορωνοϊού. Σε 
συνέντευξή του στη «Σημερινή», ο 
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής 

της Remedica, Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου, 
εξηγεί πώς η εταιρεία μετέτρεψε τις προ-
κλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει σε 
ευκαιρίες, αφού με σωστό προγραμματισμό 
κατάφεραν να εξασφαλίσουν τόσο αποθέ-
ματα πρώτων υλών όσο και τρόπους απο-
στολής των προϊόντων μας στο εξωτερικό, 
με αποτέλεσμα να αυξήσουν τον κύκλο 
εργασιών τους. Μεταξύ άλλων, μιλά για 
τα μέτρα που έλαβε η εταιρεία για στήριξη 
των εργαζομένων της και, κάνοντας μία 
πρόβλεψη για το μέλλον της επιχείρησης, 
δηλώνει πως το 2021 αναμένεται να έχει 

ανοδικό δείκτη ανάπτυξης, τόσο η ίδια η 
εταιρεία όσο και ο κλάδος γενικότερα. 

Πώς επηρέασε ο COVID-19 τη στρα-
τηγική της εταιρείας σας; Πώς το ξεπε-
ράσατε και μετατρέψατε τις προκλήσεις 
σε ευκαιρίες;

Η κρίση δεν έχει διαφοροποιήσει τη 
στρατηγική μας, αλλά τον τρόπο που χει-
ριζόμαστε κάποια πράγματα, όπως είναι τα 
αποθέματα, οι μέθοδοι αποστολής προϊό-
ντων, η ίδια η λειτουργία μας στην εταιρεία, 
η υιοθέτηση ηλεκτρικών πλέον μέσων για 
διασκέψεις και πολλών άλλων που προη-
γουμένως θεωρούσαμε αχρείαστα. Έχουμε 
γίνει μάρτυρες πολλών προκλήσεων, αλλά 
και ευκαιριών, που τις έχουμε αξιοποιήσει 
στο ακέραιο. Η εταιρεία μας έχει στο χαρ-
τοφυλάκιό της προϊόντα που είτε αυτή τη 
στιγμή που μιλάμε χορηγούνται για την 
αντιμετώπιση του ιού είτε βρίσκονται σε 
κλινικές δοκιμές για να προσδιοριστεί η 
αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητά 
τους για τη θεραπεία. Έτσι, λοιπόν, έχουμε 
βρεθεί στον πυρήνα όλων αυτών των δι-
εργασιών, αλλά και πρωτοβουλιών, από 
διάφορα κράτη και οργανισμούς. Μπορώ 
να πω ότι εδώ και αρκετό καιρό βρισκόμα-
στε σε ενδιαφέροντα μονοπάτια, τα οποία 
προσθέτουν γνώση, εμπορική αξία, αλλά 
και προοπτική ανάπτυξης για το μέλλον. 

Τι είδους μέτρα πήρε η εταιρεία σας 
για την υποστήριξη των εργαζομένων σας; 

Από την πρώτη κιόλας μέρα εμφάνισης 
κρουσμάτων στην Κύπρο, εφαρμόστηκαν 

στην εταιρεία μας αυστηρά μέτρα, όπως η 
παροχή αντισηπτικών, δύο σετ γαντιών και 
μασκών επί καθημερινής βάσεως σε όλο 
το προσωπικό. Επίσης, μάσκα για χρήση 
εκτός εργασίας, σε περίπτωση που ο εργα-
ζόμενος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς 
του την έχει ανάγκη. Ανάμεσα σε άλλα, 
έγινε εγκατάσταση ειδικών συσκευών 
απολύμανσης και ιονισμού του αέρα, ένα 
πρωτοποριακό μέτρο για τα κυπριακά δε-
δομένα, τοποθέτηση αυτόματων συσκευών 
για κάλυψη των παπουτσιών για όλους 
τους χώρους, ενώ αντικαταστάθηκαν όλα 
τα μίξερ στους νιπτήρες με αυτόματο ενερ-
γοποιητή καθώς και εγκαταστάθηκε και 
αυτόματος ενεργοποιητής υγρού σαπουνιού. 
Οι συνάδελφοι ακόμη θερμομετρούνται 

Remedica: Μετέτρεψε τις 
προκλήσεις σε ευκαιρίες

Ο ΑΝΏΤΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΤΉΣ REMEDICA, 
ΔΡ ΜΙΧΑΛΉΣ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ, 
ΜΙΛΑ ΣΤΉ «ΣΉΜΕΡΙΝΉ» ΓΙΑ ΤΉΝ 
ΠΟΡΕΙΑ ΤΉΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ 
ΤΉΝ ΕΞΑΡΣΉ ΤΉΣ ΠΑΝΔΉΜΙΑΣ, 
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΛΉΦΘΉΣΑΝ 
ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟ-
ΣΏΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΉΝ ΕΠΟΜΕΝΉ ΜΕΡΑ 

«Είμαστε ικανοποιημένοι 
από τη μέχρι τώρα 

πορεία, ενώ οι 
προβλέψεις είναι, 

επίσης, ενθαρρυντικές 
για το 2021, το 

οποίο αναμένεται να 
έχει ανοδικό δείκτη 
ανάπτυξης για την 

εταιρεία και τον κλάδο 
μας γενικότερα»
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δύο φορές την ημέρα, οι κοινόχρηστοι αλλά 
και οι γραφειακοί χώροι απολυμαίνονταν 
επί καθημερινής βάσεως. Τα επαγγελματικά 
ταξίδια και οι εκπαιδεύσεις από συνεργά-
τες αναβλήθηκαν, ενώ εφαρμόστηκε το 
πρόγραμμα «work from home» για 200 
και πλέον εργοδοτουμένους, παρέχοντας 
τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται απρό-
σκοπτα. Τέλος, όλοι οι νέοι εργοδοτούμενοι 
υποβάλλονται σε τεστ για COVID-19.

Πώς θα επηρεαστεί η οικονομία της 
Κύπρου σήμερα και με ποιους τρόπους 
θα ξεπεραστεί η κρίση που αντιμετωπίζει;

Η Κύπρος είναι ένα κατ’ εξοχήν τουρι-
στικό νησί και συνεπώς υπάρχουν πολλοί 
εξωγενείς παράγοντες που θα επηρεάσουν 
την πορεία της οικονομίας μας. Ο τρόπος που 
θα ξεπεραστεί αυτή η κρίση είναι μέσα από 
την αξιοποίηση των εξωγενών παραγόντων, 
διότι το απόθεμα εντός των συνόρων μας 
καθώς και η εσωτερική κατανάλωση μόνο 
από Κύπριους είναι συγκεκριμένη. Συνε-
πώς, χρειαζόμαστε ένεση από το εξωτερικό 
είτε μέσα από διάφορες μορφές τουρισμού 
που θα πρέπει να προσδιοριστούν και να 
αποφέρουν έσοδα είτε μέσα από κονδύλια 
της ΕΕ, που θα απελευθερωθούν για να 
διασώσουν οικονομίες, όπως είναι και η 
δική μας, που έχει ως επί το πλείστον νη-
σιώτικο χαρακτήρα με μεγάλη εξάρτηση 
στον τουρισμό. Επίσης, να μην ξεχνάμε τις 
επενδύσεις από το εξωτερικό, αλλά και τα 
κίνητρα για να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις 
μας εξωστρέφεια.

Ποιες επιχειρήσεις είναι πιο ευέ-
λικτες να ανταποκριθούν σε τέτοιου 
είδους κρίση με λιγότερες επιπτώσεις; 

Οι επιχειρήσεις που έχουν εξωστρέφεια 
πιστεύω θα εξακολουθήσουν να έχουν προ-
οπτική. Εκείνες που δραστηριοποιούνται 
μόνο εντός των δικών μας συνόρων θα 
αντιμετωπίσουν προβλήματα μέχρις ότου 
βρεθεί λύση στην πανδημία ή μέχρι που η 
Κυβέρνηση θα αποφασίσει να χαλαρώσει με 
τέτοιο τρόπο τα μέτρα, που να τους επιτρέπει 
να λειτουργούν με μέγιστη εμπορικότητα. Η 
Κυβέρνηση, και καλά κάνει, έχει ως πρώτο 
στόχο τη δημόσια ασφάλεια και την υγεία 
των πολιτών. Ο φόβος και η ανασφάλεια που 
προκάλεσε η πανδημία έχουν επηρεάσει 
σοβαρά την ψυχολογία των καταναλωτών 
και, όπως γνωρίζουμε, αυτή αποτελεί πρω-
ταρχικό παράγοντα σε μια οικονομία.

Πώς προβλέπετε το μέλλον της επι-
χείρησής σας μετά το COVID-19;

Τα πράγματα ήταν κάπως ανησυχητικά 
στα αρχικά στάδια της πανδημίας, ωστόσο, 
μέσα από σωστό προγραμματισμό καταφέ-
ραμε να εξασφαλίσουμε τόσο αποθέματα 
πρώτων υλών όσο και τρόπους αποστο-
λής των προϊόντων μας στο εξωτερικό. Ο 
κύκλος εργασιών μας αυξήθηκε, αλλά θα 
μπορούσε να διευρυνόταν ακόμα περισσό-
τερο χωρίς την πανδημία. Είμαστε, όμως, 
ικανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα πορεία. 
Οι προβλέψεις είναι, επίσης, ενθαρρυντικές 
για το 2021, το οποίο αναμένεται να έχει 
ανοδικό δείκτη ανάπτυξης για την εταιρεία 
και τον κλάδο μας γενικότερα.

Ο ΑΝΏΤΑΤΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ
ΤΉΣ REMEDICA,
ΔΡ ΜΙΧΑΛΉΣ
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ. 



ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥ-
ΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ, ΟΠΩΣ 

ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑ-
ΪΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΕΥΝΕΣ

Νικόλαος Β΄ της Ρωσίας

Ο Νικόλαος Β’ της Ρωσίας γεν-
νήθηκε στην Αγία Πετρούπο-
λη στις 18 Μαΐου 1868 και 

δολοφονήθηκε στις 17 Ιουλίου 1918. 
Υπήρξε ο τελευταίος Τσάρος της Ρωσίας, 
Βασιλιάς της Πολωνίας και Μεγάλος 
Δούκας της Φινλανδίας. Κυβέρνησε 
από το 1894 μέχρι τη αναγκαστική πα-
ραίτησή του από τον θρόνο το 1917. Ο 
Νικόλαος Β’αποδείχθηκε αδύνατος να 
διαχειριστεί μια χώρα που βρισκόταν 
σε πολιτική αναταραχή. Η περίοδος 
της διακυβέρνησής του τελείωσε με 
την έναρξη της Ρωσικής Επανάστασης 
το 1917, οπότε και εκτελέστηκε τόσο 
εκείνος όσο και τα υπόλοιπα μέλη της 
Αυτοκρατορικής οικογένειας από τους 
Μπολσεβίκους.

Πριν γίνει Τσάρος, ο Νικόλαος Β’ 
πραγματοποίησε έναν αξιοζήλευτο 
αριθμό ταξιδιών. Κατά τη διάρκεια ενός 
ταξιδιού στην Αυτοκρατορία της Ιαπωνίας, 
μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας 
του με σπαθί, τον άφησε με μια ουλή στο 
μέτωπο. Η άμεση αντίδραση του ξαδέλφου 
του που τον συνόδευε, Πρίγκιπα Γεωργί-
ου της Ελλάδος, ο οποίος απέκρουσε το 
δεύτερο χτύπημα με το μπαστούνι του, 
του έσωσε τη ζωή.

Χαρακτηρισμένος ως υπερβολικά 
υποχωρητικός από τον σκληρό και απαι-
τητικό πατέρα του, ο Νικόλαος ελάχιστα 
προετοιμάστηκε για τον ρόλο του ως 
Αυτοκράτορας.

Παράλληλα με τις φιλειρηνικές μεθο-
δεύσεις του, ο Νικόλαος Β’ συναίνεσε στη 
χάραξη επεκτατικής εξωτερικής πολιτικής 
ως προς την Άπω Ανατολή (Ρωσική συμ-
μετοχή στη διανομή της Κίνας), πολιτική 
που έφερε τη χώρα του αντιμέτωπη με 
την ανερχόμενη δύναμη της Ιαπωνίας. 

Κατάληξη του πολύχρονου ανταγωνισμού 
στην περιοχή υπήρξε ο Ρωσοϊαπωνικός 
Πόλεμος (1904-5), που τελείωσε με θεα-
ματική νίκη των Ιαπώνων, προκαλώντας 
αλυσιδωτές αντιδράσεις στο εσωτερικό 
της Ρωσίας.

Τον Φεβρουάριο του 1917 στην Πε-
τρούπολη, ο συνδυασμός του εξαιρετικά 
δριμέος  χειμώνα και της έλλειψης φαγητού 
οδήγησε τον κόσμο στο να σπάει βιτρί-
νες καταστημάτων για να προμηθευτεί 
τα απαραίτητα αγαθά, όπως το ψωμί. H 

Αστυνομία άρχισε να πυροβολεί από τις 
στέγες όσους υποκινούσαν εξεγέρσεις. 
Αντιθέτως, στις αστυνομικές δυνάμεις στην 
πρωτεύουσα δεν είχε δοθεί κανένα κίνητρο 
και δεν είχαν κανένα καλό λόγο να είναι 
πιστοί στο καθεστώς. Έτσι, γεμάτοι από 
θυμό και επαναστατική διάθεση, πήραν 
το μέρος του λαού.

Ο Τσάρος και η οικογένειά του μετα-
φέρθηκαν από τους Μπολσεβίκους τον 
Απρίλιο του 1918 στο Αικατερίνενμπουργκ. 
Εκεί, το βράδυ της 17ης Ιουλίου 1918, 
οι Μπολσεβίκοι ξύπνησαν τον Νικόλαο, 
την Αλεξάνδρα, τα παιδιά τους, τον γιατρό 
τους και τρεις υπηρέτες, τους πήγαν στο 
υπόγειο και τους εκτέλεσαν εν ψυχρώ 
στις 2:33 π.μ.

Τελετή χριστιανικής ταφής πραγματο-
ποιήθηκε 80 χρόνια μετά την εκτέλεσή τους, 
το 1998. Τα σώματά τους αναπαύτηκαν 
με τιμές κράτους στον παρεκκλήσιο της 
Αγίας Αικατερίνης στο οχυρό των Αγίων 
Πέτρου και Παύλου, στην Αγία Πετρού-
πολη, όπου αναπαύονταν όλοι οι Ρώσοι 
Αυτοκράτορες από τον Μεγάλο Πέτρο 
και μετέπειτα.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε 
στο www.artaeri.com.
Μακαρίου 71, Λ/σία
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Κύπρος μου ακριβή!

Η 
έρευνα της Eurostat 
για τις τιμές κατανα-
λωτικών προϊόντων 
στις χώρες της Ευ-
ρώπης για το 2019 
τοποθετεί την Κύπρο 
στην κατηγορία των 

«ακριβών» χωρών, όσον αφορά την κα-
τηγορία τροφίμων και μη αλκοολούχων 
ποτών. Πάνω από τον μέσο όρο βρίσκονται 
οι τιμές στα τρόφιμα,  σύμφωνα πάντα 
με την ευρωπαϊκή στατιστική έρευνα, η 
οποία κατέδειξε ότι στην Κύπρο οι τιμές 
κυμαίνονται 6,5% πάνω από τον μέσο 
όρο των ευρωπαϊκών τιμών. Για το θέμα 
μίλησε στη «Σημερινή» ο Πρόεδρος της 
Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και 
Ποιότητας Ζωής, κ. Λουκάς Αριστοδή-
μου, ο οποίος δήλωσε ότι η ερμηνεία της 
στατιστικής δείχνει πως οι τιμές φτάνουν 
18% πιο πάνω και όχι μόνο 6,5%.

Σταθερή η αύξηση
Το γενικότερο κόστος ζωής σε μια χώρα 

καθορίζει και την πραγματική τιμή που 
πληρώνει ο κάθε καταναλωτής, σύμφωνα 
με τον κ. Αριστοδήμου. «Αν βάλεις κο-
ντά στο 6,5% και τον μισθό που λαμβάνει 
ένας Κύπριος πολίτης που εργάζεται στη 
χώρα του, μπορεί να ερμηνευθεί μέχρι και 
18% πιο πάνω. Το 27,5% των Κυπρίων 
λαμβάνουν κάτω από 1000 ευρώ όπως 
δείχνει η στατιστική μας υπηρεσία και 
το 25% ζουν στα όρια της φτώχιας. Αν, 
λοιπόν, συγκρίνεις τις τιμές μας με τιμές 
της Αυστρίας, για παράδειγμα, ή της Γερ-
μανίας, όπου είναι κάτω του μέσου όρου 
και όπου οι μισθοί είναι ανώτεροι, τότε 
θα δεις ότι οι Αυστριακοί ή οι Γερμανοί 
πληρώνουν μέχρι και τρεις φορές λιγότερο 
για τα τρόφιμά τους.

»Είναι φανερό ότι τα τρόφιμα στην 
Κύπρο, είτε είναι βιομηχανικά παρα-
σκευασμένα είτε δικής μας καλλιέργει-
ας, είναι πανάκριβα. Από τον καιρό που 
μπήκαμε στο ευρώ η αύξηση παραμένει 
σταθερά ανοδική. Αυτό, λόγω του μικρού 
μεγέθους της Κύπρου και λόγω του ότι 
εύκολα δημιουργούνται τα καρτέλ, που 
μπορεί να είναι επίσημα ή ανεπίσημα. 
Για παράδειγμα, στα οπωροκηπευτικά 
υπάρχει το καρτέλ που αποφασίζει τις 
τιμές το πρωί και τις ανακοινώνει. Εκεί 
όλοι παίρνουν τις ίδιες τιμές. Οι παραγωγοί 
παίρνουν την τιμή που τους καθορίζει το 
καρτέλ, άρα πιο χαμηλά και οι καταναλω-
τές παίρνουν υποχρεωτικά την τιμή που 
τους επιβάλλει το καρτέλ πολύ πιο υψηλά. 
Υπάρχουν τα δύο άκρα. Το καρτέλ των 
μεσαζόντων είναι αυτό που δημιουργεί 
το υπερκέρδος και την αισχροκέρδεια 
εις βάρος των καταναλωτών, χωρίς να 
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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

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com

δικαιολογείται», όπως δήλωσε ο κ. Αρι-
στοδήμου.

Μεγάλο κεφάλαιο
τα καύσιμα

Το θέμα που απασχολεί πολύ τους κα-
ταναλωτές και τους αφορά άμεσα είναι 
τα καύσιμα. Όπως εξήγησε ο κ. Αριστο-
δήμου, δεν μπορούμε να προβούμε σε 
σύγκριση τιμών για τα καύσιμα, γιατί αυτό 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την κατα-
νάλωσή τους. «Δεν μπορείς να συγκρίνεις 
τα καύσιμα που πληρώνεις στην Κύπρο 
με τις τιμές άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 
Πρέπει να δει κανείς την κατανάλωση. Για 
μας στην Κύπρο το καύσιμο είναι όπως 
το ψωμί. Τόσο αναγκαίο. Αν δεν έχεις το 
καύσιμο, δεν μπορείς να πας πουθενά.

»Στην Κύπρο μια οικογένεια έχει του-
λάχιστον δύο αυτοκίνητα. Αν πάλι έχει 
παιδί φοιτητή στην Κύπρο, τότε σίγου-
ρα έχει τρία. Από την άλλη μεριά στην 
Ευρώπη υπάρχει το εξής πλεονέκτημα, 
που ονομάζεται δημόσια συγκοινωνία. 
Η οποία μάλιστα παρέχεται και δωρεάν 
σε μερικές ομάδες του πληθυσμού, όπως 
για παράδειγμα στους συνταξιούχους. Τι 

ωραίο να μεταφέρεσαι με ένα λεωφορείο, 
ένα τρένο, ένα τραμ έχοντας για παρέα ένα 
βιβλίο. Αυτό βλέπουμε πόσο διαφοροποιεί 
και την ίδια την ποιότητα ζωής, την οποία 
εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε».

Για το θέμα των ρύπων επίσης έκανε 
λόγο ο Πρόεδρος της ΠΕΚΠΟΙΖΩ, τους 
οποίους πληρώνουμε αδρά στον τόπο μας. 
«Συνέχεια πληρώνουμε ρύπους είτε στον 
λογαριασμό του ρεύματος είτε στα καύσιμά 
μας. Από τη μια δεν έχουμε δημόσιες συ-
γκοινωνίες και από την άλλη πληρώνουμε 
το λάθος που δεν υπάρχουν αυτές στον 
τόπο μας και παράγουμε περισσότερους 
ρύπους από τους επιτρεπόμενους μέσα 
στην ΕΕ. Το λάθος επίσης το πληρώνουμε 
αφού το μονοπώλιο της ΑΗΚ λειτούργησε 
αρνητικά στο θέμα εκμετάλλευσης της 
ηλιακής ενέργειας. Για τέσσερεις ή και 
περισσότερες δεκαετίες τα συμφέροντα 
εμπόδιζαν την ύπαρξη φωτοβολταϊκών 
συστημάτων. Σήμερα, πάλι, μετά την υπο-
χρέωση που μας επέβαλε η Ευρώπη για 
μείωση των ρύπων και χρήση φωτοβολ-
ταϊκών, προχώρησαν στην τοποθέτησή 
τους αλλά όχι στη λειτουργία τους ακόμη 
μετά από δύο χρόνια».

Ζητούμε την ποιότητα ζωής
Αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη 

ποιότητα ζωής, η οποία δεν επιτυγ-
χάνεται χωρίς τη στήριξη από το κρά-
τος, σύμφωνα με τον κ. Αριστοδήμου. 
«Εργαζόμαστε για να ξοδεύουμε ή για 
να απολαμβάνουμε μια καλύτερη ποι-
ότητα ζωής για μας και τα παιδιά μας; 
Διαιωνίζουμε μια κατάσταση και ίσως 
να πηγαίνουμε από το κακό στο χειρό-
τερο αντί από το καλό στο καλύτερο. 
Είμαστε σε μια χώρα απομονωμένη, 
που μόνο με το αεροπλάνο μπορούμε 
να μεταφερθούμε σε άλλα μέρη. Ποιο 
είναι το κόστος για ένα ταξίδι εδώ δίπλα 
στην Αθήνα; 300 ευρώ. Στις Βρυξέλ-
λες; 500 ίσως; Άρα ποιος επιλέγει να 
πάει; Σίγουρα όχι όσοι ανήκουν στην 
κατηγορία του 27,5%».

Το υψηλό κόστος ζωής στην Κύπρο 
θεωρείται αδικαιολόγητο, όπως ανέφε-
ρε ο κ. Αριστοδήμου,  και θα πρέπει να 
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από το 
σύνολο, ώστε να μπορούν οι πολίτες αυτής 
της χώρας να απολαμβάνουν όλα όσα 
αυτή προσφέρει και όχι να αγωνίζονται 
να βγάλουν μόνο τα προς το ζην. 

Λουκάς 
Αριστοδήμου: 
«Ζούμε για να 
πληρώνουμε 
και όχι για να 

απολαμβάνουμε τη 
ζωή. Το καρτέλ των 
μεσαζόντων είναι 

αυτό που δημιουργεί 
το υπερκέρδος και 
την αισχροκέρδεια 

εις βάρος των 
καταναλωτών, 

χωρίς να 
δικαιολογείται»
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Σ
τη μεγάλη μάχη κατά του 
COVID-19 η Τράπεζα 
Κύπρου απέδειξε όλα 
όσα βρίσκονται στο γε-
νετικό της αποτύπωμα, 
στο «Κοινό Κυπρίων».

Μάζεψε δυνάμεις, συ-
ντόνισε επιχειρήσεις και οργανισμούς, 
συνέδραμε οικονομικά και απέδειξε πως 
όλοι μαζί μπορούμε να κερδίσουμε τις 
μάχες πιο εύκολα.

Το #SupportCY, μια πρωτοβουλία της 
Τράπεζας Κύπρου και με τη συνεργασία 
του ΜΚΟ REACTION, κατάφερε κάτι μο-
ναδικό. Έφερε κοντά επιχειρήσεις, μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις και οργανωμένα 
σύνολα, και υποστήριξε και ενίσχυσε τους 
ανθρώπους της πρώτης γραμμής ενάντια 
στον «αόρατο» εχθρό.

Οι δύσκολοι μήνες της πανδημίας στη 
χώρα μας μπορεί να πέρασαν, όμως η 
πρωτοβουλία ήλθε για να μείνει και να 
συνεχίσει το έργο της, προς την κοινω-
νία, και όλους όσοι έχουν πραγματικά 
την ανάγκη του, για το κοινό καλό, για 
την Κύπρο μας.

 
Δίπλα στο Τμήμα Δασών

Με την άρση του «lockdown» και των 
μέτρων που επιβλήθηκαν, το #SupportCY 
έστρεψε αλλού την προσοχή του. Σε έναν 
άλλο «αόρατο» εχθρό,  που καραδοκεί 
τώρα το καλοκαίρι και σπέρνει τον φόβο. 
Στις πυρκαγιές και στους ανθρώπους που 
διαφυλάσσουν τα δάση μας.

Αυτήν τη φορά, το #SupportCY στή-
ριξε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το πέμπτο 
κατά σειρά Υπουργείο που στηρίζεται από 

το Δίκτυο. Σε συνεργασία με τις εταιρεί-
ες/ μέλη του, Leroy Merlin και Bionic, 
προσφέρθηκε εξοπλισμός στις αρμόδιες 
κρατικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση 
των καταστροφικών δασικών  πυρκαγιών. 
Ο εξοπλισμός παραδόθηκε στο Επαρχι-
ακό Γραφείο του Τμήματος Δασών στην 
Αθαλάσσα, στην παρουσία του Υπουρ-
γού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή, ο οποίος 
δήλωσε εντυπωσιασμένος από τη δράση 
του #SupportCY αλλά και τη δυναμική που 
απέκτησε αυτήν την περίοδο. Εκ μέρους 
της εταιρείας Leroy Merlin, η κ. Λουκία 
Βασιλειάδου δήλωσε ότι «για τη Leroy 
Merlin το σπίτι της είναι η κοινωνία και 
το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποι-
είται, και στόχος της είναι να το φροντίζει 
και να το βελτιώνει, όπως κάνει και με τα 
σπίτια μας. Γι’ αυτόν τον λόγο, ως μέρος 
της στρατηγικής της για την Εταιρική Κοι-
νωνική Ευθύνη, η Leroy Merlin θεώρησε 
πολύ σημαντικό να στηρίξει την ευρύ-
τερη προσπάθεια κρατικών υπηρεσιών 
και της κοινωνίας, με προϊόντα που θα 
βοηθήσουν στην πρόληψη αλλά και την 
καταπολέμηση ενδεχόμενης πυρκαγιάς. 
Ένα θέμα πολύ σημαντικό και ευαίσθητο 
στην κυπριακή κοινωνία μας». Για την 
εταιρεία Bionic, ο κ. Ανδρέας Ιακώβου 
δήλωσε: «Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση 
ανταποκριθήκαμε για άλλη μια φορά 
στο κάλεσμα του #SupportCY, με σκοπό 
την παροχή βοηθητικού εξοπλισμού στο 
Τμήμα Δασών για την καλύτερη πρόληψη 
και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Πλέον 
η τεχνολογία είναι μέρος της ζωής μας 
και είμαστε βέβαιοι ότι οι συσκευές που 
έχουν δοθεί θα αξιοποιηθούν στο έπα-
κρον υποστηρίζοντας τις προσπάθειες 
του Τμήματος στο δύσκολο έργο του. 
Ως Bionic δηλώνουμε έτοιμοι να βοη-
θήσουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων 
μας επιστρέφοντας πίσω στην κυπριακή 
κοινωνία τη στήριξη που λαμβάνουμε 
καθημερινά». Επιπλέον, η εταιρεία Leroy 
Merlin, μέσω του Δικτύου, παρέδωσε 
εξοπλισμό πρόληψης πυρκαγιών σε 10 
μικρές ορεινές κοινότητες, υπό τον συντο-
νισμό του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών 
Κοινοτήτων, κ. Κώστα Χαμπιαούρη και 
σε 20 εθελοντικές ομάδες, υπό τον συντο-
νισμό του Επιτρόπου Εθελοντισμού και 
ΜΚΟ, κ. Γιάννη Γιαννάκη. Ο Πρόεδρος 
του ΜΚΟ Reaction, κ. Μάριος Σταύρου, 
σχετικά με το θέμα των πυρκαγιών δή-
λωσε ότι «μέσα από την προσπάθεια του 
#SupportCy γίνεται μια προσπάθεια να 
ενισχύσουμε τον μηχανισμό πρόληψης και 
αντιμετώπισης πυρκαγιών. Η θωράκιση 
μικρών κοινοτήτων με την παραχώρηση 

εξοπλισμού, η ενίσχυση των εθελοντών - 
παρατηρητών, αλλά και η ενίσχυση του 
Τμήματος Δασών, μαζί με ενημερωτικές 
δράσεις είναι μόνο μερικοί πυλώνες από 
την προσπάθεια του #SupportCY να στη-
ρίξει κρατικές υπηρεσίες και κοινωνία, 
απέναντι στον πύρινο εφιάλτη».

Κοντά στο Κέντρο Αίματος
Επίσης, λίγο πριν από τη λήξη της 

πανδημίας, το #SupportCY στήριξε το 
Κέντρο Αίματος, αναγνωρίζοντας τη ση-
μαντικότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας, 
μιας πράξης ανθρωπιάς και προσφοράς 
προς τον συνάνθρωπό μας.

Η Τράπεζα Κύπρου, το Reaction και τα 
μέλη του #SupportCY συνδιοργάνωσαν με 
το Κέντρο Αίματος μια πρωτότυπη αιμοδο-
σία, υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας 
κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου, διαπιστώνοντας 
ότι η πανδημία έφερε μαζί της τη μείωση 
της ροής των αιμοδοτών και την ακύρωση 
των προγραμμάτων αιμοδοσίας.

Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στον 
χώρο στάθμευσης του Mall of Cyprus και 
αγκαλιάστηκε από τους αιμοδότες που 
προσέρχονταν με το αυτοκίνητό τους για 
να δώσουν αίμα και να στηρίξουν τους 
συνανθρώπους τους.

Το #SupportCY συνεχίζει
το έργο του 

Με περισσότερες, στοχευμένες και 
αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για τον 
άνθρωπο και την κοινωνία, το #SupportCY 
συνεχίζει το έργο του. Όπως αναφέρει και 
η Έλλη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Εταιρικής 
Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου, 
«το #SupportCY συνεχίζει δυναμικά τις 
δράσεις του και αποδεικνύει κάθε μέρα τη 
σημαντικότητα της αλληλοϋποστήριξης 
και συνεργασίας μεταξύ του κρατικού και 
του ιδιωτικού τομέα. Στόχος μας είναι, 
αυτό που ξεκινήσαμε μέσα σε δύσκολες 
στιγμές, να το συνεχίσουμε, να το διαφυ-
λάξουμε και να το ενισχύσουμε, έχοντας 
πάντοτε στο μυαλό μας τους ανθρώπους, 
την κοινωνία  και όλους εκείνους που 
βρίσκονται πάντοτε μπροστά για να δώ-
σουν τις μεγάλες μάχες».

Το #SupportCY αριθμεί σήμερα 62 
μέλη και έχει στηρίξει μέχρι στιγμής 5 
Υπουργεία:
1) Υγείας,
2)  Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων,
3)  Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Νεολαίας.
4) Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
5)  Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος.

Το #SupportCY συνεχίζει τις μάχες
για τον άνθρωπο και την κοινωνία

ΝΈΈΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΈΣ ΓΊΑ ΈΝΊΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΚΥΒΈΡΝΗΤΊΚΩΝ ΥΠΗΡΈΣΊΩΝ ΚΑΊ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΟΊΝΩΝΊΑΣ

ΤΟ ΔΊΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΉΡΊ-
ΞΉΣ ΔΕΝ ΕΜΕΊΝΕ ΜΟΝΟ 
ΣΤΉΝ ΠΑΝΔΉΜΊΑ ΤΟΥ 
COVID-19. ΜΕ ΤΉ ΔΥ-
ΝΑΜΊΚΉ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΉΣΕ 
ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟΥΣ ΜΉ-
ΝΕΣ ΣΥΝΕΧΊΖΕΊ ΚΑΊ ΕΝΊ-
ΣΧΥΕΊ ΤΊΣ ΔΡΑΣΕΊΣ ΤΟΥ



Η ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΕΓΓΥΗ-
ΣΕΏΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΌΤΗΣΗ 

ΕΠΙΤΌΚΙΌΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΡΑ 
ΤΑ ΌΠΌΙΑ ΥΙΌΘΕΤΌΥ-

ΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡ-
ΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΌΔΌΤΗΣΗΣ 
ΤΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ ΚΑΙ 
ΤΏΝ ΝΌΙΚΌΚΥΡΙΏΝ ΠΌΥ 

ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΠΡΌ-
ΧΏΡΗΣΌΥΝ ΣΕ ΑΓΌΡΑ 

ΚΑΤΌΙΚΙΑΣ  - ΤΗΝ ΙΔΙΑ 
ΣΤΙΓΜΗ, «ΤΡΕΧΕΙ» Η 

ΝΌΜΌΘΕΣΙΑ ΠΌΥ ΑΦΌ-
ΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΌΛΗ 

ΔΌΣΕΏΝ ΤΏΝ ΔΑΝΕΙΏΝ 
ΜΕΧΡΙ ΤΌ ΤΕΛΌΣ ΤΌΥ 

ΧΡΌΝΌΥ 

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ*
anastasis.yiasemides@kpmg.com.cy
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Η 
τροφοδότηση μιας 
οικονομίας με ρευ-
στότητα μέσω χρημα-
τοδοτήσεων ενισχύει 
την προσπάθεια για 
ανάπτυξη και αύξη-
ση της απασχόλησης, 

διατηρώντας τα επίπεδα της ανεργίας σε 
χαμηλά επίπεδα. Φυσικά, η παραχώρηση 
χρηματοδοτήσεων πρέπει να γίνεται ανά-
λογα με τη δυνατότητα αποπληρωμής του 
δανειολήπτη, στη βάση ενός σωστού και 
μελετημένου επιχειρηματικού σχεδίου, 
και με τις απαραίτητες εξασφαλίσεις.

Είναι γνωστό ότι τα κυπριακά νοικοκυ-
ριά και oι επιχειρήσεις παρουσιάζουν πολύ 
υψηλά ποσοστά δανεισμού, απόρροια της 
αλόγιστης πιστωτικής επέκτασης κατά την 
περίοδο πριν από την κρίση και το μνημό-
νιο. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε 
σε σημαντικό βαθμό απομόχλευση, αλλά 
ακόμη το ποσοστό του ιδιωτικού χρέους 
παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Πολλά τα παραδείγματα εταιρειών που 
δανείστηκαν ποσά, τα οποία δύσκολα θα 
μπορούσαν να εξυπηρετήσουν (υπάρχουν 
αρκετές περιπτώσεις εταιρειών που μπή-
καν σε διαχείριση, εφόσον τα τραπεζικά 
ιδρύματα ενεργοποίησαν τις ρήτρες των 
ομολόγων κυμαινόμενης επιβάρυνσης). 
Άλλωστε, πριν από μια δεκαετία, βασι-
κή παράμετρος για να πάρει κάποιος 
δάνειο ήταν η αξία των εξασφαλίσεων. 
Επιπλέον, πολλοί οργανισμοί απέτυχαν 
να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της 
αγοράς και, υπό την πίεση του υψηλού 
δανεισμού, οδηγήθηκαν στο κλείσιμο.

Η παραχώρηση εγγυήσεων και η επιδό-
τηση επιτοκίου είναι μέτρα τα οποία υιοθε-

τούνται από την Κυβέρνηση για ενίσχυση 
της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων 
και των νοικοκυριών που θα ήθελαν να 
προχωρήσουν σε αγορά κατοικίας.

Την ίδια στιγμή, «τρέχει» η νομοθε-
σία που αφορά την αναστολή δόσεων 
των δανείων μέχρι το τέλος του χρόνου. 
Πιθανή επέκταση της συγκεκριμένης 
ρύθμισης ενδεχομένως να πρέπει να 
εξεταστεί για συγκεκριμένους κλάδους, 
όπως την  ξενοδοχειακή βιομηχανία 
(ή τουλάχιστον η καταβολή μόνο τό-
κων), λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι 
οποιαδήποτε απόφαση δεν πρέπει να 
επηρεάζει ασύμμετρα το ύψος των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και 
την κεφαλαιακή βάση των τραπεζών.

Υπενθυμίζεται ότι τα τραπεζικά ιδρύμα-
τα αυτήν τη στιγμή διαθέτουν σημαντική 
ρευστότητα (που πολλές φορές δημιουργεί 
επιπλέον κόστος) και αναζητούν τρόπους 
διοχέτευσής της, πάντοτε εντός των οδηγιών 
που αφορούν την επενδυτική πολιτική 
(αν για παράδειγμα επιλέξουν να προχω-
ρήσουν σε αγορές χρηματοοικονομικών 
μέσων, όπως ομολόγων) ή την πολιτική 
παροχής χορηγήσεων.

Πλέον, για τη σύναψη δανείου ο δανει-
ολήπτης θα πρέπει να αποδείξει δυνατό-
τητα αποπληρωμής και να συμπληρώσει 
με λεπτομέρεια το έντυπο που αφορά τα 
εισοδήματα και τα αναμενόμενα έξοδα της 
οικογένειάς του ή, όταν αναφερόμαστε σε 
επιχειρήσεις, να προσκομίσει ολοκληρω-
μένο επιχειρηματικό πλάνο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δανειοδό-
τηση δεν μπορεί να αφορά το σύνολο της 
επένδυσης ή της αξίας αγοράς κατοικίας, 
και ο δανειολήπτης θα πρέπει να κατα-

βάλει και να έχει διαθέσιμο περίπου το 
30% σε ίδια κεφάλαια.

Η παραχώρηση δανεισμού γίνεται 
μόνο εάν αποδειχθεί ότι η δόση του δα-
νείου δεν αποτελεί σημαντικό μέρος του 
αναμενόμενου καθαρού εισοδήματος ή 
κέρδους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
διαδικασία συλλογής των δικαιολογητι-
κών που απαιτούνται θα μπορούσε να 
απλοποιηθεί, ώστε να μη δημιουργούνται 
αχρείαστες καθυστερήσεις.

Επιπλέον, η αξιολόγηση της δυνατό-
τητας αποπληρωμής γίνεται με βάση το 
συνολικό πιστωτικό προφίλ του δανειο-
λήπτη και όχι το συγκεκριμένο ακίνητο 
ή το συγκεκριμένο έργο.

Τα πιο πάνω κάνουν ακόμη πιο δύσκολη 
την προσπάθεια των τραπεζικών ιδρυμάτων 
να χορηγήσουν νέα δάνεια, ακόμη και σε 
έργα που, σύμφωνα με μελέτες, παρουσι-
άζονται βιώσιμα και κερδοφόρα.

Σημαντικό φαίνεται να είναι το εν-
διαφέρον για το σχέδιο που αφορά την 
επιδότηση του επιτοκίου για στεγαστικά 
δάνεια. Το ανώτατο ποσό του δανείου 
είναι €300.000 (αφορά το ποσό του δα-
νείου και όχι την αξία της κατοικίας) 
και το μέτρο αφορά δάνεια τα οποία 
εγκρίθηκαν/θα εγκριθούν από τα χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα για την περίοδο 
από 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020. Το 
ποσό μπορεί να εκταμιευθεί εντός 2 
ετών από την ημερομηνία έγκρισής 
του. Η επιχορήγηση του επιτοκίου θα 
τερματίζεται από την ημερομηνία που 
το επιδοτούμενο δάνειο παρουσιάσει 
καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών 
και θα επαναρχίζει όταν οι καθυστερή-
σεις μειωθούν κάτω από τις 90 ημέρες.

Η επιδότηση επιτοκίου συνεχίζεται και 
σε περίπτωση που ο δανειολήπτης έχει μη 
εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, οι οποίες 
ρυθμίζονται και ο δανειολήπτης ακολουθεί 
τη νέα ρύθμιση. Σημειώνεται επιπλέον 
ότι ο αιτητής δανείου θα πρέπει να έχει 
ρυθμίσει τις φορολογικές του οφειλές προς 
το Κράτος με την προσκόμιση σχετικής 
βεβαίωσης (εδώ θα πρέπει να υπάρξει 
μια διευκρίνιση σχετικά με το τι συμβαίνει 
στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος 
έχει ενταχθεί στον νόμο που αφορά τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές και καταβάλλει 
τους φόρους του με δόσεις).

Το πιο πάνω μέτρο βελτιώνει τις ταμει-
ακές ροές του δανείου, εφόσον ουσιαστικά 
το κράτος εγγυάται μεγάλο μέρος της πλη-
ρωμής των τόκων για 4 χρόνια, κάτι που 
βελτιώνει την «πιστωτική εικόνα» του δανείου 
και ενισχύει τις πιθανότητες έγκρισής του 
από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Επιπλέ-
ον, αποτελεί κίνητρο για αγορά κατοικίας, 
κάτι που αναμένεται να αναθερμάνει την 
εσωτερική ζήτηση των ακινήτων.

Την ίδια στιγμή, απαραίτητη είναι η 
στήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα κε-
φαλαίου κίνησης, μετά την επιβολή των 
περιοριστικών μέτρων και την αδρανοποί-
ησή τους. Το λιανεμπόριο προσπαθεί ν’ 
αντεπεξέλθει στη νέα καθημερινότητα, με 
τα στατιστικά στοιχεία να καταδεικνύουν 
σημαντική μείωση στην κατανάλωση σε 
σχέση με πέρσι. Είναι αναμενόμενο ότι 
θα απαιτηθεί χρόνος για αποκατάσταση 
της εσωτερικής ζήτησης, ενώ μεγάλο φαί-
νεται να είναι το πλήγμα στη λεγόμενη 
«εισαγόμενη» κατανάλωση, λόγω της 
συρρίκνωσης του τουριστικού ρεύματος.

Ο τομέας του τουρισμού και οι επιχει-

ρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν 
θα προσπαθήσουν εντός Ιουλίου να επα-
νεκκινήσουν, με τις προκλήσεις όμως και 
τις δυσκολίες να είναι πολλές (ειδικά όταν 
μεγάλες αγορές από τις οποίες αντλούσαμε 
μεγάλο αριθμό τουριστών τα προηγούμενα 
χρόνια παραμένουν κλειστές).

Σημαντική είναι η στήριξη που πα-
ρέχει η Κυβέρνηση στον κλάδο μέχρι 
τον Οκτώβριο του 2020, όμως δεν είναι 
αρκετή για να μπορέσουν οι επιχειρή-
σεις να διατηρήσουν τις δραστηριότη-
τές τους, ελπίζοντας σε ανάκαμψη το 
2021. Χρειάζονται χρηματοδοτήσεις-
«γέφυρες», μέχρι να υπάρξει η δυνα-
τότητα επαναφοράς των εργασιών τους 
στην προ-κορωνοϊού εποχή. Επομένως, 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν 
ρόλο να διαδραματίσουν, ενισχύοντας την 
προσπάθεια του κλάδου ν’ αντεπεξέλθει. 
Φυσικά, οποιεσδήποτε χρηματοδοτήσεις 
θα πρέπει να αξιολογηθούν με βάση τις 
ιστορικές αποδόσεις των επιχειρήσεων 
και τις προοπτικές που έχουν.

Πέραν των πιο πάνω, σημαντική προ-
τεραιότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυ-
μάτων, όπως καταγράφεται και σε εκθέσεις 
οίκων αξιολόγησης, είναι η μείωση των 
ΜΕΔ, είτε μέσω αναδιαρθρώσεων είτε 
μέσα από πωλήσεις χαρτοφυλακίων.

Σίγουρα, οποιεσδήποτε νέες χρηματο-
δοτήσεις θα πρέπει να παραχωρούνται με 
προσοχή, ώστε να μην υπάρξει σημαντική 
αύξηση των ΜΕΔ και των επισφαλειών, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις εγγυήσεις 
που παραχωρήθηκαν μέσω κρατικών και 
ευρωπαϊκών μηχανισμών, ώστε να μην 
υπάρξει ασύμμετρο βάρος στα δημόσια 
οικονομικά.

Παραχώρηση νέων χρηματοδοτήσεων



Τ
α συναισθήματά του 
για την κατάσταση στην 
οποία έχουν περιέλθει τα 
τουριστικά θέρετρα της 
ελεύθερης Αμμοχώστου, 
Αγία Νάπα και Πρω-
ταράς, περιέγραψε στη 

«Σημερινή» της Κυριακής ο Πρόεδρος 
του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων 
επαρχίας Αμμοχώστου Δώρος Τάκκας. 
Επισήμανε, επίσης, και την αναγκαιό-
τητα επαναπροσδιορισμού του τουρι-
στικού προϊόντος της χώρας μας, αφού, 
όπως ανέφερε, ο τρόπος με τον οποίο οι 
τουρίστες επιλέγουν τα ταξίδια τους θα 
αλλάξει, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει 
ότι θα έπρεπε να γίνουν συγκεκριμένα 
βήματα για προσέλκυση τουρισμού κατά 
τη φετινή χρονιά.

Πρόβλημα ρευστότητας
Ποια τα συναισθήματά σας κατά τη 

φετινή χρονιά, βλέποντας την επαρχία 
Αμμοχώστου να είναι άδεια εν μέσω 
Ιουλίου και να θυμίζει εικόνες προ 
τεσσάρων και πλέον δεκαετιών;

Είναι πράγματι αποκαρδιωτικό να 
βλέπεις την εικόνα που επικρατεί στην 
Αγία Νάπα και στον Πρωταρά αυτή την 
περίοδο, δηλαδή να μην υπάρχει καθό-
λου τουρισμός στους δρόμους, κυρίως 
κατά τις καθημερινές. Και, πράγματι, μας 
επαναφέρει στο μυαλό εικόνες του πα-
ρελθόντος και του 1974, προτού ακόμη 
υπάρχει τουρισμός στην Αγία Νάπα ή 
στον Πρωταρά.

Είδαμε τα τελευταία χρόνια να γίνονται 
σημαντικές και γενναιόδωρες επενδύσεις 
στο θέμα των υποδομών και κυρίως 
στις ξενοδοχειακές μονάδες. Υπάρχουν 
μάλιστα και πολλοί ξενοδόχοι οι οποίοι 
ήδη βρίσκονται σε στάδιο ανέγερσης ή 
ανακαίνισης των τουριστικών μονάδων 
τους. Πιστεύετε ότι η φετινή χρονιά θα 
είναι καθοριστική στο να επηρεαστεί 
αρνητικά ο κλάδος και να βρεθούν ορι-
σμένοι επιχειρηματίες σε αδιέξοδο;

Όντως, οι μεγαλύτερες επενδύσεις στον 
τουρισμό έχουν γίνει από πλευράς ξενο-
δόχων. Είτε αυτό αφορά σε νέα ξενοδοχεία, 
είτε σε ανακαινίσεις. Οι επενδύσεις αυτές, 
όμως, δεν αφορούν μόνο μια χρονιά. Οι 
επενδύσεις έχουν γίνει για τα επόμενα 
χρόνια. Οπότε, από αυτή την άποψη, ναι, 
μας δυσκολεύει το θέμα της ρευστότητας 
και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών 

ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΈ-
ΧΘΟΎΜΈ ΟΤΙ ΒΙΏΝΟΎ-
ΜΈ ΜΙΑ ΈΞΑΙΡΈΤΙΚΑ 
ΔΎΣΚΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 
ΧΏΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΎ-
ΜΈ ΝΑ ΠΟΎΜΈ ΜΈΤΑ 
ΒΈΒΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΈΑΝ 
ΟΙ ΈΚΤΙΜΗΣΈΙΣ ΜΑΣ 
ΗΤΑΝ ΑΡΧΙΚΑ ΣΏΣΤΈΣ 
‘Η ΑΝ ΎΠΗΡΧΈ ΟΝΤΏΣ 
ΚΑΘΎΣΤΈΡΗΣΗ ΣΤΟ 
ΝΑ ΔΡΑΣΟΎΜΈ ΠΡΟΣ 
ΤΗ ΣΏΣΤΗ ΚΑΤΈΎΘΎΝ-
ΣΗ. ΑΎΤΟ ΘΑ ΦΑΝΈΙ 
ΣΈ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΎ. 
ΑΎΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΈΙΜΑΙ ΒΈΒΑΙΟΣ ΈΙΝΑΙ 
ΟΤΙ ΔΈΝ ΈΝΈΡΓΗΣΑΜΈ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ. ΑΎΤΟ 
ΣΗΜΑΙΝΈΙ ΟΤΙ ΘΑ 
ΈΠΡΈΠΈ ΝΑ ΚΑΝΟΎΜΈ 
ΟΛΟΙ ΤΑ ΣΧΈΔΙΑ ΜΑΣ 
ΈΠΙ ΧΑΡΤΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΈΠΟΜΈΝΗ ΜΈΡΑ

μας, αλλά δεν περιμέναμε να προχωρήσου-
με σε απόσβεση των επενδύσεων αυτών 
σε ένα και μόνο χρόνο. Θεωρώ, επίσης, 
πως, αν αυτή η κρίση περιοριστεί στον 
ένα χρόνο, εύκολα θα ξεπεραστεί, ενώ, αν 
παραταθεί και συνεχιστεί και τα επόμενα 
δύο ή τρία χρόνια, τότε, ναι, ίσως σταθεί 
καταστροφική για κάποιους επαγγελματίες 
του κλάδου.

Δεν ενεργήσαμε προληπτικά
Ποια η άποψή σας για τον τρόπο 

εκτίμησης και χειρισμού της φετινής 
κατάστασης της πανδημίας που κτύ-
πησε τον τουρισμό;

Πρέπει να παραδεχθούμε ότι βιώνουμε 
μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, χωρίς 
να μπορούμε να πούμε μετά βεβαιότητας, 
εάν οι εκτιμήσεις μας ήταν αρχικά σωστές 
ή αν υπήρχε όντως καθυστέρηση στο να 
δράσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Αυτό θα φανεί σε βάθος χρόνου. Αυτό 
για το οποίο είμαι βέβαιος είναι ότι δεν 
ενεργήσαμε προληπτικά. Αυτό σημαίνει 
ότι θα έπρεπε να κάνουμε όλοι τα σχέδιά 
μας επί χάρτου για την επόμενη μέρα. 
Θα έπρεπε να ήμασταν προετοιμασμένοι 
για την επόμενη μέρα, έστω και εάν δεν 
γνωρίζαμε εκ των προτέρων τις συνθήκες 
της πανδημίας ή τον τρόπο με τον οποίο 
θα εξελισσόταν. Θα έπρεπε να προετοι-
μαστούμε και η σωστή προετοιμασία να 
βασιζόταν σε αξιολόγηση και ανάλυση της 
τρέχουσας κατάστασης, προχωρώντας σε 
σχεδιασμούς από την πρώτη μέχρι και 
την τελευταία στιγμή. 

Οι σχεδιασμοί μας θα έπρεπε να επικε-
ντρώνονταν στο από πού θα μπορούσαμε 
να αντλήσουμε τουρισμό για το 2020 και 
κάτω από ποιες συνθήκες. Θα έπρεπε να 
εκπονούσαμε ένα πλάνο το οποίο θα πε-
ριλάμβανε τρία στάδια: Το πρώτο στάδιο 
θα ήταν μία διακρατική συμφωνία. Θα 
έπρεπε να είχαμε συνυπογράψει ένα 
μνημόνιο με τις χώρες που παραδοσιακά 
μας τροφοδοτούν με τουρισμό, αλλά και με 
άλλες χώρες, οι οποίες, δυνητικά, θα μας 
τροφοδοτούσαν με τουρισμό. Με αυτό το 
μνημόνιο θα γινόταν ξεκάθαρο το πώς θα 
εκτιμούσε η μία χώρα τα επιδημιολογικά 
δεδομένα της άλλης, αλλά και τις ευκολίες 
που θα παραχωρούνταν στις μετακινήσεις 
των τουριστών. Ακολούθως, θα έπρεπε να 
προχωρήσουμε σε συγκεκριμένο πλάνο 
προσέγγισης και αντιμετώπισης των τουρι-
στικών πρακτόρων και των αεροπορικών 
εταιρειών, αλλά, πρωτίστως, των τουριστι-
κών πρακτόρων, που θα προωθούσαν την 
Κύπρο ως ασφαλή τουριστικό προορισμό. 
Κι αυτό θα το πετυχαίναμε διασφαλίζοντας 
μείωση του ρίσκου και μείωση του κιν-
δύνου για ζημιές. Και, σε τρίτη φάση, και 
εμεί οι ξενοδόχοι θα έπρεπε να παρείχαμε 
τις απαραίτητες δεσμεύσεις προς το Υφυ-
πουργείο Τουρισμού, ώστε να κάνουμε τα 
τουριστικά πακέτα πιο προσιτά.

Πρέπει, επίσης, να κατανοήσουμε όλοι 
ότι βιώνουμε μία πρωτόγνωρη κατάσταση 
και τέτοιες καταστάσεις χρειάζονται και 
ανάλογους χειρισμούς. Δεν είναι, σίγουρα, 
εφικτό να χρησιμοποιούμε τα ίδια μέσα 
που χρησιμοποιούσαμε μέχρι σήμερα 
για να προσελκύσουμε, κυρίως κατά τη 
φετινή χρονιά, τουρισμό.

Μεγάλο πρόβλημα
η συνδεσιμότητα

Η συνδεσιμότητα των πτήσεων, πόσο 
μεγάλο πρόβλημα είναι;

Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Κύ-
πρου. Και δεν λέμε μόνο για το αν υπάρχει 
συνδεσιμότητα, αλλά και το κόστος αυτής 
της συνδεσιμότητας. Πρέπει να διασφα-
λίσουμε, στο μέτρο πάντοτε του δυνατού, 
συνδεσιμότητα και προσιτές και λογικές 
τιμές. Και ενώ η απόσταση και το κόστος 
καυσίμων δεν μπορούν να αλλάξουν, θα 
πρέπει να μελετήσουμε άλλους τρόπους, 
όπως, για παράδειγμα, χρήση του παλιού 
αεροδρομίου για φθηνότερες αεροπορι-
κές εταιρείες, ώστε να μειωθεί το κόστος 
φόρων αεροδρομίου.

Ανάγκη επαναξιολόγησης 
και υποδομές

Πιστεύετε ότι είναι φέτος μια ευ-
καιρία να επαναξιολογήσουμε το προ-
σφερόμενο τουριστικό προϊόν και να 
επέλθουν ρηξικέλευθες αλλαγές;

Είναι γεγονός ότι κάθε κρίση είναι και 
μια ευκαιρία. Όμως, εάν επιβάλλεται να 
επαναξιολογήσουμε κάτι στη χώρα μας, 
αυτό, δεν θα έπρεπε να επέλθει κάποια 
κρίση για να το πράξουμε. Όπως, για πα-
ράδειγμα, η εξάρτησή μας από τον ήλιο και 
τη θάλασσα ή από συγκεκριμένες αγορές, 
ή η επέκταση της σεζόν, σε σημείο που 
θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι και 
σε δωδεκάμηνη λειτουργία. Όμως, όλα 
αυτά, για να γίνουν, χρειάζονται υποδομές. 
Όταν προσπαθούμε να προσελκύσου-
με τουρίστες εκτός των μηνών αιχμής, 
τότε πρέπει να έχουμε και τις ανάλογες 
υποδομές να προσελκύσουμε τουρίστες 
διαφορετικών ειδών τουρισμού. Αυτό 
που χρειάζεται να κάνουμε χρόνο με τον 
χρόνο είναι το να αφουγκραζόμαστε, να 
παρακολουθούμε, να προσαρμοζόμαστε 
και να είμαστε έτοιμοι όσον αφορά τις 
νέες τάσεις τουρισμού.

Πιστεύετε ότι τα επόμενα χρόνια θα 
δούμε να αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο 
ταξιδεύει ο κάθε τουρίστας;

Είμαι πεπεισμένος ότι ο τουρισμός 
θα αλλάξει, όμως πολλά στοιχεία από 
τα πρωτόκολλα του κορωνοϊού θα μας 
ακολουθούν και τα επόμενα χρόνια. 
Παράλληλα, είμαι πιο πεπεισμένος ότι 
ο τουρισμός όχι μόνο δεν θα χαθεί, αλλά 
θα επιστρέψει δριμύτερος, καθώς πλέον 
αποτελεί αναγκαιότητα ή και ένα νέο εί-
δος lifestyle για πολλούς. Ο τουρισμός 
θα αλλάξει, όμως, μαζί του, πρέπει να 
αλλάζουμε προσαρμοζόμενοι κι εμείς.

Ποιες οι εκτιμήσεις σας για το 2021 
και το 2022;

Το 2021 σίγουρα θα είναι καλύτερο 
από το 2020! Θα ήταν, παρ’ όλα αυτά, λίγο 
ριψοκίνδυνο να μιλήσω με αριθμούς, αλλά, 
αν έλεγα ότι το 2021 θα κινηθεί γύρω στο 
60% του 2019, θα το θεωρούσαμε αυτό 
μία καλή απόδοση. Το 2022 αναμένε-
ται να ανέβει ίσως στο 80% του 2019 
και το 2023 να επανέλθουμε, σιγά-σιγά, 
στα νούμερα του 2019 και, πλέον, αφού 
φτάσουμε εκεί, θα μπορέσουμε να δούμε 
το μέλλον του τουρισμού μας.

Η συνδεσιμότητα των 
πτήσεων είναι το 

μεγαλύτερο πρόβλημα 
της Κύπρου. Και δεν λέμε 
μόνο για το αν υπάρχει 
συνδεσιμότητα, αλλά 

και το κόστος αυτής της 
συνδεσιμότητας. Πρέπει 

να διασφαλίσουμε, 
στο μέτρο πάντοτε του 

δυνατού, συνδεσιμότητα 
και προσιτές και 

λογικές τιμές. Και ενώ η 
απόσταση και το κόστος 
καυσίμων δεν μπορούν 
να αλλάξουν, θα πρέπει 
να μελετήσουμε άλλους 

τρόπους, όπως, για 
παράδειγμα, χρήση του 
παλιού αεροδρομίου για 
φθηνότερες αεροπορικές 

εταιρείες, ώστε να 
μειωθεί το κόστος 

φόρων αεροδρομίου
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ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ
pavlikkasm@sigmatv.com

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΠΑΣΥΞΈ ΑΜΜΟΧΏΣΤΟΥ, ΔΏΡΟΥ ΤΑΚΚΑ: 

«Αποκαρδιωτικό να βλέπεις χωρίς τουρίστες 
την Αγία Νάπα και τον Πρωταρά»



ΤΡΊΑ ΕΊΝΑΊ ΤΑ ΣΕΝΑΡΊΑ ΓΊΑ 
ΌΣΕΣ ΕΠΊΧΕΊΡΉΣΕΊΣ ΕΧΌΥΝ 
ΠΛΉΓΕΊ ΑΝΕΠΑΝΌΡΘΩΤΑ 
ΑΠΌ ΤΉΝ ΠΑΝΔΉΜΊΑ: ΠΡΩ-
ΤΌΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΌΉΣΉ ΜΕ 
ΤΌΥΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΌΥΣ ΤΌΥΣ 
ΝΑ ΠΡΌΒΌΥΝ ΣΕ ΜΕΊΩΣΕΊΣ 
ΕΡΓΑΣΊΑΚΩΝ ΩΡΩΝ,  ΚΑΤΊ 
ΤΌ ΌΠΌΊΌ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΊ 
ΜΕΊΩΣΕΊΣ ΜΊΣΘΩΝ, ΔΕΥ-
ΤΕΡΌΝ, ΝΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΌΥΝ 
ΝΑ ΠΡΌΒΌΥΝ ΣΕ ΑΠΌΛΥ-
ΣΕΊΣ ΚΑΊ ΤΡΊΤΌΝ, ΝΑ ΜΉΝ 
ΕΧΌΥΝ ΑΛΛΉ ΕΠΊΛΌΓΉ ΑΠΌ 
ΤΌ ΝΑ ΒΑΛΌΥΝ ΛΌΥΚΕΤΌ 
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

nicolaouth@simerini.com 

Δ
ύσκολες αποφάσεις 
θα κληθούν να λά-
βουν οι κυπριακές 
επιχειρήσεις μετά το 
πέρας της εφαρμογής 
των σχεδίων στήριξης 
της Κυβέρνησης και 

βεβαίως μετά τη λήξη της ρήτρας για 
απαγόρευση απολύσεων, που ισχύει 
μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020. Από την 
1η Νοεμβρίου, λοιπόν, οι εργοδότες θα 
βρεθούν στην άβολη θέση να προβούν 
σε επώδυνες ενέργειες, ώστε να διατηρή-
σουν βιώσιμες τις επιχειρήσεις τους. Τρία 
είναι τα σενάρια για όσες επιχειρήσεις 
έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την 
πανδημία, παρά τις ενέργειες στήριξης 
της Κυβέρνησης: πρώτον,  να προβούν σε 
συνεννόηση με τους εργαζομένους τους 
σε μειώσεις εργασιακών ωρών, κάτι το 
οποίο συνεπάγεται μειώσεις μισθών, 
δεύτερον, να αναγκαστούν να προβούν 
σε απολύσεις και τρίτον, να μην έχουν 
άλλη επιλογή από το να βάλουν λουκέ-
το. Όποια οδό και να ακολουθήσουν, το 
σίγουρο είναι ότι ο αριθμός των ανέργων 
στη χώρα μας θα εκτοξευθεί και πάλι στα 
ύψη. Ήδη τους τελευταίους μήνες, με την 
έξαρση της πανδημίας και την αναγκαστική 
εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων και 
το lockdown, παρατηρούμε μία σταδιακή 
αύξηση της ανεργίας. 

Τρομακτικά σενάρια για τα 
εργασιακά από τον Νοέμβριο

Η ανεργία το πρώτο εξάμηνο 
Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα 

Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός 
των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος 
Ιανουαρίου έφτανε τα 26.214 πρόσωπα, 
τον Φεβρουάριο τα 25.620, τον Μάρτιο τα 
26.353, τον Απρίλιο τα 28.591 πρόσωπα, 
τον Μάιο τα 29.604 και στο τέλος Ιουνίου 
2020 έφτασε τα 31.158 πρόσωπα. Με βάση 
τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές δια-
κυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της 
ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
ανέργων τον Ιούνιο 2020 μειώθηκε στα 
33.538 πρόσωπα σε σύγκριση με 33.797 
τον προηγούμενο μήνα. 

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019 
σημειώθηκε αύξηση 12.198 προσώπων 
ή 64,3%, που αποδίδεται κυρίως στους 
τομείς των δραστηριοτήτων υπηρεσι-
ών παροχής καταλύματος και εστίασης 
(αύξηση 6.880), του εμπορίου (αύξηση 
1.757), των μεταφορών και αποθήκευ-
σης (αύξηση 820), των διοικητικών και 
υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (αύξηση 
635), των επαγγελματικών, επιστημονικών 
και τεχνικών δραστηριοτήτων (αύξηση 
456) και των τεχνών, διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας (αύξηση 355). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Επαρ-
χιακών Γραφείων Εργασίας, ο ακριβής 
αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων στον 
τομέα των υπηρεσιών παροχής καταλύ-
ματος και υπηρεσιών εστίασης τον Ιούνιο 
του 2019 ήταν μόλις στους 1.972, ενώ τον 
φετινό Μάιο εκτοξεύθηκε στους 9.293 και 
τον Ιούνιο στους 8.852. Στο χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων 

οχημάτων και μοτοσικλετών τον Ιούνιο του 
2019 ήταν εγγεγραμμένοι 3.564 άνεργοι, 
ενώ φέτος τον Μάιο αυξήθηκαν στους 
5.162 και τον Ιούνιο στους 5.321. Μεγάλη 
αύξηση σημειώθηκε και στον τομέα της 
μεταφοράς και αποθήκευσης, αφού πέρσι 
τον Ιούνιο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ήταν 
μόλις 600, ενώ φέτος τον Μάιο ανήλθαν 
στους 1.405 και τον Ιούνιο στους 1.420. 

Βεβαίως, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα 
με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας, 
η σύγκριση των στοιχείων από τον μήνα 
Μάρτιο του 2020 και μετά, με τα στοιχεία 
προηγούμενων μηνών, δεν θεωρείται αντι-
κειμενική. Αυτό οφείλεται στην εφαρμογή 
από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 
των έκτακτων μέτρων που ανακοινώθηκαν 
από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διενέργεια 
αυτόματων ανανεώσεων των εγγεγραμμέ-
νων ανέργων και νέων εγγραφών ανέργων 
χωρίς φυσική παρουσία, με στόχο την 
αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού. 

Ο αντίκτυπος της πανδημίας 
Μιλώντας για τον αντίκτυπο της παν-

δημίας στις κυπριακές επιχειρήσεις, ο 
Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Μάριος 
Τσιακκής,  σε δηλώσεις του στη «Σημερινή» 
ανέφερε πως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι 
επιπτώσεις είναι έντονες και πολύ σοβαρές. 
«Το γεγονός ότι για σχεδόν τρεις μήνες 
οι επιχειρήσεις ήταν εντελώς κλειστές, 
ενώ ένα μεγάλο ποσοστό τους μετά και 
τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων 
υπολειτουργούν στην καλύτερη περίπτωση 
με το 50-60% της δυναμικής τους, σίγουρα 

δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα 
επιβίωσης και αντοχής», πρόσθεσε. 

Όπως ανέφερε ο κ. Τσιακκής, σχεδόν 
όλες οι επιχειρήσεις έχουν μειωμένα έσοδα 
την ώρα που τα έξοδά τους παραμένουν 
σταθερά, οπότε η ρευστότητά τους είναι 
σχεδόν μηδενική. Αυτό, συνέχισε, τους 
δημιουργεί πολλά προβλήματα στο ν’ 
αντεπεξέλθουν και να νιώσουν ισχυρές 
για να μπορέσουν να διανύσουν αυτήν 
τη νέα κρίση που βιώνουν. 

Αναφερόμενος στη στήριξη που δόθηκε 
στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους από 
το κράτος, ο κ. Τσιακκής είπε πως ήταν ένα 
θετικό στοιχείο η κάλυψη ενός μέρους του 
μισθολογικού κόστους μέσω των σχεδίων 
του Υπουργείου Εργασίας, αλλά αυτό είναι 
μόνο ένα μέρος του συνόλου των εξόδων 
μίας επιχείρησης. Οπότε, εξήγησε, δεν φτάνει 
μόνο η στήριξη που δόθηκε για να δημι-
ουργήσουν κέρδος οι επιχειρήσεις ή για 
να καταστούν βιώσιμες σε βάθος χρόνου. 

Τα τρία κακά σενάρια 
Ο κ. Τσιακκής τόνισε πως «δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις 
θα δυσκολευτούν να σταθούν στα πόδια 
τους μετά το τέλος της στήριξης. Ακόμα κι 
αυτές που παραμένουν ακόμη κάτω από τη 
στήριξη του κράτους, ουσιαστικά τους δίνεται 
μία παράταση για να αντέξουν». Σύμφωνα 
με τον ίδιο, αν η οικονομία δεν μπορέσει να 
επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς, που η 
εκτίμηση είναι ότι δεν θα μπορέσει λόγω 
του τουρισμού που δεν θα λειτουργήσει 
φέτος, ή της μειωμένης καταναλωτικής 
συμπεριφοράς του κόσμου που παίρνει 

μειωμένα εισοδήματα, ή ακόμα και λόγω 
της μείωσης του κύκλου εργασιών των εξα-
γωγικών αγορών στις οποίες αποτείνονται, 
τότε οι επιχειρήσεις θα βρεθούν δυστυχώς 
στη δύσκολη θέση να προχωρήσουν -σε 
συνεννόηση πάντα με τους εργαζομένους 
τους- σε αναπροσαρμογές μισθών και 
ωφελημάτων. Αυτό, όπως είπε, μπορεί να 
σημαίνει μείωση των ωρών εργασίας που 
θα επιφέρει κάποιαν αναπροσαρμογή στο 
ύψος των μισθών, ενώ κανένας δεν μπορεί 
να αποκλείσει ότι κάποιες επιχειρήσεις θα 
αναγκαστούν να προβούν σε απολύσεις. 
Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Τσιακκής είπε 
πως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν 
θα έχουμε μαζικές απολύσεις, ωστόσο οι 
εκτιμήσεις λένε ότι δεν θα έχουμε μεγάλη 
αύξηση στο ποσοστό ανεργίας. Άλλωστε, 
πρόσθεσε, ο στόχος είναι να κρατηθούν 
οι θέσεις εργασίας. «Κανένας, όμως, δεν 
μπορεί να αποκλείσει και το σενάριο ότι 
ενδεχομένως κάποιες επιχειρήσεις να 
υποχρεωθούν να κλείσουν», συνέχισε.

Όσον αφορά τις απολύσεις που μπο-
ρεί να έγιναν το τελευταίο τρίμηνο, κατά 
το οποίο παρατηρήθηκε αύξηση στους 
εγγεγραμμένους ανέργους, ο κ. Τσιακκής 
είπε πως υπάρχουν επιχειρήσεις που εί-
χαν αξιολογήσει τα κυβερνητικά σχέδια 
και τις συνεπακόλουθες δεσμεύσεις που 
θα αναλάμβαναν και συνειδητά επέλεξαν να 
μην αξιοποιήσουν τα σχέδια στήριξης, για 
να έχουν το δικαίωμα είτε να προβούν σε 
απολύσεις είτε να μειώσουν τους μισθούς. 
Η δεύτερη κατηγορία είναι επιχειρήσεις 
που δεν τα κατάφεραν ν’ αντεπεξέλθουν και 
αναγκαστικά έβαλαν λουκέτο, ενώ κανείς 

δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ότι 
υπάρχουν και εταιρείες που εντάχθηκαν στα 
σχέδια, έλαβαν την κυβερνητική στήριξη 
και παράνομα προχώρησαν σε απολύσεις. 

Σε ερώτηση τι πρέπει να κάνουν οι 
επιχειρήσεις μετά το τέλος της παροχής 
στήριξης από το κράτος, ο κ. Τσιακκής είπε 
πως το ΚΕΒΕ συμβουλεύει τα μέλη του ότι 
πλέον με βάση την ισχύουσα κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται η κάθε εταιρεία θα 
πρέπει να κάνει έναν επανασχεδιασμό 
και επαναπρογραμματισμό. «Να λάβει 
κάποιες αποφάσεις αυτοσυντήρησης και 
να προβεί σε προληπτικές κινήσεις, ώστε 
να μη βρεθεί στη δύσκολη θέση να κλείσει. 
Για παράδειγμα, όπως έγινε και το 2013, 
όταν αρκετές εταιρείες μείωσαν τις ώρες 
και τους μισθούς, ώστε να μην προχωρή-
σουν σε απολύσεις. Υπάρχει βέβαια και 
το ενδεχόμενο της καθολικής μείωσης 
μισθών πάντα μετά από συνεννόηση με 
τους υπαλλήλους, για να μειωθεί το κόστος, 
ενώ η άλλη επιλογή είναι να μειωθεί το 
προσωπικό», κατέληξε. 

Ο διπλός στόχος
των συντεχνιών 

Από πλευράς του ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας 
Μάτσας, ερωτηθείς πώς θα προστατευθούν 
οι εργαζόμενοι από το ενδεχόμενο μαζικών 
απολύσεων, δήλωσε στη «Σ» πως ήδη 
υπάρχουν κάποια κρούσματα, μεμονωμένα 
μεν, με τις συντεχνίες να προσπαθούν να 
αποτρέψουν τη δημιουργία μίας τέτοιας 
τάσης. Όπως ανέφερε ο κ. Μάτσας, υπάρχει 
μερίδα εργοδοτών που προειδοποιούν ότι 
θα προβούν σε απολύσεις μετά τη λήξη 
της στήριξης, θέλοντας έτσι να ασκήσουν 
πίεση στην Κυβέρνηση για να συνεχίσει 
την παροχή στήριξης και σε άλλους τομείς 
πέραν του τουρισμού. Από την άλλη, όπως 
είπε, «ήδη αρκετοί τομείς της οικονομίας 
έχουν επαναδραστηριοποιηθεί, ενώ με 
δεδομένο ότι υπήρχε σημαντική αύξηση 
στον κύκλο εργασιών από τον Ιανουάριο 
μέχρι τον Μάρτιο και στη βιομηχανία και 
στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, ενώ 
την περίοδο της ύφεσης για ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα οι μισθοί στηρίχθηκαν 
από το κράτος, θεωρούμε ότι η πλειο-
ψηφία των εργοδοτών θα είναι σε θέση 
να στηρίξουν την απασχόληση, ώστε να 
μπορέσουμε να μπούμε στο 2021 δημι-
ουργώντας τις προοπτικές για ανάκαμ-
ψη της οικονομίας». Σύμφωνα με τον κ. 
Μάτσα, ο στόχος των συντεχνιών είναι 
διπλός: αφενός να προστατέψουμε την 
απασχόληση στον μέγιστο δυνατό βαθμό 
και την ίδια στιγμή να διασφαλίσουμε ότι 
υπάρχει σεβασμός των μισθολογικών και 
άλλων συλλογικών συμβάσεων, ώστε να 
δημιουργηθεί μια πιο έντονη δυνατότητα 
στήριξης της οικονομίας. 

ΑΠΌ ΤΌΝ ΜΉΝΑ ΜΑΡΤΙΌ ΤΌΥ 2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΌΥΝΤΑΝ ΑΥΤΌΜΑΤΑ ΌΙ ΑΝΑΝΕΏΣΕΙΣ ΤΏΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΏΝ ΑΝΕΡΓΏΝ ΚΑΙ
ΌΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΏΝ ΑΝΕΡΓΏΝ ΧΏΡΙΣ ΤΉ ΦΥΣΙΚΉ ΠΑΡΌΥΣΙΑ ΤΏΝ ΠΌΛΙΤΏΝ, ΜΕ ΣΤΌΧΌ ΤΉΝ ΑΠΌΦΥΓΉ ΤΉΣ ΕΞΑΠΛΏΣΉΣ ΤΌΥ ΚΌΡΏΝΌΪΌΥ. 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

 ΜΉΝΑΣ 2020 2019
 

 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 26.214 30.951

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 25.620 29.751

 ΜΑΡΤΙΟΣ 26.353 26.508

 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 28.591 20.315

 ΜΑΙΟΣ 29.604 17.607

 ΙΟΥΝΙΟΣ 31.158 18.960



Η 
πανδημία, που ακόμη 
επηρεάζει παγκοσμί-
ως όλα τα κοινωνικά 
και οικονομικά στρώ-
ματα, έχει επιβάλει 
κρίσιμες αλλαγές 
στον κόσμο όπως τον 

ξέραμε. Παράλληλα δοκίμασε τα αντα-
νακλαστικά των χωρών παγκοσμίως, με 
κάποιες εξ αυτών να αποτελούν παρά-
δειγμα προς μίμηση. Ανάμεσα σε αυτές 
και η Κύπρος, που μέσω γρήγορων και 
αποτελεσματικών χειρισμών κατάφερε 
να αντιμετωπίσει έγκαιρα την εξάπλωση 
του ιού, διατηρώντας χαμηλό τον αριθμό 
κρουσμάτων. 

Ο τομέας των ακινήτων δέχτηκε ισχυρό 
πλήγμα σε μια περίοδο που βρισκόμασταν 
σε ανοδική πορεία ανάπτυξης, αφενός 
λόγω του κυπριακού προγράμματος επεν-
δύσεων, χωρίς όμως να αποτελεί και τον 
αποκλειστικό παράγοντα, αφετέρου λόγω 
των σημαντικών έργων που τράβηξαν 
το ενδιαφέρον μεγάλων επενδυτών. Η 

πανδημία Covid-19 παρέλυσε τα έργα 
για περίπου δύο μήνες, «κλέβοντας» έτσι 
σημαντικά χρονοδιαγράμματα. 

Οι χώρες ανά το παγκόσμιο «περιποι-
ούνται» τις πληγές που άφησε η πανδημία 
και προσπαθούν να αναδιοργανώσουν 
τους στόχους που θα τις βοηθήσουν να 
πετύχουν μια γρήγορη οικονομική ανά-
καμψη. Για μικρά κράτη όπως η Κύπρος, 
η Μάλτα, το Λουξεμβούργο και άλλα, 
που οι οικονομίες τους δεν βασίζονται 
σε βιομηχανίες και παραγωγή αλλά σε 
τουρισμό και υπηρεσίες, το πρόγραμμα 
επενδύσεων που εφαρμόζουν είναι ζωτικής 
σημασίας. Εν μέσω έντονων επικρίσε-
ων και ανησυχιών από την Κομισιόν σε 
σχέση με τα επενδυτικά προγράμματα, 
η Κύπρος και η Μάλτα προχωρούν σε 
αναβαθμίσεις των μοντέλων τους, που 
τα κάνουν πιο λειτουργικά και αξιόπι-
στα. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της 
Μάλτας, η οποία έφτασε το όριο των 1.800 
αιτήσεων που έθεσε οδηγώντας τη χώρα 
σε αναβάθμιση του προγράμματος, αλλά 

«ΑΥΤΉΝ ΤΉ ΣΤΙΓΜΉ, ΠΟΛ-
ΛΟΙ ΞΈΝΟΙ ΈΠΈΝΔΥΤΈΣ ΚΑΙ 
ΑΤΟΜΑ ΜΈ ΥΨΉΛΑ ΈΙΣΟΔΉ-
ΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΏΡΈΣ ΤΉΣ ΈΥ-
ΡΏΠΉΣ, ΜΈΣΉΣ ΑΝΑΤΟΛΉΣ, 
ΑΠΏ ΑΝΑΤΟΛΉΣ ΚΑΙ ΡΏΣΙΑΣ, 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΠΡΟ-
ΤΈΡΑΙΟΤΉΤΈΣ ΣΤΉΝ ΈΠΟΧΉ 
ΤΉΣ ΠΑΝΔΉΜΙΑΣ ΑΛΛΑΞΑΝ, 
ΑΝΑΖΉΤΟΥΝ ‘‘ΑΣΦΑΛΈΙΣ’’  
ΈΠΈΝΔΥΤΙΚΈΣ ΈΠΙΛΟΓΈΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ»

Η αγορά ακινήτων από ξένους 
μετά την πανδημία

και αυτό της Κύπρου με τις πρόσφατες 
αλλαγές στη δομή του.

Το εγγύς μέλλον φαντάζει αβέβαιο, όμως 
οι ευκαιρίες που συνήθως προκύπτουν 
από κρίσεις αποτελούν τα θεμέλια για το 
επόμενο βήμα. Αυτήν τη στιγμή, πολλοί 
ξένοι επενδυτές και άτομα με υψηλά εισο-
δήματα από χώρες της Ευρώπης, Μέσης 
Ανατολής, Άπω Ανατολής και Ρωσίας, για 
τους οποίους οι προτεραιότητες στην επο-
χή της πανδημίας άλλαξαν, αναζητούν 
«ασφαλείς»  επενδυτικές επιλογές και 
προορισμούς.

Πατώντας γερά ξανά στα πόδια μας, και 
«φωνάζοντας» τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
του νησιού, μπορούμε να προσελκύουμε 
το ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον με τα νέα 
δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, και 
να επαναφέρουμε το θετικό κλίμα στην 
οικονομία μας. Και αυτό επιτυγχάνεται με 
τη δημιουργία των σωστών μηνυμάτων που 
αποστέλλονται σε όλες τις κατευθύνσεις.

Για αρχή, η τάση προς τα ακίνητα 
ως ασφαλής επένδυση επιβεβαιώνεται 

συνεχώς σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού 
επικρατεί το γεγονός ότι ο κλάδος μπορεί 
να επιφέρει μεγάλες αποδόσεις, που στην 
τελική ξεπερνούν την αρχική επένδυση, 
μέσα από τη συνεχιζόμενη σταθερή αύξηση 
της αξίας τους. Όλα αυτά σε αντίθεση με 
την αβέβαιη απόδοση πολλών χρηματι-
στηρίων και σκαμπανεβάσματα εθνικών 
νομισμάτων. Αυτή η τάση ενισχύεται με 
την αυξημένη ζήτηση για ασφάλεια αλλά 
και τα οφέλη που προσφέρει μια δεύτε-
ρη υπηκοότητα στους επενδυτές και τις 
οικογένειές τους.

Στην εποχή του κορωνοϊού, η Κύπρος 
επαλήθευσε ότι ήταν και παραμένει ένας 
από τους πιο ασφαλείς προορισμούς στον 
κόσμο, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση 
διεθνώς, και συμπεριλαμβάνεται στις χώ-
ρες με τους καλύτερους χειρισμούς στην 
Ευρώπη, σε σχέση με την αντιμετώπιση 
της πανδημίας Covid-19.

Κύριοι παράγοντες γι’ αυτήν τη διά-
κριση:
•  Τα γρήγορα αντανακλαστικά για ουσι-

αστική αντιμετώπιση των κρουσμάτων.
•  Η σωστή λειτουργία των νοσηλευτη-

ρίων και η αφοσίωση που έδειξαν οι 
επαγγελματίες υγείας.

•  Η σωστή επιβολή μέτρων και η στα-
διακή και ελεγχόμενη χαλάρωση τους 
πιστώνουν την Κυβέρνηση της Κύπρου.

Με γνώμονα τα θετικά στοιχεία που έχει 
να επιδείξει η Κύπρος, τα πρωτοποριακά 
οικιστικά και εμπορικά έργα, αλλά και η 
ασφάλεια που εμπνέει το νησί, ξένοι επεν-
δυτικοί οίκοι, επαγγελματίες υπηρεσιών 
επενδύσεων αλλά και πιθανοί αγοραστές, 
στρέφουν ξανά το βλέμμα τους προς εμάς.

Στα θετικά συμπεριλαμβάνονται:
•  Η ασφάλεια και η χαμηλή εγκλημα-

τικότητα.
•  Σχεδιασμός και υλοποίηση μεγάλων 

αναπτυξιακών έργων, όπως μαρίνες, 
καζίνο, ξενοδοχειακές μονάδες κ.ά.

• Σταθερή και σθεναρή οικονομία. 
•  Ευνοϊκή φορολογική πολιτική για ξένους 

επενδυτές.
• Καλό νομικό και τραπεζικό σύστημα.
• Ενοποιημένο ιατρικό σύστημα.
•  Από τα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

στην Ευρώπη.
• Πολύ υποσχόμενο τομέα φυσικού αερίου.
•  Εξαιρετικό κλίμα και βραβευμένες 

παραλίες.
Επιπλέον, η συνεχής αναβάθμιση 

και βελτίωση του κυπριακού επενδυ-
τικού προγράμματος, και η πρόσφατη 
διασύνδεσή του με τον νόμο για το ξέ-
πλυμα βρόμικου χρήματος, γνωστό και 
ως Anti Money Laundering (AML), η 
Κυβέρνηση ισχυροποιεί το πρόγραμ-
μα, «παντρεύοντάς» το με τις ανάγκες 
των ξένων επενδυτών, και παράλληλα 
εξουδετερώνοντας οποιαδήποτε αμφι-
βολία ευρωπαϊκών θεσμών σχετικά με 
τη διαφανή διαδικασία εφαρμογής του.

Τέλος, πρέπει όλοι να γίνουμε «πρε-
σβευτές» της χώρας μας, σε μια εποχή 
που η πανδημία που έφερε νέα δεδομένα 
συνεχίζει, ούτως ώστε να προβάλουμε τα 
πολλά πλεονεκτήματα της Κύπρου και 
να προσελκύσουμε ξένους επενδυτές 
και σοβαρές επενδύσεις που ωφελούν 
μακροπρόθεσμα την οικονομία μας.

* Ο Λούκας Κίτρου είναι ο υπεύθυνος πωλή-
σεων της Μαρίνας Αγίας Νάπας 

«Στην εποχή του κο-
ρωνοϊού, η Κύπρος 

επαλήθευσε ότι ήταν 
και παραμένει ένας 
από τους πιο ασφα-

λείς προορισμούς στον 
κόσμο, καταλαμβάνο-
ντας την πέμπτη θέση 
διεθνώς, και συμπερι-

λαμβάνεται στις χώρες 
με τους καλύτερους 
χειρισμούς στην Έυ-

ρώπη, σε σχέση με 
την αντιμετώπιση της 
πανδημίας Covid-19».

TOPOS: Αρχιτεκτονικό αριστούργημα που εμπλουτίζει 
τη συλλογή ακινήτων στο MINTHIS

ΛΟΎΚΑΣ ΚΊΤΡΟΎ*
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για το Φθινοπωρινό Εξά-
μηνο 2020/2021 (Σεπτέμβριο 2020 μέχρι Δεκέμβριο 2020)  για τα πιο κάτω Τμήματα:

• ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
• ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
• ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
• ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου https://www.cut.
ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/ ή να αποτείνονται στο τηλέφωνο 25002521.

Στον εμπλουτισμό της πολυβρα-
βευμένης συλλογής ακινήτων 
που αναπτύσσει στο θέρετρο 

MINTHIS προχωρεί η εταιρεία Pafilia 
Property Developers, με την προσθήκη 
μιας νέας σειράς τυπολογιών με την ονο-
μασία Topos. Το Topos φέρει μαζί του το 
αρχιτεκτονικό DNA του MINTHIS και 
αναδεικνύει τη φιλοσοφία του θερέτρου για 
ελαφρύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που 
ψιθυρίζει πολυτέλεια. Άλλωστε, η φυσική 
ομορφιά της προστατευόμενης περιοχής 
Natura, στην οποία βρίσκεται, αποτελεί 
και την πηγή έμπνευσης της νέας σειράς 
τυπολογιών.

Ο σχεδιασμός του Topos είναι μοναδι-
κός. Οι ελαφριές επικλινείς αντίστροφες 
στέγες από σύνθετη επικολλητή ξυλεία και 
τα γυάλινα ανοίγματα επιτρέπουν καθαρές 
γραμμές με μεγάλους ανοικτούς και φωτι-
σμένους χώρους, στους οποίους επικρατεί 
μια εξαιρετικά ευάερη αίσθηση. Υλικά όπως 
το ξύλο στις οροφές και η φυσική πέτρα 
στο τζάκι και στα πατώματα κυριαρχούν 
και αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο 
την αίσθηση του γήινου περιβάλλοντος, 
ενώ προσφέρουν μιαν αίσθηση ζεστασιάς 
και άνεσης, που ψιθυρίζει πολυτέλεια. Οι 
εσωτερικοί χώροι επεκτείνονται αρμο-
νικά στις βεράντες, στις πισίνες και στις 
εξωτερικές αυλές και δημιουργούν μιαν 
ανεπανάληπτη αισθητική ισορροπία και 
μια ξεχωριστή εμπειρία απόλαυσης των 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Το δομημένο περιβάλλον, το φως, ο ήχος 
και ο αέρας συνδυάζονται αρμονικά και 

ενεργοποιούν στο μέγιστο τις ανθρώπινες 
αισθήσεις που διεγείρει η υπαίθρια ζωή, 
προσφέροντας ένα γαλήνιο καταφύγιο δι-
αφυγής, αναζωογόνησης και αναγέννησης 
του ατόμου στο πλαίσιο ενός σύγχρονου και 
πολυτελούς περιβάλλοντος. Ο χαρακτήρας 
και το στυλ κάθε σπιτιού προσφέρουν αυτά 
τα συναισθήματα, και ενστικτωδώς αναδει-
κνύουν τη φύση ως πολυτέλεια στον χώρο.

Το θέρετρο MINTHIS, το οποίο δεσπόζει 
στην κορυφή ενός λόφου σε μια περιοχή 
με ξεχωριστή ομορφιά, προσφέρει μονα-
δικά και μοντέρνα σπίτια και αποτελεί 
τον απόλυτο πολυτελή προορισμό για 
όσους επιζητούν έναν ξεχωριστό τρόπο 
ζωής σε μια ολοκληρωμένη κοινότητα. 
Ο σχεδιασμός είναι εξαιρετικά ισορρο-
πημένος που διασφαλίζει με συνέπεια τις 
αρχιτεκτονικές αρχές του θερέτρου αλλά 
και τη διαφορετικότητα που συνοδεύει 
την κάθε τυπολογία.

Με περισσότερες από 200 ολοκλη-
ρωμένες επαύλεις και τις εγκαταστάσεις 
αναψυχής του θερέτρου να αναμένεται 
να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων 
μηνών, το MINTHIS ετοιμάζεται να εισέλ-
θει σε μια νέα εποχή παροχής ποιοτικών 
υπηρεσιών, που θα το καταστήσουν τον 
απόλυτο προορισμό. Σύντομα, το θέρετρο 
θα πλαισιώνεται από πολυτελείς σουίτες, 
οι οποίες  θα προσφέρουν τη δυνατότητα 
διαμονής στους επισκέπτες, μια πολυμορ-
φική πλατεία με εστιατόρια, μπαρ, γκαλερί 
και επώνυμα καταστήματα, γήπεδο γκολφ, 
αθλητικό κέντρο με γήπεδα τένις, καθώς 
επίσης εσωτερικούς και εξωτερικούς 

παιδότοπους. Πόλο έλξης αναμένεται να 
αποτελέσει το υπερσύγχρονο κέντρο ευεξίας, 
που θα προσφέρει στιγμές χαλάρωσης και 
αναζωογονητικής δράσης στους κατοίκους 
και στους επισκέπτες του θερέτρου.

Το MINTHIS αποτελεί έργο-ορόσημο 
για τον τομέα των ακινήτων στην Κύπρο 
και αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την 
εξαιρετική συλλογή ακινήτων της Pafilia. 
Αναφερόμενος στη νέα σειρά τυπολογιών, 
ο εκτελεστικός Διευθυντής της εταιρείας, 
Δημήτρης Ασσιώτης, σημείωσε πως, παρά 
την πανδημία του κορωνοϊού, η Pafilia 
συνεχίζει να υλοποιεί τους σχεδιασμούς της 
μέσα από την εξέλιξη και τον εμπλουτισμό 
της συλλογής ακινήτων που προσφέρει 
στους πελάτες της και την ολοκλήρωση 
των υποδομών του θερέτρου.

Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, πρό-
σθεσε ο κ. Ασσιώτης, οι πελάτες μας έχουν 
ως βασική προτεραιότητα την ποιότητα 
ζωής που απολαμβάνουν αποδίδοντας 
έτσι την ίδια βαρύτητα τόσο στο θέμα που 
αφορά τη χρήση της κατοικίας τους όσο 
και σε αυτό που αφορά την επένδυσή 
τους. Το MINTHIS ικανοποιεί αυτές τις 
ανάγκες και φιλοδοξίες, καθώς αποτε-
λεί έναν προορισμό παγκόσμιας κλάσης,  
που προσφέρει αμέτρητες δραστηριότητες 
επανασύνδεσης με τη φύση και ποιοτικές 
οικογενειακές στιγμές. Ο μοναδικός σχεδι-
ασμός του Topos, ανέφερε ο κ. Ασσιώτης, 
υποστηρίζει αυτές τις στιγμές καθώς αφήνει 
τη φύση να ρέει στο δομημένο περιβάλ-
λον και ενστικτωδώς την αναδεικνύει ως 
πολυτέλεια στον χώρο.



Η 
Kυβέρνηση δεν είχε 
άλλη επιλογή. Έπρεπε 
να ληφθούν αυστηρά 
μέτρα για την προφύ-
λαξη του πληθυσμού 
από την πανδημία 
του κορωνοϊού. Με 

τον περιορισμό των μετακινήσεων, την 
αναστολή εργασιών σε όλους τους τομείς 
οικονομικών δραστηριοτήτων (οικοδο-
μική βιομηχανία, χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο - εκτός από φαρμακεία και υπε-
ραγορές που έκαναν χρυσές δουλειές), 
το αποτέλεσμα υπήρξε τραγικό τόσο για 
τα εισοδήματα των εργαζομένων, πολλοί 
από τους οποίους έχασαν τη δουλειά τους, 
όσο και για τα έσοδα του κράτους, γι’ αυτό 

Κορωνoϊός, οικονομική πολιτική
και οδοφράγματα

ΣΟΦΟΚΛΉΣ ΜΟΎΣΟΎΛΟΣ
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και το δημόσιο χρέος της Κύπρου (€24.6 
δις ή 113% του ΑΕΠ) ήδη ξεπέρασε τα 
επίπεδα στα οποία είχε φτάσει με την 
τραπεζική κρίση του 2013.

Έγιναν άραγε οι καλύτερες επιλογές 
μέτρων στήριξης της οικονομίας για τη 
μείωση των οικονομικών επιπτώσεων 
στους πολίτες, στην οικονομία; Η απά-
ντηση είναι “ναι μεν αλλά”, διότι ναι μεν 
λήφθηκαν μέτρα, αλλά μερικά από αυτά 
δυστυχώς έκρυβαν πίσω τους πολιτικές, 
ακόμα και κομματικές (όπως συνήθως) 
σκοπιμότητες. Το ζητούμενο για τη στή-
ριξη της οικονομίας ήταν η εφαρμογή 
μέτρων που θα μπορούσαν να φτάσουν, 
να αγγίξουν και να βοηθήσουν όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη μερίδα του πληθυ-

σμού, εφόσον η πανδημία δεν ξεχωρίζει 
κατηγορίες, ιδεολογίες, επαγγέλματα ή 
ηλικίες πολιτών.

Ένα τέτοιο μέτρο ήταν οι εκπτώσεις της 
Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), εφό-
σον οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος 
φτάνουν σε ΟΛΟΥΣ τους κατοίκους, σε 
όλα τα μήκη και πλάτη της καθημερι-
νότητας την κυπριακής επικράτειας. Η 
μικρή έκπτωση του 10% που πρόσφερε 
η ΑΗΚ για 2 μήνες μετά τη συνεχιζόμενη 
πολυετή μονοπωλιακή αφαίμαξη ήταν 
γελοία και αμελητέα. Η έκπτωση έπρεπε 
να ήταν τουλάχιστον 50%. Επίσης, καμιά 
βοήθεια δεν δόθηκε στις ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού, δηλαδή κυρίως στους 
ηλικιωμένους συνταξιούχους, οι οποίοι 

λόγω κορωνοϊού ήταν απομονωμένοι, 
μόνοι τους, αβοήθητοι, μακριά από τις 
οικογένειές τους, που δεν μπορούσαν να 
τους στηρίξουν οικονομικά, ούτε καν να 
τους συναντήσουν. Εδώ το μέτρο στήρι-
ξης θα μπορούσε να ήταν μια αύξηση 
στις πενιχρές συντάξεις των χαμηλοσυ-
νταξιούχων,  αυξάνοντας την ελάχιστη 
σύνταξη στα €900 τον μήνα. Υπερβολή 
αποτέλεσαν οι προσπάθειες των ενοικια-
στών, που με τη στήριξη της ΠΟΒΕΚ και 
ευεργετούμενοι από το ενοικιοστάσιο που 
στρεβλώνει τους κανόνες της «ελεύθερης 
οικονομίας» (πολλοί από αυτούς πήραν 
επιδόματα για τη μείωση κύκλου εργασιών 
τους), ήθελαν να αρπάξουν κομμάτι της 
πίτας! Εδώ βρήκαν την υποστήριξη και της 

ΟΕΒ, που σαν «μυρίστηκε ψόφιο» έτρεξε 
να υποστηρίξει τους πλούσιους ενοικι-
αστές για να αυξήσει τα μέλη της,  αλλά 
δεν σκέφτηκε να μειώσει τις συνδρομές 
των μελών της ως ένδειξη έμπρακτης 
βοήθειας για τα μέλη της!

Το κλείσιμο των οδοφραγμάτων που 
οδηγούν στην κατεχόμενη γη μας αποφα-
σίστηκε ως  μέτρο προστασίας κατά της 
πανδημίας. Στα κατεχόμενα, με πρότυπο 
τα στατιστικά αποτελέσματα της Τουρκίας, 
παραδόξως (αν είναι δυνατόν) ο κορωνοϊός 
δεν έπληξε σχεδόν κανέναν! Το κλείσι-
μο των οδοφραγμάτων, που έγινε για την 
προστασία από τον κορωνοϊό, ταυτόχρονα 
μας βοήθησε να αντιληφθούμε ορισμένες 
αλήθειες, που μέχρι τώρα μας διέφευγαν. 
Οι Έλληνες Κύπριοι, όπως αναφέρει με 
τον πιο επίσημο τρόπο η JCC, ξόδεψαν 
στα κατεχόμενα (με πιστωτικές κάρτες) 
κατά την περίοδο από το 2009 μέχρι το 
2016, περίπου 78 εκατομμύρια ευρώ, 
κυρίως σε καζίνα (για διασκέδαση), σε 
ξενοδοχεία και για πτήσεις από το παρά-
νομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Οι συνεχώς 
αυξανόμενες σπατάλες των Ελληνοκυπρίων 
στα κατεχόμενα  (αφού μόνο το καλοκαίρι 
του 2019 -Μάιο μέχρι Αύγουστο- έφτα-
σαν τα 8 εκατομμύρια ευρώ, στα οποία 
πρέπει να προστεθούν και τα ποσά που 
ξόδεψαν οι Έλληνες σε μετρητά), είναι 
μεγάλες. Ποιοι είναι αυτοί οι εθισμένοι 
από την τουρκοκρατία Ελληνοκύπριοι 
ραγιάδες, που θέλουν να πηγαίνουν στα 
κατεχόμενα; Οι Πρόσφυγες ΔΕΝ πάνε 
πλέον στα κατεχόμενα. Επισκέφθηκαν 
κάποτε τα σπίτια τους, απ’ όπου οι κλέ-
φτες έποικοι δεν τους άφησαν να πάρουν 

ούτε μια παλιά αναμνηστική οικογενειακή 
φωτογραφία, απ’ όπου οι κλέφτες έποικοι 
κομπάζοντας σαν νέοι νόμιμοι ιδιοκτήτες, 
τους έδιωξαν με τον πιο βάναυσο τρόπο. 
Είναι πλέον γνωστό ποιοι Έλληνες επισκέ-
πτονται τα κατεχόμενα: Αυτοί που θέλουν 
να διασκεδάσουν στα καζίνα, αυτοί που 
αναζητούν πόρνες στα νυχτερινά κέντρα 
των Τούρκων, οι διακινητές ναρκωτικών, 
αυτοί (κυρίως νυμφευμένοι) που πάνε 
κρυφά με φιλεναδίτσες  (άγνωστοι μεταξύ 
αγνώστων) για να φάνε φρέσκο ψάρι σε 
κλεμμένο κέντρο που ανήκει σε Έλληνα 
πρόσφυγα, αυτοί που θέλουν να αγορά-
σουν φτηνή βενζίνη, φτηνά τσιγάρα, φτηνά 
προϊόντα-μαϊμούδες εισαγόμενα από την 
Τουρκία και όλοι αυτοί οι καθοδηγούμενοι 
από πολιτικές ομάδες συμφερόντων που 
διαβρώνουν και διχάζουν το σημερινό 
θνητό μέρος των Ελλήνων καταρρακώ-
νοντας κι αλλοιώνοντας την ένδοξη ελ-
ληνική ιστορία, αυτοί που επιζητούν την 
«επαναπροσέγγιση» κάτω από τις μπότες 
του θρασύτατου Αττίλα!

Κατά συνέπεια, το κλείσιμο των οδο-
φραγμάτων, ως μέτρο προστασίας της υγείας 
των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
βοήθησε πρακτικά σε κάποιο βαθμό και 
στην εξυγίανση της οικονομίας με τον περι-
ορισμό της τεράστιας σπατάλης που θρέφει 
ένα τερατώδες παράνομο καθεστώς που 
παράγει εγκληματικότητα. Ένα καθεστώς 
προέκταση της Τουρκίας, που επιζητεί δι-
απραγματεύσεις με συνεχείς υποχωρήσεις 
των Ελλήνων με στόχο τη νομιμοποίηση 
της κατάκτησης και της μεγάλης κλοπής. 

Ποιος θέλει να ανοίξουν τα οδοφράγ-
ματα;

ΤΟ ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑ ΥΠΉΡΞΈ ΤΡΑΓΙ-
ΚΟ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΈΙΣΟΔΉΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΈΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ, ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΟΠΟΙΟΥΣ ΈΧΑΣΑΝ ΤΉ ΔΟΥΛΈΙΑ 
ΤΟΥΣ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ  ΈΣΟΔΑ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ, ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΉΜΟΣΙΟ 
ΧΡΈΟΣ ΤΉΣ ΚΥΠΡΟΥ (€24.6 ΔΙΣ ‘Ή 
113% ΤΟΥ ΑΈΠ) ΉΔΉ ΞΈΠΈΡΑΣΈ ΤΑ 
ΈΠΙΠΈΔΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΈΙΧΈ ΦΤΑΣΈΙ ΜΈ 
ΤΉΝ ΤΡΑΠΈΖΙΚΉ ΚΡΙΣΉ ΤΟΥ 2013



«Η ΑΣΑΦΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΑΚΡΙΒΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙ-
ΣΗΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΝΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΡΚΩΝ ΔΙ-
ΑΤΑΡΑΧΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΣΩΣ 
ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ-
ΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΛΙ-
ΚΑ, ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ»

Η πανδημία του COVID-19 πέρα από τα 
όρια των Σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας

H 
πανδημία του 
COVID-19 έχει 
δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι 
περιβάλλον ανα-
σφάλειας και απο-
σταθεροποίησης 
για το σύνολο των 

επιχειρήσεων. Οι περισσότερες επιχειρή-
σεις, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, έχουν 
ήδη κατά το παρελθόν υιοθετήσει ή/και 
δρομολογήσει σχέδια επιχειρησιακής 
συνέχειας (Business Continuity Plans) 
για την ανάκαμψη και αποκατάστασή τους 
έπειτα από φυσικές καταστροφές και άλλες 
απροσδόκητες (αλλά πιθανές) απειλές. 
Ωστόσο, τα εν λόγω σχέδια επιχειρησια-
κής συνέχειας είναι προσανατολισμένα 
σε πλήθος καταστροφών και απειλών 
(π.χ. πυρκαγιές, πλημμύρες, επιθέσεις 
μέσω του κυβερνοχώρου, τρομοκρατικές 
ενέργειες) στα γεωγραφικά όρια της εκά-
στοτε επιχείρησης, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη το μακροοικονομικό περιβάλλον 
και οι αλληλεξαρτήσεις της επιχείρησης 
με άλλους επιχειρησιακούς φορείς σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο. Περαιτέ-
ρω, τα εν λόγω σχέδια επιχειρησιακής 

συνέχειας έχουν ως στόχο την άμεση 
αποκατάσταση των λειτουργιών ζωτικής 
σημασίας μιας επιχείρησης και την σε 
ελάχιστο χρόνο αποκατάσταση δευτε-
ρευόντων λειτουργιών. Κάτι τέτοιο δεν 
φαίνεται να υφίσταται στην περίπτωση 
του COVID-19. Η ασάφεια ως προς την 
ακριβή διάρκεια της κρίσης σε συνδυασμό 
με ένα περιβάλλον διαρκών διαταραχών, 
αποτελεί ίσως τη νέα πραγματικότητα. 
Μια πραγματικότητα που επηρεάζει το 
επιχειρησιακό οικοσύστημα καθολικά, 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η ραγδαία εξάπλωση του COVID-19 
απειλεί τη βιωσιμότητα των επιχειρή-
σεων διεθνώς. Κάτω από την επίδραση 
ενός τέτοιου περιβάλλοντος εξαιρετικής 
αβεβαιότητας, οφείλουμε να δράσουμε 
δυναμικά και συστηματικά, αναθεωρώντας 
τα αντίστοιχα σχέδια επιχειρησιακής συ-
νέχειας, προκειμένου να ανταποκριθούμε 
στις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται. 
Η αναθεώρηση των σχεδίων καθίσταται 
επιτακτική, ώστε να διασφαλιστεί η επι-
χειρησιακή συνέχεια στο νέο οικονομικό 
περιβάλλον. Οι μηχανισμοί διακυβέρνησης 
της κρίσης και η ταχύτητα αναπροσαρμογής 

και λήψης αποφάσεων είναι καθοριστικής 
σημασίας για τη βιωσιμότητα της κάθε 
επιχείρησης.

 Οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των 
σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας θα 
πρέπει να ληφθεί στη βάση των κατω-
τέρω κατευθυντήριων γραμμών:

Α) Διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας 
των εργαζομένων, μέσα από την υιοθέτηση 
ευέλικτων πολιτικών που επιτρέπουν την 
εργασία εξ αποστάσεως. Στις περιπτώσεις 
όπου αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να 
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής και 
ασφάλειας στους χώρους εργασίας ,ώστε 
να διασφαλιστεί ένα ασφαλές εργασια-
κό περιβάλλον. Η ευθυγράμμιση με τις 
αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες της 
Κυβέρνησης και η συχνή επικοινωνία της 
διοίκησης με τους εργαζομένους κρίνεται 
εξίσου σημαντική.

Β) Διασφάλιση της επιχειρησιακής αν-
θεκτικότητας της επιχείρησης. Κατανόηση 
των κρίσιμων λειτουργιών της εκάστοτε 
επιχείρησης και καταβολή κάθε δυνατής 
προσπάθειας για απρόσκοπτη διατήρηση 
της λειτουργίας τους. Ενδεχομένως αυτό 
να συνεπάγεται την αναθεώρηση των πα-

ραδοσιακών τρόπων διεκπεραίωσης των 
εργασιών, την αναβάθμιση του τεχνολο-
γικού εξοπλισμού, την αλλαγή της εφοδι-
αστικής αλυσίδας (supply chain) και την 
αναζήτηση εναλλακτικών προμηθευτών. 
Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα επιχει-
ρησιακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που 
να λαμβάνει υπόψη τα πιο πάνω και να 
διασφαλίζει την ανθεκτικότητα και τη 
λειτουργικότητα της επιχείρησης.

Γ) Διασφάλιση της ταμειακής ρευστό-
τητας της επιχείρησης. Διαχείριση των 
οικονομικών επιπτώσεων και προσπάθεια 
εξεύρεσης κεφαλαίων, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι ανελαστικές δαπά-
νες. Αξιοποίηση κρατικών κονδυλίων 
που έχουν δεσμευτεί για τον σκοπό αυτό.

Δ) Διασφάλιση της ακεραιότητας, της 
εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότη-
τας των δεδομένων και πληροφοριών και 
προσπάθεια διαχείρισης των κινδύνων 
και ευπαθειών που ενδεχομένως να δημι-
ουργηθούν από την υιοθέτηση ευέλικτων 
μορφών εργασίας και της απομακρυσμένης 
πρόσβασης. Υιοθέτηση των κατάλληλων 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που 
θα διασφαλίσουν την ασφαλή διαχείριση 

των πληροφοριών στο διαδικτυακό πε-
ριβάλλον. Η ενδελεχής αξιολόγηση των 
επιπέδων Κυβερνοασφάλειας, τόσο σε 
επίπεδο υποδομών και δικτύων όσο και 
σε επίπεδο χρηστών και η διασφάλιση της 
προστασίας των δεδομένων, είναι καθο-
ριστικής σημασίας για την ανθεκτικότητα 
της επιχείρησης.

 Κάθε κρίση ενέχει και ευκαιρίες. 
Μέλημα κάθε επιχείρησης θα πρέπει να 
είναι η αναθεώρηση της επιχειρησιακής 
συνέχειας των λειτουργιών της, με τρόπο 
που να διασφαλίζει την ανθεκτικότητα και 
τη λειτουργικότητά της υπό το βάρος των 
νέων δεδομένων που δημιουργούνται. 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της επι-
χείρησης μέσω της υιοθέτησης ευέλι-
κτων πρακτικών και νέων τεχνολογιών 
(cloud computing, blockchain) μπορεί 
να συμβάλει καθοριστικά προς αυτήν 
την κατεύθυνση. Οι επιχειρήσεις που 
επενδύουν στη μελλοντική τους προο-
πτική, θα είναι και αυτές που θα έχουν 
προβάδισμα στην αγορά.

*Αssistant Manager, IT Advisory, National 
Information Technology Security Officer of 

KPMG in Cyprus

ΚΟΣΜΑΣ ΠΙΠΥΡΟΣ*  
kosmas.pipyros@kpmg.com.cy

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει 
ότι, στο πλαίσιο στήριξης της 
κυπριακής οικονομίας και των 

νοικοκυριών, συμμετέχει στο κυβερνητικό 
Σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για νέα στε-
γαστικά δάνεια, το οποίο εγκρίθηκε από 
το Υπουργικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐου  
2020, και με άμεση ισχύ δέχεται αιτήσεις 
από δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους όρους 
του Σχεδίου όπως ανακοινώθηκαν από 
το Υπουργείο Οικονομικών (σχετικές λε-
πτομέρειες παρατίθενται στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου στον σύνδεσμο http://
mof.gov.cy ), νέα στεγαστικά δάνεια ύψους 
μέχρι €300.000 που εγκρίθηκαν ή θα 
εγκριθούν από την 1/3/2020 μέχρι 
31/12/2020 με σκοπό την ιδιοκατοίκη-
ση (αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας) 
είναι επιλέξιμα για επιδότηση επιτοκίου 
μέχρι 1,5% για περίοδο τεσσάρων ετών. 
Εξαιρούνται στεγαστικά δάνεια των οποίων 
το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα σχέδια 
της Κυβέρνησης.

Οι πελάτες της Τράπεζας που έχουν 
ήδη λάβει στεγαστικό δάνειο και είναι 
δυνητικά δικαιούχοι κρατικής επιδότη-
σης, με βάση τις προϋποθέσεις του Σχε-
δίου, καλούνται όπως συμπληρώσουν 
και υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος 
συμμετοχής καθώς και να προσκομίσουν 
βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας των 
φορολογικών οφειλών τους -για διευθετη-
μένες ή σε ρύθμιση- προς την Κυπριακή 
Δημοκρατία, σύμφωνα με τον όρο που 
έχει τεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για επα-

νεκκίνηση της οικονομίας, η Τράπεζα Κύ-
πρου προσφέρει ειδικό στεγαστικό δάνειο 
με την ονομασία «Στεγαστικό Restart», που 
είναι εναρμονισμένο με τις πρόνοιες του 
Σχεδίου με σκοπό την απλοποίηση των 
διαδικασιών επιδότησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο 
δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας, στο 
τηλεφωνικό κέντρο της 1Bank στο 800 
00 800 καθώς και στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας: https://www.bankofcyprus.
com.cy/home-gr/loans_gr/housing_gr/
restart-stegastiko-daneio/.

Η Ancoria Bank ανακοινώνει 
ότι συμμετέχει στο σχέδιο 
επιδότησης επιτοκίων για 

νέα στεγαστικά δάνεια και χαιρετίζει 
την προσπάθεια του κράτους, η οποία 
αποσκοπεί στη στήριξη της κοινωνίας 
και οικονομίας. Η Ancoria Bank δηλώνει 
έτοιμη να δεχτεί αιτήσεις στεγαστικών 
δανείων με επιδότηση επιτοκίου μέχρι 
1,50%.  Το σχέδιο αφορά στεγαστικά 
δάνεια για ιδιοκατοίκηση και καλύπτει 

την αγορά πρώτης κατοικίας και κατα-
σκευή πρώτης κατοικίας μέχρι €300 
χιλ. και οι αιτητές θα πρέπει να είναι 
φορολογικά ενήμεροι. 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και 
διευκρινίσεις το κοινό μπορεί να επικοινω-
νεί με την Ancoria Bank στο 8000 0050 
ή στο +357 22849000 αν καλούν από 
εξωτερικό, Δευτέρα με Πέμπτη, μεταξύ 
08:15 - 17:00 και Παρασκευή, 08:15 
- 14:00.

Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Petrolina (Holdings) Public 
Ltd, σε συνεδρία του στις 23 

Ιουνίου 2020, ενέκρινε τις ελεγμένες 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
καθώς και τις ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις της ιθύνουσας Εταιρείας για 
το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2019. Με βάση τα ελεγμένα αποτελέ-
σματα, το κέρδος μετά τη φορολογία 
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για 
το 2019 ανήλθε στα €4.095.427 έναντι 
€4.291.378 τον προηγούμενο χρόνο. Το 
Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη την ταμειακή 

κατάσταση, τις προοπτικές, καθώς και 
τη γενικότερη μερισματική πολιτική της 
Εταιρείας, ενέκρινε πρόταση προς την 
Ετήσια Γενική Συνέλευση για καταβολή 

τελικού μερίσματος προς 5,88% ή 2,0 
σεντ ανά μετοχή. Αποφάσισε, επίσης, 
όπως η φετινή Γενική Συνέλευση των 
μετόχων πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 
11 Αυγούστου 2020 και ώρα 11.00π.μ., 
στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. Οι 
ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις καθώς και οι ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις της ιθύνουσας 
εταιρείας είναι διαθέσιμες στην ιστο-
σελίδα της Εταιρείας www.petrolina.
com.cy, καθώς και στο εγγεγραμμένο 
γραφείο της Εταιρείας, Κιλκίς 1, 6015 
Λάρνακα. 

Ancoria Bank: Σχέδιο επιδότησης 
επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια

Petrolina: Δημοσιεύθηκε
η Ετήσια Έκθεση 2019

«Στεγαστικό Restart»
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Της Κυριακής
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Το Στεγαστικό
Δάνειο από

την Τράπεζα Κύπρου 
για επιδότηση 

επιτοκίου μέχρι 
€300.000 



Α
πειλείται η Ευρώπη. Εί-
ναι πρόσφυγες… Απει-
λείται ο δυτικός τρόπος 
ζωής. Είναι άνθρωποι 
που αναζητούν ένα 
καλύτερο μέλλον. Είναι 
στρατηγικός σχεδιασμός 

των ισλαμικών κυβερνήσεων και ισλαμι-
στικών ομάδων. Υπήρξαμε κι εμείς θύματα 
πολέμων, υπήρξαμε κι εμείς μετανάστες… 
να έχουμε ανοιχτά σύνορα.

Πόσες και πόσες φορές δεν ακούμε 
αυτά και άλλα ανάλογα επιχειρήματα σε 
συζητήσεις που αφορούν στο μεταναστευ-
τικό/προσφυγικό ζήτημα. Η μια άποψη 
αφορίζει την άλλη και τα άκρα, κυρίως 
χωρίς πολυ-επίπεδη γνώση, κάνουν μόνο 
ζημιά. Καθείς φανατισμένος στην άποψή 
του, παραπληροφορεί, δίνει μονοδιάστα-
τες προσεγγίσεις και εν τέλει δημιουργεί 
σύγχυση, που μόνο κακό μπορεί να προ-
καλέσει για την κάθε χώρα ξεχωριστά.

Το μεταναστευτικό ζήτημα είναι ανθρω-
πιστικό  στη μια του όψη και εθνικό στην 
άλλη του. Βάσιμα επιχειρήματα, όπως και 
παράλογα, όμως, προβάλλουν και οι δύο 
πλευρές. Το ότι τα παιχνίδια των ισχυρών 
προκαλούν χάος είναι γεγονός. Ωστόσο 
η φιλοξενία που μπορεί να προσφέρει η 
κάθε χώρα είναι αντίστοιχη του μεγέθους, 
του πληθυσμού και της οικονομίας της.

Σε διαφορετική περίπτωση, η ανισό-
τητα που θα δημιουργηθεί είτε προς τη 
μια είτε προς την άλλη πλευρά  θα δημι-
ουργήσει προβλήματα στην κοινωνική 
συνοχή, την οικονομία και εν τέλει στην 
ίδια τη λειτουργία της κοινωνίας.

Μπορούν πολλοί λαοί να διαβιούν μαζί 

ειρηνικά; Μπορούν. Αρκεί όλες οι πλευρές 
να έχουν την αντίστοιχη καλλιέργεια και 
σεβασμό τους ενός λαού προς τον άλλον. 
Είναι ο πλανήτης στον οποίο διαβιούμε 
έτοιμος; Όχι. Γι’ αυτό και η «πολιτεία» 
είναι ουτοπική. Όσο κι αν το θέλουμε, 
συμφέροντα δεν έπαψαν να υπάρχουν. 
Όσο κι αν θέλουμε να είναι αλλιώς, οι 
μηχανισμοί των συμφερόντων θα βρίσκουν 
πάντα τον τρόπο να παρεισφρέουν και 
να φορούν μανδύες για την υλοποίηση 
των συγκεκαλυμμένων σχεδιασμών τους. 
Πρέπει να είμαστε απάνθρωποι και στη 
λογική του «καιάδα»; Όχι. Το ζήτημα είναι 
πολυεπίπεδο και ενέχει τον κίνδυνο της 
αποδοχής της πρακτικής της εμπορίας 
ανθρώπων. Σ’ αυτό θα έπρεπε όλοι να 
σταθούμε απέναντι.

Τι εστί δημογραφική αλλοίωση;
Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η δημογραφι-

κή/πληθυσμιακή αλλοίωση του πληθυσμού 
της Ευρώπης είναι μύθος. Κάποιοι άλλοι 
ισχυρίζονται πως ο κίνδυνος είναι σαν 
ωρολογιακή βόμβα. Μήπως η αλήθεια 
είναι κάπου στη μέση; Είναι απίθανο οι 
άνθρωποι να είναι τα «νέα όπλα» κυβερ-
νήσεων ή και καθεστώτων;

Υπάρχουν κάποιες δεδομένες αρχές, 
που όλοι οι λαοί ασπάζονται. Κουβαλούμε 
την ταυτότητά μας, τις ρίζες μας, όπου κι αν 
βρεθούμε. Και δικαίως υπερασπιζόμαστε 
το δικαίωμα της έκφρασης της ταυτότητάς 
μας όπου κι αν βρισκόμαστε. Στις πλεί-
στες μουσουλμανικές κοινωνίες οι μη 
μουσουλμάνοι δεν απολαμβάνουν αυτό 
το ανθρώπινο δικαίωμά τους. Στις δυτικές 
κοινωνίες, πλειοψηφικά, οι μουσουλμά-

νοι απολαμβάνουν αυτό το δικαίωμα. Η 
πρακτική είναι ορθή; Είναι παράλογος ο 
συνειρμός, λοιπόν, ότι με την πάροδο των 
ετών, ο μουσουλμανικός πληθυσμός της 
Ευρώπης, η οποία έχει δυτική ταυτότη-
τα, θα αυξηθεί σε βαθμό που μπορεί να 
ξεπεράσει τους γηγενείς; Σημαίνει αυτό 
ότι οι μουσουλμάνοι δεν θα σέβονται τους 
υπόλοιπους; Όχι. Θα ασκούν απλώς τα 
δικαιώματά τους, ορθά, αλλά οι πληθυ-
σμιακές ανάγκες θα είναι τέτοιες, που εκ 
των πραγμάτων θα αλλάξουν το πρόσωπο 
της Ευρώπης, όπως το γνωρίζουμε μέχρι 
σήμερα. Είναι αυτό αλλοίωση; Είναι. Οι 
περισσότεροι έχουν προσδώσει στη λέξη 
αλλοίωση αρνητικό πρόσημο. Αλλοίωση 
είναι η μετατροπή, η μεταβολή. Κάτι που 
γνωρίζουμε έτσι και αλλάζει, γίνεται αλλιώς…

Το 1998, μόνο τα 3,2% του πληθυσμού 
της Ισπανίας ήταν από γεννήσεις αλλοδα-
πών. Σύμφωνα με την εθνική στατιστική 
υπηρεσία, το 2007 το ποσοστό αυτό ανήλθε 
στο 13,4%. Ο μουσουλμανικός πληθυσμός 
της Ευρώπης έχει υπερδιπλασιαστεί τα 
τελευταία 30 χρόνια.

Η Τουρκία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στις εξελίξεις και αυτό πλέον δεν αμφι-
σβητούν ούτε οι πιο υπερπροστατευτικοί 
υποστηρικτές της. Από τις εθνοκαθάρσεις 
και γενοκτονίες που διέπραξε στο παρελθόν, 
μέχρι σήμερα, ο στόχος είναι κοινός. Η 
διαφύλαξη του τουρκικού έθνους και η 
αύξηση του πληθυσμού της. Όπου δεν 
μπορούν να επικρατήσουν οι Τούρκοι, 
ας επικρατήσουν οι μουσουλμάνοι. Ένας 
νέος υβριδικός πόλεμος, που ντύνει με 
μανδύες «ανθρώπινα όπλα» ή ακόμη και 
εκβιάζει με ανθρώπινες ασπίδες. Η ανθρώ-

πινη πτυχή του ζητήματος επιχειρεί, μέσα 
από τα «λάθος χείλη», να εκμεταλλευτεί 
άλλους ανθρώπους και να καταφέρει να 
τους πείσει αθόρυβα να θυσιάσουν  τη 
συνοχή εκάστους κράτους, ώστε αυτό να 
καταστεί ευάλωτο στις επιδιώξεις.

 
Επί του εδάφους

Σύμφωνα με τις καταγραφές του Τμή-
ματος Αρχείου Πληθυσμού στις Βρυξέλ-
λες, τα επτά συνήθη κορυφαία ονόματα 
των νεογέννητων πρόσφατα αγοριών 
ήταν Mohamed, Adam, Rayan, Ayoub, 
Mehdi, Amine και Hamza.

Τα στατιστικά λένε επίσης πως στη 
Γηραιά  Ήπειρο οι γεννήσεις γηγενών 
επιβραδύνονται, ενώ οι γεννήσεις μουσουλ-
μάνων πολλαπλασιάζονται με ταχύτητα.

Βέβαια δεν σημαίνει πως όποιος είναι 
μουσουλμάνος έχει εξτρεμιστική δράση. 
Σαφώς. Ωστόσο το επιχείρημα πως οι πα-
ραδοσιακοί μουσουλμάνοι δεν έχουν εξτρε-
μιστική δράση έχει καταρρεύσει. Είναι αυτό 
λόγος για να προάγεται ο ρατσισμός; Όχι. 
Είναι αυτό λόγος για νέα μεταναστευτική 
πολιτική και προστασία του ευρωπαϊκού 
τρόπου ζωής και αξιών; Ναι.

Στο Μάλμε της Σουηδίας, οι πολίτες 
υποδέχτηκαν με ανοικτές αγκαλιές τις 
πολυάριθμες αφίξεις προσφύγων και με-
ταναστών. Σήμερα η εικόνα έχει αλλάξει. 
Προηγήθηκαν εντάσεις και πριν από αυτές 
προηγήθηκαν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας 
των μεταναστών, που φώναζαν «τζιχάντ» και 
έφεραν σύμβολα επανάστασης των χωρών 
από τις οποίες προήλθαν. Στις Βρυξέλλες 
και στα σύνορα με τη Γαλλία, οργανώθηκαν 
ισλαμιστές, εξτρεμιστές, οι οποίοι γεννήθηκαν 

και μεγάλωσαν στην Ευρώπη. Εκεί ήταν το 
μεγαλύτερο «σχολείο συστράτευσης» του 
λεγόμενου Ισλαμικού Χαλιφάτου. Φταίει η 
περιθωριοποίηση; Κι όμως, αν κανείς δει 
τα στατιστικά των αντίστοιχων υπηρεσιών 
της Γαλλίας και του Βελγίου, θα διαπιστώσει 
πως στόχος των ρατσιστικών στοιχείων δεν 
ήταν οι μουσουλμάνοι εν γένει, δεν ήταν 
κανένα θρήσκευμα. Στόχος ρατσισμού στη 
Γαλλία είναι οι μετανάστες ή απόγονοι μετα-
ναστών από τη Βόρεια και την Υποσαχάρια 
Αφρική, ενώ στο Βέλγιο, οι μετανάστες ή 
απόγονοι μεταναστών από την Τουρκία και 
την Υποσαχάρια Αφρική.

Στην Κύπρο, δε, το μεγαλύτερο πρόβλη-
μα, φαίνεται, στη βάση της ευρωπαϊκής 
έκθεσης, να αντιμετωπίζουν μετανάστες 
ή απόγονοι μεταναστών από την Ασία.

Ο ρυθμός γεννήσεων
Σύμφωνα με τις έρευνες, προκειμένου 

να διατηρηθεί η κουλτούρα ενός λαού για 
περισσότερα από 25 χρόνια, πρέπει να 
υπάρχει ένας συντελεστής γεννητικότητας 
των 2,3 παιδιών ανά γυναίκα. Αυτήν τη 
στιγμή ο ρυθμός γεννήσεων στην Ευ-
ρώπη, από γηγενείς πληθυσμούς, είναι 
στο 1,58. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
μελέτη του ινστιτούτου του Βερολίνου, 
ειδικότερα για την Κύπρο, ο πληθυσμός 
της, από περίπου 0,85 εκατομμύριο το 
2016 (αυξημένος κατά 14% έναντι του 
2006), εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω 
στο 0,9 εκατομμύριο το 2030 και σχεδόν 
στο ένα εκατομμύριο το 2050, αλλά αυτό 
χάρη στη μετανάστευση, καθώς και στο 
ότι κάθε χρόνο περισσότεροι άνθρωποι 
γεννιούνται απ’ ό,τι πεθαίνουν.

ΠΌΣΌ ΤΥΧΑΊΑ ΕΊΝΑΊ ΑΡΑΓΕ 
Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΌΥ ΌΝΌΜΑ-
ΤΌΣ ΤΌΥ ΧΑΡΤΌΦΥΛΑΚΊΌΥ 
ΤΌΥ ΜΑΡΓΑΡΊΤΗ ΣΧΌΊΝΑ; 
ΕΣΤΡΕΨΕ ΌΛΗ ΤΗΝ ΠΡΌ-
ΣΌΧΗ ΣΤΌ ΑΝ Η ΜΕΤΑΝΑ-
ΣΤΕΥΤΊΚΗ ΠΌΛΊΤΊΚΗ ΕΕ 
-ΠΌΥ ΣΤΌ ΜΕΤΑΞΥ ΜΌΝΌ 
ΚΌΊΝΗ ΔΕΝ ΕΊΝΑΊ- ΠΡΕΠΕΊ 
ΝΑ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΊ ΚΑΤΩ 
ΑΠΌ ΤΌΝ ΤΊΤΛΌ «ΠΡΌΣΤΑ-
ΣΊΑΣ» ‘Η «ΠΡΌΩΘΗΣΗΣ» 
ΤΌΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΥ ΤΡΌΠΌΥ 
ΖΩΗΣ. Η ΌΥΣΊΑ ΩΣΤΌΣΌ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΊ Η ΊΔΊΑ. Η 
ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΕΦΑΡΜΌΖΕΊ 
ΤΗ ΔΊΚΗ ΤΗΣ ΠΌΛΊΤΊΚΗ, 
ΌΊ ΑΠΌΨΕΊΣ ΔΊΧΑΖΌΥΝ 
ΤΌΥΣ ΛΑΌΥΣ ΚΑΊ ΤΑ ΑΚΡΑ 
ΤΩΝ ΔΥΌ ΠΛΕΥΡΩΝ ΕΚΜΕ-
ΤΑΛΛΕΥΌΝΤΑΊ ΣΥΝΑΊΣΘΗ-
ΜΑΤΑ, ΠΡΌΣΔΌΚΊΕΣ ΚΑΊ 
ΑΝΘΡΩΠΊΝΕΣ ΖΩΕΣ.
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Σενάρια και θεωρίες, 
παραδείγματα και σχεδιασμοί



Ο Διδάκτορας 
του Παντείου 

Πανεπιστημίου 
(Οθωμανική 

Κοινωνία –ιστορία 
και πολιτισμός) 
και συνεργάτης 
του Εργαστηρίου 
Τουρκικών και 
Ευρασιατικών 

Μελετών (ΕΤΕΜ) 
του Παν. Πειραιά 

(ΠΑ.ΠΕΙ), Δημήτρης 
Σταθακόπουλος, 

αναλύει στη 
«Σημερινή» το 
χρονικό της 

υπόθεσης αλλά και 
την προβληματική 

πίσω από την 
απόφαση του 

τουρκικού 
Συμβουλίου της 

Επικρατείας 

Σύμφωνα με 
δημοσκόπηση της 
φιλοκυβερνητικής 
εφημερίδας «Γενί 
Σαφάκ», υπέρ της 
μετατροπής της 
Αγίας Σοφίας σε 

τζαμί τάχθηκαν το 
73,3% των Τούρκων 
πολιτών, ενώ μόνο 

το 22,4% απάντησαν 
«Όχι» και το 4,3% 

δεν εξέφρασαν 
άποψη 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΔΙΚΑΣ-
ΤΗΡΙΟΥ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ, 
ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ 
ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Τα νομικά τερτίπια αφήνουν την Αγία 
Σοφία έρμαιο στις ορέξεις του Ερντογάν

Η 
οριστική απόφαση 
για το θέμα της με-
τατροπής της Αγίας 
Σοφίας σε μου-
σουλμανικό τέμε-
νος ή της συνέχειας 
της λειτουργίας της 

ως μουσείο αναμένεται να ληφθεί εντός 
15 ημερών, ημερομηνία διόλου τυχαία, 
αφού αυτό θα συμπέσει χρονικά με την 
επέτειο του πραξικοπήματος κατά του 
Τούρκου Προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν. 
Το χρονικό της υπόθεσης αλλά και την 
προβληματική πίσω από την απόφαση 
του τουρκικού Συμβουλίου της Επι-
κρατείας ανέλυσε στη «Σημερινή» ο 
Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστη-
μίου (Οθωμανική Κοινωνία - ιστορία 
και πολιτισμός ) και συνεργάτης του 
Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατι-
κών Μελετών (ΕΤΕΜ) του Παν. Πειραιά 
(ΠΑ.ΠΕΙ), Δημήτρης Σταθακόπουλος. 
Ο ειδικός περιέγραψε την πορεία της 
απόφασης μέχρι σήμερα, το πρόβλη-
μα με το δεδικασμένο της Μονής της 
Χώρας αλλά και το πώς θα μπορούσε 
να αξιοποιήσει ο Ερντογάν αυτήν την 
απόφαση. Τέλος, αναλύει τις διεθνείς 
αντιδράσεις και πόσο λειτουργικές 
ήταν οι «νουθεσίες» των ΗΠΑ προς 
την Τουρκία. 

Τι βρίσκεται 
πίσω από την απόφαση  

Ο Δρ Σταθακόπουλος εξήγησε 
ότι το 2016 είχαν προσφύγει κάποια 
τουρκικά σωματεία ενώπιον του Συμ-
βουλίου Επικρατείας της Τουρκίας με 
αίτημα η Αγία Σοφία ή να αποκτήσει 
ξανά τον χαρακτήρα τζαμιού, δηλαδή 
χώρου συνάθροισης, ή να μην είναι 
αποκλειστικά τζαμί και να έχει διττό 
χαρακτήρα, δηλαδή να είναι εν μέρει 
μουσείο, για να μη χάσουν τα προνό-
μια από τις επιχορηγήσεις της Unesco, 
αλλά κάποιες Παρασκευές ή σε κάποιες 
μεγάλες γιορτές του Ισλάμ να τελείται 
εκεί προσευχή. Να σημειωθεί ότι η κυ-
βερνητική απόφαση για μετατροπή της 
Αγίας Σοφίας από τζαμί σε μουσείο χρο-
νολογείται από το 1934, κατά τη διάρκεια 
των πρώτων χρόνων του σύγχρονου 
τουρκικού κράτους που ιδρύθηκε από 
τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Στην 
υπόθεση που παρουσιάσθηκε ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, ουσι-
αστικά αμφισβητήθηκε η νομιμότητα 
της κυβερνητικής απόφασης. Σύμφωνα 
με τον Δρα Σταθακόπουλο, το αίτημα 
είχε συζητηθεί πριν από χρόνια και 
στη συνέχεια εισήχθη στο Τμήμα του 
Συμβουλίου Επικρατείας, όπου εκεί 
θα μπορούσε να παρέμβει όποιος είχε 
έννομο συμφέρον. Στην προκειμένη, 
έννομο συμφέρον είχε η Unesco, η οποία 
εποπτεύει το μνημείο, ή Χριστιανοί ή 
Τούρκοι πολίτες. Παρέμβαση θα μπο-
ρούσε να κάνει επίσης το Πατριαρχείο 
γιατί είναι τουρκικό ίδρυμα Χριστιανών 
Ορθοδόξων, αν και κρίνεται ότι θα ήταν 
δύσκολο και θα είχε συνέπειες. Εντού-
τοις, νομικά θα μπορούσε να το πράξει, 
υποστηρίζοντας ότι εφόσον ζητούν οι 
Μουσουλμάνοι να κάνουν προσευχή 
στην Αγία Σοφία, αντίστοιχα, όταν δεν 

απόφαση για τη Μονή της Χώρας με διττό 
χαρακτήρα -μουσείο και ταυτόχρονα ήπια 
προσέλευση προσευχής με συγκεκριμένες 
ημερομηνίες- είτε απόρριψη χωρίς όμως 
να εξεταστεί ουσία. Μάλιστα, ο ειδικός 
τονίζει ότι το Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας δεν μπορεί να προχωρήσει σε βάθος, 
επειδή θα συγκρουστεί με την περσινή 
απόφαση λόγω δικονομικών προβλημά-
των. Όλα αυτά μεταθέτουν το βάρος της 
απόφασης στον Ερντογάν για να χειριστεί 
την υπόθεση κατά το δοκούν. 

Πώς αναμένεται να 
το αξιοποιήσει ο Ερντογάν 

Οι πρόεδροι των τμημάτων του Συμβου-
λίου της Επικρατείας άκουσαν τι είχε να 
πει ο εισηγητής και εκτιμάται ότι θα πάρει 
κάποιες ημέρες μέχρι να εκδοθεί και να 
δημοσιευτεί η απόφασή τους. Σύμφωνα 
με τον Δρα Σταθακόπουλο, αυτό αναμέ-
νεται να συμβεί στις επόμενες 15 ημέρες, 
χρονική συγκυρία, η οποία συμπίπτει με 
την τετραετή επέτειο του πραξικοπήματος 
κατά του Ερντογάν το 2016. Αυτό δίνει 
την ευκαιρία στον Τούρκο Πρόεδρο να 
το χρησιμοποιήσει δεόντως. Η απόφαση 
για τη Μονή της Χώρας έτσι κι αλλιώς 
έχει εκδοθεί εδώ και ένα χρόνο και ίσως 
πράξει το ίδιο με την υπόθεση της Αγίας 
Σοφίας, δηλαδή να την κρατήσει ως «άσο 
στο μανίκι» και να την επαναφέρει όποτε 
τον βολεύει. Έτσι κι αλλιώς, το θέμα της 
Αγίας Σοφίας έγινε για εσωτερική κατανά-
λωση διότι φαίνεται ότι μεγάλο ποσοστό 
της κοινής γνώμης είναι φίλα προσκείμενο 
προς τον διττό χαρακτήρα του μνημείου. 
Σύμφωνα με δημοσκόπηση της φιλοκυ-
βερνητικής εφημερίδας «Γενί Σαφάκ», 
υπέρ της μετατροπής της Αγίας Σοφίας 
σε τζαμί τάχθηκαν το 73,3% των Τούρκων 
πολιτών, ενώ μόνο το 22,4% απάντησαν 
«Όχι» και το 4,3% δεν εξέφρασαν άποψη. 
Ο ειδικός όμως επεσήμανε και τη διεθνή 
διάσταση του θέματος. Πίσω από το παι-
χνίδι του Ερντογάν εκτιμάται ότι υπάρχει 
η προσπάθεια να δείξει στη διεθνή κοινή 
γνώμη ότι αυτός κάνει κουμάντο και κυ-
ρίως είναι ένα «ηθικό» μήνυμα προς τους 
Χριστιανούς Ορθόδοξους και ειδικότε-
ρα προς τους Έλληνες, για τους οποίους 
γνωρίζει πολύ καλά ότι αποτελεί ζήτημα 
με μεγάλη ηθική βαρύτητα. 

Οι διεθνείς πιέσεις
Το ζήτημα της Αγίας Σοφίας προκάλεσε 

έντονες αντιδράσεις και έγιναν ηχηρές 
παρεμβάσεις, με αποκορύφωμα αυτήν 
του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, 
Μάικ Πομπέο, ο οποίος τοποθετήθηκε 
ξεκάθαρα κατά της μετατροπής της Αγί-
ας Σοφίας σε τέμενος. Μετά από σχετική 
ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Ου-
άσιγκτον αναβάθμισε τις αντιδράσεις της 
προς την Άγκυρα για το ζήτημα της Αγίας 
Σοφίας, αφού σε γραπτή του δήλωση ο 
επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας 
προέτρεψε «την κυβέρνηση της Τουρκίας 
να συνεχίσει να διατηρεί την Αγία Σοφία 
ως μουσείο, ως παράδειγμα της δέσμευσής 
της να σέβεται τις θρησκευτικές παραδόσεις 
και τη διαφορετική ιστορία που συνέβαλε 
στην Τουρκική Δημοκρατία και να δια-
σφαλίσει ότι (ο ναός) παραμένει προσιτός 
σε όλους». Φυσικά η παρέμβαση αυτή 
δεν έμεινε αναπάντητη, με το τουρκικό 
Υπουργείο Εξωτερικών να δηλώνει ότι 
το θέμα είναι αποκλειστικά εσωτερικό 
ζήτημα της Τουρκίας. Σύμφωνα με τον 
Δρα  Σταθακόπουλο, οι παρεμβάσεις αυτές 
δείχνουν τι είδους αντανάκλαση έχει το 
μνημείο αυτό στον Χριστιανισμό, έστω 
και αν είναι Καθολικοί ή Προτεστάντες. 
Από την άλλη, όμως, εάν οι ΗΠΑ ήθε-
λαν να κάνουν νουθεσία στην Τουρκία, 
θα το είχαν πράξει πιο έντονα για άλλα 
θέματα, όπως το Κυπριακό ή τα θέματα 
της ΑΟΖ. Στην προκειμένη, πρόκειται 
για ένα πολιτιστικό θέμα, το οποίο είναι 
μεν ηθικό για την Ελλάδα αλλά για τους 
Αμερικανούς είναι πιο ελαφρύ. Ο ειδι-
κός μάλιστα υπενθύμισε ότι η διεθνής 
κοινότητα δεν τραβάει το χαλινάρι στην 
Άγκυρα, γιατί οι σύμμαχοι της Ελλάδας 
είναι και σύμμαχοι της Τουρκίας. Την 
δεσμεύουν μεγάλες εμπορικές σχέσεις 
με την ΕΕ και έχει ξεχωριστές οικονομι-
κές συμφωνίες με κάθε ευρωπαϊκή χώρα 
ξεχωριστά. Έτσι τίθεται ένα ζήτημα γιατί 
οι σύμμαχοι να διαλέξουν την ελληνική 
πλευρά, ποια είναι τα ποιοτικά της χα-
ρακτηριστικά έναντι της Τουρκίας; Η 
Ελλάδα και η Κύπρος, σύμφωνα με τον 
Δρα  Σταθακόπουλο, πρέπει να κερδίσουν 
τη συμμαχία με κόπο, αποδεικνύοντας τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που υπηρετούν 
τους συμμάχους αυτούς. 

05.07.2020
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θα λειτουργεί ως μουσείο, να τελούνται 
εκεί μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης, 
όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα κ.λπ. 
Ακόμα θα μπορούσε να ζητήσει να μη 
γίνεται καμιά προσευχή. Όμως δεν έγινε 
καμιά ενέργεια, με αποτέλεσμα να βγει η 
απόφαση, η οποία ήταν εν μέρει δεκτή 
και εν μέρει μη αποδεκτή. Συγκεκριμένα, 
αποφασίστηκε ότι η Αγία Σοφία δεν μπορεί 
να απολέσει τον μνημειακό της χαρακτή-
ρα αλλά ενδεχομένως θα μπορούσε με 
προεδρικό διάταγμα, το οποίο θα ακύρωνε 
το προεδρικό διάταγμα του Ατατούρκ, να 
οριστεί τελικά ως χώρος λατρείας. Έτσι, η 
εισήγηση που δόθηκε,  έφερε δύο χαρα-
κτηριστικά. Αρχικά μιλούσε γι’  αυτόν τον 
διττό χαρακτήρα. Κατά δεύτερον, έδειξε ότι 
δεν είναι θέμα δικαστηρίου η ακύρωση 
του προεδρικού διατάγματος, αλλά ζήτημα 
της Πολιτείας και κατ’ επέκτασιν ζήτημα 
του ίδιου του Ερντογάν. 

Η προβληματική της υπόθεσης 
Ο Δρ Σταθακόπουλος παρατηρεί ότι 

η απόφαση αυτή έχει ένα πρόβλημα. Το 
2019, το ίδιο δικαστήριο είχε αποφασίσει 
ότι η Μονή της Χώρας μπορούσε να είχε 
αυτόν τον διττό χαρακτήρα, δηλαδή να είναι 
μουσείο και για συγκεκριμένες ημερο-
μηνίες να λειτουργεί ως χώρος λατρείας. 
Παρά το γεγονός ότι αυτή η απόφαση έχει 
ληφθεί εδώ και ένα χρόνο, δεν έχει εκ-

δοθεί σχετικό προεδρικό διάταγμα, έτσι η 
Μονή της Χώρας παραμένει μουσείο, δεν 
γίνεται προσευχή και δεν διαμαρτύρεται 
κανένας για το γεγονός ότι δεν εφαρμόζε-
ται η απόφαση του δικαστηρίου. Άρα το 
δικαστήριο έχει ενώπιόν του ένα παρόμοιο 
δεδικασμένο και το ζήτημα είναι πώς θα 
ξεπεράσει αυτήν την «μπανανόφλουδα». 
Ο ειδικός επισημαίνει ότι εδώ μπαίνουμε 
στα δικαστικά τερτίπια. Εκτιμά ότι το Συμ-
βούλιο της Επικρατείας μπορεί εύκολα 
να βρει λόγους ακυρότητας και να μην 
μπει καθόλου στην ουσία της υπόθεσης. 
Έτσι,  δεν θα προκαλέσει εντύπωση εάν 
αποφανθεί ότι δεν νομιμοποιούνται τα σω-
ματεία που έκαναν την προσφυγή ή ότι δεν 
είχαν σωστή εκπροσώπηση ή ότι έλειπε 
ένα χαρτόσημο. Με αυτόν τον τρόπο θα 
μπορούσαν να απορρίψουν την εισήγηση 
χωρίς να μπουν στην ουσία, δηλαδή να 
κρίνουν εάν η Αγία Σοφία μπορεί να γίνει 
χώρος λατρείας ή όχι, παράλληλα με το 
να λειτουργεί ως μουσείο. Αυτό δίνει την 
ελευθερία στον Τούρκο Πρόεδρο είτε να 
ισχυριστεί ότι εφόσον είναι ανεξάρτητη η 
δικαιοσύνη δεν μπορεί να κάνει κάτι είτε 
να προχωρήσει στην ακύρωση του παλιού 
προεδρικό διατάγματος, στη βάση μιας 
πολιτικής απόφασης διακοσμημένης με 
δικαστική νομιμότητα. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο υπάρχει η εκτίμηση ότι η τελική 
απόφαση θα είναι είτε παρόμοια με την 



Η πολιτική του κ. Ερντογάν στη Λιβύη και στην περιοχή

Ο κ. Ερντογάν είναι στην εξουσία 
από το 2002. Δηλαδή από 18 
χρόνια. Και ακόμη συνεχίζει 

και μάλιστα δριμύτερος! Στην πολιτική, 
υπό τέτοιες περιστάσεις, να είσαι στην 
εξουσία τόσα χρόνια δεν είναι συνηθι-
σμένο. Ο Χίτλερ π.χ. πήρε την εξουσία 
το 1933 και βάσταξε μέχρι το 1945, 
δηλαδή 12 χρόνια.

Ο κ. Ερντογάν οδηγεί την Τουρκία 
πολύ διαφορετικά απ’ όλοι, θα έλεγα, 
οι προκάτοχοί του από την εποχή του 
Μουσταφά Κεμάλ. Διά πυρός και διά 
σιδήρου. Χρησιμοποιεί την Τουρκία 

ως μία μεγάλη Δύναμη και ανταγωνί-
ζεται όχι μόνο τις Δυνάμεις της Μέσης 
Ανατολής αλλά και τις Υπερδυνάμεις 
ΗΠΑ και Ρωσία.

Στη Συρία συμπεριφέρεται ως Υπερδύ-
ναμη. Εκεί, όμως, που έχει ξεπεράσει κάθε 
όριο είναι στο πρόβλημα της Λιβύης. Με 
σύμμαχο το Κατάρ υποστηρίζει σθεναρά 
την Κυβέρνηση της Τρίπολης εναντίον 
του Στρατηγού Χαφτάρ που τον υποστη-
ρίζει η Ρωσία καθώς και η Αίγυπτος με 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Γιατί, όμως, μας εκπλήσσει η «αυτο-
κρατορική» αυτή συμπεριφορά του κ. 

Ερντογάν και της χώρας του (βλ. Marilyn 
Stern, «Amb. W. Robert Pearson on the 
“Imperial Ambitions” of Erdogan’s Turkey 
in Libya», Middle East Forum Radio, June 
14, 2020);

H Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα 
περίπου 80 εκατομμυρίων κατοίκων 
με μια τεράστια αγορά. Γιατί, λοιπόν, 
να εκπλησσόμεθα; Απλούστατα, γιατί η 
οικονομική κατάσταση της χώρας είναι 
στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, με ανοδικό 
πληθωρισμό, ανεργία μεταξύ 25 και 30% 
και περισσότερο από 300 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια χρέος (βλ. ενθ.). Κατά ξένους 

αναλυτές ο κ. Ερντογάν χρησιμοποιεί εξω-
τερική τυχοδιωκτική πολιτική, ώστε να 
συσπειρώσει γύρω του τους συμπατριώτες 
του μιλώντας τους «για το μεγαλείο της 
Τουρκίας». 

Η πολιτική που ακολουθεί ο κ. Ερντογάν 
είναι επικίνδυνη όχι μόνον για τις ξένες 
χώρες, αλλά και κυρίως για την ίδια τη 
χώρα του. Κάποιος πρέπει, επιτέλους, να 
τον σταματήσει.
*Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 
& Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας), 
Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεοδούλου, πρώην 

Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

Ρήγμα Γαλλίας - Γερμανίας 
υποβόσκει στην ΕΚΤ 

Η υπογραφή της επικεφαλής της 
ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στο Έκτα-
κτο Πρόγραμμα Αγοράς Ομολό-

γων για την Πανδημία (PEPP), σύμφωνα 
με το πρακτορείο Bloomberg, μπαίνει στο 
επίκεντρο της διαφωνίας μεταξύ των κε-
ντρικών τραπεζιτών του Ευρωσυστήματος 
και μπορεί να δοκιμάσει τη δυνατότητά 
της να επιβάλλει πειθαρχία στο συμβούλιο 
της τράπεζας.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της ΕΚΤ είναι αντιμέτωπα με πιθανό ρήγμα 
για το κατά πόσον  το πρόγραμμα έκτα-
κτης ανάγκης για αγορά ομολόγων θα 
πρέπει να εστιάζει περισσότερο στις πιο 
αδύναμες χώρες όπως η Ιταλία, σύμ-
φωνα με πληροφορίες από συζητήσεις 
που γίνονται μεταξύ αξιωματούχων της 
κεντρικής τράπεζας.

Αν και η συζήτηση παραμένει θεωρητική 
για την ώρα, μπορεί να πάρει σάρκα και 
οστά καθώς η οικονομία αρχίζει να βγαίνει 
από τη λαίλαπα της πανδημίας. Ο κίνδυ-

νος που υπάρχει είναι ότι τέτοιου είδους 
τριβές υποσκάπτουν ένα πρόγραμμα που 
παρουσιάστηκε στο απόγειο της κρίσης, 
με στόχο να δοθούν διαβεβαιώσεις στους 
επενδυτές ότι η ΕΚΤ είναι αποφασισμένη 
να υπερασπιστεί την ακεραιότητα του ευρώ.

Οι διαθέσεις που επικρατούν στο 
εσωτερικό της ΕΚΤ αντανακλώνται στα 
αντικρουόμενα σχόλια των διοικητών των 
Κεντρικών Τραπεζών της Γερμανίας και 
της Γαλλίας – των δυο μεγαλύτερων οι-
κονομιών της Ευρωζώνης: του Γερμανού 
Γενς Βάιντμαν και του Γάλλου Φρανσουά 
Βιλερουά ντε Γκαλό. Οι υπόλοιποι τάσσο-
νται ή με τον έναν ή με τον άλλο.

Η προοπτική για διαφωνίες ξυπνά 
μνήμες από τις διαμάχες που υπήρξαν 
στην οκταετή θητεία του Μάριο Ντράγκι. 
Το εργαλείο αγοράς ομολόγων που η ΕΚΤ 
είχε ανακοινώσει στην πρώτη φάση της 
κρίσης χρέους της Ευρωζώνης αλλά και το 
επακόλουθο QE αντιμετώπισαν σφοδρές 
επικρίσεις από τη γερμανική πλευρά.

Στον πυρήνα της τρέχουσας διαφωνίας 
βρίσκεται η ευελιξία του έκτακτου προ-
γράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχεί-
ων. Η Λαγκάρντ, στα μέσα Μαρτίου, είχε 
προαναγγείλει ότι «θα είναι απεριόριστο».

Η ευελιξία του εργαλείου επέτρεψε στην 
ΕΚΤ να εστιάσει σε ιταλικά ομόλογα καθώς 
οι αποδόσεις τους άρχισαν να αυξάνονται 
και να αποκρούσει την πίεση των αγορών 
στα ομόλογα της χώρας, η οποία είναι από 
αυτές που έχουν πληγεί περισσότερο. Έτσι, 
η ΕΚΤ απέτρεψε την κρίσης χρέους που 
σχεδόν οδήγησε την Ευρωζώνη στο χείλος 
της κατάρρευσης το 2012.

Αλλά σήμαινε επίσης παρέκκλιση από 
έναν κανόνα που διασφαλίζει ότι η ΕΚΤ 
δεν θα παρεκκλίνει από μια βασική αρχή 
της ΕΕ που απαγορεύει στην κεντρική 
τράπεζα να χρηματοδοτεί κρατικές δαπάνες.

Το λεγόμενο «κεφαλαιακό κλειδί» 
συνδέει τα προγράμματα ομολόγων με 
το μέγεθος της κάθε οικονομίας – για 
παράδειγμα, μπορεί να αγοράσει περισ-

σότερο γερμανικό χρέος απ’ ό,τι ιταλικό, 
ανεξάρτητα από τις οικονομικές συνθή-
κες. Η ύπαρξη αυτού του κλειδιού ήταν 
κομβική για την απόφαση του ανώτατου 
δικαστήριο της ΕΕ, το οποίοι έκρινε ένα 
ανάλογο πρόγραμμα ως νόμιμο το 2018.

Επιπλέον, ενώ η ΕΚΤ έχει αναφέρει 
επανειλημμένως ότι το πρόγραμμα είναι 
προσωρινό, δεσμεύεται παράλληλα να 
συνεχίσει μέχρι να κρίνει ότι έχει τελειώσει 
η κρίση του κορωνοϊού, ένας ασαφής όρος 
που μπορεί να είναι ανοιχτός σε πολλαπλές 
μεταφράσεις.

Από τη μια ο Γερμανός Γενς Βάιντμαν, 
πρόεδρος της Bundesbank, θέλει να περι-
ορίσει το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου εν 
μέσω ανησυχίας ότι η υπερβολική χαλάρω-
ση θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ, 
ενώ ο Γάλλος ομόλογός του, Βιλερουά 
ντε Γκαλό, στην Τράπεζα της Γαλλίας,  
υποστηρίζει τη μέγιστη ευελιξία, ώστε να 
δοθεί στήριξη σε όσους την χρειάζονται 
περισσότερο και να πεισθούν οι αγορές 

για την αποφασιστικότητα της ΕΚΤ.
Σε ομιλία του τον περασμένο μήνα ο 

Βάιντμαν υποστήριξε ότι οι κυβερνήσεις 
δεν πρέπει να βασίζονται στην ΕΚΤ για να 
διατηρήσουν το κόστος χρηματοδότησης για 
πάντα χαμηλό. Όπως είπε, ο όρος «ευέλικτο» 
δεν πρέπει να μετατραπεί σε «απεριόριστο».

Πάντως, όπως σημειώνει το Bloomberg, 
μετά τις αθρόες αγορές ιταλικών ομολόγων, 
η εξισορρόπηση του προγράμματος ύψους 
1,35 τρισ. ευρώ μέχρι το τέλος των καθα-
ρών αγορών που έχει προγραμματιστεί 
για τα τέλη Ιουνίου του 2021, θα είναι 
δύσκολη. Αν επιβληθεί γρήγορη τακτοποί-
ηση, οι ιταλικές αποδόσεις κινδυνεύουν 
να οδηγηθούν ψηλότερα, επιδεινώνοντας 
τη βιωσιμότητα του κρατικού χρέους.

Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς χάραξης 
πολιτικής της ΕΚΤ θα συνεδριάσουν ξανά 
σε δύο εβδομάδες και θα έχουν ακόμα 
μια ευκαιρία να γεφυρώσουν τις διαφο-
ρές τους για το τι θα πρέπει να γίνει, όταν 
υποχωρήσει η οικονομική κρίση.

Νέα δραματική προειδοποίηση 
απηύθυνε την περασμένη 
Παρασκευή ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας, κι ενώ τα κρού-
σματα κορωνοϊού εμφανίζουν δρα-
ματική αύξηση σε πολλές χώρες.

Ο ΠΟΥ κάλεσε τις πληγείσες 
χώρες «να αφυπνιστούν» και «να 
συμμετάσχουν στη μάχη», καθώς 
«οι αριθμοί δεν ψεύδονται».

 «Ήρθε πράγματι η ώρα οι χώ-
ρες να κοιτάξουν τους αριθμούς. 
Σας παρακαλώ, μην αγνοείτε αυτά 
που σας λένε οι αριθμοί», δήλωσε 
ο Μάικ Ράιαν, επικεφαλής του προ-
γράμματος εκτάκτων υγειονομικών 
καταστάσεων του ΠΟΥ.

Η έκκληση έγινε απαντώντας σε 
δημοσιογράφους και ερωτηθείς για 
την κατάσταση στο Μεξικό. Ωστόσο 
διευκρίνισε ότι το μήνυμά του απευ-
θύνεται «σε πολλές χώρες».

«Άπαντες πρέπει να αφυπνι-
στούν. Οι αριθμοί δεν ψεύδονται 
και η κατάσταση επί του πεδίου 
δεν ψεύδεται. Δεν είναι ποτέ πολύ 
αργά, σε μια επιδημία, να πάρεις 
τον έλεγχο», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο γενικός 
διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντα-
νόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι ο 
διεθνής οργανισμός αναμένει σε δύο 
εβδομάδες τα αρχικά αποτελέσματα 
από τις κλινικές δοκιμές που διεξάγει 
με φάρμακα που μπορεί να είναι 
δραστικά στη θεραπεία ασθενών 
με Covid-19.

Ο Μάικ Ράιαν δήλωσε ότι δεν θα 
είναι συνετή μια πρόβλεψη για το 
πότε ένα εμβόλιο για την Covid-19 
θα μπορεί να είναι έτοιμο για μα-
ζική διανομή. Ενώ ένα υποψήφιο 
φάρμακο μπορεί να δείξει την απο-
τελεσματικότητά του μέχρι το τέλος 
του έτους, το ερώτημα είναι πόσο 
σύντομα θα μπορεί να παραχθεί 
μαζικά, επισήμανε.

«Ο ΠΟΥ κατανοεί πλήρως ότι 
υπάρχουν καλοί λόγοι για τις χώρες 
που θέλουν να ανασυγκροτήσουν τις 
οικονομίες τους», δήλωσε. Ωστόσο 
προειδοποίησε ότι δεν μπορούν να 
αγνοούν το πρόβλημα το οποίο «δεν 
θα εξαφανιστεί διά μαγείας».

«Οι χώρες αντιμετωπίζουν δύ-
σκολες επιλογές αλλά οφείλουν 
απόλυτα να σπάσουν τις αλυσίδες 
μετάδοσης», τόνισε, σημειώνοντας ότι 
στις εναλλακτικές μπορούν να περι-
λαμβάνονται και μέτρα καραντίνας 
«αν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση».

Η πανδημία της Covid-19 συνεχί-
ζει να επιβραδύνεται στην Ευρώπη, 
αλλά καλπάζει στην αμερικανική 
ήπειρο.

Για πρώτη φορά μετά την εκδή-
λωση της επιδημίας στην Κίνα τον 
Δεκέμβριο, η Λατινική Αμερική 
ξεπέρασε σήμερα την Ευρώπη σε 
αριθμό κρουσμάτων, με περισσότε-
ρα από 2,7 εκατομμύρια ασθενείς, 
παρότι η Γηραιά Ήπειρος παραμένει 
η περιφέρεια του κόσμου που θρη-
νεί τα περισσότερα θύματα, σχεδόν 
200.000 νεκρούς. Ακολουθούν η 
ΗΠΑ και ο Καναδάς (137.421) και 
η Λατινική Αμερική (121.662).

ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ*
c.a.theodoulou@cytanet.com.cy
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Η Tommy Hilfiger, η οποία ανήκει 
στην PVH Corp.  (NYSE: PVH), ανα-
κοίνωσε ότι θα εκχωρήσει την άδεια 
για το εμπορικό σήμα Tommy Hilfiger 
Tailored στον ιταλικό οίκο Lardini. 
Η αρχή θα γίνει με τη συλλογή της 
Άνοιξης 2021, όπου η Lardini θα σχε-
διάσει, θα παραγάγει και θα διανείμει 
Tommy Hilfiger Tailored κοστούμια, 
σακάκια, suit separates και παντελόνια 
στην Ευρώπη και την Ασία. Αυτή η 
στρατηγική απόφαση αποτελεί μέρος 
της φιλοδοξίας της Tommy Hilfiger 
να διευρύνει τις πωλήσεις του brand 
Tommy Hilfiger και να αυξήσει την 
παγκόσμια εμβέλεια της γκάμας των 
προϊόντων της.

To Beauty Outlet στο Κίτι Λάρνακας 
επέστρεψε ανανεωμένο και με μοντέρ-
να διάθεση, προσφέροντας προτάσεις 
και συμβουλές για κάθε εμφάνιση. Το 
κατάστημα αποτελεί έναν μοναδικό 
προορισμό ομορφιάς στη Λάρνακα, 
προσφέροντας από ονειρεμένες πα-
λέτες σκιών, αφρόλουτρα, αρώματα 
και κρέμες περιποίησης μέχρι και 
gadgets ομορφιάς. Στο Beauty Outlet 
θα βρείτε γνωστές μάρκες περιποίησης 
προσώπου όπως Shiseido, Juvena, 
Declare και Lancaster, μάρκες μακιγιάζ όπως Max Factor, Rimmel, Gosh και Bourjois 
καθώς και μάρκες αρωμάτων όπως Hugo Boss και Calvin Klein. Ακόμη, γνωρίστε 
τις κορυφαίες μάρκες βοτανικών και φυσικών καλλυντικών Υves Rocher και Nuxe 
αλλά και πολλές άλλες που καθορίζουν τα νέα trends.

H γκάμα των προϊόντων εμπλουτίζεται  συνεχώς, ενώ σε κάθε επίσκεψή  σας θα βρεί-
τε αμέτρητες προσφορές  και ειδικές τιμές σε αγαπημένα  προϊόντα. Οι σύμβουλοι 
ομορφιάς των Beauty Outlet είναι στη διάθεσή σας για να μοιραστούν μυστικά μα-
κιγιάζ και να προτείνουν τα κατάλληλα προϊόντα για κάθε σας ανάγκη. Επισκεφθείτε 
το κατάστημα καθημερινά από τις 10.00 μέχρι τις 19.00. Βρείτε το Beauty Outlet στο 
Facebook: facebook.com/BeautyOutletxCY/. 

Το κατάστημα Holland & Barrett στο Κings 
Avenue Mall ανανεώθηκε και σας περιμένει!

Νέος διαγωνισμός:
«10 χρόνια Lidl - 10 αυτοκίνητα»

Η Emirates ξεκινά πτήσεις για Λάρνακα
και για έξι ακόμη πόλεις του δικτύου της

KEAN Chilled: Η απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση 
που θα σας ξετρελάνει

Η Blue Air ανακοινώνει
δωρεάν rebooking για τον Ιούλιο

Ο Ιούλιος προορίζεται για διακοπές 
και ταξίδια. 47 προορισμοί μέσω του δι-
κτύου της Blue Air είναι διαθέσιμοι με 
πλήρη ευελιξία για πλήρη ηρεμία. Όλες 
οι πτήσεις του Ιουλίου περιλαμβάνουν 
τώρα τη δυνατότητα δωρεάν rebooking 
για περίοδο 12 μηνών από την αρχική 
ημερομηνία ταξιδιού. Αυτή η προσφορά 
ισχύει για εισιτήρια της Blue Air που έχουν 
αγοραστεί μεταξύ 25 και 30 Ιουνίου 2020. 
Η αλλαγή των ημερομηνιών ταξιδιού σας 
είναι δυνατή έως και 4 ώρες πριν από την 
αναχώρηση. Η Blue Air έχει εφαρμόσει 
αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας στα αε-
ροσκάφη της. Όλα τα αεροσκάφη της Blue Air απολυμαίνονται καθημερινά και είναι 
εξοπλισμένα με φίλτρα αέρα HEPA, που συλλαμβάνουν πάνω από το 99,97% των 
αερομεταφερόμενων μικροβίων στον φιλτραρισμένο αέρα. Οι επιβάτες της Blue Air 
υποχρεούνται να φορούν μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, να απολυμαίνουν 
τα χέρια τους και να αποφεύγουν περιττές κινήσεις μέσα στην καμπίνα. Επιτρέπεται 
μία χειραποσκευή επί του αεροσκάφους, διαστάσεων 55 x 40 x 20 cm και βάρους 
έως 10 kg. Τα πληρώματα θα καθοδηγούν τους επιβάτες για τα μέτρα υγιεινής και 
θα διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους.

To κατάστημα Holland and Barrett 
στο Kings Avenue Mall, μέλος της  κο-
ρυφαίας αλυσίδας καταστημάτων στο 
λιανικό εμπόριο υγιεινής και αθλητικής 
διατροφής, άνοιξε και πάλι τις πόρτες 
του άκρως ανανεωμένο και φρέσκο. 
Στους νέους, άνετους και μοντέρνους 
χώρους του, θα βρείτε μια μεγάλη 
ποικιλία προϊόντων, όπως βιταμίνες, 
μέταλλα, θεραπευτικά βότανα, συμπλη-
ρώματα διατροφής, υγιεινά τρόφιμα και είδη προσωπικής φροντίδας. Το κατάστημα 
αντιπροσωπεύει πλήρως το μότο του «να επιλέγεις την καλή ζωή», όχι μόνο για τα 
προϊόντα που διαθέτει, αλλά και μέσα από το προσωπικό του, το οποίο μέσα από 
εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης κάνει τη διαφορά, συμβουλεύοντας τους 
πελάτες σε θέματα διατροφής και διατροφικών συμπληρωμάτων. Βρείτε τα Holland and 
Barrett Cyprus και στο Facebook: https://www.facebook.com/HollandandBarrettCy/. 

Με αφορμή την επέτειο των 10 χρόνων στην Κύπρο, η Lidl Κύπρου διεξάγει 
τον διαγωνισμό «10 χρόνια Lidl - 10 αυτοκίνητα», στο πλαίσιο του οποίου 10 νικη-
τές κερδίζουν το νέο Volkswagen T-Roc Trend! Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 
01.07.2020 μέχρι και 31.08.2020. Κάθε πελάτης θα παραλαμβάνει από το ταμείο 
του καταστήματος ένα δελτίο συμμετοχής (τύπου ξυστό). Στο δελτίο συμμετοχής θα 
αναγράφεται ένας εννιαψήφιος κωδικός, τον οποίο ο κάτοχος θα μπορεί να ελέγξει στη 
σελίδα www.lidl.com.cy/10cars για να διαπιστώσει εάν το δελτίο του είναι το τυχερό. 
Εφόσον έχει ένα από τα τυχερά δελτία, θα κληθεί να συμπληρώσει τα στοιχεία του 
ηλεκτρονικά. Η Lidl Κύπρου προχωρεί σε ενέργειες που έχουν στόχο να εκφράσουν 
την ευγνωμοσύνη της στους καταναλωτές, οι οποίοι την εμπιστεύονται καθημερινά 
εδώ και 10 χρόνια. Αν φαντάζεσαι κι εσύ ήδη πώς θα ήσουν σε ένα νέο αυτοκίνητο, 
μπορείς απλώς να πάρεις το δικό σου δελτίο συμμετοχής! Γιατί όταν η Lidl Κύπρου 
κάνει διαγωνισμούς «δεν είναι παραμύθι».

Η Emirates θα προσφέρει προγραμ-
ματισμένες πτήσεις για επιβάτες από επτά 
επιπλέον πόλεις τον Ιούλιο, μεταξύ αυτών η 
Λάρνακα (από τις 15 Ιουλίου), το Χαρτούμ 
(από τις 3 Ιουλίου), το Αμμάν (από τις 5 
Ιουλίου), η Οζάκα (από τις 7 Ιουλίου), η 
Narita (από τις 8 Ιουλίου), η Αθήνα (από 
τις 15 Ιουλίου) και η Ρώμη (15 Ιουλίου). 
Μέσα από τους 48 συνολικά προορισμούς 
που προσφέρει η Emirates, παρέχονται 
επιπλέον επιλογές ταξιδιού μέσω Ντου-
μπάι για πελάτες σε όλον τον κόσμο, ενώ 
η εταιρεία λαμβάνει επιπρόσθετα μέτρα 
για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των πελατών και των εργαζομένων 
της. Οι πελάτες του δικτύου της Emirates θα μπορούν επίσης να ταξιδέψουν στο 
Ντουμπάι μετά την ανακοίνωση ότι η πόλη θα υποδέχεται επισκέπτες για επαγγελ-
ματικούς λόγους και αναψυχή από τις 7 Ιουλίου, με νέα πρωτόκολλα αεροπορικών 
ταξιδιών που διευκολύνουν τα ταξίδια για πολίτες, κατοίκους και τουρίστες των ΗΑΕ 
διασφαλίζοντας παράλληλα την υγεία και την ασφάλεια των επισκεπτών. Οι πελάτες 
μπορούν να κάνουν κράτηση για πτήσεις μεταξύ προορισμών στη Μέση Ανατολή, την 
Αφρική, την Ασία, τον Ειρηνικό και την Ευρώπη ή την Αμερική, μέσω του Ντουμπάι, 
αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προορισμού. Για κρατήσεις, οι 
επιβάτες μπορούν να επισκεφθούν το emirates.com ή τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα. 
Οι πελάτες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πτήσεις της 
Emirates και τις τρέχουσες υπηρεσίες στη διεύθυνση: www.emirates.com/wherewefly. 

Με funky και καλοκαιρινή διάθεση, ο 
νέος 100% φυσικός χυμός ψυγείου, KEAN 
Chilled, κάνει την είσοδό του αυτό το καλο-
καίρι στην κυπριακή αγορά, για να ξεση-
κώσει και να γίνει η απόλυτη καλοκαιρινή 
απόλαυση όλων. Οι καινούργιοι chilled 
χυμοί, σε τέσσερεις δροσερές επιλογές που 
σίγουρα θα ξετρελάνουν, θα μας κρατή-
σουν συντροφιά σε όλες τις αξέχαστες και 
ξέφρενες στιγμές μας του καλοκαιριού.  
Οι 100% φυσικοί χυμοί KEAN Chilled 
διατίθενται ήδη στα ψυγεία γνωστών υπεραγορών και άλλων σημείων πώλησης σε 4 
ξεχωριστές και αναζωογονητικές επιλογές που θα λατρέψετε: Oh!Range (πορτοκάλι), 
Tripl3 (πορτοκάλι-καρότο-μήλο), Funky Blend (ρόδι-μάνγκο-κράνμπερι) και Berry 
Good (μούρα του δάσους). Οι απολαυστικοί αυτοί συνδυασμοί από 100% φυσικό 
χυμό πιστοποιούνται με την υψηλή ποιότητα που παρέχει ο όμιλος ΚΕΑΝ.

Ανανεωμένο Beauty Outlet στο Κίτι

Τον Μάρτη του 
2020, με το υποχρε-
ωτικό κλείσιμο των 
εργοταξίων λόγω 
των περιοριστικών 
μέτρων της Κυβέρ-
νησης, οι κατασκευ-
αστικές εργασίες του 
Trilogy Limassol 
Seafront βρίσκο-
νταν ήδη σε προχω-
ρημένο στάδιο βάσει 
χρονοδιαγραμμάτων. Οι δύο μπροστινοί πύργοι είχαν ξεπεράσει την επιφάνεια του 
εδάφους και είχε επίσης ολοκληρωθεί η πασσάλωση του North Tower. Δουλεύο-
ντας από το σπίτι, με γνώμονα τη στρατηγική μιας αισιόδοξης, σωστής και ασφαλούς 
επιστροφής, ο στόχος της Cybarco ήταν ξεκάθαρος: δυναμική επανέναρξη των κα-
τασκευαστικών εργασιών διατηρώντας πάντα τα υψηλά πρότυπα ποιότητας με τα 
οποία ταυτίζεται η εταιρεία για περισσότερα από 75 χρόνια. Με την επανέναρξη των 
εργασιών στις 4 Μαΐου 2020 και με ρητή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής 
στο εργοτάξιο, για την προστασία πέραν των 200 εργαζομένων, η ομάδα συνεχίζει να 
εργάζεται και να ξεπερνά τις πρόσφατες δυσκολίες με αφοσίωση και επιμονή. Στις 
20 Ιουνίου, ολοκληρώθηκε η πλάκα σκυροδέματος του πρώτου ορόφου του West 
Tower και οι πυρήνες των δύο μπροστινών πύργων ξεπέρασαν τον 5ο όροφο. Επίσης 
προχώρησαν σε μεγάλο βαθμό οι εργασίες στους υπόγειους χώρους στάθμευσης της 
πρώτης φάσης. Mε εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση, το Trilogy Limassol Seafront 
αποτελεί μια μοναδική επένδυση σε προνομιακή τοποθεσία και σε εξαιρετική τιμή. 
Ακόμη ένα «destination development» της εταιρείας Cybarco, είναι και o μοναδι-
κός προορισμός στο νησί που συνδυάζει το τρίπτυχο live, work & play. Μπορείτε 
να παρακολουθείτε όλες τις κατασκευαστικές εξελίξεις ζωντανά στην ιστοσελίδα του 
έργου trilogylimassol.com/construction-live. 

Το Trilogy της Cybarco σε δυναμική επανεκκίνηση

Η Wizz Air, η ταχύτερα 
αναπτυσσόμενη και πιο πρά-
σινη* αεροπορική εταιρεία της 
Ευρώπης, ανακοίνωσε την 
ενίσχυση τής βάσης της στη 
Λάρνακα με τρίτο αεροσκά-
φος. Το νέο Airbus A320 θα 
ενταχθεί στον στόλο απ’ την 1η 
Αυγούστου, ξεκινώντας πέντε 
νέα δρομολόγια από Λάρνακα 
σε Παρίσι-Μποβέ, Αϊντχόφεν, 
Πράγα, Γκντανσκ και Ηρά-
κλειο, ενώ θα αυξηθεί και η 
συχνότητα των πτήσεων στην 
Αθήνα. Τα νέα, χαμηλά ναύλα για τις πτήσεις είναι ήδη διαθέσιμα στο wizzair.com 
και στην εφαρμογή για κινητά της αεροπορικής εταιρείας με τα ναύλα να ξεκινάνε 
από 19,99 €**. Η WIZZ ανακοίνωσε το άνοιγμα της βάσης στη Λάρνακα πριν από 
ένα μήνα, με 2 αεροσκάφη και επιπρόσθετα 11 δρομολόγια. Η ιστορία της Wizz Air 
στην Κύπρο ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία, όταν η πρώτη πτήση της προσγειώθηκε 
τον Δεκέμβριο του 2010. Η αεροπορική εταιρεία μετέφερε πάνω από 800 χιλιάδες 
επιβάτες από και προς την Κύπρο το 2019. Μέχρι το καλοκαίρι, η αεροπορική εται-
ρεία θα διαθέτει στόλο τριών νέων, υπερσύγχρονων αεροσκαφών στη νέα της βάση 
στη Λάρνακα. Η Wizz Air παραμένει αφοσιωμένη στη Λάρνακα και στην Κύπρο 
προσφέροντας εξαιρετικές υπηρεσίες σε συνδυασμό με χαμηλά ναύλα στους επιβάτες 
της. Με πάνω από 280.000 θέσεις ετησίως θα συμβάλει περαιτέρω στην αεροπορική 
αγορά της Κύπρου και στη δημιουργία περισσοτέρων από τριάντα νέων,  άμεσων 
θέσεων εργασίας. Με την προσθήκη των νέων δρομολογίων η Wizz Air προσφέρει 
τώρα 36 δρομολόγια σε 20 χώρες από τη Λάρνακα. Η αεροπορική εταιρεία ανακοί-
νωσε μια σειρά από βελτιωμένα μέτρα υγιεινής, για να διασφαλίσει την υγεία και 
την ασφάλεια των πελατών και του πληρώματός της. Με βάση τα νέα πρωτόκολλα, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης, είναι η υποχρεωτική χρήση μάσκας τόσο από το 
πλήρωμα καμπίνας όσο και απ’ τους επιβάτες, ενώ το πλήρωμα καμπίνας απαιτείται 
να φορά γάντια. Παράλληλα, τα αεροσκάφη της Wizz Air υποβάλλονται τακτικά σε 
μια κορυφαία, ενδελεχή διαδικασία απολύμανσης, και σύμφωνα με το αυστηρό κα-
θημερινό πρόγραμμα καθαρισμού της WIZZ, όλα τα αεροπλάνα της απολυμαίνονται 
περαιτέρω κατά τη διάρκεια της νύχτας. Απολυμαντικά μαντηλάκια παραδίδονται 
σε κάθε επιβάτη κατά την είσοδό του στο αεροσκάφος, τα περιοδικά του αεροσκά-
φους έχουν απομακρυνθεί και τυχόν αγορές ενθαρρύνονται να γίνονται με ανέπαφη 
πληρωμή. Οι επιβάτες καλούνται να ακολουθούν τα μέτρα φυσικής απόστασης που 
προτείνουν οι τοπικές υγειονομικές Αρχές και ενθαρρύνονται να κάνουν όλες τις 
αγορές τους διαδικτυακά, πριν από την πτήση (π.χ. παραδοτέες αποσκευές, υπηρε-
σία WIZZ priority, γρήγορη διαδρομή), έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί οποιαδήποτε 
πιθανή φυσική επαφή στο αεροδρόμιο.

* Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα της Wizz Air ήταν οι χαμηλότερες μεταξύ 
των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών το FY2019 (57,2 gr/ km/επιβάτη).

** Τιμή μονής διαδρομής, συμπεριλαμβανομένου του τέλους διαχείρισης. Περι-
λαμβάνεται μία τσάντα μεταφοράς (μέγιστο: 40x30x20cm). Tροχήλατες αποσκευές και 
κάθε αποσκευή υπόκεινται σε επιπλέον χρεώσεις. Η τιμή ισχύει μόνο για κρατήσεις 
που πραγματοποιούνται στο wizzair.com και στην εφαρμογή WIZZ για κινητά. Ο 
αριθμός θέσεων σε αναγραφόμενες τιμές είναι περιορισμένος.

Χρυσή διάκριση εξασφάλισαν οι 
Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ, επιβεβαι-
ώνοντας τη φήμη τους ως εργοδότη 
επιλογής, αφού πιστοποιήθηκαν για 
τρίτη συνεχόμενη φορά με το πρότυπο 
Investors in People σε επίπεδο Gold. 
Πρόκειται για το μοναδικό διεθνώς ανα-
γνωρισμένο πρότυπο στον Τομέα της 
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Η διαδικασία πιστοποίησης 
εξετάζει τις πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού που ακολουθούνται σε μια εταιρεία, 
όπως η επικοινωνία με το προσωπικό, οι αξιολογήσεις, η επαγγελματική ανάπτυξη 
του προσωπικού και η ανέλιξη που προσφέρεται, η συνεχής εκπαίδευση, η επιβρά-
βευση, καθώς και τα ωφελήματα που δίνονται στους εργαζομένους. Για τις ανάγκες της 
αξιολόγησης πραγματοποιούνται κατ’ ιδίαν συναντήσεις ανεξάρτητου αξιολογητή με 
μέλη του οργανισμού. Οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ πιστοποιήθηκαν για πρώτη φορά 
το 2012 με το Investors in People – Standard και το 2016 έλαβαν χάλκινη διάκριση, 
ενώ η πιστοποίηση σε επίπεδο Gold αποκτήθηκε τον Απρίλιο του 2020. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ είναι η μοναδική αλυσίδα υπεραγορών 
στην Κύπρο που είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο Investors in People, αλλά και η 
μοναδική εταιρεία στην Κύπρο με περισσότερους από 1800 εργοδοτουμένους που 
έχει πιστοποιηθεί σε επίπεδο Gold.

Wizz Air: Το μεγαλύτερο δίκτυό της στη Λάρνακα

Εργοδότης επιλογής με διεθνή πιστοποίηση 
οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ

Το καλοκαίρι η ζωή στο 
σπίτι μεταφέρεται έξω. Απο-
λαύστε τον ήλιο στον εξωτερικό 
χώρο του σπιτιού σας, δημι-
ουργώντας μια ατμόσφαιρα 
από μια άλλη εποχή, με τη 
νέα καλοκαιρινή συλλογή της 
ΙΚΕΑ, SOLBLEKT. Τα τροπικά 
μοτίβα και τα ζωηρά χρώματα 
της σειράς θα προσθέσουν μια 
πιο χαλαρή νότα στον χώρο 
σας. Οι ομπρέλες της σειράς 
SOLBLEKT θα σας δώσουν την 
κατάλληλη προστασία την ώρα 
που χαλαρώνετε σε μια ξαπλώστρα παραλίας στον κήπο του σπιτιού σας, διαβάζοντας 
το βιβλίο σας ή παρακολουθώντας την αγαπημένη σας σειρά. Μια αιώρα είναι το 
ιδανικό μέρος για να περάσετε μια ξεκούραστη ημέρα του καλοκαιριού. Τοποθετή-
στε την εύκολα στην αγαπημένη σας γωνιά και ξαπλώστε εκεί με τις ώρες. Αν θέλετε 
περισσότερη ιδιωτικότητα, τοποθετήστε το διαχωριστικό παραβάν της σειράς, που θα 
λειτουργήσει και προστατευτικά ενάντια στον ήλιο ή τον άνεμο. Καλοκαίρι σημαίνει 
ξεκούραση και συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Μεταφέρετε τις συναντήσεις 
στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού, δημιουργώντας ένα φιλόξενο καθιστικό με 
τα έπιπλα της σειράς APPLARO. Καλέστε τους φίλους σας για ένα ξεχωριστό γεύμα 
που θα θυμούνται για καιρό, κάνοντας τον χώρο να μυρίζει καλοκαίρι. Συνοδεύστε 
το γεύμα σας με δροσερή σπιτική λεμονάδα που θα τοποθετήσετε στο δοχείο με 
βρύση KALASFINT και θα τη σερβίρετε στα ποτήρια της σειράς SOMMARLIV. Τα 
πουφ εξωτερικού χώρου OTTERON, με τα ζωηρά τους χρώματα θα ανανεώσουν 
τη βεράντα σας. Επίσης, θα είναι η ιδανική λύση αν χρειάζεστε έξτρα καθίσματα 
για τους καλεσμένους σας αλλά λειτουργούν τέλεια και ως τραπεζάκι αν χρειάζεστε 
επιπλέον χώρο ή ως υποπόδιο για τις ώρες χαλάρωσης. Περιποιηθείτε την αυλή 
σας τοποθετώντας μερικά φυτά σε γλάστρες ή σε ένα κασπό VALLMOFRON, που 
είναι χειροποίητο και ξεχωριστό. Αν προτιμάτε το χρώμα, επιλέξτε το κεραμικό κα-
σπό GRADVIS. Τα τεχνητά φυτά είναι επίσης μια καλή λύση σε περίπτωση που δεν 
έχετε ταλέντο στην κηπουρική. Στην ΙΚΕΑ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία τεχνητών 
φυτών που μοιάζουν με αληθινά. Τα ηλιακά φωτιστικά της σειράς SOLVINDEN είναι 
η ιδανική επιλογή φωτισμού για τον κήπο καθώς σας βοηθούν να εξοικονομήσετε 
ενέργεια  αλλά και να δώσετε χρώμα και στυλ στη διακόσμηση του κήπου σας. Κάντε 
τον χώρο σας πιο ατμοσφαιρικό τοποθετώντας φαναράκια ROTERA περιμετρικά στον 
κήπο σας. Αν είστε λάτρης του κινηματογράφου, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα 
αυτοσχέδιο θερινό σινεμά στον κήπο του σπιτιού σας εύκολα και γρήγορα,  τοποθε-
τώντας ένα λευκό σεντόνι στον τοίχο για οθόνη και φέρνοντας το λάπτοπ σας και έναν 
προτζέκτορα. Προσθέστε διακοσμητικά μαξιλάρια, ριχτάρια και χαλιά, όπως αυτά 
της συλλογής GRACIOS που είναι ανθεκτικά και προσφέρουν χρώμα, όπου κι αν τα 
τοποθετήσετε. Είτε θέλεις να μετατρέψεις τον κήπο σου στο σημείο συνάντησης της 
παρέας είτε προτιμάς να δημιουργήσεις ένα καλοκαιρινό ησυχαστήριο στον εξωτερικό 
σου χώρο, οι καλοκαιρινές επιλογές σε έπιπλα και διακοσμητικά της ΙΚΕΑ θα σου 
δώσουν τις λύσεις που χρειάζεσαι.

Η ΙΚΕΑ φέρνει το καλοκαίρι στο σπίτι σας

Η Tommy Hilfiger κάνει licensing
την Tailored συλλογή  

05.07.2020
Της Κυριακής
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Το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής του Πανε-
πιστημίου Λευκωσίας και η νεοφυής (start-
up) εταιρεία MedVenom Ltd προχώρησαν 
στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για 
την ανάπτυξη, υποστήριξη και μεταφορά τε-
χνογνωσίας στον τομέα των πεπτιδίων από 
δηλητήρια ενδημικών ειδών. Το μνημόνιο 
υπογράφηκε, εκ μέρους της MedVenom Ltd, 
από τον κ. Σωκράτη Τσινόγλου, και εκ μέρους 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας από τον Πρόεδρο του Τμήματος Επιστημών Ζωής 
και Υγείας, Καθηγητή Κυριάκο Φελέκκη. Η εταιρεία MedVenom Ltd είναι η πρώτη 
και μοναδική εταιρεία στο είδος της στην Κύπρο και στη  Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η 
εταιρεία έχει στόχο την απομόνωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των δηλητηρίων από 
ενδημικά είδη της κυπριακής πανίδας και χλωρίδας. Τα τελευταία χρόνια τα δηλητήρια 
διαφόρων οργανισμών έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών σε όλον τον κό-
σμο για την απομόνωση και ανάπτυξη θεραπευτικών μέσων για διάφορες ασθένειες. 
Επιπλέον βρίσκουν εφαρμογή και τυγχάνουν αξιοποίησης στην κοσμετολογία και στη 
βιομηχανία αγροχημικών. Το μνημόνιο συνεργασίας έχει τριετή διάρκεια και έχει σκοπό 
την υποστήριξη και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και 
ειδικότερα από τη μονάδα Πεπτιδικής Χημείας του Προγράμματος Φαρμακευτικής, 
καθώς και στη συμμετοχή σε κοινές ερευνητικές δράσεις. Αναφερόμενος στο μνημόνιο, 
ο Καθ.  Φελέκκης επισήμανε πως πρόκειται για εξαιρετική πρωτοβουλία, με σημαντι-
κή ερευνητική προοπτική και συνεχάρη τον Επίκουρο Καθηγητή Γιάννη Σαρηγιάννη 
και τον κ. Σωκράτη Τσινόγλου καθώς και τους συνεργάτες του, Μιχάλη Πιερίδη και 
Αλέξη Γεωργιάδη, για την ανάπτυξη της συνεργασίας. Τόνισε, δε, πως το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας στηρίζει τις νεοφυείς (start-up) εταιρείες με όλες του τις δυνάμεις. Ο ιθύνων 
νους και η κινητήρια δύναμη της προσπάθειας είναι ο Μιχάλης Πιερίδης. Από πολύ 
μικρός είχε πάθος με τα ζώα και τα ερπετά. Βαθμηδόν και με πολλή μελέτη απέκτησε 
βαθύτατη γνώση σε σημείο που παρακίνησε και υποκίνησε και άλλους φίλους του να 
ενδιαφερθούν και να ασχοληθούν με τα ερπετά και τα ζώα.  Τα τελευταία 2-3 χρόνια με 
παρακίνηση του Μιχάλη Πιερίδη, ο Σωκράτης Τσινόγλου και ο Αλέξης Γεωργιάδης 
ενδιαφέρθηκαν  με ζήλο για τα ζώα και τα ερπετά και, τελικά, συνεργάστηκαν για την 
ίδρυση της πιο πάνω νεοφυούς και πρωτοπόρου εταιρείας. Ο Μιχάλης είναι η βαθιά 
γνώση, ο Σωκράτης είναι η οργάνωση και ο Αλέξης η συνεισφορά.  Στη φωτογραφία: Από 
αριστερά προς τα δεξιά: Ο Δρ  Γιάννης Σαρηγιάννης, ο Δρ Κυριάκος Φελέκκης, ο Σωκράτης 
Τσινόγλου, ο Αλέξανδρος Γεωργιάδης και ο Μιχάλης Πιερίδης.

Η Celestyal Cruises, η βραβευμένη και 
αναγνωρισμένη ως η νούμερο ένα επιλογή 
κρουαζιέρας στα ελληνικά νησιά και την 
Ανατολική Μεσόγειο, ανακοίνωσε περαιτέρω 
παράταση της αναστολής των κρουαζιέρων της 
μέχρι την ήδη ανακοινωθείσα επίσημη έναρξη 
της τουριστικής περιόδου για το 2021, στις 
6 Μαρτίου 2021.  Η Celestyal Cruises ήταν 
από τις πρώτες εταιρείες κρουαζιέρας παγκο-
σμίως που αποφάσισε έγκαιρα να αναστείλει 
προσωρινά τις κρουαζιέρες της στα μέσα 
Μαρτίου, θέτοντας ως ύψιστη προτεραιότητα 
την  ασφάλεια των επισκεπτών, του πληρώ-
ματός της και των τοπικών κοινοτήτων που 
επισκέπτεται. Αυτή η αποφασιστική κίνηση 
είχε ως αποτέλεσμα μηδενικά κρούσματα 
COVID-19 στα κρουαζιερόπλοιά της και 
τον ασφαλή επαναπατρισμό επιβατών και 
μελών του πληρώματος πριν επιβληθούν 
απαγορεύσεις στις αεροπορικές μετακινήσεις 
και κλείσουν τα σύνορα, παγκοσμίως. Για 
όσους επιβάτες έχουν καταβάλει το αντίτιμο 

της κρουαζιέρας και έχουν επηρεαστεί από 
αυτήν την αναστολή, η Celestyal Cruises 
προσφέρει εξαργύρωση για μία μελλοντική 
κρουαζιέρα (Future Cruise Credit) αξίας 120% 
της αρχικής κράτησης. Οι ταξιδιώτες θα έχουν 
τη δυνατότητα εξαργύρωσης μέχρι το τέλος 
Δεκεμβρίου του 2021, με οποιοδήποτε από 
τα δρομολόγια της Celestyal Cruises μέχρι 
το τέλος Δεκεμβρίου του 2022. Για πρόσθε-
τη ευελιξία, οποιοσδήποτε δεν αξιοποιήσει 

το δικαίωμα εξαργύρωσης μέχρι το τέλος 
Δεκεμβρίου του 2021, θα λάβει αυτόματα 
επιστροφή χρημάτων ίση με το αρχικό ποσό 
που καταβλήθηκε στη Celestyal Cruises, μετά 
τη λήξη του διαστήματος δυνατότητας εξαργύ-
ρωσης. Η Celestyal Cruises θα αποστείλει το 
πιστωτικό για μελλοντική κρουαζιέρα (Future 
Cruise Credit) απευθείας στους επιβάτες 
ή στον ταξιδιωτικό τους πράκτορα, χωρίς 
να υφίσταται η ανάγκη επικοινωνίας με το 

τηλεφωνικό κέντρο, εκτός αν πρόκειται για 
νέα κράτηση.  Η Celestyal Cruises δημοσι-
οποίησε το πρόγραμμα των κρουαζιέρων 
της για το 2021 και 2022, που παρουσιά-
ζει και την προωθητική ενέργεια έγκαιρων 
κρατήσεων ‘’Escape To The Future’’ και την 
πολιτική ακυρώσεων ‘’Peace of Mind’’, που 
επιτρέπει στους ταξιδιώτες που έχουν κλείσει 
πρόσφατα την κρουαζιέρα τους να αλλάξουν 
την ημερομηνία της για αναχωρήσεις μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Αυτό ισχύει για νέες 
κρατήσεις που θα έχουν πραγματοποιηθεί έως 
τις 31 Αυγούστου 2020. Εφόσον η κράτηση 
αλλάξει τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από 
την ημερομηνία αναχώρησης, θα εκδοθεί 
πιστωτικό για μία μελλοντική κρουαζιέρα 
για το 100% της αξίας που καταβλήθηκε 
στη Celestyal Cruises. Η πίστωση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε κρουαζιέρα 
που αναχωρεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα www.celestyalcruises.com.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2 υπν. στην Ακρόπολη (Iφιγενείας, δίπλα από δημοτικό σχολείο), 
σε άριστη κατάσταση. Πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα (πλυντήριο ρούχων και πιάτων, στεγνω-
τήριο ρούχων, κουζίνα, φούρνος, ψυγείο). Μερικά έπιπλα, με κεντρική θέρμανση  και 2 air 
conditions. Tιμή €700. Τηλ: 99487313.

Μικρές Αγγελίες 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ελ Μπάνα Άχμετ: Σπύρου Τρικούπη & Ν. 
Καββαδία 21, Λακατάμεια, τηλ.: 22448878, 
97609171. 
Αγγελής Πέτρος: Λεωφ. Καντάρας 71 (Συ-
νοικισμός Κόκκινες, απέναντι από φούρνο 
COSMOS), Στρόβολος, τηλ.: 22324205, 
22324205. 
Σκουμπρής Χαράλαμπος: Βυζαντίου 26 Α+Β 
(δίπλα από Σολώνειο βιβλιοπωλείο), Στρό-
βολος, τηλ.: 22661499, 22370357. 
Χατζηιωάννου Αννίτα: Νάξου 14Γ (πάροδος 
Μακαρίου και Διγενή Ακρίτα, απέναντι 
από CYTA), Λευκωσία, τηλ.: 22755999, 
22429210, 22429429. 
Νεοφύτου Μαρίνα: Γερμανού Πατρών 5 
(πίσω από το MALL της Έγκωμης), Έγκωμη, 
τηλ.: 22322226, 99089428. 

ΛΕΜΕΣΟΣ 
Ζηνοβίου Σπύρος: Ευγενίου Βουλγάρεως  4 
(έναντι πρώην φρουταρίας ΜΑΓΚΟ), Κάτω 
Πολεμίδια, τηλ.: 25715555, 25320324. 
Μενελάου Παυλίνα: Λεκορπουζιέ 32, Νάαφι 
(βόρεια φώτων Debenhams Apollo, 2ο 
στρίψιμο αριστερά, και 200μ. στα αριστερά), 

Λεμεσός, τηλ.: 25251122, 25102995. 
Αντωνιάδης Πόλυς: Αγίας Ζώνης 30 (έναντι 
εκκλησίας Αγίας Ζώνης), Λεμεσός, τηλ.: 
25358034, 25356371. 
Γρηγορίου Σοφία: Χαράλαμπου Φτερούδη 
2, Ανοικοδόμησης  - Αγ. Αθανασίου, Άγιος 
Αθανάσιος, τηλ.: 25725558, 25312319. 

ΛΑΡΝΑΚΑ 
Ελευθερίου Βασιλική: Παύλου Βαλδασερίδη 
30 (δρόμος CARREFOUR, έναντι ΖΟΡΠΑΣ), 
Λάρνακα, τηλ.: 24103501, 24103909. 
Καλαϊτζή Άντρη: Λεωφ. Ηνωμένων Πολιτει-
ών 9 (δρόμος Νέου Νοσοκομείου, εκκλησία 
Αγίου Γεωργίου Κοντού), Λάρνακα, τηλ.: 
24638387, 24532906. 

ΠΑΦΟΣ
Λάμπρου Γεωργία: Αγαπήνορος 24 (έναντι 
φρουταρίας «Κήπος της Εδέμ»), Πάφος, τηλ.: 
26955057, 97619884. 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ 
Κεφάλα Ρούλα: 1ης Απριλίου 111, Παραλί-
μνι, τηλ.: 23730116, 23821516. 

Φαρμακεία

Συγχαρητήρια στο Junior Achievement Κύπρου 
και στην ομάδα AID4All

Η AstroBank συγχαίρει και δημοσίως 
τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου 
και μέλη της ομάδας AID4All, για τη μεγάλη 
επιτυχία που σημείωσαν την Παρασκευή, 
26 Ιουνίου 2020, στον Ψηφιακό Τελικό 
Βράβευσης του προγράμματος «StartUp 
2020» του Junior Achievement Ευρώπης. H 
AstroBank βρίσκεται από την πρώτη στιγμή 
δίπλα στο Junior Achievement Κύπρου 
στηρίζοντας εδώ και επτά χρονιά το έργο του, ως στρατηγικός συνεργάτης, πιστεύοντας 
ότι ο θεσμός της Επιχειρηματικότητας στην Εκπαίδευση αποτελεί σημείο αναφοράς για το 
επιτυχές μέλλον του κάθε νέου.Στον τελικό, 18 εθνικές ομάδες από 18 χώρες της Ευρώπης 
παρουσίασαν και αξιολογήθηκαν για τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Η εθνική ομάδα της 
Κύπρου, AID4all, η οποία προτείνει ένα σύστημα επικοινωνίας για κωφούς αθλητές που 
στοχεύει στην αντικατάσταση της απώλεια της ακοής με την αίσθησης της αφής κατά τη 
διάρκεια των αθλημάτων, βραβεύτηκε ως η κορυφαία Επιχειρηματική ιδέα της Χρονιάς 
2020. Η μεγάλη αυτή επιτυχία, ανάμεσα σε περισσότερους από 17.000 φοιτητές και φοι-
τήτριες, ηλικίας 18-30 ετών απ’ όλη την Ευρώπη, αποτελεί την καλύτερη επιβράβευση 
για τις προσπάθειες που καταβάλλει τα τελευταία χρόνια το Junior Achievement Κύπρου 
για ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν 
τη νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος Τουρβάς, τηλ. 99097385, 22108553.

Ιατροί

Στο πλαίσιο του στόχου του που αφορά τη συμβολή 
στη μετάδοση της ελληνικής γλώσσας, του πολιτισμού, 
της κουλτούρας και των ηθών και εθίμων της Κύπρου 
στους μαθητές/μαθήτριες του Σχολείου, ο Σύνδεσμος 
Αποφοίτων Παγκυπρίου Γυμνασίου Φανερωμένης 
βράβευσε για έκτη συνεχή χρονιά δύο μαθήτριες του 
Γυμνασίου Φανερωμένης. Το πρώτο Βραβείο 100 
ευρώ απενεμήθη στη μαθήτρια ΚΙΛΑΤΖΕ ΤΙΝΑΤΙΝ 
της Α’ τάξης, από τη Γεωργία, η οποία, αν και δεν είχε 
την Ελληνική ως μητρική γλώσσα, είχε την καλύτερη 
επίδοση στην εκμάθησή της ως αλλόγλωσσος και 
επέδειξε άριστο ήθος και επιμέλεια κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019/20. Το 
δεύτερο Βραβείο 50 ευρώ απενεμήθη στη μαθήτρια ΚΑΝΤΑΒΟΣ ΑΛΑΪΒΑ της ΑΛ 
τάξης, από τις Φιλιππίνες, η οποία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019/20, με 
την αξιέπαινή της πράξη, έδωσε το καλό παράδειγμα στη σχολική κοινότητα. Τα μέλη 
του Συνδέσμου εύχονται καλή συνέχεια σε όλους τους αποφοίτους όλων των σχολείων.  
Ευελπιστώντας ότι το θέμα των εκπαιδευτηρίων Φανερωμένης θα αντιμετωπισθεί υπό 
το πρίσμα της μακράς ιστορίας και συνεισφοράς τους στην παιδεία και κοινωνία της 
Κύπρου, καλούν όλους τους εμπλεκόμενους πολιτικούς, κοινωνικούς, θρησκευτικούς 
και πολιτιστικούς φορείς να προστατέψουν, να διατηρήσουν και να ενισχύσουν το Σχολείο 
Φανερωμένης όπως και όλα τα ιστορικά σχολεία της Λευκωσίας.

Απονομή Βραβείων από τον Σύνδεσμο Αποφοίτων 
Παγκυπρίου Γυμνασίου Φανερωμένης

Μνημόνιο συνεργασίας Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας - MedVenom Ltd

 H Celestyal Cruises παρατείνει την αναστολή των κρουαζιέρων της 

Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους… ένα μέρος
για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα

Τράπεζα Κύπρου: Στο «Κοινό Κυπρίων» 
δεσμευόμαστε

Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους (ΕΔΠΤ) αποτελεί τη σημαντικότερη περιοχή του 
νησιού για σκοπούς δασικής αναψυχής και οικοτουρισμού. Χιλιάδες επισκέπτες τόσο 
από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό επισκέπτονται την περιοχή για να περάσουν 
ευχάριστα, γνωρίζοντας το φυσικό περιβάλλον και θαυμάζοντας τις φυσικές ομορφιές 
του. Το Πάρκο παρέχει ένα ιδιαίτερα πλούσιο δίκτυο υποδομών αναψυχής όπως τη 
χιονοδρομική πίστα στην κορυφή του Ολύμπου, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρω-
σης του ΕΔΠΤ, το Κέντρο Επισκεπτών του Γεωπάρκου Τροόδους, τον Βοτανικό Κήπο 
Τροόδους, παιδότοπους, θεματικά πάρκα, αθλητικά κέντρα και σημεία θέας. Οι λάτρεις 
της φύσης έχουν την ευκαιρία να περπατήσουν στα μονοπάτια μελέτης της Φύσης, τα 
οποία αποτελούν σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος και από τις σημαντικότερες υποδο-
μές υπαίθριας και δασικής αναψυχής. Στο ΕΔΠΤ υπάρχουν 16 μονοπάτια συνολικού 
μήκους 883 km. Το Πάρκο διασχίζει και το Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4. Επίσης, στο ΕΔΠΤ 
λειτουργούν τρεις κατασκηνωτικοί και εννιά εκδρομικοί χώροι συνολικής χωρητικό-
τητας 9.550 και 1.550 ατόμων, αντίστοιχα, με όλες τις βασικές διευκολύνσεις για τους 
επισκέπτες. Οι χώροι αυτοί διαθέτουν διευκολύνσεις και για άτομα με τροχοκάθισμα. 
Ιδιαίτερα σημαντικές αναψυχικές δραστηριότητες στο Πάρκο αποτελούν επίσης ο γεω-
τουρισμός, η πτηνοπαρατήρηση, η συλλογή μανιταριών, το κυνήγι, η φωτογράφηση κ.ά. 
Σε ολόκληρη την έκταση του ΕΔΠΤ οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν 
διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία είτε αποτελούν φυσικά στοιχεία ή υποδομές 
που έχουν δημιουργήσει οι κάτοικοι των περιοχών αυτών μέσα από την πάροδο των 
χρόνων. Τα σημεία αυτά μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν γεφύρια, παλιά ξενοδοχεία, 
αιωνόβια δέντρα, νερόμυλους και πολλά άλλα. Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΔΠΤ 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου iLIFE-TROODOS: www.ilifetroodos.eu. 

Η Τράπεζα Κύπρου, με δέσμευση την υπεύθυνη 
συμπεριφορά στη βάση της διαχρονικής της φιλο-
σοφίας: «Κοινό Κυπρίων», παρουσιάζει την τρίτη 
Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019 με ιδιαίτερη 
αναφορά στο όραμα, την προσέγγιση, τις στρατηγικές 
και τις δράσεις της για τη Βιωσιμότητα. Η Έκθεση, που 
ολοκληρώθηκε εντός των χρονοδιαγραμμάτων της 
νομοθεσίας και παρά την εκδήλωση της πανδημίας, 
αναλύει λεπτομερώς τις δράσεις και ενέργειες που 
αναλαμβάνονται αναφορικά με τη λειτουργία της 
Τράπεζας, ως υπεύθυνου οργανισμού, σε όλο το 
φάσμα των δραστηριοτήτων της και με τη συμμετοχή 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών με γνώμονα την κοινωνική υπευθυνότητα και την 
ακεραιότητα. Παρουσιάζει τις επιδόσεις της Τράπεζας σε κοινωνικό, οικονομικό και 
περιβαλλοντικό επίπεδο και σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, με συνοπτικό και 
συνεπή τρόπο. Επικεντρώνεται στα στοιχεία που είναι σημαντικά για τα ενδιαφερόμενα 
μέρη της δίνοντάς τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά 
με την ικανότητα της Τράπεζας να δημιουργεί μακροπρόθεσμη βιώσιμη αξία. Επίσης, 
προβάλλει τις πολιτικές, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις προτεραιότητες που έχει 
θέσει και τον θετικό αντίκτυπο που δημιουργεί με την υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και της Ατζέντας 2030 για τη Βιωσιμότητα. Το πλαίσιο 
Βιωσιμότητας εστιάζεται σε τέσσερεις βασικούς πυλώνες: Διακυβέρνηση – Ακεραιότη-
τα - Διαχείριση Κινδύνων, ο Άνθρωπος, η Κοινωνία, το Περιβάλλον και οι Υπεύθυνες 
Υπηρεσίες. Η Έκθεση εκπονήθηκε για ενίσχυση της δέσμευσης της Τράπεζας έναντι 
των ενδιαφερομένων μερών της, σύμφωνα με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
παρέχει μια πλήρη ενημέρωση, ανάμεσα σε άλλα, για τη στρατηγική της Τράπεζας, 
την προσέγγιση που ακολουθήθηκε, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα όλων 
αυτών των δραστηριοτήτων. Επίσης, αποτελεί μοχλό διαφάνειας αναφορικά με τα μη 
οικονομικά αποτελέσματά της. Η Έκθεση ετοιμάστηκε σύμφωνα με τα Πρότυπα της 
Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Αναφοράς (Global Reporting Initiative - GRI) με επίπεδο 
Core.  Ο σύνδεσμος για την έκθεση: https://www.bankofcyprus.com/globalassets/csr/
reports/boc_corporateresponsibilityreport2019_gr.pdf
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Το καινοτόμο Ασύρματο Σύστημα Αυτοματισμού 
Σπιτιού Cockpit, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε 
νέα και υφιστάμενα σπίτια, επιλύοντας σημαντικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άν-
θρωπος στην καθημερινότητά του, παρουσιάζει η 
NEDECO Electronics Ltd μέσα από διαγωνισμό στο 
Facebook. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, η εταιρεία 
προσφέρει ένα Ασύρματο Σύστημα Αυτοματισμού 
Σπιτιού αξίας €700, το οποίο θα επιτρέψει σε έναν 
τυχερό να ελέγχει εξ αποστάσεως διάφορες λειτουρ-
γίες του σπιτιού του, μέσω του smartphone ή του 
tablet του. Το κοινό μπορεί να λάβει μέρος στον 
διαγωνισμό κάνοντας like στη σελίδα της NEDECO Electronics Ltd στο Facebook και tag ένα 
φίλο, γράφοντας στη συνέχεια σε σχόλιο ποια λειτουργία ενός συστήματος αυτοματισμού 
σπιτιού θεωρεί πιο σημαντική. Αποτελούμενο από μία πλειάδα λειτουργικών μονάδων 
και αισθητήρων, το Ασύρματο Σύστημα Αυτοματισμού Σπιτιού Cockpit επιτρέπει στον 
χρήστη να ελέγχει τον οικιακό φωτισμό, τις ηλεκτρικές συσκευές, τον κλιματισμό, τον 
θερμοσίφωνα και άλλα συστήματα και οικιακές ηλεκτρικές συσκευές από απομακρυ-
σμένες τοποθεσίες, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου σπιτιού. Το Cockpit 
χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία Z-Wave, που θεωρείται η κορυφαία σε συστήματα 
Smart Home, ενώ αποτελεί μία πιο οικονομική λύση σε σύγκριση με τα παραδοσιακά 
ενσύρματα συστήματα αυτοματισμού σπιτιού. Σε δηλώσεις του ο γενικός διευθυντής της 
εταιρείας, Λουκιανός Ράφτης, υπογράμμισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αφορά 
πλέον μόνο τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά κάθε σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος έχει 
μάθει να αξιοποιεί στο έπακρον την τεχνολογία για να επιλύει διάφορα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Η NEDECO Electronics Ltd αποτελεί αξιόπιστο 
πάροχο εξοπλισμού δικτύων και τηλεπικοινωνιών για δημόσιους οργανισμούς και ιδι-
ωτικές επιχειρήσεις στην Κύπρο και πρωτοπόρο εταιρεία στον τομέα παροχής έξυπνων 
τεχνολογικών λύσεων. Ως ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος εισαγωγέας και μεταπωλητής των 
τηλεπικοινωνιακών κέντρων της γαλλικής εταιρείας-κολοσσού Alcatel-Lucent Enterprise 
στην Κύπρο, η NEDECO Electronics Ltd συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με την Αστυνομία 
Κύπρου, την Εθνική Φρουρά, την KPMG Cyprus, τη Unicars, τα Αρτοποιεία Ζορπάς, τη 
CYTA, την Epic και με πολλές άλλες μικρομεσαίες και μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Η NEDECO Electronics Ltd προσφέρει ένα 
Ασύρματο Σύστημα Αυτοματισμού Σπιτιού Cockpit

Η Remedica, στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευ-
θύνης, έχει χορηγήσει 20 σκυβαλοδοχεία για την 
απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων (γάντια, μάσκες) 
και τα οποία θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία 
στην περιοχή Αγίας Ζώνης, στη Λεμεσό. Επιπλέον 
η εταιρεία θα χορηγήσει την αγορά 10 χειραμαξών 
καθαρισμού για τις ανάγκες του τμήματος καθαρι-
ότητας του Δήμου Λεμεσού και 10 ανθώνων για 
τη διακόσμηση του κέντρου της πόλης. Στην τελετή 
παράδοσης, ο δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης 
ευχαρίστησε τον Δρα Μιχάλη Νεοπτολέμου, Ανώ-
τατο Εκτελεστικό Διευθυντή  της Remedica. Ο Δρ 
Νεοπτολέμου από την πλευρά του επεσήμανε ότι η 
καθαριότητα είναι συνυφασμένη με την υγεία και η 
Remedica είναι ταγμένη να υπηρετεί την υγεία των ανθρώπων. Εξήρε τη    σημαντικότητα 
της καθαριότητας και της ατομική υγιεινής ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο που διανύουμε, 
τονίζοντας ότι η Remedica βρίσκεται στο πλευρό του Δήμου Λεμεσού και συμμερίζεται 
το όραμα του Δημάρχου για μιαν αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής των δημοτών.

Remedica: Προσφορά στην κοινωνία
μέσω του Δήμου Λεμεσού

Κλήρωση λαχείου
Η αναβληθείσα κλήρωση του λαχείου 

του Ταμείου Ευημερίας της Στέγης «Νέα 
Ελεούσα», με αρ. άδειας Υπουργείου Οι-
κονομικών Α/Α:77/2019, θα πραγματο-
ποιηθεί στις 16/10/2020.

Τυχερός λαχνός
Αντικαρκινικού

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύ-
πρου ανακοινώνει ότι, στην κλήρωση 

που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 
2020, στα γραφεία του Κρατικού Λαχείου 
στη Λευκωσία, ο τυχερός αριθμός που 
κληρώθηκε είναι ο 08296. Ο τυχερός 
κερδίζει ένα αυτοκίνητο Toyota Aygo x 
Grade. Ο λαχνός κυκλοφόρησε με άδεια 
του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμό 
Α/Α: 59/2019. Όλα τα έσοδα από τον λα-
χνό θα διατεθούν για στήριξη των δωρεάν 
υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας 
του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.



«Οι Έλληνες δεν κάνουν ποτέ 
ειρήνη με όποιον κατέχει 
ελληνικόν τόπον», έγραψε ο 

Ρήγας Φεραίος. Ή εποφθαλμιά και απειλεί 
ελληνικόν τόπον, προσθέτουμε εμείς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιλέγει 
φυσικά τις συνομιλίες με κράτος-τρομοκράτη 
που κατέχει τη  γη μας και απειλεί ό,τι έχει 
απομείνει σε θάλασσα και σε ξηρά. Φυσικά 
ουδείς σώφρων επιλέγει τον πόλεμο, αλλά 
άπαντες οι σώφρονες κατανοούν ότι, αν δεν 
είσαι σε θέση να επιβάλεις εσύ τον τρόπο 
διεκπεραίωσης μιας διένεξης και επίλυσης 
ενός προβλήματος και εξαρτιέσαι από τις 
διαθέσεις και ορέξεις του αντιπάλου σου, 
πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα 
τα ενδεχόμενα: Να διαθέτεις ισχυρό στρατό 
για να αμυνθείς (κι ας μην προβάλλουν 
την ασυναρτησία ότι ζητάμε επίθεση στην 

Τουρκία και απόβαση στα Μικρασιατικά 
παράλια) και τη δυνατότητα να συνομιλείς 
όχι γονατιστός μπροστά στον εχθρό αλλά 
όρθιος και διεκδικητικός.  

Ο Πρόεδρος με την καταστροφική δή-
λωσή του εξευτέλισε παντελώς το Έθνος, 
τον Κυπριακό Ελληνισμό και τους Αγώνες 
του, την Κυπριακή Δημοκρατία, την Εθνι-
κή Φρουρά και τους Αξιωματικούς της, 
όσους υπηρέτησαν και αυτούς των οποίων 
οι γονείς και τα παιδιά υπηρέτησαν και 
υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά. 

Εξευτέλισε και την πολιτική του για τις 
τριμερείς συμμαχίες με Ισραήλ, Αίγυπτο, 
Γαλλία, Αρμενία που διατυμπανίζει συνεχώς 
ως μέγα επίτευγμα, γιατί καμιά χώρα δεν 
πρόκειται να θυσιάσει ούτε ένα παιδί της 
για έναν Πρόεδρο που έχει ενδώσει, έχει 
παραδοθεί. Ουδείς έδωσε ποτέ απάντηση 
στο ερώτημα «τι έγιναν τα 10 δις ευρώ που 
κατέθεσε ο κυπριακός λαός από το υστέ-
ρημά του για την Άμυνα». Που φυσικά δεν 
έγιναν όπλα, αλλά δεν ξέρουμε σε ποιους 
τραπεζικούς λογαριασμούς κατέληξαν.

Αλλά, μιας και η ύπαρξη στρατού (ισχυρής 
επαγγελματικής, σύγχρονης, εξοπλισμένης, 
αποτρεπτικής, ευέλικτης Εθνικής Φρουράς, 

όπως υποσχέθηκαν στον λαό όταν διαγκω-
νίζονταν ποιος θα μειώσει τη θητεία), είναι 
καταστροφική, τι «διάλογο» να κάνουμε με 
την Τουρκία; Για να τους πείσουμε ότι η ΚΔ 
δεν είναι εκλιπούσα; Για να αναγνωρίσουμε 
την «ΤΔΒΚ», κάτι που γίνεται καθημερινά με 
άστοχες ενέργειες των κυβερνώντων; Για να 
αποδεχθούμε τα τετελεσμένα της εισβολής; 
Για να αποδεχθούμε τον εκτουρκισμό του 
τόπου μας και τον εξισλαμισμό του λαού 
μας; Για να υποδεχόμαστε ως πολύφερνους 
τουρίστες τους «μετανάστες» που μας στέλ-
νουν καθημερινά παράνομα προκειμένου 
να διαταράξουν την κοινωνική συνοχή; Για 
να τους παραχωρήσουμε την ΑΟΖ και τις 
ελεύθερες περιοχές με την υπογραφή μας; 
Τι άλλο μας ζητάνε όταν δηλώνουν πως «εάν 
επιδιώκετε λύση στο ζήτημα της Ανατολικής 
Μεσογείου, το πρώτο βήμα που πρέπει να 
γίνει είναι να συναντηθούν οι δυο λαοί του 
νησιού και να δημιουργηθεί ένας κοινός 
μηχανισμός συνεργασίας, έρευνας και 
διαχείρισης υδρογονανθράκων καθώς 
και διαμοιρασμού των εσόδων από τους 
πόρους αυτούς. Η πρόταση της ΤΔΒΚ στις 
13 Ιουλίου 2019 παρέχει την απαραίτητη 
βάση για κάτι τέτοιο»!!!

ΝΑΙ, ΒΕΒΑΙΩΣ, ΑΥΤΟ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, 
ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΗΘΙΖΕΙ 
ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ, 
ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΤΟ ΖΗΤΗΣΟΥΝ. 

Πάσχουμε από παρανοϊκή εμμονή-
obsession με τις «συνομιλίες». Πολύ σωστά  ο 
Αντώνης Σαμαράς δήλωσε για τις προθέσεις 
του Πρωθυπουργού: Τι ακριβώς «διάλογο» 
να κάνουμε με την Τουρκία; Μήπως, αν τα 
νησιά μας έχουν ΑΟΖ; Αν έχει δικαίωμα 
να στέλνει γεωτρύπανα και λαθρομετανά-
στες στην Ελλάδα; Διάλογο με «πειρατές» 
δεν κάνει κανείς. Τι είδους συνομιλίες θα 
κάνουμε μ’ αυτούς που δηλώνουν ότι: «Οι 
δήθεν ελληνικές περιουσίες στα Βαρώσια 
ανήκαν στο ΕΦΚΑΦ, ήσαν βακούφικα και 
θα επιστρέψουν στους πραγματικούς ιδιο-
κτήτες τους. Οι Έλληνες ήσαν σφετεριστές. 
Στη συνέχεια η κυβέρνηση της ΤΔΒΚ θα 
ανοίξει την πόλη».

Η κυβέρνηση της ΚΔ μάς κανοναρ-
χούσε για μια εβδομάδα ότι έρχεται στην 
Κύπρο ο Μπορέλ σε μια ιδιαίτερης σημα-
σίας επίσκεψη, λόγω της πολυδιάστατης 
και επιτυχούς πολιτικής που ακολουθεί 
το ΥΠΕΞ μας στην ΕΕ. Και ήλθε. Και μας 
μίλησε για «αμφισβητούμενη» ΑΟΖ, αφού 

πέρασε από Αθήνα και θα συνεχίζει στην 
Άγκυρα. Ο Μπορέλ δεν πίστευε τόσον καιρό 
ότι το «Γιαβούζ» και τουρκικά πολεμικά 
σκάφη βρίσκονται στη  θάλασσα της Κύ-
πρου, δεν τον πείσαμε με την «επιτυχή» 
διπλωματία μας στις Βρυξέλλες, έπρεπε να 
δει, και πείστηκε όταν είδε τους πειρατές 
ιδίοις όμμασι! Κι ακόμη, ο Μπορέλ μάς 
ζήτησε να συνομιλήσουμε ειρηνικά με την 
Τουρκία. Δεν είπε λέξη για τις πολεμικές 
ιαχές της Τουρκίας, την ενίσχυση των 
δυνάμεων κατοχής, τον τουρκικό στόλο 
που πολιορκεί την Κύπρο, την μη ανα-
γνώριση της ΚΔ από την Τουρκία. Είπε 
μόνο να συνομιλήσουμε. Και οι ημέτεροι 
αγάλλονται αφού θα συνομιλήσουμε. Να 
συνομιλήσουν, λέει ο Μπορέλ, η ΚΔ και 
η Τουρκία για να καθορίσουν ειρηνικά τις 
ΑΟΖ τους. Θεωρώντας, βέβαια, ότι ΚΔ είναι 
οι επί του παρόντος ελεύθερες περιοχές, 
δεδομένου ότι αυτός και όλοι οι προκάτοχοί 
του έχουν εμπεδώσει ότι στα κατεχόμενα 
υπάρχει «άλλη κρατική οντότητα». 

Βεβαίως, οι Τούρκοι δεν χαρίστηκαν 
ούτε στον Μπορέλ ούτε στον Αναστασιάδη. 
«Με ποιους να συνομιλήσουμε αφού δεν 
αναγνωρίζουμε την ΚΔ,  η οποία εξέλιπε και 

οι Ρωμιοί απλώς σφετερίζονται τον τίτλο;». 
Ουδείς απάντησε βεβαίως -εν όψει συνομιλι-
ών- ότι με το Ψήφισμα 186 της 4ης Μαρτίου 
1964, του Σ.Α. του ΟΗΕ, αναγνωρίστηκε 
η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση -μετά την 
αποχώρηση των Τούρκων στασιαστών- ως 
η μόνη νόμιμη κυβέρνηση της Κύπρου. 
Το ψήφισμα δεν άλλαξε έκτοτε. Κι εμείς 
τον χαβά μας: γονατισμένοι και συνομιλί-
ες. Αφού ηττηθήκαμε. Αφού αν κάνουμε 
στρατό που να μπορεί να αντισταθεί στην 
τουρκική βαρβαρότητα, «αυτό θα σημά-
νει το τέλος του Ελληνισμού». Όσου έχει 
απομείνει, φυσικά,  γιατί οι προσπάθειες 
αφελληνισμού και δημιουργίας «έθνους 
Κυπρίων» απεδείχθησαν λίαν επιτυχείς.

Και κάτι τελευταίο: Όταν ο Μπορέλ 
και ο κάθε Μπορέλ της Ε.Ε. ακούει τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δηλώνει ότι 
παραδίδεται και όταν για χρόνια οι εκπρό-
σωποι της ΚΔ στις Βρυξέλλες γλείφουν 
τους Τούρκους πολιτικούς και δηλώνουν 
υποταγή, γιατί να αντιδράσει η Ε.Ε. υπέρ του 
γελοίου κρατιδίου που ναι μεν ιδρύθηκε 
από τις εκατόμβες των νεκρών του λαού 
μας αλλά διατηρείται στη ζωή κατά λάθος;

*Πρόεδρος Κινήματος Αλληλεγγύη

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*

Κοντά είν’ ακόμα η Παγκόσμια Ημέ-
ρα κατά των Ναρκωτικών, λες και 
χρειαζόταν, λες και δεν θα ’πρεπε 

να ’ναι κάθε μέρα ένας αγώνας, με κάθε 
τρόπο, απ’ όλους τους αρμόδιους. Μέσα 
στον κυκεώνα του κορωνοϊού που μας 
έκανε να πιστέψουμε πως γίναμε και λίγο 
καλύτεροι, οι αναφορές πλήρεις, είμαστε 
στο ίδιο έργο θεατές. Kαθημερινότητα η 
ενημέρωση για καινούργια είδη, σκόνες 
για ρούφηγμα, χαπάκια για καταβρόχθι-
σμα, ενέσεις για «χτύπημα» κυκλοφορούν. 
Ανελέητη η Υπηρεσία Δίωξης, ακούραστες 
οι ψυχιατρικές υπηρεσίες, σε εγρήγορση 
η Αστυνομία αναζητούν νέους τρόπους 
προσέγγισης «πελατών», για τη σωτηρία όχι 
μόνο τη δική τους. Ούτε κουνέλες να ’τανε 
οι σακούλες, οι βαλίτσες, οι χαρτοφύλακες 
που γεννάνε κιλά ουσιών που ακόμα και 
με δόσεις θα εξολόθρευαν ολόκληρη πόλη. 

Άσε τις… φυσιολατρικές… ευεργετικές για 
το περιβάλλον(!) φυτείες σε χωράφια πίσω 
από καλαμιές, σε γλάστρες με συστήματα 
αυτόματου ποτίσματος, σε θερμαινόμενα 
δωμάτια για πιο γρήγορη ανάπτυξη!

Οικογενειακές επιχειρήσεις με κέρδη αμύ-
θητα, διεθνή καρτέλ διακίνησης με πολιτικές 
που κοιτάνε μη χαλάσουν σχέσεις με χώρες 
παραγωγής. Πλάι μας η Τουρκία, εδώ θα βρει 
ο Αμερικανός ο χρήστης το ξεπερασμένο, 
είναι η αλήθεια, πια, όπιο. Τυχαία η καλλι-
έργεια της κόκας στις πάμπτωχες χώρες της 
Λατινικής Αμερικής; Η ουσία ελευθερώνει 
απ’ τη φτώχια και τη μιζέρια, άλλο αν την 
πληρώνεις με τίμημα βαρύ. Τόσα καινούργια 
προϊόντα, κρακ, κρυσταλλικά σκευάσματα, 
πλασάρονται ως υποκατάστατα της ουσίας 
που ο νέος δεν βρίσκει. Και πού να την ψάξει; 
Στις κλεψιές, στις λαμογιές, στις ματσαράγκες 
μιας σάπιας κοινωνίας, στην οποία το αθέμιτο 
κέρδος, ο σελεμπριτισμός (να ’σαι στα μέσα 
και τα έξω, στην τηλεόραση, τα έντυπα και το 
διαδίκτυο), η αναγνωρισιμότητα και τα λίγα 
λεπτά προβολής έγιναν θρησκεία, που μας 
έταξε για τον καθένα ο Άντι Γουόρχολ. Στον 
κόσμο του εύκολου κέρδους κάθε λογής, 
τον κόσμο της παράνοιας, της παρανομίας, 
του παραμερισμού αξιών, της κατάργησης 

ορίων, που αν μπουν έγκαιρα συγκροτούν 
έναν άνθρωπο με λογική και σεβασμό στον 
άλλο, πού να την βρεις την ουσία; Ναι, πέστε 
μας και «παρωχημένους» τώρα.

Καταιγιστικός ο βομβαρδισμός της διαφή-
μισης, ναι, ακόμα και τώρα που το σύμπαν 
φλέγεται, ταξίδια, απολαύσεις, ανέσεις, εύκολη 
λεία η ακόρεστη ανθρώπινη φύση. Μια ματιά 
γύρω, το παν η φιγούρα, η εικόνα, κεντη-
μένο όλο το κορμί, γυμνασμένοι κοιλιακοί, 
αντριλίκι που ασκείται με το «όλες, όλοι κι 
όλα δικά μου». Ε, κάτι δεν θα θέλει το μυαλό 
για να σ’ απογειώσει, να νιώσεις πως είσαι 
κάποιος άλλος; Και τα κυκλώματα δρουν 
υπόγεια κι υποδόρια να στην προσφέρουν 
την ψευδαίσθηση. Γιατί δεν σου κάνει ο εαυτό 
σου; Σκοτώνεις αυτόν που θεωρούσες κακό 
εαυτό σου, αυτόν που δεν πέτυχε σε κάτι, που 
κάποιοι δεν τον στήριξαν όπως θα ’πρεπε, μη 
λυγίσει σαν νιο δεντρί; Έτσι λέει η ψυχιατρική. 
Απανωτές οι εκκλήσεις νέων ανθρώπων, έχω 
πρόβλημα εξάρτησης, «χρειάζομαι τη βοήθεια 
όλων σας». Αληθινό, απλοϊκό σπαραχτικό 
το σήμα κινδύνου. Αν βρεθεί κάποιος στον 
δρόμο σου και σε στηρίξει, θα το παλέψεις. Κι 
είναι σκληρός ο αγώνας ν’ αδράξεις το μέσα 
σου, να το γιατρέψεις. Αν αντέξεις, άντεξες, 
αλλιώς από ‘δω πήγαν κι άλλοι.

Η πενταμερής στο Γκραν Μοντανά 
υπήρξε ένα κομβικό σημείο στις 
ευσεβοποθικές αναζητήσεις της 

ηγεσίας μας με δυο υπαλλακτικούς στό-
χους. Ή να λύσουμε το Κυπριακό με λύση 
ΔΔΟ, που να είναι λειτουργική και βιώσιμη 
(όπως πίστευαν κάποιοι), ή να εκθέσουμε 
την Τουρκία, αφού αποκαλυφθούν διεθνώς 
οι αδιάλλακτες θέσεις της. Το αποτέλεσμα 
υπήρξε αποκαρδιωτικό για τους ακολού-
θους του «πατριωτικού ρεαλισμού», όπως 

αποκαλούν την ουτοπική τους προσπάθεια 
να εξευμενίσουν τον κατακτητή, πιστεύοντας 
ότι θα αποδεχτεί «επανένωση» της Κύπρου. 
Η Τουρκία ενήργησε ξανά στο πλαίσιο της 
γνωστής αδιαλλαξίας της με την υποβολή 
και προβολή των απαράδεκτων θέσεών της. 
Και αντί να βρεθεί εκτεθειμένη, ο Πόντιος 
Πιλάτος Γ.Γ. του ΟΗΕ και η εκπρόσωπος 
της ΕΕ αναγνώρισαν στην Τουρκία καλή 
πρόθεση και την επαίνεσαν για τη στάση 
της στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπρι-
ακού. Δηλαδή, πλήρης καταποντισμός για 
την πλευρά μας.

Πολλοί στην πλευρά μας κατηγορούν 
τον ΠτΔ ότι έχασε την ευκαιρία να λύσει το 
Κυπριακό, χωρίς εγγυήσεις, χωρίς επεμ-
βατικά δικαιώματα και χωρίς κατοχικά 
στρατεύματα. Αρρωστημένος ευσεβοπο-
θισμός. Ακόμα και ο Γ.Γ. στην έκθεσή του 
αναφέρει αντικατάσταση των εγγυήσεων με 

νέο σύστημα εγγυήσεων (κάτι να αλλάξει) 
και σταδιακή μείωση των στρατευμάτων. 
Φυσικά ο πολύς κ. Τσαβούσογλου τόνισε 
ότι πρέπει να ξεχάσουμε το «μηδέν στρατός, 
μηδέν εγγυήσεις». Αλλά η πλευρά μας για 
να καλοπιάσει το θηρίο είχε αποδεχτεί την 
πλήρη πολιτική ισότητα, την εκ περιτροπής 
προεδρία, την ιδιοκτησία των σφετεριστών, 
την παραμονή των εποίκων και άλλες κατα-
στροφικές πρόνοιες. Είναι ηλίου φαεινότερον 
ότι η χαμένη ευκαιρία ήταν για την Τουρκία 
και όχι για την πλευρά μας. 

Αλλά και στο Γκραν Μοντανά η πλευρά μας 
είχε ακόμα μιαν αποτυχία και η Τουρκία ένα 
πολιτικό κέρδος. Στις πενταμερείς συναντήσεις 
που έγιναν στη Γενεύη, στο Μοντ Πελεράν 
και στο Γκραν Μοντανά η Τουρκία κατάφερε 
να εξαφανίσει την Κ.Δ. Ο κ. Αναστασιάδης 
είχε αποδεχτεί την πενταμερή συνάντηση, 
στην οποία οι πέντε συμμετέχοντες ήταν οι 

τρεις εγγυήτριες χώρες και οι δύο κοινότητες 
της Κύπρου. Η Κ.Δ. ήταν απούσα και όχι 
μόνο αόρατη και αθέατη.

Τώρα που πέρασε το πρώτο κύμα της 
επίθεσης του κορωνοϊού, οι γνωστοί θιασώ-
τες των υποχωρήσεων άρχισαν να πιέζουν 
το ΠτΔ για επανέναρξη του διαλόγου και 
άρση του αδιεξόδου. Ο ΠτΔ και οι ηγεσίες 
του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ έχουν «σιασιά-
ρει» να επαναρχίσει ο διάλογος απ’ εκεί που 
μείναμε στο Γκραν Μοντανά κι έχοντας ως 
ευαγγέλιο το καταστροφικό πλαίσιο Γκου-
τέρες και τις κατοχυρωμένες υποχωρήσεις 
Αναστασιάδη. Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επανέλαβε 
την πάγια θέση τού ΑΚΕΛ ότι η τουρκική 
προκλητικότητα θα αναχαιτιστεί μόνον εάν 
και εφόσον καταφέρουμε να πείσουμε την 
Τουρκία, μέσα από έμπρακτες ενέργειες, 
ότι με την επίλυση των προβλημάτων στη 
γειτονιά μας, με την ύπαρξη σχέσεων ειρη-

νικών με τις γειτονικές χώρες θα καταφέρει 
[η Τουρκία] να γίνει μέρος των συζητήσεων 
για την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου 
που υπάρχει στη λεκάνη της Ανατολικής 
Μεσογείου. 

Θα πρέπει να συνεχίσουν τις συνομιλίες, 
λένε, από ’κει που έμειναν. Οι ηγέτες του 
ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ προσβλέπουν σε μια 
λύση, που να αποκλείει τη διχοτόμηση και 
να επιτύχει την απελευθέρωση και την επα-
νένωση. Κούνια που τους κούναγε. Απλώς 
θα επιβεβαιωθεί και πάλιν η απουσία της 
Κ.Δ. από τη διάσκεψη των τριών εγγυητριών 
και των δύο κοινοτήτων. Και αν ο ΠτΔ δεν 
αντέξει στη διεκδικητική του στάση που 
δείχνει τελευταία, θα συμφωνηθεί μια προ-
καταρκτική στρατηγική συμφωνία, που θα 
αποτελέσει και το πιστοποιητικό κατάργη-
σης της Κ.Δ. Θα καταστεί έτσι εκλιπούσα 
και οι συνομιλίες θα συνεχίζονται μέχρι να 

συμφωνηθούν οι λεπτομέρειες της λύσης.
Αποτέλεσμα της στρατηγικής συμφωνίας 

θα είναι η παράκαμψη του δημοψηφίσματος. 
Θα φτάσουμε σε σημείο χωρίς επιστροφή, 
για να μην μπορεί κανένας να απορρίψει 
τη συμφωνία και την τελική λύση.

Θα συνεχίσουμε από ’κει που μείναμε 
στο Γκραν Μοντανά και θα καταλήξουμε 
εκεί που σχεδίασαν και απέτυχαν να μας 
επιβάλουν το 2004 με το σχέδιο Ανάν. Η 
πλατφόρμα του ΝΑΙ θα παίξει τα ρέστα της 
και το μέλλον του Ελληνισμού της Κύπρου. 
Θα λένε όμως ότι απέφυγαν τη διχοτόμηση 
και πέτυχαν την επανένωση. Αλλά απλώς 
θα νομιμοποιήσουν τη διχοτόμηση και 
θα ανοίξουν τον δρόμο για την τουρκο-
ποίηση. Ο λαός πρέπει να τους κλείσει 
τον  δρόμο. Και ο λαός έχει τη δύναμη, 
την ικανότητα και την αξιοπρέπεια, όπως 
απέδειξε το 2004. 

ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ*

Η πανδημία του κορωνοϊού, που 
έπληξε και την Κύπρο, έδωσε 
αφορμή να εκδηλώσουμε στον 

τόπο μας πολύτιμες αρετές, που κοσμούν 
πράγματι αυτόν τον λαό.

Είδαμε, ιδιαίτερα τις μέρες κορύφω-
σης της πανδημίας, να εκδηλώνονται 
στον μέγιστο βαθμό η απαράμιλλη φι-
λανθρωπία των γιατρών/επιστημόνων 
και του νοσηλευτικού προσωπικού 
της κοινωνίας μας, με αποτέλεσμα να 
σωθούν ζωές που άλλως πως θα είχαν 
χαθεί. Είδαμε μια επιστημονική ομάδα 
από λαμπρούς Κύπριους επιστήμονες να 
καθοδηγούν την Κυβέρνηση με τρόπο 
που οδήγησε στα αξιοζήλευτα επιτεύγματα 
στο θέμα αντιμετώπισης της πανδημίας. 
Αποτέλεσμα. Η παγκόσμια αναγνώριση 
της Κύπρου ως χώρας-υπόδειγμα στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας. Και ενώ 
ζούμε ακόμη τη νέα κανονικότητα στην 
οποία υποχρεωθήκαμε, ως αποτέλεσμα 
του κορωνοϊού, έρχονται στην επιφάνεια 

φαινόμενα για τα οποία δεν μπορούμε να 
αισθανόμαστε περηφάνια, για να μην πω 
πως θα πρέπει να νιώθουμε ντροπή για τη 
συμπεριφορά μερικών συμπολιτών μας.

Αναφέρομαι στον διορισμό των 
νέων Υπουργών και ιδιαίτερα της 
νέας Υπουργού Δικαιοσύνης, κυρί-
ας Έμιλυς Γιολίτη. Καίτοι συνάδελφος 
νομικός, δεν έτυχε να την γνωρίσω 
προσωπικά, παρά την πλούσια και 
διακεκριμένη κατά γενικήν ομολο-
γίαν  επαγγελματική της διαδρομή. 
Παρά ταύτα αισθάνομαι την ανάγκη 
της δημόσιας στήριξής της σε αυτήν τη 
δύσκολη, ομολογουμένως, στιγμή της 
μεταπήδησής της στη δημόσια ζωή.

Με την εξαγγελία του διορισμού της 
κυρίας Γιολίτη στη θέση της Υπουργού 
Δικαιοσύνης κατακλύστηκαν τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης με τις πιο ανάρ-
μοστες, χυδαία υβριστικές αναφορές 
για το πρόσωπό της από ανθρώπους 
που ούτε καν την γνωρίζουν. Δέχθηκε 
επιθέσεις προσωπικού χαρακτήρα που 
αφήνουν εμβρόντητο κάθε άνθρωπο 
που τρέφει στοιχειώδη σεβασμό στον 

συνάνθρωπό του και σέβεται την 
προσωπική του ζωή. Δεν χρειάζεται 
να αναφερθεί κανείς σε περισσότερες 
λεπτομέρειες που χαρακτήρισαν τις 
αναφορές στο πρόσωπο της κυρίας 
Γιολίτη. Αρκεί κανείς να υποστηρίξει 
ότι η γλώσσα και απαξιωτικές αναφορές 
που χρησιμοποιήθηκαν σε βάρος της στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνιστούν 
πράξεις απερίγραπτης χυδαιότητας, που 
υποβαθμίζουν με τρόπο οδυνηρό τον 
δημόσιο λόγο και κατ’ επέκτασιν τη 
δημόσια ζωή μας. 

Εύχομαι η νέα Υπουργός Δικαιοσύνης 
να παραμείνει προσηλωμένη στο έργο 
που της ανατέθηκε και να αντιπαρέλθει 
με στωικότητα την καθ’όλα ανεπίτρεπτη 
συμπεριφορά απρεπών συμπολιτών μας. 
Άλλωστε είμαι βέβαιος πως η κ. Γιολίτη 
γνωρίζει πολύ καλά αυτό που προσφυώς 
ελέχθη από χείλη σοφών ανθρώπων:

«You will never reach your 
destination if you stop and throw 
stones at every dog that barks».

Καλή δουλειά, κυρία Γιολίτη.
*Πρώην Υπουργός  

Ο μακαρίτης Θεμιστοκλής Δέρβης, 
που άφησε εποχή για τα σκωπτικά 
του ευφυολογήματα και βωμολοχί-

ες,  αποκάλεσε τον Ο.Η.Ε. «Λέσχη Διεθνών 
Απατεώνων», ο δε Στρατηγός Ντε Γκωλ, που 
χρησιμοποιούσε πάντοτε στις εκφράσεις 
του πολύ σκληρή γλώσσα, χαρακτήρισε τον 
Οργανισμό σαν «UN MACHIN», δηλαδή 
σαν «ένα πράγμα». Η εκλογή του Τούρκου 

διπλωμάτη και πρώην Υπουργού του νε-
οσουλτάνου Ερντογάν, Βολκάν Μποζκίρ, 
ως  προέδρου της νέας 75ης συνόδου της 
Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. αρχομένης 
την 1η προσεχούς Σεπτεμβρίου δικαιώνει 
και τους δύο. Ο Μποζκίρ προέρχεται από 
μία χώρα, την Τουρκία δηλαδή, όπου δεν 
υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων (έχει π.χ. τον μεγαλύτερο αριθμό 
φυλακισμένων δημοσιογράφων) και που 
στην εν γένει εξωτερική της πολιτική ουδένα 
σεβασμό επιδεικνύει στη διεθνή νομιμό-
τητα με τις καθημερινές έκνομες ενέργειές 
της, τις οποίες δεν είναι του παρόντος να 
απαριθμήσουμε. Είναι καταρράκωση του 
κύρους του ΟΗΕ - αν του έχει απομείνει 

ίχνος τοιούτου - να προεδρεύει της Γενικής 
Συνέλευσης διπλωμάτης που προέρχεται 
από μία χώρα όπως η Τουρκία που έχει 
εισβάλει, διέπραξε σωρεία εγκλημάτων 
και κατέχει και λυμαίνεται σχεδόν το 40% 
μιας άλλης χώρας μέλους του Οργανισμού, 
δηλαδή της Κύπρου. Οι λειτουργοί του 
Διεθνούς Οργανισμού, αντί να μοχθούν 
για τις αρχές του και να προωθούν την 
εφαρμογή του Καταστατικού του Χάρτη, 
γενικώς αδιαφορούν και ανέχονται την κα-
ταπάτηση του δικαίου. Η περίπτωση της 
Κύπρου είναι χαρακτηριστική γι’ αυτήν  
τη συμπεριφορά τους.

Μόλις πρόσφατα ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης,  αναφερόμενος στην Ελίζαμπεθ 

Σπέχαρ, εκπρόσωπο του Γενικού Γραμ-
ματέα Αντόνιο Γκουτέρες, ανέφερε ότι η 
συμπεριφορά της δεν είναι αντικειμενική. 
Αλλά και όλων των προηγούμενων μήπως 
ήταν; Ο μακαρίτης ο Δημήτρης Χριστόφιας 
είχε αναφέρει ότι όταν έβλεπε ως Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας τoν Αλεξάντερ Ντάουνερ 
«έβγαλλε σπυρούδκια» (τσούννες), δηλαδή 
πάθαινε αναφυλαξία. Ο Άλβαρο Ντε Σότο 
διακρίθηκε για την επιπολαιότητά του όταν 
προκήρυξε διαγωνισμό για τη συγγραφή 
«Εθνικού ύμνου» και ήθελε να καθιερώσει 
τρίχρωμη σημαία, την οποία μερικοί ανόητοι 
Νεοκύπριοι ανέμιζαν προκαταβολικά στη 
Λευκωσία. Ο Έσπεν Μπαρθ Έιντε διαδραμά-
τισε επαίσχυντο ρόλο στις «συνομιλίες» στο 

Κραν Μοντανά - που δεν είναι του παρόντος 
να αναλύσουμε εν λεπτομερεία - με στόχο 
να ενοχοποιήσει τη δική μας πλευρά για τη 
μη εξεύρεση λύσης. Δυστυχώς, όμως, παρά 
την απαράδεκτη και προκλητική στάση και 
συμπεριφορά όλων των ανωτέρω, ουδείς 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόλμησε να 
ζητήσει την ανάκλησή τους, εάν όχι και 
να τους εκδιώξει κλοτσηδόν. Αυτοί όλοι 
δεν είναι τίποτε περισσότερο από υπαλ-
ληλίσκοι που ό,τι τους ενδιαφέρει είναι να 
εισπράττουν τον παχυλό τους μισθό και να  
απολαμβάνουν πλουσιοπάροχα πλείστα 
άλλα  όσα ωφελήματα. Ας έχουν κατά νουν 
όλοι αυτοί και οποιοιδήποτε άλλοι ύπατοι, 
ανθύπατοι και… απόπατοι του ΟΗΕ ότι εδώ 

κατοικεί ένας λαός, ο Κυπριακός Ελληνι-
σμός, από της αυγής της ιστορίας του με 
πολιτισμό χιλιετηρίδων και ανεξαρτήτως της 
μικρής γεωγραφικής έκτασης της Νήσου 
Κύπρου, η μεγαλοσύνη δεν μετριέται με 
το στρέμμα. Ο Κυπριακός Ελληνισμός θα 
επιβιώσει και αυτής της δοκιμασίας, όπως 
επιβίωσε και προηγουμένως αιώνων δου-
λείας και καταπίεσης. Ο εθνικός βάρδος 
Βασίλης Μιχαηλίδης δίδει την απάντηση 
στα πατριωτικά και μεστά νοημάτων ποι-
ήματά του.

 *Πρώην συνδικαλιστής

Με πειρατές, δεν συνομιλείς

Λέσχη διεθνών απατεώνων
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ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
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Από ’κει που μείναμε προ κορωνοϊού…Αλλά πού θα φτάσουμε;

ΑΛΕΚΑ  
ΓΡΑΒΑΡΗ-ΠΡΕΚΑ



Μελετώντας τις ιστορικές, ανεκτίμη-
της αξίας φωτογραφίες από τον 
Στρόβολο, που συλλέχθηκαν 

τα τελευταία δύο χρόνια στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Περί Στροβόλου», ει-
κόνες από έναν άλλο Στροβόλο, όχι και 
τόσο μακρινό, πλημμύρισαν το μυαλό και 
την καρδιά μου… Έναν Στρόβολο λιγότε-
ρο θορυβώδη, λιγότερο αγχώδη, λιγότερο 
αποξενωμένο. Έναν Στρόβολο φιλικό, αν-
θρώπινο, παρεΐστικο. Τις προάλλες, είχα 
τη χαρά να παρευρεθώ σε ένα τραπέζι 
φίλων σε μια γειτονιά του Στροβόλου, 
στην οδό Αριστομένους. Σ’ ένα τραπέζι 
που στήθηκε για λίγες μόνο ώρες κάτω 
από τον έναστρο ουρανό, για μια παρέα 
Στροβολιώτικη. Το κέφι διάχυτο, η σούβλα 
του Κλεόβουλου και της παρέας του έδινε 
«ρέστα» και οι κουβέντες - επί παντός επι-
στητού - ατέλειωτες μέχρι αργά το βράδυ. 
Ένα νοσταλγικό σκηνικό βγαλμένο από 
τα παλιά, τόσο γνώριμο και οικείο. 

Αναμνήσεις από την παιδική μου ηλικία 
και τον όμορφο Στρόβολο πλημμύρισαν το 
μυαλό μου. Τότε, που με τα ταλαιπωρημένα 
ποδήλατά μας – το πιο πολύτιμο απόκτημα 
μιας παρέας ξέγνοιαστων πιτσιρικάδων 
- τριγυρίζαμε μέχρι αργά το βράδυ στις 
γειτονιές του Στροβόλου. Εικόνες από τα 
σπαρμένα χωράφια, που διασχίζαμε σε 
αυτοσχέδια μονοπάτια, από τα καθημερινά 
απογευματινά παιχνίδια μπάσκετ και μπά-
λας με τους συμμαθητές μας και γείτονές 
μας, από το περίπτερο της Αφρούλλας στη 
Δασούπολη, όπου σταματούσαμε κάθε 
απόγευμα για παγωτό «πλάκα», από τις 
γλάστρες με τα μοσχομυρισμένα νυχτολού-
λουδα στις αυλές των γειτονικών σπιτιών. 
Ακόμη, από τις εικόνες με τις οικογένειες 
να παρακολουθούν τηλεόραση - πάντα 
στη διαπασών - στο μπροστινό μπαλκόνι 
και να σχολιάζουν τα καθέκαστα με τη 
γειτονική παρέα στο δίπλα σπίτι. 

Παράλληλα, ένα γλυκόπικρο όμως 
αίσθημα τριγυρίζει στο μυαλό μου. Πώς 
χάθηκε η ομορφιά αυτής της όχι και τόσο 
μακρινής εποχής; Πώς γίναμε ξένοι με τους 
γείτονές μας; Και γιατί το να μη γνωρίζουμε 

ούτε το όνομα των ανθρώπων που μένουν 
στο διπλανό σπίτι για πολλούς είναι η θλιβε-
ρή πραγματικότητα στις μέρες μας; Και αν 
κάποιοι επαναπαύονται, εκφράζοντας την 
άποψη ότι όλα αυτά είναι απλώς συνέπεια της 
εξέλιξης της κοινωνίας μας, επιτρέψτε μου να 
εκφράσω τη διαφωνία μου! Για ποιον λόγο 
η όποια «εξέλιξη» να είναι η δικαιολογία, ή 
ακόμη και ο αποδιοπομπαίος τράγος για 
την έλλειψη συνεργασίας και σεβασμού 
για τους γύρω μας, που οδηγούν σχεδόν 
με βεβαιότητα στην πλήρη αποξένωση;  
Απόδειξη, δυστυχώς, αποτελεί το γεγονός ότι 
καθημερινά η Δημοτική Υπηρεσία κατακλύ-
ζεται από σωρεία παραπόνων από δημότες, 
οι οποίοι  καταγγέλλουν τους περιοίκους 
τους, γνωστούς ή άγνωστους, επιχειρήσεις 
ή οικίες, για κάθε είδους οχληρία: για τα 
σκουπίδια που αποθέτουν σε δημόσιους 
χώρους, για αυθαίρετες παρεμβάσεις και 
κτίσματα σε οικοδομές που δεν σέβονται 
τον περιβάλλοντα χώρο και την ισχύουσα 
νομοθεσία, για τους σκύλους που γαβγίζουν, 
συχνά θύματα παραμέλησης των ιδιοκτητών 
τους, για τη φασαρία και δυνατή μουσική 
ακόμη και μετά τα μεσάνυχτα. Και ερωτώ, 
πότε ο σεβασμός των δικαιωμάτων των 
συνανθρώπων μας έγινε επιλογή και όχι 
υποχρέωσή μας; Πότε η επικοινωνία και 
η συνεργασία μεταξύ συνδημοτών χάθηκε 
στον βωμό της  ιδιοτέλειας και του συμφέρο-
ντος; Και πότε η επίσημη πλέον καταγγελία 
έγινε ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης 
προβλημάτων, διαφωνιών και εντάσεων 
μεταξύ γειτόνων, που θα μπορούσαν να 
επιλυθούν με διάθεση για επικοινωνία, 
κατανόηση και συνεργασία, για το καλό όλων; 

Θέλω να πιστεύω ότι δεν χάθηκε 
οριστικά η μαγεία της όμορφης εποχής 
που μεγαλώσαμε. Θέλω να πιστεύω ότι ο 
Στρόβολός μας δεν είναι στην ολότητά του 
ένας αποξενωμένος κόσμος. Και υπάρχουν 
ακόμη οι δρόμοι σε γειτονιές, όπως αυτή 
που βρέθηκα τις προάλλες, που οι γείτονες 
δεν είναι ξένοι, που οι Στροβολιώτες είναι 
πάνω από όλα άνθρωποι, με ζεστή καρδιά, 
δίπλα ο ένας στον άλλο, στις χαρές και στις 
λύπες.  Αυτό ακριβώς ήταν ο Στρόβολος 
τότε και σήμερα. Και αυτό ακριβώς θα 
μας παρουσιάσει η πολυαναμενόμενη 
Έκθεση «Περί Στροβόλου» τον προσεχή 
Οκτώβριο. 

Έναν Στρόβολο ιστορικό και, πάνω 
απ’ όλα, ανθρώπινο. 

*Δήμαρχος Στροβόλου

Ένας νεαρός πήγε να υποβάλει αίτη-
ση για μια διευθυντική θέση σε μια 
μεγάλη εταιρεία. Μετά την αρχική 

συνέντευξη, ο υπεύθυνος για την πρόσληψή 
του διευθυντής ανακάλυψε,  από το βιο-
γραφικό του, ότι ο νεαρός είχε εξαιρετικές 
σπουδές. Μεταξύ του διευθυντή και του 
νεαρού ακολούθησε ο ακόλουθος διάλογος: 

«Πώς κατάφερες να κάνεις αυτές τις 
σπουδές; Μήπως πήρες υποτροφίες;».

«Όχι», του απάντησε ο νεαρός.
«Ο πατέρας σου κατέβαλλε όλα αυτά 

τα δίδακτρα;», ρώτησε ξανά ο διευθυντής.
«Ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 

ενός έτους, η μητέρα μου ήταν αυτή που 
πλήρωνε τα δίδακτρά μου», απάντησε. 

«Πού εργάζεται η μητέρα σου;».
«Η μητέρα μου πλένει ρούχα για άλ-

λους».
Ο διευθυντής ζήτησε τότε από τον νε-

αρό να του δείξει τα χέρια του. Ο νεαρός 
έδειξε τα χέρια του, τα οποία ήταν λεία 
και πολύ απαλά.

«Έχεις βοηθήσει ποτέ τη μητέρα σου 
στο πλύσιμο των ρούχων;».

«Ποτέ, η μητέρα μου ήθελε πάντα να 
μελετώ και να διαβάζω όσο το δυνατόν 
περισσότερο».

 «Θέλω να σου ζητήσω κάτι», του είπε 
μετά ο διευθυντής. «Όταν επιστρέψεις στο 
σπίτι, πήγαινε να καθαρίσεις τα χέρια της 
μητέρας σου και θα τα ξαναπούμε αύριο 
το πρωί».

Ο νεαρός, όταν επέστρεψε στο σπίτι, ζήτησε 
από τη μητέρα του να τον αφήσει να καθαρίσει 
τα χέρια της. Η μητέρα παραξενεύτηκε και με 
ανάμεικτα συναισθήματα άπλωσε τα χέρια 
της προς τον γιο της. Ο νεαρός άρχισε να 
πλένει τα χέρια της μητέρας του σιγά-σιγά, 

ενώ δάκρυα έσταζαν από τα μάτια του όση 
ώρα το έκανε αυτό. Ήταν η πρώτη φορά που 
παρατήρησε ότι τα χέρια της μητέρας του 
ήταν τόσο ζαρωμένα, και ότι υπήρχαν τόσες 
πολλές μελανιές πάνω τους. Μερικές μελανιές 
μάλιστα ήταν τόσο οδυνηρές, που η μητέρα 
του πονούσε αφόρητα όταν τις άγγιζε. Ήταν 
η πρώτη φορά που ο νεαρός συνειδητοποί-
ησε ότι ήταν αυτά τα χέρια που έπλεναν σε 
καθημερινή βάση ρούχα για να μπορέσει 
να πληρώσει τα δίδακτρά του. Οι μελανιές 
στα χέρια της, ήταν το τίμημα που η μητέρα 
έπρεπε να πληρώσει για την εκπαίδευσή 
του και το μέλλον του παιδιού της.

Μετά τον καθαρισμό των χεριών της μη-
τέρας του, ο νεαρός άρχισε να πλένει όλα τα 
ρούχα που είχαν στοιβαχτεί για πλύσιμο, 
μονολογώντας: «Μάνα, συγγνώμη και σ’ 
ευχαριστώ για όλα…», ενώ τα δάκρυα δεν 
σταμάτησαν ούτε λεπτό να τρέχουν από τα 
μάτια του. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν ο 
νεαρός πήγε στο γραφείο του διευθυντή 
συγκινημένος και βουρκωμένος, βλέποντάς 

τον έτσι, τον ρώτησε:
«Για πες μου, λοιπόν, τι έγινε χθες 

στο σπίτι σου; Τι έκανες; Έμαθες κάτι 
καινούργιο;».

Ο νεαρός απάντησε: «Καθάρισα τα χέρια 
της μητέρας μου, αλλά και έπλυνα τελικά 
όλα τα ρούχα που είχε για πλύσιμο. Τώρα 
κατάλαβα και εκτίμησα την προσπάθεια της 
μητέρας μου. Χωρίς τη μητέρα μου, δεν θα 
ήμουν αυτό που είμαι σήμερα. Συνειδητο-
ποίησα με την πράξη αυτή, πόσο σημαντική 
είναι η βοήθεια που σου προσφέρουν οι 
άλλοι. Έχω καταλήξει να εκτιμώ την αξία και 
τη σημασία που έχει το να βοηθά ο ένας τον 
άλλο στην οικογένεια και στην κοινωνία».

Ο διευθυντής τότε του είπε: «Αυτό είναι 
που ψάχνω σε έναν συνεργάτη. Θέλω να 
προσλάβω ένα άτομο που δεν θα σκέ-
φτεται μόνο τον εαυτό του, που μπορεί 
να γνωρίζει και να εκτιμά τη βοήθεια, τις 
προσπάθειες και τα δεινά των άλλων, για 
να επιτευχθούν κάποια πράγματα στη ζωή 
και δεν θα θέτει τα χρήματα ως μοναδικό 

στόχο του στη ζωή του. Έχεις προσληφθεί».
Ηθικό δίδαγμα: Ένα παιδί, που μεγα-

λώνει με υπερπροστασία και συνήθως 
απολαμβάνει αφειδώς ό,τι θέλει, πολλές 
φορές μαθαίνει να θέτει τον εαυτό του πάνω 
απ’ όλα. Έτσι δύσκολα εκτιμά τις προσπά-
θειες και τον αγώνα των γονέων του και 
φυσικά όλων των άλλων. Όταν μπει στην 
αγορά εργασίας, έχει την απαίτηση, κάθε 
εργαζόμενος να τον ακούει υποτακτικά, σε 
περίπτωση δε που αναρριχηθεί στα ψηλά 
δώματα της ιεραρχίας, θα μετατραπεί σε 
τύραννο για τους υφισταμένους του και 
χαλί να τον πατήσουν οι προϊστάμενοί του!

Αυτό το είδος των ανθρώπων, οι οποίοι 
μπορεί να είναι μορφωμένοι, σπουδασμένοι 
και με πολλά πτυχία, μπορεί προσωρινά να 
επιτύχουν, αλλά τελικά ποτέ δεν θα αισθαν-
θούν την πραγματική αξία της επιτυχίας. 
Θα διαμαρτύρονται και θα γκρινιάζουν 
αδιάκοπα, θα είναι γεμάτοι μίσος και θυμό 
στην προσπάθειά τους να αναδειχθούν.

Αν ανήκουμε σ’ αυτό το είδος των γονέων 

καλό θα ήταν να λάβουμε υπόψη μας τα 
παραπάνω. Η συμμετοχή στις οικογενειακές  
εργασίες δεν είναι  ντροπή! Δεν είναι, επειδή 
έτσι θα μας ελαφρύνει από τα οικονομικά 
βάρη, ή ότι έχουμε πάντα την ανάγκη της 
βοήθειας των παιδιών μας, αλλά με αυτόν 
τον τρόπο τούς ανοίγουμε τον δρόμο της 
σίγουρης επιτυχίας. Έτσι τους δείχνουμε τη 
στηριγμένη σε σωστές βάσεις αγάπη μας 
και, το πιο σημαντικό: τους μαθαίνουμε 
να εκτιμούν την αξία της εργασίας και της 
συνεργασίας με άλλους προκειμένου να 
επιτύχουν τους θεάρεστους στόχους τους.

Μπορεί ένα παιδί να μεγαλώνει σ’ ένα 
όμορφο σπίτι, να έχει το φαγητό της αρε-
σκείας του, να του προσφέρονται απλόχερα 
όλα τα υλικά αγαθά, να υποστηρίζεται σε 
όλες τις δραστηριότητές του, να έχει όλες 
οι ανέσεις, αλλά…

Πηγή: livelagadas, iPaideia.gr, mymind.
gr  («Μάνα, συγγνώμη και… σε ευχαριστώ!)

*Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, από το Μονάγρι Λεμεσού

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

Άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη 
του ΟΗΕ: «Καμιά διάταξη αυτού του 
Χάρτη δεν θα εμποδίζει το φυσικό 

δικαίωμα της ατομικής ή συλλογικής άμυ-
νας, σε περίπτωση που ένα μέλος των Η.Ε. 
δέχεται ένοπλη επίθεση, έως τη στιγμή που το 
Συμβούλιο Ασφαλείας θα πάρει τα αναγκαία 
μέτρα για να διατηρήσει τη διεθνή ειρήνη 
και ασφάλεια». Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, 
παρά την πιο πάνω ρητή διάταξη του Κα-
ταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 
δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο 
ΡΙΚ ότι, «εάν θεωρήσουμε ότι μπορούμε 
στρατιωτικά να δώσουμε λύση μέσα από τη 
στρατιωτικοποίηση, αυτό θα είναι το τέλος 
του Κυπριακού Ελληνισμού».

Βέβαια εδώ και 46 χρόνια, από τότε 
που η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο και 
κατέχει το 37% των εδαφών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ουδείς εισηγήθηκε «στρατιω-
τικοποίηση» του Κυπριακού με την έννοια 

της στρατιωτικής επίθεσης, για ανακατάληψη 
των παρανόμως κατεχομένων εδαφών. Για 
προφανείς λόγους. Που σχετίζονται με τη 
συντριπτική υπεροχή δυνάμεως της Τουρ-
κίας. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Κατα-
στατικός Χάρτης του Διεθνούς Οργανισμού 
νομιμοποιεί απολύτως το δικαίωμα άμυνας 
του υφιστάμενου την επίθεση κράτους. Και 
βέβαια τη συνεχή στρατιωτικοποίηση ανα-
δεικνύει και εφαρμόζει η Τουρκία με την 
κατοχή της Κύπρου, με την εισβολή στην 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τις 
απειλές επί των κυριαρχικών θαλασσίων 
δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Η εύλογη απορία, λοιπόν, είναι γιατί ο 
Πρόεδρος επέλεξε να προβεί σε αυτήν τη 
δήλωση, ακυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο 
και το δόγμα της αποτροπής, το οποίο δι-
ακηρύσσεται διαχρονικά από Κύπρο και 
Ελλάδα, απέναντι στην τουρκική απειλή; 
Ατυχέστατο. Και ελπίζω ότι θα γίνει αντι-
ληπτό και ότι θα υπάρξει επανόρθωση, 
με νεότερη δήλωση.

Από την εποχή του Θουκυδίδη, δεν 
αμφισβητήθηκε, ούτε κατ’ ελάχιστον, ότι 
απαραίτητη παράμετρος μιας αποτελεσμα-
τικής στρατηγικής είναι η ισχύς.

Οι πολιτικές και διπλωματικές προ-

σπάθειες  μπορούν να αποδώσουν, αν 
στηρίζονται και υποστηρίζονται από την 
ύπαρξη αμυντικών δυνατοτήτων που να 
έχουν την ικανότητα ισχυρού ανταποδο-
τικού πλήγματος.

Είναι ορθόν ότι έχουμε επιλέξει τον 
δρόμο των πολιτικών και διπλωματικών 
προσπαθειών και πρωτοβουλιών για τη 
λύση του Κυπριακού. Όμως αυταπάτες 
δεν πρέπει να υπάρχουν. Η διαφύλαξη 
του ρόλου Ελλάδας και Κύπρου, ως πόλων 
σταθερότητας ενταγμένων σε ένα περιφε-
ρειακό σύστημα ασφάλειας, προϋποθέτει 
συγκεκριμένο εθνικό σχεδιασμό και πο-
λιτικές και διπλωματικές κινήσεις που θα 
λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τη συνεχιζόμενη 
τουρκική απειλή.

Θεμελιώδες, κορυφαίας και κρίσιμης 
σημασίας αυτονόητο χρέος είναι ότι όχι 
μόνο δεν πρέπει  να ακυρωθεί ή επιβρα-
δυνθεί η εθνική στρατηγική της αμυντικής 
επάρκειας και ετοιμότητας, αλλά θα πρέπει 
να αναβαθμίζεται και να εκσυγχρονίζεται. 
Μια ολοκληρωμένη εθνική στρατιωτική 
στρατηγική, που θα στηρίζεται στην «αμυ-
ντική επάρκεια», στην «ευέλικτη αντίδραση» 
και στην ικανότητα κάλυψης του «Ενιαίου 
Αμυντικού Χώρου Ελλάδας – Κύπρου» 

σε συνδυασμό με πολυεπίπεδη πολιτική 
και διπλωματική παρουσία στην ευρύτερη 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, είναι 
η απάντηση στην πρόκληση της σημερινής 
συγκυρίας και επιταγή που επιβάλλεται από 
τη συνεχιζόμενη τουρκική απειλή.

Μέσα στις νέες συνθήκες επιβάλλεται η 
πολιτική της αποτροπής και της επαρκούς 
αμυντικής επαγρύπνησης, να επανέλθουν ως 
κορυφαία παράμετρος της εθνικής στρατη-
γικής του Ελληνισμού. Η συνεχής ενίσχυση 
των αμυντικών δυνατοτήτων Ελλάδας και 
Κύπρου, συνδεδεμένη με μια οικονομική 
αναπτυξιακή στρατηγική, είναι απολύτως 
απαραίτητες πολιτικές για την αποτελεσματική 
υπεράσπιση των εθνικών δικαίων. Αν αυτό 
δεν συμβεί, είναι πολύ πιθανό να βρεθούμε 
μπροστά από δυσάρεστες εκπλήξεις. Όσο 
συνεχίζεται η κατοχή, όσο η τουρκική απειλή 
είναι παρούσα, η στρατηγική της αποτρο-
πής με αξιόπιστη αμυντική ισχύ, αποτελεί 
επιταγή. Κάθε άλλη λογική και πρακτική, 
θα αποτελούσε πράξη εθνικής αφροσύνης.

Σημ: Αναμένω την επανόρθωση ή έστω 
διευκρίνιση από τον Πρόεδρο. Είμαι βέ-
βαιος ότι αντιλαμβάνεται ότι κάτι τέτοιο 
είναι υψίστης σημασίας.

*Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΚΏΒΟΥ*

 

H πρόσφατη δήλωση του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας, «Εάν 
θεωρήσουμε ότι μπορούμε στρα-

τιωτικά να δώσουμε μάλλον λύση μέσα από 
τη στρατιωτικοποίηση, αυτό θα είναι το τέλος 
του Κυπριακού Ελληνισμού», αποτελεί την 
πλέον κατηγορηματική επιβεβαίωση της 
χρεοκοπίας της μέχρι σήμερα στρατηγικής 
επίλυσης του εθνικού μας θέματος. Με τις 
δηλώσεις του Προέδρου Αναστασιάδη 
στέλνεται το μήνυμα ότι σήμερα το Κυ-
πριακό απέχει πολύ από το να ευρίσκεται 
πλησίον των στόχων και των παραστάσεων 
της λύσεως όπως η ελληνική πλευρά τους 
διαμόρφωσε αμέσως μετά την εισβολή και 
ότι οι προσπάθειες επίλυσης του προβλή-
ματος διολισθαίνουν βαθμιαία και σταθερά 

προς τις τουρκικές θέσεις. Αυτή η αντίληψη 
εκπέμπει διεθνώς την εικόνα που θέλει να 
επιβάλει η Τουρκία, ότι δηλαδή από τη μια 
υπάρχει η απειλή της τελευταίας ευκαιρίας 
και από την άλλη η απειλή της νομιμοποί-
ησης της διχοτόμησης. Σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις οι επιλογές που υπάρχουν για 
την ελληνοκυπριακή πλευρά είναι τραγικές. 
Στην ουσία, ποια επιλογή προδιαγράφε-
ται για την ελληνική πλευρά; Αποδεχθείτε 
όσο το ταχύτερον μία ολιγότερο επώδυνη 
λύση. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες Κύπριοι 
δεν έχουν πολλά περιθώρια ελιγμών και 
αυτό οφείλεται στα αδιέξοδα στρατηγικής, 
άρα οι προσπάθειές τους, αναγκαστικά, θα 
πρέπει να κατευθύνονται σύμφωνα με την 
πορεία που θέλει η Τουρκία. Η διαπίστω-
ση αυτής της πραγματικότητας σε επίπεδο 
πολιτικής ηγεσίας είναι τραγική.  

Δυστυχώς, η μέχρι τώρα στρατηγική μας 

έχει εναποθέσει τις ελπίδες επίλυσης του 
προβλήματος σχεδόν αποκλειστικά στην 
ψευδαίσθηση πως τόσο ο εμπλεκόμενος 
διεθνής παράγοντας όσο και ο ΟΗΕ θα 
ερμηνεύσουν το Διεθνές Δίκαιο όχι με 
κριτήριο τις γεωπολιτικές σκοπιμότητες 
αλλά στη λογική αντικειμενικών αρχών 
«διεθνούς νομιμότητας» και στην «καλή 
διάθεση» της Τουρκίας. Με αυτόν τον 
τρόπο, αντί το Διεθνές Δίκαιο να ενισχύ-
ει την ελληνική πλευρά, οι λανθασμένες 
εκτιμήσεις για τον ρόλο του στις διακρα-
τικές σχέσεις προκάλεσαν σταδιακά την 
αποδυνάμωσή της, την εγκατάλειψη πιο 
αποτελεσματικών προσεγγίσεων, όπως 
η αποτρεπτική στρατηγική, και τη σταδι-
ακή επικράτηση των πολιτικών θέσεων 
της Τουρκίας. Για να μπορέσει η Κύπρος 
ν’ αντεπεξέλθει στις ανάγκες τής μακράς 
αντιπαράθεσης με την Τουρκία πρέπει να 

δημιουργήσει ένα σύστημα παραγωγής 
μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής και 
αυτή η στρατηγική θα πρέπει να σχεδιαστεί 
από κοινού με την Ελλάδα, διαφορετικά 
παύει να είναι εθνική. Η Τουρκία στην 
ιστορική εξέλιξη του Κυπριακού εφήρμοσε 
μία συγκεκριμένη στρατηγική, λόγω της 
ύπαρξης μηχανισμού λήψης αποφάσεων 
(Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας), που της 
επέτρεψε να επιτυγχάνει στην πολιτική της: 
α) συνέχεια, β) συνοχή, γ) μακροπρόθεσμη 
βάση και δ) αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, 
η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας στην 
περιοχή, κατά τα τελευταία χρόνια, είναι 
αναθεωρητική με ηγεμονικές αξιώσεις και 
με ευδιάκριτους στρατηγικούς στόχους, τους 
οποίους σε μερικές περιπτώσεις συνοδεύει 
με καταναγκαστική διπλωματία, δηλαδή 
με απειλή χρήσης στρατιωτικής βίας (π.χ. 
Συρία και casus belli κατά της Ελλάδος 

για τα θέματα του Αιγαίου, αμφισβήτηση 
της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας).

Συνεπώς, σε επίπεδο εθνικής υψηλής 
στρατηγικής θα πρέπει να υιοθετηθούν:

α) στρατηγική ανάσχεσης της Τουρκίας, 
β) αποφυγή κατευνασμού της Τουρκί-

ας, διότι εκλαμβάνεται ως αδυναμία και 
αυξάνει τις τουρκικές αξιώσεις, 

γ) υιοθέτηση ισορροπημένης στρατη-
γικής που να μεγιστοποιεί το κόστος για 
την Τουρκία σε περίπτωση χρήσης βίας 
προκειμένου να παύσει να προκαλεί με 
την καταναγκαστική διπλωματία, 

δ) εκμετάλλευση των αδυναμιών της (π.χ. 
αντιπαραθέσεις με τους γείτονες, Κουρδι-
κό, ευρωπαϊκή πορεία, υπερεξάπλωση), 

ε) στήριξη του αμυντικού μας σχεδι-
ασμού στις δικές μας δυνάμεις,

στ) ανάπτυξη περιφερειακών στρα-

τηγικών συνεργασιών (π.χ. Ισραήλ και 
Αίγυπτο), και τέλος

ζ) έμφαση στη γεωοικονομική διπλω-
ματία, με σωστό στρατηγικό σχεδιασμό 
στην εκμετάλλευση του υποθαλασσίου 
φυσικού πλούτου.

Το κυρίαρχο πρόβλημα στο Κυπριακό 
και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι η 
εξισορρόπηση της Τουρκίας για να αντιμε-
τωπιστεί ο ηγεμονικός της αναθεωρητισμός, 
διαφορετικά υπάρχει έντονα ο κίνδυνος 
δορυφοροποίησης της Ελλάδος και της 
Κύπρου. Το πρόβλημα των ελληνοτουρ-
κικών σχέσεων δεν είναι ψυχολογικό, είναι 
πρωτίστως θέμα ασφάλειας. «Ο ισχυρός 
επιβάλλει όσα του επιτρέπει η δύναμή 
του και ο αδύναμος υποχωρεί όσο του 
επιτρέπει η αδυναμία του» (Θουκυδίδης). 

*Σύμβουλος του Προέδρου
της ΕΔΕΚ για το Κυπριακό

Η άμυνα ως στρατηγική μας επιλογή

Μη γίνεσαι τύραννος στους υφισταμένους σου και χαλί να σε πατήσουν οι προϊστάμενοί σου!

Για τη δήλωση του Προέδρου

Η επιβεβαίωση διαβεβαιώσεων για τήρηση του Συντάγματος

Πώς γίναμε ξένοι με τους 
γείτονές μας; 

05.07.2020 
Της Κυριακής
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ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. 
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ*

Οι τελετές ανάληψης καθηκόντων, 
οι ωραιολογίες των δηλώσεων 
αλλά και οι διαβεβαιώσεις περί 

την τήρηση Νόμων και του Συντάγματος θα 
τύχουν της δοκιμασίας της επιβεβαίωσης 
στην πράξη και άμεσα, με το εάν μπορεί, 
αντίθετα στη διάκριση των εξουσιών, το 
Υπουργικό να υποβάλει Νομοσχέδιο και 
η Βουλή να το ψηφίσει υπό σπουδή, για 
παράταση ενός Νόμου που είναι αντισυ-
νταγματικός και γι’ αυτό ακυρώθηκαν οι 
διορισμοί που έγιναν από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, αντί της ΕΔΥ που έχει απο-
κλειστική αρμοδιότητα για τη στελέχωση 

της Δημόσιας Υπηρεσίας.
Αν το 2016 συνέδραμε η Βουλή στην 

παραβίαση σαφούς Νομολογίας και Συ-
ντάγματος περί τη μη δυνατότητα ανάμειξης 
της πολιτικής εξουσίας, στον διορισμό του 
Εφόρου και των τριών Βοηθών του, έγινε 
χωρίς τήρηση του καθήκοντος για προ-
κήρυξη των θέσεων και των απαιτήσεων 
σε προσόντα, ώστε να είναι η διεκδίκησή 
της ανοικτή από κάθε προσοντούχο κατά 
την αρχή της ισότητας. Έτσι που τελικά 
η επιλογή έγινε με απόλυτη αδιαφάνεια 
και με άγνωστους ποίοι θεωρήθηκαν ως 
κατάλληλοι και συγκρίθηκαν με άλλους 
πριν από την επιλογή του Υπουργικού.

Ας θυμίσω ότι και οι βουλευτές δι-
αβεβαιώνουν κατά τη σχετική πρόνοια 
του Συντάγματος, πίστη και τήρηση του 
Συντάγματος και άρα είναι και δική τους 
ευθύνη που τότε, αδικαιολόγητα, ψήφισαν 
ένα Νόμο που έδωσε αντισυνταγματικά 
εξουσία στο Υπουργικό όχι μόνο να διο-

ρίσει, αλλά και να μπορεί να παρατείνει 
προσωρινά τη διάρκεια της υπηρεσίας 
των εν λόγων ανώτατων λειτουργών.

Αφού έκρινε το ζήτημα το Δικαστήριο 
και η απόφαση αυτή, πρωτόδικα, είναι 
δεσμευτική και συνεπώς δεν μπορεί να 
γίνεται λόγος για νέο τροποποιητικό Νόμο 
που να αφορά «παράταση» κάποιου ανί-
σχυρου πλέον Νόμου σε σχέση με τους 
τέσσερεις αυτούς διορισμούς που κρίθηκαν 
άκυροι και άρα εξαφανισθέντες από τον 
κόσμο των νομικά εγκύρων πράξεων, με 
τη δικαστική κρίση (με δύο διαδοχικές 
αποφάσεις).

Υπάρχει ή όχι η διάκρισης των εξουσιών; 
Ισχύει ή όχι η δημοκρατική αρχή; Έχουμε 
Κράτος Δικαίου; Και τι γίνεται με το περί 
δικαίου αίσθημα του πολίτη, που θεωρεί 
ως τελευταία δυνατότητα καταφυγής του 
έναντι μιας ενίοτε αυθαίρετης και αλαζο-
νικής διοίκησης ενώπιον της δικαιοσύ-
νης, πώς θα αισθανθεί διαπιστώνοντας ότι 

είναι ή μετατρέπεται από τους ισχυρούς, 
η δικαστική απόφαση σε ένα απλό γρα-
πτό κείμενο χωρίς ουσία; Ισχύει η αρχή 
του ότι η παρανομία αντιμετωπίζεται σε 
δύο επίπεδα, δηλαδή από την εκάστοτε 
πολιτική εξουσία (εκτελεστική και νομο-
θετική) που πρέπει να παραδειγματίζει με 
την αυστηρή τήρηση της νομιμότητας και 
σε επίπεδο που να μπορεί να υπάρχουν 
όλες οι αναγκαίες νομοθετικές δυνατότητες, 
ώστε να εφαρμοστεί η δικαστική κρίση 
ως το Σύνταγμα απαιτεί και στην ανάγκη 
με τιμωρητικές συνέπειες έναντι κάθε ορ-
γάνου του Κράτους που περιφρονεί τις 
ακυρωτικές αποφάσεις του Δικαστηρίου.

Τελικά, η κάθε «εξουσία» στο Κράτος 
Δικαίου τηρεί και υποχρεούται να τηρεί 
την αρχή δικαίου ότι «ουδείς υπεράνω 
του Νόμου, όσο ψηλά και αν βρίσκεται 
σε αξιώματα»; Απαιτούνται δείγματα συ-
νέπειας στην πράξη!

*Δικηγόρος

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
Λ. ΟΜΗΡΟΥ*ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ*



Το Κυπριακό συνιστά ένα διεθνές πρόβλημα 
εισβολής και κατοχής, με περιφερειακό 
χαρακτήρα και τοπικές ιδιαιτερότητες. 

Από αυτήν τη σύνθεση δεδομένων προκύπτει  
και η πολυπλοκότητα του προβλήματος.  Το Κυ-
πριακό για να λυθεί δεν είναι αρκετό η λύση να 
εκφράζει και να ικανοποιεί τους Ε/κ και τους Τ/κ.  
Πρέπει να είναι αποδεκτή και από την κατοχική 
δύναμη, την Τουρκία. Πρέπει να ικανοποιεί και 
την Ελλάδα, αλλά και την Αγγλία με τα δικά της 
ενδιαφέροντα και συμφέροντα.

Ταυτόχρονα η λύση πρέπει να συμβαδίζει ή 
τουλάχιστον να μην αντιστρατεύεται τα συμφέ-
ροντα των χωρών της περιοχής όπως π.χ. του 
Ισραήλ και της Αιγύπτου.  Ούτε να δημιουργεί 
αρνητικό προηγούμενο για άλλα προβλήματα της 

περιοχής, όπως για παράδειγμα το Παλαιστινια-
κό. Ούτε επίσης να υποδαυλίζει τη σιγοκαίουσα 
φωτιά στο Ιράκ ή τη Συρία.  Και αν π.χ. κάποιος 
διερωτάται πώς μπορεί να υποδαυλίζει την κα-
τάσταση στη Συρία, ας φανταστεί μια Κύπρο με 
επίσημη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας. 
Θα συνιστά άμεση πίεση και κίνδυνο για Συρία, 
Αίγυπτο, Ιράκ αλλά και Ισραήλ.  Δεδομένο, βέβαια, 
το οποίο εξ αντικειμένου δημιουργεί δυνατότητες 
συνεργασίας και συμμαχίας με αυτά τα κράτη, 
με στόχο την ορθή λύση του Κυπριακού. Λύση 
η οποία, υποχρεωτικά, για το καλό Ε/κ και Τ/κ, 
πρέπει να βρίσκεται στο πλαίσιο των αρχών και 
αποφάσεων του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Άρα και αυτοί οι δύο οργανισμοί θα πρέπει να 
είναι σύμφωνοι για να έχουμε τελική λύση. Και 
φυσικά θα πρέπει να γίνεται ανεκτή και από το 
ΝΑΤΟ. Και τελευταίοι αλλά όχι έσχατοι, το αντί-
θετο μάλιστα, θα πρέπει να νιώθουν ασφαλείς 
και οι δύο μεγάλοι. ΗΠΑ και Ρωσία. Για να μην 
προσθέσω και το γεγονός ότι όσον καθυστερεί 
η λύση θα έχει περισσότερο λόγο και η Κίνα. 
Να,  λοιπόν, γιατί είναι τόσο περίπλοκη η λύση 
του Κυπριακού. Γιατί στο περιεχόμενό της συνα-

ντώνται πολλά και διαφορετικά συμφέροντα, τα 
οποία δημιουργούν έναν ωκεανό συμφερόντων 
που υπερβαίνει τη θάλασσα των συμφερόντων 
του συνόλου των Κυπρίων.

Αυτή η πολυπλοκότητα, κατά την κρίση μου, 
μπορεί να αντιμετωπισθεί επιτυχώς μόνο, αν, 
μέσα σ’ αυτόν τον ωκεανό συμφερόντων, πορευ-
όμαστε με πυξίδα σταθερές και πανανθρώπινες 
αρχές και οι οποίες εκφράζονται συντεταγμένα 
στο Διεθνές Δίκαιο και τις αρχές και αξίες που 
ορίζουν οι χάρτες ύπαρξης και λειτουργίας του 
ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Στο πλαίσιο 
αυτών των αρχών τοποθετώντας το Κυπριακό, 
χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια θα το κατατάξουμε 
ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής πρωτίστως και 
εκ παράλληλου πρόβλημα ρύθμισης της σχέσης 
των δύο κοινοτήτων.

Από αυτήν τη συνθετότητα  του προβλήματος 
πηγάζουν ορισμένα δεδομένα: α) Δεν μπορεί 
η μικρή Κύπρος να πορευθεί στον αγώνα δι-
καίωσης χωρίς πρώτιστα να υπάρχει ξεκάθαρα 
στρατηγική και τακτική από πλευράς Ε/κ. β) Να 
επιδεικνύεται συνέχεια και συνέπεια σ’ αυτήν τη 
στρατηγική και τακτική. γ) Να υπάρχει η ελάχιστη 

συναίνεση στα κύρια στοιχεία που συνθέτουν τη 
λύση του Κυπριακού από την ε/κ πλευρά. δ) Να 
υπάρχει δυνατότητα και ετοιμότητα εκ μέρους 
της ε/κ πλευράς για λύση. Το οποίο προϋποθέτει 
ισχυρό εσωτερικό μέτωπο, δυνατή οικονομία, 
αμυντική αποτρεπτική ικανότητα προς μείω-
ση των επιθετικών διαθέσεων της Τουρκίας.  
Παράλληλα, η Αμυντική Θωράκιση σημαίνει 
και δυνατότητα έστω ολιγοήμερης αντοχής σε 
περίπτωση τουρκικής επίθεσης, πράγμα το 
οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε τρίτους να 
παρέμβουν. ε) Κοινή πολιτική, συντονισμός και 
συνεργασία με Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. στ) 
Καλλιέργεια του κατάλληλου κλίματος με τους 
Τ/κ συμπατριώτες μας με διάφορους τρόπους 
και σε διάφορα επίπεδα. ζ) Διεθνοποίηση του 
Κυπριακού σε σταθερή και συνεχή βάση απ’  
όλους τους φορείς που μπορούν να το πράξουν 
και κυρίως από την Κυβέρνηση και το πολιτικό 
σύστημα.  Ιδιαίτερη βαρύτητα σ’ αυτόν τον τομέα 
να δοθεί σε ΟΗΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στις χώρες-κλειδιά για το Κυπριακό, όπως τα 
μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και οι 
χώρες της περιοχής, και την ηγέτιδα χώρα της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης, τη Γερμανία.
Πέραν των πιο πάνω, αυτήν τη στιγμή προέχει η 

απόκρουση της νέας αυξανόμενης και εντεινόμενης 
τουρκικής επιθετικότητας και επεκτατικότητας. 
Να αξιοποιήσουμε το γεγονός ότι η τουρκική πο-
λιτική συνιστά κίνδυνο για τη συνοχή του ΝΑΤΟ, 
πλήττει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ακροβατεί επικίνδυνα μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, 
αποτελεί υπαρκτό και πραγματικό κίνδυνο για τα 
συμφέροντα των χωρών της περιοχής, αλλά και 
τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Συνιστά κίνδυνο 
ακόμα και για την εδαφική ακεραιότητα κάποιων 
εξ αυτών.  Επιβάλλεται να συνεχιστεί η πολιτική 
της ανάπτυξης των διμερών, τριμερών και πολυ-
μερών σχέσεων και συνεργασιών στην περιοχή 
της Μεσογείου και η σύναψη συμφωνιών ΑΟΖ 
με όλες τις χώρες της Μεσογείου και πρωτίστως 
με Ελλάδα. Αυτά τα βήματα και άλλα απόκρου-
σης της νέας τουρκικής πολιτικής, η οποία, από 
την επομένη του Κραν  Μοντανά, ξέφυγε από τα 
γνωστά πλαίσια επίλυσης του Κυπριακού, είναι 
που θα οδηγήσουν ενδεχομένως την τουρκική 
και τ/κ πλευρά στο τραπέζι των συνομιλιών εντός 
του γνωστού πλαισίου.

Προέχει η τουρκική επιδρομή

ΘΑ ΚΑΤΕΒΟΎΝ ΚΑΙ ΟΙ... ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΟΎΠΟΙ

ΠΡΏΤΑ ΣΤΟ ΜΠΛΈΝΤΈΡ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

ΈΙΝΑΙ «ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ» Η ΑΠΟΨΗ;

Αλεπούδες έκαναν την εμφάνισή 
τους σε περιοχές της Αγλαντζιάς 
το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα 
με δημοσιογραφικές πληρο-
φορίες. Θεάθηκαν, μάλιστα, να 
κάνουν αμέριμνα τις βόλτες 
τους συνοδευόμενες και από τα 
αλεπουδάκια τους. 
Ας προετοιμαστούν, όμως, οι φί-
λοι Αγλαντζιώτες, διότι πολύ σύ-
ντομα θα κατεβούν στην περιοχή 
τους και οι... πολιτικές αλεπούδες 
(περιλαμβανομένης, ασφαλώς, 
της πασίγνωστης... «πονηρής 
παφιακής αλεπούς»), ενόψει 
των εκλογών για την αναπλή-
ρωση του υπουργοποιηθέντος 
Δημάρχου Αγλαντζιάς, Χαράλα-

μπου Πετρίδη. Ήδη άρχισαν και 
οι εξαγγελίες υποψηφιοτήτων. 
Η απρόοπτη εκλογική αναμέ-
τρηση για τον Δήμο Αγλαντζιάς 
θεωρείται και ένα είδος δοκιμής 
δυνάμεων και πιθανών συνερ-
γασιών, ενόψει των βουλευτικών 
εκλογών του 2021.
Ήδη, οι κομματικοί... αλουποί 
βλέπουνε στον ύπνο τους 
χιλιάδες αγλαντζιώτικα... 
πετεινάρκα να πέφτουν στα 
χέρια τους. Φυσικά, αν δεν 
καταφέρουν στην κάλπη το 
ποθούμενο αποτέλεσμα, δεν θα 
διστάσουν να προβάλουν την 
κατάλληλη δικαιολογία. Όπως 
την... αλεπού του Αισώπου, που 

ανακάλυψε ότι τα σταφύλια, τα 
οποία αδυνατούσε να φθάσει, 
«όμφακες εισίν».
Πάντως, ο νέος Υπουργός Άμυ-
νας και μέχρι τώρα Δήμαρχος 
Αγλαντζιάς, αναφερόμενος στις 
πραγματικές αλεπούδες που εμ-
φανίστηκαν στην περιοχή, καθη-
σύχασε τους δημότες, λέγοντας 
ότι αυτές ουδέποτε προκάλεσαν 
οποιαδήποτε καταστροφή στην 
Αγλαντζιά. Βεβαίως, τώρα ο κ. 
Πετρίδης, από το νέο του πόστο, 
δεν θα ασχολείται πλέον με τις 
συμπαθείς αλεπούδες, αλλά 
με τους αιμοβόρους... γκρίζους 
λύκους.

ΚΎΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Αυτό δεν ήταν φάρσα. Ήταν 
συνειδητή εγκληματική ενέρ-
γεια. Ήταν πλαστοπροσωπία 
με στόχο τον διασυρμό άλλου 
ατόμου. Ήταν ανήκουστη 
αναλγησία στην ψυχική ταραχή 
και τον τρόμο που προκάλεσε ο 
δράστης σε άλλους ανθρώπους. 
Μιλάμε για την ανατριχιαστική, 
δήθεν φάρσα, που έκανε ο γνω-
στός διεθνώς για τις ψευδείς 
ειδήσεις του στο διαδίκτυο, 
Ιταλός «δημοσιογράφος» Το-
μάσο ντε Μπενεντέτι, με θύμα 
τη νέα Υπουργό Δικαιοσύνης 
της Κύπρου, Έμιλυ Γιολίτη. 
Ο Μπενεντέτι δημιούργησε 
έναν ψεύτικο λογαριασμό με το 
όνομα και τη φωτογραφία της 
Υπουργού και ανήρτησε την 
ψευδή και μακάβρια «είδηση» 
ότι πέθανε ο πρώην Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Γιώργος Βασιλείου. Πριν προ-
λάβει η κ. Γιολίτη να διαψεύσει 

αυτήν την αθλιότητα, κάποιοι 
έσπευσαν και την έκαναν 
retweet. Παλαιότερα ο Ιταλός 
«φαρσέρ» είχε «πεθάνει» τον 
διάσημο Έλληνα σκηνοθέτη 
Κώστα Γαβρά, μέσω ψεύτικου 
προφίλ της τότε Υπουργού 
Πολιτισμού της Ελλάδας, 
Μυρσίνης Ζορμπά. Ο ίδιος 
είχε στείλει στον άλλο κόσμο 
διαδικτυακά, τον Πάπα, ηγέτες 
κρατών και γνωστές προσωπι-
κότητες διεθνούς φήμης.
Έχει καταντήσει μάστιγα η 
χρήση των μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης από τον κάθε 
βαρεμένο, τον κάθε ηλίθιο 
και τον κάθε κακόβουλο που 
αποφασίζει να «πεθάνει» κά-
ποιον διάσημο ή να εξευτελίσει 
κάποιον άσημο ανεβάζοντας 
βίντεο που τον εμφανίζουν σε 
ιδιωτικές του στιγμές. Το θύμα 
είναι ανυπεράσπιστο, καθώς 
τα fake news εξαπλώνονται 

αμέσως σαν ανεξέλεγκτη πυρ-
καγιά, αφού υπάρχουν πολλοί 
πρόθυμοι να τα αναπαραγά-
γουν χωρίς να ερευνήσουν το 
θέμα. Οι ψευδείς ειδήσεις ταξι-
δεύουν πολύ πιο γρήγορα και 
σε περισσότερους ανθρώπους 
απ’ ό,τι οι αληθινές, κάτι που 
επιβεβαιώνει τη δύναμη των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
να παραπληροφορούν. Πολλές 
από τις ψευδείς ειδήσεις είναι 
κατασκευασμένες με τέτοιον 
τρόπο, ώστε να φαίνονται ως 
αληθινές. Κι αυτό παρασύρει 
ένα μεγάλο μέρος των χρηστών 
του διαδικτύου, που δεν πολυ-
ψάχνουν την εγκυρότητα μιας 
πληροφορίας. 
Μια είναι η συμβουλή μας: 
Μην τρώτε αμάσητο ό,τι σας 
σερβίρουν. Πολτοποιήστε το 
πρώτα στο μπλέντερ της κοινής 
λογικής...

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΗΣ

Ηρεμήστε, κύριοι! Δεν θέλου-
με να πιστέψουμε ότι κάποιοι 
από εσάς είσαστε νοσταλγοί 
της Ιεράς Εξέτασης και των 
μεθόδων της. Ούτε και ότι η 
16χρονη μαθήτρια του Λυ-
κείου της Δασούπολης είναι 
μετεμψύχωση του Γαλιλαίου. 
Μια απλή έφηβη είναι, που 
είχε την τόλμη να πάει κόντρα 
στις κρατούσες αντιλήψεις 
περί μαθήματος των Θρη-
σκευτικών και να δημοσιο-
ποιήσει τις απόψεις της στο 
περιοδικό του σχολείου της. 
Ποιο «θανάσιμο αμάρτημα» 
διέπραξε και θέλατε να την 
στείλετε στην «πυρά» της απα-

ξίωσης και του μπούλινγκ; 
Διαφώνησε απλώς με τον 
τρόπο που διδάσκεται το μά-
θημα των Θρησκευτικών και 
εισηγήθηκε να γίνει προαιρε-
τικό, επεξηγώντας την άποψή 
της με επιχειρηματολογία 
και αναπτύσσοντας με λογικό 
τρόπο τους προβληματισμούς 
της. Σε μιαν ώριμη κοινω-
νία, το άρθρο της 16χρονης 
θα περνούσε απαρατήρητο. 
Εδώ έγινε του Κουτρούλλη ο 
γάμος, με πρωταγωνιστές, μά-
λιστα, θεολόγους εκπαιδευτι-
κούς, οι οποίοι υποδέχθηκαν 
το κείμενο με κραυγές αποδο-
κιμασίας, όπως «ντροπή» και 

«αίσχος». Πάλι καλά που δεν 
την αποκάλεσαν και... αιρετι-
κή. Ή καλύτερα... «προαιρετι-
κή», επειδή εισηγήθηκε την 
προαιρετική διδασκαλία! 
Πραγματικά διερωτάται 
κάποιος, ποιος είναι τελικά ο 
στόχος της εκπαίδευσης. Δεν 
είναι να δημιουργεί ελευθε-
ρόφρονες ανθρώπους, που να 
έχουν το θάρρος της γνώμης 
τους, να ανοίγουν νέους 
δρόμους, να αμφισβητούν τα 
καθιερωμένα, να αναπτύσσουν 
κριτική σκέψη, να πιστεύουν ότι 
«όποιος ελεύθερα συλλογάται, 
συλλογάται καλά»;

ΜΠΟΞΈΡ

ΠΙΣΏ ΣΤΗΝ 
«ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ». 
ΔΥΣΤΥΧΏΣ...

Ναι, επιστρέψαμε με πλή-
ρεις ρυθμούς στην παλιά 
«καλή» κανονικότητα. Το 
επιβεβαιώνουν ένα σωρό 
γεγονότα που συνέβησαν το 
τελευταίο διάστημα. Όπως, 
ένας ακόμη φόνος στην 
Αγία Νάπα, που σχετίζεται 
με τους φόνους της προη-
γούμενης κανονικότητας. 
Και με μιαν ακόμη γυναικο-
κτονία. Με τον «κλασικό» 
τρόπο. Κύπριος άντρας 
παίρνει το κυνηγετικό και 
δολοφονεί εν ψυχρώ τη σύ-
ντροφό του, αποφασίζοντας 
ότι έχει δικαίωμα επί της 
ζωής της. Το ότι στη συνέ-
χεια αφαίρεσε και τη δική 
του ζωή είναι δευτερεύ-
ουσας σημασίας. Την ίδια 
ώρα, είχαμε και μια γυναί-
κα να χαροπαλεύει ύστερα 
από άγρια κτυπήματα 
ληστών. Το μποτιλιάρισμα 
στους δρόμους της πρω-
τεύουσας τις ώρες αιχμής 
χτυπάει πάλι κόκκινο, όπως 
προ κορωνοϊού. Είδαμε και 
τρέιλερ να ανατρέπονται 
σε κύριες οδικές αρτηρίες, 
κλείοντάς τις για έξι ώρες. 
Ύστερα από μια περίοδο 
νυκτερινής γαλήνης, λόγω 
της καραντίνας, επανήλθαν 
στους δρόμους οι ψυχάκη-
δες με τις θορυβώδεις μο-
τοσικλέτες. Και, φυσικά, οι 
λαθρέμποροι ναρκωτικών, 
οι βομβιστές και οι εμπρη-
στές περιουσιών ξανάπια-
σαν δουλειά και εμπλουτί-
ζουν κι αυτοί το αστυνομικό 
δελτίο. Οι σκύλοι σταμά-
τησαν να βγαίνουν πέντε 
φορές την ημέρα βόλτα για 
να ηρεμούν και άρχισαν 
να επιτίθενται σε παιδιά. 
Μέχρι και οι αστυνομικοί 
το ρίξανε στην πλάκα, μετά 
την αυστηρότητα και τη 
συνεχή επαγρύπνηση της 
καραντίνας, και άρχισαν να 
βγάζουνε σέλφι με... συλλη-
φθέντες. 
Ναι. Επιστρέψαμε με τα 
μούτρα στην παλιά «καλή» 
κανονικότητα. Και κάποιοι 
από εμάς αρχίσαμε ήδη να 
νοσταλγούμε την περίοδο 
του εγκλεισμού... 

ΜΠΟΞΈΡ

Τα συμφέροντα 
uber alles
«Η συμπεριφορά του Ερντογάν 
πρέπει να απαντηθεί ομοιογενώς 
και δυναμικά, συντονισμένα και 
άμεσα» από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, δήλωσε ο πρόεδρος της κοινο-
βουλευτικής ομάδας του Ευρωπα-
ϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ 
Βέρνερ. Ε, άντε κύριε Μάνφρεντ 
μου. Αντιδράστε, επιτέλους. Και 
«ομοιογενώς» και «δυναμικά» 
και «συντονισμένα» και «άμεσα». 
Διότι με τη φόρα που έχει πάρει ο 
νεοσουλτάνος, θα βρεθεί κάποια 
μέρα προ των πυλών της Βιέννης, 
όπως οι πρόγονοί του οθωμανοί, 
μη σας πω και προ των πυλών του 
Βερολίνου. Αλλά από λόγια συμπα-
ράστασης έχουμε μπουχτίσει. Ναι 
μεν το τελευταίο διάστημα ακούμε 
όλο και συχνότερα και εντονότερα 
από Ευρωπαίους παράγοντες ότι 
δεν μπορεί να αφεθεί η Τουρκία να 
εκβιάζει την Ευρώπη, αλλά ακόμη 
δεν είδαμε κάτι χειροπιαστό που 
να κάνει τον Ερντογάν να χαλινα-
γωγήσει κάπως την επιθετικότητα 
και τους νεοοθωμανικούς του 
σχεδιασμούς. Το αντίθετο συμβαί-
νει. Η χώρα σας, η Γερμανία, κύριε 
Μάνφρεντ μου, συνεχίζει, ακόμη 
και τώρα, να πουλά όπλα στην 
Τουρκία, μια χώρα που παραβιάζει 
με τον πιο ωμό και προκλητικό τρό-
πο κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. 
Πώς, λοιπόν, να περιμένουμε από 
τη Γερμανία, που έχει αναλάβει 
και την προεδρία της ΕΕ από την 
πρώτη Ιουλίου, να συντονίσει μια 
«ομοιογενή, δυναμική και άμεση» 
απάντηση στον Ερντογάν; «Τα γερ-
μανικά συμφέροντα είναι το κύριο 
πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ενιαία 
στάση των Ευρωπαίων εταίρων 
έναντι της Τουρκίας», σημείωσε και 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποί-
ος διερωτήθηκε δραματικά: «Είναι 
αρκετά τα οικονομικά συμφέροντα 
για να παραγνωριστούν συνέπειες 
που μπορεί να πλήξουν σημαντικές 
χώρες της Ευρώπης;».  Ε, μα κύριε 
Νίκαρέ μου, δεν είσαστε πρωτάρης 
στην πολιτική. Ξέρετε πολύ καλά 
ότι τα οικονομικά συμφέροντα 
καθορίζουν τα πάντα στις σχέσεις 
των κρατών. Κι όταν τα οικονομικά 
συμφέροντα αναμειγνύονται και 
με «ανάρμοστους έρωτες», όπως 
αυτόν του Τραμπ με τον Ερντογάν, 
που τηλεφωνιούνται δύο-τρεις φο-
ρές την εβδομάδα (!), εμείς μάλλον 
θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε 
ωραία λόγια και ο ισλαμοφασίστας 
να κερδίζει εδάφη και θάλασσες.

ΜΠΟΞΈΡ

05.07.2020

Ένας Ροβινσώνας... 
στον Ακάμα
Ένας σύγχρονος Ροβινσώνας 
Κρούσος εντοπίσθηκε προ 
ημερών στον Ακάμα! Επρόκειτο 
για 62χρονο Βρετανό, ο οποίος 
ζούσε σε πρόχειρο κατάλυμα, 
που κατασκεύασε ο ίδιος με 
κλαδιά, σε δύσβατο σημείο της 
περιοχής. Βεβαίως, ο Βρετανός 
δεν ναυάγησε με καράβι, όπως 
ο κλασικός Ροβινσώνας. Ναυ-
άγησε στη ζωή, έμεινε άστεγος 
και αποφάσισε να καταφύγει στο 
φυσικό περιβάλλον του Ακάμα, 
προσπαθώντας να επιβιώσει. 
Δεν τα κατάφερε και τόσο καλά, 
με αποτέλεσμα να καταλήξει 
στο νοσοκομείο σε κακά χάλια, 
ύστερα από τον τυχαίο εντοπι-
σμό του. Ευτυχώς μέχρι στιγμής 
ο Ακάμας διατηρείται γενικά 
ως χώρος φιλόξενος μόνο για... 
μεμονωμένους Ροβινσώνες σε 
καλύβες και δεν έχει πλημμυρί-
σει από ξενοδοχειακά μεγαθήρια 
και επαύλεις αλλοδαπών μεγι-
στάνων με κυπριακά διαβατήρια. 
Και φαίνεται να μπαίνει τώρα, με 
απόφαση του Υπουργείου Γεωρ-
γίας, και κάποιος φραγμός στις 
ανεξέλεγκτες πλεύσεις σκαφών 
και την αλιεία στους πανέμορ-
φους κόλπους της χερσονήσου, 
από την 1η Απριλίου μέχρι την 
31η Οκτωβρίου κάθε χρόνου. 
Όσο για τα ευρύτερα κυβερνητι-
κά σχέδια για τον Ακάμα, ελπίζω 
να μην έχουν επηρεαστεί, λόγω 
κορωνοϊού, τα χρονοδιαγράμ-
ματα, σύμφωνα με τα οποία 
το Εθνικό Δασικό Πάρκο θα 
λειτουργήσει πλήρως μέχρι το 
τέλος του 2022 και θα δέχεται 
ένα και πλέον εκατομμύριο 
επισκέπτες τον χρόνο. Με την 
κρίση στην οποία έχει βυθιστεί 
ο τουρισμός, ο Ακάμας μπορεί 
να αναδειχθεί σε ένα σημαντικό 
εργαλείο στις προσπάθειες ανά-
καμψης, νοουμένου, βέβαια, ότι 
θα προστατευθεί με κάθε τρόπο 
και μέσο η μοναδική μας αυτή 
φυσική κληρονομιά.

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΎΡΙΔΗΣ
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Ο Ιούλης 2020 δεν είναι Ιούλης 1974

ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ  -  ή  και  προ-
βάλλοντες  το  φόβητρο  -  ως 
επικείμενης αυτόν τον καιρό, 

μιας πολεμικής σύρραξης με την Τουρκία 
και υπονοούντες εμμέσως πλην σαφώς 
μια νέα πολεμική ήττα του Ελληνισμού 
αντίστοιχη του 1974, τινές εκ των δημο-
σιογραφούντων (π.χ. Αλεξάνδρα Φωτάκη, 
2.7.2020, στα αθηναϊκά ΝΕΑ, σελ.8-9) 
φρόντισαν να θυμηθούν και να υπενθυ-
μίσουν το... «κενό εξουσίας» στις ΗΠΑ τον 
Ιούλιο 1974 εκ της αχρηστεύσεως, λόγω 
σκανδάλου Γουότεργκεϊτ, του τότε Προ-
έδρου Ρίτσαρντ Νίξον, παραλληλίζοντάς 
το με την τωρινή, «σαν του Κίσινγκερ», 
ερντογανοφιλία του νυν Προέδρου Ντό-
ναλντ Τραμπ, και υπότιλους στο άρθρο, την 
«Κύπρο αντιμέτωπη ενός εφιάλτη νέου 
Αττίλα» και την «Τουρκία: Πιο ισχυρή 
και εξελιγμένη»...

ΟΡΘΗ, επιβεβλημένη και χρήσιμη 

πάντοτε είναι, μεν, η προσφυγή και 
υπενθύμιση των παλαιότερων ιστο-
ρικών γεγονότων και συγκυριών. Για 
ωριμότερους στοχασμούς.

ΕΓΚΥΡΟΤΕΡΗ, όμως, είναι, και πιο 
σοφή, αυτή η επιχειρούμενη σύγκριση 
και αντιστοιχία περί «τῶν τοιούτων 
καὶ παραπλησίων ἔσεσθαι» (Θου-
κυδίδης Α-22) να ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙ 
ούτε και να υποβαθμίζει ή να παρα-
βλέπει και προπάντων να μην αποσι-
ωπά «τὸ σαφὲς σκοπεῖν» των συ-
γκρινομένων «τῶν τε γενομένων» 
πραγμάτων...

Ο ΙΟΥΛΙΟΣ του 2020 ουδεμία σχέ-
ση έχει και καμία σύγκριση δεν επιδέ-
χεται, με τον ολέθριο για τον Ελληνι-
σμό, καταραμένον έκτοτε τρισκατάρατο 
Ιούλιο και Αύγουστο του 1974 των 
αποφράδων Δευτέρας 15ης Ιουλίου 
1974 του Προδοτικού Χουντικού Πρα-
ξικοπήματος και Σαββάτου 20ής Ιου-
λίου 1974 της τουρκικής εισβολής του 
Αττίλα στις προδομένες και σκοπίμως 
αφύλακτες κυπριακές Θερμοπύλες του 
Πέντεμιλι της Κερύνειας μας.

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ του 2020, το κυ-
πριακό και το ελλα-δικό μας κράτος, 

δεν υποφέρουν από την προαιώνια 
εμφύλια πανούκλα του γένους:

- Έλληνες να διατάσσονται να στρέ-
φουν τις κάννες των όπλων τους και να 
πυροβολούν Έλληνες στο Προεδρικό 
της Λευκωσίας, στην Αρχιεπισκοπή 
της Κύπρου, τρυπώντας με βολίδα 
πολυβόλου 12,7 χλστ ακόμη και την 
καρδιά του αγάλματος της Ελευθερίας 
στην οδό Νικηφόρου Φωκά επί των 
τειχών της κυπριακής πρωτεύουσας.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ χρόνια από τότε, το 
επιβεβλημένο στις όποιες ιστορικές 
αναφορές και συγκρίσεις θουκυδίδειο 
«σαφὲς σκοπεῖν», λέγει πρωτίστως ότι:

- Ελλάς και Κύπρος έχουν απαλλα-
γεί αδιαμφισβήτητα και οριστικά (επί 
μισό ήδη αιώνα) από την αχίλλειον 
πτέρνα του οιουδήποτε ένοπλου εμ-
φύλιου διχασμού.

ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ του 2020 δεν είναι 
οπλισμένοι, έτοιμοι για να αλληλοσκο-
τωθούν μακαριακοί, γριβικοί, λυσσα-
ριδικοί, πραξικοπηματίες, αντιστασι-
ακοί, χουντικοί, αντιχουντικοί, δεξιοί, 
αριστεροί και κάθε καρυδιάς καρύδι.

Αυταπόδεικτο μέγιστο ιστορικό 
γεγονός για τις ανάγκες αναστοχασμού 

του «σαφὲς σκοπεῖν»...
ΤΟ ΕΙΧΕ γράψει απερίφραστα σε 

κορυφαίους στίχους του και ο ποιη-
τής της «Αμμόχωστος Βασιλεύουσα» 
Κυριάκος Χαραλαμπίδης:

« Α ν   ο   λ α ό ς   μ α ς   δ ε ν   μ π ο -
ρεί να αντλήσει απ’ τα δεινά του

τότε του δόθηκε άδικα μια τέτοια 
τραγωδία...».

ΤΟ ΙΔΙΟ «σαφὲς σκοπεῖν» του 
Ιουλίου 2020, λέγει επίσης ότι: Στην 
Αθήνα και στη Λευκωσία ο Ελληνισμός 
έχει δύο ισχυρές κυβερνήσεις, του μεν 
Κυριάκου Μητσοτάκη εν Ελλάδι, του δε 
Νίκου Αναστασιάδη εν Κύπρω, οι οποί-
ες πέτυχαν να εκπλήξουν θετικά ακόμη 
και όσους δεν τις ψήφισαν, κομματι-
κούς και άλλως πως αντιπάλους, στην 
πανεθνική άμυνα και την απόκρουση 
της πανδημίας του κορωνοϊού, καθι-
στάμενες ζηλευτό υπόδειγμα αποτελε-
σματικής - σωτήριας ζωών - πολιτικής, 
ακόμη και για υπερδυνάμεις οι οποίες 
ατύχησαν να έχουν ανόητους, νήπιους 
ή και ηλίθιους κυβερνώντες.

ΕΑΝ από παλαιότερα, Αθήνα και 
Λευκωσία (και οι διαδοχικώς κυβερ-
νήσαντες) είχαν την πολιτική σοφία 

και την ευψυχία και τη  στρατηγική 
βούληση να απαλλαγούν από τα δικά 
τους Ηττημένα Μυαλά και τολμούσαν 
να απεγκλωβιστούν από τις καταστρο-
φικές ψευδαισθήσεις τους περί Τουρ-
κίας, περί «ελληνο-τουρκικής φιλίας», 
περί Νατοϊκής συμμαχίας, περί «καλού 
ισλαμο-δημοκράτη Ερντογάν», περί 
«εξευρωπαϊσμού της γείτονος», περί 
«αμοιβαίως αποδεκτής διζωνικής λύ-
σης του Κυπριακού», περί «συνδιαχεί-
ρισης του Αιγαίου και συνυποσχετικού 
στη Χάγη» και όλα τα «τοιούτα και 
παραπλήσια», ασφαλώς και θα είχαν, 
Ελλάς και Κύπρος, από τον Έβρο, και 
το Αιγαίο έως την Κύπρο, ισχυρότερες 
Ένοπλες Δυνάμεις Αποτροπής κάθε 
τουρκικής πολεμικής απειλής.

- Και ασφαλώς δεν θα εσύροντο 
στον πρόσφατο αυτοεξευτελισμό του 
Αναστασιάδη με την... Ελίτα του, περί 
«ολοκληρωτικής καταστροφής του 
Ελληνισμού της Κύπρου»...

ΑΛΛ’ ΟΜΩΣ, έστω κι έτσι, τον Ιούλιο 
του 2020 ο Ελληνισμός διαθέτει ένοπλες 
δυνάμεις, ικανές και εκπαιδευμένες και 
πρόθυμες να διαλαλούν, διά στόματος 
Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνστα-

ντίνου Φλώρου, πειστικά και αξιόπι-
στα, στην Άγκυρα, και να της δείχνουν 
εμπράκτως καθημερινά από τον Έβρο 
ώς το Καστελόριζο ότι: «Όποιος πατήσει 
έδαφός μας, πρώτα θα τον κάψουμε, 
μετά θα ρωτήσουμε ποιος είναι»...

ΟΜΟΙΑ, «τοιούτα και παραπλήσια» 
θα μπορούσε να έλεγε πειστικά και ο 
Αναστασιάδης.

- Εάν πρώτα εκφωνούσε το απε-
ταξάμην για τα δικά του Ηττημένα 
Μυαλά.

- Και δεύτερον, εάν επί της προε-
δρίας του από το 2013 έως σήμερα 
(εφτά ολόκληρα χρόνια) κατόρθωνε να 
ενισχύσει την Εθνική Φρουρά με Πο-
λεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυ-
τικό, αντί να λαϊκίζει με ψηφοθηρική 
μείωση της στρατιωτικής θητείας...

Ποτέ δεν είναι αργά...
Ο ΙΟΥΛΗΣ ξαναλαλεί πάντα με τον 

Βασίλη Μιχαηλίδη, τζιαιρόν δευτερο-
γιούνην, ότι: «Η Ρωμιοσύνη εν φυλή 
συνότζιαιρη του κόσμου, κανένας δεν 
εβρέθηκεν για να την ιξηλείψη, κανέ-
νας, γιατί σιέπει την που τ’ άψη ο Θεός 
μου. Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντας 
ο κόσμος λείψη»...

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

Ελληνοτουρκικός διάλογος 
δρομολογούμενος από τρίτους

Στην πρόσφατη συνάντηση του Γερμανού υπουργού 
Εξωτερικών, Χάικο Μάας, με τον Τούρκο υπουργό 
Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τέθηκε το 

θέμα γερμανικής  διαμεσολάβησης για επανέναρξη ενός 
ελληνοτουρκικού διαλόγου, υπακούοντας σε μια παρα-
δοσιακή αντίληψη της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής 
να παρεμβαίνει μεταξύ Τουρκίας – Ελλάδος στην εδώ και 
δεκαετίες υφιστάμενη μεταξύ των δύο χωρών συγκρουσιακή 
διάσταση, επιδιώκοντας την αναβάθμιση της γερμανικής 
παρουσίας στην περιοχή, κυρίως όμως την ενδυνάμωση 
της παλαιόθεν υφισταμένης ενεργού σχέσης της με την 
Άγκυρα, που άπτεται μεγάλων γερμανικών οικονομικών και 

γεωστρατηγικών 
συμφερόντων.  

Υπενθυμίζεται 
πως η λεγόμενη 
διένεξη Ελλάδας 
– Τουρκίας στην 
πραγματική της 
διάσταση δεν 
υφίσταται ως μια 
ισομερής συγκρου-
σιακή δομή, όπως 
θέλει να την ορίζει 
η γερμανική ηγε-
σία και όχι μόνο, 
αλλά προσδιορί-
ζεται επ’ ακριβώς 
ως μια διαρκής και 
ατελεύτητη διεκδι-
κητική και αναθε-
ωρητική τουρκική 
στρατηγική, που 
στοχεύει στην 
αναθεώρηση του 
καθεστώτος που 
διέπει τις σχέσεις 
των δύο χωρών 
από το 1923 και 
εντεύθεν. 

Η γερμανική 
εξωτερική πολιτι-
κή αντιμετωπίζει 

την τουρκική επιθετικότητα και αναθεωρητική πολιτική 
όχι ως κατά τα ανωτέρω τοιούτη, αλλά ως ένα πλέγμα υφι-
στάμενων διαφορών μεταξύ των δύο χωρών, στο πλαίσιο 
των οποίων το Βερολίνο παρεμβαίνει ως «ειρηνοποιός» 
ρυθμιστική δύναμη. 

Η στρατηγική του Βερολίνου, που διαμορφώνει εδώ 
και δεκαετίες μια πολιτική εγγύτητας συμφερόντων και 
προσανατολισμών προς την Άγκυρα, πράγμα που συμ-
βαίνει από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, διέπεται 
και σήμερα από την αντίληψη της γερμανικής ελίτ, η οποία 
διαθέτει ευλόγως ιστορικά δομημένη θεσμική μνήμη, πως  
η Τουρκία συνιστά μια χώρα  η οποία ουδέποτε βρέθηκε 
απέναντι στην Γερμανία στους δύο μεγάλους πολέμους, 
ενώ ταυτόχρονα εκλαμβάνεται και ως μεγάλος, αρκούντως 
επικερδής επενδυτικός χώρος για τα γερμανικά συμφέρο-
ντα. Ως εκ τούτου, η προσέγγιση του Βερολίνου ως μιας 
ισομερούς διάστασης της ελληνοτουρκικής διένεξης, που 
διόλου ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, απεικονίζει 

μια ενεργό υφιστάμενη κατάσταση μιας μεστής συμφε-
ρόντων και στρατηγικού προσανατολισμού γερμανικής 
παρέμβασης στις σχέσεις Αθηνών – Άγκυρας. 

Η γερμανική ηγεσία σήμερα ανησυχεί για το ενδεχόμενο 
ενός ελληνοτουρκικού επεισοδίου, του οποίου οι συνέπειες 
μπορεί να είναι εξαιρετικά δυσμενείς όχι μόνο για τις δύο 
χώρες, αλλά και για την Ευρώπη, ιδίως μάλιστα για την 
Γερμανία και τα συμφέροντά της. Μια ελληνοτουρκική 
σύγκρουση θα έπληττε σοβαρά τον επενδυτικό οίστρο που 
υφίσταται από την Γερμανία στον τουρκικό χώρο κυρίως, 
δευτερευόντως δε και στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα  θα 
ζημίωνε τόσο την δομή, όσο και την ενότητα του ΝΑΤΟ. 

Επιπροσθέτως, πρέπει κανείς να υπογραμμίσει πως, υπό 
τις σημερινές συνθήκες, που παραπέμπουν σε ένα οιονεί 
ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον, ένα ελληνοτουρκικό επει-
σόδιο καθίσταται απρόβλεπτο ως προς την μετεξέλιξή του, 
τις συνέπειες και τις ευρύτερες περιφερειακές και διεθνείς 
επιπτώσεις του, πράγμα που συνιστά μια έτι περαιτέρω εμ-
φιλοχωρούσα ανησυχία του ευρωπαϊκού και του ευρύτερου 
διεθνούς παράγοντα, των ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένων. 

Η Ελλάδα για το Βερολίνο συνιστά μία χώρα θαυμα-
στή για την συνεισφορά της στον δυτικό πολιτισμό, ενώ 
ταυτόχρονα καλλιεργείται και ένα κλίμα, λόγω ακριβώς 
του πολιτιστικού πεδίου, ισχυρής συμπάθειας προς τον 
ελληνισμό. Είναι, όμως, δεδομένη η εκ συμφερόντων και 
γεωστρατηγικής σημασίας αντίληψη για την σπουδαιό-
τητα της Τουρκίας, ενώ η Ελλάδα όχι μόνο θεωρείται μία 
δεδομένη και προβλέψιμη υπόθεση, αλλά είναι και πολύ 
μικρότερης γεωστρατηγικής σημασίας για την Γερμανία. 
Η Ελλάδα διατρέχει στην γερμανική ελίτ την εικόνα της 
εμπέδωσης μιας πλατφόρμας πολιτισμού, αλλά πολιτικά 
δεν συνιστά χώρα της οποίας η προσέγγιση συμφερόντων 
είναι τόσο σημαντική, όσο η της Τουρκίας. 

Πέραν τούτου, η Άγκυρα μεθοδικά εμπεδώνει εδώ και 
δεκαετίες διεθνώς την παράσταση μιας, σύμφωνα με την 
τουρκική στρατηγική, υφιστάμενης σύγκρουσης μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας για τον καθορισμό των λεγόμενων 
γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, που επικαλείται η Τουρκία, 
δηλαδή για το πού ανήκουν ελληνικές νήσοι και βρα-
χονησίδες. Επιδιώκει, κατά ταύτα, την οικοδόμηση μια 
εικόνας διαφιλονικούμενων περιοχών, όπου ένας τρίτος 
αναγνώστης ενημερώνεται από διεθνή ή εθνικά δίκτυα πως 
υπάρχει μία διαφορά για την ταυτότητα και την κυριότητα 
νήσων και βραχονησίδων, όπου δεν υποχρεούται κανείς 
να αναζητήσει την αλήθεια, αλλά παραμένει μετέωρο το 
ερώτημα ή η αμφισβήτηση πού ανήκουν πραγματικά. 

Δεδομένου αυτού του περιγράμματος, ο όποιος διμε-
ρής διάλογος Αθηνών – Άγκυρας, ιδιαιτέρως μάλιστα με 
γερμανική διαμεσολάβηση, εν τέλει θα παραπέμπει σε 
διαφιλονικούμενα ζητήματα. Υπό τις παρούσες συνθήκες, 
ένας τέτοιος διάλογος με την Τουρκία θα αποβεί σαφώς 
εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων, καθώς η Τουρ-
κία, έχοντας πλέον εντείνει τις διεκδικήσεις της, ξεκινάει 
ορίζοντας ως πλαίσιο του διαλόγου μια εφ’ όλης της ύλης 
διαπραγμάτευση, που ουσιαστικά αφορά μόνον τουρκικές 
διεκδικήσεις, χωρίς, βεβαίως, η Ελλάδα να προβάλλει αξι-
ώσεις που άπτονται ζητημάτων της τουρκικής επικράτειας. 

*Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής,
Διευθυντής Κέντρου Ανατολικών Σπουδών

για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία,
Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Ο Ελληνισμός και η στρατιωτικοποίηση 
της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής

Οι ηγέτες της Ελλάδος και της Κύπρου έχουν 
σοβαρότατο πρόβλημα υγείας. Δεν ακούν, δεν 
βλέπουν και δεν αντιλαμβάνονται ποια είναι η κατ’ 

εναντίον μας ξεκάθαρη κατακτητική τουρκική πολιτική. 
Πεισματικά ζουν σε άλλους, ουτοπικούς κόσμους, όπου 
οι ευσεβείς πόθοι και οι αφελείς προσδοκίες ανταγωνί-
ζονται τις νεφελώδεις αντιλήψεις τους για τον Τούρκο. 
Ο Κύπριος Πρόεδρος επιμένει στη γελοία θέση ότι δεν 
επιθυμεί «στρατιωτικοποίηση του Κυπριακού». Με απο-
κορύφωμα την πρωτοφανή δήλωσή του (26.6.2020): 

«Εάν θεωρήσουμε ότι μπορούμε στρατιωτικά, να δώ-
σουμε μάλλον λύση μέσα από τη  στρατιωτικοποίηση, αυτό 

θα είναι το τέλος 
του Κυπριακού 
Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ , 
κάτι που δεν το 
επιθυμώ. Και δεν 
είναι μια νότα 
απαισιοδοξίας 
ή παράδοσης, το 
αντίθετο. Οφείλεις 
να γνωρίζεις τις 
πραγματικότητες 
για να επιλέγεις 
τα όπλα». Πρό-
κειται για το πιο 
άθλιο σάλπισμα, 
παγκοσμίως, ηγέ-
τη για παράδοση 
στον κατακτητή! 
Ποια είναι τα 
αποτελεσματικά 
«όπλα» που ο Ν. 
Αναστασιάδης 
έχει επιλέξει για 
την αντιμετώπιση 
της τουρκικής 
επιθετικότητας;

Πρώτον, η 
αμυντική απο-
γύμνωση της 
Κύπρου. Δεύ-
τερον, η συστη-

ματική καλλιέργεια ηττοπάθειας μεταξύ του λαού με το 
αχρείο επιχείρημα: «Μα, τι θέλετε; Να πολεμήσουμε την 
Τουρκία;». Τρίτον, η καταστροφική προσχώρηση στις 
τουρκικές αξιώσεις για να πείσει τον Αττίλα να δεχτεί 
λειτουργική και βιώσιμη λύση. Τέταρτον, εμμονή στη 
δήθεν «επανένωση» αντί επιμονής στην απελευθέρωση 
από τον αττιλικό ζυγό. Πέμπτον, πεισματική προσκόλ-
ληση στην αγγλοτουρκοδιζωνική, η οποία οδηγεί στην 
τουρκοποίηση της Κύπρου. Έκτον, αφελής επιχείρηση 
κατευνασμού και εξημέρωσης του τουρκικού θηρίου. 
Έβδομον, εναπόθεση φρούδων ελπίδων στον «διεθνή 
παράγοντα» να παρέμβει προς την Τουρκία. 

Πώς ο Πρόεδρος βάφτισε αυτήν την αδιέξοδη και 
εθνικά καταστροφική πολιτική του, η οποία συνεργεί στην 
κατάποση της Κύπρου από τον τουρκικό συσφιγκτήρα 
βόα; «Πατριωτικό  ρεαλισμό»! Κι όποιος κατάλαβε… Τα 
γεγονότα και τα δεδομένα, όμως, έχουν πείσμα και κα-
τερειπώνουν τις νηπιώδεις πολιτικές αντιλήψεις του για 

τον Τούρκο. Στις 29/6/2020, στον ιστότοπο ahvalnews.
com δημοσιεύτηκε μια σημαντική ανάλυση του γνω-
στού Τούρκου αρθρογράφου, Yavuz Baydar, με τίτλο: 
«Turkey’s expansive foreign policy and the imminent 
offensive in Libya».

Ο Τούρκος αναλυτής καταγράφει όσα εδώ και πολλά 
χρόνια αρθρογράφοι, αναλυτές της «Σ» και ο γράφων 
επίμονα και τεκμηριωμένα προσπαθούμε να εξηγήσουμε 
στους ηγέτες του Έθνους, ποια είναι η τουρκική πολιτική 
και γιατί έπρεπε, πριν από δεκαετίες, Ελλάδα και Κύπρος 
να εξοπλιστούν για να μπορέσουν να αμυνθούν κατά του 
τουρκικού επεκτατισμού. Οι ηγέτες του Ελληνισμού ούτε 
ακούν ούτε βλέπουν ούτε καταλαβαίνουν! Τώρα τρέχουν 
κάθιδροι να προλάβουν επικείμενη τουρκική επίθεση. 

Ο Τούρκος αναλυτής επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία από 
χρόνια έχει στρατιωτικοποιήσει την εξωτερική πολιτική 
της, στηριγμένη στον «Εθνικό Όρκο», ώστε να «ξαναγίνει 
μεγάλη», με εισβολές και κατοχή στο Βόρειο Ιράκ, στη  
Συρία, στην Κύπρο, με αρπακτικές βλέψεις στο Αιγαίο 
και στους υδρογονάνθρακες, εισβολή και κατοχή στη 
Λιβύη και με βάσεις στη Σομαλία, Κατάρ και Αλβανία. 
Πού στηρίζεται η εξωτερική πολιτική της;

Στην αντίληψη ότι «ο Τούρκος δεν έχει κανένα φίλο», 
παρά μόνο εχθρούς. Και ποιοι είναι αυτοί; Η Γαλλία, η 
Ρωσία, η Κίνα, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Ελλάδα και η 
Κύπρος. Άλλος Τούρκος αναλυτής, ο Ilhan Uzgel, σε 
πρόσφατη ανάλυσή του επισημαίνει ότι, ταυτόχρονα με 
την «πρωτοφανή στρατιωτικοποίηση» της χώρας και της 
εξωτερικής πολιτικής, ο Ερντογάν ασκεί και αδίστακτη 
εσωτερική «παραστρατιωτική πολιτική» κατά των αντι-
πάλων του, Γκιουλενιστών και άλλων.

Η Τουρκία του Ερντογάν εφαρμόζει το δόγμα «επίθεση 
προς τα εμπρός», που αποτελεί μία σημαντική πτυχή της 
εξωτερικής και της πολιτικής ασφάλειάς της. Οι άλλες 
πτυχές - όπως τις αναλύσαμε την περ. Κυριακή - αφορούν 
εκβιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης διά της εργαλειο-
ποίησης των προσφύγων, το παιγνίδι με τις ΗΠΑ και τη 
Ρωσία και την  εμπλοκή της Τουρκίας σε κάθε σύγκρουση 
στην περιοχή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τοποθετείται η 
γνωστή θέση Νταβούτογλου για δήθεν «μηδενικά προ-
βλήματα με τους γείτονες» και, προπάντων, το δόγμα της 
«Γαλάζιας Πατρίδας».

Το δόγμα «επίθεση προς τα εμπρός» στηρίζεται, γράφει 
ο Uzel, σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, «βαριά στρατιωτικοποί-
ηση της εξωτερικής πολιτικής» διά της προβολής ισχύος, 
ναυτικής και άλλης. Δεύτερον, διατήρηση στρατιωτικών 
βάσεων και στρατευμάτων στην Κύπρο, στο Κατάρ, στη 
Σομαλία, στην Αλβανία, στο Β. Ιράκ, στη Συρία και στη 
Λιβύη. Τρίτον, τρομακτικές επενδύσεις στην αμυντική 
βιομηχανία η οποία καλύπτει κατά 90% και πλέον τις 
ανάγκες του Αττίλα!

Αποδεικνύεται ότι ο Ερντογάν είναι μάστορας στη 
δημιουργία κρίσεων. Εκμεταλλεύεται την αδυναμία των 
αντιπάλων του. Εξαπατά τους εχθρούς του και ασκεί το 
«διαίρει και βασίλευε». Αξιοποιεί συγκυρίες, αδυναμίες, 
αμφιταλαντεύσεις και φοβίες αντιπάλων και εχθρών. Χρη-
σιμοποιεί αδίστακτα τη «σκληρή» (hard) και την «ήπια» 
(soft) δύναμη. Άριστος μαθητής του Χίτλερ, επιτίθεται και 
επιβάλλεται διά της ισχύος, ενώ οι τρεμαλέοι και τουρκο-
φοβικοί Έλληνες επικαλούνται, έμφοβοι, το Διεθνές Δίκαιο 
που ανέκαθεν συντρίβεται υπό την μπότα του Τούρκου. 

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ

05.07.2020 

Ο Ερντογάν είναι 
μάστορας στη δημιουργία 

κρίσεων. Αξιοποιεί 
συγκυρίες, αδυναμίες, 
αμφιταλαντεύσεις και 
φοβίες αντιπάλων και 
εχθρών. Χρησιμοποιεί 

αδίστακτα τη «σκληρή» 
(hard) και την «ήπια» 
(soft) δύναμη. Άριστος 
μαθητής του Χίτλερ, 

επιτίθεται και επιβάλλεται 
διά της ισχύος, ενώ 

οι τρεμαλέοι και 
τουρκοφοβικοί Έλληνες 
επικαλούνται, έμφοβοι, 
το Διεθνές Δίκαιο που 

ανέκαθεν συντρίβεται υπό 
την μπότα του Τούρκου

Υπό τις παρούσες 
συνθήκες, ένας τέτοιος 

διάλογος με την Τουρκία 
θα αποβεί σαφώς εις 
βάρος των ελληνικών 

συμφερόντων, καθώς η 
Τουρκία, έχοντας πλέον 
εντείνει τις διεκδικήσεις 
της, ξεκινάει ορίζοντας 

ως πλαίσιο του διαλόγου 
μια εφ’ όλης της ύλης 
διαπραγμάτευση, που 

ουσιαστικά αφορά μόνον 
τουρκικές διεκδικήσεις, 

χωρίς, βεβαίως, η Ελλάδα 
να προβάλλει αξιώσεις 

που άπτονται ζητημάτων 
της τουρκικής επικράτειας

ΛΑΖΑΡΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΣ

Της Κυριακής
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