
Το επικρατέστερο 
σενάριο για τα νέα 

μέτρα 
• Την ερχόμενη Τρίτη 

αποφασίζουν οι επιδη-
μιολόγοι για ενδεχόμενη 
επέκταση των μέτρων 

που ισχύουν στη Λεμεσό 
σε παγκύπρια κλίμακα 

• Ύστατη λύση ένα νέο 
«lockdown», χωρίς όμως 
να αποκλείεται η επιβολή 

του σε τοπικό επίπεδο
• Σε εγρήγορση  η 

επιδημιολογική ομάδα 
ενόψει και του Δεκαπε-

νταυγούστου

• Οι δέκα χιλιάδες 
δειγματοληψίες, που 

άρχισαν ήδη να διενερ-
γούνται στην κοινότητα, 

θα κρίνουν τα μέτρα που 
θα ληφθούν από την 

Κυβέρνηση

• Ο αριθμός των κρου-
σμάτων δείχνει πως η 
εγχώρια μετάδοση αυ-
ξάνεται και πως αγγίζει 

πλέον το 80 % 
ΣΕΛΙΔΕΣ /// 12-13

ΠΑΙΔΕΙΑ 
Με πρωτόκολλο 

και ανησυχία ξεκινά 
η σχολική χρονιά

ΣΕΛΙΔΑ /// 14

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Η τεχνολογία 

διαμορφώνει το 
μέλλον της μεταλλευτικής 

βιομηχανίας
ΣΕΛΙΔΑ /// 18

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
Σύντομα το ασήμι 

θα λάμψει περισσότερο 
από τον χρυσό

ΣΕΛΙΔΑ /// 20

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ
Από το πρώτο 

Φεστιβάλ της Carlsberg
ΣΕΛΙΔΑ /// 15

ΑΝΑΛΥΣΗ
Ψυχολογική διάσταση 

εθνοτικών συγκρούσεων
ΣΕΛΙΔΑ /// 11
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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ 
Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ 
ΕΝΟΠΛΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ 
ΜΑΣ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ, ΟΜΩΣ, ΓΙΑΤΙ 
ΧΤΕΝΙΖΟΝΤΑΙ;
ΣΕΛΙΔΑ /// 31 

ΤΑΣΟΣ 
ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ
Ο ΒΡΑΧΝΑΣ ΤΩΝ ΜΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΔΑΝΕΙΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ /// 17

ΑΝΔΡΟΥΛΑ 
ΓΚΙΟΥΡΩΦ
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΝΥΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙ: ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ 
ΨΕΜΑΤΑ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
ΣΕΛΙΔΑ /// 9

ΑΛΕΚΑ ΓΡΑΒΑΡΗ - ΠΡΕΚΑ: O ιός ξαναχτυπά  
ΣΕΛΙΔΑ /// 28 

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ίτε παίδες Ελλήνων  
ΣΕΛΙΔΑ /// 28

ΖΗΝΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΔΗ: Η πολιτική 
κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία  ΣΕΛΙΔΑ /// 28

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ: Ο Συνδικαλισμός 
της Κύπρου μπροστά στη νέα πρόκληση  ΣΕΛΙΔΑ /// 29

ΑΝΤΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Η άνοδος της 
ακροδεξιάς στην Ευρώπη  ΣΕΛΙΔΑ /// 29

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΝΤΩΝΑΣ: «ΕΕ - Επόμενη Γενιά»  
ΣΕΛΙΔΑ /// 29

ΠΕΤΡΟΣ Θ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: Αποχώρηση ή 
αποστασία  ΣΕΛΙΔΑ /// 30 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ: Λιβυκού 
χώρου στρατηγικές μεταβολές  ΣΕΛΙΔΑ /// 31

ΛΑΖΑΡΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΣ: Επειγόντως & εμπράκτως 
«στρατικοποίηση»...  ΣΕΛΙΔΑ /// 31

Η μερική συμφωνία μεταξύ της 
Αιγύπτου και της Ελλάδας για τον 
καθορισμό ΑΟΖ έχει χαρακτήρα  
αμοιβαίου οφέλους. Προσφέρει 
μεν στην Ελλάδα ένα διπλωμα-
τικό και νομικό εργαλείο για την 
ακύρωση του τουρκο-λιβυκού 
μνημονίου, αλλά δεν επιλύει το 
πρόβλημα με την Τουρκία. Τώρα, 
η Αθήνα θα πρέπει να είναι πιο 
προσεκτική από πριν. Η Άγκυρα 
δεν θα παίξει μόνο με διπλωματικά 
και νομικά χαρτιά, αλλά, κυρίως, 
με τους κανόνες της ισχύος.  Ήδη, 
προχώρησε σε τρεις κινήσεις. Η 
πρώτη ήταν η διακοπή των διερ-
γασιών για τον καθορισμό ατζέντας 
προκειμένου να αρχίσει ελληνο-
τουρκικός διάλογος και η δεύτερη 
αφορούσε την έκδοση νέας navtex 
στην περιοχή της Ρόδου και του 
Καστελορίζου. Η τρίτη αποτυπώνε-
ται σε μια σαφή απειλή: Ο στόλος 
της δεν θα επιτρέψει σε κανένα 
να εισέλθει εντός της ζώνης του 
μνημονίου. Και έπονται άλλα. 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 2 ///

Το πληγωμένο 
θηρίο… 

ΙΣΛΑΜΙΚΟ 
ΧΑΛΙΦΑΤΟ
Η σχέση Ερντογάν 
με τον κρυμμένο 
12ο  Ιμάμη
ΣΕΛΙΔΑ /// 6

ΕΚΡΗΞΕΙΣ 
ΣΤΗ ΒΗΡΥΤΟ 
Προοιωνίζονται 
μια μελλοντική 
καταστροφή στο 
Άκιουγιου;
ΣΕΛΙΔΑ /// 8

ΛΟΡΔΟΣ 
BRIDGE  
Για την ελευθερία 
έκφρασης και το 
«Δυσφημισμένο Πό-
ρισμα» της Βουλής 
ΣΕΛΙΔΑ /// 10

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ
O Γιώργος Τορναρίτης 
ο δικηγόρος, ο συγγραφέας, 
ο συλλέκτης, ο εικαστικός…

ΣΕΛΙΔΑ /// 2

ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

•Σημαντική εξέλιξη θεωρείται για τις 
γεωπολιτικές ισορροπίες της περιοχής 
η έναρξη ισχύος αμυντικής συμφωνίας 
μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου. Τώρα 
χρειάζεται επέκταση αυτών των συνερ-
γασιών.

• Αεροναυτική παρουσία της Γαλ-
λίας στο νησί ανεβάζει το επίπεδο της 
ελλιπούς,  ούτως ή άλλως, θωράκισης 
της Δημοκρατίας. 

• Τέτοιου είδους συμφωνίες βεβαί-
ως κρίνονται στην πράξη και όχι στα 
όσα αναφέρονται είτε στο χαρτί είτε, κυ-
ρίως, στις δημόσιες τοποθετήσεις. Και 
εν αναμονή αυτών των επί του εδάφους 
πλέον αποδείξεων, η Λευκωσία είναι 
και παραμένει ευάλωτη στις τουρκικές 
μεθοδεύσεις.

• Η δε γνωστή τακτική της Άγκυρας, 
όταν πιέζεται, να επιλέγει την εξωτερί-

κευση της ισχύος και του θυμού της 
στην αδύναμη Κύπρο, ανεβάζει περαιτέ-
ρω τους φόβους ότι το επόμενο διάστη-
μα η Λευκωσία θα βρεθεί στη δίνη. 

• Ναι μεν η αμυντική συνεργασία 
Γαλλίας - Κύπρου είναι σημαντικότατη, 
αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να θεωρηθεί και ως πανοπλία πλήρους 
θωράκισης της Δημοκρατίας. 
ΣΕΛΙΔΑ /// 3 

ΤΥΦΛΗ ΟΡΓΗ ΣΤΗ ΒΗΡΥΤΟ - ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
«Σήμερα θρηνούμε, αύριο 

καθαρίζουμε, μεθαύριο τους κρεμάμε»
Η οργή που συσσωρεύεται από 
τις συμφορές που πέρασε ο Λί-
βανος τα τελευταία 40 χρόνια 

πλέον ξεχειλίζει και κανείς δεν 
ξέρει πού θα οδηγήσει
ΣΕΛΙΔΑ /// 23

“Game changing” η αμυντική συμφωνία Κύπρου - Γαλλίας  

ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤ’ ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επανέρχεται 
δριμύτερος ο Ερντογάν 

•Τετραμερής: Η 
Ανατολική Μεσόγειος 
χωρίστηκε σε 
τρεις ζώνες, από 
την Κρήτη ώς την 
Κύπρο, με κοινές 
αεροναυτικές 
περιπολίες    

•Βελτίωση και 
ολοκλήρωση της 
συμφωνίας και όχι 
υπόσκαψη

•Τι κερδίζει η Ελλάδα 
και η Αίγυπτος 

•Γεννιέται πρόβλημα 
ασφάλειας και πώς;  

•Δίνει η νέα 
συμφωνία νομικά 
εργαλεία δράσης 
στην Ελλάδα;
    

•Δημιουργείται νέα 
γκρίζα ζώνη ή όχι 
και πού;    

Λίγες μόνο ώρες μετά τη συμφωνία 
Ελλάδας- Αιγύπτου για την ΑΟΖ, 
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοί-

νωσε πως «η Τουρκία επανεκκινεί τις 
γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο». 
Μάλιστα, τόνισε πως ενημέρωσε σχετικά 
την Άγκελα Μέρκελ!

Την ίδια ώρα, υπό καθεστώς στρα-
τιωτικοποίησης βρίσκεται η Ανατο-
λική Μεσόγειος,  λόγω του μεγάλου 
συνωστισμού πολεμικών πλοίων, με 
τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες και να 
απαιτούν τη δημιουργία συνθηκών 
αποτροπής. 

Αυτό διότι η μερική συμφωνία Ελ-

λάδας - Αιγύπτου προσφέρει μεν στην 
Αθήνα ένα νομικό και πολιτικό εργα-
λείο για την ανατροπή των τετελεσμέ-
νων, τα οποία η Τουρκία επιδίωξε να 
επιβάλει με το τουρκο-λιβυκό μνημό-
νιο, όμως η Άγκυρα διακόπτει τις προ-
σπάθειες διαλόγου, εκδίδει  navtex 
στην περιοχή Ρόδου και Καστελορίζου 
και απειλεί ότι, όποιος εισέλθει στη 
ζώνη του μνημονίου, θα τιμωρείται. 

Εξάλλου, όπως πληροφορίες ανα-
φέρουν, ολοκληρώθηκε η Τετραμερής 
στρατιωτική συνεργασία Γαλλίας, 
Ελλάδας, Ιταλίας και Κύπρου.  

ΣΕΛΙΔΕΣ ///  4-5
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Οι περιοχές του Αιγαίου 
και της Κρήτης είναι ήδη 
στρατιωτικοποιημένες. Το ίδιο 
και Κύπρος, η οποία τελεί υπό 
κατοχή. Και επί του εδάφους 
και επί της θαλάσσης. Μόνο 
η ηγεσία μας αρνείται να 
δει την πραγματικότητα. Και 
η Αθήνα, που δεν θέλει να 
αντιληφθεί το αυτονόητο.  Ότι, 
δηλαδή,  εμείς είμαστε η δική 
της αχίλλειος πτέρνα. Όταν, 
λοιπόν, η Ελλάδα προχώρησε 
στη μερική συμφωνία με την 
Αίγυπτο, όφειλε να συζητήσει 
με την Κύπρο τις επιπτώσεις. 
Κυρίως τις στρατιωτικές. Και 
η Λευκωσία, από την πλευρά 
της, δεν δικαιολογείται να 
μη γνώριζε για τη μερική 
συμφωνία και να μη ζήτησε να 
υπάρξουν μέτρα αποτροπής 
σε περίπτωση νέας έντασης. Η 
Κυπριακή Δημοκρατία είναι 
μεν άλλο κράτος, αλλά η Ελ-
λάδα είναι εγγυήτρια δύναμη 
του κράτους αυτού, που τελεί 
υπό κατοχή. Ήδη, ο τουρκικός 
στόλος και τα ερευνητικά σκά-
φη αλωνίζουν την ΑΟΖ μας. 
Επιβάλλεται η λήψη μέτρων. 

Οι Κύπριοι οφείλουν να 
συνέλθουν. Και να ξεπερά-
σουν τα μικρόψυχα ανθελλη-
νικά  σύνδρομα,  λαμβάνοντας 
αποφάσεις επί τη βάσει της λο-
γικής και του ρεαλισμού. Για 
την ασφάλεια του κράτους και 
των πολιτών του. Είναι θέμα 
επιβίωσης. Όχι μόνο για μας, 
αλλά και για την Ελλάδα. Η 
Τουρκία καθορίζει μέσα από 
τις απειλές της και την υλο-
ποίηση της Νεο-Οθωμανικής 
της πολιτικής την κοινή μας 
τύχη με το υπόλοιπο έθνος. 
Αν χαθεί η Κύπρος, χάνεται 
και το Αιγαίο. Και αν χαθεί το 
Αιγαίο ή το Κρητικό Πέλαγος, 
χάνεται και η Κύπρος. Συνε-
πώς, το θέμα της συμμαχίας 
και της κοινής αποτροπής 
δυο κρατών της ΕΕ δεν είναι 
μόνο συναισθηματικό, εθνικό 
και νομικό, όπως οι συνθήκες 
εγγύησης επιβάλλουν, αλλά 
και ουσιαστικό.      

Η μερική συμφωνία 
Ελλάδας - Αιγύπτου απειλεί 
να δημιουργήσει νέες γκρίζες 
ζώνες στο τριεθνές. Εκεί, δη-
λαδή, όπου ενώνονται οι ΑΟΖ 
Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Η 
Άγκυρα άρχισε ήδη να αντιδρά. 
Ακόμη και αν δεν κλιμακώσει 
την αντίδρασή της, Αθήνα και 
Λευκωσία οφείλουν, εάν δεν το 
έχουν πράξει ακόμη, να εργα-
στούν στη βάση του χειρότερου 
σεναρίου. Χωρίς πανικό, αλλά 
με σοβαρότητα. Αυτό σημαίνει 
ότι θα πρέπει να γίνουν τάχιστα 
κινήσεις αποτροπής. Και σχεδι-
ασμός για να καλυφθεί η αχίλ-
λειος πτέρνα του Ελληνισμού. 
Η Κύπρος. Αυτό επιβάλλει μια 
υπεύθυνη πολιτική. Άλλωστε, 
εδώ που έχουμε φτάσει, δεν 
επιτρέπονται ανευθυνότητες 
και λαϊκισμοί. Το τουρκικό 
θηρίο τώρα αισθάνεται πληγω-
μένο. Και η λογική λέει ότι θα 
γίνει πιο επικίνδυνο…      

... Συνέχεια από σελίδα 1

ΘΕΣΗ

του Κέμπριτζ από το 1955 μέχρι το 1958 
(Barrister at Law Grays Inn 1958) και 
εργάστηκε για δεκαετίες ως δικηγόρος.

Υπήρξε επίσης μέλος της Επιτροπής 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από το 1962 
μέχρι και το 1965.

Παράλληλα με τη δικηγορία, ασχο-
λήθηκε ενεργά με τη Φυσική Ιστορία 
και την κυπριακή παράδοση αλλά και 
τη ζωγραφική.

Το 1984 ίδρυσε το πρώτο Μουσείο 
Θαλάσσιας Ζωής στην Κύπρο, στην Αγία 
Νάπα. Το 1987 παρουσίασε εκθέσεις κο-
χυλιών και υποβρύχιων φωτογραφιών 
στην πινακοθήκη Πιερίδη στην Αθήνα και 
στην Πύλη Αμμοχώστου στη Λευκωσία 
αντίστοιχα.

Το 1992, μαζί με τον Δημήτρη Πιερίδη, 
συστήνουν το Ίδρυμα Τορναρίτη – Πιερίδη 
Θαλάσσιας Ζωής, στο οποίο παραχώρησε 
ως δωρεά την προσωπική του συλλογή 
από απολιθώματα, κοχύλια και σπάνιο 
φωτογραφικό υλικό.

Το Ίδρυμα προχώρησε στη δημιουργία 
δύο ξεχωριστών Μουσείων. Το Μουσείο 
Θαλάσσιας Ζωής Τορναρίτη – Πιερίδη, το 
οποίο τώρα στεγάζεται στην Αγία Νάπα 
και φέρει το όνομα «Θάλασσα» και το 
Μουσείο Παλαιοντολογίας Τορναρίτη 
– Πιερίδη στις παλαιές αποθήκες στη 
Λάρνακα. Και τα δύο μουσεία είναι τα 
πρώτα του είδους τους στην Κύπρο, το 
δε «Θάλασσα» βραβεύθηκε από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση ως ένα από τα καλύτερα 
Μουσεία της Ευρώπης.

Ο Γιώργος Τορναρίτης συνέγραψε 
αρκετές μελέτες και βιβλία, μεταξύ των 
οποίων είναι και τα εξής: «Mediterranean 
Sea Shells Cyprus» (1987, παρουσίαση 
των κοχυλιών της Κύπρου), «Κοχύλια και 
Τέχνη» (2001, συσχετισμός της θαλάσσιας 
ζωής με την εικαστική δημιουργία), «My 
Cyprus Cats» (2002, περιγραφή της ιστο-
ρίας της γάτας στην Κύπρο), «My Boat» 
(2003, ένα οδοιπορικό στην Κύπρο της 
δεκαετίας του ’60 και ειδική αναφορά 
στην ανακάλυψη του πλοίου της 
Κερύνειας).

Ζωγράφιζε από το 
1965 και έχει εκθέ-
σει ατομικά, εκτός 
της Κύπρου, στην 
Αθήνα, το Λονδί-
νο και το Βερολί-
νο. Έλαβε επίσης 
μέρος σε πολλές 
ομαδικές εκθέ-
σεις ζωγραφικής 
στην Κύπρο και το 
εξωτερικό, αποσπώ-
ντας κατά κανόνα θετικές 
κριτικές. Έργα του βρίσκονται 
εκτεθειμένα σε μουσεία, πινακοθήκες και 
σημαντικές ιδιωτικές συλλογές.  

Το 1969 παρουσίασε έκθεση έργων 
του μαζί με τον γνωστό ζωγράφο John 
Corbidge στην Αμμόχωστο. Το 2009, μαζί 
με τον Τουρκοκύπριο ζωγράφο Hulusin 
Halit, παρουσίασε έκθεση στο Βερολίνο 
(10 Νοεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2009) 

στο  οίκημα του Heinrich Boll, ενός από 
τα πλέον γνωστά ιδρύματα της Γερμανίας. 
Το 2010 στο Ελληνικό Κέντρο του Λον-
δίνου παρουσίασε έκθεση Ζωγραφικής 
του με γενικό τίτλο «Memories and Hope 
of Cyprus», η οποία σημείωσε μεγάλη 
επιτυχία. Το 2015 παρουσίασε στο «Σπί-
τι της Κύπρου» στην Αθήνα την έκθεση 
ζωγραφικής του «Hope for Cyprus» - 
«Ελπίδα για την Κύπρο».

Το 2011 τού απονεμήθηκε από την 
κυπριακή Πολιτεία το μετάλλιο 

πολιτιστικής προσφοράς 
«Στασίνος», για την 

ίδρυση των μουσεί-
ων και γενικότερα 

για την πολύτιμη 
συνεισφορά του 
στον πολιτισμό 
της Κύπρου.

Η αναγνώριση 
προς το έργο του 

έρχεται και από το 
εξωτερικό, από την Ια-

πωνία, με την έκφραση 
συγχαρητηρίων προσωπικά 

από τον ίδιο τον Αυτοκράτορα 
Hirohito για το έργο του «Mediterranean 
Sea Shells Cyprus».

Ο Γιώργος Τορναρίτης ήταν γιος 
του  Κρίτωνα Τορναρίτη, του πρώτου 
Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και πατέρας του Κρίτωνα, του 
Νίκου, του Χριστόφορου και της Μαίρης 
Τορναρίτη.

Στην Αθήνα το 
τελευταίο αντίο 

Η κηδεία του αείμνηστου Γιώργου 
Τορναρίτη τελέστηκε χθες Σάββατο, στην 
Αθήνα. Σε ανακοίνωσή του ο υιός του, 
Νίκος Τορναρίτης, ανέφερε πως λόγω 
της πανδημίας η οικογένεια αποφάσισε 
να τελέσει την κηδεία και την ταφή του 
πατέρα τους στο πρώτο νεκροταφείο Αθη-
νών. «Ευχαριστούμε από καρδιάς για τη 
συμπαράσταση και τη συμμετοχή σας στο 
πένθος μας, οι ευχές και τα συλλυπητήριά 
σας μας χαρίζουν μεγάλη δύναμη για τη  
συνέχεια», πρόσθεσε στο μήνυμά του.  
Αντί στεφάνων, η οικογένεια κάλεσε τους 
τεθλιμμένους φίλους και συγγενείς του 
Γιώργου Τορναρίτη να προβούν σε ει-
σφορές στον Αντικαρκινικό σύνδεσμο 
Κύπρου στην ιστοσελίδα: http://www.
anticancersociety.org.cy/el/page/kane-
mia-eisfora. Για την Ελλάδα εισφορές 
γίνονται στο ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ για τα 
παιδιά με καρκίνο ή σε μια οικογένεια 
που γνωρίζετε και έχει ανάγκη.

Ανακοίνωση ΔΗΣΥ
Ο Πρόεδρος, η ηγεσία, η Κοινοβου-

λευτική Ομάδα και τα στελέχη του Δη-
μοκρατικού Συναγερμού εκφράζουν τα 
ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον 
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο κ. Νίκο Τορ-
ναρίτη, την οικογένεια και τους οικείους 
του, για την απώλεια του αγαπημένου του 
πατέρα Γιώργου Τορναρίτη.

Έφυγε από τη ζωή 
ο Γιώργος Τορναρίτης

Σ
ε βαθύ πένθος βυθί-
στηκε από την Πέμπτη 
το πρωί όλη η Κύπρος, 
μετά την είδηση του θα-
νάτου του διακεκριμένου 
δικηγόρου, συγγραφέα, 
συλλέκτη και εικαστικού, 

Γιώργου Τορναρίτη. Ο πατέρας του Κοι-
νοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΔΗΣΥ, 
Νίκου, του νομικού Κρίτωνα Τορναρίτη, του 
διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος 
του Ολυμπιακού, Χριστόφορου, πέθανε 
σε ηλικία 84 ετών, ενώ νοσηλευόταν στην 
Αθήνα. 

Την είδηση του θανάτου του μετέφε-
ραν στο κοινό μέσω αναρτήσεών τους στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τεθλιμμένα 
παιδιά του. «Σήμερα το πρωί έφυγε για το 
παντοτινό ταξίδι ο πατέρας μου Γιώργος 
Τορναρίτης. Τον Ευχαριστώ για όσα μας 
πρόσφερε και για όσα χάρισε στην κοι-
νωνία, την τέχνη και τον πολιτισμό. Από 
σήμερα αναπαύεται εν ειρήνη...», έγραψε 
την περασμένη Πέμπτη ο Νίκος Τορναρί-
της. «Πέθανε σήμερα το πρωί ο πατέρας 
μου. Πάει σε έναν καλύτερο κόσμο. Από 
σήμερα αναπαύεται εν ειρήνη...», έγραψε 
και ο Κρίτων Τορναρίτης. 

Διακεκριμένος συγγραφέας, 
συλλέκτης, εικαστικός και 
ιδρυτής μουσείων

Ο Γιώργος Τορναρίτης γεννήθηκε 
στη Λεμεσό, στις 2 Ιανουαρίου 1936 και 
αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο 
το 1953.

Σπούδασε νομικά στο Κολέγιο Τρίνιτι 
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Αναμφίβολα η απώλεια του Γιώργου Τορναρίτη αφήνει πίσω της ένα δυσα-
ναπλήρωτο κενό για το σύνολο της κυπριακής κοινωνίας. Όπως πολύ εύστοχα 
ανέφερε σε σχετική του ανακοίνωση ο ΔΗΣΥ, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια 
του κόμματος στην οικογένεια, ο Γιώργος Τορναρίτης υπήρξε μια εξέχουσα 
και πολυσχιδής προσωπικότητα, που υπηρέτησε τον τόπο με εντιμότητα, ήθος 
και απαράμιλλη θέληση για ανάδειξη πολλών πτυχών της κυπριακής ζωής, με 
αποτέλεσμα ν’ αφήνει πίσω του πλούσιο συγγραφικό αλλά και πολιτιστικό έργο. 
Πάντα ανήσυχος ως χαρακτήρας, εξωτερίκευε πολλά από τα ταλέντα του μέσω 
της τέχνης και ειδικότερα της ζωγραφικής, λαμβάνοντας μέρος με έργα του σε 
σημαντικές εκθέσεις ζωγραφικής στην Κύπρο και το εξωτερικό, με πιο πρόσφατη 
αυτή στο Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου, όπου παρουσίασε την έκθεσή του με 
γενικό τίτλο «Memories and Hope of Cyprus». Η εφημερίδα «Σημερινή» και το 
Συγκρότημα ΔΙΑΣ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια 
και τους οικείους του εκλιπόντος.

Δυσαναπλήρωτο κενό 
για την κυπριακή κοινωνία 



Και μια τέτοια είναι αυτή με τη Γαλλία, 
που περιλαμβάνει -βάσει πληροφοριών 
(άλλωστε αυτά δεν λέγονται δημόσια)- πολύ 
σημαντικές δυνητικές ενέργειες. Ενδεικτικά 
και όχι εξαντλητικά φέρεται να προνοεί:

•Χρήση κυπριακού λιμανιού ως ναύ-
σταθμο για πάγια παρουσία σκάφους του 
Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού. Ακούγεται 
έντονα ο χώρος του Λιμανιού Λάρνακας ή 
Λεμεσού, μέχρι να αναβαθμιστεί η ναυτική 
βάση στο Μαρί. Μάλιστα για το τελευταίο 
υπάρχει σκέψη για την επίταξη χώρου της 
Αρχής Λιμένων, δίπλα από την υφιστάμενη 
βάση, από την Ε.Φ., ώστε να διαμορφωθεί 
κατάλληλα για τις γαλλικές ανάγκες.

•Προνοείται στάθμευση και χρήση μέ-
ρους της Αεροπορικής Βάσης «Αντρέας 
Παπανδρέου» στην Πάφο από γαλλικά 
πολεμικά αεροσκάφη που επιχειρούν ή 

συμμετέχουν σε αποστολές στην ευρύτερη 
περιοχή.

•Το Παρίσι αναλαμβάνει σε πρώτο χρό-
νο να διοργανώσει μεγάλη αεροναυτική 
άσκηση στην περιοχή με στόχο την ανα-
βάθμιση της συμβατότητας των τακτικών 
που ακολουθούν τα δύο στρατεύματα.

•Αφήνει ανοικτό το παράθυρο για 
εξέταση από πλευράς Γαλλίας του ενδε-
χομένου ενίσχυσης της Δημοκρατίας με 
πλωτά σκάφη που αρμόζουν στο μέγεθος 
της χώρας.

•Θα προωθηθεί άμεσα αναβάθμιση 
των όποιων γαλλικών συστημάτων κατέχει 
η Ε.Φ. και θα εξεταστεί με τη μορφή του 
κατεπείγοντος η ανάγκη για πρόσθετα τε-
λευταίας γενιάς συστήματα, όπως είναι το 
ραντάρ που θα καλύπτει το σύνολο της 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυτογνωσία...
Στο πλαίσιο των στρατηγικών πολιτικών 

της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει ο 
ρεαλισμός να είναι το δόγμα, το οποίο θα 
ακολουθείται απαρασάλευτα. Και αυτό το 
δόγμα επιβάλλει να λεχθεί ότι ναι μεν η 
αμυντική συνεργασία Γαλλίας - Κύπρου είναι 
σημαντικότατη, αλλά σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να θεωρηθεί και ως πανοπλία 
πλήρους θωράκισης της Δημοκρατίας. Όπως 
εξηγούσαν διεθνολόγοι, που ναι μεν δεν 
είδαν -γιατί δεν δικαιούνται- τη συμφω-
νία, αλλά ερμήνευσαν τα όσα λέχθηκαν 
και ακούστηκαν, άλλο είναι η συνεργασία 
και άλλο η συμμαχία. Η ειδοποιός διαφορά 
της συμμαχίας από τη συνεργασία είναι 
πως περιλαμβάνει και ρήτρα αμοιβαίας 
αμυντικής συνδρομής. Δηλαδή θα δέσμευε 
το Παρίσι ότι σε περίπτωση τουρκικής επι-

θέσεως (τέτοια θα μπορούσε να θεωρηθεί 
και η θαλάσσια εισβολή) θα δεσμευόταν 
ότι θα παράσχει κάθε δυνατή στρατιωτική 
βοήθεια για απόκρουσή της.

Αυτό είναι κάτι που δεν περιλαμβάνεται 
προφανώς στη συνεργασία, υπέδειξαν οι ίδιες 
πηγές, υποσημειώνοντας όμως πως αφέθηκαν 
κάποια προς αυτήν την κατεύθυνση σχόλια 
από τον Μακρόν, γεγονός που συντηρεί το 
ενδεχόμενο κάτι τέτοιο να μπορούσε να ανα-
πτυχθεί στην πορεία του χρόνου.

Πάντως, για να έχουν αξία τέτοιες στρα-
τηγικές κινήσεις, δεν πρέπει, μας υπο-
δείχθηκε, να εξαντλούνται σε μία χώρα, 
κατευθύνοντας τη σκέψη μας στην ανάγκη 
παρόμοιων συνεργασιών και με το Ισρα-
ήλ και με την Αίγυπτο, στη βάση πάντα 
των τριμερών σχημάτων που έχουν ήδη 
διανύσει αρκετό δρόμο.

Της Κυριακής

Το Θέμα 3

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
charalambousc@ 
sigmatv.com

Τ
ο νερό στ’ αυλάκι για ου-
σιαστική αναβάθμιση του 
επιπέδου ασφάλειας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, 
έναντι δυνητικών εχθρών 
και κυρίως προκλήσε-
ων που έχουν τουρκικό 

όνομα, βάζει η νέα αμυντική συμφωνία 
Λευκωσίας  - Παρισιού, η οποία  τέθηκε 
σε ισχύ από την 1η Αυγούστου.

Η ανακοίνωση της έναρξης ισχύος προ-
κάλεσε  -αναμενόμενα θα έλεγε κάποιος-  
ευφορία, καθότι ο Εμμανουέλ Μακρόν και 
η Γαλλία έδειξαν όλο αυτό το διάστημα να 
είναι το κυριότερο και πιο έμπιστο στή-
ριγμα της Κύπρου στους ευρωπαϊκούς 
κόλπους,  όπου παίζεται το μεγάλο παιχνίδι 
των τουρκικών προκλήσεων.

 
Υπάρχει δρόμος…

Τέτοιου είδους συμφωνίες βεβαίως 
κρίνονται στην πράξη και όχι στα όσα ανα-
φέρονται είτε στο χαρτί είτε, κυρίως, στις 
δημόσιες τοποθετήσεις. Και εν αναμονή 
αυτών των επί του εδάφους πλέον απο-
δείξεων, η Λευκωσία είναι και παραμένει 
ευάλωτη στις τουρκικές μεθοδεύσεις.

Η δε γνωστή τακτική της Άγκυρας, όταν 
πιέζεται, να επιλέγει την εξωτερίκευση της 
ισχύος και του θυμού της στην αδύναμη 
Κύπρο, ανεβάζει περαιτέρω τους φόβους 
ότι το επόμενο διάστημα η Λευκωσία θα 
βρεθεί στη δίνη. Εντός λοιπόν αυτού του 
πλέγματος που πάει ξανά να δημιουργηθεί 
με τα Ελληνοτουρκικά να φλέγονται ξανά, 
θα κριθεί και η βούληση της Γαλλίας να 
μετατρέψει σε πράξη τα όσα δημοσίως 
δηλώνει, ότι δηλαδή δεν θα επιτρέψει να 
εκχωρηθεί, εκούσια ή ακούσια, ο έλεγχος 
της Ανατολικής Μεσογείου σε ένα τρίτο 
κράτος, δηλαδή την ταραχοποιό (όλοι το 
αναγνωρίζουν πλέον) Άγκυρα.

 
Προοπτικές με… ισχύ

Η αλήθεια είναι πως οι προοπτικές που 
διανοίγονται, αυτήν ειδικά την περίοδο, 
λόγω και της περιρρέουσας ατμόσφαι-
ρας που δημιουργεί ο ισλαμοφασίστας 
Ερντογάν, είναι οι καλύτερες από ποτέ. 
Γιατί εκ του ρίσκου αστάθειας που αυτές 
δημιουργούν, νομιμοποιούν αμυντικές 
συνεργασίες μεταξύ χωρών που μοιρά-
ζονται τις ίδιες αρχές και αξίες.

ΔΥΝΗΤΙΚΑ “GAME CHANGING” Η ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  - ΠΑΡΙΣΙΟΥ

Άξονας ασφάλειας με γαλλικό άρωμα

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ 
ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΟ 
ΝΗΣΙ ΑΝΕΒΑΖΕΙ 
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ  
ΕΛΛΙΠΟΥΣ, ΟΥΤΩΣ 
Ή ΑΛΛΩΣ, ΘΩΡΑ-
ΚΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑΣ

Σημαντική εξέλιξη 
θεωρείται για 

τις γεωπολιτικές 
ισορροπίες της 

περιοχής η έναρξη 
ισχύος αμυντικής 

συμφωνίας μεταξύ 
Γαλλίας και Κύπρου. 

Τώρα χρειάζεται 
επέκταση αυτών των 

συνεργασιών 

09.08.2020



Η 
Ανατολική Μεσόγειος βρί-
σκεται υπό καθεστώς 
στρατιωτικοποίησης, 
λόγω του μεγάλου συ-
νωστισμού πολεμικών 
πλοίων, με τις εξελίξεις 
να είναι ραγδαίες και να 

απαιτούν τη δημιουργία συνθηκών απο-
τροπής. Και αυτό διότι η μερική συμφωνία 
Ελλάδας - Αιγύπτου προσφέρει μεν στην 
Αθήνα ένα νομικό και πολιτικό εργαλείο 
για την ανατροπή των τετελεσμένων, τα 
οποία η Τουρκία επιδίωξε να επιβάλει 
με το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, όμως η 
Άγκυρα διακόπτει τις προσπάθειες διαλό-
γου, εκδίδει  navtex στην περιοχή  Ρόδου 
και Καστελορίζου, και απειλεί ότι, όποιος 
εισέλθει στη ζώνη του μνημονίου, θα τιμω-
ρείται. Την ίδια στιγμή, όπως πληροφορίες 
αναφέρουν, ολοκληρώθηκε η Τετραμερής 
στρατιωτική συνεργασία Γαλλίας, Ελλάδας, 
Ιταλίας και Κύπρου.  

   Τι σημαίνει η μερική συμ-
φωνία Ελλάδας - Αιγύπτου  

Την περασμένη Τετάρτη, σε μια αιφ-
νίδια κίνηση, η Ελλάδα υπέγραψε μερική 
συμφωνία για τον καθορισμό ΑΟΖ με την 
Αίγυπτο. Εάν επιχειρούσε κάποιος να κα-
ταγράψει τα βασικά σημεία της συμφωνίας 
αυτής, θα επισήμαινε  τα εξής: 

1. Ελλάδα και Αίγυπτος υπέγραψαν 
μερική και όχι καθολική συμφωνία για 
την ΑΟΖ τους. Συμφώνησαν εκεί όπου 
δεν διαφωνούν και άφησαν ανοικτή τη 
διαπραγμάτευση για τις υπόλοιπες περιοχές.   

2. Η Ελλάδα επιδιώκει να ανατρέψει 
το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο. Ενισχύει τα 
νομικά και διπλωματικά της επιχειρήματα 
εντός και εκτός της ΕΕ και δη στον ΟΗΕ. 
Εφόσον η ΕΕ θεωρεί ότι το τουρκο-λιβυκό 
μνημόνιο είναι αντίθετο με το Διεθνές Δίκαιο 
της Θάλασσας και η συμφωνία Ελλάδας – 
Λιβύης εναρμονισμένη με αυτό, η Αθήνα 
μπορεί πλέον να εμφανίζεται διπλωματικά 
και νομικά ενισχυμένη. Εντός και εκτός 
της ΕΕ. Σε περίπτωση ελληνοτουρκικού 
διαλόγου, η Ελλάδα αφαιρεί το πλεονέ-
κτημα του τετελεσμένου γεγονότος που η 
Άγκυρα είχε επιτύχει με το τουρκο-λιβυκό 

μνημόνιο, το οποίο στήριζε και θα συνεχίσει 
να στηρίζει με τη στρατιωτική της ισχύ.   

3. Για τη μερική συμφωνία δεν λαμβά-
νονται υπόψη η μισή Ρόδος και ολόκληρο 
το Καστελόριζο. Επί τούτου, τονίζονται τα 
εξής: Α) Συνεχίζεται η διαπραγμάτευση. Β) 
Εάν ήταν εύκολα τα πράγματα, τότε θα ήταν 
καθολική η συμφωνία και όχι μερική. Γ) 
Η Ελλάδα δεν χάνει τα δικαιώματά της επί 
του Καστελορίζου, αλλά είναι πρόδηλο το 
πρόβλημα καθολικής συμφωνίας με την 
Αίγυπτο. Η μερική συμφωνία είναι απο-
τέλεσμα σύγκλισης συμφερόντων κυρίως 
στο θέμα της Λιβύης και της προσπάθειας 
αποδυνάμωσης της Τουρκίας.

Επί των ανωτέρω θα πρέπει να επιση-
μανθούν τα εξής: Το μνημόνιο Τουρκίας 
- Λιβύης θεωρείται παράνομο επειδή είναι 
αντίθετο με το άρθρο 121, παρ. 2 του Δι-
καίου της Θάλασσας, που καθορίζει ότι τα 
νησιά και δη τα κατοικημένα έχουν πλήρη 
επήρεια. Δηλαδή πλήρη δικαιώματα επί 
της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, η οποία 
είναι ipso facto. Η Τουρκία μπορεί τώρα 
να ισχυριστεί ότι η αδυναμία της Ελλάδας 
και της Αιγύπτου να περιλάβουν το Καστε-
λόριζο σχετίζεται με την έλλειψη πλήρους 

επήρειάς του. Βεβαίως, η Ελλάδα μπορεί 
να ισχυριστεί ότι αναγνωρίστηκε η μισή 
Ρόδος και σε περιοχή της Κρήτης πλήρης 
επήρεια. Από τουρκικής και αιγυπτιακής 
πλευράς, γίνεται λόγος ότι η Αίγυπτος δεν 
θέλει την υπογραφή πλήρους συμφωνίας 
για να μη συγκρουστεί με την Τουρκία.         

4. Εκ των πραγμάτων δημιουργείται μια 
ζώνη, και μάλιστα γκρίζα, αφού τελεί υπό 
διαπραγμάτευση στο τριεθνές και πέραν 
αυτού, μεταξύ Καστελορίζου και Κύπρου. 
Είναι πρόδηλο ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, 
δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα να ενώσει 
την ΑΟΖ της με αυτήν της Κύπρου, εκτός 
και αν συναινέσει και η Αίγυπτος. Η ζώνη 
αυτή μπορεί να καθοριστεί είτε μεταξύ της 
Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Κύπρου, είτε 
μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγύπτου, αλλά 
με τη διαβούλευση και σύμφωνη γνώμη της 
Ελλάδας. Η Συμφωνία αναφέρει ότι είναι 
δεσμευτική για τα μέρη και δεν υπόκειται 
σε καταγγελία, απόσυρση ή αναστολή για 
κανένα λόγο. Μπορεί, δε, να τροποποιηθεί 
με συμφωνία των μερών. Εάν ένα από τα 
δυο κράτη (Ελλάς π.χ.) θέλει να υπογράψει 
ΑΟΖ με τρίτο κράτος (Κύπρος), στο τέλος 
της ημέρας πρέπει να διαβουλευθεί  με 

την Αίγυπτο. Το ίδιο ισχύει και αν η Αίγυ-
πτος ή η Ελλάδα θέλουν να καθορίσουν 
ΑΟΖ με την Τουρκία. Θεωρητικά, και με 
βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας,  
η περιοχή ανήκει στην Ελλάδα εάν γίνει 
δεκτή η πλήρης επήρεια του Καστελορίζου 
και της Κρήτης. Κάτι τέτοιο είναι για την 
Τουρκία, σιωπηρώς μεν, ουσιαστικώς δε, 
αιτία πολέμου. Το γεγονός ότι η Ελλάδα 
δεν έχει καθορίσει την υφαλοκρηπίδα της 
και δεν έχει καταθέσει σχετικό έγγραφο 
στα Ην. Έθνη δίνει το δικαίωμα να γίνεται 
λόγος για διαφιλονικούμενη περιοχή, με 
ό,τι αυτό σημαίνει διπλωματικά, νομικά 
και άλλως πως.  

5. Οι περιοχές στις οποίες η Τουρκική 
Εταιρεία Πετρελαίων ισχυρίζεται ότι έχει 
δικαιώματα εκμετάλλευσης εμπίπτουν στο 
ελληνικό τμήμα της συμφωνίας με την 
Αίγυπτο. Οπότε ακόμη και αν συνεχίσει 
τις προκλήσεις της η Άγκυρα, δεν εμπλέ-
κεται πρακτικά η Αίγυπτος. Στο χειρότε-
ρο σενάριο η Ελλάδα θα βρεθεί μόνη της 
αντιμέτωπη με την Τουρκία, εκτός και αν 
οι συνθήκες στη Λιβύη καθορίσουν τις 
εξελίξεις αλλιώς. Ποια είναι η διαφορά τού 
σήμερα με το αύριο; Μέχρι χθες η Ελλάδα 
δεν είχε συμφωνία με την Αίγυπτο. Τώρα 
έχει. Εάν ο τουρκικός στόλος ή τα τουρκικά 
ερευνητικά σκάφη εισέλθουν εντός της 
ελληνικής ΑΟΖ, όπως αυτή υπεγράφη με 
την Αίγυπτο, η Αθήνα δεν θα έχει άλλη 
επιλογή, εκτός από την υπεράσπιση των 
ειδικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων 
με ό,τι αυτό σημαίνει.    

6. Είναι σαφής η σύμπλευση συμφε-
ρόντων Ελλάδας- Αιγύπτου στο θέμα της 
Λιβύης. Αυτό έχει στρατηγικό χαρακτήρα. 

7.  Η Άγκυρα προχώρησε σε τερματι-
σμό των προσπαθειών για τον καθορισμό 
ατζέντας προκειμένου να αρχίσει ελλη-
νοτουρκικός διάλογος. Ταυτοχρόνως, η 
Ελλάδα επιδιώκει μεν να ακυρώσει το 
τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, όμως, χωρίς 
να αποδέχεται κάτι τέτοιο η Άγκυρα, η 
οποία δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε 
νέα στρατιωτικοποίηση της περιοχής του 
τουρκο-λιβυκού μνημονίου. Διότι, πέραν 
του Διεθνούς Δικαίου, στις διεθνείς σχέσεις 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η ισχύς. 

Της Κυριακής

Πολιτική 4
ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΌΣ ΠΌΛΕΜΙΚΩΝ ΣΤ’ ΑΝΌΙΚΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΌΥ ΚΑΙ ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΜΕΡΌΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η στρατιωτικοποίηση της Ανατολικής 
Μεσογείου και η συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου

ΓΙΑΝΝΌΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

yiannos10@gmail.com

ΤΕΤΡΑΜΕΡΉΣ: Ή 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΜΕΣΟ-

ΓΕΙΟΣ ΧΩΡΙΣΤΉΚΕ 
ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΖΩΝΕΣ, 
ΑΠΟ ΤΉΝ ΚΡΉΤΉ 

ΩΣ ΤΉΝ ΚΎΠΡΟ, ΜΕ 
ΚΟΙΝΕΣ ΑΕΡΟΝΑΎ-
ΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ    

Βελτίωση και 
ολοκλήρωση της 

συμφωνίας και όχι 
υπόσκαψη

Τι κερδίζει η Ελλάδα 
και η Αίγυπτος 

Γεννιέται πρόβλημα 
ασφάλειας και πώς;  

Δίνει η νέα συμφωνία 
νομικά εργαλεία 

δράσης στην Ελλάδα;
    

Δημιουργείται νέα 
γκρίζα ζώνη ή όχι και 

πού;   
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Ισχύς, Ίμια, διπλωματικό 
και νομικό πλεονέκτημα 

Συνεπώς, η κίνηση της Ελλάδας είναι 
μεν σύμφωνη με το Διεθνές Δίκαιο, αλλά 
δεν επιλύει το πρόβλημα με την Τουρκία. 
Και εξηγούμε: Τι θα συμβεί εάν η Τουρ-
κία προχωρήσει σε έρευνες στη βάση του 
τουρκο-λιβυκού μνημονίου; Ή η Ελλάδα 
θα προχωρήσει σε αποτροπή και κρίση 
ή η Ελλάδα θα υποχωρήσει ή θα πάμε 
σε πάγωμα της περιοχής. Δεν θα ανήκει 
στην πράξη σε κανένα. Θα είναι όπως τα 
Ίμια. Θεωρητικά θα ανήκει στην Ελλάδα, 
η οποία όμως δεν θα μπορεί να σηκώσει 
σημαία. Από την άλλη, εάν η Ελλάδα  σπεύ-
σει να μπει σε περιοχή την οποία θεωρεί 
ως δική της με βάση το Διεθνές Δίκαιο, 
αλλά επέμβει στρατιωτικά η Τουρκία, τότε 
θα πάμε σε κρίση και πόλεμο ή θα πα-
γώσει η περιοχή. Ή θα επέμβουν τρίτοι. 
Η περιοχή θα γίνει διαφιλονικούμενη!   

Βεβαίως, εάν η συμφωνία Ελλάδας - 
Αιγύπτου γίνει δεκτή από την ΕΕ ή και 
από τις ΗΠΑ και τη διεθνή κοινότητα, τότε 
η Ελλάδα έχει σαφές νομικό και διπλωμα-
τικό πλεονέκτημα. Και αυτός θα πρέπει να 
είναι ο στόχος της Αθήνας. 1. Επικύρωση 
από τις δυο χώρες. 2. Υποβολή στην ΕΕ 
για να ανατραπεί και το τουρκο-λιβυκό 
μνημόνιο. Έτσι, θα μπορεί η Ελλάδα να 
ζητήσει κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας 
εάν η τελευταία συνεχίσει την ένταση.    

ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία 
Σε αυτό το σκηνικό παραμένουν οι 

ακόλουθες σταθερές: Πρώτον, οι ΗΠΑ 
δεν ευνοούν τη σύγκρουση μεταξύ δυο 
χωρών του ΝΑΤΟ. Δεύτερον, η Γερμανία 
δεν θέλει να σκάσει στα χέρια της 
δικής της Προεδρίας στην ΕΕ 
μια ελληνοτουρκική βόμ-
βα, που θα έχει αρνητι-
κές επιπτώσεις στην 
ίδια την ΕΕ, η οποία 
θα πρέπει να λάβει 
καθοριστικές απο-
φάσεις για την ίδια 
της την αξιοπιστία 
και συνοχή. Τρίτον, 
η Γαλλία έχει διαφο-
ρετικά συμφέροντα με 
την Τουρκία και επιθυμεί 
να διαδραματίσει ηγετικό 
ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο.           

Ολοκλήρωση Τετραμερούς 
και το περιεχόμενό της   

Παράλληλα με τη μερική συμφωνία 
Αιγύπτου - Ελλάδας, κάποιες ώρες προη-
γουμένως: Α) Η Κύπρος έκλεινε στρατιωτική 

συμφωνία με τη Γαλλία. 
Β) Ολοκληρωνόταν η 

τετραμερής συνερ-
γασία Γαλλίας, Ελ-
λάδας, Ιταλίας και 
Κύπρου για κοινές 
περιπολίες εντός 
της Ανατολικής 

Μεσογείου. Συ-
ναφείς πληροφορίες 

αναφέρουν ότι η Ανα-
τολική Μεσόγειος έχει 

χωριστεί σε τρεις θαλάσσιες 
ζώνες από τα νότια της Κρήτης 

ώς την περιοχή της Κύπρου. Εντός των 
ζωνών αυτών θα διενεργούνται κοινές πε-
ριπολίες πλοίων, ακόμη και αεροσκαφών 
για τη συλλογή πληροφοριών, την ασφάλεια 
της ναυσιπλοΐας,  την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, την ενεργειακή ασφάλεια 

κλπ. Η Κύπρος θα συνεισφέρει κυρίως 
υποδομές.

Υποδομές της Κύπρου
Οι όποιες επιφυλάξεις της Ιταλίας 

έχουν  αρθεί και μάλλον η συνεργασία 
αυτή θα ανακοινωθεί λίαν συντόμως, περί 
το τέλος του μήνα. Η Κύπρος θα παρέχει 
τις υποδομές της. Το ίδιο και η Ελλάδα, η 
οποία θα έχει και αεροναυτική συμμετοχή.  
Κυρίαρχο ρόλο σε αυτήν τη συνεργασία θα 
έχει η Γαλλία, η οποία θεωρεί ότι η Κύπρος 
μπορεί να αποτελέσει μια σταθερή βάση 
για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
της στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν 
αυτής.  Όπως επισημαίνεται, η συνεργασία 
αυτή είναι ανοικτή και για άλλα κράτη και 
αποτελεί εμπόδιο στην πλήρη τουρκική 
κυριαρχία στην περιοχή και δη στον έλεγχο 
των ενεργειακών πηγών.              

Τονίζονται τα ανωτέρω, διότι 
στόχος είναι η βελτίωση και η 
ολοκλήρωση της συμφωνίας 

Ελλάδας - Αιγύπτου, περιλαμβα-
νομένης και της Κύπρου, και όχι η 
υπόσκαψή της. Επιπροσθέτως είναι 
πρόδηλη η στρατιωτικοποίηση της 
περιοχής μας και δη της Κύπρου, που 

τελεί υπό κατοχή. Είναι, δε, αφέλεια να 
πιστεύει κάποιος ότι εάν η Τουρκία 
για τον οποιονδήποτε λόγο θέλει να 
προκαλέσει νέα ένταση και κρίση θα 
σπεύσει οποιοσδήποτε τρίτος να μας 
σώσει, εάν εμείς δεν επενδύσουμε στις 
ένοπλες δυνάμεις. Ποιος θα μας σώσει 
εάν εμείς δεν θέλουμε να σωθούμε οι 

ίδιοι; Προβληματικό είναι και το εξής: 
Να αποδέχεται η Κυβέρνηση ότι έχει 
αποτύχει η πολιτική του κατευνασμού, 
να μιλά για αποτροπή και να θέλει 
διάλογο στη βάση του Κραν  Μοντανά, 
δηλαδή της διαδικασίας εκείνης που 
έχει σηματοδοτήσει την αποτυχία του 
επί χρόνια εξευμενισμού… 

Ενώ η τετραμερής συνεργασία ασφά-
λειας ολοκληρωνόταν και η Ελλάδα υπέ-
γραφε μερική συμφωνία με την Αίγυπτο, 
η θαλάσσια περιοχή της Κύπρου,  και 
δη η ΑΟΖ της, εμφάνιζε και εμφανίζει 
εικόνα πλήρους στρατιωτικοποίησης, 
λόγω του συνωστισμού πολεμικών πλοίων 
διαφορετικών εθνικοτήτων. Κάθε κράτος 
ενεργεί για τα δικά του συμφέροντα και 
όχι για να προστατεύσει την Κυπριακή 
Δημοκρατία, η οποία παραμένει σε με-
γάλο βαθμό αθωράκιστη. Στοιχεία που 
έχουμε στην κατοχή μας καταγράφουν ότι 
στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και πέριξ αυτής υπάρχουν επτά πολεμικά 
σκάφη της Τουρκίας, επτά της Unifil, 
επτά ρωσικά και άλλα οκτώ τουρκικά 

πολεμικά σκάφη ναυλοχούνται σε λιμάνια 
της Τουρκίας όπως είναι η Αττάλεια, το 
Τασουτσού και η Μερσίνα. Το «Ορούτς 
Ρέις» παραμένει στο Τασουτσιού με τα 
υποστηρικτικά του πολεμικά σκάφη, όπως 
και το γεωτρύπανο «Σερτάο». Λίγο πιο 
πέρα στην Κρήτη έχουμε το αεροπλανο-
φόρο «Αϊζενχάουερ» με 12 πολεμικά, 
που το συνοδεύουν. Σε αυτό το σκηνικό 
προστίθεται και ο στρατός κατοχής. Απού-
σες από τον θαλάσσιο χώρο της Κύπρου 
είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Αληθές 
είναι ότι, την ώρα της τελευταίας κρίσης, 
η φρεγάτα «Κανάρης» αποδεσμεύτηκε  
από τη UNIFIL και,  αφού έφτασε στη 
Λεμεσό για ανεφοδιασμό, τέθηκε κάτω 
από εθνικές διαταγές. Η ουσία, βεβαίως, 

παραμένει. Η Κύπρος και στην ξηρά και 
στη θάλασσα είναι στρατιωτικοποιημένη, 
και όταν χρειαστεί και στον αέρα, λόγω 
της εύκολης δράσης της τουρκικής πο-
λεμικής αεροπορίας. Είναι πρόδηλον 
ότι  η απουσία ελληνικής και κυπριακής 
αποτροπής είναι εκείνη που επιτρέπει 
στην Τουρκία να αλωνίζει στην Κυπρι-
ακή ΟΑΖ, να απειλεί, να εκβιάζει και να 
επιδιώκει τη δημιουργία τετελεσμένων. 
Γιατί ο τουρκικός στόλος δρα ανενόχλητος 
στην κυπριακή ΑΟΖ; Διότι δεν υπάρχει 
αποτροπή. Εφαρμόζεται ο εξευμενισμός 
και η λογική της ανοχύρωτης πολιτείας, 
που κλιμακώνουν την τουρκική απειλή 
και αυξάνουν τις πιθανότητες κρίσης 
εκβιασμών και τετελεσμένων.  

Αποτροπή και εξευμενισμός 

Συνωστισμός πολεμικών πλοίων



υφασμένο για την Αγία Σοφία, που δωρί-
στηκε στο ναό από τον Πρόεδρο Ερντογάν. 
Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ερντογάν 
μοιάζει με «ένα πρόσωπο που ονομάζεται 
χαλίφης από την Ισλαμική Ούμα (κοινότητα 
των πιστών)».

Οι συμβολισμοί 
και τα επόμενα βήματα

Στην  ομιλία του μετά από συνεδρία-
ση του υπουργικού συμβουλίου στις 27 
Ιουλίου, ο Ερντογάν προειδοποίησε για τα 
επόμενα βήματα μετά τη μετατροπή  της 
Αγίας Σοφίας. «Ναι, ενεργώντας σύμφω-
να με την εντολή και την υπόσχεση του 
Αλλάχ, θα στραφούμε στο επόμενο έργο 
αφού ολοκληρώσουμε τη δουλειά που 
έχουμε. Φέραμε ξανά την Αγία Σοφία, 
το όνειρό μας για 86 χρόνια, μαζί με το 
Κοράνι, την προσευχή και στο τέμενος. 
Τώρα είναι η ώρα να στραφούμε σε άλλες 
αποστολές  που θα κάνουμε για το έθνος 
μας και για όλη την ανθρωπότητα », είπε.

Ο Τούρκος Πρόεδρος ξεκίνησε τη 
μουσουλμανική προσευχή  του διαβά-
ζοντας  αποσπάσματα από το Κοράνι, 
και αργότερα ο Αλί Ερμπάς, επικεφαλής 
του Diyanet του κρατικού οργανισμού 
θρησκευτικών υποθέσεων της Τουρκίας,  
συνέχισε το κήρυγμα. Από τη μουσουλ-
μανική προσευχή προβλήθηκε και σχο-
λιάστηκε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Αλί 
Ερμπάς κρατούσε ένα σπαθί, σύμβολο 
οθωμανικής παράδοσης, που συμβολίζει 
την κατάκτηση. «Η λειτουργία εκ νέου της 

Αγίας Σοφίας… είναι η επιστροφή ενός 
ιερού τόπου, που είχε αγκαλιάσει τους 
πιστούς για πέντε αιώνες, στην αρχική 
του λειτουργία», δήλωσε ο Ερμπάς, που 
άφησε μάλιστα αιχμές κατά του Μουσταφά 
Κεμάλ αναφερόμενος στη δήλωση του 
Σουλτάνου Μεχμέτ Β’, ότι κάθε άτομο που 
χρησιμοποίησε τον χώρο  για σκοπούς 
άλλους εκτός από τζαμί θα καταδικασθεί.

Ο κρυμμένος 12ος Ιμάμης
Ποιες είναι όμως άραγε αυτές οι άλ-

λες εργασίες προς την ανθρωπότητα, που 
υπόσχεται ο Ερντογάν; Προκειμένου να 
αποκρυπτογραφήσει κάποιος τις δηλώ-

σεις Ερντογάν είναι απαραίτητες ορισμένες 
βασικές ισλαμικές θεολογικές γνώσεις και 
εσχατολογικές εικασίες. Ανεξάρτητα από το 
αν κάποιος πιστεύει ή όχι στα θρησκευτικά 
αφηγήματα, η εσχατολογία είναι πολύ δημο-
φιλής αφήγηση τόσο στον χριστιανικό αλλά 
πολύ περισσότερο στον μουσουλμανικό 
κόσμο και δεν μπορεί να αγνοηθεί για την 
επιρροή που ασκούν στους  πιστούς.  Για  
τους Οθωμανούς, η μετατροπή της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί συμβόλιζε τη μεταφορά 
εξουσίας από τη μεγαλύτερη Ανατολική 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στα χέρια του ίδιου 
του 12ου Ιμάμη, του οποίου οι εκπρόσω-
ποι δεν ήταν άλλοι από τους Οθωμανούς 
Σουλτάνους, οι οποίοι επίσης διεκδικού-
σαν το χαλιφάτο για τον εαυτό τους από 
τους Αββασίδες. Η τοποθεσία στην οποία  
εξαφανίστηκε ο λεγόμενος 12ος ιμάμης, 
απόγονος του Μωάμεθ, Μοχάμεντ Αλ Μα-
χντί, γνωστός και ως «κρυμμένος ιμάμης», 
είναι διφορούμενη. Σύμφωνα με τις πρώ-
τες οθωμανικές παραδόσεις, ο Οθωμανός 
Σουλτάνος Μεχμέτ Β’, ο Πορθητής, αποφά-
σισε να επιτεθεί στην Κωνσταντινούπολη 
μόνο αφού πείστηκε από τον πνευματικό 
σύμβουλό του, τον Σούφι Ακσεμσέντιν, ότι 
ο 12ος Ιμάμης ήταν κρυμμένος  μέσα στο  
οθωμανικό κατακτητικό του ασκέρι.

Γέννηση και 
κατάργηση χαλιφάτου

Ιστορικά με τον όρο χαλιφάτο υπο-
νοείται το πολιτικο-θρησκευτικό εκεί-
νο κράτος, που διαμορφωνόταν από 

τη μουσουλμανική κοινότητα και τους 
διαφορετικούς λαούς που είχε υπό την 
κυριαρχία της η ισλαμική αυτοκρατορία, 
κατά τους αιώνες που ακολούθησαν τον 
θάνατο του προφήτη Μωάμεθ το 632. 
Το όνομα αντλείται από την αραβική 
λέξη χαλίφα (χαλίφης), που σημαίνει 
«υπηρέτης του θεού» ή «διάδοχος του 
Προφήτη του».

Μετά την πτώση της Κωνσταντινού-
πολης το 1453, ο Σουλτάνος Μεχμέτ Β’ 
έλαβε ουσιαστικά τον τίτλο «Καίσαρας της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας», που πλέον 
υποδήλωνε ότι  το οθωμανικό κράτος 
θεωρούσε τον εαυτό του ως  τη συνέ-
χεια, μέσω της κατάλυσης, της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Ως εκ τούτου, για τους 
Οθωμανούς, η πτώση της Κωνσταντι-
νούπολης θεωρήθηκε ως εκπλήρωση 
μιας προφητείας για τους Οθωμανούς 
σουλτάνους που δικαιολογούσαν την κυ-
ριαρχία τους στον αραβικό και μη αραβικό 
μουσουλμανικό κόσμο. Οι σουλτάνοι που 
ακολούθησαν τον Πορθητή χαρακτηρί-
στηκαν ως εκπρόσωποι του κρυμμένου 
δωδέκατου ιμάμη με την ιδιότητά τους 
ως μουσουλμάνοι χαλίφηδες. Μετά την 
κατάληψη της Βαγδάτης από τους Μογγό-
λους, η κεντρική διοίκηση του ισλαμικού 
κόσμου πέρασε στους Μαμελούκους 
κυβερνήτες της Αιγύπτου και από εκεί 
στους σουλτάνους της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας, το 1517. Προτεραιότητες 
αυτής της κεντρικής διακυβέρνησης ήταν 
η επιβολή του νόμου (Σαρία), η άμυνα και 

η επέκταση της επικράτειας του Ισλάμ, 
και η γενική επίβλεψη σε οικονομικά 
θέματα. Ο όρος «χαλιφάτο» καταργήθηκε 
το 1924, από τον Μουσταφά Κεμάλ.

Ερντογάν και 
έλευση προφήτη

Οι πνευματικοί μέντορες του Ερ-
ντογάν στα ανώτερα κλιμάκια του ΑΚΡ 
θεωρούν πως η μετατροπή της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί  έγινε για την υποστήριξη 
της επιστροφής του Μαχντί (προφήτη).  
Μελετητές θεωρούν πως αυτή η θρη-
σκευτική προσέγγιση συνδέει ιδεολογικά 
την Τουρκία του Ερντογάν με το Ιράν  και 
έτσι ενώνονται τα δύο μεγάλα κέντρα για 
το μη-Αραβικό Σουνιτικό και το Σιιτικό 
Ισλάμ κάτω από έναν κοινό στόχο. Ο Ερ-
ντογάν βλέπει τον εαυτό του ταγμένο στην 
«ιερή αποστολή» να συνενώσει όλους 
τους μουσουλμάνους. Ο συμβολισμός 
των πράξεών του είναι μήνυμα όχι στις 
ηγεσίες των ισλαμικών κρατών, αλλά 
κυρίως στη λαϊκή βάση και τους θρη-
σκευόμενους μουσουλμάνους. Όλες οι 
ενέργειές  του εξυπηρετούν τον πιο πάνω 
σκοπό. Από τη χειρονομία της Rabbia  
για τη Μουσουλμανική Αδελφότητα της 
Αιγύπτου, το «κλείσιμο» του ματιού στους 
Ουιγούρους Μουσουλμάνους,  τη φιλία 
με το Πακιστάν και το Κατάρ μέχρι  και  
το ύπουλο  παιχνίδι κατά τη διάρκεια της 
έρευνας  της δολοφονίας Κασόγκι  για να 
υπονομεύσει την εικόνα του Σαουδάραβα 
Πρίγκιπα Μπιν Σαλμάν.

Της Κυριακής
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Η σχέση Ερντογάν 
με τον κρυμμένο 12ο  Ιμάμη

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@ 
sigmalive.com 

Το  περιοδικό Gercek 
Hayat, που ανήκει στη 

φιλοκυβερνητική ομάδα 
μέσων ενημέρωσης της 
Υeni Safak, είχε εξώ-
φυλλο κόκκινη σημαία 
του χαλιφάτου από την 
Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία με το σύνθημα: 

«Ελάτε μαζί για το Χαλι-
φάτο. Αν όχι τώρα, πότε; 

Αν όχι εσείς, ποιος;» 

ΑΝΟΙΞΕ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΗ-
ΜΑ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑ-
ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ 
ΧΑΛΙΦΑΤΟΥ 

09.08.2020

H 
μετατροπή της Αγί-
ας Σοφίας σε τζαμί από 
τον Τούρκο Πρόεδρο 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν και την ισλαμική 
Κυβέρνηση ΑΚΡ με τη 
στήριξη των Γκρίζων 

Λύκων εγκαινίασε και την έναρξη δημοσίου 
διαλόγου στην Τουρκία για επανίδρυση 
του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Ήδη στην Τουρ-
κία, την εβδομάδα που πέρασε, ξέσπασε 
μια τεράστια αντιπαράθεση με αφορμή 
τη  δημοσίευση ενός φιλοκυβερνητικού 
περιοδικού που αναφέρει ξεκάθαρα στο 
εξώφυλλο πως έφτασε η ώρα για το χαλι-
φάτο. Συγκεκριμένα, το περιοδικό Gercek 
Hayat, που ανήκει στη φιλοκυβερνητι-
κή ομάδα μέσων ενημέρωσης της Υeni 
Safak, είχε εξώφυλλο κόκκινη σημαία 
του χαλιφάτου από την Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία με το σύνθημα: «Ελάτε μαζί 
για το χαλιφάτο. Αν όχι τώρα, πότε; Αν 
όχι εσείς, ποιος;». Με αυτά τα δεδομένα, 
κανείς δεν πρέπει να υποτιμά το τελικό 
αποτέλεσμα που μπορεί να έχει η επίκληση 
του θρησκευτικού συναισθήματος και η 
καλλιέργεια του φανατισμού των λαών 
από αυταρχικές ηγεσίες.

«Χαλίφης» 
σε τυρκουάζ χαλιά

Η απήχηση και ο αντίκτυπος  που είχε 
το εξώφυλλο του Gercek Hayat, με 10.000 
περίπου συνδρομητές, ήταν  τεράστιο γε-
γονός που ανάγκασε τον Εκπρόσωπο του 
κυβερνώντος ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, να προ-
βεί σε διευκρινίσεις. «Η Δημοκρατία της 
Τουρκίας είναι ένα δημοκρατικό, κοσμικό 
και κοινωνικό κράτος, που διέπεται από το 
κράτος δικαίου. Είναι λάθος να δημιουργού-
με πολιτική πόλωση σχετικά με το πολιτικό 
καθεστώς της Τουρκίας. Η δημοκρατία μας 
είναι η κόρη των ματιών μας. Η ανθυγιεινή 
συζήτηση και πόλωση στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης από χθες σχετικά με το πολιτικό 
μας καθεστώς δεν περιλαμβάνεται στην 
ατζέντα της Τουρκίας», έγραψε στο twitter o 
Τσελίκ, προσπαθώντας να διασκεδάσει τις 
αντιδράσεις. Ο Κεμάλ Οζέρ, ο συντάκτης του 
περιοδικού, δήλωσε  ότι το Χαλιφάτο ήταν 
η ένωση μουσουλμάνων και όχι αντίπαλος 
της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Στο ίδιο 
πλαίσιο διερωτήθηκε για πόσο καιρό ακόμη  
θα θεωρείται προκλητική η  υπεράσπιση 
της ενότητας των Μουσουλμάνων. Την 
ίδια ώρα, η Yeni Safak, η ναυαρχίδα της  
προπαγάνδας Ερντογάν  που ανήκει στον 
όμιλο Αλμπαϊράκ, διαφήμισε ένα τυρκουάζ  
χαλί  2.000 τετραγωνικών μέτρων, ειδικά 

Η ανησυχία Ισραήλ
Δεν είναι άλλωστε τυχαία η γεωπολιτική σύγκρουση Ηνωμένων Αραβικών 

Εμιράτων και Σαουδικής Αραβίας με Τουρκία και Ιράν, καθώς αμφότερες διεκ-
δικούν να καταστούν επίκεντρο και λίκνο του Ισλάμ.  Μέσα από αυτό το πρίσμα 
θα πρέπει να ερμηνεύεται και ανησυχία  των Εβραίων, οι οποίοι χαρακτήρισαν 
με άρθρο-καταπέλτη στην Jerusalem Post  την Τουρκία ως το νέο Ιράν και μια 
κλιμακούμενη απειλή για το Ισραήλ. Γνωρίζουν πολύ καλά οι Εβραίοι ότι η 
μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί στέλνει μήνυμα προς τους υπόλοιπους 
μουσουλμάνους για τη διατήρηση του τεμένους Αλ Άκσα και  της Ιερουσαλήμ 
ως Ιερής Πόλης του Ισλάμ. Για την ολοκλήρωση όμως του νεο-οθωμανικού 
σχεδίου η προσοχή  αναμένεται να στραφεί το επόμενο διάστημα πιο έντονα στον 
προσεταιρισμό των Ινδών Μουσουλμάνων προκειμένου να εξασφαλιστεί στη 
συνέχεια και η δημόσια υποστήριξη από τις αραβικές μοναρχίες του Κόλπου. 
Η βεντέτα που άνοιξε ο Ερντογάν μαζί με την Ινδία για το ζήτημα του Κασμίρ 
είναι ο προπομπός αυτής της εξέλιξης.

Προφητολογίες και υποκρισία
Μέσα στον μουσουλμανικό αραβικό κόσμο αλλά και στην Τουρκία και το Ιράν 

υπάρχει εμποτισμένη η ιδέα της αποκατάστασης της «Χρυσής Εποχής», όπου ο ισλα-
μικός πολιτισμός θα αποτελεί  κόμβο  για την οικονομική, επιστημονική, τεχνολογική, 
πολιτιστική και καλλιτεχνική πρόοδο. Αυτή η πεποίθηση συνδέεται άμεσα με την 
εσχατολογική προσδοκία για  έλευση του Μαχντί. Μια μελέτη του 2012 από το Pew 
Forum για τη θρησκεία και τη δημόσια ζωή με έδρα τις ΗΠΑ αποκάλυψε ότι πάνω από 
670 εκατομμύρια μουσουλμάνοι αναμένουν ότι ο Μαχντί και ο Ιησούς θα εμφανιστούν 
πριν από το 2050. Συνοψίζοντας, πολλοί είναι αυτοί που χλευάζουν όσους επικαλούνται 
χριστιανικές-ορθόδοξες  προφητείες για εθνικά ζητήματα. Γνωρίζουν  μάλιστα απ’ έξω 
με λεπτομέρεια σε διαφορετικές παραλλαγές  τις εν λόγω προφητολογίες, π.χ. Κοσμά 
Αιτωλού του Πάτερ Παϊσίου  και σε κάθε ευκαιρία που τους προσφέρεται εκχυδα-
ΐζουν τη χριστιανική πίστη. Την ίδια ώρα όμως είναι οι ίδιοι που δεν βρίσκουν λέξη 
να ξεστομίσουν  όταν οι εσχατολογικές προφητείες στο Ισλάμ εργαλειοποιούνται από  
την Τουρκία ως αντικείμενο γεωπολιτικής στρατηγικής. 
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«Εμείς οι Λιβανέζοι νομίζαμε ότι μπορούμε 
ν’ αντεπεξέλθουμε σε όλα. Κάναμε λάθος»

ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΑ-
ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΩΡΑ 
ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ ΕΙΝΑΙ 
ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΑ ΣΤΟΥΣ NEW 
YORK TIMES, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΡΙΘΜOYN ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΝΑ 
ΔΕΚΑΕΤΙΑ, ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΤΡΑ-
ΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΤΩΣΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ
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Ό
ποιος γνωρίζει 
τον Λίβανο έχει 
ακούσει ότι οι 
Λιβανέζοι είναι 
ανθεκτικοί στις 
δοκιμασίες. Μια 
φήμη που έχει 

κερδηθεί υπερβαίνοντας μια μεγάλη 
και πολυετή λίστα προκλήσεων: έναν 
15-ετή εμφύλιο, πολιτικές εντάσεις με τη 
Συρία, πολέμους με το Ισραήλ αλλά και 
την κατάρρευση των κρατικών υποδομών.

Η οικονομική κατάρρευση, που επι-
δεινώθηκε από την κρίση του κορωνο-
ϊού τον προηγούμενο Μάρτιο, είναι η 
τελευταία καταστροφή που έχει συμβεί 
στον λαό του Λιβάνου. 

Χρόνια οικονομικών ελιγμών και 
κακοδιαχείριση του χρέους από πλευ-
ράς κυβέρνησης, των τραπεζών και της 
Κεντρικής Τράπεζας οδήγησαν σε 
μια εξάντληση των συναλλαγματικών 
αποθεμάτων της χώρας, και τα οποία 
προκάλεσαν υποτίμηση της λιβανέζικης 
λίρας -για χρόνια συνδεδεμένη με το 
δολάριο- κατά 80% από τον Οκτώβριο 
του 2019 μέχρι σήμερα.

Οι άνθρωποι έχουν χάσει αποταμι-
εύσεις ζωής μέσα σε μια νύχτα και οι 
τιμές των τροφίμων και των βασικών 
αγαθών έχουν αυξηθεί πάνω από 50% 
για τρίτο συνεχόμενο μήνα.

 Η οικονομία του Λιβάνου βασίζεται 
στις υπηρεσίες. 

Η χώρα παράγει λίγα και εισάγει 
πολλά. 

 Η κατακόρυφη πτώση της λιβανέζι-
κης λίρας και η έλλειψη πρόσβασης σε 
δολάρια σημαίνει ότι πολλά καταστή-
ματα δεν μπορούν να αντέξουν πλέον 
οικονομικά και να παραμείνουν ανοιχτά. 

Οι μισθοί - που δεν έχουν μειωθεί 
εντελώς - έχουν χάσει την αγοραστική 
τους δύναμη. 

Ο τουρισμός, που κάποτε ήταν ένας 
από τους πυλώνες της οικονομίας, έχει 
πληγεί σοβαρά τους τελευταίους μήνες 
από την επιδείνωση της πολιτικής και 
οικονομικής κατάστασης αλλά και της 
πανδημίας.

 Σχεδόν 1.000 εστιατόρια αναγκάστη-
καν να κλείσουν και 25.000 άνθρωποι 
έχασαν τη δουλειά τους μόνο στον τομέα 
της εστίασης. 

Τα εμβάσματα, τα οποία κάποτε 
έφερναν αρκετά δολάρια στη χώρα 
και βοηθούσαν στην αντιστάθμιση του 
ελλείμματος προϋπολογισμού, έχουν 
μειωθεί εδώ και κάποια χρόνια λόγω 
των χαμηλών τιμών του πετρελαίου 
στον Κόλπο, όπου εργάζονται πολλοί 
Λιβανέζοι. Στοιχεία για το 2020 δεν 
υπάρχουν ακόμη, αλλά τα εμβάσματα 
πρόκειται να είναι μειωμένα λόγω της 
έλλειψης εμπιστοσύνης στις τράπεζες 
και των ταξιδιωτικών περιορισμών, που 
δεν επιτρέπουν χρήματα να φτάσουν 
στη χώρα, είτε μέσω τραπεζικών είτε 
μέσω ιδιωτικών μετακινήσεων.

Αποτέλεσμα όλων των πιο πάνω εί-
ναι ότι μεγάλο μέρος της μεσαίας τάξης 
-περί τα 3,25 εκατομμύρια άνθρωποι, 
ή το 65% της χώρας- έχει γλιστρήσει 
στη φτώχια. 

Οι φτωχοί είναι τώρα άποροι. Βρί-
σκονται κοντά στην πείνα. 

 Έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ομά-

δες στο Facebook, με ανθρώπους που 
επιδιώκουν να ανταλλάξουν ό,τι έχουν, 
για να εξασφαλίσουν αυτό που τόσο 
απεγνωσμένα χρειάζονται: φανταχτερά 
φορέματα για βρεφική φόρμουλα, ένα 
σύνολο ποτηριών για μια σακούλα ρυζιού. 
Ένας άνδρας λήστεψε ένα φαρμακείο για 
να εξασφαλίσει πάνες για το μωρό του. 
Ένας άλλος λήστεψε κάποιον με μαχαίρι 
μόνο για να επιστρέψει στον τελευταίο με 
λυγμούς και μια συγγνώμη, λέγοντας ότι 
δεν είναι σε θέση να ταΐσει την οικογένειά 
του κι ότι έκανε αυτήν την πράξη για να 
επιβιώσει.

Οι μαζικές διαμαρτυρίες που ξέσπασαν 
στις 17 Οκτ. 2019 -ενάντια στη διαφθορά 
της κυρίαρχης ελίτ και του σεχταριστικού 
συστήματος που υποστηρίζουν- κατάφεραν 
να ανατρέψουν την κυβέρνηση, όμως η 
νέα κυβέρνηση που διορίστηκε στη θέση 
της έχει κάνει ελάχιστα για να ανακουφί-
σει ή να αντιμετωπίσει τις επιδεινούμενες 
συνθήκες διαβίωσης.

Η δυστυχία είναι πλέον αισθητή σε 
ολόκληρη τη χώρα, στις σειρές των κα-
ταστημάτων με κλειστά παράθυρα, στα 
σκουπίδια που συσσωρεύονται σε διαφο-
ρετικές γειτονιές καθώς οι βασικές υπηρε-
σίες του κράτους χάνονται στο σκοτάδι των 
νυχτερινών δρόμων της Βηρυτού, όπου 
περικοπές ηλεκτρικού ρεύματος διαρκούν 
πολλές φορές 20 ώρες την ημέρα.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι 
αυτή είναι η ίδια Βηρυτός που έχει δει τόσες 
πολλές δόξες για την απαράμιλλη και πολυ-
διαφημισμένη στα δυτικά μίντια, κουλτούρα 
των μπαρ της και τη νυχτερινή ζωή.

Τα άρθρα αυτά επανειλημμένα πλασάρανε 
τον ίδιο μύθο που είμαστε τόσο πρόθυμοι 
να πιστέψουμε για τον εαυτό μας εμείς οι 
ίδιοι: οι Λιβανέζοι ξέρουν πώς να χορεύουν 
ενώ οι σφαίρες πετούν, πώς να επαναπροσ-
διορίσουν ακόμη και αποθήκες πολέμου 
σε νυχτερινά κέντρα, πώς να βρουν έναν 
τρόπο γύρω από κάθε έλλειψη επειδή οι 
Λιβανέζοι είναι επινοητικοί και ανθεκτικοί. 

Είναι μια ιδέα που έχει χρησιμεύσει τόσο 
ως παρηγοριά για τις δύσκολες συνθήκες 
διαβίωσης που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, 
όσο και ως ένα σημείο υπερηφάνειας για 
το πόσο αποτελεσματικά διαχειριζόμαστε 
τα προβλήματά μας.

Αλλά τώρα έχει καταστεί σαφές ότι δεν 
υπάρχει τίποτα πραγματικά ανθεκτικό για 
τον Λίβανο, εκτός από τους πολιτικούς 
και τους αρχαίους πολεμάρχους του, οι 
οποίοι αρνούνται να παραιτηθούν, ακό-
μη και αφού η κερδοσκοπία τους έχει 
χρεοκοπήσει τη χώρα και τον λαό της. 

Και ενώ οι τράπεζες του Λιβάνου έχουν 
από καιρό θεωρηθεί ανθεκτικές από τους 
οικονομολόγους, η σημερινή κατάσταση 
αποκαλύπτει ότι αυτή η ονομασία ανήκει 
μόνο στους ίδιους τους τραπεζίτες.

Ακόμη και το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο, ο λεγόμενος «δανειστής της έσχα-
της ανάγκης,» δεν μπορεί να φέρει τις 
τράπεζες να συμφωνήσουν σχετικά με 
τον έλεγχο των οικονομικών ατασθαλιών 
τους, για να ξεκλειδωθεί ένα δάνειο. Δύο 
υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι έχουν μέχρι 
στιγμής παραιτηθεί λόγω των καθυστε-
ρημένων διαπραγματεύσεων. 

Ένας από αυτούς, ο Alain Bifani, πρώ-
ην γενικός διευθυντής του Υπουργείου 
Οικονομικών, αποκάλυψε ότι οι τραπε-
ζίτες έχουν βγάλει λαθραία κοντά στα 6 
δισεκατομμύρια δολάρια εκτός χώρας, 
την ίδια στιγμή που απαγορεύουν σε 
μικρούς καταθέτες να αποσύρουν έως 
και 100 δολάρια.

Η Christine Tohme είναι επιμελήτρια 

και ιδρυτής του Ashkal Alwan, ενός οργα-
νισμού που υποστηρίζει την τοπική τέχνη 
και πολιτιστική παραγωγή. 

Ξεκίνησε να λειτουργεί από το αυτο-
κίνητό της το 1993, δύο χρόνια μετά το 
τέλος του εμφυλίου πολέμου. 

Τα τελευταία 27 χρόνια, παρά την έλλειψη 
κρατικής χρηματοδότησης, ο οργανισμός 
«έτρεξε» ένα αναγνωρισμένο πρόγραμμα 
σπουδών τέχνης που δέχεται αιτούντες από 
όλο τον κόσμο. Φέτος, το πρόγραμμα ανα-
γκάστηκε να λήξει νωρίς, όταν τα κεφάλαια 
που προορίζονταν για φοιτητές κατασχέ-
θηκαν από τις τράπεζες. «Όλοι δουλέψαμε 
τόσο σκληρά για να κάνουμε τα πράγματα 
καλύτερα και να δούμε πού είμαστε τώρα», 
δήλωσε η κ. Tohme.

«Είμαι τόσο λυπημένη, που δεν μπορώ 
να ονειρευτώ ή να δω κάποιο μέλλον. 
Είμαι εξαντλημένη».

Αυτή η εξάντληση είναι η ίδια στις 
φωνές και τα πρόσωπα όλων όσων συ-
ναντώ. Ίσως η ανθεκτικότητα ήταν πάντα 
το ψέμα που έχουμε τροφοδοτήσει και 
συνεχίζουμε να λέμε στον εαυτό μας για 
να συνεχίσουμε να λειτουργούμε κάτω 
από ένα κράτος τόσο διεφθαρμένο, που 
δεν μπορεί να παρέχει το ελάχιστο, είτε 
δημόσιο είτε κοινωνικό.

Ένα κράτος που νοιάζεται τόσο λίγο 
για τους πολίτες του, που ολιγώρησε να 
δώσει οικονομική βοήθεια -την οποία είχε 
υποσχεθεί στις πεινασμένες οικογένειες 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας- μέχρι η 
υποτίμηση να μειώσει την πραγματική 
αξία της από τα $180 σε περίπου $50. 

Και τότε δεν διανεμήθηκε ποτέ.
Οι διαμαρτυρίες στα τέλη του 2019 

ήταν απόδειξη ότι η άρνηση αποδοχής του 
μύθου περί λιβανέζικης ανθεκτικότητας 
είναι επίσης άρνηση αποδοχής των συν-
θηκών που καθιστούσαν ευθύς εξ αρχής 
απαραίτητο να βασιστούμε στην ιδέα αυτή. 

Η άρνηση εξεύρεσης ιδιωτικών λύσεων 
σε προβλήματα που πρέπει δικαίως να 
επιλυθούν από το κράτος. 

Αν τα πράγματα φαίνονται ζοφερά τώρα, 
τουλάχιστον υπάρχει το ακόλουθο: έχου-
με τελικά καταλάβει και αναγνωρίσει ο 
καθένας μας ότι αυτός ο μύθος για την 
ανθεκτικότητά μας είναι μια δικαιολογία 
και μια ανεπιτυχής παρηγοριά, για μια 
ζωή που την ζούμε μόνο κατά το ήμισυ 
κι ανεξάρτητα από το πόσο ελκυστικός 
τελικά μπορεί να ακούγεται αυτός ο μύθος.

 Εδώ ο αυθεντικός σύνδεσμος: https://
www.nytimes.com/2020/08/03/opinion/
lebanon-coronavirus-economy.html
*ΛΙΒΑΝΕΖΑ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ/ 
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 LINA MOUNZER*



Σ
τις 4 Αυγούστου 2020, 
η Βηρυτός χτυπήθηκε 
από εξαιρετικά σφοδρές 
εκρήξεις. Σκότωσαν πέραν 
των 100 ατόμων και προ-
κάλεσαν τραυματισμούς 
σε χιλιάδες άλλους. Ταυ-

τόχρονα, ισοπέδωσαν κτήρια, ανατίναξαν 
αυτοκίνητα, ρύπαναν την ατμόσφαιρα 
και δημιούργησαν αντηχήσεις στην ευ-
ρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ).

Οι αρχικές ενδείξεις υποδεικνύουν ότι οι 
εκρήξεις πυροδοτήθηκαν από εκατοντάδες 
τόνων νιτρικού αμμωνίου. Ας ελπίσουμε 
ότι οι ακριβείς αιτίες θα φανούν με τον 
χρόνο και ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Εν το μεταξύ, αυτό το φρικτό περιστα-
τικό υπογραμμίζει ότι η ΚΔ βρίσκεται σε 
μιαν από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του 
κόσμου, όπου, στο άψε-σβήσε, η προστα-
σία της δημόσιας υγείας, το δικαίωμα στη 
ζωή και ο σεβασμός προς την ιδιωτική 
περιουσία κινδυνεύουν να υποσκαφτούν.

Συνεπώς, οι κάτοικοι της ΚΔ ζουν με το 
καθημερινό ρίσκο ότι, ξαφνικά, μπορεί να 
υποστούν μια θανατηφόρα απειλή από, με-
ταξύ άλλων κινδύνων, μια βίαιη στρατιωτική 
επιχείρηση, μια τρομοκρατική επίθεση ή 
μια πράξη εγκληματικής αμέλειας, όπως 
αυτήν που οδήγησε στην έκρηξη στο Μαρί, 
στην ΚΔ, στις 11 Ιουλίου 2011.

Η έκρηξη στο Μαρί οδήγησε στον θά-
νατο των 13 ατόμων και στην επακόλουθη 
καταδίκη τού τότε Υπουργού Άμυνας, μ. 
Κώστα Παπακώστα (Για εκείνο το θέμα, δείτε 
το άρθρο μου της 20.10.2018, «Η «ομαλο-
ποίηση της αποκλίσεως» στην Κυπριακή 
Δημοκρατία», στο https://simerini.sigmalive.
com/article/2018/10/20/e-omalopoiese-
tes-apokliseos-sten-kupriake-demokratia/).

«Η ΦΡΊΚΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΑΥ-
ΓΟΥΣΤΟΥ ΜΑΣ ΥΠΕΝ-
ΘΥΜΊΖΕΊ, ΑΝ ΚΑΊ 
ΕΜΜΕΣΑ, ΟΤΊ Η ΚΔ 
ΑΠΕΊΛΕΊΤΑΊ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΤΟΥΡΚΊΚΟ ΠΥΡΗΝΊΚΟ 
ΑΝΤΊΔΡΑΣΤΗΡΑ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΊ ΣΕ 
ΜΊΑ ΣΕΊΣΜΊΚΗ ΘΑ-
ΛΑΣΣΊΑ ΠΕΡΊΟΧΗ ΤΗΣ 
ΝΟΤΊΑΣ ΤΟΥΡΚΊΑΣ, ΣΤΟ 
ΑΚΊΟΥΓΊΟΥ, ΠΕΡΊΠΟΥ 
100 ΧΊΛΊΟΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕΊΑ ΣΤΑ 
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΒΟΡΕΊΑ 
ΕΔΑΦΗ ΜΑΣ»
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Οι εκρήξεις στη Βηρυτό προοιωνίζονται 
μια μελλοντική καταστροφή στο Άκιουγιου;

Τουρκο-ρωσική συνεργασία
Λαμβάνοντας υπόψη την αρκετά μικρή 

απόσταση των περίπου 200 χιλιομέτρων 
μεταξύ Βηρυτού και Λάρνακας, η φρίκη 
της 4ης Αυγούστου μάς υπενθυμίζει, αν 
και έμμεσα, ότι η ΚΔ απειλείται από τον 
τουρκικό πυρηνικό αντιδραστήρα που 
κατασκευάζεται σε μια σεισμική θαλάσσια 
περιοχή της νότιας Τουρκίας, στο Άκι-
ουγιου, περίπου 100 χιλιόμετρα από 
την Κερύνεια στα κατεχόμενα βόρεια 
εδάφη της ΚΔ.

Στο Άκιουγιου, σύμφωνα με τον Διεθνή 
Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, ολοκλη-
ρώνεται ένα τουρκο-ρωσικό έργο, για το 
οποίο η Ρωσία είναι «ο εγγυητής».

Το καθεστώς Ερντογάν στοχεύει να 
ενεργοποιήσει τον πυρηνικό αντιδραστήρα 
το 2023, ως μέρος των τελετών που θα 
σηματοδοτήσουν την εκατονταετηρίδα 
της εγκαθίδρυσης της Δημοκρατίας της 
Τουρκίας. Ωστόσο, η Τουρκία δεν είναι 
κράτος μέλος σε πολλές συμβάσεις για 
το Δίκαιο της Θάλασσας, την πυρηνική 
ενέργεια, την πυρηνική ασφάλεια, την 
περιβαλλοντική δικαιοσύνη, τη διεθνή 
ποινική δικαιοσύνη κ.λπ.

Για παράδειγμα, η Τουρκία δεν έχει 
υπογράψει τη Σύμβαση Espoo του 1991 
για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό Πλαίσιο, 
της οποίας πρωταρχικός στόχος είναι η 
αποφυγή των ζημιών στο περιβάλλον 
πριν συμβούν. Επίσης, η Τουρκία δεν 
έχει υπογράψει την Κοινή Σύμβαση του 
1997 για την Ασφάλεια Διαχείρισης των 
Αναλώσιμων Καυσίμων και των Ραδιε-
νεργών Αποβλήτων.

Εξίσου ανησυχητικό είναι κάτι σχετικό. 
Η Τουρκία και η Ρωσία είναι τα μόνα από 
τα 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της 

Ευρώπης που δεν έχουν υπογράψει τη 
Σύμβαση του Aarhuus του 1998 για την 
Πρόσβαση σε Πληροφορίες, τη Συμμε-
τοχή του Κοινού στη Λήψη Αποφάσεων 
και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για 
Περιβαλλοντικά Θέματα.

Μήπως οι τουρκικές και ρωσικές 
κυβερνήσεις θέλουν να κρύψουν ενο-
χοποιητικά στοιχεία; Όποια και να εί-
ναι η απάντηση, αυτές οι κυβερνήσεις 
συνεργάζονται στενά και μυστικά στον 
τομέα της πυρηνικής ενέργειας.

Υπό τέτοιες απαράδεκτες συνθήκες, αν 
ο νέος πυρηνικός αντιδραστήρας ενεργο-
ποιηθεί στο Άκιουγιου και, μετέπειτα, για 
οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αμέλεια, σεισμό 
ή τρομοκρατική επίθεση), υποστεί κατα-
στροφή παρόμοια με αυτές λόγω αμέλειας 
στον αντιδραστήρα στο Chernobyl στην 
τότε Σοβιετική Ένωση στις 26 Απριλίου 
1986, λόγω σεισμού στον αντιδραστήρα 
στη Fukushima Daiichi στην Ιαπωνία στις 
11 Μαρτίου 2011, λόγω αμέλειας στη 
ναυτική βάση στο Μαρί στην ΚΔ στις 11 
Ιουλίου 2011, και για λόγους που διερευ-
νώνται στη Βηρυτό, στον Λίβανο, στις 4 
Αυγούστου 2020, μπορεί να σκοτωθούν 
άτομα και να μολυνθεί το περιβάλλον της 
γύρω περιοχής, συμπεριλαμβανομένου 
αυτού της ΚΔ.

Περαιτέρω, εξαιτίας της ραδιενέργει-
ας που θα εκπέμπεται από οποιαδήπο-
τε καταστροφή στο Άκιουγιου, ίσως θα 
χρειαστεί να εκκενωθεί όλη η Νήσος 
Κύπρος, συμπεριλαμβανομένων των δύο 
υπολειμμάτων της βρετανικής Αποικίας 
του Στέμματος της Κύπρου.

(Γι’ αυτά το θέματα, δείτε τα άρθρα μου 
«Ο τουρκικός πυρηνικός σταθμός στο 
Akkuyu απειλεί την ΚΔ;», της 27.4.2019 
και «Η πυρηνική απειλή ως ‘Δαμόκλει-

ος σπάθη’ επάνω από την Κύπρο»,  της 
23.2.2020) στο https://simerini.sigmalive.
com/article/2019/4/27/o-tourkikos-
purenikos-stathmos-sto-akkuyu-apeilei-
ten-kd/ και https://simerini.sigmalive.
com/article/2020/2/23/e-purenike-
apeile-os-damokleios-spathe-epano-
apo-ten-kupro/ αντίστοιχα).

Εν όψει αυτών των κινδύνων, η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η ΚΔ έχουν 
υιοθετήσει μια χαλαρή προσέγγιση.

 
Η ΕΕ

Στις 15 Απρίλιου 2015, τέθηκαν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισμένες αξιέ-
παινες ερωτήσεις από τον Μίλτο Κύρκο, 
ευρωβουλευτή από την Ελλάδα. Παρακάτω 
είναι μία από αυτές:

«Στις 14 Απριλίου [2015], η Τουρκία 
ξεκίνησε στην περιοχή Άκιουγιου, που 
βρίσκεται στα μικρασιατικά παράλια, την 
κατασκευή του πρώτου της πυρηνικού 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Οι τέσσερεις αντιδραστήρες του σταθμού 
αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το 
2020 [Τώρα, το αναμενόμενο έτος έναρ-
ξης είναι το 2023.] Πολλοί φορείς στην 
Τουρκία, αλλά και σε γειτονικές χώρες, 
έχουν επισημάνει ότι η κατασκευή πυ-
ρηνικών σταθμών σε μια ιδιαίτερα σει-
σμογενή περιοχή, κυριολεκτικά πάνω 
από ενεργό σεισμογενές ρήγμα, θέτει σε 
μεγάλο κίνδυνο την ευρύτερη περιοχή.

»Με δεδομένα τα παραπάνω, ερωτάται 
η Επιτροπή: Ανησυχεί για το ενδεχόμενο 
κατασκευής πυρηνικών εργοστασίων σε 
ιδιαίτερα σεισμογενείς περιοχές κοντά 
στα ευρωπαϊκά σύνορα;..».

Στις 1 Ιουνίου 2015 δημοσιεύτηκε 
μια απάντηση του κ. Arias Caνete, «εξ 
ονόματος της [Ευρωπαϊκής] Επιτροπής», 

που περιέλαβε τις ακόλουθες λέξεις που 
επιλέχθηκαν προσεκτικά, προφανώς για 
να μην ενοχληθεί η Τουρκία, υποψήφια 
χώρα για ένταξη στην ΕΕ, κατοχική δύ-
ναμη στον βορρά της ΚΔ και πυρηνικός 
συνέταιρος της Ρωσίας:

«Η Επιτροπή γνωρίζει ότι έχουν διατυ-
πωθεί ανησυχίες σχετικά με την κατασκευή 
πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 
στο Άκιουγιου… Ούτως ή άλλως, η Επι-
τροπή δεν είναι αρμόδια να τοποθετηθεί 
όσον αφορά την καταλληλότητα των πε-
ριοχών κατασκευής πυρηνικών σταθμών 
σε τρίτες χώρες».

Από το 2015, η ΕΕ δεν έχει κάνει 
τίποτα επί της ουσίας για να εμποδίσει 
την κατασκευή του πυρηνικού αντιδρα-
στήρα στο Άκιουγιου .Ούτε έχει επιβάλει 
οποιεσδήποτε κυρώσεις κατά της Τουρκία 
εξαιτίας της ανεπαρκούς συμπεριφοράς 
της στο πλαίσιο της πυρηνικής ενέργειας 
και της ύποπτης επιλογής της τοποθεσίας 
του νέου αντιδραστήρα – απέναντι από 
την ΚΔ.

Συνεπώς με αυτήν την αδράνεια προς 
όφελος της Τουρκίας, το θέμα του Άκιου-
γιου συνήθως αγνοείται από στελέχη της ΕΕ 
όταν μιλούν δημόσια. Παράδειγμα είναι η 
λεπτομερής δήλωση του κ. Charles Michel, 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου, σε συνέντευξη Τύπου ενώπιον του 
Προέδρου Ερντογάν στις Βρυξέλλες, στις 
9 Μαρτίου 2020. Ο Πρόεδρος Michel 
δεν είπε τίποτα για τη μακροπρόθεσμη 
απειλή από το Άκιουγιου. Ούτε ανέφερε 
την τότε άμεση απειλή από τον κορωνοϊό 
(COVID-19) και τη συνεχιζόμενη απειλή 
από την τουρκική κατοχή των βορείων 
εδαφών της ΚΔ. Έτσι, σε μια κρίσιμη 
στιγμή της ιστορίας, ο Πρόεδρος Michel 
αποδείχτηκε ανίκανος.

Η ΚΔ
Όσον αφορά τον κ. Νίκο Αναστασι-

άδη, Πρόεδρο της ΚΔ, είχε μια χρυσή 
ευκαιρία να εκφράσει τις ανησυχίες του 
για τον τουρκικό πυρηνικό αντιδραστή-
ρα στο Άκιουγιου, που κατασκευάζεται 
με την υποστήριξη του Κρεμλίνου, όταν 
μίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της 
Ρωσίας στις 30 Ιουλίου 2020. Ωστόσο, 
στις λεπτομερείς γραπτές «Δηλώσεις του 
Κυβερνητικού Εκπροσώπου» της ΚΔ γι’ 
αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία, δεν 
σημειώθηκε καμία ρητή αναφορά στον 
αντιδραστήρα που, αργά η γρήγορα, θα 
ενεργοποιηθεί και θα απειλεί την ΚΔ.

Από την πλευρά του, το μόνο που απο-
κάλυψε το Κρεμλίνο στην ανάλογη ρωσική 
προεδρική δήλωση ήταν ότι «ο [Πρόεδρος] 
Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία 
με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, Νίκο Αναστασιάδη, με πρωτοβουλία 
της κυπριακής πλευράς».

Αυτή η ρωσική οξύτητα δεν εμπνέει 
καμία εμπιστοσύνη ότι ο Πρόεδρος Πούτιν 
νοιάζεται για την ΚΔ.

Στο Άκιουγιου, σύμφωνα 
με τον Διεθνή Οργανισμό 
Ατομικής Ενέργειας, ολο-
κληρώνεται ένα τουρκο-

ρωσικό έργο, για το οποίο 
η Ρωσία είναι «ο εγγυητής»

09.08.2020

Εν όψει της εμβρυϊκής ρωσο-τουρ-
κικής πυρηνικής συμμαχίας, που 
κρυσταλλώθηκε στο Άκιουγιου, 

η προφανή διπλωματική αδράνεια της 
ΕΕ και της ΚΔ είναι παράλογη, περίεργη 
και ανησυχητική.

Μήπως η εξήγηση βρίσκεται στις 
φιλο-ρωσικές συμπάθειες τόσο των 
Κομμουνιστών και άλλων «αριστερών» 
με εναπομένουσα στοργή για την παρω-
χημένη Σοβιετική Ένωση όσο και των 
Καπιταλιστών και άλλων «δεξιών» που 
καρπούνται τα λεφτά των Ρώσων; Μήπως 

η εξήγηση βρίσκεται στον μακρόχρονο 
κατευνασμό της Τουρκίας;

Όποια και να είναι η αιτία, η ΕΕ και η ΚΔ 
πρέπει να αλλάξουν στρατηγική. Τώρα. Εάν 
ο πυρηνικός αντιδραστήρας στο Άκιουγιου  
ενεργοποιηθεί και, στη συνέχεια, εκραγεί 
σε μια επανάληψη ή μια παραλλαγή των 
θανατηφόρων εκρήξεων στο Μαρί και στη 
Βηρυτό, θα είναι αργά. Πολύ αργά.

Τελειώνω, λοιπόν, καλώντας τους 
Προέδρους Michel και Αναστασιάδη να 
εξακριβώσουν αν, έστω και αργά, η ΕΕ πρό-
κειται να αναλάβει αυστηρά μέτρα ενόψει 

της επικείμενης απειλής από το Άκιουγιου.
 Υστερόγραφο: Οι πηγές που σχε-

τίζονται με τα παραπάνω περιλαμ-
βάνουν: www-pub.iaea.org/MTCD/
P u b l i c a t i o n s / P D F / c n p p 2 0 1 9 /
countryprofi les/Turkey/Turkey.
htm, www.europarl.europa.eu/doceo/
d o c u m e n t / E - 8 - 2 0 1 5 - 0 0 5 9 3 6 _
EL.html, https://treaties.un.org/, www.
europarl.europa.eu/doceo/document/E-
8-2015-005936-ASW_EL.html, www.
c o n s i l i u m . e u r o p a . e u / e n / p r e s s /
press-releases/2020/03/09/remarks-

by-president-charles-michel-after-
the-meeting-with-president-of-turkey-
recep-tayyip-erdogan/, www.pio.gov.
cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE
%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%
CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%B
D%CF%84%CE%B1-%CE%AC%C
F%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.
html?id=15028#flat και http://en.kremlin.
ru/events/president/news/63768)

*Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. 

Οι απόψεις του είναι προσωπικές.  

Συμπεράσματα

«ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗ ΜΈΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ», 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018. (ΠΗΓΗ: ΑΡΧΗ ΈΝΈΡΓΈΙΑΚΏΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΤΗΣ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ ΤΏΝ ΗΠΑ ΣΤΟ WWW.EIA.GOV/TODAYINENERGY/DETAIL.
PHP?ID=35192).

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*
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HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 30 Ιουνίου 2019

 01/01/2019 01/01/2018
 -30/06/2019 -30/06/2018
 € €

Εισοδήματα 18.552 19.692
Έξοδα ενοικιαζόμενων (1.900) (1.907)
Μεικτό κέρδος 16.652 17.785 

Κέρδη/(Ζημιές) εύλογων αξιών σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 76 (261)

Σύνολο λειτουργικών εσόδων/(εξόδων) 76 (261)

Έξοδα διοίκησης  (12.256) (16.623)

Κέρδος από εργασίες 4.472 901

Έξοδα χρηματοδότησης (2.360) (6.539)
Κέρδος/(Ζημιά) πριν από τη φορολογία 2.112 (5.638)

Φορολογία (242) (466)
Καθαρό κέρδος/(Ζημιά) για την περίοδο 1.870 (6.104)

Κέρδος/(Ζημιά) ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους της εταιρείας (σεντ) 0,01 (0,04)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC 
LIMITED,  σε συνεδρία του που έγινε στις 31 Ιουλίου 2020, μελέτησε και ενέ-
κρινε τα οικονομικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2019, τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έλη-
ξε στις 30 Ιουνίου 2019 ετοιμάστηκαν με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
Αρ. 34   “Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις” και συνάδουν  με τις πρόνοιες 
των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών σε 
σχέση με την ανακοίνωση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.
Κατά την ετοιμασία των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για 
την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019 εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές 
αρχές και η ίδια βάση υπολογισμού όπως και στις ετήσιες εξελεγμένες οικονομι-
κές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε 
συνάρτηση με τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας,  που δεν έχουν αλλάξει κατά το πρώ-
το εξάμηνο του 2019 σε σχέση με το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, 
είναι η ενοικίαση ακινήτων και η διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Κύριος 
επενδυτικός στόχος της Εταιρείας είναι τα μεσοπρόθεσμα έως τα μακροπρόθε-
σμα κεφαλαιουχικά κέρδη, με τη δημιουργία χαρτοφυλακίου με αξίες που είναι 
στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Χρηματιστήρια Εξωτερικού και που θα 
χαρακτηρίζεται από την ευρεία διασπορά των επενδύσεών του.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το συνολικό κέρδος της Εταιρείας πριν από τη φορολογία για την εξαμη-
νία που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 ανήλθε σε €2.112 σε σύγκριση με 
ζημιά €5.638 την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα έξοδα ενοικιαζόμενων 
παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα, στα €1.900 σε σχέση με €1.907 την 
αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε €76 
σε σχέση με €261 έξοδα την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Το κέρδος από 
εργασίες ανήλθε σε €4.472 σε σχέση με €901 την αντίστοιχη περίοδο του 
2018, ενώ τα έξοδα χρηματοδότησης μειώθηκαν σε €2.360 σε σχέση με 
€6.539 την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Το κέρδος ανά μετοχή με βάση 
τον μεσοσταθμικό αριθμό μετοχών της περιόδου ανήλθε στα 0,01 σεντ σε 
σύγκριση με ζημιά 0,04 σεντ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα κέρδη ή ζημίες από μη επαναλαμβανόμενες 
δραστηριότητες εκτός της κύριας δραστηριότητας της Εταιρείας.
Στις 30 Ιουνίου 2019 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας 
ανερχόταν σε €855.462 και το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων σε €575.233. Η 
οικονομική κατάσταση της Εταιρείας δεν θεωρείται ικανοποιητική και το Διοι-
κητικό Συμβούλιο δεν προβλέπει οποιεσδήποτε αλλαγές στις δραστηριότητες 
της Εταιρείας στο προβλεπόμενο μέλλον. 

ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς, σε κίνδυνο επιτοκίου, σε πιστωτικό 
κίνδυνο και σε κίνδυνο ρευστότητας από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει.
Οι στόχοι και οι πολιτικές της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρημα-
τοοικονομικού κινδύνου είναι να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως 
δρώσα οικονομική μονάδα και ταυτόχρονα να έχει ικανοποιητική απόδοση για τους 
μετόχους μέσω της βελτίωσης της αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. 
Η γενική στρατηγική της Εταιρείας δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου αλλαγές στις τιμές αγοράς, όπως 
συναλλαγματικές αξίες, αξίες επιτοκίων και τιμές μετοχών, θα επηρεάσουν το 
εισόδημα ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει η Εταιρεία. 
Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου της αγοράς είναι η διαχείριση και ο έλεγ-
χος της έκθεσης σε κίνδυνο της αγοράς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, 
με παράλληλη βελτιστοποίηση της απόδοσης. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών 
μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισμός 
σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά 
τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε 
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την εύλογη αξία. Η διεύθυνση της Εταιρείας πα-
ρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να 
εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών 
ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατά την ημερομηνία 
αναφοράς. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες οι οποίες πιστοποιούν ότι οι πωλήσεις 
προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπι-
στίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. 
Πιστωτικός κίνδυνος που προκύπτει από εμπορικές απαιτήσεις: Η διαχείριση αυ-
τού του κινδύνου γίνεται με βάση τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται 
σε σχέση με τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τους πελάτες, προσδι-
ορίζοντας πιστωτικά όρια για κάθε πελάτη με βάση εσωτερική βαθμολογία. Η 
πιστοληπτική ικανότητα κάθε πελάτη αξιολογείται και τα ανείσπρακτα υπόλοιπα 
πελατών παρακολουθούνται συστηματικά. Η Εταιρεία δεν λαμβάνει εξασφαλίσεις.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοι-
χείων ενεργητικού και υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπί-
πτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί 
ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποί-
ηση τέτοιων ζημιών όπως τη διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και 
άλλων στοιχείων ενεργητικού με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα 
ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες 
της Εταιρείας για το προβλεπτό μέλλον.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Η Εταιρεία απώλεσε πέραν του 50% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της κατά την 
ημερομηνία αναφοράς. Με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 169ΣΤ του περί Εταιρειών 
Νόμου Κεφάλαιο 113, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προχωρήσει στη σύγκληση Έκτα-
κτης Γενικής Συνέλευσης για να εξετάσει τη λήψη μέτρων για επίλυση του πιο πάνω.
Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια 
του υπό εξέταση έτους. 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Στο παρόν στάδιο η Εταιρεία δεν έχει αποφασίσει την υιοθέτηση του Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Η Εταιρεία έχει εισηγμένους τίτλους στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου 
Κύπρου και, ως εκ τούτου, δεν έχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τις πρόνοιες 
του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
πιστεύει ότι η υιοθέτηση των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
είναι δαπανηρή και εκ των πραγμάτων αδύνατη λόγω του μικρού αριθμού με-
λών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ τα επιπλέον κόστη θεω-
ρούνται υπερβολικά για το μέγεθος της Εταιρείας και των δραστηριοτήτων της. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει απ’ ευθείας τις διατάξεις Α1.2 και Γ3.6 του 
Κώδικα, και αφορούν τις ουσιαστικές συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδε-
μένα πρόσωπα και την επιθεώρησή τους, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι 
αυτές γίνονται στο πλαίσιο της συνήθους εμπορικής πρακτικής (arm’s length).
Με βάση το ΔΛΠ 24, οι συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων για την περίοδο 
της 1ης εξαμηνίας του 2019 παρουσιάζονται στη σημείωση 20 των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
Αποσπάσματα των αποτελεσμάτων της πρώτης εξαμηνίας του 2019 θα δημο-
σιευθούν στην εφημερίδα “Σημερινή”. Αντίγραφα ολόκληρου του κειμένου των 
συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και της ενδιάμεσης έκθε-
σης διαχείρισης θα διατίθενται προς το κοινό, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, 
στα γραφεία του Γραμματέα, Μακαρίου ΙΙΙ αρ. 66, Πολυκατοικία Κρόνος , 4ος 
όροφος, Λευκωσία. (τηλ: 22875544).

Ο 
Αύγουστος είναι 
για την καθημαγ-
μένη μας πατρίδα 
ο μήνας της με-
γάλης θλίψης, του 
οδυρμού και των 
δακρύων. Μήνας 

καταστροφών και απώλειας. Του μεγά-
λου ξεριζωμού, του θανατικού αλλά και 
της ελπίδας. Το τελευταίο «οχυρό» των 
αδικημένων που ζυμώθηκε με το αίμα, το 
δάκρυ αλλά και το πείσμα του λαού μας 
να μη γονατίσει, να μην αφεθεί.

Αύγουστο έγινε ο βομβαρδισμός της 
Τηλλυρίας από τα τουρκικά αεροπλάνα 
με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες,  που 
κάηκαν ή ακρωτηριάστηκαν από τις βόμ-
βες Ναπάλμ. Αύγουστο μήνα, η δεύτερη 
τουρκική εισβολή, που ακολούθησε της 
πρώτης του προδοτικού Ιούλη.

Αύγουστος ήταν ο μήνας που έφυγε ο 
μεγάλος ηγέτης, το σύμβολο της αντίστα-
σης, που δεν κατάφεραν οι λήσταρχοι και 
χασάπηδες των λαών της αιμοσταγούς  CIA 
, άλλων ξένων μυστικών υπηρεσιών και των 
αχυρανθρώπων τους να λυγίσουν. Ο Αρχι-
επίσκοπος Μακάριος, του οποίου το όνομα 
έγινε στα πέρατα του κόσμου συνώνυμο  της 
Κύπρου, έφυγε στις 3 Αυγούστου του 1977, 
δέκα ημέρες πριν από τη  γενέθλια  επέτειο 
των 64 του χρόνων. 13 Αυγούστου του 1913 
γεννήθηκε στο χωριό Πάνω Παναγιά, από 
γονείς πάμπτωχους αγρότες και από φτωχό 
βοσκόπουλο  έγινε ο μεγάλος ποιμένας του 
λαού του. Μακάριος, ή κατά κόσμον  Μιχαήλ 
Χριστόδουλος Μούσκος. Το τελευταίο χρησι-
μοποιούσαν τα θρασύδειλα ανθρωπάκια για 
να τον μειώσουν. Λες και ένα επώνυμο είναι 
δυνατό να μειώσει το μεγαλείο του ανδρός.

Σήμερα, άτομα που είτε επωφελήθηκαν 
τα μέγιστα από τον Μακάριο είτε έστρεψαν τα 
μυδραλιοβόλα τους για να τον εξοντώσουν, 
ή κρυφίως προσπαθούσαν να υποσκάψουν 
τον αγώνα του, συνεχίζουν τα μεγάλα ψέματα 
επιχειρώντας την αποδόμησή του, φορτώ-
νοντάς του μεγάλα λάθη αλλά και ευθύνες 
για την τραγωδία της Κύπρου. Η ιστορία 
γράφτηκε και δεν μπορεί να ξαναγραφτεί  
από λαθραίους  ιστορικούς και αυτοανακη-
ρυγμένους πολιτικούς αναλυτές. Ο Μακάριος 
δεν ξυλεύεται με ψέματα και κολακείες προς 
εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τη σφαγή 
της Κύπρου. Ιδιαίτερα όταν αφήνουν έξω 
από την εξίσωση των ευθυνών τούς Αμε-
ρικανούς, τους Εγγλέζους και όλο το κακό 
συναπάντημα που οργάνωσαν το προδοτικό 
πραξικόπημα  και την τούρκικη εισβολή το 
1974. Στέιτ ντιπάρτμεντ , CIA και το βαθύ 
κράτος των ΗΠΑ άναψαν το πράσινο φως 
στις θλιβερές ορτινάντζες τους -τα ανδρείκελα 
της ελληνικής  χούντας και της κυβέρνησης  
Ετζεβίτ στην Τουρκία-  για να εκτελέσουν το 
έγκλημα. Και το εκτέλεσαν, με τη διαφορά πως 
ο Μακάριος επέζησε. Το μήνυμα αντίστασης 
που έστειλε προς τον λαό να μην υποκύψει 
στη Χούντα των Αθηνών, στους προδότες 
και τα τανκς που χάρασσαν απαίσια με τις 
ερπύστριές τους τη δημοκρατία και την ελευ-
θερία, θέλουν να το ερμηνεύουν σήμερα ως 
«προδοσία». Εκείνοι που πληρώθηκαν αδρά 
από τον πακτωλό δολαρίων που έρεε από 
την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία, τα 
μίσθαρνα της προδοσίας, αποκαλούν έναν 
ανδρείο ηγέτη που το μοναδικό του αμάρτημα 
ήταν η απόρριψη όλων των διχοτομικών 
σχεδίων ΗΠΑ-Βρετανίας και ΝΑΤΟ κατά 
της Κύπρου. Το μόνο του «λάθος» ήταν 
επειδή αντιστάθηκε και δεν άφησε τους 
ολετήρες να επικρατήσουν πάνω από το 
πτώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντί 

να απολογηθούν, αντί να ζητούν γονατιστοί 
συγχώρεση από Θεό και ανθρώπους για 
το μεγάλο τους έγκλημα, έχουν το θράσος 
να κλωθογυρίζουν στα τηλεοπτικά κανάλια 
και να αφηγούνται τα μεγάλα τους ψέματα. 
Τι και αν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία 
σε βάρος τους για σχέδια ανατροπής του 
Μακαρίου αλλά και οδηγιών πως μετά το 
μεγάλο κακό θα γίνονταν υπουργοί ή αρχι-
αστυνόμοι;

Τους είδαμε σε τηλεοπτικές εκπομπές 
θλιβερούς μέσα στην αθλιότητά τους να ανα-
μασούν τα μεγάλα ψεύδη. Δημοσιογράφους 
αμήχανους να μην τους ρωτούν ευθέως: 
«Γιατί προδώσατε τη χώρα σας, άθλιοι;». 
Βουβοί και ανήμποροι να οργιστούν με το 
απύθμενο θράσος, καθότι η ευπρέπεια ή 
η δουλικότητα δεν  το επιτρέπουν.   

 Για τα δήθεν λάθη του Μακαρίου 
έγραψε και ο γνωστός δικηγόρος Πόλυς 
Πολυβίου («ΜΑΚΑΡΙΟΣ: Τα τρία λάθη», 
το 2009), ο οποίος αποδίδει στον Μακάριο 
ως «μεγάλα λάθη»: την υποβολή των 13 
σημείων, τη μη αποχώρησή του από την 
προεδρία μετά το 1968 και την αποδοχή 
ομοσπονδιακής λύσης.

Ο ιστορικός ηγέτης του ΑΚΕΛ, αεί-
μνηστος Εζεκίας Παπαϊωάννου, γράφει 
στις «Ενθυμίσεις» από τη ζωή του πως 
ο Μακάριος τού είχε εμπιστευθεί ότι 
οι Βρετανοί τον διαβεβαίωναν πως ως 
εγγυήτρια δύναμη θα τον υποστήριζαν.  
Ο Παπαϊωάννου, ωστόσο, τον είχε πα-
ρακαλέσει να μην τους εμπιστεύεται και 
να αποφύγει την παγίδα.

Τα 13 σημεία ήταν μια προσπάθεια τότε 
να λειτουργήσει το κράτος, γιατί όχι μόνο 
η Τουρκία, αλλά και άλλοι ξένοι κύκλοι 
βρίσκονταν πίσω από τις προβοκάτσιες  
των Τ/κ πολιτικών και εκπροσώπων της 
νεοσύστατης τότε Δημοκρατίας. Ο Μακά-
ριος τότε βρισκόταν  μεταξύ Σκύλλας και 
Χάρυβδης. Από τη μια οι δολιότητες της 
Τουρκίας και των ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων, 
που ήθελαν την Κύπρο ένα αβύθιστο αε-
ροπλανοφόρο, και από την άλλη οι αργυ-
ραμοιβοί και οι μισθοφόροι στο εσωτερικό 
μέτωπο που τον υπονόμευαν. Το μόνο του 
στήριγμα ήταν ο λαός. Δεκάδες τα σχέδια 
δολοφονίας του, όπως και η ανατροπή 
της συνταγματικής νομιμότητας.

Αυτά όλα παραλείπονται όταν γίνεται  
προσπάθεια να του φορτώσουν λάθη και 
παραλείψεις. Σίγουρα ο Μακάριος διέπραξε 
και λάθη, τα οποία, ωστόσο, επισκιάζονται 
μπροστά στα όσα έπραξε για να σώσει την 
Κύπρο από τα άνομα σχέδια ξένων και ντόπιων.

Τα «λάθη» του Μακαρίου μηδενίζονται 
μπροστά στα ασυγχώρητα εγκλήματα που 
διέπραξαν οι ορκισμένοι αντίπαλοί του 
στην Κύπρο.

Για σκοπούς αντικειμενικότητας, έξω 
από το δικηγορικό γραφείο «Πολυβίου και 
Χρυσαφίνης» ήταν πριν από μερικά χρόνια 
αναρτημένη μια πινακίδα (δεν γνωρίζω αν 
υπάρχει μέχρι σήμερα), στην οποία έγραφε 
πως το εν λόγω δικηγορικό γραφείο «εκ-
προσωπεί τα συμφέροντα του αμερικανικού 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ , αμερικανικών εταιρειών 
και συμφερόντων των ΗΠΑ στην περιοχή».

Και το ερώτημα είναι: Ένας συνήγορος 
όλων αυτών είναι δυνατό να μη γράφει 
μόνο για «λάθη» του Μακαρίου και να 
παραλείπει τα βρόμικα παίγνια και εγκλή-
ματα των Αμερικανών στην Κύπρο;

Οι ΗΠΑ πίσω από τις πιέσεις 
να μην τιμωρηθούν οι 
καταστροφείς της Κύπρου 

Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής και 
πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Γιαννάκης 
Ομήρου, σε πρόσφατο άρθρο του (στον 
«Φιλελεύθερο») ρίχνει άπλετο φως στους 
λόγους «αθώωσης» των Ελλήνων χου-
ντικών για το έγκλημά τους σε βάρος της 
Κύπρου. Όπως γράφει: «Όταν τον Αύγουστο 
του 1997 ο Φαίδων Γκιζίκης, ‘‘Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας’’ της στρατιωτικής χού-
ντας των Αθηνών αλλά και Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας και τους πρώτους μήνες της 
μεταπολίτευσης, δηλαδή μετά την πτώση 
της χούντας, προέβη σε δήλωση στον ελ-
ληνικό Τύπο, παραδεχόταν ότι μαζί με τον 
Ιωαννίδη, τον Μπονάνο και τον Γεωργί-
τση, αυτός διέταξε τους πραξικοπηματίες 
να ενεργήσουν κατά της δημοκρατικής 
εξουσίας στην Κύπρο.

»Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, σε 
Κύπρο και Ελλάδα, από αυτές τις δηλώ-
σεις του Φαίδωνα Γκιζίκη, ανέλαβα την 

πρωτοβουλία να συνοδεύσω στην Αθή-
να την Παγκύπρια Ένωση Συγγενών των 
Πεσόντων Αντιστασιακών για να διατυ-
πώσουμε το αίτημα ποινικής δίωξης των 
πρωταιτίων του πραξικοπήματος, μετά 
την κυνική ομολογία Γκιζίκη.

…»Γιατί όμως δεν διώχθηκαν ποινικά 
οι πρωταίτιοι του πραξικοπήματος της 
15ης Ιουλίου 1974 κατά του Προέδρου 
Μακαρίου και της νόμιμης Κυβέρνησης 
της Κύπρου; Όταν μετά την πτώση της 
χούντας, μέσα από τις στάχτες της κυ-
πριακής τραγωδίας, καταχωρήθηκαν 
ποινικές διώξεις κατά των πρωταιτίων 
του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 
1974 εναντίον του Προέδρου Μακαρίου, 
η Κυβέρνηση Καραμανλή της μεταπολι-
τευτικής περιόδου ανέστειλε τις διώξεις με 
επίκληση νομοθεσίας που προέβλεπε ότι 
μπορεί να υπάρξει μια τέτοια αναστολή 
‘‘όταν απειλούνται οι σχέσεις της Ελλάδος 
μετά τρίτης τινός χώρας’’ (άρθρο 30, παρ. 2 
του κώδικα ποινικής Δικονομίας). Η χώρα 
βέβαια δεν ανεφέρθη, αλλά ήταν προφανές 
ότι επρόκειτο για τις Ηνωμένες Πολιτείες 
και το ΝΑΤΟ. Δηλαδή δεν υπήρξε ποινική 
δίωξη των χουντικών που διέταξαν και 
εκτέλεσαν την προδοσία του πραξικοπήμα-
τος, που οδήγησε στην τουρκική εισβολή 
και ως εκ τούτου δεν υπήρξε τιμωρία, 
για να μην αποκαλυφθεί ο ρόλος και οι 
κραυγάζουσες ευθύνες των Ηνωμένων 
Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. 

»Στις 3 Δεκεμβρίου 1975 οι βουλευτές 
Γ. Φαράκος, Α. Γιάννου και Κ. Κάππος κατέ-
θεσαν επερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων 
και το ίδιο έπραξε και ο Λεωνίδας Κύρκος 
στις 22 Ιανουαρίου του 1976, ‘‘σχετικά με 
την καθυστέρηση της διώξεως κατά των 
υπευθύνων της κυπριακής τραγωδίας’’.

»Μετά από συζήτηση της επερώτη-
σης, ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Κ. 
Στεφανάκης απάντησε με δήλωση του 
Πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, ημερ. 16 
Οκτωβρίου 1975: ‘‘Θα παραμείνει βέβαια 
ακόμα εκκρεμής η δίωξις των υπευθύ-
νων διά το πραξικόπημα της Κύπρου και 
τούτο, διότι η Κυβέρνησις νομίζει, ότι κατά 
την παρούσαν φάσιν του Κυπριακού, δεν 
είναι δυνατόν να διεξαχθεί η δίκη αυτή, 
αζημίως, διά την υπόθεσιν της Κύπρου’’. 

»Έτσι η χούντα διώχθηκε και τιμωρή-
θηκε μόνο για το πραξικόπημα της 21ης 
Απριλίου του 1967 και για την αιματηρή 
καταστολή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου 
τον Νοέμβριο του 1973. Όχι για την εθνική 
προδοσία της Κύπρου…  Η Κυβέρνηση 
Καραμανλή φρόντισε να ‘‘προστατεύσει’’ 
τους Αμερικανούς και ΝΑΤΟϊκούς και 
να επιβάλει συσκότιση για τις ευθύνες 
τους στην κυπριακή τραγωδία»

Σήμερα, 46 χρόνια μετά, η Κύπρος 
εξακολουθεί να βιώνει τις ολέθριες συνέ-
πειες της διεθνούς συνωμοσίας σε βάρος 
της, με την Τουρκία να κατέχει το 1/3 
των εδαφών της και χωρίς την τιμωρία 
των ενόχων. Αντίθετα Ελλάδα και Κύπρος 
δίνουν γην και ύδωρ σε αυτούς που μας 
μαχαίρωσαν και γυρίζουν την πλάτη σε 
διαχρονικούς φίλους.

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com



Σ
το    άρθρο  μου  στις 
26.7.2020 από τις στή-
λες αυτές, με τίτλο «1974 
-    Ευθύνες Μακαρίου, 
Χένρι Κίσινγκερ, πλαστά 
έγγραφα και οι μισές αλή-
θειες»,  αναφέρθηκα σε 

πλαστά και κλεμμένα έγγραφα και μισές 
αλήθειες, που χρησιμοποιήθηκαν από 
την Επιτροπή της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων, με Πρόεδρο τότε τον βουλευτή 
της ΕΔΕΚ, κ. Μαρίνο Σιζόπουλο, για να 
στοιχειοθετηθεί ένα στοχευόμενο «Πό-
ρισμα», δυστυχώς. 

Όμως, κατ’ αρχήν έχω να πω τα ακό-
λουθα:

Απόψεις εκφοβισμού και στέρησης 
της ελευθερίας σκέψης και έκφρασης, 
όπως μια πρόσφατη ανάρτηση σε μια 
σελίδα  κοινωνικής  δικτύωσης  καλώ-
ντας  την  Πολιτεία  να  «αντιδράσει  με 
την  ποινικοποίηση  της  άρνησης  της 
προδοσίας της Κύπρου από τη χούντα 
και την ΕΟΚΑβήτα»  ή προκειμένου για  
επικρίσεις για τον ρόλο και τα σοβαρά 
λάθη  του  Αρχιεπισκόπου  Μακαρίου 
διαχρονικά, δεν διαφέρουν από τις πα-
ράνομες και αντιδημοκρατικές ενέργειες 
του Ρ. Τ. Ερντογάν στην Τουρκία. Τέτοιες  
«εισηγήσεις» αποτελούν προσπάθεια φί-
μωσης και τρομοκρατίας και δεν τιμούν 
την Κυπριακή Δημοκρατία, που για 46 
χρόνια διεκδικεί δικαίωση. Η αναφορά 
σε  εκατοντάδες  ιστορικά  έγγραφα  και 
γεγονότα, που υπάρχουν ελεύθερα και 
προσβάσιμα  σε έγκυρα αρχεία, όπως τα  
Εθνικά Αρχεία ΗΒ και ΗΠΑ, διαθέσιμα 
στον οποιονδήποτε, δεν διαγράφονται από 
κανένα  για κανένα.  Μόνο σε δικτατο-
ρικά και, αλλιώς, αυταρχικά καθεστώτα 
επιβάλλεται φίμωση.

 
Δικαστής Λόρδος Bridge 1987

Ως την καλύτερη απάντηση σε οποια-
δήποτε τέτοια εισήγηση για στέρηση της 
ελευθερίας έκφρασης ή αντίθετης άποψης, 
παραθέτω την έγκριτη θέση του Δικαστή 
Λόρδου Bridge στην υπόθεση του Γενι-
κού Εισαγγελέα της Αγγλίας εναντίον της 
εφημερίδας Guardian. Attorney General v 
Guardian Newspapers Ltd (No.1) [1987] 
1 WLR 1248 (υπόθεση  Spycatcher ):

«Freedom  of  speech  is  always  the 
first casualty under a totalitarian regime. 
Such a  regime cannot afford  to allow 
the free circulation of information and 
ideas among its citizens. Censorship is 
the indispensable tool to regulate what 
the public may and what they may not 
know.”

Μετάφραση : « Η ελευθερία λόγου είναι 

Της Κυριακής

Πολιτική 10

Ο Λόρδος Bridge για την ελευθερία έκφρασης και το 
«Δυσφημισμένο Πόρισμα» της Βουλής των Αντιπροσώπων

πάντα το πρώτο θύμα σε ένα ολοκληρωτικό 
καθεστώς. Τέτοιο καθεστώς δεν μπορεί 
να επιτρέψει την  ελεύθερη κυκλοφορία 
πληροφοριών και ιδεών ανάμεσα στους 
πολίτες του. H λογοκρισία είναι το απα-
ραίτητο εργαλείο για να ελέγχει τι μπορεί 
ή δεν μπορεί το κοινό να γνωρίζει».

Η προσέγγιση του Λόρδου Bridge αρ-
γότερα δικαιώθηκε και από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
στην υπόθεση των βρετανικών εφημερί-
δων Observer και Guardian εναντίον του 
Ηνωμένου Βασιλείου.

https://www.bailii.org/eu/cases/
ECHR/1991/49.html

Εδώ από τη Σύνοψη του ΕΔΑΔ σχετικά 
με την προσέγγιση του Λόρδου Bridge:

Λόρδος  Bridge:  «(iv)  The  attempt 
to  insulate  the  British  public  from 
information freely available elsewhere 
was a significant step down the road to 
censorship characteristic of a totalitarian 
regime  and,  if  pursued, would  lead  to 
the  Government’s  condemnation  and 
humiliation by  the European Court of 
Human Rights».

 Μετάφραση: «Η απόπειρα να στερηθεί 
το βρετανικό κοινό πληροφορίες που είναι 
ελεύθερα διαθέσιμες αλλού ήταν ένα σημα-
ντικό βήμα προς τη λογοκρισία, χαρακτη-
ριστικό ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος 
και, αν ακολουθηθεί, θα οδηγήσει στην 
καταδίκη της Κυβέρνησης και την ταπεί-
νωσή της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Ο Λόρδος Bridge (ο οποίος  ήταν βετε-
ράνος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 

και το μεσαίο του όνομα παρεμπιπτόντως 
ήταν Cyprian), πέθανε στις 20 Νοεμβρίου 
2007. Δεν ήταν ο μόνος, και άλλοι δικαστές 
στο Ηνωμένο Βασίλειο υπερασπίστηκαν την 
ελευθερία λόγου εντός του κοινού δικαίου 
δίπλα στο ευρωπαϊκό ανθρώπινο δικαίωμα 
για την ελευθερία έκφρασης. Αυτό είναι 
πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για την Κύπρο. 
Καθώς χάρη στους Κύπριους δικαστές, το 
αγγλικό κοινό δίκαιο συνεχίζει να επηρε-
άζει απευθείας το Δίκαιο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

Ακόμα ένα παράδειγμα είναι η δήλωση 
του Λόρδου (Δικαστή) Burnett of Maldon, 
Lord Chief Justice (Αρχιδικαστή) Αγγλίας 
και Ουαλίας, στην υπόθεση:

R  v  Roberts  &  Ors  [2018]  EWCA 
Crim 2739, ο Λόρδος Burnett of Maldon, 
the Lord Chief  Justice of England and 
Wales, μας υπενθύμισε τα ακόλουθα:

«In  a  free  society  all  must  be  able 
to hold and articulate views, especially 
views with which many disagree. Free 
speech  is a hollow concept  if one  is 
only able to express «approved» or 
majoritarian views. It is the intolerant, 
the instinctively authoritarian, who 
shout down or worse suppress views 
with which they disagree».

Μετάφραση:  «Σε  μια  ελεύθερη 
κοινωνία όλοι πρέπει να είναι  ικανοί 
να διατυπώνουν τις απόψεις τους, ειδικά 
απόψεις με τις οποίες πολλοί διαφωνούν. Η 
ελευθερία λόγου  είναι μια κούφια έννοια αν 
ένας μπορεί να εκφράσει μόνο ‘‘εγκριμένες’’ 
απόψεις ή τις οποίες εγκρίνει η πλειοψη-
φία.  Είναι εκείνοι που δεν ανέχονται, οι 

ενστικτωδώς αυταρχικοί, που γιουχαΐζουν 
ή χειρότερα καταπιέζουν απόψεις με τις 
οποίες δεν συμφωνούν».

 
To δυσφημισμένο «Πόρισμα 
της Βουλής» για τον περιβόη-
το «Φάκελο Κύπρου»

Επανέρχομαι στο θέμα του «Πορίσμα-
τος» της Βουλής των Αντιπροσώπων, γιατί 
είναι  τεράστιας  σημασίας.    Άπτεται  της 
σοβαρότητας και εγκυρότητας της Βου-
λής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και όχι μόνον.

 
Το πλαστό «έγγραφο» 
τάχατες του «ΝΑΤΟ»

Στις 26 Αυγούστου 2014 αποκάλυψα  
από τη «Σημερινή» ότι ένα πολυ-χρησι-
μοποιημένο «έγγραφο» που χρησιμο-
ποίησε η εν λόγω Επιτροπή Σιζόπουλου 
(και ο ίδιος ο κ. Μαρίνος Σιζόπουλος 
συχνά επικαλείτο από ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές του εμφανίσεις) στο «Πό-
ρισμά» της, ότι ήταν τάχα του ΝΑΤΟ, 
δεν ήταν γνήσιο. Με επιβεβαίωση 
από  το  Αρχείο  του  ΝΑΤΟ  ημερ. 
13.8.2014.  Στο    εν  λόγω  πλαστό 
κατασκεύασμα χρησιμοποιήθηκε 
μάλιστα μια κατάπτυστη γλώσσα, που 
ουσιαστικά ήταν μια… μετάφραση 
από ελληνική φρασεολογία.
Ενημέρωσα την επομένη, 14.8.2014, 

τον κ. Σιζόπουλο και του ζήτησα να ανα-
σκευάσει και να διορθώσει για ενημέρωση 
του κόσμου και των ερευνητών/φοιτητών 
που μπορεί να χρησιμοποιήσουν και να 
επικαλεστούν στα διδακτορικά τους το πλα-
στό αυτό «έγγραφο», καθώς και απόσυρσή 
του από το «Πόρισμα».

Ο κ. Σιζόπουλος μού τηλεφώνησε την 
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014. Μου είπε 
ότι  το έγγραφο το πήραν από ελλαδική 
πηγή μαζί με άλλα πολλά, η εγκυρότητα 
των οποίων δεν διαψεύσθηκε. Δεν μου 
κατονόμασε την ελλαδική πηγή. Εν πάση 
περιπτώσει,ο ίδιος, είπε, δεν ήταν (τότε) 
πλέον βουλευτής, άρα το θέμα αφορούσε 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων  (Υπηρέτη-
σε μεταξύ 6/3/2003-1/6/2011 ξανά στη 
Βουλή από το 2016).

Είχα γράψει τότε: «Η απάντηση του Αρ-
χείου του ΝΑΤΟ θα πρέπει να μελετηθεί 
άμεσα τόσο από τη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων, Επιτροπή της οποίας το δέχθηκε 
ως  έγκυρο,  όσο  και  από  το Υπουργείο 
Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Γιατί και εφόσον η εγκυρότητα έστω και 
ενός από τα έγγραφα που χρησιμοποιή-
θηκαν για το Πόρισμα του Φακέλου που 
εξέδωσε η Βουλή, τίθεται σε αμφιβολία, το 
όλο οικοδόμημα και πόρισμα του Φακέλου 

επηρεάζεται δυσμενώς. Πρώτιστη ευθύ-
νη φέρουν όσοι το δέχθηκαν ως γνήσιο 
προτού εξακριβώσουν τη γνησιότητά του 
από την πηγή».

(Βλέπε «Σημερινή», 26.8.2014, «Αρχείο 
ΝΑΤΟ: Το έγγραφο δεν είναι γνήσιο»

http://www.sigmalive.com/simerini/
analiseis/155297 ).

Το πλαστό «έγγραφο» έφερε τάχα την 
υπογραφή του τότε Γενικού Γραμματέα 
του Οργανισμού, Joseph Luns… Η απά-
ντηση από  το Αρχείο  του ΝΑΤΟ ημερ. 
13 Αυγούστου 2014:

«Αγαπητή κα Αργυρού,
»Αναφορικά με την ερώτησή σας, μπορώ 

να επιβεβαιώσω ότι - κατόπιν αρχειακής 
αξιολόγησης του εγγράφου - δεν θεωρείται 
γνήσιο έγγραφο του ΝΑΤΟ. Η αξιολόγηση 
βασίστηκε πάνω σε αριθμό κριτηρίων πε-
ριλαμβανομένης της υπογραφής και των 
κωδικών, τα οποία δεν είναι συμβατά με 
τα επίπεδα του ΝΑΤΟ…».

(Βλέπε επίσης βιβλίο γράφουσας «Δι-
ζωνική vs Δημοκρατία 1955-2019».)

Το εν λόγω πλαστό «έγγραφο»  «ΝΑΤΟ» 
βρίσκεται  στη σελίδα 67, στο βιβλίο «Δι-
εθνείς  Συνωμότες»,   Αθήνα 1995,  από 
κάποιο συγγραφέα Αθανάσιο Στριγά.

  
Προς  κ.κ.   Πρόεδρο  της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη,
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώ-

πων, κ. Δημήτρη Συλλούρη, 
Γενικό  Εισαγγελέα  της  Κυπριακής 

Δημοκρατίας , κ. Γιώργο Λ. Σαββίδη, 
Γενικό  Ελεγκτή  της  Κυπριακής Δη-

μοκρατίας, Δρα Οδυσσέα Φ. Μιχαηλίδη,
 
Αξιότιμοι κύριοι,
Θέμα το πιο πάνω.
Καθώς ο κ. Μαρίνος Σιζόπουλος είχε 

αποποιηθεί ευθύνη από τις 20 Αυγούστου 
2014 και μου είχε δηλώσει ότι «το θέμα 
αφορά τη Βουλή των Αντιπροσώπων»  (αν 
και επανήλθε ως βουλευτής από το 2016), 
απευθύνομαι σε όλους εσάς και πρωτίστως 
στον αξιότιμο Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων για την αναγκαία διόρθω-
ση στο «Πόρισμα» αφαιρώντας ό,τι έχει 
σχέση με  το πλαστό  εκείνο  «έγγραφο», 
το οποίο εμφανίζεται σε δύο τουλάχιστον 
περιπτώσεις στο «Πόρισμα» στις σελίδες 
371 και 372 και σε όσες άλλες περιπτώ-
σεις γίνεται χρήση του εν λόγω εγγράφου 
άμεσα ή έμμεσα.

Αναφέρομαι και στον Γενικό Ελεγκτή 
γιατί χρησιμοποιήθηκαν αρκετά λεφτά του 
Δημοσίου για το εν λόγω «Πόρισμα»

Αυτά για το εν λόγω πλαστό «έγγραφο».
Θα συνεχίσω στο επόμενο.

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ GUARDIAN: 
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ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΏΤΙΚΟ ΚΑΘΕ-
ΣΤΏΣ. ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ  
ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΚΎΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΙΔΕΏΝ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΎΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΤΟΎ. H ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ 
ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ  ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ Ή 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΝΑ 
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«Η αναφορά σε εκατο-
ντάδες ιστορικά έγγρα-

φα και γεγονότα, που 
υπάρχουν ελεύθερα 
και προσβάσιμα  σε 

έγκυρα αρχεία, όπως τα  
Εθνικά Αρχεία ΗΒ και 
ΗΠΑ, διαθέσιμα στον 

οποιονδήποτε,  δεν δια-
γράφονται από κανένα 

για κανένα.  Μόνο σε 
δικτατορικά και, αλλιώς, 

αυταρχικά καθεστώτα 
επιβάλλεται φίμωση»
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Ε
ίναι αναμφισβήτητο ότι 
εθνοτικές ομάδες, όπως 
οι Τουρκοκύπριοι και οι 
Ελληνοκύπριοι (oμοίως 
και ως άτομα), έρχονται 
σε εχθρικές αλληλεπι-
δράσεις για πραγματικά 

συμφέροντα. Πολιτικοί και θεσμικοί πα-
ράγοντες (κρατική δομή, πολιτικοί θεσμοί 
που εισάγουν διακρίσεις, πολιτική μεταξύ 
ομάδων, πολιτικές ελίτ κ.λπ.), παράγοντες 
ασφαλείας (ενδοκρατικές ανησυχίες για 
την ασφάλεια, δίλημμα ασφαλείας, περι-
φερειακό στρατιωτικό περιβάλλον, προ-
βλήματα προσφύγων κ.λπ.) και εθνικοί 
παράγοντες (γεωγραφία, δημογραφία, 
φυσική γεωγραφία κ.λπ.) είναι καθορι-
στικοί παράγοντες των δομικών κινήτρων 
πίσω από την εμφάνιση της εθνοτικής 
σύγκρουσης, ενώ σημαντικοί, επίσης, είναι 
οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες, 
όπως προβλήματα υπερπληθυσμού, έλ-
λειψη πόρων, οικονομική υπο-ανάπτυξη, 
μη ολοκληρωμένα κοινωνικά και πολιτικά 
συστήματα, μεταξύ άλλων παραγόντων. 

Ωστόσο, σε σοβαρές εθνοτικές συγκρούσεις, 
τα υλικά συμφέροντα δεν επαρκούν για να 
εξηγήσουν τη σοβαρότητα, την αγριότητα 
και την παρατεταμένη φύση αυτών των 
συγκρούσεων. Οι συγκρούσεις για πραγ-
ματικά συμφέροντα επισυμβαίνουν κάτω 
από ορισμένες ψυχολογικές προθέσεις και 
σε ορισμένα ψυχο-πολιτιστικά πλαίσια, που 
παρεμβαίνουν για να επηρεάσουν ουσιαστικά 
την ένταση και τη διάρκεια της σύγκρουσης 
και τελικά να καθορίσουν το αποτέλεσμα.

Οι άνθρωποι πολεμούν για πραγματικά 
συμφέροντα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο 
γίνεται αυτό, η ένταση των συναισθημάτων 
και τα χρονικά διαστήματα που οι διαφω-
νούντες πηγαίνουν για να υπερασπιστούν 

ΔΙΕΡΩΤΩΜΑΙ: ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ, ΠΟΥ ΠΑΤΕ, 
ΑΛΉΘΕΙΑ, Κ. ΜΉΤΣΟΤΑΚΉ;

Ποτέ δεν θα ήθελα να γράψω κάτι 
αρνητικό, κάτι που να προσβάλει 
την Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν, είναι 

και θα είναι πάντα η μητέρα πατρίδα, παρά 
τις κατά καιρούς ενέργειές της (κάποιων 
πολιτικών της εννοείται και της χούντας), 
που έβλαψαν την Κύπρο (και όχι μόνο 
την Κύπρο), με αποκορύφωμα το προ-
δοτικό πραξικόπημα κατά της νόμιμης 
κυβέρνησης του Μακαρίου Γ’ και τη 
μεγάλη σιωπή της όταν το νησί δεχόταν 
από ξηρά, θάλασσα και αέρα τουρκική 
στρατιωτική επίθεση. Κάποια πράγματα, 
όσο και να προσπαθήσεις, δεν μπορείς 
να τα αφήσεις ασχολίαστα…

Πριν από λίγες μέρες ο Σύμβουλος 
για θέματα Εθνικής Ασφάλειας του 
Πρωθυπουργού, κ. Αλέξανδρος Διακόπουλος, 
σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του 
MEGA, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για 
την αποστολή του τουρκικού ερευνητικού 

σκάφους «Barbaros» στην Κύπρο -ενώ μετά 
τις τελευταίες προκλήσεις των Τούρκων 
στο Καστελόριζο συμφωνήθηκε ο 
ελληνοτουρκικός διάλογος- δήλωσε:

«Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά 
(εννοεί το “Oruc Reis” στο Καστελόριζο και 
το “Barbaros” στην Κύπρο). Το καταλαβαίνετε 
αυτό. Η Κύπρος είναι ένα ανεξάρτητο 
κυρίαρχο κράτος, το οποίο υφίσταται και 
αυτό βέβαια τη βάναυση καταπάτηση των 
κυριαρχικών του δικαιωμάτων, σε μία σχεδόν 
πειρατική ενέργεια της Τουρκίας, που έρχεται 
σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο. Αλλά δεν 
είναι και κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. 
Όμως αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό 
που λέγαμε για το Oruc Reis». Ειλικρινά, 
δεν ήθελα να πιστέψω ότι μπορούσα 
να ακούσω τέτοια κατάπτυστη δήλωση 
και μάλιστα από άνθρωπο που θητεύει 
παρά τω πρωθυπουργώ: «Σε μία σχεδόν 
πειρατική ενέργεια της Τουρκίας… Αυτό 

δεν είναι και κάτι που γίνεται για πρώτη 
φορά…». Η αγκυροβόληση των ερευνητικών, 
πολεμικών σκαφών και των γεωτρύπανων 
της Τουρκίας εντός της Κυπριακής Α.Ο.Ζ. 
δηλαδή! Τουτέστιν, μας έγινε συνήθεια το 
σκύψιμο. Πολύ λυπάμαι, αλλά έτσι μόνο, 
δυστυχώς, μπορούν να ερμηνευθούν αυτές 
οι δηλώσεις…

Ακολούθησαν κι άλλες απαράδεκτες 
δηλώσεις, αυτήν τη φορά από τον αναπληρωτή 
Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του 
Πρωθυπουργού, καθηγητή κ. Θάνο Ντόκο, 
ο οποίος δήλωσε: «Εφόσον ανακαλυφθούν 
κοιτάσματα που εκτείνονται στις θαλάσσιες 
ζώνες και των δύο χωρών, η Ελλάδα θα 
μπορούσε να συζητήσει μια συμφωνία 
συνεκμετάλλευσης με την Τουρκία…». 
Αυτές είναι, αλήθεια, οι συμβουλές που 
δίνει στον κ. Μητσοτάκη ο κ. Ντόκος; Να 
μας προετοιμάζουν για τη μοιρασιά, λέτε… 

Για τις δηλώσεις αυτές υπήρξαν έντονες 

αντιδράσεις που ανάγκασαν, τον μεν κ. 
Αλέξανδρο Διακόπουλο να επανέλθει 
με νέες δηλώσεις ανασκευάζοντας 
ουσιαστικά τα όσα είπε αρχικά, τον δε 
κ. Θάνο Ντόκο να δηλώνει ότι πρόκειται 
για τις δικές του  προσωπικές απόψεις, 
θέτοντας ταυτοχρόνως την παραίτησή 
του στη διάθεση του Πρωθυπουργού! 
Δήλωσε συγκεκριμένα ο κ. Διακόπουλος 
σε συνέντευξή του στην εφημερίδα 
«Σημερινή» της Κύπρου: «Δεν υπάρχει 
περίπτωση να δεχθεί η Κύπρος επίθεση 
και να μη βρεθεί ένοπλα η Ελλάδα στο 
πλευρό της». Σκοπός των δηλώσεών του, 
συμπλήρωσε, ήταν να τονίσει με έμφαση 
την κρατική υπόσταση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ως ανεξάρτητου και 
κυρίαρχου κράτους… Την ασφάλεια του 
οποίου (συμπληρώνω εγώ) με βάση της 
Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου (που 
υπέγραψε και, ο για πολλούς μέντορας 

στη Νέα Δημοκρατία Κωνσταντίνος 
Καραμανλής), εγγυώνται τρεις χώρες: 
Η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Το μεν Ηνωμένο Βασίλειο 
συνωμότησε, ουκ ολίγες φορές, για να 
διχοτομήσει το νησί, η Τουρκία εισέβαλε 
και κατακρατεί διά της βίας των όπλων το 
36,7% τη κυπριακής επικράτειας, ενώ η 
Ελλάδα δεν έκανε απολύτως τίποτε, ως 
όφειλε, για την προστασία της εδαφικής 
ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας!

Διερωτώμαι: Με τέτοιους συμβούλους, 
πού πάτε, αλήθεια, κ. Μητσοτάκη;

Υστερόγραφο: Η Κύπρος υποβάθμισε 
την Ελλάδα στην κατηγορία Β για 
τον COVID 19! Ας το σκεφτεί ξανά η 
Λευκωσία! Η Ελλάδα δεν είναι μια ξένη 
χώρα για να της φερόμαστε κατ’ αυτόν 
τον απαράδεκτο τρόπο!

*Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, από το Μονάγρι Λεμεσού

Λίγη περισσότερη σοβαρότητα δεν βλάπτει, κύριοι πρωθυπουργικοί σύμβουλοι!

Της Κυριακής
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Ψυχολογική διάσταση 
εθνοτικών συγκρούσεων

ή να αποκτήσουν αυτά που πιστεύουν 
ότι τους οφείλονται είναι απόδειξη ότι η 
επιδίωξη συμφερόντων έχει μια σημαντική 
παράλληλη και υποκείμενη ψυχολογική 
συνιστώσα που δεν είναι καλά κατανοητή. 
Αν και ο προσδιορισμός των διαρθρωτι-
κών παραγόντων σε σοβαρές συγκρούσεις 
είναι σπάνια λανθασμένος, οι εξηγήσεις 
για τη σύγκρουση που βασίζονται μόνο σε 
αυτές τις εκτιμήσεις είναι συχνά ελλιπείς 
και επομένως παραπλανητικές. 

Οι δομικοί παράγοντες συχνά αποτελούν 
τα καταλυτικά στοιχεία ή τις «εγγύτατες αι-
τίες» (proximae casae), που μετατρέπουν 
τη λανθάνουσα σύγκρουση σε προφανή ή 
εμφανή σύγκρουση. Συγκεκριμένα, χαρα-
κτηριστικά όπως η πολιτική μεταβατικότης 
κι αλλαγή, επικείμενη στρατιωτική απειλή ή 
αυξανόμενα οικονομικά προβλήματα είναι 
μερικοί από τους παράγοντες που μπορούν 
να λειτουργήσουν ως έναυσμα. Σε σοβαρές 
καταστάσεις εθνοτικών συγκρούσεων, ωστόσο, 
αυτές τείνουν να συμβαίνουν σε ένα προ-
καθορισμένο ψυχοπολιτισμικό περιβάλλον. 
Η ψυχοπολιτισμική θεωρία μπορεί να μας 
βοηθήσει να κατανοήσουμε την ένταση και 
τη διάρκεια της παρατεταμένης κοινωνικής 
σύγκρουσης. Αυτή η άποψη επιβεβαιώνεται 
από τον κοινωνιολόγο αναλυτή των εθνοτικών 
συγκρούσεων, Morton Deutsch, ο οποίος 
υπέδειξε: «Οποιαδήποτε ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για την κατανόηση των συ-
γκρούσεων θα περιλαμβάνει αναγκαστικά 
την εξέταση τόσο αντικειμενικών όσο και 
υποκειμενικών παραγόντων».

 
Ταυτότητα και εχθρότητα: ο 
φόβος της εξαφάνισης

Όπως το έθεσε η Elisabeth Crighton, 
«οι παρατεταμένες εθνοτικές συγκρού-
σεις καθοδηγούνται από την ταυτότητα», 

το αποτέλεσμα ενός υποκείμενου «φόβου 
εξαφάνισης» (Horowitz) που μεγαλώνει 
από την εμπειρία μιας ευάλωτης εθνοτικής 
ομάδας που ζει με (πραγματικές ή μυθο-
λογικές) αναμνήσεις δίωξης και σφαγής. 
Στο μνημειώδες του «Ethnic Groups in 
Conflict», ο Donald Horowitz θεωρεί τον 
«φόβο της εξαφάνισης ως καθοριστικό 
παράγοντα σε καθυστερημένες εθνικές 
ομάδες σε εθνοπολιτικές αποικίες που 
αντιστέκονται στον αντι-αποικιακό αγώ-
να της κυρίαρχης ομάδας» και συχνά 
συνεργάζονται με τον αποικιακό ηγέτη.

Ο Horowitz αναγνωρίζει αυτήν την 
ανήσυχη αντίσταση να αποδεχτεί η υστε-
ρούσα ομάδα μια ταχεία πρόοδο από την 
αποικιακή κυριαρχία στην ανεξαρτησία, 
ως συμπτωματική των φόβων των καθυ-
στερημένων ομάδων ότι η πρώιμη απε-
λευθέρωση θα οδηγούσε στην κυριαρχία 
τους από την προεξέχουσα εθνοτική ομάδα, 
η οποία είναι πάντα αυτή που διεξάγει 
τον απελευθερωτικό αγώνα. Η πολιτική 
αντίσταση στην ανεξαρτησία ήταν αγω-
νιώδης για ομάδες όπως οι T/κ, επει-
δή λειτουργούσαν υπό τις πιέσεις ενός 
πολύ κοινού φόβου της εξόντωσης που 
χαρακτηρίζει τις καθυστερημένες εθνικές 
ομάδες. Ο Horowitz αναλύει αρκετά αυτές 
τις ανησυχίες σχετικά με την επιβίωση, 
την κατάρρευση και την υποταγή στην 
οποία ανιχνεύει τη σημασία των ανταγω-
νιστικών αξιών στη δίωξη μιας ομάδας 
για τη σχετική θέση της έναντι αντίπαλων 
εθνοτικών ομάδων: εάν η αδυναμία του 
ανταγωνισμού γίνεται αντιληπτή από την 
οπισθοδρομική ομάδα για τη ζύμωση της 
απόλυτης καταστροφής, αυτό το συναίσθημα 
είναι αρκετά αληθινό και δίνει εντολή στη 
συμπεριφορά των ομάδων, ωστόσο εξω-
πραγματικοί και αβάσιμοι θεμελιωμένοι 

μπορεί να θεωρηθούν από εξωτερικούς 
παρατηρητές. 

Αντλώντας από ψυχο-αναλυτικές θεωρίες 
για τις ρίζες των εθνοτικών συγκρούσεων 
και της επιθετικότητας (όπως η «Ανάλυση 
Επιθετικότητας» του Leonard Berkowitz), 
επισημαίνει ότι κάποιος πρέπει να χρησι-
μοποιήσει πιο κατάλληλα τον όρο «άγχος» 
εδώ, υποδηλώνοντας έναν παράλογο και 
αβάσιμο φόβο, «μιαν αγχωτική αντίληψη 
της οποίας η αντίδραση αντιπροσωπεύει 
μια δυσανάλογη απόκριση στο εξωτερικό 
ερέθισμα». Ο Horowitz προτείνει ότι για να 
κατανοήσουμε το πλαίσιο του άγχους από 
το οποίο προκύπτουν ακραίες απαιτήσεις 
από εθνοτικές ομάδες σε σοβαρά διαιρε-
μένες κοινωνίες πρέπει να καταστεί πιο 
κατανοητή η πολιτική τέτοιων κοινωνιών. 

Ο Vamir Volkan, ένας Τουρκοκύ-
πριος ψυχαναλυτής που διδάσκει στο 
Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας, έχει 
προσεγγίσει την κυπριακή σύγκρουση 
ως ένα παράδειγμα επίμονης περίφραξης 
ταυτότητας της τουρκοκυπριακής (και της 
ελληνοκυπριακής) κοινότητας πίσω από 
προστατευτικούς και συμβολικούς φραγ-
μούς και σύνορα που είναι ψυχολογικά 
ερείσματα για να τους προστατεύσουν 
από την απώλεια ταυτότητας και εθνοτική 
μόλυνση (Vamir Volkan, Κύπρος - Πόλε-
μος και προσαρμογή: Μια ψυχαναλυτική 
ιστορία δύο εθνικών ομάδων σε συγκρού-
σεις University Press of Virginia, 1979). 

Από της γεννήσεώς της μπορεί να ανα-
γνωρίσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία 
ως μια χώρα απογοητευμένης ελπίδας και 
διογκωμένου φόβου. Αυτοί είναι και οι δύο 
παράγοντες που βασίζονται στο πρόβλημα 
της ταυτότητας, γύρω από την οποία καλ-
λιεργούνται τόσο αντικειμενικοί όσο και 
υποκειμενικοί παράγοντες στη  σύγκρουση. 

Η «Ελπίδα» αντιπροσωπεύει σχηματικά 
τις πικρά απογοητευμένες ανταγωνιστικές 
φιλοδοξίες για μια πολιτική χειραφετημένη 
ταυτότητα, δηλαδή την αυτοδιάθεση και 
για τις δύο κοινότητες, που ερμηνεύονται 
από τους Ελληνοκύπριους στις γραμμές 
ενός «Wilsonian» αυτοπροσδιορισμού των 
για ολόκληρο το νησί, δίνοντάς τους την 
πλειοψηφία και από τους Τουρκοκύπριους 
στη λενινιστική φιλοσοφία που προβλέπει 
την αυτοδιάθεση για όλες τις εθνοτικές 
ομάδες, οδηγώντας έτσι στην διχοτόμηση 
του νησιού - σημειώστε- αντέχοντας την 
τρέχουσα προδιάθεση κατά της διάσπασης 
των νησιών.

 Ο «φόβος» κυριαρχεί επίσης. Κάθε κοι-
νότητα, όπως διείδε ο Horowitz, παρακι-
νείται αρνητικά από έναν «παράλογο φόβο 
εξαφάνισης» στα χέρια της άλλης, καθώς 
και οι δύο κοινότητες θεωρούν εαυτές ως 
ευάλωτες εθνοτικές μειονότητες, οι Τουρ-
κοκύπριοι σε μια Δημοκρατία που κυριαρ-
χείται από την ελληνοκυπριακή πλειοψηφία 
και οι Ελληνοκύπριοι ως μειονότητα σε 
σχέση με την περιφερειακή ηγεμονική 
δύναμη, μια απειλούσα Τουρκία.

Επομένως, τα υποκειμενικά στοιχεία 
δεν μπορούν να αγνοούνται σε μια ολοκλη-
ρωμένη κατανόηση της κλιμάκωσης, της 
διάρκειας και της έντασης της κυπριακής 
σύγκρουσης, καθώς ο ρόλος της ταυτότητας 
είναι ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη των 
ψυχολογικών διαδικασιών που τελικά δη-
μιουργούν τις ψυχοπολιτισμικές διαθέσεις 
που προκαλούν την έγερση στις εθνοτικές 
ομάδες βίαιων αλληλεπιδράσεων. Και βέ-
βαια δεν μπορούν να αγνοούνται και να 
μην καθησυχάζονται με θεραπευτικά μέτρα 
σε όποιους συνταγματικούς σχεδιασμούς 
για την δημιουργία ενός κοινού κράτους 
με προσδοκίες ειρηνικής συνύπαρξης 

των έμφοβων και σε αμοιβαία καχυπο-
ψία συνιστωσών εθνοτήτων – δεδομένου 
ότι εξ αρχής έχει αποκλειστεί από τους 
«εξωτερικούς σχεδιαστές», συνήθως την 
αποικιακή «μητριά», ενός ενιαίου κρά-
τους με μειονοτικά δικαιώματα για την 
πληθυσμιακά και κοινωνικά υστερούσα 
εθνοτική μειοψηφία.

 Επαρκεί μια «ρεαλιστική» εξήγηση 
κι επίλυση του εθνοτικού προβλήματος 
για διαρκή ειρήνη;

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η 
διάκριση μεταξύ της διαρθρωτικής και της 
υποκειμενικής πτυχής της σύγκρουσης 
που περιλαμβάνει εθνοπολιτικές αντιπα-
λότητες πρέπει να θεωρείται αναλυτική. 
Η κατανόηση της φύσης και των επιπτώ-
σεων της εξουσίας στην εθνοπολιτική και 
τη διεθνή πολιτική είναι απαραίτητη για 
την καλύτερη κατανόηση της δυναμικής 
της αλληλεπίδρασης μεταξύ εθνοτικών 
συγκρούσεων και του διεθνούς περιβάλ-
λοντος. Σε τελική ανάλυση, όσο πιο συχνά 
οι εθνικές ομάδες δεν καταφέρνουν να 
καταλήξουν σε μια διευθέτηση εντός του 
εσωτερικού περιβάλλοντος, οι εθνοτικές 
συγκρούσεις τείνουν να γίνουν στοιχεία 
διεθνούς διπλωματίας και ασκούν εξωτε-
ρική παρέμβαση, η οποία αναπόφευκτα 
αντικατοπτρίζει «ρεαλιστικές» εκτιμήσεις της 
περιφερειακής γεωπολιτικής ισορροπίας 
και το συμφέρον οι ξένες διαμεσολαβητι-
κές δυνάμεις έχουν στην συγκεκριμένη 
μορφή επίλυσης συγκρούσεων.

 
Εξωτερική παρέμβαση και 
γεωπολιτικές επιρροές 

Συμπεραίνουμε με το αξιωματικό μας 
συμπέρασμα, και απάντηση, εξάλλου, του 
ρεαλιστικού στρατοπέδου ενάντια στις κοινω-
νικές κονστρουκτιβιστικές και ψυχολογικές 
αντιλήψεις για τις παρατεταμένες συγκρούσεις, 
όσο υπαρκτές κι αν υπεδείχθησαν οι επιρροές 
τους, ότι ενώ οι ρίζες της σύγκρουσης μπο-
ρούν να γίνουν κατανοητές ή «κατανοητές» 
ως κοινωνικά δομημένες και ψυχολογικές 
αντιλήψεις, οι συνέπειές τους ωστόσο είναι 
«πραγματικές». Ποιος είναι ή θα αποβεί τε-
λικά, λοιπόν, ο ρεαλιστικός απολογισμός της 
κυπριακής σύγκρουσης;
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«Από της γεννήσεώς της 
μπορεί να αναγνωρίσουμε 
την Κυπριακή Δημοκρατία 
ως μια χώρα απογοητευ-

μένης ελπίδας και διο-
γκωμένου φόβου. Αυτοί 
είναι και οι δύο παράγο-
ντες που βασίζονται στο 

πρόβλημα της ταυτότητας, 
γύρω από την οποία καλ-
λιεργούνται τόσο αντικει-

μενικοί όσο και υποκει-
μενικοί παράγοντες στη 

σύγκρουση»

ΤΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
titos_christodoulou@hotmail.com 
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«LOCKDOWN» 
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Κ
ρίσιμα θεωρούνται τα 
επόμενα εικοσιτετρά-
ωρα όσον αφορά την 
έξαρση της πανδημίας 
στη χώρα μας, με την 
επιδημιολογική ομάδα 
του Υπουργείου Υγείας 

να παρακολουθεί στενά την κατάσταση 
και να σχεδιάζει τα επόμενά της βήματα 
ενόψει και του Δεκαπενταύγουστου. Οι 
δέκα χιλιάδες δειγματοληψίες, που άρχισαν 
ήδη να διενεργούνται στην κοινότητα, θα 
κρίνουν τα μέτρα που θα ληφθούν από 
την Κυβέρνηση. Επικρατέστερο σενάριο 
είναι η επέκταση των μέτρων που ισχύουν 
στη Λεμεσό σε παγκύπρια κλίμακα, ενώ 
ύστατη λύση αποτελεί ένα νέο «lockdown», 
χωρίς όμως να αποκλείεται η επιβολή 
του σε τοπικό επίπεδο. 

Δέκα χιλιάδες τυχαία τεστ
Σε διάσκεψη Τύπου που παρέθεσαν 

την περασμένη Πέμπτη τα μέλη της Συμ-
βουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, 
Δρ Ζωή Δωροθέα Πανά και Καθηγη-
τής Λεόντιος Κωστρίκης, τόνισαν ότι δεν 
μπαίνουμε σε έναν αγώνα δρόμου που 
θα τελειώσει σε 2-3 εβδομάδες ή έναν 
μήνα, αλλά είμαστε σε έναν μαραθώνιο 
και ο τερματισμός θα γίνει όταν έχουμε 
το εμβόλιο. Παράλληλα, ανέδειξαν τη ση-
μασία της αυστηρής τήρησης των μέτρων 
ατομικής προφύλαξης και κοινωνικής 
αποστασιοποίησης από όλους τους  πο-
λίτες ανεξαιρέτως. Σε αναφορά του στους 
ασυμπτωματικούς φορείς του ιού, ο κ. 
Κωστρίκης εξήγησε ότι καταγράφονται 
τις τελευταίες μέρες κρούσματα που 
αφορούν νεαρά ασυμπτωματικά άτο-
μα, μέχρι τα 40 χρόνια. Τα άτομα αυτά, 
είπε, συναναστρέφονται με άλλα άτομα, 
με αποτέλεσμα να υπάρχει διασπορά. 

Από πλευράς της η Δρ Πανά σημεί-
ωσε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα 
από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 10.000 
ατόμων και το επόμενο διάστημα θα αξι-
ολογηθεί το μέγεθος τους προβλήματος. 
«Μέχρι τότε πρέπει όλοι μας οριζόντια 
και με ευλάβεια να τηρούμε τα μέτρα 
αποστασιοποίησης. Επιπρόσθετα υπάρ-
χουν περί τα 90 πρωτόκολλα, τα οποία 
επίσης πρέπει οριζόντια να τηρούμε. 
Αυτά είναι τα όπλα μας και τα πυρομα-
χικά μας για τώρα και μπορεί και για 
πιο μετά», εξήγησε η δρ Πανά. Σε σχέση 
με τον τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο 
που ξεκίνησε από την Τετάρτη και θα 
διενεργηθεί παγκυπρίως, ο κ. Κωστρίκης 
εξήγησε ότι αυτοί οι δειγματοληπτικοί 
έλεγχοι είναι εξαιρετικής σημασίας για 
την  Κύπρο,  «διότι μας δίνουν μια εικόνα 
σε πραγματικό χρόνο και αυτό μας βοηθά 
αφάνταστα να γνωρίζουμε σε πιο σημείο 
είμαστε». Όπως είπε, έχουν γίνει κάποιες 
αλλαγές γι’ αυτό το πρόγραμμα σε σχέση 
με το πρόγραμμα των 4.000 δειγματο-

ληψιών που ολοκληρώθηκε, με στόχο 
να βελτιωθούν κάποια κενά και σε μια 
προσπάθεια να εξαιρεθούν άτομα που 
υποβλήθηκαν σε έλεγχο διότι ήταν επαφές 
ή είχαν συμπτώματα. Αυτό θα βοηθήσει να 
σχηματίσουμε εικόνα για το επίπεδο του 
επιπολασμού σε κάθε πόλη. Με τη σειρά 
της η Δρ Πανά είπε πως θα αναμένονται 
τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού 
ελέγχου και,  αφού αναλυθούν, θα υπάρξει 
σχετική ενημέρωση και θα καθοριστούν 
τα επόμενα βήματα. Ο στόχος μας, είπε 
ο κ. Κωστρίκης, είναι να επαναφέρουμε 
τον δείκτη μεταδοτικότητας κάτω από το 
1. Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται ανάμεσα 
στο 1,6 μέχρι 2, που σημαίνει ότι ένα 
άτομο στην Κύπρο μεταφέρει τον ιό μέχρι 
και σε δύο άτομα. Αυτό δείχνει αυξητική 
τάση, είπε.

Ο τυχαίος δειγματοληπτικός έλεγχος 
10.000 ατόμων διενεργείται σε όλες τις 
επαρχίες με κινητή μονάδα, χωρίς ωστόσο 
να ανακοινώνεται η ακριβής τοποθεσία 
και το ωράριο που θα διενεργούνται οι 

δειγματοληψίες, σε μια προσπάθεια να 
περιοριστεί η προσέλευση ατόμων που είτε 
έχουν συμπτώματα είτε είναι στενή επαφή 
άλλων κρουσμάτων και για να εξαχθούν 
αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα, μέσα από 
αληθινά τυχαίο δείγμα. Συγκεκριμένα, θα 
διενεργηθούν 3.900 τεστ στη Λευκωσία, 
2.800 στη Λεμεσό, 1.680 στη Λάρνακα, 
550 στην Ελεύθερη Αμμόχωστο και 1.070 
στην Πάφο. Για την επιτυχή ολοκλήρω-
ση του προγράμματος, τα ευρήματα του 
οποίου θα καθορίσουν εν μέρει και τους 
επόμενους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης, 
προτρέπονται οι πολίτες να συμμετέχουν 
εθελοντικά στη δειγματοληψία.

Ο αριθμός των κρουσμάτων, εξάλλου, 
δείχνει πως η εγχώρια μετάδοση αυξά-
νεται και πως αγγίζει πλέον το 80%. Αυτό 
είναι κάτι που φαίνεται και στα δεδομένα 
που «έδωσαν» οι πρώτες έξι ημέρες του 
μήνα. Τα κρούσματα που εντοπίστηκαν 
είναι 94, με τα 77 από αυτά να αφορούν 
σε εγχώριες λοιμώξεις και μόλις τα 17 
σε εισαγόμενες.

Την ερχόμενη 
Τρίτη οι αποφάσεις 

Την ερχόμενη Τρίτη, αφού θα έχουν 
τα πρώτα δείγματα από τα αποτελέσματα 
των τυχαίων δειγματοληπτικών ελέγχων 
που διενεργούνται, τα μέλη της επιδημι-
ολογικής ομάδας του Υπουργείου Υγείας 
θα συνεδριάσουν για να λάβουν κρίσιμες 
αποφάσεις. Εάν υπάρξει απότομη αύξηση 
των κρουσμάτων, βέβαια, δεν αποκλείεται 
να ληφθούν αποφάσεις και νωρίτερα. 

Ανάλογα με τις εισηγήσεις των επιδημιο-
λόγων θα συγκληθεί εκτάκτως το Υπουργικό 
Συμβούλιο για έγκριση των μέτρων που θα 
πρέπει να λάβει η κοινωνία, ενόψει και του 
Δεκαπενταυγούστου,  οπότε αναμένονται 
πολλές μετακινήσεις και μεγάλες συναθροίσεις 
κόσμου. Όπως φαίνεται, το επικρατέστερο 
σενάριο σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως 
η έξαρση είναι μεγάλη, είναι σε πρώτη φάση 
η επέκταση των μέτρων που λήφθηκαν στη 
Λεμεσό, σε παγκύπρια κλίμακα. Υπενθυμίζεται 
πως τα τέσσερα μέτρα που λήφθηκαν από το 
περασμένο Σάββατο στη Λεμεσό και είναι σε 
ισχύ για τρεις εβδομάδες είναι η επαναφορά 
του περιορισμού του μέγιστου αριθμού των 
10 ατόμων σε κοινωνικές συναθροίσεις, η 
επαναφορά του περιορισμού του μέγιστου 
αριθμού ατόμων στα υποστατικά εστίασης 
σε 75 πρόσωπα σε εσωτερικούς χώρους 
και 150 άτομα σε εξωτερικούς χώρους, 
ανεξαρτήτως των τετραγωνικών μέτρων, ο 
μέγιστος αριθμός ατόμων σε εκκλησίες στα 
75 άτομα, ο περιορισμός της πληρότητας 
στο 50% στα Μέσα Μαζικών Μεταφορών 
(λεωφορεία). 

Ευχή όλων είναι να μη χρειαστεί να 
αποφασιστεί ένα νέο «lockdown», κάτι που 
για την ώρα δεν αποτελεί επιλογή. Αυτό 
το μέτρο θα αποτελέσει ύστατη λύση σε 
περίπτωση που η επιδημιολογική κατά-
σταση της χώρας παρεκτραπεί δραματικά. 
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Μόλις τα 27 από τα 119 κρού-
σματα κορωνοϊού που κατα-
γράφηκαν στην Κύπρο την 

περίοδο 20 Ιουλίου μέχρι 3 Αυγούστου 
2020 αφορούν άτομα που εντοπίστηκαν 
στις πύλες εισόδου ή είχαν πρόσφατο 
ταξιδιωτικό ιστορικό (ποσοστό 22,7%), 84 
είναι εγχώριες λοιμώξεις (ποσοστό 70,6%), 
και για 8 εξ αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί 
η επιδημιολογική διερεύνηση (ποσοστό 
6,7%). Από τα 27 θετικά στον ιό άτομα που 
έχουν επιδημιολογική σύνδεση με ταξίδι 

στο εξωτερικό την πιο πάνω περίοδο, 
τα 26 είναι Κύπριοι πολίτες ή μόνιμα 
διαμένοντες στη Δημοκρατία και μόλις 
ένα άτομο που εντοπίστηκε θετικό στον 
ιό είναι ξένος υπήκοος, που έφτασε στην 
Κύπρο για τουρισμό. Επίσης, τα 9 από 
τα 27 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου.

Από τα επίσημα δεδομένα που έχουν 
καταγραφεί, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η έξαρ-
ση των κρουσμάτων που παρατηρείται τις 
τελευταίες εβδομάδες οφείλεται κυρίως 
σε διασπορά του κορωνοϊού μεταξύ των 

πολιτών, οι οποίοι δεν έχουν ταξιδιωτικό 
ιστορικό. Αποτελούν, δηλαδή, εγχώρι-
ες λοιμώξεις, έστω κι αν και ορισμένες 
από τις αλυσίδες μετάδοσης που έχουν 
εντοπιστεί φαίνεται να είχαν ως αφετη-
ρία τους άτομα με ταξιδιωτικό ιστορικό. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως, μέχρι την 
Παρασκευή, ο συνολικός αριθμός των θετικών 
κρουσμάτων στη χώρα μας ανερχόταν στα 
1.222, ενώ στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμο-
χώστου νοσηλεύονται σε θάλαμο τέσσερεις 
ασθενείς σε σταθερά καλή κατάσταση. 

Εγχώριες λοιμώξεις το 70,6% των κρουσμάτων  

Το επικρατέστερο 
σενάριο για τα 

νέα μέτρα

Το επικρατέστερο 
σενάριο για τα 

νέα μέτρα

Το επικρατέστερο 
σενάριο για τα 

νέα μέτρα
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Ξ
επέρασε τους 700.000 
νεκρούς ο παγκόσμιος 
απολογισμός της παν-
δημίας του κορωνοϊού, 
ενώ πλέον μετρούμε 
πάνω από 19 εκατομ-
μύρια κρούσματα, την 

ώρα που στη χώρα μας κάποιοι συνε-
χίζουν να συμπεριφέρονται ωσάν να 
έχει τελειώσει ο εφιάλτης. Σύμφωνα με 
επίσημα στοιχεία, σε παγκόσμιο επίπε-
δο ο αριθμός των θανάτων αναλογεί 
σε έναν θάνατο κάθε 15 δευτερόλεπτα. 
Ακόμα υπάρχουν χώρες που βρίσκο-
νται υπό καθεστώς «lockdown», ενώ οι 
αναζωπυρώσεις των εστιών μόλυνσης 
σε χώρες που θεωρητικά είχαν ξεπε-
ράσει τον κίνδυνο και προχώρησαν 
σε χαλαρώσεις των περιοριστικών 
μέτρων μέρα με τη μέρα αυξάνονται. 
Απτό παράδειγμα η Αυστραλία, που 
λόγω του νέου κύματος κρουσμάτων 
διέταξε δεύτερο «lockdown». 

Ένας θάνατος 
κάθε 15 δευτερόλεπτα 

Βάσει των δεδομένων που ανακοί-
νωσαν οι κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων δύο εβδομάδων, σχεδόν 
5.900 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε 24 ώρες 
εξαιτίας της COVID-19 κατά μέσον όρο. 

Ο αριθμός αυτός ισούται με 247 θανάτους 
ανά ώρα, ή έναν κάθε 15 δευτερόλεπτα, 
με τις περισσότερες από τις νέες απώλειες 
να καταγράφονται στις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, 
την Ινδία και το Μεξικό. Συγκεκριμένα, 
στις ΗΠΑ οι θάνατοι ανέρχονταν μέχρι 
την Παρασκευή στους 160 χιλιάδες, στη 
Βραζιλία στους 98 χιλιάδες, στο Μεξικό 
στους 50 χιλιάδες και στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο στους 41 χιλιάδες. Συνολικά, σε 
παγκόσμιο  επίπεδο οι απώλειες από 
τον COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο 
ξεπέρασαν τις 715 χιλιάδες. 

Στις ΗΠΑ το βαρύτερο πλήγμα 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανε-

πιστημίου Johns Hopkins, το βαρύτερο 
τίμημα πληρώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, 
όπου τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του 
ιού ανέρχονται σε 4,8 εκατ., ή πάνω από το 

ένα τέταρτο των συνολικών κρουσμάτων 
παγκοσμίως. Συνολικά 14 πολιτείες κατα-
γράφουν αύξηση των νέων κρουσμάτων 
τις τελευταίες 14 ημέρες, 30 εμφανίζουν 
διατήρηση του αριθμού αυτού σε στα-
θερά επίπεδα, ενώ μόλις 10 εμφανίζουν 
μείωση των νέων μολύνσεων, σύμφωνα 
με τα στοιχεία των New York Times. Την 
ίδια στιγμή βέβαια σε 27 πολιτείες κατα-
γράφεται αύξηση των θανάτων. 

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η δεύτερη 
πιο πληγείσα χώρα στον κόσμο είναι η 
Βραζιλία, με 2,9 εκατ. κρούσματα, ενώ 
τρίτη έρχεται η Ινδία με 2 εκατ. μολύν-
σεις. Ακολουθούν, η Ρωσία με 875 χι-
λιάδες κρούσματα, η Νότια Αφρική με 
538 χιλιάδες, το Μεξικό με 462 χιλιάδες 
μολύνσεις, το Περού με 455 χιλιάδες, 
η Χιλή με 366 χιλιάδες, η Κολομβία με 
357 χιλιάδες, το Ιράν με 322 χιλιάδες, 

COVID-19: Έσπασε το φράγμα 
των 700 χιλιάδων νεκρών 
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ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 30 Ιουνίου 2019

 30/06/2019 30/06/2018
 € €

Πιστωτικοί τόκοι 15.926 15.864
Μεικτό κέρδος 15.926 15.864

(Ζημιές)/Κέρδη εύλογων αξιών σε χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (460) 36.067
Κέρδη εύλογων αξιών σε άλλες επενδύσεις που αποτιμώνται 
σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 8.530 9.920
Ζημιές από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων - (2.881)
Σύνολο λειτουργικών εξόδων 23.996 58.970

Άλλα εισοδήματα από εργασίες - 398
Έξοδα διοίκησης (72.862) (55.727)
Άλλα έξοδα για εργασίες (399) (1.422)
(Ζημιά)/κέρδος από εργασίες (49.265) 2.219

Έσοδα χρηματοδότησης   σύνολο - 1.220
Έξοδα χρηματοδότησης   σύνολο (40) (7.364)
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (40) (6.144)

Ζημιά περιόδου (49.305) (3.925)

Λοιπά συνολικά έσοδα - -

Συνολικά έξοδα περιόδου που αναλογούν στους ιδιοκτήτες (49.305) (3.925)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ  (η 'Εταιρεία') υποβάλλει στα μέλη την Ετήσια Έκθεσή του μαζί με τις ελεγμέ-
νες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (που μαζί αναφέρονται ως ('το Συγκρότημα') για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, οι οποίες δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η διεξαγωγή των εργασιών εταιρείας επεν-
δύσεων και οι επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων. Κύριος επενδυτικός στόχος της Εταιρείας είναι τα μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα κε-
φαλαιουχικά κέρδη, με τη δημιουργία χαρτοφυλακίου με αξίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και εξωτερικού και που θα 
χαρακτηρίζεται από την ευρεία διασπορά των επενδύσεων. Στις 4 Ιουλίου 2006, η εταιρεία S.C. Caraiman Investments S.R.L., ρουμανική εταιρεία, 
έγινε θυγατρική εταιρεία. Η κύρια δραστηριότητα της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας είναι η αγοραπωλησία ακίνητης περιουσίας στη Ρουμανία.  
Από τις 22 Σεπτεμβρίου 2006, η εταιρεία Oakspring Limited έγινε θυγατρική εταιρεία.  Η κύρια δραστηριότητα της εν λόγω θυγατρικής εταιρεί-
ας είναι η ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας. Από τις 29 Ιανουαρίου 2007 η εταιρεία K.S. Catering Limited έγινε 100% θυγατρική εταιρεία και στις 
03/12/2015 πωλήθηκε το 80%. Η εν λόγω εταιρεία είναι αδρανής. Από τις 16 Απριλίου 2009, η εταιρεία Tsamis Enterprises Limited έγινε 100% 
θυγατρική εταιρεία της Oakspring Limited. Η κύρια δραστηριότητα της Tsamis Enterprises Limited είναι η ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας. Στις 
14/12/2012 η εταιρεία απέκτησε το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Art Aeri Ltd και στις 19/12/2018 το ποσοστό αυξήθηκε στο 
27,7%. Η εταιρεία αυτή ασχολείται με αγοραπωλησίες έργων τέχνης και παλαιών αντικειμένων (antiques).  
Οι τίτλοι της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) στην κατηγορία "Ειδική Κατηγορία Χρηματο-
οικονομικά" και από το 2015 στην Εναλλακτική Αγορά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
Τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 30 Ιουνίου 2019 παρουσιάζονται στη σελίδα 6 
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Η ζημιά για την περίοδο που αναλογεί στους ιδιοκτήτες ανέρχεται σε €49.305  (2018: €3.925 ζη-
μία). Η ζημιά της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 κυρίως σχετίζεται με τη ζημιά που προέκυψε από την πώληση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου, ενώ η ζημιά της αντίστοιχης 
περιόδου του 2019 οφείλεται κυρίως σε αυξημένα έξοδα διοίκησης.
Στις 30 Ιουνίου 2019 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €15.171.605 (31/12/2018: €15.171.987) και 
το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σε €13.547.803 (31/12/2018: €13.597.109). Η οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος σε γενικές γραμμές 
θεωρείται ικανοποιητική και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβλέπει οποιεσδήποτε αλλαγές στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος στο προ-
βλεπόμενο μέλλον.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019 το Συγκρότημα δεν λειτουργούσε υποκαταστήματα.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 
Γνωστοποιούνται στη σημείωση 11 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Η ανάγκη για ανάληψη δράσεων με 
στόχο την προστασία του περιβάλ-
λοντος, τόσο σε επιχειρηματικό 

όσο και σε ατομικό επίπεδο, προβάλλει 
πιο επιτακτική από ποτέ άλλοτε. Ο πλα-
νήτης μοιάζει να ασφυκτιά κάτω από τις 
ρυπογόνες συνήθειες που έχει υιοθετήσει η 
ανθρωπότητα. Συχνά ακούμε διακηρύξεις 
για τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν 
και τις συνήθειες χρόνων που επιβάλλεται 
να αλλάξουν, αν δεν θέλουμε να πάρουν 
τα πράγματα μία πορεία χωρίς επιστροφή 
για τον πλανήτη. Τις περισσότερες φορές, 
όμως, οι διακηρύξεις παραμένουν τέτοιες, 
οι συζητήσεις εξαντλούνται σε θεωρητικό 
επίπεδο και το πρόβλημα διαιωνίζεται και 
διογκώνεται.

Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα σημείο 
όπου δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια 
να αναβάλλουμε άλλο τη στροφή σε πιο 
υπεύθυνες συνήθειες. Έχουμε όλοι ευθύνη 
απέναντι στο περιβάλλον σε ατομικό και 
συλλογικό επίπεδο. Ειδικά όμως τα κράτη, 
καθώς και οι οργανισμοί και επιχειρήσεις 
θα πρέπει να συναισθανθούν ακόμη πιο 
έντονα το βάρος της ευθύνης που τους 
αναλογεί και να υιοθετήσουν βιώσιμες 
συνήθειες και πρακτικές, δείχνοντας τον 
δρόμο σε ολόκληρη την κοινωνία.

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η μείωση του 
περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος είναι 
κορυφαίος στρατηγικός στόχος για τις Υπε-
ραγορές Αλφαμέγα, ενώ την ίδια στιγμή 
η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί 

κεντρικό πυλώνα της πολιτικής Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί η εται-
ρεία μας. Στο παρελθόν οι Υπεραγορές 
Αλφαμέγα ανέλαβαν μία σειρά από πράσινες 
πρωτοβουλίες με στόχο την καλλιέργεια 
οικολογικής συνείδησης. Μεταξύ άλλων, 
προχωρήσαμε σε μία σειρά από δράσεις 
για την προώθηση της χρήσης της επα-
ναχρησιμοποιούμενης τσάντας για ψώνια 
με στόχο την κατάργηση της πλαστικής 
σακούλας, για συλλογή και ανακύκλωση 
μπαταριών, αλλά και για τη μείωση της 
χρήσης του πλαστικού στα σχολεία. Είναι 
στο ίδιο πλαίσιο που ελήφθη πρόσφατα 
η απόφαση για οριστική εγκατάλειψη της 
πρακτικής της κατ’ οίκον διανομής ενημε-
ρωτικών φυλλαδίων, με στόχο τη μείωση 
του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Η θερμή υποδοχή της οποίας έτυχε η 
πρωτοποριακή απόφαση της εταιρείας μάς 
προκαλεί ικανοποίηση, ενώ παράλληλα μας 
γεμίζει με αισιοδοξία ότι γίνεται κατανοητή 
από ολοένα και περισσότερους η ανάγκη για 

να υιοθετηθούν πιο υπεύθυνες πρακτικές από 
επιχειρήσεις και οργανισμούς. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι η κατάργηση της κατ’ οίκον διανομής 
ενημερωτικών φυλλαδίων ήταν μία επιλογή 
που εξετάζαμε εδώ και καιρό, προσμετρώντας 
το γεγονός ότι είχε γίνει ενοχλητική για τους 
πολίτες και είχε εξελιχθεί σε ρυπογόνο πα-
ράγοντα στις πόλεις. Προσδοκούμε με αυτήν 
μας την απόφαση να δώσουμε το έναυσμα σε 
περισσότερους οργανισμούς να εξετάσουν με 
τη σειρά τους με ποιους τρόπους μπορούν 
να πετύχουν τη μείωση του περιβαλλοντικού 
τους αποτυπώματος.

Η απόφαση για εγκατάλειψη της πρακτικής 
της κατ’ οίκον διανομής φυλλαδίων εντάσσεται 
στο ευρύτερο πλαίσιο της προσπάθειας της 
εταιρείας για μετάβασή της στην ψηφιακή 
εποχή και για την πλήρη ψηφιοποίηση των 
λειτουργιών και εργασιών της. 

Το καταναλωτικό κοινό θα συνεχίσει να 
έχει πρόσβαση στα ενημερωτικά φυλλάδια 
των Υπεραγορών Αλφαμέγα ψηφιακά, μέσα 
από την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης της εταιρείας, καθώς και μέσα 
από την εφαρμογή Αλφαμέγα Loyalty App.

Κατανοώντας ότι για κάποιους πολίτες 
η πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες 
ψηφιακά είναι εξαιρετικά δύσκολη, έχουμε 
διασφαλίσει ότι θα μπορούν να προμη-
θεύονται διαφημιστικά φυλλάδια από τα 
καταστήματά μας σε όλες τις πόλεις στις 
οποίες δραστηριοποιούμαστε. Σημειωτέον 
ότι τα ενημερωτικά φυλλάδια των Υπερα-
γορών Αλφαμέγα εκτυπώνονται σε χαρτί 
που φέρει το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα 
EU ECOLABEL, το οποίο πιστοποιεί ότι 
είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Κάθε βήμα προς μια πράσινη κατεύθυνση 
και κάθε προσπάθεια για αλλαγή συνηθειών 
δίνει στο περιβάλλον μια δεύτερη ευκαιρία.

*Υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης Υπεραγορών Αλφαμέγα

Περιβάλλον: Με υπεύθυνες πρακτικές
θα κερδίσουμε το στοίχημα

«Η βιώσιμη ανάπτυξη και 
η μείωση του περιβαλλο-

ντικού μας αποτυπώματος 
είναι κορυφαίος στρατηγι-
κός στόχος για τις Υπερα-
γορές Αλφαμέγα, ενώ την 

ίδια στιγμή η προστασία 
του περιβάλλοντος απο-

τελεί κεντρικό πυλώνα 
της πολιτικής Έταιρικής 

Κοινωνικής Έυθύνης που 
υλοποιεί η εταιρεία μας»

η Ισπανία με 309 χιλιάδες, ενώ ισάριθμα 
κρούσματα καταγράφει και το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Η Κίνα, απ’ όπου ξεκίνησε η 
πανδημία του νέου κορωνοϊού στα τέλη 
του προηγούμενου έτους, έχει ανακοινώ-
σει μέχρι σήμερα 88.206 κρούσματα και 
4.676 θανάτους.

Την ίδια στιγμή στην Ευρώπη συνε-
χίζεται η σταθερή σταδιακή αύξηση των 

κρουσμάτων σε αρκετές χώρες όπου έχουν 
χτυπήσει καμπανάκια. Πρόκειται για τις 
Γαλλία, Ρουμανία, Ουκρανία, Γερμανία 
και Πολωνία. Αρκετές χώρες, οι οποίες 
αντιμετωπίζουν ένα νέο κύμα κρουσμά-
των, επέβαλαν ήδη τοπικά «lockdown» σε 
συγκεκριμένες περιοχές και πόλεις όπου 
υπάρχει έξαρση της πανδημίας, όπως για 
παράδειγμα η Ισπανία και η Αυστραλία.  

Νέο κύμα κρουσμάτων 
στην Ελλάδα 

Όσον αφορά την Ελλάδα, η κατάσταση 
είναι κι εκεί ανησυχητική,  καθώς το νέο 
κύμα κρουσμάτων που επήλθε στη χώρα 
μέρα με τη μέρα επεκτείνεται. Την περα-
σμένη Πέμπτη ανακοινώθηκαν 153 νέα 
κρούσματα, με τον συνολικό αριθμό τους 
να φτάνει τα 5.123. Ο ιός εντοπίζεται πλέ-
ον σε 20 περιοχές, προκαλώντας μεγάλη 
ανησυχία στις υγειονομικές Αρχές, καθώς 
πλέον, πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα 
-δηλαδή την Αττική και τη Θεσσαλονίκη- 
κρούσματα σημειώνονται σε Αργολίδα, Αχαΐα, 
Έβρο, Ηλεία, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Καβάλα, 
Κέρκυρα, Κιλκίς, Κοζάνη, Κορινθία, Κυκλά-
δες, Λάρισα, Μαγνησία, Πέλλα, Μεσσηνία, 
Χαλκιδική και Χανιά. Μάλιστα, η αύξηση 
των κρουσμάτων στη Βόρεια Ελλάδα και 
ειδικά στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική 
κτύπησε τον κώδωνα του κινδύνου, με τις 
Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή και να 
εξετάζουν την επιβολή έκτακτων μέτρων 
στις συγκεκριμένες περιοχές. Στο τραπέζι 
βρίσκεται ακόμα και ένα τοπικό «lockdown». 

Η νέα έξαρση της πανδημίας στην 
Ελλάδα ανάγκασε τη χώρα μας να την 
τοποθετήσει στην Κατηγορία Β, όπου 
ανήκουν χώρες που για να ταξιδέψεις 
απαιτείται αρνητικό τεστ. Ένα βήμα πα-
ραπέρα αποφάσισαν να κάνουν οι ΗΠΑ, 
που εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγία με την 
οποία κατατάσσουν την Ελλάδα στο επίπεδο 
3, δηλαδή στις χώρες υψηλού κινδύνου, 
συστήνοντας την αποφυγή ταξιδιών προς 
την χώρα εάν αυτά δεν είναι αναγκαία για 
την παροχή ανθρωπιστικής και ιατρικής 
βοήθειας ή επείγοντα οικογενειακά πε-
ριστατικά.



ΛΊΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΊΝ 
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΊΣΗ-
ΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ 
ΣΧΌΛΊΚΗΣ ΧΡΌΝΊΑΣ 
ΚΑΊ ΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ 
ΚΡΌΥΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕ-
ΦΕΡΑΝ ΑΝΗΣΥΧΊΑ 
ΣΤΌΥΣ ΚΥΚΛΌΥΣ 
ΤΗΣ ΠΑΊΔΕΊΑΣ 

Έ
τοιμο δηλώνει το Υπουρ-
γείο Παιδείας για τη νέα 
σχολική χρονιά,  ενώ η 
προετοιμασία και οργά-
νωση δεν έχουν σταμα-
τήσει λεπτό. Ωστόσο, η 
επιδημιολογική εικόνα 

των τελευταίων ημερών εύλογα προκαλεί 
φόβο και ανησυχία σε εκπαιδευτικούς, 
γονείς και μαθητές, για το πώς θα ξεκι-
νήσει, θα συνεχίσει και θα ολοκληρωθεί 
η νέα σχολική χρονιά.

Πλήρως προετοιμασμένοι
Νωρίτερα από το σύνηθες θα ολο-

κληρωθεί η στελέχωση των σχολικών 

μονάδων φέτος. Αυτό διαβεβαίωσε ο ίδιος 
ο Υπουργός σε πρόσφατες δηλώσεις του, 
αναφέροντας ότι η στελέχωση γίνεται φέτος 
με ταχύτατους ρυθμούς. «Αναμένουμε 
αυτές τις ημέρες να εκδώσει η Επιτρο-
πή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας τις τελικές 
ανακοινώσεις και θα ολοκληρώσουμε τη 
στελέχωση», ανέφερε. Η αρχική στόχευση, 
σύμφωνα με τον κ. Προδρόμου, είναι να 
ξεκινήσει η σχολική χρονιά υπό κανονικές 
συνθήκες, χωρίς βέβαια να αγνοείται η 
παρουσία του ιού, που ταλαιπωρεί εδώ 
και μήνες το παγκόσμιο. Ο ίδιος τόνισε ότι 
το Υπουργείο παρακολουθεί τις εξελίξεις 
και προετοιμάζεται για ένα δεύτερο και 
για ένα τρίτο σενάριο, τα οποία ωστόσο 

δεν αποκαλύπτει, εφόσον αναμένει απο-
φάσεις από το Υπουργείο Υγείας και τη 
Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή.

1η Σεπτεμβρίου το κουδούνι 
για τους εκπαιδευτικούς

Με υγειονομικό πρωτόκολλο θα ξεκι-
νήσει η νέα σχολική χρονιά, με πρώτους 
να το ακολουθούν τους εκπαιδευτικούς, οι 
οποίοι επιστρέφουν στα καθήκοντά τους 
την 1η του επόμενου μήνα. Το πρωτόκολλο 
θα είναι προσαρμοσμένο στα νέα δεδο-
μένα,  σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις 
του Υπουργείου Υγείας. Ο κ. Προδρόμου 
επισήμανε, δε, ότι η επιστροφή των μαθητών 
θα πραγματοποιηθεί στις 4 του Σεπτέμβρη 

για τη Μέση Εκπαίδευση και στις 7 για 
τη Δημοτική, αλλά άφησε να νοηθεί ότι 
ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές και οδη-
γίες από το Υπουργείο Υγείας, που ίσως 
να μην αφορούν την ημερομηνία, αλλά 
το καθεστώς επιστροφής των μαθητών.

Κληθείς να τοποθετηθεί για το ενδε-
χόμενο εκ περιτροπής φοίτησης και για 
τον αριθμό των μαθητών στις τάξεις, ο 
ίδιος ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ακόμη 
αποφάσεις. «Η τελευταία απόφαση που 
υπήρξε για σχολεία ήταν για νηπιαγωγεία 
που θα λειτουργούσαν και τον  μήνα Ιούλιο. 
Όπου είχε αποφασιστεί να λειτουργούν 
με την πάγια νομοθεσία. Αυτό μένει να το 
επανεξετάσουμε αναλόγως των οδηγιών 
που θα μας δοθούν και βέβαια το υγειο-
νομικό πρωτόκολλο, το οποίο περιέχει 
πολλά άλλα πράγματα εκτός από την τή-
ρηση αποστάσεων. Για παράδειγμα, θα 
υπάρξει ανάγκη να τηρηθούν στις τάξεις 
αποστάσεις; Πιθανώς ναι, αλλά κανείς 
δεν μπορεί να προδικάσει. Η χρήση αντι-
σηπτικού, οι κανόνες, η χωροθέτηση… 
όλα αυτά με βάση και την επιμόρφωση 
που έχει γίνει στους εκπαιδευτικούς, 
θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε 
τελικές αποφάσεις. Σε περίπτωση που 
δεν θα γίνεται όλα τα παιδιά να φοιτούν 
ταυτόχρονα, θα ενεργοποιήσουμε τις δια-
δικασίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
προσαρμοσμένες και πάλι ανάλογα με 
τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας».

Όσον αφορά τις ευπαθείς ομάδες, ο 
Υπουργός ξεκαθάρισε ότι αν ισχύσουν 
αποφάσεις για τις ευπαθείς ομάδες, τότε 
θα ειδοποιηθούν όλα τα παιδιά και οι 
εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε αυτές, ενώ 
θύμισε ότι στο προηγούμενο διάστημα 
είχαν «καταργηθεί», όπως ανέφερε χα-
ρακτηριστικά, οι ευπαθείς ομάδες. Τέλος, 
ανέφερε ότι γνωρίζει πως οι ενδεχόμενες 
προσαρμογές στη διδασκαλία δεν είναι 
κάτι ευχάριστο, ωστόσο η ασφάλεια και η 
υγεία όλων είναι απόλυτη προτεραιότητα.

Με πρωτόκολλο ξεκινά η σχολική χρονιά
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ΜΎΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΎ*

Ζούμε στην εποχή των συνεχών αλ-
λαγών. Οι σχολικές μονάδες, ως 
ανοικτά κοινωνικά συστήματα που 

αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους, 
είναι άμεσοι παραλήπτες οποιωνδήποτε 
αλλαγών και καλούνται να προσαρμοσθούν 
σε αυτές τις νέες συνθήκες, προκειμένου 
να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 
εποχής. Για να επιτευχθεί αυτό, επιβάλλεται 
η παρουσία μιας διευθυντικής ομάδας 
-αποτελούμενης από τον/τη διευθυντή/
ντρια και τους βοηθούς διευθυντές/ντριες- 
ικανής να διαχειριστεί τις απαιτήσεις του 

σύγχρονου σχολείου. Σύμφωνα άλλωστε 
και με τη Margaret Mead «μια μικρή 
ομάδα σκεπτόμενων και αποφασισμένων 
ανθρώπων μπορεί να αλλάξει τον κόσμο».

Έχοντας ως αφετηρία την πιο πάνω 
παραδοχή,  αδιαμφισβήτητα ο ρόλος της 
διευθυντικής ομάδας καθίσταται πολύ ση-
μαντικός μιας και καλείται καθημερινά να 
διαχειριστεί τις πολλαπλές απαιτήσεις του 
σύγχρονου σχολείου και να ισορροπήσει 
ανάμεσα στην απλή διεκπεραίωση και στην 
ουσιαστική διοίκηση-ηγεσία. Οι απαιτή-
σεις της θέσης επομένως είναι πολλαπλές 
και πολυσύνθετες: από τη διεκπεραίωση 
της αλληλογραφίας του σχολείου με το 
Υπουργείο και με άλλους φορείς μέχρι 
την καθοδήγηση και την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών, την επίλυση συγκρούσεων, 
τη συνεργασία με διάφορους φορείς, την 
έμπνευση και μετάδοση του οράματος 
του σχολείου και τόσα άλλα.

Με μιαν απλή ανάγνωση των καθηκό-
ντων-ευθυνών τόσο του/της διευθυντή/
ντριας όσο και των βοηθών διευθυντών/
ντριών όπως καταγράφονται στους Κα-
νονισμούς Λειτουργίας των Δημοτικών 
Σχολείων, μπορεί εύκολα κανείς να συλλά-
βει την πολλαπλότητα και πολυπλοκότητα 
του ρόλου τους. Κι εδώ τίθενται τα εξής 
ερωτήματα: Είναι αρκετός ο διοικητικός 
χρόνος των μελών της διευθυντικής ομά-
δας; Πόσο εύκολο και λειτουργικό είναι 
για ένα/μία διευθυντή/ντρια Σχολείου 
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Κύπρου 

μεταξύ των τόσων ευθυνών-ρόλων και 
καθηκόντων που καλείται να φέρει εις 
πέρας κατά τη διάρκεια μιας σχολικής 
ημέρας, να αναλαμβάνει ταυτόχρονα και 
διδακτικά καθήκοντα; 

Πάγια θέση της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 
αλλά και της ΠΟΕΔ είναι η αύξηση του 
διοικητικού χρόνου Διευθυντών/ντριών 
και Βοηθών Διευθυντών/ντριών Δημοτικής 
Εκπαίδευσης (δημοτικών, νηπιαγωγείων 
και ειδικών σχολείων), με αντίστοιχη μεί-
ωση ή και μηδενισμό του διδακτικού τους 
χρόνου στην περίπτωση των διευθυντών/
ντριών. Με άλλα λόγια, απαραίτητη προ-
ϋπόθεση ώστε τα μέλη της διευθυντικής 
ομάδας να φέρουν εις πέρας το δύσκολο 
έργο τους και να ηγηθούν ουσιαστικά της 
σχολικής τους μονάδας είναι να υπάρχει 
επαρκής διοικητικός χρόνος. Μέσα από την 
αύξηση του διοικητικού χρόνου τα μέλη 
της διευθυντικής ομάδας θα μπορέσουν 
να ξεφύγουν από την απλή και τυπική δι-
εκπεραίωση των καθηκόντων τους και να 
ηγηθούν ουσιαστικά της σχολικής μονάδας. 
Όπως είπε και η Maya Angelou, «όλα τα 
επιτεύγματα θέλουν χρόνο». Επομένως, η 
αύξηση του διοικητικού χρόνου είναι εκ 
των ων ουκ άνευ της εύρυθμης λειτουργί-
ας των σχολικών μονάδων, της ποιοτικής 
εκπαίδευσης αλλά και της ποιοτικής διοί-
κησης και ηγεσίας της σχολικής μονάδας.

*Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

Μέλος Γραμματείας ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Ηγεσία ή απλή διεκπεραίωση: θέμα χρόνου

ΜΕ ΜΊΑΝ ΑΠΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΌΝΤΩΝ-ΕΥΘΥΝΩΝ 
ΤΌΣΌ ΤΌΥ/ΤΗΣ ΔΊΕΥΘΥΝΤΗ/
ΝΤΡΊΑΣ ΌΣΌ ΚΑΊ ΤΩΝ ΒΌΗ-
ΘΩΝ ΔΊΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΊΩΝ 
ΌΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΌΝΤΑΊ ΣΤΌΥΣ 
ΚΑΝΌΝΊΣΜΌΥΣ ΛΕΊΤΌΥΡΓΊΑΣ 
ΤΩΝ ΔΗΜΌΤΊΚΩΝ ΣΧΌΛΕΊΩΝ, 
ΜΠΌΡΕΊ ΕΥΚΌΛΑ ΚΑΝΕΊΣ ΝΑ 
ΣΥΛΛΑΒΕΊ ΤΗΝ ΠΌΛΛΑΠΛΌΤΗ-
ΤΑ ΚΑΊ ΠΌΛΥΠΛΌΚΌΤΗΤΑ ΤΌΥ 
ΡΌΛΌΥ ΤΌΥΣ

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΎΦΡΙΟΎ 
mronoufriou@gmail.com

Ό Υπουργός Παιδείας επι-
σήμανε ότι η επιστροφή 
των μαθητών θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 4 του 
Σεπτέμβρη για τη Μέση 

Εκπαίδευση και στις 7 για 
τη Δημοτική, αλλά άφησε 

να νοηθεί ότι ενδέχεται 
να υπάρξουν αλλαγές και 
οδηγίες από το Υπουργείο 

Υγείας, που ίσως να μην 
αφορούν την ημερομηνία 

αλλά το καθεστώς επι-
στροφής των μαθητών 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΣΟΎ ΑΙΏΝΑ - ΓΙΑ 
ΝΑ ΘΎΜΟΎΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟ-
ΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΎΝ ΟΙ 
ΝΕΟΤΕΡΟΙ

ΔΡ ΧΡΊΣΤΟΣ Γ. ΑΡΊΣΤΕΊΔΟΥ*
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Φ
έτος συμπληρώ-
νονται πενήντα 
χρόνια από τη 
διοργάνωση του 
πρώτου Φεστι-
βάλ Carlsberg, 
που έγινε το 

1971.  Όμως, παρ’όλον ότι έχουν περά-
σει ήδη πενήντα χρόνια από το πρώτο 
φεστιβάλ και τριάντα τρία χρόνια από το 
τελευταίο, το οποίο διοργανώθηκε το 1987, 
οι παλαιότεροι διατηρούν ακόμη πολύ 
ζωντανά και έντονα στη μνήμη τους το 
πλούσιο και πρωτότυπο πρόγραμμά του, 
το οποίο κάθε βράδυ απολάμβαναν μέχρι 
και είκοσι χιλιάδες φίλοι του ελληνικού 
τραγουδιού,  της εκλεκτής μουσικής και 
του καλού γλεντιού.

Εμπνευστής και  δημιουργός του αξέ-
χαστου και ανεπανάληπτου αυτού καλλι-
τεχνικού μουσικού και χορευτικού, και 
όχι μόνο, Φεστιβάλ ήταν ο αείμνηστος 
Φώτος Ια. Φωτιάδης, μια εξέχουσα προ-
σωπικότητα και μέγας υποστηρικτής της 
επιχειρηματικότητας, γι’ αυτό και δικαίως 
χαρακτηρίστηκε ως ο «Πατριάρχης του 
Κυπριακού Επιχειρείν», της επιστημονικής 
εξέλιξης, αλλά και λάτρης του πολιτισμού 
της Κύπρου και της Ελλάδας, του οποίου 
την ανάπτυξη και προβολή ενίσχυε με 
κάθε τρόπο.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους που 
γνώριζαν την αστείρευτη αγάπη του Φώτου 
Φωτιάδη προς τον πολιτισμό, τη χαρά 
και το γλέντι, τι τον έκανε ν’ αρχίσει το 
Φεστιβάλ αυτό, απάντησε ότι η πρώτη 
του σκέψη ξεκίνησε από τη διαπίστωση 
ότι ο Λευκωσιάτης, σ’ αντίθεση με τους 
κατοίκους άλλων πόλεων της Κύπρου, 
έδειχνε λιγότερο πιστός στην πόλη του. 
Ενώ ο Λεμεσιανός, ο Βαρωσιώτης, ο 
Σκαλιώτης, ήταν φανατικοί με την πόλη 

Ο Αθανάσιος Διάκος γεννήθηκε το 1788 
και δολοφονήθηκε στις 24 Απριλίου 1821. 
Ήταν ένας από τους Έλληνες πρωταγωνιστές 
ήρωες - οπλαρχηγούς του πρώτου έτους 
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ο 
οποίος έδρασε στη Στερεά Ελλάδα. Μυ-
ήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1818 και 
το 1820 έγινε αρματολός στη Λιβαδειά. 
Τον Απρίλιο του 1821, σε συνεργασία με 
άλλους οπλαρχηγούς, κατέλαβε το φρούριο 
της Λιβαδειάς και, χρησιμοποιώντας το 
ως ορμητήριο, έδωσε πολλές νικηφόρες 
μάχες. Κατέλαβε τη γέφυρα της Αλαμάνας 
και στις 23 Απριλίου 1821 έδωσε μάχη 
με τα στρατεύματα του Ομέρ Βρυώνη. 
Στη μάχη αυτή συνελήφθη και αφού με-
ταφέρθηκε στη Λαμία δολοφονήθηκε από 
τους Τούρκους στις 24 Απριλίου 1821. Ο 

Ελληνικός Στρατός τού απένειμε τιμητικά 
τον βαθμό του Στρατηγού.

Η Λιβαδειά, χάρις στον Αθανάσιο Διάκο 
και τα παλληκάρια του, ελεύθερη πλέ-
ον, σήκωσε την ελληνική σημαία στις 4 
Απριλίου στο κάστρο και τη θέση Ώρα.

Στις 4 Απριλίου 1821 ο Διάκος και το 
απόσπασμά του ανέλαβαν την προστασία της 
γέφυρας της Αλαμάνας. Για μέρες παλεύει 
ηρωικά και τελικά τραυματίζεται σοβαρά στον 
δεξί του ώμο και συλλαμβάνεται από τους 
Τούρκους. Ενώ μεταφέρεται στην Λαμία, 
ο Ομέρ Βρυώνης μυστικά στον δρόμο τον 
ερωτά: «Γίνεσαι Τούρκος Διάκο μου, την 
πίστη σου να αλλάξεις, να προσκυνήσεις 
στο τζαμί, την εκκλησιά να αφήσεις;». Και 
εκείνος αποκρίθηκε στρίβοντας το μουστάκι: 
«Πάτε κι εσείς και η πίστη σας μουρτάτες 

να χαθείτε. Εγώ γραικός γεννήθηκα, γραι-
κός θε να πεθάνω». Έτσι την επόμενη μέρα 
ανασκολοπίστηκε. Ο Διάκος αντιμετώπισε 
τον μαρτυρικό του θάνατο με θάρρος. Μόνο 
ένα παράπονο βγήκε απ’ τα χείλη του, προ-
βλέποντας την ανάσταση του Ελληνισμού: 
«Για δες καιρό που διάλεξε ο Χάρος να με 
πάρει, τώρα που ανθίζουν τα κλαδιά και 
βγάζει η γης χορτάρι». Κατά τον Φιλήμονα 
ο Διάκος στράφηκε προς τους Αλβανούς 
και είπε: «Δεν βρίσκεται από σας κανένα 
παλληκάρι να με σκοτώσει με πιστόλα και 
να με γλιτώσει από τους Χαλδούπηδες;». Η 
φοβερή αυτή θανατική ποινή εκτελέστηκε 
στο Ζητούνι (Λαμία) στις 24 Απριλίου, την 
επομένη της μάχης στην Αλαμάνα. Μετά 
τον θάνατό του, οι Τούρκοι πέταξαν το λεί-
ψανό του σε κοντινό χαντάκι. Οι Χριστιανοί, 

όμως, βγήκαν κρυφά τη νύχτα και έθαψαν 
το σώμα του, στον χώρο όπου αρχίζει σή-
μερα η οδός Ησαΐα. Ο χώρος της ταφής του 
είχε λησμονηθεί και ανακαλύφθηκε από 
τον αντισυνταγματάρχη Ρούβαλη, το 1881. 
Το 1886 έγινε το πρώτο μνημόσυνό του 
και τοποθετήθηκε η σημερινή προτομή. Η 
επιτροπή εκδουλεύσεων, προηγουμένως, τον 
αναγνώρισε ως ανώτατο αξιωματικό πρώτης 
τάξης και επεδίκασε μηνιαία σύνταξη στην 
αδερφή του ως τον θάνατό της, το 1873.

Το 2015, ο ποιητής Δημήτρης Μπρού-
χος εμπνεύστηκε, έγραψε και εξέδωσε το 
έργο: «Αθανάσιος Διάκος - Αδούλωτος 
σταυραετός, Ηρωικό ορατόριο».

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο www.artaeri.com.
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Αθανάσιος Διάκος

τους, ο Λευκωσιάτης έδειχνε αδιάφορος.
 Αυτήν την αδιαφορία την ερμήνευε σαν 

ευθύνη της ίδιας της Πολιτείας, που δεν 
είχε ποτέ δημιουργήσει αναμνήσεις και 
κληρονομιά για τα παιδιά της. H Λευκω-
σία  δεν είχε ποτέ μια μεγάλη γιορτή που 
να έδενε τους νέους της με αναμνήσεις 
ευχάριστων ημερών με την πόλη τους. Η 
Λεμεσός είχε το Καρναβάλι και τη Γιορ-
τή του  Κρασιού. Η Αμμόχωστος και η 
Μόρφου, το  Φεστιβάλ του Πορτοκαλιού,  
η Κερύνεια έδινε το «παρών» της με τα 
άνθη, η Λάρνακα με τον Κατακλυσμό.

Συνεπώς η Λευκωσία χρειαζόταν τη 
δική της γιορτή για να την αγαπήσουν τα 
παιδιά της. Μια γιορτή μεγάλη, ανάλογη 
με την πρωτεύουσα.

Πηγαίνοντας πίσω, εξήντα περίπου 
χρόνια, το 1962, όταν ο Φώτος Φωτιά-
δης ήταν Πρόεδρος του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Διαφημιζόντων, είχε ειση-
γηθεί να ιδρυθεί στη Λευκωσία μόνιμη 
Κρατική Διεθνής Έκθεση  Κύπρου, ένα 
θεσμό που τότε είχαν καθιερώσει πολλές 
χώρες και ο κοσμογύριστος Φώτος ειση-
γείτο τη δημιουργία μιας τέτοιας έκθεσης 
και στην Κύπρο. Μάλιστα στα σχέδιά του 
για μια τέτοια έκθεση περιελάμβανε και 
τη δημιουργία ενός Φεστιβάλ με διεθνές 
πολιτιστικό περιεχόμενο. Στο Φεστιβάλ 
αυτό θα καλούνταν να λαμβάνουν μέρος 
όλες οι χώρες που θα συμμετείχαν στην 
Κρατική Διεθνή Έκθεση Κύπρου. Έτσι το 
Φεστιβάλ αυτό θα είχε έναν διεθνή χα-
ρακτήρα με πολύ πλούσιο και υψηλού 
επιπέδου περιεχόμενο. Η διοργάνωση και 
καθιέρωση ενός τέτοιου μόνιμου θεσμού 
θα αναδείκνυε την Κύπρο ως σημαντικό 
διεθνές πολιτιστικό κέντρο και θα έδινε και 
στη Λευκωσία τη γιορτή που της έλειπε.

Δυστυχώς, όμως, η απόφαση για την 
έκθεση αυτή, για διάφορους λόγους, 
μπήκε για πολλά χρόνια στο περιθώριο. 
Στο μεταξύ, είχε ιδρυθεί η Carlsberg και 
στις 21 Ιουνίου 1969 έγιναν τα εγκαίνια 
του εργοστασίου, τα οποία αποτέλεσαν 
ένα πρωτοφανές γεγονός για ολόκληρη 
την Κύπρο. Οι χιλιάδες των επισκεπτών, 
που ως λαοθάλασσα  κατέκλυσαν τους 
ατέλειωτους ακόμη τότε κήπους του εργο-
στασίου, έδωσαν στον Φώτο Φωτιάδη την 
ιδέα: Γιατί το Φεστιβάλ που οραματιζόταν 
για Γιορτή της Λευκωσίας να μη γινόταν 
στους κήπους της Carlsberg; Ατενίζοντας 

τις χιλιάδες του ενθουσιασμένου πλήθους, 
που ως προσκαλεσμένοι και μη έσπευ-
σαν στα εγκαίνια, πήρε εκείνη κιόλας 
τη στιγμή την απόφαση του. Θα επιχει-
ρούσε να διοργανώνει  τη Γιορτή που η 
Λευκωσία χρειαζόταν ως πρωτεύουσα. 
Βέβαια η επιθυμία και πρόθεσή του ήταν  
η Γιορτή αυτή να ήταν τόσο επιβλητική 
και σημαντική, ώστε με τις ευχάριστες 
αναμνήσεις της να δένει για πάντα, κάθε 
γενιά των νέων της με τη πόλη τους - τη 
Λευκωσία.

Το Φεστιβάλ Carlsberg αποτελούσε για 
πολλά χρόνια και πολλές μέρες τη μεγα-
λύτερη Γιορτή της Κύπρου. Κάθε βράδυ 
ο χώρος του Φεστιβάλ Carlsberg γέμιζε 
ασφυκτικά, ο αριθμός του κόσμου που  
κατέκλυζε τον χώρο κάθε βράδυ έφθανε 
γύρω στις είκοσι χιλιάδες, ήταν πραγματικά 
ένα πρωτόγνωρο και μοναδικό γεγονός 
για την Κύπρο.

Διοργανωνόταν για δύο σχεδόν δε-
καετίες, από το 1971 μέχρι το 1987, με 
σκοπό να προσφέρει υψηλής ποιότητας 
ψυχαγωγία στο κοινό μας με πολύ χα-
μηλό κόστος. Το Φεστιβάλ Carlsberg, με 
πλούσιο και διαφορετικό πρόγραμμα κάθε 
βράδυ, αποτέλεσε τη μεγαλύτερη Γιορτή 
της Κύπρου.   

Μετά τα τραγικά γεγονότα της τουρ-

κικής εισβολής του 1974 και συγκεκρι-
μένα το 1975 και 1976, η διοργάνωση 
του Φεστιβάλ ανεστάλη. Μετά τη βιβλική 
καταστροφή και την κατοχή του 40% του 
νησιού, που έφερε στην Κύπρο η βάρβαρη 
τουρκική εισβολή, το ασταμάτητο δάκρυ 
και ο ασίγαστος πόνος, όπως ήταν φυσικό, 
δεν επέτρεπαν χαρές και γλέντια.

Το 1977, έχοντας υπόψη την ανάγκη 
και την επιθυμία του κοινού  να ανανεώσει 
δυνάμεις για αγώνα ενάντια στην κατοχή, 
η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε να 
διοργανώσει και πάλι το Φεστιβάλ, αφι-
ερώνοντάς το εξολοκλήρου στην Κυπρία 
Προσφυγοπούλα, με πρωτοβουλία και 
εισήγηση του Προέδρου της Carlsberg, αει. 
Φώτου Φωτιάδη, ο οποίος γνώριζε πολύ 
καλά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε 
ο προσφυγικός κόσμος και ιδιαίτερα οι 
ορφανές και φτωχές προσφυγοπούλες μας. 

Ο κ. Φωτιάδης δραστηριοποιήθηκε από 
τις πρώτες κιόλας μέρες ενεργά όχι μόνο 
για την επίλυση των προβλημάτων των 
χιλιάδων προσφύγων, αλλά αποτέλεσε και 
μέλος της ειδικής Κυπριακής Αποστολής 
που εκ μέρους της Παγκύπριας Επιτροπής 
Προσφύγων ανέλαβε να επισκεφθεί τις 
πρωτεύουσες των σημαντικότερων χωρών 
του κόσμου, με σκοπό την προώθηση 
της διαφωτιστικής εκστρατείας, για την 
τουρκική εισβολή του 1974 και την ενη-
μέρωση της παγκόσμιας κοινής γνώμης 
μέσα από προσωπικές επαφές με ηγέτες 
χωρών, κοινοβουλίων, τηλεοπτικές εκπο-
μπές και συνεντεύξεις σε εφημερίδες για 
τις οδυνηρές συνέπειες της απάνθρωπης 
συμπεριφοράς των τουρκικών στρατευ-
μάτων στην Κύπρο. Η ενημέρωση αυτή 
γινόταν σε συνεργασία πάντοτε με τις 
αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Τα Μέλη της Επιτροπής αυτής ήταν 
οι: Φώτος Φωτιάδης - επιχειρηματίας, 
Φειδίας Παρασκευαΐδης - βουλευτής, 
Τάκης Φυλακτού, Γιώργος Φιλής και 
Κωστής  Χατζηκωστής.

Επισκέφθηκαν το Λονδίνο, τη Νέα Υόρ-
κη, τον Καναδά, την Ελλάδα και πολλές 
άλλες πρωτεύουσες και είχαν σημαντικές 
συναντήσεις,  κατά τις οποίες ενημέρωναν 
διαρκώς γερουσιαστές, κυβερνητικούς 
παράγοντες, εκπροσώπους μαζικών ορ-
γανώσεων Ελλαδιτών και Κυπρίων απο-
δήμων, δημοσιογράφους, εκπροσώπους 
τηλεοπτικών σταθμών κ.λπ.

Ενημέρωσαν όλους τους πιο πάνω 
παράγοντες σχετικά με τις ολέθριες συ-
νέπειες και τα ανυπέρβλητα προβλήματα 
που δημιούργησε στην Κύπρο η βάρβα-
ρη τουρκική εισβολή του 1974. Έδωσαν 
πολυάριθμες συνεντεύξεις στα ΜΜΕ των 
χωρών αυτών, συναντήθηκαν και ενημέ-
ρωσαν αρκετούς γερουσιαστές, σημαντικά 
πολιτικά πρόσωπα, ανταποκριτές εφη-
μερίδων μεγάλης κυκλοφορίας, έδωσαν 
συνεντεύξεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς 
κ.λπ, με στόχο την ενημέρωση της πα-
γκόσμιας κοινής γνώμης τόσο για την 
τουρκική εισβολή όσο και για τις χιλιάδες 
απώλειες αθώων ανθρώπων, τις χιλιάδες 
των αγνοουμένων, τις διακόσιες και πλέον 
χιλιάδες εκτοπισμένους και τις τεράστιες 
υλικές καταστροφές που προκάλεσε στη 
μικρή μας πατρίδα η βάρβαρη τουρκική 
εισβολή στις 20 Ιουλίου του 1974.

Σημαντικό μέρος του προγράμματος 
του Φεστιβάλ Carlsberg ήταν και η διορ-
γάνωση διάφορων διαγωνισμών, χορού, 
τραγουδιού, ποιητών, ποιητάρηδων, επί-
δειξη μόδας κ.ά. Επίσης ποιοτικοί διαγω-
νισμοί γεωργικών προϊόντων και έργων 
λαϊκής τέχνης. Απονέμονταν διπλώματα 
στους κερδίζοντες. Για μερικά χρόνια το 
Φεστιβάλ φιλοξένησε και motor-show. 
Κορωνίς των διαγωνισμών όμως ήταν τα 
επίσημα καλλιστεία για την εκλογή των 
ωραιότερων κοριτσιών της Κύπρου, που 
αντιπροσώπευαν τη χώρα μας στα Πα-
γκόσμια Καλλιστεία.

Έτσι, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Carlsberg διοργανώνονταν κάθε χρόνο καλ-
λιστεία για ανάδειξη της Star Kύπρος, της 
Miss Κύπρος και της Miss CARLSBERG. 
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ 
Carlsberg διοργανώνονταν τα επαρχιακά 
καλλιστεία σε κάποιο ξενοδοχείο κάθε 
επαρχίας. Οι τρεις πρώτες νικήτριες, εκπρο-
σωπώντας τη συγκεκριμένη επαρχία στην 
οποία εκλέγονταν, συμμετείχαν στα τελικά 
καλλιστεία που γίνονταν στο Φεστιβάλ 
Carlsberg στη Λευκωσία. Οι καλλονές που 
εκλέγονταν, στη συνέχεια εκπροσωπού-
σαν την Κύπρο στα διεθνή καλλιστεία για 
την ανάδειξη της Miss World, της Miss 
Universe και της Miss Europe.

Η διοργάνωση των καλλιστείων εξυ-
πηρετούσε και μια πολύ σημαντική σκο-
πιμότητα, καθώς διασφάλιζε στην Κύπρο 
τη διεθνή αναγνώριση και ταυτόχρονα 

απέκλειε οποιαδήποτε προσπάθεια του 
ψευδοκράτους να επιτύχει την αντιπρο-
σώπευσή του στα διεθνή καλλιστεία, παρά 
το γεγονός ότι το επεδίωκε διαρκώς.

Όσον αφορά το μουσικό και καλλιτεχνι-
κό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Carlsberg, 
θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτό ήταν όχι 
μόνο πλούσιο και απολαυστικό, αλλά και 
πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Κύπρου. 
Από τη σκηνή του Φεστιβάλ αυτού πέρασαν 
όλα τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού 
τραγουδιού και του θεάτρου, όπως ο Γρη-
γόρης Μπιθικώτσης, ο Δάκης, η Ελπίδα, 
η Βίκη Μοσχολιού, η Σούλη Σαμπάχ, ο 
Τζον Μοδινός, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο 
Σταμάτης Κόκοτας, η Μπέσσυ Αργυρά-
κη, η Άννα Βίσσυ, ο Γιάννης Πάριος, κ.ά.  

Επίσης, το Φεστιβάλ λάμπρυναν με την 
παρουσία τους αξιόλογοι ηθοποιοί, όπως η 
Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Κώστας Βουτσάς, 
ο Χατζηχρήστος, η Μαρία Αλιφέρη  και 
δεκάδες άλλοι ηθοποιοί, τραγουδιστές 
και πολλά συγκροτήματα.   

Βεβαίως  οι διοργανωτές του Φεστι-
βάλ φρόντιζαν ώστε στο πρόγραμμά του 
να συμμετέχουν και αξιόλογοι Κύπριοι 
τραγουδιστές, χορευτικά συγκροτήματα 
και άλλοι καλλιτέχνες. Πολύ σημαντική 
ήταν και η παρουσία κάθε βράδυ στο Φε-
στιβάλ των «Ισαδώρας», που αποτελούσε 
το καλύτερο τότε μουσικό συγκρότημα 
της Κύπρου.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Carlsberg έχουν βραβευθεί δεκάδες πνευ-
ματικοί άνθρωποι, όπως δημοσιογράφοι, 
ποιητές, συγγραφείς, ακαδημαϊκοί και άλλοι 
αξιόλογοι δημιουργοί, που πρόσφεραν 
ανεκτίμητες υπηρεσίες σε διάφορους 
τομείς του πολιτισμού στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος του 
Φεστιβάλ εορτάζονταν επίσημα και τα 
γενέθλια των «δέκα τυχερών παιδιών 
της Carlsberg». Αυτά ήταν τα πρώτα 
δέκα παιδιά που γεννήθηκαν κατά την 
21ην Ιουνίου 1970, πρώτη επέτειο των 
εγκαινίων της ζυθοβιομηχανίας Carlsberg 
στην Κύπρο. Η Εταιρεία, με μια πρωτό-
γνωρη χειρονομία της, ανέλαβε τη βάπτιση 
των παιδιών αυτών, την παροχή ετήσιου 
δώρου μέχρι την ενηλικίωσή τους και 
τα έξοδα των σπουδών τους μέχρι και 
το πανεπιστήμιο.

*Διευθυντής του Κοινωφελούς, Επιστημονικού 
και Πολιτιστικού  Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης» 
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Α
ν και το ημερολόγιο 
γυρίζει σε αυγουστιά-
τικες ημέρες, εντούτοις 
οι εικόνες θυμίζουν 
Μάιο. Μισογεμάτες 
οι παραλίες, ελεύθε-
ρα τα σοκάκια, άδεια 

εστιατόρια, έρημες πλατείες, διαθέσιμα 
ξενοδοχεία -όσα βέβαια τόλμησαν να 
λειτουργήσουν. Η φετινή τουριστική 
περίοδος αναμφίβολα δεν μπορεί να 
συγκριθεί με τις προηγούμενες. Η κρίση 
στην τουριστική βιομηχανία είναι μεγάλη, 
ενώ ο φόβος για τσουνάμι συνεπειών 
είναι υπαρκτός. Οι τελευταίες εξελίξεις, 
με τον ιό να «σουλατσάρει» ανενόχλητος 
στην κοινότητα, δεν βοηθούν την κατά-
σταση, με το Υφυπουργείο Τουρισμού 
να προχωρεί σε μια ύστατη προσπάθεια 
ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού.

Άδεια η πόλη… 
πού πήγαν όλοι;

«Έρχομαι στην Κύπρο τα τελευταία 
εφτά χρόνια. Κάθε καλοκαίρι,  και συ-
γκεκριμένα τον Αύγουστο, περνάω 
ξέγνοιαστες χαλαρές στιγμές με τη σύ-
ζυγό μου, γνωρίζοντας και κάνοντας 
αρκετούς φίλους εδώ στο νησί. Πρώτη 
φορά βλέπω τόσο άδεια την παραλία, 
τα εστιατόρια, τα δρομάκια. Φαίνεται η 
πανδημία επηρέασε το νησί, αν και οι 
πληροφορίες μας έλεγαν ότι δεν έχετε 
μεγάλο πρόβλημα εσείς εδώ». Ήταν τα 
πρώτα του λόγια στην κουβέντα μας: ένας 
Βρετανός τουρίστας που έφτασε με τις 
πρώτες «επιτρεπόμενες» πτήσεις από 
τον τόπο του μαζί με τη γυναίκα του, για 
να απολαύσει ήρεμες διακοπές όπως 
κάθε χρόνο. Την επομένη της άφιξής του 
στην Κύπρο πήγε στην αγαπημένη του 
παραλία στον Κόλπο των Κοραλλίων. Η 

εντύπωση που του άφηνε η άλλοτε ασφυ-
κτικά γεμάτη παραλία ήταν απογοητευτική. 
Ο ίδιος και η σύζυγός του ανυπομονούσαν 
για ένα ταξίδι μακριά από τις σκοτούρες της 
δικής τους χώρας, σε ένα ασφαλές μέρος, 
και ποιο θα ήταν πιο ιδανικό από αυτό που 
κέρδισε την καρδιά τους πριν από εφτά 
ολόκληρα χρόνια…  την Πάφο.

Στην απέναντι μεριά του νησιού, εκεί 
όπου άλλοτε δεν έπεφτε καρφίτσα, τώρα 
υπάρχει μεγάλη άνεση χώρου. Αν και τα 
Σαββατοκύριακα οι γνωστές παραλίες του 
Πρωταρά γεμίζουν από κόσμο, εντούτοις 
η μεγάλη εικόνα δεν θυμίζει σε τίποτα τις 
προηγούμενες χρονιές. Μάλιστα δεν είναι 
λίγοι αυτοί που δημοσιεύουν φωτογρα-
φίες της περιοχής με πρωταγωνιστές τα 
άδεια κρεβατάκια. Ανάμεσά τους και ο 
πρώην Δήμαρχος Στροβόλου, κ. Σάββας 
Ηλιοφώτου, ο οποίος επιβεβαίωσε στη 
«Σημερινή» αυτό που παρατηρεί κάθε 
επισκέπτης. «Βασιλεύει παντού η θλίψη. 
Βλέπεις από τη μια, μια ικανοποίηση γιατί 
είναι ήσυχα και μπορείς άνετα να βρεις 
χώρο, αλλά από την άλλη ξέρεις ότι αυτά 
ξεσπούν στην οικονομία της χώρας. Η ει-
κόνα της ερήμωσης και στα εστιατόρια, 
στα καφέ, στον δρόμο… Είναι εμφανής η 
απουσία των ξένων, αλλά και η παρουσία 
της κυπριακής οικογένειας με τα μικρά 
παιδιά. Εικόνες που ακόμη ο ψυχισμός μας 
ψάχνει να βρει τι μπορεί να σημαίνουν».

Άδεια τα ξενοδοχεία
Αν και μόλις το 22% των ξενοδοχείων 

λειτουργούν, εντούτοις η πληρότητά τους 
παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οι 
προσφορές στις οποίες προχώρησαν οι 
ξενοδόχοι μπορεί να ήταν μεγάλες και 
ελκυστικές, ωστόσο δεν μαγνήτισαν του-
ρίστες, λόγω της πανδημίας. Όσο για τον 
εσωτερικό τουρισμό, αυτός σίγουρα δεν 

θα μπορούσε να καλύψει τις τουριστικές 
ανάγκες από τη μια, ενώ από την άλλη 
η έξαρση του ιού τις τελευταίες ημέρες 
άλλαξε τα πλάνα του.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, κ. 
Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, μιλώντας στη 
«Σημερινή», επιβεβαίωσε ότι οι εξελίξεις 
των τελευταίων ημερών προκάλεσαν αρκετή 
ανησυχία, ώστε να οδηγήσουν κάποιους και 
σε ακυρώσεις κρατήσεων. «Είναι δύσκολα 
ήδη τα πράγματα. Φαίνεται ότι δεν θα έχου-
με τουρισμό ούτε τον Αύγουστο. Ευχή μας 
είναι να έρθει λίγος κόσμος, αν φυσικά το 
επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, τον 
Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, για να μειωθεί 
έστω και λίγο το μέγεθος της ζημιάς».

Όσον αφορά το τι μέλλει γενέσθαι με 
τους επιχειρηματίες ξενοδόχους, ο κ. Ρου-
σουνίδης ανέφερε ότι η αναστολή δόσεων 
δίνει μια μικρή ανάσα, ωστόσο αυτό δεν 
μπορεί να λύσει το πρόβλημα. «Δεν ξέρει 
κανείς πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. 
Η πλειοψηφία των ξενοδοχείων δεν άνοιξαν. 
Μόνο το 22% περίπου είναι ανοιχτά. Αν 
άνοιγαν όλοι, με τη χαμηλή πληρότητα που 
έχουμε τώρα θα ήταν μηδενική πληρότητα 
σχεδόν παντού. Όσοι όμως λειτούργησαν, 
θεωρώ ότι πρόσφεραν αρκετά ελκυστικές 
τιμές και έδωσαν ένα κίνητρο στους συ-
μπατριώτες μας να κάνουν τις διακοπές 
τους. Όμως, με αυτά που ακούμε τις τε-
λευταίες ημέρες, δημιουργείται μια φοβία 
και ανασφάλεια που δυσκολεύει ακόμη 
περισσότερο την κατάσταση. Υπάρχουν 
και ακυρώσεις στις κρατήσεις λόγω των 
τελευταίων εξελίξεων».

Ο κ. Ρουσουνίδης έκανε λόγο και για 
κάποιες προτάσεις που βρίσκονται σε 
διαδικασία εσωτερικής επεξεργασίας 
για περαιτέρω στήριξη των μονάδων. 
«Είμαστε σε απόλυτη σύμπλευση με όλα 
τα Υπουργεία που ασχολούνται με θέμα-

τα τουρισμού - Εργασίας, Υφυπουργείο 
Τουρισμού, Οικονομικών, Συγκοινωνιών 
- και μάλιστα κάνουν υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες για τη στήριξή μας, αλλά κάποια 
πράγματα φαίνεται ότι δεν είναι στο χέρι 
μας. Τα μέχρι στιγμής μέτρα στήριξης εμείς 
τα χαιρετίζουμε και θεωρούμε ότι είναι 
προς τη θετική κατεύθυνση. Σημαντικό και 
επιτακτική ανάγκη είναι να δούμε πιο ζεστά 
το θέμα επιμήκυνσης αναστολής δόσεων 
δανείων και για το 2020-2021. Αυτό θα 
δώσει λίγες ανάσες στις επιχειρήσεις και 
την ευκαιρία αναδιοργάνωσης πλάνων, 
ώστε να μπούμε με το δεξί στο ’20-‘21».

Μία και μία δώρο… 
οι μέρες των διακοπών

Η προσπάθεια ενίσχυσης του εσω-
τερικού τουρισμού συγκεντρώνεται στο 
έργο του Υφυπουργείου Τουρισμού, το 
οποίο προχωρεί στον σχεδιασμό επιδό-
τησης μέρους των διακοπών για πολίτες 
που διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή 
Δημοκρατία. Μια στις δύο ημέρες που θα 
κλείνει ο πελάτης, ή μια στις τρεις ημέρες 

θα είναι επιδοτούμενη. Ακόμη υπάρχει 
το σκεπτικό να παραχωρείται ένα ποσό 
στον πελάτη, όταν αυτός προχωρήσει σε 
κράτηση τουλάχιστον τεσσάρων ημερών. 
Μια από τις πιο πάνω προτάσεις θα ενι-
σχύσει τους πολίτες που ενδεχομένως η 
οικονομική δυσχέρεια να εμποδίζει τις 
διακοπές τους, ενώ παράλληλα στηρίζει 
ξενοδόχους που εξακολουθούν να βλέ-
πουν άδεια τα καταλύματά τους. Κληθείς 
να σχολιάσει ο κ. Ρουσουνίδης ανέφερε 
ότι «αφού λάβαμε το σχέδιο που έβγαλε το 
Υφυπουργείο για τον εσωτερικό τουρισμό, 
προχωρούμε σε έρευνα ανάμεσα στα μέλη 
μας για να δούμε πόσα ενδιαφέρονται να 
συμμετέχουν στο σχέδιο αυτό».

Πέρα από αυτό υπάρχει η στήριξη των 
χαμηλοσυνταξιούχων, οι οποίοι λαμβάνουν 
επιχορηγημένες διακοπές σε ξενοδοχεία 
σε ορεινές περιοχές και στον Πύργο Τυλ-
ληρίας. Στόχος του σχεδίου,  πέρα από την 
ενίσχυση των συνταξιούχων με χαμηλά 
εισοδήματα, είναι η κάλυψη των αναγκών 
που υπάρχουν στις ξενοδοχειακές μονάδες 
στα ορεινά θέρετρα.

Πάσχουμε από έλλειψη τουριστών

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com

ΈΝΑ «ΑΔΈΙΟ» 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΈΡΝΑ 
ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ, ΠΟΥ 
ΦΈΤΟΣ ΜΈΝΈΙ 
ΑΝΈΞΈΡΈΥΝΗΤΟ 
ΑΠΟ ΞΈΝΟΥΣ ΤΟΥ-
ΡΙΣΤΈΣ, ΈΛΈΥΘΈΡΟ 
ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ 
ΑΠΟΛΑΥΣΈΙ Ο ΈΓ-
ΧΩΡΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ 

•Παρακαλούν 
για τουρίστες τα 

ξενοδοχεία

• Σχέδια από 
Υφυπουργείο 
Τουρισμού για 
επιχορήγηση 

διακοπών

•Σε απόγνωση οι 
επιχειρηματίες, που 

δέχονται τη μια 
ακύρωση μετά την 

άλλη

•Ο φόβος κυρίευσε 
τους πολίτες

Μια άλλη μερίδα επιχειρημα-
τιών που πλήττονται σφοδρά 
από τη γενικότερη κατάσταση 

είναι οι ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής. 
Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου 
Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, κ. Φάνος 
Λεβέντης, μίλησε στη «Σ» για τον πόλεμο 
που δέχονται, όπως υποστηρίζει, από τα 
νέα μέτρα. «Οι επιχειρηματίες δέχονται 
τόσο πολύ πόλεμο από τους ελέγχους,  
που πολύ φοβάμαι ότι δεν θα αντέξουν 

οι περισσότεροι τις ποινές. Μέρα με τη 
μέρα επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα 
που δεν αντέχει κανένας και πλέον δεν 
αντέχουν ψυχολογικά από την όλη πίεση. 
Πραγματικά δέχομαι τόσα πολλά παράπο-
να από πολλά μέλη μας, που πραγματικά 
είναι απίστευτο. Για παράδειγμα βγαίνει 
ο υπάλληλος από την κουζίνα να κάνει 
διάλειμμα και επειδή βγάζει τη μάσκα 
του, τον καταγγέλλουν. Το τι γίνεται είναι 
απίστευτο».

Οι επιχειρηματίες μετρούν τις ζημιές 
τους, βλέποντας άλλοι άδεια τα μαγαζιά 
τους, άλλοι δέχονται τη μια ακύρωση 
μετά την άλλη και άλλοι δεν γνωρίζουν 
πότε θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. 
«Η κατάσταση είναι δραματική. Ολό-
κληρη χρονιά έχει χαθεί. Δεν μπορούμε 
να σώσουμε τίποτε και δεν ξέρω ποιος 
μπορεί να δώσει μια σανίδα σωτηρίας 
στους επιχειρηματίες που αντιμετωπί-
ζουν τεράστια χρέη. Το πρωί μιλούσα 

με κάποιον επιχειρηματία στην Αγία 
Νάπα, ο οποίος έχει να δίνει 70.000 
ευρώ ενοίκια και έχει μηδενικά έσοδα. 
Πώς θα τα δώσει; Κανένα επίδομα δεν 
θα σώσει την επιχείρησή του. Επαναλαμ-
βάνω, η κατάσταση είναι πολύ τραγική. 
Επιχειρηματίες στη Λεμεσό δέχονται τη 
μια ακύρωση μετά την άλλη. Ο κόσμος 
φοβήθηκε και δεν κυκλοφορεί. Δεν ξέρω 
πώς μπορεί το κράτος να χειριστεί την 
κατάσταση», κατέληξε ο κ. Λεβέντης.

Σε απόγνωση οι επιχειρηματίες κέντρων αναψυχής



οικονομία 17
Της Κυριακής09.08.2020

Η 
υψηλή μόχλευση 
αποτελεί ένα από 
τα χαρακτηριστικά 
των κυπριακών 
επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών, παρά 
το γεγονός ότι τα τε-

λευταία χρόνια καταγράφεται μια κάποια 
βελτίωση. Το πρόβλημα για την κοινω-
νία και τις επιχειρήσεις όμως συνεχίζει 
να υφίσταται και μετά την πώληση των 
δανείων σε επενδυτικά ταμεία. Το ότι οι 
ισολογισμοί των τραπεζών απαλλάσσονται 
από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων (ΜΕΔ), μετά την πώληση, δεν 
σημαίνει ότι παύουν να υφίστανται τα 
προβλήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο 
τέλος Μαρτίου 2020 (περίοδος ουσιαστικά 
πριν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω 
κορωνοϊού), σημειώθηκε πτώση κατά 
€43 εκ. ή 0,5% στο σύνολο των ΜΕΔ, σε 
σύγκριση με το τέλος Δεκεμβρίου 2019.

Η Κεντρική Τράπεζα τονίζει ότι η κα-
θοδική πορεία των ΜΕΔ κατά το πρώτο 
τρίμηνο του 2020 οφείλεται κυρίως σε 
αποπληρωμές δανείων, συμπεριλαμβα-
νομένων των συμφωνιών ανταλλαγής 
χρέους με στοιχεία ενεργητικού (ακί-
νητη περιουσία), καθώς και σε δάνεια 
που έχουν επιτυχώς αναδιαρθρωθεί και 
επανενταχθεί στην κατηγορία των εξυ-
πηρετούμενων χορηγήσεων με το πέρας 
της περιόδου παρακολούθησης. Επίσης, 
στη συρρίκνωση των ΜΕΔ συνέτειναν 
και οι διαγραφές χορηγήσεων που γίνο-
νται στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων και 

συνήθως αφορούν ποσά για τα οποία 
προϋπάρχουν προβλέψεις επισφάλειας 
στους λογαριασμούς πιστωτικών ιδρυ-
μάτων. Πραγματοποιούνται ωστόσο και 
μη συμβατικές ή «λογιστικές» διαγρα-
φές έναντι ποσών που περιλαμβάνονται 
ήδη στις προβλέψεις, με στόχο την πιο 
αντιπροσωπευτική απεικόνιση των χαρ-
τοφυλακίων χορηγήσεων.

Το ποσό των ΜΕΔ αναμένεται να μει-
ωθεί από τη μια, λόγω της πρόσφατης 
συμφωνίας πώλησης δανείων από την 
Τράπεζα Κύπρου. Από την άλλη, επικρατεί 
προβληματισμός για τη δυνατότητα που 
θα έχουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους 
μετά τη λήξη του νόμου που αφορά την 
αναστολή των δόσεων των δανείων. Μέχρι 
τον Οκτώβριο αναμένεται αύξηση στην 
ανεργία, ενώ αρκετές επιχειρήσεις θα 
αντιμετωπίσουν προβλήματα βιωσιμότητας.

Επιπλέον, είναι σύνηθες  φαινόμενο τα 
επιχειρηματικά σχέδια και ο προϋπολογι-
σμός που ετοιμάζεται για μια εταιρεία να 
είναι φιλόδοξος, χωρίς να ανταποκρίνεται 
στις συνθήκες της εγχώριας αγοράς και 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το διεθνές οι-
κονομικό περιβάλλον, του οποίου το κύριο 
χαρακτηριστικό είναι η μεταβλητότητα. 
Οι κυπριακές επιχειρήσεις αποδεδειγ-
μένα δυσκολεύονται να προσαρμοστούν 
σε απότομες αλλαγές των οικονομικών 
δεδομένων, ενώ οι προβλέψεις των ταμει-
ακών ροών πολλές φορές είναι μακριά 
από την πραγματικότητα. Ζητήματα όπως 
η οργανωτική δομή, το επιχειρηματικό 
σχέδιο, η ανάλυση των εξόδων και το 
μείγμα των μηχανισμών χρηματοδότησης 

πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη 
στην περίπτωση επιχειρηματικών δρα-
στηριοτήτων, ειδικά όταν αναφερόμαστε 
σε νέες σχετικά επιχειρήσεις.

Σημαντικά ποσά ΜΕΔ έχουν μετα-
φερθεί εκτός του τραπεζικού συστήματος, 
μέσα από τις πωλήσεις μεγάλων χαρτο-
φυλακίων δανείων. Φυσικά η μεταφορά 
των ΜΕΔ εκτός του συστήματος, παρά το 
γεγονός ότι βελτιώνει τους ισολογισμούς 
των τραπεζών, δεν αποτελεί λύση για τον 
δανειολήπτη ή την κοινωνία εφόσον πάλι 
θα πρέπει να βρεθούν οι λύσεις αναδι-
άρθρωσης ή εξόφλησης του δανείου με 
την εταιρεία διαχείρισης που το αγόρασε.

Το επενδυτικό ταμείο, με την έκπτωση 
στην οποία αγοράζει τα συγκεκριμένα 
δάνεια και χωρίς την πίεση των επο-
πτικών κεφαλαίων αναμένεται να έχει 
σημαντικά κέρδη, νοουμένου πάντοτε 
ότι θα προβεί σε σωστή διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου, ενώ την ίδια στιγμή 
υπάρχει το ενδεχόμενο να επωφεληθεί 
και ο δανειολήπτης, με εξόφληση των 
υποχρεώσεών του με έκπτωση.

Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια 
επηρεάζουν σημαντικά τα κεφάλαια των 
τραπεζών και αποτελούν τη διαφορά 
μεταξύ του ποσού του δανείου και της 
αξίας της εμπράγματης, κατά το πλείστον, 
εξασφάλισης. Η αξία της εξασφάλισης/
ακινήτου υπολογίζεται με τη χρήση 
οικονομικού μοντέλου που λαμβάνει 
υπόψη το μακροοικονομικό περιβάλλον, 
την πορεία του τομέα των ακινήτων και 
τη δυνατότητα/χρονικό ορίζοντα του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να ανα-
κτήσει τις υποθήκες ή να προχωρήσει 

σε εκποιήσεις. Όσο μεγαλύτερος είναι 
ο χρόνος που απαιτείται για ανάκτηση 
του δανείου, τόσο μικρότερη θα είναι η 
αξία της υποθήκης.

Την ίδια στιγμή, πολλά τραπεζικά 
ιδρύματα έχουν συγκεντρώσει μεγάλο 
αριθμό ακινήτων στους ισολογισμούς 
τους, «εκμεταλλευόμενα» τη νομοθετι-
κή ρύθμιση που υπήρξε για απαλλαγή 
από φόρους και τέλη των ανακτήσεων 
των υποθηκών από αυτά, ρύθμιση που 
αργότερα εφαρμόστηκε και στις πωλήσεις 
ακινήτων μεταξύ δύο μερών.

Σημειώνεται ότι ο τομέας των ακινήτων 
και των κατασκευών αποτελεί έναν από 
τους ρυθμιστές της πορείας του Ακαθά-
ριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας 
και η πορεία του είναι συνυφασμένη με 
την πορεία της ίδιας της οικονομίας. Μαζί 
με τον τουρισμό και τις επαγγελματικές 
υπηρεσίες, ο συγκεκριμένος τομέας προ-
σφέρει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας.

Η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων 
τα τελευταία χρόνια ήταν ένας από τους 
λόγους που η οικονομία παρουσίασε θε-
τικούς ρυθμούς ανάπτυξης και ενίσχυσης 
των δημόσιων οικονομικών, μέσα από 
τις εισπράξεις του φόρου προστιθέμενης 
αξίας, καθώς και άλλων φόρων και τελών.

Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη του κλάδου 
τα τελευταία χρόνια τροφοδοτήθηκε από 
ίδια κεφάλαια και όχι δανεισμό, δηλαδή 
μέσω προπωλήσεων, με το πρόγραμμα 
πολιτογραφήσεων να αποτελεί ένα ισχυρό 
κίνητρο και μηχανισμό ενίσχυσης της 
εξωτερικής ζήτησης. Το ζητούμενο, ειδικά 
για τα ψηλά κτήρια, είναι αν έγιναν αρκετές 
πωλήσεις για να καλυφθεί τουλάχιστον το 

κόστος κατασκευής, εφόσον τα τραπεζικά 
ιδρύματα παρουσιάζονται διστακτικά να 
δανειοδοτήσουν τέτοια έργα.

Η κυπριακή οικονομία προσπαθεί να 
βρει τον βηματισμό της μετά την άρση των 
περιοριστικών μέτρων, όμως ο δρόμος 
είναι μακρύς και η ανάκαμψη γεμάτη 
προκλήσεις. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν 
απώλειες, με το ζητούμενο να είναι ο όσο 
το δυνατόν  μεγαλύτερος περιορισμός τους. 
Γίνεται επίσης αντιληπτό ότι το διεθνές 
επιχειρείν αλλάζει, και καλούμαστε όλοι 
να προσαρμοστούμε ανάλογα.

Είναι απαραίτητο όλες οι επιχειρήσεις 
να αξιολογήσουν τα οικονομικά και επι-
χειρηματικά τους μοντέλα και να πάρουν 
εκείνες τις αποφάσεις που σε πρώτο στάδιο 
θα τους επιτρέψουν να διαχειριστούν τις 
προκλήσεις, και σε δεύτερο να αναδιορ-
γανωθούν, ώστε να μπουν σε μια πορεία 
οργανικής ανάπτυξης.

Είναι σημαντικό να περιοριστεί στον 
μεγαλύτερο βαθμό οποιαδήποτε αύξηση 
στα ΜΕΔ λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, 
κυρίως μετά τη λήξη των μέτρων στήρι-
ξης από την Κυβέρνηση και του μέτρου 
αναστολής των δόσεων των δανείων. Ένα 
επιπλέον στοίχημα είναι η διασφάλιση 
των θέσεων εργασίας, εφόσον αύξηση 
στην ανεργία σημαίνει αυτόματα μείωση 
του οικογενειακού εισοδήματος και δυ-
σκολία στην αποπληρωμή των δόσεων 
των δανείων.

To πρόβλημα των ΜΕΔ είναι σύνθετο, 
εφόσον επηρεάζει και επηρεάζεται από 
την πορεία της οικονομίας, με την επίλυσή 
του να γίνεται ακόμη δυσκολότερη σε 
περιόδους κρίσης και ύφεσης.

«ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΜΕΔ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΙ-
ΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ, 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΕΧΟΥΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΝΤΑ-
ΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟ-
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΑ-
ΝΕΙΩΝ»

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ*
anastasis.yiasemides@kpmg.com.cy

Ο βραχνάς των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων
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Τ
α τελευταία 25 χρόνια, 
οι αλλαγές στη μεταλ-
λευτική βιομηχανία 
υπήρξαν ραγδαίες, 
κυρίως λόγω της 
συνεχούς εξέλι-
ξης της τεχνο-

λογίας, των βελτιώσεων στη 
νομοθεσία και της εξασφάλισης 
καλύτερων συνθηκών εργασί-
ας. Η σύγχρονη μεταλλευτική 
δραστηριότητα στην Κύπρο, η 
οποία στην αρχαιότητα ήταν 
ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα 
παραγωγής χαλκού και εμπορί-
ου, έχει τις ρίζες της στη δεκαετία 
του 1920. Μάλιστα, υπολογίζεται 
πως πέραν των 74 εκατομμυρίων 
τόνων ακατέργαστων θειούχων με-
ταλλευμάτων εξορύχθηκαν μέσα στα 
επόμενα 50 χρόνια, από 30 περίπου 
διαφορετικά κοιτάσματα.

Συγκεκριμένα, η περίοδος μεταξύ 

PETER VAN 
DER BORGH: «Η 
ΚΎΠΡΟΣ ΜΠΟ-
ΡΕΊ ΝΑ ΕΠΩ-
ΦΕΛΗΘΕΊ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΎΞΑΝΟ-
ΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ 
ΓΊΑ ΧΑΛΚΟ, Η 
ΟΠΟΊΑ ΩΘΕΊΤΑΊ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΛΊ-
ΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΊΑΣ»

1950-1970 χαρακτηρίζεται ως η «χρυ-
σή εποχή» της κυπριακής μεταλλευτικής 
βιομηχανίας, όταν οι εξαγωγές ορυκτών 
αποτελούσαν περίπου το 50% των συνολι-
κών εξαγωγών. Ωστόσο, μετά τα γεγονότα 
του 1974, η ερευνητική και εξορυκτική 

δραστηριότητα περιορίστηκε σημαντι-
κά. Παράλληλα με την πάροδο του 

χρόνου, αναπτύχθηκαν υπερσύγχρο-
νες μέθοδοι έρευνας, εξόρυξης και 
ενεργειακής επεξεργασίας, ειδικά 
σχεδιασμένες ώστε να ελαχιστοποι-
ούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον 

και να μεγιστοποιούν την απόδοση.

Σημαντικές προοπτικές 
ανάπτυξης για την κυπριακή 

μεταλλευτική βιομηχανία
Η Κύπρος διαθέτει εξαιρετικές υποδο-

μές για την υποστήριξη των διαδικασιών 
έρευνας και εξόρυξης, σημειώνει ο Peter 
van der Borgh, διακεκριμένος γεωλόγος 
και Διευθύνων Σύμβουλος της Venus 
Minerals, μίας κορυφαίας εταιρείας 
μεταλλευτικής έρευνας και εξόρυξης 
που εδρεύει στην Κύπρο και σήμερα 
διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και 
την αξιολόγηση αποθεμάτων χαλκού και 
χρυσού στο νησί. Όπως αναφέρει ο κ. 
Van der Borgh, η χώρα είναι σε θέση 
να επωφεληθεί από την αυξανόμενη 
ζήτηση για χαλκό, η οποία αποτελεί 
απότοκο της «πράσινης επανάστασης» 
που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη και 
εξηγεί πως «λόγω της θερμικής και της 
ηλεκτρικής του αγωγιμότητας, ο χαλκός 
τέθηκε στο επίκεντρο της προσπάθειας 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλ-
λαγής, περισσότερο από οποιοδήποτε 
άλλο μέταλλο». Ακόμη, το ξέσπασμα της 
πανδημίας του Covid-19 έχει φέρει εκ 
νέου στο προσκήνιο τις αντιμικροβιακές 
ιδιότητες του χαλκού, διανοίγοντας νέες 
ευκαιρίες για τη χρήση του σε ένα ευρύ 
φάσμα τομέων που σχετίζονται με την 
παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Ο Peter van der Borgh επισημαίνει 
ότι υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη 
σημαντικής ποσότητας αναξιοποίητων 
αποθεμάτων σε όλο το νησί και πως «εάν 
ληφθεί υπόψη ο χρόνος που απαιτείται 
για την ολοκλήρωση της ερευνητικής 
διαδικασίας, όπως επίσης και ο κύκλος 
ζωής ενός έργου, που μπορεί να διαρκέσει 
για δεκαετίες, η μεταλλευτική βιομηχανία 
μπορεί να αποτελέσει μακροπρόθεσμο 
εργοδότη και επενδυτή. Ως εκ τούτου, η 
βιώσιμη ανάπτυξή της μπορεί να έχει 
θετικές επιδράσεις για την οικονομία 
της χώρας, οδηγώντας, μεταξύ άλλων, 
σε νέες θέσεις εργασίας, πρόσθετα έσο-
δα στα κρατικά ταμεία από φορολογικές 
εισπράξεις, καλλιέργεια δεξιοτήτων και 
αναβάθμιση υποδομών».

Οι τεχνολογίες επηρέασαν θετι-
κά τον κύκλο ζωής ενός έργου

Σήμερα, η βιομηχανία λειτουργεί βάσει 
ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός ορυχείου, 
o οποίος ξεκινά με την έρευνα, συνεχίζεται 
μέσω της παραγωγής και ολοκληρώνε-
ται με το κλείσιμο του ορυχείου και την 
αποκατάσταση της γης. Σύμφωνα με τον κ. 
Van der Borgh, οι νέες τεχνολογίες έχουν 
επιδράσει θετικά στη μεταλλευτική βιο-
μηχανία σε όλα τα στάδια, ενώ η βιώσιμη 
χρήση τους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα 
για την επιτυχία ενός έργου.

«Η τεχνολογία καθορίζει σε μεγάλο 
βαθμό τις σύγχρονες ερευνητικές με-
θόδους που εφαρμόζονται», σχολίασε, 
προσθέτοντας πως «η ανάλυση δεδο-
μένων είναι βασικό συστατικό για την 
κατανόηση του γεωλογικού ιστορικού 
δημιουργίας ενός κοιτάσματος και την 
αξιολόγηση των διαθέσιμων αποθεμάτων 
πριν προχωρήσουμε στην εξόρυξη». Αξίζει 
να σημειωθεί πως η Venus Minerals έχει 
καταφέρει να δημιουργήσει μία εκτενή 
γεωεπιστημονική βάση δεδομένων, η αξία 
της οποίας, σε σημερινές τιμές αγοράς, 
ξεπερνά τα €100 εκατομμύρια.  Αυτό 
επέτρεψε στην εταιρεία να εξασφαλίσει 
ερευνητικές άδειες στις πιο υποσχόμενες 
περιοχές του νησιού.

«Αφού εντοπιστεί ένα κοίτασμα μέσω της 
έρευνας, θα πρέπει, πριν από την έναρξη 
της παραγωγής, να πραγματοποιηθεί μία 
σημαντική επένδυση για την ανάπτυξη 
ενός ορυχείου», εξηγεί ο κ. Van der Borgh, 
τονίζοντας ότι για να ανακαλυφθούν και να 
αξιολογηθούν όλοι οι σχετικοί παράγοντες, 

είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν πρώτα 
λεπτομερείς έρευνες στους επιλεγμένους 
στόχους. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτελούνται 
διάφορες δοκιμές στο έδαφος, δοκιμαστικές 
γεωτρήσεις, μοντελοποίηση του εδάφους 
και του κοιτάσματος, καθώς και μελέτες 
οριοθέτησης και βελτιστοποίησης. «Για τον 
σκοπό αυτό, η Venus Minerals χρησιμοποι-
εί προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους και 
καινοτόμα εργαλεία που ευθυγραμμίζονται 
πλήρως με τη συνολική επιχειρηματική 
στρατηγική της», σημειώνει.

Η αποκατάσταση της γης, 
μέρος της υπεύθυνης μεταλ-
λευτικής δραστηριότητας 

Η προηγμένη τεχνολογία έχει ελα-
χιστοποιήσει το περιβαλλοντικό απο-
τύπωμα, ενώ επιτάχυνε τις διαδικασίες 
αποκατάστασης. «Η αποκατάσταση της 
γης είναι θεμελιώδης για την υπεύθυνη 
μεταλλευτική δραστηριότητα», επισημαί-
νει ο κ. Van der Borgh, λέγοντας πως «η 
τεχνολογία αποκατάστασης της γης έχει 
εξελιχθεί σημαντικά, ενώ σήμερα αποτελεί 
μία αυστηρά ρυθμιζόμενη διαδικασία, που 
εφαρμόζεται καλύτερα και υπόκειται σε 
έλεγχο περισσότερο από  ποτέ άλλοτε».

Σύμφωνα με τις διαδικασίες του κρά-
τους, πριν προχωρήσει μία μεταλλευτική 
εταιρεία σε οποιεσδήποτε ενέργειες, πρέ-
πει να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες 
έρευνας και εξόρυξης από τις αρμόδιες 
Αρχές. Επιπρόσθετα, σε συγκεκριμένο στά-
διο, απαιτείται η διενέργεια εξειδικευμένης 
μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει 

και σχέδιο αποκατάστασης της γης. Αξίζει 
να σημειωθεί πως διάφορες κυβερνητικές 
υπηρεσίες παρακολουθούν συνεχώς τις 
πρακτικές των μεταλλευτικών δραστηριοτή-
των, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων 
ηχορύπανσης καθώς και της ποιότητας του 
νερού και του αέρα. Επίσης, δεδομένου ότι η 
Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ), οι εταιρείες του κλάδου είναι 
υποχρεωμένες να ακολουθούν όλους τους 
σχετικούς κανονισμούς της ΕΕ, οι οποίοι 
συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο αυστηρών 
παγκοσμίως.

Καταλήγοντας, ο κ. Van der Borgh ανέ-
φερε ότι οι εταιρείες οφείλουν να αγκαλιά-
σουν την τεχνολογική εξέλιξη προκειμένου 
να διασφαλίσουν ένα αειφόρο μέλλον. «Η 
τεχνολογία οδηγεί στον μετασχηματισμό 
του κλάδου, καθώς μπορεί να βελτιώσει 
σημαντικά την παραγωγικότητα και την 
ασφάλεια στη μεταλλευτική δραστηρι-
ότητα». Παράλληλα, υπογράμμισε πως 
η μεταλλευτική βιομηχανία μπορεί να 
καταστεί βασικός μοχλός ανάπτυξης της 
κυπριακής οικονομίας.

Σε μια εποχή που οι ραγδαίες τεχνολο-
γικές εξελίξεις διαμορφώνουν συνεχώς 
το μέλλον της μεταλλευτικής βιομηχανίας, 
οι καινοτομίες, και ιδιαίτερα η τεχνητή 
νοημοσύνη (artificial intelligence), η ρο-
μποτική, οι εξ αποστάσεως λειτουργίες, 
η μηχανική μάθηση (machine learning) 
και η αυτοματοποίηση θα επιφέρουν μία 
επανάσταση στον τρόπο διεξαγωγής της 
σύγχρονης έρευνας και εξόρυξης, βοηθώ-
ντας ταυτόχρονα τον κλάδο ν’ αντεπεξέλθει 
σε βασικές προκλήσεις.

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

1. Intern(s) for the Cyprus Atmospheric Observatory and the CARE-C Innovation  
   Department (ref. no. CARE-C_IN_20_05)
2. Computational Scientists (ref.no.CaSToRC_CS_20_04)
3. Research Software Engineer (ref. no. HPC_RSE_20_01)
4. Post-Doctoral Research Fellow in Atmospheric Modelling 
    (ref. no. CARE-C_PDF_ 20_09)
5. Assistant Professor for Energy (ref.no. CYI_APE_20_08)
6. Research Technical Specialist for microCT (walk-in hutch) 
    (ref.no. STARC_RTS_19_06)
7. Post-Doctoral Research Fellow (ref. no. CARE-C_PDF_20_03)
8. Director of Energy, Environment and Water Research Center (EEWRC) 
    (ref.no. CYI_EEWRCD_19_10)

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

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου Iδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο 
ή συμφέρον στο ακίνητο που αναφέρεται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 1/Π/2279/2020
Πωλητής: Miltiades Neophytou Civil Engineering Contractors & Developers Ltd, 
Πυθαγόρου 23, Άγιος Βασίλειος, 2040 Δήμος Στροβόλου, Λευκωσία.
Αγοραστής: Prometheas United Ltd, Φ/δι Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες, 
Ιάσονος 10, κτήριο «ΙΑΣΩΝ», 1082 Λευκωσία.
Ακίνητο: Αρ. Εγγραφής: 6/138, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 21/48W1/6/134/4, 
Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 8176τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: Λευκωσία, Δή-
μος Λευκωσίας, Καϊμακλί, Τοποθεσία: ΣΠΗΛΙΑΡΚΑ, Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 8/15, 
Ποσό Πώλησης: €750.000,00.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ακίνητο ενδέχεται να υπόκειται σε ΦΠΑ, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται 
στο ποσό πώλησης.
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Η 
αβεβαιότητα της επο-
χής καθιστά αναγκαία 
μία καλή ασφάλεια. Ο 
CEO της Gan Direct, 
Γιώργος Νικολαΐδης, 
μας μιλά για την 
ανάγκη προσιτής 

ασφάλισης, την έλευση της ψηφιακής 
τεχνολογίας στη ζωή μας τώρα με την 
πανδημία και το τι πρέπει να κάνουμε 
για να εξοικονομήσουμε χρήματα από 
τα ασφαλιστικά μας προγράμματα. 

Σήμερα, που η κρίση έπληξε ξανά 
τα οικονομικά του κάθε νοικοκυριού 
και υπάρχουν έξοδα πιο πιεστικά, πόσο 
ψηλά στις προτεραιότητές μας πρέπει 
να είναι ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο;

Αντιλαμβάνομαι την πίεση που νιώθει 
κάθε οικογένεια σήμερα, όταν έχει τρεις 
μήνες να παραγάγει εισόδημα και όταν 
ολόκληροι κλάδοι της οικονομίας ήταν 
κλειστοί. Τα έξοδα τρέχουν, η ανασφάλεια 
είναι μεγάλη και η κρατική επιδότηση 
δεν είναι λύση. Ακριβώς λοιπόν επειδή 
η αβεβαιότητα εγκυμονεί κινδύνους και 
απρόσμενα έξοδα, γι’ αυτό είναι πάντα 
καλό να υπάρχει μια καλή ασφάλεια.

Συμφωνώ όμως με τη λογική σας 
ότι δεν πρέπει το ασφαλιστικό έξοδο να 
αποτελεί εμπόδιο στον οικογενειακό 
προϋπολογισμό. Μια καλή ασφάλεια 
δεν υπάρχει λόγος να είναι ακριβή. Ει-
δικά τις ασφάλειες αυτοκινήτου, που είναι 
υποχρεωτικές, δεν υπάρχει λόγος να τις 
πληρώνουμε μια περιουσία. Αλλά και 
για την περιουσία μας υπάρχουν λύσεις 
που παρέχουν την ίδια κάλυψη και εξυ-
πηρέτηση, την ίδια αξιοπιστία, με πολύ 
λιγότερα χρήματα.

Μια από τις ευκαιρίες για καλύτερο 
προγραμματισμό προκύπτει με την αλλαγή 
των ασφαλιστικών μας συνηθειών. Αντί της 
κοστοβόρας μεσολάβησης, η απευθείας 
επαφή με τον πελάτη και η από κοινού 
δημιουργία ενός συμβολαίου προσαρ-
μοσμένου στις δικές του ανάγκες είναι 
πιο οικονομική, χωρίς να αφαιρεί τίποτα 
από τις καλύψεις ή την εξυπηρέτηση.

Υπολογίστε ότι ένα μεγάλο ποσοστό 
των παραδοσιακών ασφαλειών 

πάει σε διαχειριστικά έξοδα 
και γραφειοκρατία. Γιατί να 
τα πληρώνετε όταν μπορεί-

τε να τα αποφύγετε και να 
πάρετε τις ίδιες ακριβώς 
καλύψεις από μια direct 
ασφαλιστική;

Πώς μπορεί η Gan 
Direct να διευκολύ-
νει την απόφασή μας 
για ασφάλεια σήμε-
ρα, μια εποχή που 
ο οικογενειακός 
μας προγραμμα-
τισμός έχει ανα-

τραπεί;
Α κ ρ ι β ώ ς 

γιατί σεβόμαστε 
την ανησυχία 

του κόσμου και ακόμη και το τελευταίο 
του ευρώ, φροντίζουμε να βρίσκουμε ευ-
καιρίες και τρόπους να τον διευκολύνουμε. 
Γι’ αυτό, εν μέσω πανδημίας, αποφασίσα-
με να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια μας με 
τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Στη δύσκολη 
συγκυρία που ο ατομικός και οικογενει-
ακός μας οικονομικός προγραμματισμός 
πλήττεται, η Gan Direct δημιουργεί ένα 
Πρόγραμμα Επιβράβευσης και προχω-
ρεί στην προσφορά 1.000 βαθμών σε 
όλους όσους είχαν επαφή μαζί της στα 
25 χρόνια λειτουργίας της.

Σύμφωνα με αυτό, περισσότεροι από 
188.000 οδηγοί, σημερινοί και παλαιότεροι 
πελάτες της εταιρείας, κερδίζουν 1000 
βαθμούς που μπορούν να εξαργυρω-
θούν με έκπτωση σε διαδικτυακές αγορές 
προϊόντων της Gan Direct (π.χ. ανανέωση 
συμβολαίου, νέο συμβόλαιο, αναβάθμιση 
συμβολαίου, ενοποίηση συμβολαίων), 
στην ήδη καλύτερη πρόταση της αγοράς 
σε τιμή, κάλυψη και εξυπηρέτηση.

Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης της Gan 
Direct προσφέρει πραγματική χρησιμότητα 
και ουσιαστικό όφελος στους πελάτες της. 
Παράλληλα, δίνει το έναυσμα στον καθένα 
να ξαναδεί με νέο ενδιαφέρον το σύνολο 
της ασφαλιστικής του κάλυψης, το δικό του 
και της οικογένειάς του, καθώς οι δυνα-
τότητες εξοικονόμησης στα ασφαλιστικά 

προγράμματα είναι τεράστιες: μπορούν 
να φτάσουν και το 50% εάν αθροιστούν 
όλες οι παράμετροι.

Ένα άλλο παράδειγμα εξοικονόμησης 
είναι οι προτάσεις μας για την ασφάλιση 
του πρώτου αυτοκινήτου. Στην τρέχουσα 
πρωτοφανή συγκυρία, με τα οικονομικά 
περιθώρια να στενεύουν, η Gan Direct 
προτείνει την ιδανική ασφαλιστική λύση 
για το πρώτο, μικρό αυτοκίνητο που συν-
δυάζει προσιτή τιμή, ευρεία κάλυψη και 
εξαιρετική εξυπηρέτηση που ξεκινά από 
€75 το εξάμηνο ή €130 ετησίως.

Το κόστος είναι ένα θέμα αλλά ένα 
άλλο είναι η εξοικείωση με την τεχνο-
λογία. Πόσο εύκολα μπορεί ο κόσμος 
να μπει online για να συνάψει ένα 
ασφαλιστικό συμβόλαιο;

Εκατοντάδες εκατομμύρια σε όλον τον 
κόσμο επί τρεις μήνες έμειναν σπίτι τους 
και επικοινωνούσαν, εργάζονταν, ψώνιζαν, 
διασκέδαζαν από το διαδίκτυο. Όλοι μας 
στην Κύπρο πειθαρχήσαμε στα μέτρα και 
κάναμε το ίδιο. Μάθαμε τους γονείς μας 
και τα παιδιά μας να συνομιλούν από 
διαδικτυακές εφαρμογές, κάναμε όλες 
μας τις τραπεζικές συναλλαγές από το 
τάμπλετ ή το κινητό μας και ανακαλύψαμε 
τα διαδικτυακά καταστήματα για τις αγορές 
μας. Ακόμα και τώρα χιλιάδες άνθρωποι 

πληρώνουμε από το κινητό μας.
Δεν ήταν καθόλου δύσκολο, ούτε κα-

νείς προσπάθησε να μας εκμεταλλευτεί. 
Μάθαμε, εξοικειωθήκαμε με την ψηφιακή 
τεχνολογία και τις τεράστιες δυνατότητές 
της και κυρίως καταλάβαμε ότι υπάρ-
χει τρόπος να γίνονται τα πράγματα με 
ασφάλεια, ποιότητα και εξοικονόμηση. 
Με λίγα λόγια, ταυτιστήκαμε με τις αξίες 
με τις οποίες λειτουργεί η Gan Direct 
από την ίδρυσή της.

Έχοντας, λοιπόν, κατακτήσει αυτήν τη 
γνώση, δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψουμε 
στο παλιό, ακριβό παρελθόν. Μπορούμε 
εύκολα και γρήγορα να εξασφαλίσουμε 
την ηρεμία και τα χρήματά μας με 10 λεπτά 
διάβασμα και μερικές απλές κινήσεις.

 
Ποιες είναι αυτές;
Στο www.gandirect.com μπορεί ο 

κάθε ενήλικος να πραγματοποιήσει 
εύκολα όλες τις απαραίτητες συναλλα-
γές από τον υπολογιστή ή το κινητό του. 
Να ενημερωθεί για τα προγράμματα, τα 
deals, τις προσφορές και τα προνόμια της 
Gan Direct, να ελέγξει, να συνάψει ή να 
ανανεώσει το συμβόλαιό του με λίγα κλικ.

Το ίδιο το site είναι φτιαγμένο για 
να καθοδηγεί με απλά βήματα τους 
ασφαλισμένους ώστε να επιλέξουν το 
πιο συμφέρον ασφαλιστικό συμβόλαιο, 

διασφαλίζοντας τη μέγιστη κάλυψη στο 
χαμηλότερο δυνατό κόστος, αξιοποιώντας 
όλες τις εκπτώσεις που δικαιούνται.

Και όλα αυτά πάντα με τη δέσμευση 
για την πιο ανταγωνιστική πρόταση της 
αγοράς σε τιμή, κάλυψη και εξυπηρέτηση 
και επιπλέον έκπτωση 10% για όσους 
κλείσουν τα συμβόλαιά τους ηλεκτρονι-
κά. Είναι χαρακτηριστικό ότι επιλέγοντας 
αποκλειστικά την Gan Direct για όλα τα 
συμβόλαια, ο πελάτης εξοικονομεί περίπου 
€2.000 κατά μέσο όρο σε σχέση με την 
προηγούμενή του εταιρεία, με τις ίδιες 
καλύψεις. Με τη Συνδυαστική Ασφάλι-
ση και την ενοποίηση ουσιαστικά δύο 
συμβολαίων σε ένα, η έκπτωση φτάνει 
μέχρι το 15%. Συγκεντρώνοντας όλα του 
τα βασικά συμβόλαια Υγείας, Περιουσίας, 
Αυτοκινήτου σε ένα «πακέτο» με μία κοι-
νή ημερομηνία ανανέωσης, εξασφαλίζει 
περαιτέρω έκπτωση που φτάνει μέχρι το 
20%. Κλείνοντας τα συμβόλαιά του με το 
Ιnsurance On the Go, κερδίζει επιπλέον 
έκπτωση 10%. Πέμπτον, με την επιλογή 
της αυτόματης ανανέωσης συμβολαίου 
στις ανωτέρω προσφορές, προστίθεται 
επιπλέον έκπτωση μέχρι 5%.

 
Πρόσφατα δημοσιεύσατε ένα Πρό-

γραμμα Μαθητείας για τους νέους 
εργαζόμενούς σας αλλά και την πρό-
θεσή σας να προσλάβετε προσωπικό 
μέσα στην πανδημία. Πώς προέκυψε 
αυτή η ανάγκη;

Σε όλη μας την πορεία επιδιώκουμε 
να στεγάσουμε ανθρώπους που έχουν τη 
φιλοδοξία να διακριθούν στον ασφαλιστικό 
κλάδο του μέλλοντος, να ανοίξουν μαζί 
μας νέους δρόμους και να εξελίξουν τον 
εαυτό τους και την εταιρεία στα επόμενα 
στάδια. Στη Gan, oι άνθρωποί μας είναι το 
μυστικό της επιτυχίας μας και ο βασικός 
λόγος της πρωτοπορίας μας.

Αυτό δεν άλλαξε με την πανδημία, αντίθετα, 
εντάθηκε, καθώς, όπως εξήγησα, ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός έρχεται πιο κοντά.

Έτσι, απευθυνόμαστε τόσο σε αυτούς 
που έχουν δοκιμαστεί και θέλουν να συ-
νεισφέρουν στην ανάπτυξη της εταιρείας, 
όσο και σε νέες και νέους που θέτουν τα 
πρώτα θεμέλια στην καριέρα τους.

Επενδύουμε σε μεθόδους που εξε-
λίσσουν το ανθρώπινο δυναμικό μας, 
αναδεικνύουν τα ταλέντα του και βελτι-
ώνουν την καθημερινότητα στην εργασία, 
προσφέροντας ανταγωνιστικά πακέτα 
αποδοχών και παροχών, σύγχρονο και 
ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον και δυ-
ναμικά προγράμματα επαγγελματικής 
ανάπτυξης.

Με το πρόγραμμά μας, Gan Direct 
Apprenticeship, προσφέρουμε αμειβό-
μενη εμπειρία και εκπαίδευση. Οι νέοι 
εργαζόμενοί μας έχουν τη δυνατότητα 
να σπουδάσουν με πλήρη υποτροφία σε 
συναφή αντικείμενα σε αναγνωρισμένες 
σχολές, να βελτιώνουν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητές τους στην Ακαδημία Gan και 
να ενημερώνονται για τις πολιτικές της 
εταιρείας και για θέματα της αγοράς με 
το e-Gan learning.

«Η ΑΒΕΒΑΙΌΤΗΤΑ ΕΓΚΥ-
ΜΌΝΕΙ ΚΙΝΔΥΝΌΥΣ ΚΑΙ 
ΑΠΡΌΣΜΕΝΑ ΕΞΌΔΑ, ΓΙ’ 
ΑΥΤΌ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΌ 
ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΚΑΛΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ»

Αξιόπιστη ασφάλιση: 
Ανεκτίμητη αλλά προσιτή όσο ποτέ!

Της Κυριακής

Οικονομία 19
09.08.2020

Πριν από μερικές εβδομάδες ολο-
κληρώθηκε η δημόσια διαβού-
λευση που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σε σχέση με την αναθεώρηση 
της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ, που αφορά τη 
δημοσιοποίηση Mη Χρηματοοικονομικών 
Πληροφοριών από μεγάλες επιχειρήσεις, 
οντότητες δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή 
τράπεζες, ασφαλιστικές και εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο. Η εν λόγω οδηγία, αν και 
με μεγάλη καθυστέρηση, ενσωματώθηκε 
στο κυπριακό Δίκαιο το 2017, κατόπιν 
τροποποίησης του περί Εταιρειών Νόμου.

Σύμφωνα με τον νόμο, τέτοιες οντότητες, 
που έχουν στο δυναμικό τους περισσότερους 

από 500 εργαζομένους, έχουν υποχρέωση 
να αποκαλύπτουν ορισμένες πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζονται τα 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, τον  σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και την καταπολέμηση της δια-
φθοράς στη βάση μη χρηματοοικονομικών 
δεικτών που αφορούν τον συγκεκριμένο 
τομέα δραστηριοτήτων.

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, η πρόνοια 
για οντότητες δημοσίου συμφέροντος με 
περισσότερους από 500 εργαζόμενους πε-
ριορίζει το εύρος εφαρμογής του νόμου και 
κατ’ επέκτασιν τη δημοσιοποίηση τέτοιων 
πληροφοριών από μεριάς επιχειρήσεων. 
Συγκεκριμένα, ο αριθμός αυτών των επιχει-
ρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυμαίνεται 
στις 6.000, ενώ στην Κύπρο περιορίζεται 
σε έναν πάρα πολύ μικρό, σχεδόν μηδενι-
κό αριθμό. Το πνεύμα της δημόσιας δια-
βούλευσης για αναθεώρηση της οδηγίας 
καλύπτει ακριβώς αυτές τις ανησυχίες, κα-

θώς στοχεύει στη διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής του νόμου, στην ενίσχυση της 
διαφάνειας αλλά και στο φιλτράρισμα και 
στην υποστήριξη των πραγματικά βιώσιμων 
επενδύσεων από τα ευρωπαϊκά ταμεία.

Ανεξάρτητα από τις αλλαγές, που σύντομα θα 
επέλθουν στο νομοθετικό πλαίσιο, οι κυπριακές 
επιχειρήσεις οφείλουν να προσεγγίσουν τα 
θέματα δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομι-
κών πληροφοριών ως αναπόσπαστο στοιχείο 
της εταιρικής υπευθυνότητας, κουλτούρας και 
πρακτικής που πρέπει να διέπει τη λειτουργία 
τους. Άλλωστε, οι αρχές που διέπουν τα θέμα-
τα λογοδοσίας και διαφάνειας τοποθετούνται 
ψηλά στη συνείδηση της κοινωνίας, ενώ σε 
αρκετές περιπτώσεις αποτελούν θεμελιώδες 
κριτήριο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
επενδυτικών αποφάσεων από μέρους των 
επενδυτών.

Έτσι, είναι πολύ σημαντικό οι επιχει-
ρήσεις να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές με 
θετική διάθεση και ως μέσο ενίσχυσης 

της αξιοπιστία τους, ως μέσο οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και το επενδυτικό 
κοινό, ως μέσο διαφοροποίησης από τον 
ανταγωνισμό και εν τέλει ως μια ευκαιρία 
ανάδειξης του τρόπου με τον οποίο δη-
μιουργούν αξία στην οικονομία και στην 
κοινωνία όπου δραστηριοποιούνται.

Παράλληλα και μέχρι τότε, είναι χρήσιμο 
όπως οι επιχειρήσεις αρχίσουν να καλλι-
εργούν από τώρα αυτήν την κουλτούρα 
και να αρχίσουν να εφαρμόζουν καλές 
πρακτικές και σχετικά πρότυπα αναφορικά 
με τη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών. Πρώτον, γιατί κάτι τέτοιο 
επιβάλλουν οι νόρμες της εποχής και οι 
απαιτήσεις της κοινωνίας και, δεύτερον, 
για να είναι έτοιμες να ανταποκριθούν 
άμεσα και αποτελεσματικά στις αλλαγές 
που θα επέλθουν στη σχετική νομοθεσία.

 *Υπεύθυνος Ομάδας Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης, Pafilia Property Developers

ΓΙAΓΚΟΣ ΖHNΩΝΟΣ*

Εταιρική Υπευθυνότητα και Δημοσιοποίηση Μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών

«Ανεξάρτητα από τις αλλαγές που σύντομα θα 
επέλθουν στο νομοθετικό πλαίσιο, οι κυπριακές 

επιχειρήσεις οφείλουν να προσεγγίσουν τα θέματα 
δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληρο-
φοριών ως αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής 
υπευθυνότητας, κουλτούρας και πρακτικής που 

πρέπει να διέπει τη λειτουργία τους»

Ο CEO ΤΗΣ GAN DIRECT, 
ΓΙΏΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΐΔΗΣ. 



ΈΦΤΑΣΈ ΠΑΝΩ 
ΑΠΌ 2.000 
ΔΌΛΑΡΙΑ ΑΝΑ 
ΌΥΓΓΙΑ - H 
ΖΉΤΉΣΉ ΔΈΝ 
ΈΙΝΑΙ «ΠΡΑΓ-
ΜΑΤΙΚΉ» 
ΚΑΘΩΣ «ΠΙΣΩ» 
ΑΠΌ ΑΥΤΉΝ 
ΔΈΝ ΒΡΙΣΚΌ-
ΝΤΑΙ ΈΠΈΝ-
ΔΥΤΈΣ, ΑΛΛΑ 
ΌΙ ΚΈΝΤΡΙΚΈΣ 
ΤΡΑΠΈΖΈΣ 
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Η 
τιμή του χρυσού 
έφτασε για πρώ-
τη φορά στα 2.000 
δολάρια ανά ουγ-
γιά, και μάλιστα 
τα ξεπέρασε, επι-
τυγχάνοντας νέο 

ιστορικό ρεκόρ κοντά στα 2.021 δολ., 
δίνοντας έτσι ένα συμβολικό αλλά και 
ισχυρό σήμα ότι «κάτι συμβαίνει» στην 
παγκόσμια αγορά.

Η αβεβαιότητα για την πορεία της 
παγκόσμιας οικονομίας λόγω του 
Covid-19 αλλά και οι τεράστιες ποσό-
τητες χρήματος που «τυπώνονται» από 
τις κεντρικές τράπεζες για να στηρίξουν 
τις αγορές και την οικονομική δραστη-
ριότητα έχουν αυξήσει τη ζήτηση για το 
πολύτιμο μέταλλο και έχουν οδηγήσει 
την τιμή του 32% υψηλότερα από την 
αρχή του χρόνου.

Ο χρυσός είναι ένα παραδοσιακό 
επενδυτικό «καταφύγιο» και σε περιόδους 
αβεβαιότητας και κρίσης συγκεντρώνει 

το ενδιαφέρον επενδυτών οι οποίοι θέλουν 
να καλυφθούν από ενδεχόμενη πτώση 
στις αξίες άλλων επενδυτικών αγαθών, 
όπως οι μετοχές, τα ομόλογα κ.λπ.

Σήμερα, όμως, η κατάσταση είναι 
λίγο διαφορετική λόγω του «τυπώμα-
τος χρήματος», στο οποίο προχωρούν 
όλες οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Οι 
τελευταίες δημιουργούν νέο χρήμα, με 
το οποίο αγοράζουν ομόλογα ή άλλους 
επενδυτικούς τίτλους από την αγορά, προ-
κειμένου να τροφοδοτήσουν την τελευταία 
με ρευστότητα και έτσι να στηρίξουν την 
οικονομική δραστηριότητα. Το χρήμα 
αυτό ανακυκλώνεται στην αγορά, δημι-
ουργεί πρόσθετη ζήτηση για τίτλους κάθε 
είδους (ομόλογα, μετοχές) και έτσι η τιμή 
τους ανεβαίνει. Η Κεντρική Τράπεζα της 
Ιαπωνίας, μάλιστα, αγοράζει και μετο-
χές και υπολογίζεται ότι κατέχει πλέον 
το 10-15% των εισηγμένων εταιρειών 
στο χρηματιστήριο του Τόκιο.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι τιμές 
των μετοχών στα χρηματιστήρια όλου 

του κόσμου ανεβαίνουν σχεδόν αδιάκο-
πα μετά το σοκ της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης του 2008 και συνέχισαν το ράλι 
μετά τη «βουτιά» που έκαναν φέτος τον 
Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, όταν ξέσπασε 

η πανδημία του Covid-19.
Αυτό που επισημαίνουν όλο και περισ-

σότεροι αναλυτές είναι ότι τελικά αυτή η 
ζήτηση για επενδυτικούς τίτλους που κα-
ταγράφεται δεν είναι «πραγματική», με την 

έννοια ότι «πίσω» από αυτήν δεν βρίσκονται 
επενδυτές, αλλά οι κεντρικές τράπεζες, οι 
οποίες θα απορροφήσουν την προσφορά.

Αυτός ο κύκλος είναι που ανεβάζει 
τις τιμές των μετοχών, των ομολόγων 

και κάθε είδους χαρτιών που είναι υπό 
διαπραγμάτευση στην παγκόσμια αγορά. 

Δεδομένου ότι το πρόβλημα του Covid-19 
δεν φαίνεται να εξαφανίζεται σύντομα, εί-
ναι βέβαιο και ότι το τύπωμα χρήματος θα 
συνεχιστεί, τροφοδοτώντας τη ζήτηση για 
επενδυτικά «χαρτιά», εφόσον τουλάχιστον 
δεν συμβεί κάτι απρόοπτο που θα μπορούσε 
να διαταράξει αυτόν τον κύκλο.

Υπό αυτό το πρίσμα, όμως, η άνοδος 
της τιμής του χρυσού αντανακλά και την 
αβεβαιότητα που διαπερνά όλο αυτό το 
σύστημα, καθώς οι επενδυτές γνωρίζουν 
ότι θεμελιωδώς η κατάσταση είναι προ-
βληματική, αφού η συνεχής υποστήριξη 
των τιμών από τις κεντρικές τράπεζες δεν 
μπορεί να συνεχιστεί επ’ άπειρον, έστω κι 
αν ακολουθούν ενσυνείδητα τον κύκλο 
για να μη χάσουν τις αποδόσεις.

Ορισμένοι αναλυτές, μάλιστα, προβλέ-
πουν ότι όσο διατηρείται το «τύπωμα» 
χρήματος, τόσο θα συντηρείται η άνοδος 
των «χαρτιών» αλλά και του χρυσού.

* Γιώργος Χ. Παπαγεωργίου/newmoney

Γιατί ο χρυσός έσπασε όλα τα ρεκόρ

09.08.2020

Το ασήμι έχει μείνει εδώ και χρόνια 
στη σκιά του χρυσού, καθώς εδώ και 
300 χρόνια η τιμή του είναι χαμη-

λότερη από εκείνη του κίτρινου μετάλλου, 
ωστόσο σύντομα μπορεί να αποδειχθεί… 
χρυσός για τις τσέπες των επενδυτών, καθώς 
αποτελεί μια υπολογίσιμη ευκαιρία για 
«contrarian» επενδυτές, δηλαδή εκείνους 
που αναζητούν υποτιμημένες αξίες κόντρα 
στην κυρίαρχη τάση. Οι τιμές και των δύο 
πολύτιμων μετάλλων αυξάνονται εν μέσω 
της πληττόμενης παγκόσμιας οικονομίας 
και του εξασθενημένου δολαρίου.

Φέτος οι τιμές του χρυσού εκτοξεύθηκαν 
σε επίπεδα ρεκόρ που δεν είχε ξαναδεί 
η αγορά από τον Σεπτέμβριο του 2011, 
αφού οι επενδυτές στράφηκαν σε ασφαλή 
επενδυτικά καταφύγια λόγω της αβεβαιό-
τητας που έχει προκαλέσει η πανδημία, η 
οποία αποδεικνύεται απρόσμενα ανθεκτική.

Το βράδυ της περασμένης Τρίτης η τιμή 
του χρυσού έσπασε και τα 2.000 δολ/ουγγιά 
για πρώτη φορά και διαπραγματευόταν στα 
2.020,30 δολάρια ανά ουγγιά. Οι γεωπολιτι-
κές αναταράξεις πιθανότατα έδωσαν ώθηση 
σε αυτό το ράλι. Οι τρομερές εκρήξεις στη 
Βηρυτό με εκατόμβη νεκρών και χιλιάδες 
τραυματίες, «πιθανότατα έστειλαν τον χρυσό 
πάνω από τα 2.000 δολάρια», αναφέρει η 
Mizuho Bank σε σημείωμά της.

Μέχρι στιγμής, η τιμή σποτ του χρυσού έχει 
αυξηθεί πάνω από 32% φέτος και αναμένεται 
να έχει την καλύτερη ετήσια επίδοση από το 
1979. Την ίδια ώρα, οι τιμές του αργύρου 
ακολουθούν κατά πόδας, έχοντας αυξηθεί 
πάνω από 30% από την αρχή του χρόνου.

Σύμφωνα με τον Michael Hsueh, 
στρατηγικό αναλυτή εμπορευμάτων και 
συναλλάγματος της Deutsche Bank, που 
μίλησε στο CNBC, ο άργυρος αναμένεται 
να ξεπεράσει σε επιδόσεις τον χρυσό.

Κι αυτό γιατί, αναλυτές εκτιμούν ότι 

η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να 
ανακάμψει και αυτό θα αυξήσει και τη 
βιομηχανική κατανάλωση και συνεπα-
κόλουθα τη ζήτηση για ασήμι που έχει 
πολλές βιομηχανικές χρήσεις.

Αναλυτές της Citi σε σημείωμά τους τον 
περασμένο μήνα επίσης ανέφεραν ότι η 
ανάκαμψη της βιομηχανικής δραστηριό-
τητας δίνει ώθηση στις τιμές του αργύρου 
εν συγκρίσει με τον χρυσό.

Ρόλο θα παίξουν και οι αμερικανικές 
εκλογές του Νοεμβρίου, αναφέρει η Citi. 

Αν κερδίσει την προεδρία ο Τζο Μπάιντεν 
και περάσει το «πράσινο» σχέδιό του για 
τις υποδομές, οι αγορές προεξοφλούν την 
αύξηση της ζήτησης για ασήμι.

Το σχέδιο Μπάιντεν προβλέπει ότι 
τρένα, λεωφορεία και επιβατικά οχήμα-
τα θα λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα 
ή καθαρό καύσιμο και θα αναπτυχθούν 
καθαρά συστήματα σιδηροδρόμων και 
λεωφορείων. Επιπλέον, το σχέδιο περι-
λαμβάνει την παροχή κινήτρων για την 
αναβάθμιση κατοικιών και εμπορικών 

κτηρίων ώστε να είναι πιο ανθεκτικά σε 
ακραίες καιρικές συνθήκες.

Ο Ned Naylor-Leyland, διαχειριστής κε-
φαλαίων πολύτιμων μετάλλων στην Jupiter 
Asset Management, σε σημείωμά του την 
περασμένη εβδομάδα, επισήμανε τη χρήση 
αργύρου σε αυξανόμενο αριθμό ιατρικών 
εφαρμογών, καθώς και σε ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα για δίκτυα τηλεπικοινωνιών 5G.

Γενικότερα, πάντως, οι αναλυτές εκτι-
μούν ότι και τα δύο πολύτιμα μέταλλα θα 
συνεχίσουν να κάνουν ράλι.

Αναλυτές: Σύντομα το ασήμι θα λάμψει περισσότερο από τον χρυσό

ΜΠΌΡΈΙ ΝΑ 
ΑΠΌΔΈΙΧΘΈΙ... 
ΧΡΥΣΌΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΤΣΈΠΈΣ 
ΤΩΝ ΈΠΈΝΔΥ-
ΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ 
ΑΠΌΤΈΛΈΙ ΜΙΑ 
ΥΠΌΛΌΓΙΣΙΜΉ 
ΈΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ 
«CONTRARIAN» 
ΈΠΈΝΔΥΤΈΣ - Ό 
ΚΌΜΒΙΚΌΣ ΡΌ-
ΛΌΣ ΤΩΝ ΠΡΌΈ-
ΔΡΙΚΩΝ ΈΚΛΌ-
ΓΩΝ ΣΤΙΣ ΉΠΑ



TO 47% ΣΕ ΣΎΝΟΛΟ 2.600 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΑΝΑΦΕ-
ΡΟΎΝ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΑΝ 
ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ ΠΕΡΙΣ-
ΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙ-
ΜΑΣΤΟΎΝ - ΑΛΛΑΖΟΎΝ 
ΤΉ ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΉ ΤΟΎΣ ΜΕ 
ΜΕΙΩΣΉ ΤΉΣ ΧΡΉΣΉΣ ΓΡΑ-
ΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΎΕΛΙΚΤΕΣ 
ΣΎΝΘΉΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Σ
ε σημαντικές λειτουργικές 
αλλαγές προχωρούν οι 
επιχειρήσεις σε όλον 
τον κόσμο, που απο-
δείχθηκαν ουσιαστι-
κά ανοχύρωτες όταν 
ξέσπασε η πανδημία, 

με στόχο να γίνουν πιο ανθεκτικές στην 
αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων.

Σύμφωνα με μελέτη του τομέα Επιχει-
ρηματικής Τραπεζικής της HSBC «HSBC 
Navigator», υπό τον τίτλο «Building Back 
Better», που διεξήχθη σε περισσότερες 
από 2.600 εταιρείες σε 14 χώρες, πολλές 
εταιρείες παραμέλησαν τον προγραμ-
ματισμό έκτακτης ανάγκης σε βασικούς 
τομείς όπως η τεχνολογία, τα χρημα-
τοοικονομικά και η βιωσιμότητα πριν 
από την κρίση.

Σχεδόν οι μισές εξ αυτών (47%) ανα-
φέρουν ότι θα μπορούσαν να είχαν κάνει 
περισσότερα για να προετοιμαστούν για 
τις προκλήσεις των τελευταίων μηνών.

Για κάποιες από αυτές, η μετατόπιση 
στην εξ αποστάσεως εργασία έφερε στην 
επιφάνεια αδυναμίες στην προετοιμασία 
που είχαν κάνει ώστε να εξασφαλίσουν 

την επιχειρηματική τους συνέχεια. Λιγότε-
ρες από τρεις στις πέντε (57%) αναφέρουν 
ότι έβαλαν ως προτεραιότητα τις επενδύσεις 
στην τεχνολογία, ώστε να βελτιώσουν τη 
λειτουργική ανθεκτικότητα την τελευταία 
διετία.

Πρόκληση αποτέλεσε και η διατήρηση 
των ταμειακών ροών, καθώς μόνο 44% 
των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν 
ότι είχαν δώσει προτεραιότητα σε βήματα 
για την ενίσχυση της οικονομικής τους 
κατάστασης. Η κρίση εξανάγκασε πολλές 
επιχειρήσεις να προσαρμοστούν και σχε-
δόν τα 2/3 (63%) έχουν ήδη μεταβάλει 
τις λειτουργίες τους.

Σχεδόν οι μισές (44%) θα αλλάξουν 
περαιτέρω τα προϊόντα τους και τις υπη-
ρεσίες τους, είτε μέσω διαφοροποίησης  

(33%) είτε περιορίζοντάς τα ώστε να γίνουν 
πιο εξειδικευμένες (17%).

Πιο μακροπρόθεσμα, τα επιχειρηματικά 
πλάνα απαιτούν μια πιο ευέλικτη διευθέ-
τηση του προσωπικού και των γραφείων 
με μεγαλύτερη εστίαση στην τεχνολογία 
και τη βιωσιμότητα. Τα βασικά ευρήματα 
συμπεριλαμβάνουν:

1. Μείωση της χρήσης ακινήτων: το 
38% εξετάζουν το αποτύπωμά τους στη 
χρήση γραφείων και χώρων παραγωγής. 
Το 29% εκτιμούν ότι θα μειώσουν τους 
χώρους των γραφείων

2. Πιο ευέλικτες συνθήκες εργασίας: 
Πάνω από τα 2/3 (69%) πιστεύουν ότι η 
ευέλικτη εργασία θα γίνει συνήθης πρακτική 
και ένα τρίτο εξ αυτών (34%) εκτιμούν ότι 
θα περιορίσουν τα αεροπορικά ταξίδια.

3. Η κρισιμότητα της τεχνολογίας: 
έξι στους δέκα (61%) πιστεύουν ότι η 
εξ αποστάσεως συνεργασία θα καταστεί 
τυπική πρακτική τα επόμενα δύο χρόνια, 
με το 57% να δηλώνουν ότι οι εικονικές 
συναντήσεις θα παραμείνουν ακόμα και 
μετά την άρση των περιορισμών.

4. Η βιωσιμότητα θα δώσει ώθηση στην 
ανάκαμψη: περισσότεροι από εννέα στους 
δέκα (91%) στοχεύουν σε μια καλύτερη 
ανοικοδόμηση επανασχεδιάζοντας τις επι-
χειρήσεις τους, ώστε να είναι πιο βιώσιμες, 
ενώ σχεδόν το ένα τρίτο (27%) σκοπεύουν να 
κάνουν τις αλυσίδες εφοδιασμού πιο βιώσι-
μες περιβαλλοντικά τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο CEO της HSBC Greece , Peter Yeates, 
σχολίασε:

«Η μακρά οικονομική κρίση στην Ελ-
λάδα δίδαξε στις ελληνικές επιχειρήσεις 
να χειρίζονται πρωτόγνωρες προκλήσεις. 
Ως αποτέλεσμα η πλειοψηφία τους κα-
τάφεραν να προσαρμοστούν  στο νέο με-
τα-κορωνοϊό περιβάλλον πολύ γρήγορα. 
Η πρόσφατη πανδημία απέδειξε πόσο 

ευπροσάρμοστοι μπορούμε να γίνουμε 
όταν απαιτείται άμεση αντίδραση.

Τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας 
HSBC Navigator ανέδειξαν ότι πολλές 
επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο 
θέτουν πλέον ως προτεραιότητα την αν-
θεκτικότητά τους. Η ιστορία δείχνει ότι οι 
επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να αποτύχουν 
όταν εξέρχονται από την κρίση παρά κατά 
τη διάρκειά της. Συνεπώς, είναι κρίσιμο 
οι ηγέτες να συνεχίσουν να προωθούν 
τις προσπάθειες, ώστε να καταστούν οι 
επιχειρήσεις τους πιο ανθεκτικές».

Η έρευνα της HSBC επισημαίνει ότι 
πολλές επιχειρήσεις οφείλουν την επι-
βίωσή τους στη μεταξύ τους συνεργασία 
κατά τη διάρκεια της κρίσης:

•Κατά το τελευταίο εξάμηνο, η πλει-
οψηφία των επιχειρήσεων (93%) έχουν 
στηρίξει τους συνεργάτες τους με τις με-
γαλύτερες εταιρείες να υποστηρίζουν 
συχνότερα μικρότερους παίκτες.

•Σχεδόν έξι στους δέκα (58%) έχουν 
μοιραστεί πληροφορίες (25%), τεχνογνω-

σία (24%) ή τις εγκαταστάσεις τους (13%) 
και περίπου το ένα τέταρτο (26%) έχουν 
δώσει συμβουλές.

•40% έχουν συνεργαστεί με άλλες επι-
χειρήσεις προκειμένου να καταφέρουν 
να φτάσουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 
τους στους πελάτες τους.

Πάντως, παρά το γεγονός ότι η συνεργασία 
βοήθησε να συνεχιστεί το εμπόριο κατά τη 
διάρκεια της κρίσης, οι επιχειρήσεις βλέπουν 
πολλές προκλήσεις στο μέλλον καθώς επι-
διώκουν να καταστούν πιο ανθεκτικές κατά 
τους επόμενους έξι μήνες. Οι αδυναμίες στις 
δομές που αφορούν στα χρηματοοικονομικά 
και το ανθρώπινο δυναμικό αναφέρθηκαν 
ως τα βασικά εμπόδια για την αλλαγή από τα 
από τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων (62%), με 
το ένα τρίτο (31%) να αγωνίζονται να διατη-
ρήσουν επαρκείς ταμειακές ροές. Επιπλέον, 
το ένα τρίτο των επιχειρήσεων (33%) βλέ-
πουν  το χαμηλό ηθικό των εργαζομένων ως 
εμπόδιο στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας 
στο άμεσο μέλλον.

Η έρευνα εντοπίζει μια σειρά αλλαγών 
στις εφοδιαστικές αλυσίδες στις οποίες 
εκτιμούν ότι θα προβούν οι επιχειρήσεις 
κατά την επόμενη διετία ώστε να ενισχύ-
σουν τη διαφάνεια και την ασφάλειά τους:

•Τρεις στους δέκα (29%) θέλουν να 
διαφοροποιήσουν την εφοδιαστική τους 
αλυσίδα και να εργαστούν με περισσό-
τερους συνεργάτες, με το ένα τέταρτο 
(26%) να επιθυμούν να δουλέψουν με 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
σε πιο σταθερές αγορές.

•Αντίθετα, το ένα τρίτο σχεδιάζουν να 
περιορίσουν την εφοδιαστική αλυσίδα 
τους προκειμένου να μειώσουν το ρίσκο.

•Πάνω από τα δύο τρίτα (67%) σχεδι-
άζουν να ενισχύσουν την ασφάλεια της 
εφοδιαστικής τους αλυσίδας εντοπίζοντας 
και διασφαλίζοντας τους κρίσιμους προ-
μηθευτές τους. Τρεις στους δέκα (31%) 
σχεδιάζουν να επανεξετάσουν την ικανότητα 
των προμηθευτών τους ν’ αντεπεξέλθουν 
σε πιθανές μελλοντικές αναταράξεις.

ΈΡΈΥΝΑ ΤΟΥ ΤΟΜΈΑ ΈΠΙΧΈΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΈΖΙΚΗΣ ΤΗΣ HSBC ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «BUILDING BACK BETTER»

Ανέτοιμες οι μισές εταιρείες του πλανήτη για την πανδημία



Η 
πανδημία του 
Covid-19 και η 
προκύπτουσα οι-
κονομική κρίση δεν 
αφήνει ανεπηρέα-
στη την Κύπρο. Η 
κυπριακή οικονομία 

το 2020 στρέφεται σε αρνητικά ποσοστά 
ανάπτυξης, απόρροια των περιοριστικών 
μέτρων. Η επιβράδυνση ήταν αναμε-
νόμενη στις αρχές του έτους, όμως οι 
εξελίξεις καταδεικνύουν ότι διανύουμε 
μια περίοδο που θα κλείσει με σημαντικά 
αυξημένο αρνητικό πρόσημο.

Πολλές είναι οι συζητήσεις που ανα-
πτύσσονται σε σχέση με την πορεία του 
τουρισμού φέτος, εφόσον διαφαίνεται 
ότι οι αφίξεις τουριστών θα κινηθούν 
σε ποσοστά χαμηλότερα του 25% της 
περσινής χρονιάς. Αναπόφευκτα, θα 
υπάρξουν αλυσιδωτές συνέπειες στην 
απασχόληση, στα έσοδα του κράτους 
και φυσικά στη δυνατότητα των επιχει-
ρήσεων του κλάδου (και όχι μόνο) να 
εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Είναι 
δεδομένο ότι τα χαμένα έσοδα από 
τον τουρισμό θα συρρικνώσουν την 
οικονομία - το ζητούμενο είναι πότε θα 
αρχίσει η ανάκαμψη και πόσο καιρό θα 
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Ο κ. Μάριος Λουκαΐδης διορίστη-
κε ως Μη Εκτελεστικό Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

της KEAN Soft Drinks, από τις 2 Ιουλίου 
2020. Η μακρόχρονη και πολυεπίπεδη 
εμπειρία του  κ. Λουκαΐδη σε θέσεις-
κλειδιά επιχειρήσεων, που πρωτα-
γωνιστούν στον κλάδο του λιανικού 
εμπορίου και όχι μόνο, αναμένεται να 
συνδράμει στην περαιτέρω ανάπτυξη και 
εξέλιξη του ομίλου ΚΕΑΝ. Στο πλαίσιο 
της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, 
ο κ. Λουκαΐδης έχει διαδραματίσει ου-
σιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση του επι-
χειρηματικού μοντέλου οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς 
του επιχειρείν, όπως λιανικό εμπόριο, 
διανομή FMCG, καλλυντικών, catering, 
υπηρεσίες και τεχνολογίας. Πρόσφατα 
αποχώρησε από τον Όμιλο CTC, μετά 
από μία πορεία 25 ετών σε ηγετικές 
θέσεις του οργανισμού. Προηγουμένως 
είχε εργαστεί για 12 χρόνια σε εταιρεί-
ες του κλάδου πληροφορικής, για την 
ανάπτυξη λογισμικών και εξοπλισμού, 
δικτύων και σχετικών υπηρεσιών. Το 
επαγγελματικό του ξεκίνημα έγινε, ως 
καθηγητής, σε κολέγιο της Κύπρου σε 
συναφή θέματα. Επί του παρόντος ερ-
γάζεται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

Η Τράπεζα Κύπρου σε συνερ-
γασία με τη Visa ανακοινώνει 
ότι η υπηρεσία Fitbit Pay είναι 

πλέον διαθέσιμη σε πελάτες στην Κύπρο, 
για πρώτη φορά. Κάτοχοι καρτών Visa 
της Τράπεζας πλέον έχουν τη δυνατότητα 
να διενεργούν πληρωμές με τον «καρπό» 
τους χρησιμοποιώντας επιλεγμένες συ-
σκευές Fitbit (NYSE:FIT).

Με την υπηρεσία Fitbit Pay, οι πληρω-
μές γίνονται εύκολα και με ασφάλεια σε 
οποιοδήποτε κατάστημα που αποδέχεται 
ανέπαφες πληρωμές, παρέχοντας παράλ-
ληλα τη δυνατότητα στους καταναλωτές να 
αποφεύγουν την επαφή με επιφάνειες όπως 
τερματικά POS ή να χρησιμοποιούν μετρητά.

Η προσθήκη της υπηρεσίας Fitbit Pay 
διευρύνει ακόμη περισσότερο την  γκάμα 
με τα ήδη πετυχημένα ψηφιακά προϊόντα 
της Τράπεζας Κύπρου.

Σχολιάζοντας το λανσάρισμα του Fitbit 
Pay από την Τράπεζα Κύπρου, ο Μάρκος 
Σιαρλή, Διευθυντής Καρτών και Πληρωμών 
της Τράπεζας Κύπρου, αναφέρει: «Συνε-
χίζουμε τη δέσμευσή μας για λανσάρισμα 
των καινοτόμων προϊόντων στην Κύπρο. 
Τα ψηφιακά πορτοφόλια και η σύγχρονη 
τεχνολογία tokenization κερδίζουν συνεχώς 
έδαφος και αγκαλιάζονται από τον κόσμο. 
Η Τράπεζά μας πρωτοπορεί γι’ άλλη μια 
φορά, ανοίγοντας δρόμους στον ψηφια-
κό μετασχηματισμό προσφέροντας έναν 

ακόμη επαναστατικό τρόπο πληρωμών. 
Για εύκολες και ασφαλείς συναλλαγές σε 
contactless τερματικά POS με τις κάρτες 
της Τράπεζας Κύπρου Visa. Φορώντας 
μόνο το ‘‘έξυπνο’’ ρολόι».

Το Fitbit Pay εγκαθίσταται εύκολα στο 
νέο Fitbit Charge 4 health and fitness 
tracker, αλλά και στα Fitbit Ionic, Fitbit 
Versa 2 και Fitbit Versa 2 Special 
Edition «έξυπνα» ρολόγια, καθώς και 

στο Fitbit Charge 3 Special Edition tracker.
Ακολουθώντας μερικά απλά βήματα 

στην εφαρμογή Fitbit mobile σε συσκευές 
Android ή iOS, ο χρήστης μπορεί εύκολα 
να προσθέσει στο Fitbit Wallet τη Visa 
κάρτα της Τράπεζας Κύπρου.

Για να διενεργήσετε μια πληρωμή, απλώς 
πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 
στα αριστερά, μέχρι η κάρτα σας να εμφα-
νιστεί στην οθόνη της Fitbit συσκευής σας. 

Στη συνέχεια κρατήστε τη Fitbit συσκευή 
κοντά στο τερματικό πληρωμής μέχρι να 
εμφανιστεί η επιβεβαίωση της πληρωμής. 
Κατά τη ρύθμιση της συσκευής θα πρέπει 
να δημιουργηθεί από τον χρήστη αριθμός 
PIN για επιπρόσθετο επίπεδο ασφάλειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέ-
ση με εγγραφές, επισκεφθείτε την ιστο-
σελίδα της Τράπεζας στο https://www.
bankofcyprus.com.cy/fitbitpay.

Νέο Μη Εκτελεστικό 
Μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΑΝ

Η Τράπεζα Κύπρου λανσάρει το Fitbit Pay στην Κύπρο

Covid-19, oικονομία και ακίνητα:
Η επόμενη μέρα

χρειαστεί ο τομέας για να επανέλθει στις 
αποδόσεις των προηγούμενων ετών. Αυτό 
δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί, εφόσον 
η παγκόσμια ανάκαμψη θα εξαρτηθεί από 
τα υγειονομικά θέματα (π.χ. την εξεύρεση 
εμβολίου), τις οικονομικές «πληγές» που 
θα έχει αφήσει η πανδημία και την ανα-
μενόμενη επιστροφή της εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών.

O τομέας των ακινήτων, ένας επίσης 
σημαντικός πυλώνας της οικονομίας, πα-
ρουσίαζε μιαν ανοδική πορεία τα τελευταία 
χρόνια, όμως τώρα καταγράφει μειώσεις 
λόγω, μεταξύ άλλων, των απαγορεύσεων 
στις μετακινήσεις τόσο εγχώρια, όσο και 
από το εξωτερικό. Εξετάζοντας τα στοιχεία 
του Κτηματολογίου μέχρι και το πρώτο 
μισό του 2020, διαφαίνεται μια μείωση στα 
πωλητήρια έγγραφα της τάξης του -41% 
σε σχέση με το πρώτο μισό του 2019 (αυτό 
αφορά τόσο ντόπιους όσο και ξένους αγο-
ραστές). Συγκρίνοντας τα στοιχεία ανά μήνα, 

βλέπουμε ότι οι μεγαλύτερες μειώσεις πα-
ρατηρήθηκαν κατά τους μήνες Απρίλιο και 
Μάιο, λόγω σαφώς της απαγόρευσης των 
μετακινήσεων. Αξιοσημείωτο όμως είναι 
το γεγονός ότι κατά τον Ιούνιο η μείωση 
περιορίστηκε στο -10%. Πολλοί υποστηρί-
ζουν πως η υποχώρηση προδιαγραφόταν, 
ως αποτέλεσμα της ανοδικής πορείας του 
τομέα των ακίνητων τα τελευταία χρόνια. 
Σημειώνεται πως o Σύνθετος Ετήσιος Ρυθ-
μός Ανάπτυξης (CAGR) στα πωλητήρια 
έγγραφα από το 2013 μέχρι και το 2019 
παρουσίασε μιαν αύξηση της τάξης του 
18%, συμφώνα με την τελευταία έκδοση 
του ΚPMG Cyprus Real Estate Market 
Report – The Insights, 11th edition.

Κοιτάζοντας μπροστά, και μέσα από 
τη «σφυγμομέτρηση» της αγοράς με 
επαγγελματίες του κλάδου ακινήτων, 
η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 
στο πλαίσιο της πιο πάνω έκδοσης της 
KPMG, διαφαίνεται ότι συγκεκριμένα είδη 

ακινήτων (όπως οικιστικά) αναμένεται να 
επηρεαστούν λιγότερο από άλλα (π.χ. εμπο-
ρικά). Το σχέδιο επιδότησης επιτοκίων της 
Κυβέρνησης για νέα στεγαστικά δάνεια 
αναμένεται να ενθαρρύνει το ενδιαφέρον 
για οικιστικά ακίνητα. Όπως προκύπτει και 
από τη «σφυγμομέτρηση», οι επαγγελματίες 
του κλάδου αναφέρουν ότι σημαντικό ρόλο 
στην πορεία του τομέα θα έχουν οι ξένες 
επενδύσεις, η ψυχολογία του αγοραστικού 
κοινού και η ευκολία χρηματοδότησης.

Οι επαγγελματίες του κλάδου ακινήτων 
αναμένουν επίσης μειώσεις στις τιμές όλων 
των ειδών των ακινήτων. Λαμβάνοντας 
υπόψη το μετέωρο οικονομικό κλίμα, τη 
δυνητική αύξηση της προσφοράς από νέα 
έργα, τις εκποιήσεις ή εξοφλήσεις προ-
βληματικών δανείων, σε συνάρτηση με 
την αυξημένη ρευστότητα των τραπεζών, 
πιθανόν είναι να δημιουργηθεί μια πίεση 
για μείωση των τιμών.

Ταυτόχρονα οι τράπεζες, με τη ρευστότητα 

που διαθέτουν, είναι έτοιμες να αξιολογήσουν 
νέα έργα στον τομέα των ακίνητων, τα οποία 
πληρούν τις προδιαγραφές. Μέσα και από 
την έρευνα Property Lending Barometer 
της KPMG, αν και καταγράφεται μια μεί-
ωση στο ενδιαφέρον για χορηγήσεις στον 
τομέα των ακινήτων τα τελευταία χρόνια, 
υπάρχει σίγουρα ενδιαφέρον για έργα τα 
οποία πληρούν τις προϋποθέσεις.

Το πώς τελικά θα διαμορφωθεί η πο-
ρεία του τομέα των ακινήτων εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες, καθώς ο τομέας 
των ακίνητων επηρεάζει τόσο τα δημόσια 
οικονομικά όσο και άλλους τομείς της οι-
κονομίας. Γι’ αυτό και ζητήματα όπως η 
εξέλιξη του Κυπριακού Επενδυτικού Προ-
γράμματος (το οποίο διαχρονικά συμβάλλει 
στην ανάπτυξη του τομέα των ακινήτων 
αλλά και της οικονομίας γενικότερα), η 
μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Χο-
ρηγήσεων (και οι πωλήσεις των ακίνητων 
οι οποίες εξασφαλίζουν τις ΜΕΧ), όπως 

επίσης η πορεία της οικονομίας και οι 
πιθανές επιπτώσεις, απόρροια της παν-
δημίας (όπως αύξηση της ανεργίας, νέες 
ΜΕΧ και πιέσεις στα δημόσια οικονομικά), 
είναι παράγοντες που θα καθορίσουν τη 
μετέπειτα πορεία του τομέα.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, η πορεία 
του τομέα των ακινήτων αναμφισβήτητα 
είναι ένα πολυδιάστατο θέμα. Γι’ αυτόν 
ακριβώς τον λόγο χρειάζεται μια στρατηγική 
προσέγγιση, στην οποία θα καταγραφούν οι 
προκλήσεις και η κατάσταση του τομέα στο 
παρόν στάδιο, ώστε να γίνει ένας σχεδιασμός 
για να ζυμωθεί το μέλλον του κλάδου, μέσα 
από μια συνεργασία τόσο του δημόσιου 
αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Εξάλλου, η 
σωστή διαχείριση του τομέα ακινήτων θα 
ενισχύσει τα δημόσια οικονομικά και θα 
υποστηρίξει την πραγματική οικονομία.

*Διοικητικός Σύμβουλος, Επικεφαλής Deal 
Advisory, KPMG Limited

**Manager, Deal Advisory, KPMG Limited

«O ΤΟΜΈΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΉ-
ΤΩΝ, ΈΝΑΣ ΣΉΜΑΝΤΙΚΟΣ 
ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΈ ΜΙΑΝ ΑΝΟΔΙ-
ΚΉ ΠΟΡΈΙΑ ΤΑ ΤΈΛΈΥΤΑΙΑ 
ΧΡΟΝΙΑ, ΟΜΩΣ ΤΩΡΑ ΚΑ-
ΤΑΓΡΑΦΈΙ ΜΈΙΩΣΈΙΣ ΛΟΓΩ, 
ΜΈΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΑ-
ΓΟΡΈΥΣΈΩΝ ΣΤΙΣ ΜΈΤΑΚΙ-
ΝΉΣΈΙΣ ΤΟΣΟ ΈΓΧΩΡΙΑ, ΟΣΟ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΈΞΩΤΈΡΙΚΟ» 



Έ
χουν περάσει λίγα 24ωρα 
από την ώρα που οι πιο 
καταστροφικές εκρήξεις 
στην ιστορία του Λιβά-
νου μετέτρεψαν τη Βηρυ-
τό σε μια πόλη-ερείπιο, 
η οποία θρηνεί τουλά-

χιστον 157 νεκρούς.
Έχοντας επιβιώσει από πολέμους, κατοχή 

και βομβαρδισμούς στη διάρκεια των 40 
ετών, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας εξα-
κολουθούσαν να μην έχουν βιώσει τίποτα 
αντίστοιχο της καταστροφής της Τρίτης.

Τώρα, η οργή τους ξεχειλίζει, καθώς όλα 
δείχνουν ότι η πόλη τους μετατράπηκε σε μια 
σύγχρονη Χιροσίμα εξαιτίας της αμέλειας 
των υπεύθυνων, οι οποίοι δεν είχαν λάβει 
μέτρα για κανόνες ασφαλείας στη φύλαξη 
εκατοντάδων χιλιάδων τόνων εκρηκτικών 
υλών στο λιμάνι, στο κέντρο της πόλης.

Γράφοντας στον Guardian, ο Κιμ Γκα-
τάς, κάτοικος της Βηρυτού και μέλος του 
Ιδρύματος Carnegie για τη Διεθνή Ειρή-
νη, μοιράζεται τη δική του σκοπιά για τα 
γεγονότα, τις αιτίες που πυροδοτούν τον 
θυμό του λαού του Λιβάνου, αλλά και 
τις προοπτικές για την επόμενη μέρα.

Όπως γράφει:
«Δυο μέρες μετά, και ακόμα μετράμε 

τους νεκρούς, καταγράφουμε τους επι-
ζώντες και σκάβουμε για εκείνους που 
θάφτηκαν ζωντανοί.

Δυο μέρες μετά, και κάθε ώρα που 
περνάμε ξύπνιοι, κάθε άγρυπνο λεπτό 
σημαδεύεται από τον ήχο του σπασμένου 
γυαλιού: ραγισμένα τζάμια καταρρέουν, 
θραύσματα σκουπίζονται, λόφοι από 
σπασμένα γυαλιά δημιουργούνται στις 
γωνίες των δρόμων. Περισσότερο γυαλί, 
περισσότερα θραύσματα στις καρδιές μας.

Δυο μέρες μετά και ακόμα κανένας 
υπουργός, κανένας αξιωματούχος της 
κυβέρνησης δεν έχει απολογηθεί στον 
λαό του Λιβάνου. Κανείς δεν έχει μπει 
στον κόπο να επισκεφθεί τα νοσοκομεία, 
να συναντήσει τους τραυματίες ή να επι-

βλέψει τις ζημιές στις γειτονιές μας.
Περισσότεροι από 150 άνθρωποι 

σκοτώθηκαν, 500 εξακολουθούν να 
αγνοούνται, 4.000 έχουν τραυματιστεί 
και 300.000 έχουν μείνει άστεγοι. Όμως 
κανείς δεν έχει παραιτηθεί, και το παιχνίδι 
της ανταλλαγής κατηγοριών έχει αρχίσει. 
Απ’ ό,τι φαίνεται, κανείς δεν ευθύνεται 
για το γεγονός, που ουσιαστικά αποτε-
λεί κήρυξη πολέμου κατά του λαού του 
Λιβάνου.

Μεγάλο μέρος της διερεύνησης μέχρι 
στιγμής έχει εστιάσει στο τι ήταν αυτό που 
πυροδότησε την αρχική φωτιά, η οποία 
στη συνέχεια προκάλεσε την έκρηξη στο 
λιμάνι της Βηρυτού την Τρίτη. Η πιο ση-
μαντική ερώτηση, όμως, είναι η εξής: Γιατί 
υπήρχαν 2.750 τόνοι νιτρικής αμμωνίας, 
που κατασχέθηκε υπό περίεργες συνθήκες 
από ένα πλοίο ρωσικών συμφερόντων το 
2014, παρατημένοι στην αποθήκη του 
λιμανιού για έξι χρόνια; Το λιμεναρχείο, 
οι δικαστικές Αρχές, πιθανότατα και άλλα 
υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης, 
γνώριζαν γι’ αυτήν την ωρολογιακή βόμβα 
που είχε εγκαταλειφθεί στο κέντρο μιας 
πόλης 2 εκατομμυρίων κατοίκων.

Δυο μέρες μετά, και η τυφλή οργή 
ξεχειλίζει. ‘‘Σήμερα θρηνούμε, αύριο 
καθαρίζουμε, μεθαύριο τους κρεμάμε’’. 
Αυτό είναι μόνο ένα από τα μηνύματα που 
κυκλοφορούν στη Βηρυτό, σε μια χώρα 
σε ομηρία ενός διεφθαρμένου πολιτικού 
κατεστημένου και μιας σέχτας πολέμαρ-
χων επί τέσσερεις δεκαετίες. Εικόνες από 
γκιλοτίνες και κρεμάλες κάνουν τον γύρο 
των κοινωνικών δικτύων. Ευγενικοί φίλοι 
μου, που παίζουν κιθάρα και ράβουν μόνοι 
τους τα ρούχα τους, μου εξομολογήθηκαν: 
‘‘Ποτέ δεν είχα καταλάβει πώς κάποιος 
μπορεί να σκοτώσει έναν συνάνθρωπό 
του. Όμως σήμερα, θα μπορούσα να 
σκοτώσω. Θέλω να τους δολοφονήσω’’.

Το γεγονός έγινε αισθητό σαν σεισμός 
και επιδρομή από αέρος ταυτόχρονα. Κα-
νείς από εμάς στον  Λίβανο δεν είχαμε 

βιώσει ξανά κάτι τέτοιο, κανείς μας δεν 
είχε ξαναδεί αυτό το είδος της απόλυτης 
καταστροφής, ούτε μπορούμε ακόμη να 
συνειδητοποιήσουμε το πραγματικό μέ-
γεθος αυτού που συνέβη σε μας και στην 
αγαπημένη μας πόλη, παρ’ όλο που έχουμε 
περάσει περισσότερα απ’ ό,τι μπορεί να 
αντέξει μια ανθρώπινη ζωή.

Αν διανύεις τη δεκαετία των 40 και 
ζεις στον Λίβανο, έχεις βιώσει 15 χρόνια 
πολέμου, δύο ισραηλινές εισβολές, 30 
χρόνια συριακής κατοχής, αρκετές οικο-
νομικές καταστροφές και υποτιμήσεις 
νομισμάτων, δύο βομβαρδισμούς από 
το Ισραήλ, μια επανάσταση, ένα κύμα 
πολιτικών δολοφονιών που ξεκλήρισαν 
τους προοδευτικούς και, από το τέλος του 
2019, άλλο ένα κύμα διαδηλώσεων που 
απαιτεί την αποπομπή της πολιτικής ελίτ 
– τους ίδιους πολέμαρχους που έκαναν 
τους πολέμους και στη συνέχεια συνήψαν 
ειρήνη, ώστε οι ίδιοι και οι φίλοι τους να 
συνεχίσουν να γεμίζουν τις τσέπες τους.

Η επανάσταση επιτάχυνε μια οικονο-
μική κρίση, η οποία ελλόχευε επί χρόνια, 
και έπειτα επιδεινώθηκε από την παν-
δημία του κορωνοϊού και lockdown. Κι 
όμως, εξακολουθούμε να αντέχουμε, σαν 
από θαύμα, όχι χάρη στους ηγέτες μας 
αλλά παρά την παρουσία τους, χάρη στην 
ιδιωτική πρωτοβουλία, τα καταπληκτικά 
άτομα που ‘‘τρέχουν’’ ανθρωπιστικούς 
οργανισμούς, τα νοσοκομεία, τις κλινι-
κές, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τον ιστό 
που κάνει τη χώρα μας αυτό που είναι: 
Ένας τόπος με απίστευτη κοινότητα που 
εξηγεί γιατί, παρ’ όλον αυτόν τον πόνο, 
τόσο πολλοί από εμάς αρνούμαστε να 
εγκαταλείψουμε τον Λίβανο.

Η αντοχή μας είναι ευλογία και κατάρα. 
Βρίσκουμε τρόπους ν’ αντεπεξέλθουμε, 
όμως αυτό σημαίνει ότι παρακάμπτου-
με τα προβλήματα, βρίσκουμε λύσεις 
για όλα, όμως αυτό σημαίνει ότι δεν 
ξεριζώνουμε την αιτία για όλην αυτήν 
τη σήψη. Δεν θέλουμε να πεθάνουμε, 

οπότε ζούμε με όποιον τρόπο μπορούμε, 
ξαναχτίζουμε τα πάντα κάθε φορά, όσο 
καλύτερα μπορούμε, όμως δεν είμαστε 
πρόθυμοι να παραδεχτούμε ότι χτίζουμε 
σε σαθρά θεμέλια. 

Πόσα ακόμη μπορεί να αντέξει μια 
χώρα και ένας λαός; Είναι αυτό το σημείο 
καμπής; Και αν ναι, προς ποια κατεύθυνση; 
Ολοκληρωτική εξέγερση και πραγματι-
κή αλλαγή για μια καινούργια αρχή ή 
απόλυτη ανημποριά και ήττα;

Τον Φεβρουάριο του 2005, ο πρώην 
πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ραφίκ Χα-
ρίρι, δολοφονήθηκε, με χίλια κιλά εκρη-
κτικών που ανατίναξαν τα αυτοκίνητα της 
συνοδείας του, σκοτώνοντας ακόμη 22 
άτομα και καταστρέφοντας την προσφάτως 
ανοικοδομημένη περιοχή στην παραλία 
της Βηρυτού. Η δολοφονία αποδόθηκε 
από τον Λίβανο στους τότε πολέμαρχους 
της Δαμασκού, και η οργή και οι μαζικές 
διαδηλώσεις που κράτησαν πάνω από 
δύο μήνες σήμαναν το τέλος της τριακο-
νταετούς συριακής στρατιωτικής κατοχής. 
Όμως άφησαν πίσω τους ένα παγιωμένο 
σύστημα που διευκόλυνε τους νέους ηγέτες 
του Λιβάνου να συνεχίσουν το πλιάτσικο 
στη χώρα για χάρη των εαυτών τους ή 
των φίλων τους στη Δαμασκό.

Αυτό συμπεριλαμβάνει και τη Χεζ-
μπολάχ, η οποία έκτοτε εξακολουθεί να 
δυναμώνει ως λιβανέζικο πολιτικό κόμμα 
και στρατιωτική οργάνωση. Μεγάλο μέρος 
του σημερινού θυμού στρέφεται εναντίον 
τους – αρκετοί θεωρούν ότι η νιτρική 
αμμωνία ήταν δική τους, για να χρησι-
μοποιηθεί για την κατασκευή βομβών 
ή ότι η φωτιά ξεκίνησε όταν Ισραηλινοί 
χτύπησαν από αέρος τις αποθήκες όπλων 
της Χεζμπολάχ στο λιμάνι. Όπως και να 
‘χει, η Χεζμπολάχ είναι επίσης μέρος του 
συστήματος διαφθοράς που βυθίζει τη 
χώρα. Εκείνοι που θέλουν να σώσουν 
το κεφάλι τους μπροστά στην αυξανό-
μενη λαϊκή οργή, ίσως προσπαθήσουν 
να κατευθύνουν όλον αυτόν τον θυμό 

αποκλειστικά στη Χεζμπολάχ, όμως δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι η οργάνωση δεν 
μπορεί να λειτουργήσει στον  Λίβανο 
χωρίς την άμεση ή έμμεση συνέργεια 
του μεγαλύτερου μέρους του πολιτικού 
κατεστημένου, που δείχνει ευχαριστημένο 
από τις συμφωνίες μαζί της και από την 
προστασία που παρέχουν ο ένας στον άλλο.

Αυτός είναι και ο λόγος που το σύν-
θημα που κυριάρχησε στις διαδηλώσεις 
από τον Οκτώβριο έλεγε ‘‘Όταν λέμε όλοι, 
εννοούμε όλοι’’. Και αυτός είναι ο λόγος 
που μοιάζουμε να βρισκόμαστε σε σημείο 
καμπής διαφορετικού βεληνεκούς, σε 
ένα σημείο καμπής που θα μπορούσε να 
ανατρέψει την ηγεσία ή τουλάχιστον να 
δέσει τα χέρια της σέχτας των διεφθαρ-
μένων ηγετών, να φέρει στην εξουσία μια 
νέα κυβέρνηση ή να γεννήσει ένα νέο 
σύστημα, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.

Πολλά παραμένουν αναπάντητα για τις 
λεπτομέρειες των γεγονότων της Τρίτης. 
Όμως αυτό που είναι ξεκάθαρο, είναι 
πως εκείνοι που επέτρεψαν να συμβεί 
η συμφορά, δεν μπορούν να είναι οι ίδιο 
που θα τη διερευνήσουν. Θα πρέπει να 
διενεργηθεί διεθνής έρευνα, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι όλες οι λεπτομέρειες 
θα έρθουν στην επιφάνεια. Όχι μόνο 
σχετικά με το πώς άρχισε η φωτιά και 
πώς οδηγηθήκαμε στην έκρηξη, αλλά 
κυρίως σχετικά με το πώς και γιατί τα 
επικίνδυνα υλικά ήταν αποθηκευμένα 
στο λιμάνι, αλλά και με την πλήρη αλυ-
σίδα της ευθύνης.

Αυτή είναι η στιγμή που η ασυλία πρέ-
πει επιτέλους να τελειώσει στον Λίβανο. 
Αυτή είναι η στιγμή για δικαιοσύνη, όχι 
μόνο για εκείνους που πέθαναν στην κατα-
στροφή, αλλά και για εκείνους που έχουν 
σκοτωθεί εδώ και τέσσερεις δεκαετίες. Δυο 
μέρες αργότερα και οι Λιβανέζοι κάνουν 
αυτό που ξέρουν καλύτερα: Καθαρίζουν 
και ξαναχτίζουν. Δεν περιμένουν από την 
απούσα Πολιτεία να τους βοηθήσει, αλλά 
περιμένουν δικαιοσύνη».

Η ΟΡΓΗ ΠΟΥ ΣΥΣ-
ΣΩΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΣΥΜΦΟΡΕΣ 
ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ Ο ΛΙ-
ΒΑΝΟΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥ-
ΤΑΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ  
ΠΛΕΟΝ ΞΕΧΕΙΛΙΖΕΙ 
ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ 
ΞΕΡΕΙ ΣΕ ΤΙ ΑΠΟ-
ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΑ 
ΟΔΗΓΗΣΕΙ

διεθνή 23
Της Κυριακής09.08.2020

ΤΥΦΛΗ ΟΡΓΗ ΣΤΗ ΒΗΡΥΤΟ - ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 

«Σήμερα θρηνούμε, 
αύριο καθαρίζουμε, 

μεθαύριο τους κρεμάμε»

ΤΥΦΛΗ ΟΡΓΗ ΣΤΗ ΒΗΡΥΤΟ - ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 

«Σήμερα θρηνούμε, 
αύριο καθαρίζουμε, 

μεθαύριο τους κρεμάμε»



Της Κυριακής

Διεθνή 24

ΜΕΤΆ ΆΠΌ ΜΉΝΕΣ 
«ΝΉΝΕΜΊΆΣ», Ό ΆΕ-
ΡΆΣ ΤΉΣ ΣΎΓΚΡΌΎ-
ΣΉΣ ΦΎΣΉΞΕ ΞΆΝΆ 

ΣΤΆ ΒΌΡΕΊΆ ΣΎΝΌΡΆ 
ΤΌΎ ΊΣΡΆΉΛ, ΜΕ ΤΊΣ 

ΆΝΤΊΜΆΧΌΜΕΝΕΣ 
ΠΛΕΎΡΕΣ ΝΆ «ΎΠΌ-

ΧΡΕΏΝΌΝΤΆΊ» ΝΆ 
ΔΊΝΌΎΝ ΆΝΆΛΌΓΊ-

ΚΕΣ ΆΠΆΝΤΉΣΕΊΣ ΣΕ 
ΜΊΆ ΔΎΣΚΌΛΉ ΌΊΚΌ-

ΝΌΜΊΚΉ ΚΆΊ ΠΌΛΊ-
ΤΊΚΉ ΣΎΓΚΎΡΊΆ ΚΆΊ 

ΓΊΆ ΤΊΣ ΔΎΌ 

Λίγα μόλις λεπτά μετά τις εκρήξεις 
στη Βηρυτό διεθνή ΜΜΕ μετέδι-
δαν ότι η περιοχή του λιμανιού 

«ανεπίσημα» ελεγχόταν από τη Χεζμπολάχ, 
ενώ Ισραηλινοί αναλυτές υποστήριζαν ότι 
είναι συνήθης τακτική της οργάνωσης να 
χρησιμοποιεί κατοικημένες περιοχές για 
να αποθηκεύσει στρατιωτικό εξοπλισμό, 
ενώ σε πολλές περιπτώσεις είχε εξαπο-
λύσει επιθέσεις από τις περιοχές αυτές. 
Επιπρόσθετα, δυτικά ΜΜΕ, όπως το BBC, 
συνέδεσαν αμέσως τις εκρήξεις με την 
ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης για 
τη δολοφονία του πρώην Πρωθυπουρ-
γού του Λιβάνου, Ραφίκ Χαρίρι, το 2005. 

Μάλιστα, άφηναν να εννοηθεί ότι η ίδια η 
Χεζμπολάχ προκάλεσε την έκρηξη των 
πυρομαχικών για να τραβήξει την προσοχή 
της κοινής γνώμης από την ετυμηγορία που 
ενδεχομένως να την καθιστούσε υπεύθυνη 
για το έγκλημα. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν 
έχει αποδειχθεί ότι πρόκειται για αποθήκη 
της σιιτικής οργάνωσης, ενώ το σενάριο 
που συνδέει τις εκρήξεις με τη δικαστική 
απόφαση θεωρείται απομακρυσμένο σε 
μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία, 
τόσο για την οργάνωση όσο και για τη 
χώρα.  Από την άλλη όμως αναλυτές εντο-
πίζουν ότι η ύπαρξη της νιτρικής αμμωνίας 
παραπέμπει στη δράση της Χεζμπολάχ. 

Το 2016 ο Νασράλα απειλούσε να κα-
ταστρέψει  το Ισραήλ μέσω επίθεσης σε 
δεξαμενές νιτρικής αμμωνίας στο λιμάνι 
της Χάιφα. Επίσης, το 2015 στέλεχος της 
στρατιωτικής πτέρυγας της Χεζμπολάχ, 
που διέμενε Λάρνακα, συνελήφθη όταν 
στο σπίτι του εντοπίστηκαν δυο τόνοι νι-
τρικής αμμωνίας. Σε κάθε περίπτωση η 
κουρασμένη από την οικονομική αλλά 
και πολιτική κρίση κοινωνία του Λιβάνου 
το ελάχιστο που θα ζητήσει στο προσεχές 
διάστημα είναι να βρεθούν οι υπεύθυνοι 
για τις πολύνεκρες αυτές εκρήξεις, αίτημα 
το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν είναι 
βέβαιο ότι θα ικανοποιηθεί.

Τα σενάρια εμπλοκής της Χεζμπολάχ στις εκρήξεις

Τ
ο σκηνικό της εντεινόμενης 
κρίσης μεταξύ Ισραήλ 
και Χεζμπολάχ έληξε 
ίσως με τον τραγικότε-
ρο τρόπο. Η αλληλουχία 
εκρήξεων, που σάρωσε 
τη Βηρυτό μέσα σε ελά-

χιστα λεπτά, συνδέθηκε για διαφορετικούς 
λόγους και με τα δύο αντικρουόμενα μέρη, 
κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για 
μιαν ανεξέλεγκτη κατάσταση. Η μη άμεση 
εμπλοκή τους, τουλάχιστον σύμφωνα με 
τα σημερινά δεδομένα και παρά τα πρώ-
τα σενάρια που διαδόθηκαν αστραπιαία, 
αν και δεν μειώνει με κανέναν τρόπο το 
μέγεθος της ασύλληπτης τραγωδίας στο 
λιμάνι της Βηρυτού, κατευνάζει την ανη-
συχία της διεθνούς κοινότητας για την 
έκταση που θα ελάμβανε μια ενδεχόμενη 
πολεμική σύρραξη. Σε κάθε περίπτωση, 
η κρίση αυτή αναμένεται να εντείνει τις 
πιέσεις προς τη σιιτική οργάνωση για 
τους χειρισμούς της εντός αλλά και εκτός 
του Λιβάνου. Άμεσα συνυφασμένο με τις 
ενέργειες της Χεζμπολάχ είναι το Ιράν, 
του οποίου εξετάζεται ο μακροπρόθεσμος 
σχεδιασμός και κατά πόσον συμβαδίζει 
με τις κινήσεις της οργάνωσης εντός της 
Συρίας και στα σύνορα με το Ισραήλ. 

Η αναζωπύρωση 
της σύγκρουσης

Μετά από μήνες «νηνεμίας», ο αέρας 
της σύγκρουσης φύσηξε ξανά στα βόρεια 
σύνορα του Ισραήλ, με τις αντιμαχόμενες 
πλευρές να «υποχρεώνονται» να δίνουν 
αναλογικές απαντήσεις σε μια δύσκολη 
οικονομική και πολιτική συγκυρία και 
για τις δύο. Η επίθεση του Ισραήλ στις 
12 Ιουλίου στη Συρία, η οποία στοίχισε 
τη ζωή στον Άλι Μούχσιν, στέλεχος της 
Χεζμπολάχ, έγινε η απαρχή της έντασης 
που ακολούθησε. Η σιιτική οργάνωση 
ορκίστηκε ότι θα εκδικηθεί για να αρνηθεί 
στη συνέχεια τις κατηγορίες ότι μαχητές 
της είχαν διεισδύσει σε ελεγχόμενη από το 
Ισραήλ περιοχή. Η απόπειρα όμως μιας 
ομάδας να τοποθετήσει βόμβα στον συνο-
ριακό φράχτη ήταν η αφορμή, το βράδυ 
της 3ης Αυγούστου,  τα ισραηλινά μαχη-
τικά να εξαπολύσουν επίθεση εναντίον 
στρατιωτικών στόχων στη Συρία, σημειώ-
νοντας ότι πρόκειται για «απάντηση» για 
το επεισόδιο με τον εκρηκτικό μηχανισμό. 
Οι εντάσεις αυτές, αν και συντηρούν το 
κλίμα της έντασης, καταδεικνύουν ότι η 

Οι φονικές εκρήξεις στη Βηρυτό «σίγησαν» 
την ένταση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ
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Χεζμπολάχ, παρά το ότι υποχρεούται να 
μην αφήνει αναπάντητους τους θανάτους 
στελεχών της, προσπαθεί να το κάνει με 
ελεγχόμενο τρόπο. Το Ισραήλ, επίσης, 
προσπαθεί να περιορίζει στο ελάχιστο τις 
απώλειες, παρά το γεγονός ότι οι ισορρο-
πίες είναι πολύ λεπτές. Αυτή η τακτική των 
«χειρουργικών» κτυπημάτων του Ισραήλ, 
μάλιστα, προβάλλεται ως επιχείρημα για τη 
μη διασύνδεση του Ισραήλ στις εκρήξεις 
του Λιβάνου. Το Ισραήλ επανειλημμένα 
είχε προειδοποιήσει τη Χεζμπολάχ να μη 
δοκιμάζει την υπομονή του, αν και αναλυ-
τές επισημαίνουν ότι η χρονική συγκυρία 
δεν ευνοεί καμιάν από τις δύο πλευρές 
για κλιμάκωση της έντασης, αφού τόσο 
το Ισραήλ όσο και ο Λίβανος έχουν να 
αντιμετωπίσουν την επιδημία του κορω-
νοϊού σε συνδυασμό με οικονομικά και 
πολιτικά προβλήματα.  Το Ισραήλ, αφού 
κατάφερε να μηδενίσει τα κρούσματα τον 
Μάιο, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με μια 
νέα έξαρση, η οποία αλυσιδωτά εκτόξευσε 
την ανεργία στο 20% και έβγαλε στους 
δρόμους τους Ισραηλινούς, οι οποίοι κα-
λούν σε παραίτηση τον πρωθυπουργό της 
χώρας, Βενιαμίν Νετανιάχου. Λόγω αυτής 
της κατάστασης, εκτιμάται ότι το Ισραήλ 
στόχο είχε να τελειώσει αυτόν τον γύρο 
της έντασης γρήγορα και χωρίς απώλειες, 
ώστε να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση 
των εσωτερικών του προβλημάτων.

Το «παιχνίδι» της Χεζμπολάχ 
εντός του Λιβάνου

Η πίεση για τη Χεζμπολάχ εντός του 
Λιβάνου αυξάνεται συνεχώς, με τους ει-
δικούς να αναφέρουν ότι οι συμμαχίες 
που της εξασφάλιζαν την επιρροή, ώστε 
να μονοπωλεί το πολιτικό σύστημα του 
Λιβάνου από το 2008 και μετά, άρχισαν 
να καταρρέουν. Οι λόγοι που συντείνουν 
στην αύξηση των πιέσεων είναι κυρίως οι-
κονομικοί, αφού στη χώρα καταγράφονταν 
ακόμα και πριν τις εκρήξεις ελλείψεις στα 
τρόφιμα και στην ηλεκτρική ενέργεια. Ενώ 
χιλιάδες διαδηλωτές απαιτούσαν ριζικές αλ-
λαγές στο πελατειακό πολιτικό σύστημα, 
τα κόμματα αναλώνονταν σε ένα παιχνίδι 
αλληλοκατηγοριών για το ποιος ευθυνόταν 
για την πολυεπίπεδη κρίση που μαστίζει 
τη χώρα. Η Χεζμπολάχ βρέθηκε πολλές 
φορές στο στόχαστρο των πολιτικών της 
αντιπάλων, δεχόμενη κατηγορίες για την 
κατάρρευση της οικονομίας αλλά και για 
την εμπλοκή της στον πόλεμο της Συρίας. 
Παρότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
έδειξε κάποια σημάδια καλής διαχείρισης, 
ο προϋπολογισμός της υποστηριζόμενης 
από το Ιράν οργάνωσης δέχθηκε σοβαρό 
πλήγμα από τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά 
της Τεχεράνης, επηρεάζοντας αλυσιδωτά 
και τον Λίβανο. Την κατάσταση δεν βοήθησε 
η εξάρτηση του Λιβάνου στις εισαγωγές 
τροφίμων αλλά ούτε και ο μεγάλος αριθμός 

των προσφύγων που φιλοξενεί η χώρα. Η 
Βηρυτός και οι διεθνείς οργανισμοί εκδήλω-
σαν επανειλημμένα τις ανησυχίες τους για 
την οικονομική και κοινωνική επιβάρυνση 
που δημιουργεί αυτή η εισροή σε ένα κράτος 
το οποίο δεν είναι εξοπλισμένο για να τους 
βοηθήσει. Η εισαγωγή τροφίμων με το φθη-
νό εγχώριο νόμισμα συνεχίζει να αποτελεί 
μεγάλη πρόκληση με πολλά εμπόδια, παρά 
τις προσπάθειες της Χεζμπολάχ να ενδυνα-
μώσει τις οικονομικές δραστηριότητες με 
τη Συρία και να αυξήσει τις εισαγωγές από 
το Ιράν χωρίς δασμούς. Όλα τα πιο πάνω 
συνιστούν όμως μόνο την εσωτερική πτυχή 
της Χεζμπολάχ. Παράλληλα, στις εξωτερικές 
της δραστηριότητες πρωταγωνιστούν οι δι-
αμάχες της με το Ισραήλ και κατ’ επέκτασιν 
τις ΗΠΑ. Η εξωτερική αυτή δραστηριότητα 
όμως βάζει σε κίνδυνο ολόκληρο το κράτος 
του Λιβάνου. Μια δημοσκόπηση του 2019 
έδειξε ότι, παρά το γεγονός ότι οι Λιβανέζοι 
θεωρούν νούμερο ένα εχθρό το Ισραήλ, 
στις τρεις προτεραιότητές τους δεν ήταν η 
εξωτερική πολιτική αλλά η οικονομία, η 
διαφθορά και η δημόσια υπηρεσία.  

Η «παγίδα» του Ιράν
Η αναζωπύρωση της σύγκρουσης πριν 

από τις εκρήξεις στον Λίβανο έκανε το Ισ-
ραήλ να μετακινήσει στρατιωτικές μονάδες 
προς τα βόρεια σύνορα, με Ισραηλινούς 
αξιωματούχους να μιλούν για σημαντική 

κινητοποίηση υπό το φόβο μιας ισχυρής 
επίθεσης από τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα 
με δημοσιεύματα, τα οποία επικαλούνται 
δηλώσεις αξιωματούχων στον ισραηλινό 
στρατό, το Ιράν και η Χεζμπολάχ έστησαν 
μια «παγίδα» με πυραύλους και ρουκέτες 
στα βόρεια σύνορα και το κόστος θα ήταν 
αποτρεπτικό, εάν τα πράγματα έφταναν 
τελικά σε μια ένοπλη σύρραξη. Το Ισραήλ 
κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι έχει αναπτύξει 
πάνω από 150.000 πυραύλους και ρουκέτες 
στα νότια και στα ανατολικά του Λιβάνου. 
Από την άλλη ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, 
Χασάν Νασράλα, απαντά ότι τα συστήματα 
αυτά προορίζονται για αποτροπή της ισρα-
ηλινής επιθετικότητας κατά του Λιβάνου. 
Οι τελευταίες όμως εξελίξεις συνοδεύτηκαν 
από τη σιωπηλή στάση του Ιράν. Παρά το 
γεγονός ότι παραμένει απασχολημένο με 
τις στρατιωτικές ασκήσεις που διεξάγει, 
ειδικοί εκτιμούν ότι ο πραγματικός λόγος 
της αποστασιοποίησης είναι η προσπά-
θεια αποφυγής μιας υψηλού κόστους 
κλιμάκωσης της έντασης. Έτσι κι αλλιώς 
ο μακροπρόθεσμος στόχος του Ιράν είναι 
να καταστήσει τη Χεζμπολάχ μια ισχυρή 
απειλή για το Ισραήλ και να χρησιμοποιεί 
αυτό το χαρτί όταν χρειάζεται. Η στάση του 
Ιράν ουσιαστικά δείχνει ότι προς το παρόν 
προτιμάει τα «περιορισμένα» κτυπήματα 
εναντίον του Ισραήλ και όχι την ανοιχτή 
σύρραξη με τη Χεζμπολάχ. 

Η αλληλουχία 
εκρήξεων που 

σάρωσε τη Βηρυτό 
μέσα σε ελάχιστα 
λεπτά συνδέθηκε 
για διαφορετικούς 
λόγους και με τα 

δύο αντικρουόμενα 
μέρη, κρούοντας 
τον κώδωνα του 

κινδύνου για 
μιαν ανεξέλεγκτη 

κατάσταση
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100 ΧΡΌΝΙΑ 
ΜΕΤΑ, Ό ΤΌΎΡΚΌΣ 
ΗΓΕΤΗΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΕΙ ΕΚΔΙΚΗΣΗ 
- Η ΑΝΑΦΌΡΑ ΣΤΗ 
ΣΎΝΘΗΚΗ ΤΩΝ 
ΣΕΒΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΌ 
ΙΣΤΌΡΙΚΌ ΎΠΌ-
ΒΑΘΡΌ ΠΑΝΩ 
ΣΤΌ ΌΠΌΙΌ ΠΑΤΑ 
ΕΝΑΣ ΠΌΛΙΤΙΚΌΣ 
ΠΌΎ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ 
ΣΎΝΌΜΙΛΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΙΣΤΌΡΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΙΚΑΝΌΠΌΙΗΣΕΙ ΤΙΣ 
ΦΙΛΌΔΌΞΙΕΣ ΤΌΎ

Ή
ταν στις 16 Δεκεμβρί-
ου του περασμένου 
χρόνου και στο τη-
λεοπτικό διάγγελμα 
που απηύθυνε ο Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν αμέσως μετά τη 

δεύτερη συνάντησή του με τον πρωθυ-
πουργό της Λιβύης στο ανάκτορο του 
Ντολμά Μπαχτσέ: «Χάρις σε αυτήν τη 
στρατιωτική και ενεργειακή συνεργασία 
ανατρέψαμε τη Συνθήκη των Σεβρών», 
είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Γιατί αυτή η αναφορά στις Σέβρες; 
Είναι από εκεί που πιάνει το νήμα η 
«Μοντ» για να ξετυλίξει το κουβάρι των 
τουρκικών φιλοδοξιών. Η Συνθήκη, 
υπενθυμίζει η γαλλική εφημερίδα, 
υπεγράφη πριν από ακριβώς εκατό 
χρόνια ανάμεσα στην οθωμανική αυ-
τοκρατορία και τις συμμαχικές δυνάμεις. 
Στο συλλογική μνήμη των Τούρκων η 
συνθήκη αυτή ήταν μια στιγμή ταπείνω-
σης, αφού σήμαινε τον διαμελισμό της 
αυτοκρατορίας. Αυτή η ταπείνωση έγινε 
και η ύλη από την οποία γεννήθηκε το 
κίνημα των νεότουρκων του Μουσταφά 
Κεμάλ. Η επικράτηση του Κεμάλ στον 
ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1919-1922 
θα φέρει μια νέα συμφωνία, τη Συν-
θήκη της Λωζάννης. Αντίθετα από τις 
Σέβρες, όμως, η Λωζάννη συμβολίζει 
τη νίκη επί των δυτικών δυνάμεων, την 
αποκατάσταση της χαμένης τιμής και 
του εθνικού γοήτρου. Αλλά είναι και η 
στιγμή της γέννησης ενός τουρκικού 
κοσμικού κράτους, που θα στηθεί στα 
ερείπια της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Η αναφορά στη Συνθήκη των Σεβρών 
είναι το ιστορικό υπόβαθρο, πάνω στο 
οποίο πατά ο Ερντογάν, ένας πολιτικός 
που αισθάνεται συνομιλητής της μεγάλης 
Ιστορίας, για να ικανοποιήσει τις φιλο-
δοξίες του. Η περιφερειακή πολιτική της 
Άγκυρας έχει πια αλλάξει. Η διπλωματία 
των κανονιών και των drones δεν έχει 
στόχο μόνο την προστασία της εθνικής 

κυριαρχίας, τα όρια της οποίας έχουν 
χαραχτεί από τη Συνθήκη της Λωζάννης, 
αλλά την προστασία των συνόρων της 
παλιάς αυτοκρατορίας που ο Ερντογάν 
θέλει να αναστήσει. Η Τουρκία του Ερ-
ντογάν βλέπει πλέον πολλές περιοχές 
στη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια σαν 
παλιές οθωμανικές επαρχίες.

Η Λιβύη και η Συρία
Η οπτική αυτή έγινε εμφανής την πε-

ρίοδο της «αραβικής άνοιξης», την οποία 
έζησαν διάφορες αραβικές χώρες από το 
2011 και μετά. Ήταν σε δυο χώρες που 
είχε εστιάσει η Άγκυρα την πολιτική της: 
τη Λιβύη και τη Συρία. Στη Λιβύη του 
Μουαμάρ Καντάφι η Τουρκία βρήκε χώρο 
για τις κατασκευαστικές της εταιρείες. Στη 
Συρία του Μπασάρ αλ Ασαντ βρήκαν 
μιαν αγορά οι ανατολίτες έμποροι, που 
είχαν φέρει τον Ερντογάν στην εξουσία. 
Το επαναστατικό κύμα του 2011 θα αλ-
λάξει τα δεδομένα. Η πτώση του Καντάφι 
στη Λιβύη θα κάνει την Τουρκία να ρίξει 
όλο της το βάρος στη Συρία, όπου θα 
στηρίξει την ένοπλη αντίσταση απέναντι 
στο καθεστώς του Άσαντ.

Τον Σεπτέμβριο του 2012 ο Ερντογάν 
θα εμφανιστεί βέβαιος πως θα προσευ-
χηθεί σύντομα στο Μέγα Τέμενος των 
Ομεϋαδών, στη Δαμασκό, και πως θα 
προσκυνήσει τον τάφο του Σαλαντίν – 
ακόμη μια αναφορά στην Ιστορία και το 
αυτοκρατορικό παρελθόν. Στη Δαμασκό 
δεν πήγε ποτέ. Όπως όμως παρατηρεί 
η «Μοντ», οκτώ χρόνια αργότερα θα 
μετέτρεπε την Αγία Σοφία σε τέμενος.

Τα σχέδια του Ερντογάν στη Συρία 
ανέτρεψε η ρωσική παρέμβαση του 2015 
υπέρ του Μπασάρ αλ Ασαντ. Ο Σύρος 
δικτάτορας είχε πλέον εξασφαλίσει την 
αιματηρή του κυριαρχία στη χώρα του, 
ενώ η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες 
δεν δείχνουν να εμπιστεύονται μιαν αντι-
πολίτευση συχνά διχασμένη και χωρίς 
σαφή προσανατολισμό. Έτσι, ο Ερντογάν 
θα βρεθεί στη Συρία απομονωμένος  ή, 

ακόμη χειρότερα, περικυκλωμένος. Ο 
λόγος είναι πως, για να αντιμετωπίσουν 
στη Συρία την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, 
Ευρωπαίοι και Αμερικανοί στήριξαν το 
κουρδικό ΡΚΚ, το οποίο κέρδιζε έδαφος 
στην περιοχή.

Για την Άγκυρα, η στήριξη αυτή ήταν 
ο εφιάλτης που γινόταν πραγματικότητα: 
μια συμμαχία των δυτικών δυνάμεων 
με τον εσωτερικό εχθρό του τουρκικού 
κράτους; Το «σύνδρομο των Σεβρών» 
είχε ξυπνήσει και πάλι. Η αποτυχημένη 
απόπειρα πραξικοπήματος, το καλοκαίρι 
του 2016, ήρθε να επιταχύνει τα πράγ-
ματα: οι εκκαθαρίσεις στον στρατό δεν 
συμπεριέλαβαν μόνο τους υποτιθέμενους 
στασιαστές, αλλά και τους αξιωματικούς 
που ήταν αντίθετοι σε μια τουρκική 
επέμβαση στη Συρία. Λίγες εβδομάδες 
μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, οι 
τουρκικές δυνάμεις θα περνούσαν τα 
σύνορα με τη Συρία.

«Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας 
γίνεται όλο και πιο επιθετική και μαξιμα-
λιστική. Ακολουθεί ένα υπόδειγμα που 
βλέπουμε και σε άλλες χώρες, στο Ισρα-
ήλ που θέλει να προσαρτήσει τη Δυτική 
Όχθη, στη Ρωσία που προσάρτησε την 
Κριμαία. Η Τουρκία πέρασε σε μια νέα 
φάση, ο στρατός είναι πλέον εργαλείο της 
εξωτερικής πολιτικής», λέει στη «Μοντ» 
ο Γιοχανάν Μπενχαΐμ.

Βλέποντας, με άλλα λόγια, τον Βλαντί-
μιρ Πούτιν να παρεμβαίνει στη Συρία, 
ο Ερντογάν αποφάσισε να κάνει το ίδιο. 
Την ίδια πολιτική όμως αναπαράγει στη 
Λιβύη και στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Ο στόχος της Άγκυρας είναι να απο-
καταστήσει αυτό που βλέπει στα δικά 
της μάτια ως αδικία: την πρόσβαση στη 
θάλασσα, την οποία στερήθηκε μετά τον 
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Αντιτουρκικό μέτωπο»
Η πρόσφατη ανακάλυψη κοιτασμά-

των αερίου στη Μεσόγειο αναθέρμανε τις 
παλιές εντάσεις στην περιοχή. Η Άγκυρα 

είδε τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα, 
την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο 
ως «αντιτουρκικό μέτωπο». Θεωρεί πως 
η μοιρασιά των κοιτασμάτων δεν μπορεί 
να γίνει με την ίδια εκτός παιχνιδιού. Και 
αυτός ήταν ο βασικός λόγος της συμφωνίας 
με την κυβέρνηση της Τρίπολης με την 
οποία η Άγκυρα απέκτησε έναν διάδρομο, 
ο οποίος υποτίθεται πως της επιτρέπει να 
πραγματοποιήσει έρευνες ανοικτά του 
Καστελορίζου.

Αυτή η δραστηριότητα σηματοδοτεί τη 
γενική αλλαγή στην τουρκική εξωτερική 
πολιτική. Μετά την απόπειρα πραξικο-
πήματος του ’16, ο Ερντογάν έθεσε τον 
στρατό του στην υπηρεσία μιας επιθετικής 
διπλωματίας κάνοντας την αρχή από τη 
Συρία. Η Μεσόγειος είναι η δεύτερη φάση 
αυτού του επεκτατικού σχεδίου, το οποίο 
φέρει το όνομα «γαλάζια πατρίδα».

Θεωρητικός του δόγματος αυτού, 
το οποίο χρονολογείται από το 2006, 
είναι ένας εθνικιστής ναύαρχος, ο Τζεμ 
Γκιουρντενίζ. Ο ίδιος βρίσκεται σε πλήρη 
συντονισμό με το ευρασιατικό ρεύμα του 
στρατού, το οποίο προωθεί την επαναπρο-
σέγγιση με την Κίνα και τη Ρωσία όντας 
εχθρικό απέναντι στο ΝΑΤΟ. Οι εκπρό-
σωποι αυτού του ρεύματος βρίσκονται 
πολύ κοντά στον Τούρκο Πρόεδρο, ενώ 
τον είχαν βοηθήσει κατά την απόπειρα 
πραξικοπήματος.

Ο στόχος του δόγματος της «γαλά-
ζιας πατρίδας» είναι να εξασφαλιστεί, 
στο όνομα της ασφάλειας της χώρας, 
«ο έλεγχος ενός εκτεταμένου θαλάσσι-
ου χώρου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τη 
Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο Πέλαγος και 
την Ανατολική Μεσόγειο», όπως εξηγεί 
ο Γιοχανάν Μπεχαΐμ. Οι θιασώτες αυτής 
της πολιτικής αμφισβητούν το καθεστώς 
που εγκαθιδρύθηκε στην περιοχή, όχι 
μόνο μετά τη διάλυση της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας αλλά και τη σύσταση 
του τουρκικού κράτους. Στα μάτια τους, 
η Συνθήκη της Λωζάννης είναι μια δεύ-
τερη Συνθήκη των Σεβρών. Και αυτό το 

κοστούμι είναι στενό για τις τουρκικές 
φιλοδοξίες. Δεν ήταν τυχαία λοιπόν η 
ημερομηνία που επέλεξε ο Ερντογάν για 
την πρώτη προσευχή στην Αγία Σοφία. 
Στις 24 Ιουλίου ήταν η 97η επέτειος από 
την υπογραφή της Συνθήκης της Λω-
ζάννης, για την οποία επίσης ο Τούρκος 
Πρόεδρος έχει αναθεωρητικές βλέψεις.

Οι νέες προτεραιότητες
Για να δώσει υλική στήριξη στην πο-

λιτική του, ο Ταγίπ Ερντογάν έδωσε μια 
νέα κατεύθυνση στη στρατιωτική βιομη-
χανία με βάση δύο νέες προτεραιότητες: 
τον εξοπλισμό των πολεμικών πλοίων 
και τα drones. Έτσι, μέσα στην επόμενη 
δεκαετία θα προστεθούν στον στόλο έξι 
νέα υποβρύχια, εθνικής παραγωγής. 
Ακόμη, νέες φρεγάτες θα εξοπλιστούν 
με ραντάρ και πυραύλους, που επίσης 
θα παραχθούν από την τουρκική στρατι-
ωτική βιομηχανία. Μέσα στο έτος όμως 
η Τουρκία θα εγκαινιάσει και τη νέα της 
ναυαρχίδα, το «Αναντολού», πρώτο αερο-
πλανοφόρο του τουρκικού ναυτικού και 
σύμβολο των φιλοδοξιών της Άγκυρας 
στη θάλασσα.

Τα οπλισμένα drones Bayraktar TB2 et 
Anka-S έκαναν την εμφάνισή τους πρώτα 
στη Συρία και έπειτα στη Λιβύη. Ήταν 
τον περασμένο Μάρτιο όταν ανέλαβαν 
δράση, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης στην 
περιοχή του Ιντλίμπ, κάνοντας σκόνη το 
Pantsir-S1, ένα ρωσικό σύστημα αντιαε-
ροπορικής άμυνας μικρού βεληνεκούς, 
που χρησιμοποιούσαν οι κυβερνητικές 
δυνάμεις του Άσαντ. Τα ίδια drones επι-
στρατεύτηκαν για να προσφερθεί βοή-
θεια στην κυβέρνηση της Λιβύης. Δεν 
ήταν τα μόνα. Στρατιωτικοί σύμβουλοι, 
εξοπλισμός, στρατός, ραντάρ και πολε-
μοφόδια δεν σταμάτησαν να συρρέουν 
στην Τρίπολη και τη Μιζουράτα. Την ίδια 
ώρα, τουρκικά πλοία πλέουν στα ανοικτά 
των λιβυκών ακτών έχοντας στρέψει τα 
κανόνια τους προς τον Εθνικό Λιβυκό 
Στρατό του στρατηγού Χαφτάρ.

Η τουρκική παρέμβαση στη Λιβύη 
έχει προς το παρόν βοηθήσει την τοπική 
κυβέρνηση, την ανατροπή της οποίας 
επιχειρεί ο Χαφτάρ, έχοντας τη στήριξη 
της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, της 
Γαλλίας και της Ρωσίας. Ο Ερντογάν έχει 
στο χέρι τη Λιβύη. Θα κεφαλαιοποιήσει 
τα κέρδη του; Σύμφωνα με τη «Μοντ», 
η μετατροπή της Λιβύης σε ένα είδος 
προτεκτοράτου, σε στρατιωτικό και οι-
κονομικό επίπεδο, δεν είναι παρά θέμα 
χρόνου. Οι σχετικές συμφωνίες ανάμεσα 
στις δύο πλευρές είναι ήδη στα σκαριά. 
Η Τουρκία θα έχει παρουσία στη χώρα 
με στρατιωτική βάση, ενώ ο δικός της 
στρατός θα αναλάβει την εκπαίδευση 
του λιβυκού στρατού.

Δείχνει τα δόντια της
Νέες βάσεις, νέες αμυντικές δυνατό-

τητες, αποστολές μισθοφόρων, εργαλει-
οποίηση του ΝΑΤΟ: Η Τουρκία δείχνει 
τα δόντια της, φτάνοντας στο σημείο να 
συγκρουστεί μετωπικά με τη Δύση. Όχι 
μόνο με την Ελλάδα, παρατηρεί η «Μοντ», 
αλλά και με τη Γαλλία, η οποία αντιτίθεται 
στα σχέδια του τουρκικού επεκτατισμού 
στη Βόρεια Αφρική.

Δεν μπορεί παρά να έχει τη σημασία 
του το γεγονός πως η Τουρκία δεν κλήθηκε 
σε  τάξη όταν τα πλοία της χρησιμοποίησαν 
κώδικες του ΝΑΤΟ για να επιβλέψουν 
τη μεταφορά όπλων στη Λιβύη. Οι ΝΑ-
ΤΟϊκοί σύμμαχοι μοιάζουν αμήχανοι, 
δείχνουν να μην ξέρουν τι να κάνουν 
με αυτόν τον σύμμαχο με τις επεκτατικές 
βλέψεις. Είναι ένα ζήτημα που θα τεθεί 
ξανά και ξανά έως τις 24 Ιουλίου του 
2023, οπότε θα έχουν συμπληρωθεί όχι 
μόνο εκατό χρόνια από τη Συνθήκη της 
Λωζάννης αλλά και από εκείνη της δη-
μιουργίας της τουρκικής δημοκρατίας. 
Υπό την προϋπόθεση, πάντως, να μην 
έχει χάσει ο Ταγίπ Ερντογάν τις εκλογές 
με τις οποίες φιλοδοξεί να ανανεώσει τη 
θητεία του τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

09.08.2020

«ΤΌΝ ΤΕΛΕΎΤΑΙΌ ΚΑΙΡΌ Ό 
ΛΙΒΑΝΌΣ ΠΑΛΙ ΦΛΕΓΕΤΑΙ ΚΑΙ 
ΑΠ’ Ό,ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΎΤΗΝ ΤΗ 
ΦΌΡΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ 
ΠΌΛΎ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΌ ΣΌΒΑΡΗ 
ΑΠΌ ΑΛΛΕΣ ΠΡΌΗΓΌΎΜΕΝΕΣ 
ΚΡΙΣΕΙΣ» 

Μιλάμε τελευταία περισσότερο για 
τον κορωνοϊό, για την Τουρκία, 
προηγουμένως για την κατά-

σταση στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τη 
Συρία και τις σχέσεις των Ισραηλινών και 
των Παλαιστινίων, ξεχνούμε όμως γενικά μια 
χώρα γείτονά μας με την οποία έχουμε και 
είχαμε πολλές σχέσεις, δηλαδή τον Λίβανο.

Ο Λίβανος ήταν για μας καθώς και για 
τους Ευρωπαίους, για μιαν εποχή, μια χώρα 
για να επισκεφθεί κάποιος και επίσης για 
να κάνει διακοπές. Ξεχώριζε από τις άλλες 
γειτονικές χώρες και θεωρείτο πολύ κοντά 
στην Ευρώπη. Με τη συμφωνία Sykes-Picot 
κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Συρία 
και ο Λίβανος πέρασαν στην επιρροή της 
Γαλλίας. Στον Λίβανο μέχρι σήμερα υπάρχει 
η παλιά γενεά που μιλά Γαλλικά και είναι 

κοντά στη γαλλική κουλτούρα. Βεβαίως 
σήμερα οι Αγγλοσάξονες επεβλήθησαν 
και υπάρχει πάντα εκεί το AUB, το Αμε-
ρικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, στο 
οποίο σπούδασαν και πολλοί Κύπριοι και 
Ελλαδίτες. Μερικοί από εμάς θυμόμαστε 
πάντα το Casino de Liban, με προγράμματα 
που έρχονταν κατευθείαν από το Παρίσι.

Τα συμφέροντα των Δυνάμεων, δυ-
στυχώς, επηρέασαν και τον Λίβανο και 
έτσι είχαμε τον εμφύλιο πόλεμο πριν από 
μερικά χρόνια, οπότε χιλιάδες Λιβανέζοι 
εγκατέλειψαν τη χώρα και πολλούς απ’ 
αυτούς τους φιλοξενήσαμε στην Κύπρο. 
Όταν για πρώτη φορά η κατάσταση ομα-
λοποιήθηκε,  πολλοί Λιβάνιοι επέστρεψαν 
στη χώρα τους.

Τώρα, όμως, τον τελευταίο καιρό ο Λί-

βανος πάλι φλέγεται και απ’ ό,τι φαίνεται 
αυτήν τη φορά η κατάσταση είναι πολύ 
περισσότερο σοβαρή από άλλες προη-
γούμενες κρίσεις.

Ο Λίβανος επιζούσε λόγω ορισμένων 
«κανόνων», που ακολουθούνταν, και όσο 
ακολουθούνταν η χώρα ήταν ακμάζουσα 
και ευημερούσα.

Ο πρώτος «κανόνας» ήταν ο διαμοιρα-
σμός εξουσίας. Υπήρχε ένας όσο το δυνατόν  
δίκαιος διαμοιρασμός των θέσεων στην 
Κυβέρνηση μεταξύ των διαφόρων πυρήνων 
της χώρας. Αυτό πλέον δεν υπάρχει και 
είναι ένας από τους λόγους της καταστροφής 
του Λιβάνου. Επίσης υπήρχε ένας άγρα-
φος κανόνας να μην καλούν οι χριστιανοί 
τους Δυτικούς εις βοήθειάν τους και οι 
μουσουλμάνοι τους Άραβες (βλ. Maha 

Yahya, «All fall down», Carnegie Middle 
East Center, 24 July 2020).

To κυριότερο όμως είναι, μετά από το 
πιο πάνω, ότι η χώρα καταστράφηκε οι-
κονομικά. Οι λιβανέζικες τράπεζες έχουν 
πάθει τεράστια ζημιά καθώς επίσης ο το-
μέας του τουρισμού. Μεταξύ Οκτωβρίου 
2019 και Ιανουαρίου 2020, 800 τουριστι-
κά καταλύματα έκλεισαν οριστικά (ενθ.). 
Η πανδημία του Covid-19 δεν βοήθησε 
καθόλου την κατάσταση. Η μεσαία τάξη 
έχει καταστραφεί και η χώρα ζει σε μια 
κατάσταση, όπου η ελευθερία του λόγου 
και της εκφράσεως δεν εφαρμόζεται.

Ο στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας 
της χώρας έχουν παρακμάσει, αφού οι 
μισθοί τους έχουν δραστικά ελαττωθεί.

Φαίνεται ότι η διαφθορά ανθίζει στη 

χώρα και, όπως ξένοι παρατηρητές ανα-
φέρουν, οι Λιβανέζοι πολιτικοί αντί να 
προσπαθούν για τη πρόοδο της χώρας 
τους σκέφτονται τα πολιτικά συμφέροντα 
(ενθ.).  Ως αποτέλεσμα χιλιάδες Λιβανέζοι, 
όσοι μπορούν, εγκαταλείπουν τη χώρα. Ο 
Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ελβετία 
είναι χώρες στις οποίες προσπαθούν να 
καταφύγουν μετά την κατάσταση στην οποία, 
δυστυχώς, περιήλθε και περιέρχεται η χώρα 
τους. Ας ελπίσουμε ότι καλύτερες μέρες 
θα ανατείλουν στη γειτονική μας χώρα, 
αν και αυτό δεν φαίνεται προς το παρόν 
να συμβαίνει.
*Δικηγόρος, Διδάκτωρ  Πολιτικών Επιστημών 
& Διεθνών  Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας), 

Πρόεδρος  του Ιδρύματος Θεοδούλου,  Πρώ-
ην Μέλος της Γραμματείας  του ΟΗΕ.

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

Η κατάσταση στον γειτονικό μας Λίβανο

Το σύνδρομο των Σεβρών 
και ο Ταγίπ Ερντογάν

Το σύνδρομο των Σεβρών 
και ο Ταγίπ Ερντογάν
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Η επιστροφή στα θρανία είναι υπόθε-
ση Αλφαμέγα! Εγκαινιάζοντας τη νέα τους 
καμπάνια “Back to School”, οι Υπεραγορές 
Αλφαμέγα βρίσκονται γι’ ακόμη μια φορά 
δίπλα στους γονείς και τους μαθητές καθ’ 
όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τους 
ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής 
χρονιάς. Σε συνεργασία με τα καταστή-
ματα Famous Sports και Electroline, οι 
Υπεραγορές Αλφαμέγα διασφαλίζουν 
ότι τα παιδιά θα επιστρέψουν στα θρανία 
πλήρως εξοπλισμένα και πανέτοιμα για 
τη νέα χρονιά. Συγκεκριμένα, κάνοντας 
αγορές άνω των €40 σε μία απόδειξη σε 
σχολικά είδη από οποιαδήποτε Υπεραγορά Αλφαμέγα, παίρνετε μια δωροεπιταγή 
αξίας €15 για τα καταστήματα Famous Sports και μια δωροεπιταγή αξίας €20 για 
τα καταστήματα Electroline, ενώ με αγορές €50 και άνω σε σχολικά είδη, παίρνετε 
ακόμα μία δωροεπιταγή, αξίας €10, την οποία μπορείτε να εξαργυρώσετε κάνοντας 
τα ψώνια σας από τις Υπεραγορές Αλφαμέγα. Η καμπάνια “Back to School” θα διαρ-
κέσει από την 1η Αυγούστου 2020 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Επιπλέον, η 
Υπεραγορά Αλφαμέγα στην Έγκωμη και το κατάστημα Marks & Spencer Kids store 
εντός της Υπεραγοράς, σας δίνουν την ευκαιρία να μπείτε στην κλήρωση διεκδικώντας 
τρία Samsung Tablets Tab A συνολικής αξίας €750, κάνοντας ψώνια σε σχολικά είδη 
αξίας €20 και άνω από την Υπεραγορά και οποιαδήποτε αγορά σε σχολικά ρούχα 
από το Marks & Spencer Kids store. Αξίζει να σημειωθεί ότι για συμμετοχή στις προ-
σφορές ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τις τρέχουσες προσφορές μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα των Υπεραγορών 
Αλφαμέγα, καθώς και στην εφαρμογή Αλφαμέγα Loyalty App.

Η Hyundai Motor Company ήταν 
η μεγάλη νικήτρια στην απονομή των 
βραβείων Future Mobility of the Year 
2020, για το όχημα HDC-6 NEPTUNE 
και το E-SCOOTER. Τα βραβεία δι-
οργανώνονται από το ίδρυμα Korea 
Advanced Institute of Science and 
Technology (KAIST) Graduate School 
for Green Transportation από το 2019 
και επιβραβεύουν πρωτοποριακές ιδέες 
για οχήματα που συμβάλλουν στην 
εξέλιξη της αυτοκίνησης. Οι 16 κρι-
τές, αναγνωρισμένοι δημοσιογράφοι, 
ειδικοί σε θέματα αυτοκίνησης, από 
11 χώρες, κατέληξαν στην επιλογή 
της Hyundai μεταξύ 71 προτάσεων 
που έκαναν το ντεμπούτο τους σε σα-
λόνια αυτοκινήτου ανά τον κόσμο, σε 
τρεις κατηγορίες: Ιδιωτικά, Δημόσια & 
Εμπορικά και Προσωπικά. Οι κριτές 
επαίνεσαν τη Hyundai για τις πρω-
τοποριακές προτάσεις της, που αφορούν τεχνολογίες και υπηρεσίες για το μέλλον 
της αυτοκίνησης. Το βαρύ φορτηγό HDC-6 NEPTUNE παρουσιάστηκε για πρώτη 
φορά στο Σαλόνι Εμπορικών Αυτοκινήτων της Βορείου Αμερικής τον περασμένο 
Νοέμβριο και αντλεί έμπνευση από τα τρένα Art Deco της εποχής του 1930. Η ιδέα 
καταδεικνύει το όραμα της Hyundai για ένα μέλλον χωρίς ρύπους, όπως είναι και η 
εντεινόμενη απαίτηση σ’ όλον τον κόσμο. Το E-SCOOTER παρουσιάστηκε με μεγάλη 
επιτυχία για πρώτη φορά στην Έκθεση Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών Ειδών (CES) 
το 2017. Το πρωτοποριακό αυτό προσωπικό όχημα θα ενσωματωθεί σε μοντέλα 
αυτοκινήτων, θα φορτίζεται στη διάρκεια κίνησης του αυτοκινήτου και θα αποσπάται 
προς χρήση προσφέροντας λύση για το δύσκολο μέρος της διαδρομής, στα αστικά 
κέντρα με πυκνή τροχαία κίνηση.

Το Opapbet εμπλουτίζει και εξελίσσει τα προϊόντα του προσφέροντας στους παίκτες 
δύο νέες στοιχηματικές επιλογές: «Build your Bet» και «Cool Bets». «Build your Bet», 
σημαίνει να χτίζεις το στοίχημά σου όπως εσύ θέλεις συνδυάζοντας δύο ή περισσότερες 
στοιχηματικές επιλογές από τον ίδιο αγώνα και λαμβάνοντας τις πιο super αποδόσεις. 
Για παράδειγμα, σ’ ένα μόνο στοίχημα οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν τον πρώτο 
σκόρερ, το αποτέλεσμα του αγώνα (τελικό ή ημιχρόνου), αλλά και να σκοράρουν και οι 
δυο ομάδες. Την ίδια στιγμή, έχοντας υπόψη τις ανάγκες των παικτών για διασκέδαση 
μέσα από νέα, καινοτόμα στοιχηματικά προϊόντα, το Opapbet προσφέρει αποκλειστικά 
πιο ψαγμένα και Cool στοιχήματα μέσω του προϊόντος «Cool Bets», ενός πακέτου 
στοιχημάτων που κάνει το παιχνίδι πιο διασκεδαστικό, ευχάριστο και ενδιαφέρον. 
Τα νέα στοιχηματικά προϊόντα είναι διαθέσιμα στα Τερματικά Αυτοεξυπηρέτησης 
(SSBTs), σε περισσότερα από 165 πρακτορεία της ΟΠΑΠ σε όλη την Κύπρο, τα οποία 
μπορούν να επισκεφθούν οι παίκτες για να κάνουν τα κουπόνια τους υπεύθυνα 
και με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα: https://www.opapsports.com/buildyourbet/. 

Η NEDECO Electronics Ltd σύμμαχος της Epic 
στην εφαρμογή της απομακρυσμένης εργασίας

Τα Public συμμετέχουν στο σχέδιο 
«Ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου»

Το Πανεπιστήμιο Philips δέχεται αιτήσεις 
εισδοχής και προσφέρει υποτροφίες

Επιστροφή στα θρανία με τις Υπεραγορές 
Αλφαμέγα

H Caterpillar γιορτάζει 
90 χρόνια παρουσίας στην Κύπρο

Βραβεία ανώτερης γεύσης 
σε προϊόντα της Lidl Κύπρου

Το Nicosia Mall μάς πάει διακοπές με τον πιο 
Incredible διαγωνισμό

Το Nicosia Mall ετοιμάζει 
εκπλήξεις και μας χαρίζει 
incredible δώρα! Ανάμεσα 
στις αμέτρητες επιλογές που 
προσφέρουν τα καταστήμα-
τα, αλλά και την incredible 
διάθεση, ήρθε να προστεθεί 
και ο Incredible Get Away 
διαγωνισμός.  Με ισχύ από 
τις 5 Αυγούστου μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου 2020, ο διαγω-
νισμός θα αναδείξει συνολικά 
4 νικητές, ανά δύο εβδομάδες. 
Κάθε νικητής θα κερδίζει ένα δωροκουπόνι για μία διανυκτέρευση σε δίκλινο δωμάτιο 
με πρόγευμα, σε ένα από τα ξενοδοχεία της εταιρείας Louis Hotels Group στην Κύπρο: 
Louis St. Elias Resort & Waterpark, Louis Paphos Breeze, Louis Phaethon Beach and 
Louis Imperial Beach. Μπορείτε να λάβετε μέρος με τον πιο απλό τρόπο. Κάντε αγορές 
€30 και άνω σε μία απόδειξη, σε όλα τα καταστήματα του Nicosia Mall. Παρουσιάστε 
την απόδειξή σας στο Information Desk και πάρτε ένα κουπόνι συμμετοχής για τον 
Incredible διαγωνισμό, το οποίο είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε με τα προσω-
πικά σας στοιχεία και να το ρίξετε στην κάλπη. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνεται 
Δευτέρα-Κυριακή, 10.00-19.00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του www.nicosiamall.com.

Στην εξ αποστάσεως εξυπη-
ρέτηση πελατών επένδυσε τους 
τελευταίους μήνες η Epic, προκει-
μένου να ανταποκριθεί στις νέες 
συνθήκες και τάσεις που αναδύ-
θηκαν εν μέσω της πανδημίας. 
Ειδικότερα, η Epic ανέθεσε στη 
NEDECO Electronics Ltd την 
εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων, οι 
οποίες μπορούν να διασφαλίσουν 
την επιχειρησιακή συνέχεια και να διαφυλάξουν τη σχέση εταιρείας–πελάτη, ακόμη και 
σε καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας. Ως ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος εισαγωγέας 
και μεταπωλητής των τηλεπικοινωνιακών κέντρων της γαλλικής εταιρείας-κολοσσού 
Alcatel-Lucent Enterprise στην Κύπρο, η NEDECO Electronics Ltd εγκατέστησε την 
τεχνολογική λύση Alcatel-Lucent IP Desktop Softphone στους ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές του προσωπικού που στελεχώνει το τηλεφωνικό κέντρο της Epic, δίνοντάς τους 
πρόσβαση σε ένα εικονικό τηλέφωνο (softphone) στην οθόνη του υπολογιστή τους. Η 
εγκατάσταση του εικονικού τηλεφώνου επέτρεψε σε περισσότερους από 70 υπαλλήλους 
να συνεχίσουν απρόσκοπτα την εργασία τους από το σπίτι, παρέχοντάς τους τη δυνατό-
τητα να επικοινωνούν με τους πελάτες της εταιρείας μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
τους. Το συγκεκριμένο προϊόν διασφάλισε ότι οι υπάλληλοι του κέντρου επικοινωνίας θα 
συνεχίσουν να προσφέρουν το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών που πρόσφεραν και στον χώρο 
εργασίας τους. Η λύση Alcatel-Lucent IP Desktop Softphone είναι ένα VoIP (Voice over 
Internet) τηλέφωνο, το οποίο επιτρέπει στον χρήστη του να δέχεται και να πραγματοποιεί 
κλήσεις χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και την τεχνολογία VoIP. Ένα από τα σημαντι-
κότερα πλεονεκτήματα της VoIP τηλεφωνίας είναι το γεγονός ότι μειώνει σημαντικά το 
συνολικό κόστος που ξοδεύει κάθε επιχείρηση για την εφαρμογή τηλεπικοινωνιακών 
λύσεων. Η NEDECO Electronics Ltd αποτελεί αξιόπιστο πάροχο εξοπλισμού δικτύων 
και τηλεπικοινωνιών για δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Κύπρο 
και πρωτοπόρο εταιρεία στον τομέα παροχής έξυπνων τεχνολογικών λύσεων. Ως ο μονα-
δικός 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 Epic, την Αστυνομία Κύπρου, την 
Εθνική Φρουρά, την KPMG Cyprus, τη Unicars, τα Αρτοποιεία Ζορπάς, τη Cyta, και με 
πολλές άλλες μικρομεσαίες και μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Tα Public συμμετέχουν στο 
σχέδιο «Ανταμοιβή» της Τράπεζας 
Κύπρου, με τη νέα συνεργασία να 
στοχεύει στην επιβράβευση των 
καταναλωτών - πελατών τους. Η 
αλυσίδα τεχνολογίας, ψυχαγωγίας 
και πολιτισμού προσφέρει αξία 
στους πελάτες της, ενισχύοντας 
παράλληλα το ευέλικτο μοντέλο 
της απόλυτης retail εμπειρίας που 
προσφέρει. Σε συνεργασία με την 
Τράπεζα Κύπρου, τα Public θα 
ανταμείβουν τις αγορές των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, για κάθε αγορά προϊόντων 
αξίας €5 θα πιστώνονται 4 βαθμοί σε όλα τα μέλη του σχεδίου «Ανταμοιβή». Στα Public, 
το κοινό μπορεί να πιστωθεί βαθμούς ανταμοιβής, επιλέγοντας ανάμεσα σε χιλιάδες 
επώνυμα προϊόντα τεχνολογίας και πολιτισμού. Στους διαδρόμους των έξι καταστη-
μάτων Public σε όλη την Κύπρο και στο public-cyprus.com.cy, μικροί και μεγάλοι 
μπορούν να βρουν tablets, smartphones, laptops, τηλεοράσεις, action cameras, βιβλία, 
παιχνίδια, σχολικά είδη, χαρτικά και γραφική ύλη, ταινίες, μουσική, video games και 
όσα κάνουν τη ζωή μας πιο άνετη και πιο ενδιαφέρουσα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 
πέραν των 250 επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους σε όλη την Κύπρο. Στο σχέδιο 
«Aνταμοιβή» (www.antamivi.com.cy) δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αγορές με όλες 
τις κάρτες της Τράπεζας Κύπρου, πιστωτικές ή χρεωστικές, προσωπικές ή εταιρικές. 
Εκτός από βαθμούς, με συναλλαγές σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο σχέδιο, οι 
καταναλωτές διεκδικούν μοναδικές εμπειρίες ζωής, όπως ταξίδια, φεστιβάλ, συναυλίες 
και κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό.

To Philips University δέχεται 
αιτήσεις εισδοχής για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2020-2021, και ως 
προσφορά του προς την κοινωνία, 
προσφέρει μεγάλο αριθμό υπο-
τροφιών 50% των ετήσιων διδά-
κτρων σε Κυπρίους, Ελλαδίτες και 
Κοινοτικούς νεοεισερχόμενους 
φοιτητές. Είναι ιστορικής σημασίας η νέα σελίδα που ανοίγει στην πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση της Κύπρου, με την έναρξη λειτουργίας του Philips University. Πρόκει-
ται για ένα νέο Πανεπιστήμιο για νέους ανθρώπους με στόχους και φιλοδοξίες. Ένα 
Πανεπιστήμιο θεμελιωμένο πάνω στις πιο σύγχρονες ακαδημαϊκές αντιλήψεις και 
πρακτικές, και γεννημένο μέσα από τις εμπειρίες και την εμπειρογνωμοσύνη διε-
θνούς κύρους ακαδημαϊκών. Ένα Πανεπιστήμιο, που οραματίζεται να διαγράψει μια 
διεθνούς εμβέλειας πορεία και να θέσει τη σφραγίδα του στον χώρο της διδασκαλίας, 
της έρευνας και της προσφοράς στην κοινωνία, και που διακρίνεται για την ιδιόκτητη, 
ολοκληρωμένη πανεπιστημιούπολή του, με χωρητικότητα πέραν των 6000 φοιτητών 
στο κέντρο της Λευκωσίας, τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποδο-
μή, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών που είναι προσαρμοσμένα στη σύγχρονη 
εποχή, τη φοιτητοκεντρική του προσέγγιση, την επιστημονική και επαγγελματική 
ανέλιξη των φοιτητών του, και την απασχολησιμότητα/εργοδότηση των πτυχιούχων 
του, την αριστεία στη διδασκαλία, στην έρευνα και στην προσφορά στην κοινωνία, τη 
στελέχωση με διεθνούς κύρους ακαδημαϊκό/διδακτικό προσωπικό, τη φιλική και 
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των φοιτητών από το διοικητικό του προσωπικό. Το 
Philips University, μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει, είναι ιδιαίτερα 
περήφανο για τα πιο κάτω σύγχρονα, ποιοτικά και ανταγωνιστικά του προγράμμα-
τα σπουδών, αξιολογημένα και πιστοποιημένα από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ: Corporate 
Finance with Corporate Governance (MSc), Business Studies (BA), Accounting and 
Finance (BA), Computing and Information Technology (BSc), Public Relations and 
Communication (BA). Το Πανεπιστήμιο, αδειοδοτημένο και αναγνωρισμένο από το 
κράτος, μετά από ιδρυματική, τμηματική και προγραμματική αξιολόγηση και πιστοποίησή 
του από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ, λειτουργεί με τις πιο κάτω Σχολές και Τμήματα: SCHOOL 
OF ECONOMICS AND MANAGEMENT: Department of Accounting and Finance. 
Department of Business Administration. SCHOOL OF LANGUAGE, SCIENCES AND 
COMMUNICATION: Department of Communication and Literature. Department of 
Computer Science. SCHOOL OF LAW, HUMANITIES AND HEALTH SCIENCES: 
Department of Law. Department of Education.Department of Health Sciences.

Πληροφορίες και υποβολή αίτησης εισδοχής στο Director of Admissions, Philips 
University, τηλ.: 22441860, φαξ 22315222

Email: info@philipsuni.ac.cy Web: https://philipsuni.ac.cy. 

Το Βραβείο KAIST Future Mobility 
of the Year στη Hyundai

Opapbet: Το παιχνίδι ξαναρχίζει αλλιώς 
με νέες στοιχηματικές επιλογές

Εικονικές Δίκες και Προσομοιώσεις 
πραγματικών Συνθηκών στη Νομική  
Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις

09.08.2020

Συμπληρώθηκαν φέτος ενενήντα χρό-
νια συνεχούς παρουσίας της φημισμένης 
Caterpillar (CAT) στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 
1925 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 
Αντιπρόσωπός της στην Κύπρο από το 1930 
ήταν η Cyprus Trading Corporation Ltd, 
η οποία ιδρύθηκε στις 22 Απριλίου 1927, 
έχοντας τον αριθμό 18. Το σημαντικό είναι 
ότι, όλα αυτά τα ενενήντα χρόνια που πέρα-
σαν, αντιπρόσωπος της CAT στην Κύπρο 
εξακολουθεί να είναι η CTC. Τα 90χρονα 
γιορτάστηκαν με μια εκδήλωση σε υπαίθριο χώρο μπροστά από τα γραφεία της CTC 
στη Λευκωσία, την Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020, στην οποία παρουσιάστηκαν τα πιο πρό-
σφατα μοντέλα CAT. Ανάμεσά τους το εντελώς καινούριο μοντέλο Backhoe Loader. Το 
μηχάνημα αυτό φέρει τελευταίας τεχνολογίας κινητήρα, ο οποίος συμμορφώνεται με 
τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις εκπομπές καυσαερίων, ενώ φέρει 
συστήματα που προσφέρουν άνεση και λειτουργικότητα στον χειριστή. Καλωσορίζο-
ντας τους προσκεκλημένους εκ μέρους της CTC Automotive ο Διευθύνων Σύμβουλος 
Γιώργος Κοζάκος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η εταιρεία λειτούργησε κινητό συνεργείο 
τεχνικών, στην προσπάθειά της να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πελάτες της στους χώρους 
δουλειάς τους. Ο Δημήτρης Ζάγγουλος, Διευθυντής της CAT, αναφέρθηκε στα πολλά 
προτερήματα των μηχανημάτων CAT και ο Κούλης Παπαγεωργίου με τη συνεργασία 
τεχνικού έκανε ζωντανή επίδειξη του μοντέλου Backhoe Loader. Σύντομο χαιρετισμό 
απηύθυνε ο Επίτιμος Πρόεδρος της CTC, Νίκος Σιακόλας, ο οποίος διαβεβαίωσε τους 
ιδιοκτήτες CAT ότι θα έχουν πάντα άριστη φροντίδα και εξυπηρέτηση από το προσο-
ντούχο δυναμικό τεχνικών της CTC Automotive.

Το International Taste Institute, με 
στόχο την ανάδειξη τροφίμων και ποτών 
ανώτερης ποιότητας και γεύσης παγκο-
σμίως, μέσω της αμερόληπτης διαδικα-
σίας της «τυφλής δοκιμής» απένειμε 4 
βραβεία Ανώτερης Γεύσης σε προϊόντα 
της Lidl Κύπρου, που ξεχωρίζουν για τη 
γευστική τους υπεροχή. Στη διαδικασία 
γευσιγνωσίας συμμετείχαν καταξιωμένοι 
chefs και sommeliers, οι οποίοι μέσω 
μιας αυστηρής μεθοδολογίας ανέδειξαν 
και βράβευσαν με 1, 2 αστέρια γεύσης. Με 2 αστέρια βραβεύτηκαν το παραδοσιακό 
πρόβειο γιαούρτι «Γάλπο» και οι χοιρινές σεφταλιές του Χασάπη. Με 1 αστέρι βρα-
βεύτηκαν το αιγοπρόβειο χαλλούμι «Γάλπο» και το Premium sushi, Select & Go. Οι 
διακρίσεις αυτές επιβραβεύουν τη Lidl Κύπρου για τη συστηματική και μεθοδική 
προσπάθεια να προσφέρει πάντοτε προϊόντα υψηλής ποιότητας και γευστικής υπε-
ροχής σε χαμηλές τιμές στο τραπέζι κάθε κυπριακής οικογένειας.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Νομικής Σχολής, καθώς και όλα τα 
προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου,  υιοθετεί  και ενσωματώνει  το σύνολο 
των ποιοτικών κριτηρίων, όπως ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 
(EQF), καθώς και μια σειρά από σύγχρονες καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, 
συμπεριλαμβανομένων των διαμορφωτικών δραστηριοτήτων,  της συνεχούς διάδρα-
σης φοιτητών – διδασκόντων, των ασκήσεων ρόλων και προσομοίωσης. Ειδικότερα, 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών της Νομικής Σχολής έχει ενσωματωθεί η 
προσομοίωση του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης με τη συμμετοχή φοιτητών, 
ακαδημαϊκών και δικαστικών λειτουργών. Η προσομοίωση, σε αντιστοιχία με τους 
Διεθνείς Διαγωνισμούς Εικονικής Δίκης, περιλαμβάνει αφενός γραπτή διαδικασία, 
με την υποβολή από πλευράς των συμμετεχόντων δικογράφων (ανάλογα με την 
Δικαιοδοσία, στην οποία υπάγεται η κρινόμενη υπόθεση) και αφετέρου προφορι-
κή διαδικασία ενώπιον Εικονικού Δικαστηρίου, που απαρτίζεται κάθε φορά από 
νομικούς επιστήμονες και πραγματικούς δικαστές. Η λειτουργία του Προπτυχιακού  
Προγράμματος Νομικών Σπουδών σε συνδυασμό με τα  παρεχόμενα επιτυχημένα 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Οικονομικό Έγκλημα και την  Ποινική Δικαιοσύνη 
και στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (σε συμβατική και εξ απο-
στάσεως μορφή) συνθέτουν για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και τη φοιτητική 
του κοινότητα ένα σημαντικό πλεονέκτημα πρωτοπορίας έρευνας, εξειδίκευσης και 
αιχμής εφαρμοσμένης γνώσης στο ευρύ πεδίο της νομικής Επιστήμης.



Της Κυριακής

Χρηστικά 27

ΛΕΥΚΩΣΊΑ 
Πιέρα Ισσέγιεκ Ελένη: Λεωφ. Νίκης  23 
Β & Γ (δίπλα από σταθμό βενζίνης ΕΚΟ), 
Λευκωσία, τηλ.: 22490580, 22499232. 
Χαραλαμπίδης Γιώργος: Αγίου Ελευθε-
ρίου 64 Β, Αρχάγγελος (πάροδος απέναντι 
από γήπεδο ΑΠΟΕΛ), Στρόβολος, τηλ.: 
22371177, 22353584. 
Αντωνίου Ελίνα: Λεωφόρος Αριστοφά-
νους 20Α (πλησίον ψαροταβέρνας Family 
Nest και 200μ. από το Δημοτικό Αγίου 
Σπυρίδωνα), Στρόβολος, τηλ.: 22261756, 
99753337. 
Πόντου Ανδρέας: Λεωφ. Ελευθερίας 27 
(100μ. από το Δημ. Σχολείο Συνοικισμού 
Ανθούπολης), Λακατάμεια, τηλ.: 22382550, 
22721818. 
Μιχαηλίδου (Πήτερ) Χλόη: Διγενή Ακρίτα 12, 
Λευκωσία, τηλ.: 22433480, 22337979.

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Παναγίδου Παυλίνα: Φραγκλίνου Ρούσβελτ 
82Α (κτήριο Κτηματολογίου, δίπλα από 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις, δρόμος LIDL), 
Λεμεσός, τηλ.: 25575777, 25257487. 
Κοτζιαμάνη Μόρφω: Σπύρου Κυπριανού 
9 [πλησίον διασταύρωσης Σ. Κυπριανού 
& Ν. Παττίχη (Ανατολικά)], Λεμεσός, τηλ.: 
25336337, 99551982.

Τοουλιά Παναγιώτα: Ναυπλίου 28 (έναντι 
Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ), Λεμεσός, τηλ.: 
25350829, 25715141. 
Λεφτερίδη Μαρίνα: Χαράλαμπου Ευαγό-
ρου 37 (δρόμος προς Σφαλαγγιώτισσα, 
πριν το κοιμητήριο), Άγιος Αθανάσιος, τηλ.: 
25001895, 25341739. 

ΛΑΡΝΑΚΑ 
Σμυρίλλη - Πύλα Χριστίνα: Νικοδήμου 
Μυλωνά 12 (έναντι Υπεραγοράς ΜΕΤΡΟ), 
Λάρνακα, τηλ.: 24650777, 24821580. 
Κληρίδης Αντώνης: Πατρών 6 (μεταξύ Κε-
ντρικής Συνεργατικής Τράπεζας και φρουτα-
ρίας «Ζυγός»), Λάρνακα, τηλ.: 24622754, 
24367765. 

ΠΑΦΌΣ 
Πίρπα Αλεξάνδρα: Ελευθερίου Βενιζέλου 
80 (απέναντι από τον ΖΟΡΠΑ, δρόμος 
Λυκείου Κύκκου-Πάφου), Πάφος, τηλ.: 
26948222, 26948222.

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ 
Μαυρόγιαννου - Νικολάου Άντρη: Λεωφ. 
Γρίβα Διγενή 216 (απέναντι από τη CYTA), 
Παραλίμνι, τηλ.: 23828880, 23829202. 

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος Τούρβας, τηλ.: 99097385, 22108553. 

Ιατροί

Μικρές Αγγελίες Έσοδα 
Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου 

ανακοινώνει ότι τα έσοδα και έξοδα των 
εράνων και εκδηλώσεων που πραγματο-
ποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 
από 01/01/2020 μέχρι 30/06/2020, με 
βάση την άδεια αρ. Ν.Π. 62/2019, έχουν 
ως ακολούθως: Έσοδα: €176.573. Αναλυ-
τικά:  Από την 45η Πορεία Χριστοδούλας 
εισπράχθηκαν χορηγίες ύψους €110.280 
(όλες οι εκδηλώσεις που ήταν προγραμ-
ματισμένες ακυρώθηκαν λόγω Covid-19). 
Άλλες εκδηλώσεις, από τις οποίες συγκε-
ντρώθηκε το ποσό των €52.240. Έσοδα από 
κουτιά εισφορών που ανήλθαν στο ποσό 
των €14.053. Τα έξοδα για την οργάνωση 
όλων των πιο πάνω εκδηλώσεων ανήλθαν 
στις €64.256 και περιλαμβάνουν εκτυ-
πωτικά, ενοικίαση και άλλα μικροέξοδα. 
Σύμφωνα με τα πιο πάνω, τα καθαρά έσοδα 
του Συνδέσμου για την εν λόγω περίοδο 
ανήλθαν στο ποσό των €112.317.

Λειτουργίες - Κηρύγματα 
Η Ιερά Μητρόπολις Κωνσταντίας 

- Αμμοχώστου ανακοινώνει ότι μέχρι 
και την Κυριακή, 23 Αυγούστου 2020, 
η εκκλησία στη αρχαία Μονή της Αγίας 
Νάπας θα είναι επισκέψιμη για το κοινό 
καθημερινά από το πρωί μέχρι το από-
γευμα. Για οργανωμένες επισκέψεις οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν 
με τον διάκονο Χαρίτωνα Θεοδώρου, στο 
τηλ. 99274036. Για λόγους ασφαλείας, η 
επίσκεψη στους υπόλοιπους χώρους δεν 
είναι εφικτή.

Το κοινό παρακαλείται όπως κατά 
τις επισκέψεις τηρεί όλους τους κανόνες 

ασφαλείας με βάση το πρωτόκολλο που 
καθορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας 
για προφύλαξη από τον covid-19. Στην 
αρχαία εκκλησία της Μονής της Αγίας 
Νάπας θα τελείται επίσης παράκληση 
(5.30 – 6.30μ.μ.), τις ακόλουθες ημέρες: 
Κυριακή, 9 Αυγούστου, Δευτέρα, 10 Αυ-
γούστου, Τρίτη, 11 Αυγούστου, Τετάρτη, 
12 Αυγούστου, Πέμπτη, 13 Αυγούστου 
και το Σάββατο, 15 Αυγούστου 2020. 
Όσοι επιθυμούν μπορούν να δώσουν 
ονόματα για μνημόνευση υπέρ υγείας, είτε 
κατά την επίσκεψή τους στην Ιερά Μονή 
είτε ηλεκτρονικά στο email chariton@
imconstantias.org.cy

Αντικατοχική εκδήλωση
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμμοχώστου 

οργανώνει την ετήσια αντικατοχική εκ-
δήλωσή του την Πέμπτη, 13 Αυγούστου 
2020 και ώρα 8.00μ.μ., στο Πολιτιστικό 
Κέντρο του Δήμου Αμμοχώστου, στη Δε-
ρύνεια. Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο 
των θανόντων Αμμοχωστιανών μόνο από 
τον Δήμαρχο δρα Σίμο Ιωάννου και τον 
Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Πρόεδρο 
Αμμοχώστου, Βασίλειο. Η εκδήλωση θα 
γίνει μέσα σε αυστηρά  περιοριστικά πλαί-
σια, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.    

Κινηματογραφική ταινία
Ταινία μυστηρίου, περιπέτειας «Απα-

γορευμένες Συναντήσεις», θα προβληθεί 
την Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020 και 
ώρα 8.30μ.μ., στο Μουσείο Πιερίδη στη 
Λάρνακα. Διοργανωτής: Κινηματογραφική 
Λέσχη Λάρνακας-Αμμοχώστου. Είσοδος 
ελεύθερη. 

TOPOS: Αρχιτεκτονική αρτιότητα 
και αισθητική που ξεχωρίζει

Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων 
του ΟΝΕΚ αποκτούν τη δική τους ιστοσελίδα

Πετρολίνα
Ανταποκρινόμενη άμεσα στις ανάγκες 

του λαού του Λιβάνου μετά την τραγική 
έκρηξη της περασμένης Τρίτης, 4 Αυγού-
στου 2020, η κυπριακή εταιρεία πετρελαι-
οειδών Πετρολίνα στηρίζει έμπρακτα την 
εκστρατεία του Γραφείου του Επιτρόπου 

Εθελοντισμού 
και Μη Κυ-
β ε ρ ν η τ ι κ ώ ν 
Οργανώσεων, 
Γιάννη Γιαν-
νάκη, για τη 

συλλογή τροφίμων για να δοθούν στους 
χιλιάδες αστέγους. Από την Παρασκευή, 
7 Αυγούστου 2020, σε έξι πρατήρια της 
Πετρολίνα παγκυπρίως θα μπορούν οι 
πολίτες να παραδίδουν είδη ξηράς τρο-
φής, όπως κονσέρβες (όλων των ειδών), 
δημητριακά, παξιμάδια και κράκερ, αλεύρι 
γενικής χρήσης και σκόνη γάλακτος για 
παιδιά. Οι ώρες λειτουργίας των πρατηρίων 
είναι 6.00 – 18.00. Τα πρατήρια της Πετρο-
λίνα είναι: Λευκωσία: λεωφ. Νίκης 1, τηλ. 
22347010, Λεμεσός: λεωφ. Φραγκλίνου 
Ρούσβελτ 65, τηλ. 25563343, Λάρνακα: 
οδός Κιλκίς 1, τηλ. 24848034, Πρωταράς: 
λεωφ. Πρωταρά - Κάβο Γκρέκο 227, τηλ. 
23831601, Παραλίμνι: λεωφ. Γρίβα Διγενή 
42, τηλ. 23730635 και Πάφος: λεωφ. Ευ-
αγόρα Παλληκαρίδη 105, τηλ. 26932185. 
Σημειώνεται ότι το Γραφείο του Επιτρόπου 
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Ορ-
γανώσεων ενεργοποίησε το Παγκύπριο 
Κέντρο Διαχείρισης Έκτακτης Βοήθειας 

στην Κρατική Έκθεση, το οποίο συντονί-
ζει την όλη προσπάθεια συλλογής ξηράς 
τροφής και αποστολή της στον Λίβανο. Η 
εκστρατεία γίνεται σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Εξωτερικών και τον Ερυθρό 
Σταυρό και σε συνεχή συνεννόηση με την 
Κυβέρνηση του Λιβάνου.

Υπεραγορές Αλφαμέγα
Στο πλευρό του σκληρά δοκιμαζόμενου 

λαού του Λιβάνου στέκονται οι Υπεραγορές 
Αλφαμέγα, θεωρώντας ως ελάχιστη υποχρέ-
ωσή τους να συμβάλουν στις προσπάθειες 
που καταβάλλονται για αντιμετώπιση των 
συνεπειών από τη φονική έκρηξη που 

συγκλόνισε τη 
γειτονική χώρα 
την περασμένη 
Τρίτη. Σε αυτό 
το πλαίσιο, η 
εταιρεία διατη-

ρεί από την πρώτη στιγμή ανοικτή γραμμή 
επικοινωνίας με την κυπριακή Κυβέρνη-
ση. Ανταποκρινόμενες στην έκκληση της 
Κυβέρνησης για στήριξη της γειτονικής 
χώρας, οι Υπεραγορές Αλφαμέγα προσέ-
φεραν ξηρά τροφή μακράς διάρκειας για 
την κάλυψη των αναγκών που έχουν προ-
κύψει. Παράλληλα, μπορούν να συμβάλουν 
κάνοντας τα ψώνια τους και οι πελάτες των 
Υπεραγορών Αλφαμέγα. Για τον σκοπό αυτό 
δημιουργήθηκαν σημεία συλλογής ξηράς 
τροφής μακράς διάρκειας και άλλων ειδών 
πρώτης ανάγκης σε όλα τα καταστήματα 
Αλφαμέγα. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής 

των Υπεραγορών Αλφαμέγα, Γιώργος 
Θεοδότου, σημείωσε ότι οι Υπεραγορές 
Αλφαμέγα στέκονται αλληλέγγυες στον 
λαό του Λιβάνου, στις δύσκολες στιγμές 
που βιώνει και ενισχύουν τις προσπάθειες 
της γειτονικής χώρας να αντιμετωπίσει τις 
τραγικές συνέπειες της έκρηξης. Ανέφερε 
ακόμη ότι η εταιρεία παραμένει στη δι-
άθεση της Κυβέρνησης για την κάλυψη 
πρόσθετων αναγκών.  

Τράπεζα Κύπρου
Στη διάθεση της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας έχει τεθεί το δίκτυο #SupportCY για 
τις κινήσεις που θα αποφασίσει να κάνει 
για παροχή στήριξης προς τον Λίβανο μετά 
τη φονική έκρηξη στη Βηρυτό. Το Δίκτυο 
ενεργοποιήθηκε και ήδη ενημερώθηκε 

το Υπουργείο 
Εξωτερικών 
για τη δυνατό-
τητα άμεσης 
αποστολής στη 
γειτονική χώρα, 

ιατροφαρμακευτικών αναλωσίμων για τους 
τραυματίες. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε 
ο σχεδιασμός αντιμετώπισης κρίσεων από 
το Κέντρο Αντιμετώπισης του REACTION, 
σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου 
και τα υπόλοιπα μέλη του #SupportCY. 

Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβού-
λιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), σε συνεργασία 

με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ, 
στηρίζει την ανθρωπιστική βοήθεια που 
ανακοίνωσε η κυπριακή Κυβέρνηση προς 
τον δοκιμαζόμενο λαό του Λιβάνου, μετά 
τη φονική έκρηξη στη Βηρυτό. Καλεί όλους 
τους εθελοντές, τις εθελοντικές οργανώσεις/
ΜΚΟ, τα οργανωμένα σύνολα και όλους 

τους φορείς της κοινω-
νίας να συνδράμουν με 
ξηρά τροφή μακράς δι-
άρκειας για την κάλυψη 
των αναγκών που έχουν 
προκύψει. Είδος ξηράς 

τροφής: Κονσέρβες (όλων των ειδών), δη-
μητριακά, παξιμάδια και κράκερ, αλεύρι 
γενικής χρήσης και σκόνη γάλατος για 
παιδιά. Έναρξη συλλογής: Η διαδικασία 
συλλογής ξηράς τροφής  ξεκίνησε 
την Παρασκευή, 7 Αυγούστου 
2020. Σημεία συγκέντρωσης: 
Λευκωσία: Παγκύπριο Κέντρο 
Διαχείρισης Ανθρωπιστικής Βο-
ήθειας, τηλ. 22524414, Κρατι-
κή Έκθεση, Λευκωσία (μετά το 
ΚΕΠ, επόμενη είσοδος αριστερά, 
στο βάθος στο  περίπτερο  59). Ωράριο: 
9.00 -  17.00, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. 
Λεμεσός:  Δήμος Λεμεσού, τηλ. 99728871, 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λεμεσού, 
οδός Φιλελλήνων (ενορία Αγίου Ιωάννη), 
Ωράριο: 8.00 -  15.00, Δευτέρα μέχρι Πα-
ρασκευή. Λάρνακα: Δήμος Λάρνακας, τηλ. 
99817979, Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης, 
οδός Τάσος Μητσόπουλος (περιοχή Μα-
κένζι, απέναντι από παγωταρίες), Ωράριο: 

8.30 -14.00, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. 
Παραλίμνι: ΚΕΠΑ «Άγιος Χριστόφορος», 
τηλ.  23829899/23741623, οδός Αγίου 
Νεκταρίου 50, Ωράριο: 7.30 -  14.00, Δευ-
τέρα μέχρι Παρασκευή. Πάφος: Δήμος 
Πάφου, Αίθουσα Παλιάς Ηλεκτρι-
κής, τηλ. 80006362, οδός Βλα-
δίμηρου Ηρακλέους, Ωράριο: 
8.00 – 14.00, Δευτέρα μέχρι 
Παρασκευή.

Δήμος Λεμεσού
Ο Δήμος Λεμεσού ανακοίνωσε 

την έναρξη συλλογής ειδών διατροφής 
για αποστολή στον Λίβανο. Τα είδη που 
θα μαζεύονται έχουν καθοριστεί με βάση 
τις πραγματικές ανάγκες των πληγέντων 

και σύμφωνα με τα αιτήματα της Κυ-
βέρνησης του Λιβάνου, και είναι 

τα εξής: Κονσέρβες (όλων των 
ειδών), δημητριακά, παξιμάδια 
και κράκερ, αλεύρι γενικής 

χρήσης και σκόνη γάλακτος για 
παιδιά. Η διαδικασία συλλογής 

ξηράς τροφής  θα συνεχιστεί μέ-
χρι την Παρασκευή, 14 Αυγούστου 
2020, στο Κοινωνικό Παντοπω-
λείο του Δήμου Λεμεσού, στην 
οδό Φιλελλήνων (ενορία Αγίου 
Ιωάννη), από τις 8.00 -  15.00, 
από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. 
Τηλέφωνο: 99728871.

Δήμος Δερύνειας
Ο Δήμος Δερύνειας, θέλοντας να συμ-

βάλει στην προσπάθεια στήριξης και αλ-
ληλεγγύης προς τον δοκιμαζόμενο λαό 
του γειτονικού Λιβάνου, σε συνεργασία με 
το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού 
και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, θα 

παραλαμβάνει είδη πρώτης ανάγκης 
για τους πληγέντες συνανθρώπους 

μας. Οι πολίτες παρακαλούνται 
όπως παραδίδουν τα προϊόντα, 
όπως κονσέρβες, δημητριακά, 
σκόνη γάλακτος μακράς διάρ-

κειας για παιδιά, αλεύρι γενικής 
χρήσης, παξιμάδια ή κράκερς, στα 

γραφεία του Δήμου Δερύνειας στη Λεωφ. 
Αμμοχώστου 26.

Δήμος Λάρνακας
Ο Δήμος Λάρνακας, σε συνεργασία με το 

Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ανακοί-
νωσε τη διεξαγωγή συγκέντρωσης ξηράς 
τροφής και αποστολής της στον Λίβανο, 
ώστε να δοθεί στους χιλιάδες αστέγους. 
Τα είδη αυτά είναι: Κονσέρβες (όλων 

των ειδών), δημητριακά, παξιμάδια 
και κράκερ, αλεύρι γενικής χρή-

σης, σκόνη γάλατος για παιδιά. 
Το σημείο συγκέντρωσης του 
Δήμου Λάρνακας για βοήθεια 
προς τον Λίβανο είναι ο Δημο-

τικός Χώρος Στάθμευσης, Λεωφ. 
Τάσου Μητσόπουλου (περιοχή 

Μακένζι, απέναντι από παγωταρίες). 
Ωράριο: 8.30π.μ. – 2.00μ.μ. Δευτέρα μέχρι 
Παρασκευή. Τηλ.  99817979.

09.08.2020

Αρχιτεκτονικό αριστούργημα, που εμπλουτίζει και διαφοροποιεί ακόμη περισσότερο 
την πολυβραβευμένη συλλογή κατοικιών του MINTHIS, αποτελεί η νέα σειρά 
τυπολογιών με την ονομασία TOPOS, που ανακοίνωσε πρόσφατα η εταιρεία 

Pafilia Property Developers. Οι κατασκευαστικές καινοτομίες που εισάγει ο σχεδιασμός 
του TOPOS επιτρέπουν μεγάλους ανοικτούς χώρους με καθαρές γραμμές και μεγάλα 
ανοίγματα, προσφέροντας έτσι μιαν ανεπανάληπτη ευελιξία χρήσης και απόλαυσης των 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων αλλά και απρόσκοπτη θέα στην απαράμιλλη ομορφιά 
του τοπίου της περιοχής. Υλικά όπως το ξύλο στις οροφές και η φυσική πέτρα στο τζάκι και 
στα πατώματα κυριαρχούν  και προσφέρουν μιαν  αίσθηση θαλπωρής και ζεστασιάς, ενώ 
αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο την αίσθηση του γήινου περιβάλλοντος. Είναι εξάλλου 
γνωστό ότι η Pafilia επενδύει συνεχώς στην εξέλιξη και ανανέωση του χαρτοφυλακίου της, 
συνάπτοντας συνεργασίες με διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικά γραφεία, που ξεχωρίζουν για 
την ποιότητα, την αισθητική, την καινοτομία και το ελαφρύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
του σχεδιασμού τους. Άλλωστε, αυτός ο δροσερός αέρας ανανέωσης, εμπλουτισμού και 
διαφοροποίησης είναι και ο λόγος που το MINTHIS ωριμάζει σαν θέρετρο και δεν γερνάει 
στο πέρασμα των χρόνων. Σύντομα, το MINTHIS θα εισέλθει σε μια νέα συναρπαστική 
εποχή παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς τις πολυτελείς επαύλεις, βίλες και σουίτες 
θα πλαισιώνουν μια πολυμορφική πλατεία με εστιατόρια, μπαρ, γκαλερί και επώνυμα 
καταστήματα, αθλητικό κέντρο με γήπεδα τένις, γήπεδο γκολφ 18 οπών. Το TOPOS 
αποτελεί την τελευταία προσθήκη στην  ξεχωριστή συλλογή κατοικιών του MINTHIS, 
ενώ εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο το ποιοτικό χαρτοφυλάκιο της Pafilia, το οποίο, 
μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει το ONE, το υψηλότερο παραλιακό κτήριο στην Ευρώπη, 
και το ΝΕΟ, ένα εντυπωσιακό αστικό θέρετρο τεσσάρων ψηλών κτηρίων στην καρδιά 
της Λεμεσού. Έργα όπως το ONE, το ΝΕΟ και το MINTHIS  απεικονίζουν την πρόοδο 
και την εξέλιξη των οικιστικών αναπτύξεων στην Κύπρο και την καινοτόμο προσέγγιση 
της εταιρείας στον τομέα των ακινήτων. Παράλληλα, αναδεικνύουν την πρωτοπορία της 
Pafilia στη δημιουργία προορισμών παγκόσμιας κλάσης και ποιότητας, που προσφέρουν 
έναν  μοναδικό τρόπος ζωής.

Τα Κέντρα Πληροφόρησης 
Νέων (ΚΕΠΛΗ) του Οργανισμού 
Νεολαίας Κύπρου δημιούργησαν 
τη δική τους ιστοσελίδα, δίνοντας 
με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία 
στους νέους της Κύπρου να έχουν 
άμεση πρόσβαση στην πληροφό-
ρηση και ενημέρωση σε διάφορα 
θέματα που τους ενδιαφέρουν και 
αφορούν. Στην ιστοσελίδα αυτή 
μπορεί κάποιος να βρει συγκεντρωμένα όλα τα προγράμματα που στεγάζονται στα ΚΕ-
ΠΛΗ, όπως την Υπηρεσία Καθοδήγησης Καριέρας, τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής 
Ενδυνάμωσης Νέων, την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων κ.ά. Στην καινούργια ιστοσελίδα 
οι νέοι μπορούν να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες που διοργανώνονται από 
τα ΚΕΠΛΗ όπως σεμινάρια, διαγωνισμοί, εργαστήρια, διαλέξεις, εκπαιδεύσεις και 
πολλά άλλα. Έχοντας ως πρώτιστη έγνοια τη λειτουργικότητα και χρηστικότητα της 
ιστοσελίδας για να είναι εύχρηστη και φιλική προς όλους τους νέους, όλες οι πλη-
ροφορίες είναι ξεκάθαρα δομημένες και προσβάσιμες, και ο κάθε χρήστης μπορεί 
εύκολα και άμεσα να βρει αυτό που τον ενδιαφέρει. Σημαντικό χαρακτηριστικό της 
νέας αυτής σελίδας είναι ότι ο κάθε νέος/νέα μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα και πολύ 
εύκολα με τα ΚΕΠΛΗ θέτοντας το ερώτημα ή/και  την απορία του για οποιοδήποτε 
θέμα τον απασχολεί, όπως για παράδειγμα ευρωπαϊκές ευκαιρίες, χρηματοδοτικά 
προγράμματα, διαγωνισμοί, θέματα σπουδών, υποτροφίες και πολλά άλλα. Μόλις το 
ερώτημα ληφθεί, το έμπειρο προσωπικό των ΚΕΠΛΗ θα πραγματοποιήσει έρευνα, 
θα επικοινωνήσει με άλλους φορείς και υπηρεσίες, έτσι ώστε να βρει την απάντηση 
και να τη στείλει άμεσα. Η ιστοσελίδα παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους νέους 
να στείλουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους για μελλοντικές δράσεις και θεματικές 
που θα τους ενδιέφερε να διοργανώσουν τα ΚΕΠΛΗ. Η νέα ιστοσελίδα βρίσκεται 
στο σύνδεσμο https://kepli.onek.org.cy/.

Την προσωρινή αναστολή της 
Υπηρεσίας Μεταφοράς Ασθε-
νών, λόγω της αύξησης των 
κρουσμάτων COVID-19 και 
της μερικής επαναφοράς των 
μέτρων για την αναχαίτιση της 
διάδοσης του ιού, ανακοίνωσε 
ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος 
Κύπρου. Στην ανακοίνωσή 
του, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι 
η απόφαση λήφθηκε με μεγάλο 
αίσθημα ευθύνης, τόσο προς τους 
ασθενείς και το προσωπικό του Συνδέσμου, αλλά και προς όλους τους συμπολίτες 
μας που πιθανόν να επηρεαστούν από την οποιαδήποτε επαφή. Ο Σύνδεσμος 
επισημαίνει ότι εξακολουθεί να βρίσκεται δίπλα στους ασθενείς με καρκίνο και 
προσφέρει όλες τις άλλες υπηρεσίες του, είτε στα δύο Κέντρα Ανακουφιστικής 
Φροντίδας, την «Αροδαφνούσα» στη Λευκωσία και το «Ευαγόρειο» στη Λεμεσό, είτε 
στα σπίτια των ασθενών σε όλη την Κύπρο, τηρώντας πιστά όλα τα μέτρα ασφαλείας. 

Έτοιμοι για μοναδικές περιπέτει-
ες και εξορμήσεις στην Κύπρο είναι 
οι οκτώ νικητές του διαγωνισμού 
IslandAdventuresCy by Petrolina, που 
διήρκεσε από τις 2-30 Ιουλίου. Ένας 
μεγάλος νικητής κέρδισε ένα μάθη-
μα ιστιοπλοΐας από τον ολυμπιονίκη 
ιστιοπλόο Παύλο Κοντίδη, μαζί με ένα 
άτομο της επιλογής του. Την εμπειρία 
της πτήσης με ανεμόπτερο θα ζήσουν 
άλλα τέσσερα άτομα παρέα με ακόμη 
ένα άτομο που θα επιλέξουν, ενώ καύ-
σιμα αξίας €100 από την Πετρολίνα 
για ταξίδια και εκδρομές σε όλη την 
Κύπρο θα κερδίσουν τρία άτομα. Για την ανάδειξη των νικητών πραγματοποιήθηκε 
τυχαία κλήρωση, την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, όλων των χρηστών που ακολούθησαν 
τις οδηγίες του διαγωνισμού στο Facebook και στο Instagram. Η συμμετοχή στον 
διαγωνισμό κατά τη διάρκεια του Ιουλίου ήταν μεγάλη, με τον κόσμο να δείχνει το 
ενδιαφέρον του για να λάβει μέρος από τις πρώτες κιόλας μέρες της έναρξής του. 
Ο διαγωνισμός στο Instagram πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας της 
κυπριακής εταιρείας πετρελαιοειδών Πετρολίνα, για προώθηση του εσωτερικού 
τουρισμού και της εξερεύνησης του όμορφου νησιού μας. Αυτό το καλοκαίρι απο-
λαμβάνουμε τις διακοπές μας στην Κύπρο με #IslandAdventuresCy by Petrolina. 

Συγκέντρωση ειδών διατροφής για τον Λίβανο

Προσωρινή αναστολή 
Υπηρεσίας Μεταφοράς Ασθενών

Αναδείχθηκαν οι νικητές του διαγωνισμού 
IslandAdventuresCy by Petrolina

ΤΌ Δικηγορικό Γραφείο Δρος Χρίστου Α. Θεοδούλου Δ.Ε.Π.Ε., στη Λάρνακα, ζητά υπάλ-
ληλο, απόφοιτο Πανεπιστημίου, με άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και βασικές γνώσεις λογιστικής. Μισθός 
αναλόγως προσόντων. Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στην κ. Μυρούλα Γεωργίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: c.a.theodoulou@
cytanet.com.cy. Τηλ.: 24656318.
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Δίδασκα για πολλά χρόνια την 
πολιτική του κατευνασμού 
στα παιδιά της Γ’ Λυκείου. Εί-

ναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αποδεικνύει 
πόσο διορατικός και οξυδερκής πολι-
τικός υπήρξε ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, σε 
αντίθεση με τους πρωθυπουργούς της 
Αγγλίας και της Γαλλίας, Τσάμπερλεν 
και Νταλαντιέ, οι οποίοι με την πολιτι-
κή του κατευνασμού που εφάρμοσαν 
(appeasement policy), την πολιτική της 
υποχωρητικότητας, δηλαδή την πολι-
τική της ικανοποίησης των εδαφικών 
απαιτήσεων του Χίτλερ, εξέθρεψαν ένα 
τέρας που θεώρησε την υποχωρητι-
κότητά τους ως αδυναμία τους να τον 
αντιμετωπίσουν.

Είχαν προηγηθεί:
α) Η επαναστρατιωτικοποίηση της 

Ρηνανίας από τη χιτλερική Γερμανία, 
τον Μάρτιο του 1936,

β) η ενσωμάτωση της ανεξάρτητης 
Αυστρίας στο Γ’ Ράιχ, στις 11 Μαρτίου 
του 1938, και

γ) ο διαμελισμός της Τσεχοσλοβακίας, 
τον Σεπτέμβριο του 1938, και η προ-
σάρτηση στη Γερμανία, της Μοραβίας 
και της Βοημίας, δυο περιοχών που 
κατοικούνταν από μια ισχυρή γερμανική 
μειονότητα, τους Σουδήτες.

Στις δραματικές αυτές εξελίξεις, σε μια 
προσπάθεια να αποφύγουν τον πόλεμο, 
οι πρωθυπουργοί της Μ. Βρετανίας και 
Γαλλίας εφάρμοσαν την πολιτική του 
κατευνασμού. Έτσι, συμμετείχαν στην 
τετραμερή Συνδιάσκεψη του Μονάχου, 
μαζί με τη Γερμανία και την Ιταλία, στις 
29 Σεπτεμβρίου του 1938. Εκεί, απο-
δέχτηκαν την απαίτηση του Χίτλερ να 
προσαρτήσει τα εδάφη της Τσεχοσλοβα-
κίας που κατοικούνταν από Σουδήτες, 
τη Σουδητία. Για μια ακόμη φορά οι 
δυτικές δημοκρατίες υποχωρούσαν 
μπροστά στην αποφασιστικότητα των 
φασιστικών χωρών.

Όταν ο Άγγλος πρωθυπουργός 
γύρισε στο Λονδίνο, δήλωσε ότι «εξα-
σφαλίστηκε η ειρήνη για 100 χρόνια». 
Είχε αυτήν την ψευδαίσθηση, ότι με τις 
παραχωρήσεις αυτές ικανοποιήθηκε 
ο Γερμανός δικτάτορας! Ο Ουίνστον 
Τσώρτσιλ, από την άλλη, δήλωσε ότι 
«ηττηθήκαμε χωρίς πόλεμο».

«Το να πιστεύουμε», πρόσθεσε ο 

Τσώρτσιλ, «ότι κερδίσαμε την ασφάλειά 
μας με το να παραδίδουμε ένα μικρό 
κράτος στα δόντια των λύκων είναι μια 
θανάσιμη ψευδαίσθηση».

Από τότε έμεινε η φράση «Ποτέ πια 
άλλο Μόναχο», δηλαδή να μην υποχω-
ρείς στις αρπακτικές διαθέσεις κάποιου, 
γιατί θεωρεί την υποχωρητικότητά σου 
ως αδυναμία.

Σύντομα, όμως, και ο Τσάμπερλεν 
θα δηλώσει ότι είναι «αδύνατη» κάθε 
διαπραγμάτευση με τον Χίτλερ, γιατί 
στις 15 Μαρτίου του 1939 θα καταλύ-
σει πραξικοπηματικά την ανεξαρτησία 
ολόκληρης της Τσεχοσλοβακίας. Ο Β’ 
Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν πλέον πολύ 
κοντά!

Σήμερα, ακούμε πολλούς να παραλ-
ληλίζουν την πολιτική απέναντι στον 
Χίτλερ με την πολιτική της Ευρώπης 
απέναντι στην Τουρκία, παρόλο που 
οι απολογητές της γείτονος χώρας το 
απορρίπτουν μετά βδελυγμίας. Θεω-
ρούν υπερβολική τέτοια τοποθέτηση.

Αναντίλεκτα, πολλοί Ευρωπαίοι θω-
πεύουν τη σημερινή Τουρκία, βλέπε την 
περίπτωση του Borell, του αρμόδιου για 
την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφάλειας της ΕΕ. Στη συζήτηση για την 
Τουρκία στο Ευρωκοινοβούλιο, τελευ-
ταίως, παρόλες τις φωνές για να επιβλη-
θούν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, 
αυτός συνέχισε να την υπερασπίζεται 
και να επιμένει στον «διάλογο για τις 
διαφορές».

Επιλογικά, απέναντι σε μια νεο-
οθωμανική Τουρκία, η οποία, εκτός 
από το ότι κατέχει με τη δύναμη των 
όπλων τις πατρογονικές μας εστίες, έχει 
εισβάλει και στην κυπριακή ΑΟΖ και 
απειλεί την Ελλάδα μας, «η πολιτική 
του κατευνασμού» είναι και πάλι κα-
ταστροφική. Ευτυχώς που Ελλάδα και 
Κύπρος αλλά και άλλες φίλες χώρες, 
όπως η Γαλλία, έχουν διατρανώσει σε 
όλους τους τόνους ότι είναι αποφασι-
σμένες να αντιδράσουν αποφασιστικά σε 
περίπτωση που η γειτονική μας χώρα 
«υπερβεί τα εσκαμμένα».

«Οι καιροί ου μενετοί!».
*Δήμαρχος Λευκονοίκου

Όχι, δεν είναι σενάριο αρρωστη-
μένης φαντασίας, ούτε σατα-
νικό σχέδιο συνωμοσίας για 

καταστροφή του ανθρώπινου είδους. 
Είναι θανατικό κι αν δεν το δούμε σαν 
τέτοιο, ζήτω που καήκαμε. Ανατριχίλα 
και σύγκρυο σού ’ρχεται σαν κάνεις 
πως θυμάσαι τους μήνες της ειρκτής, 
του τρόμου, με τις μάσκες και τ’ αντι-
σηπτικά, τις χαιρετούρες από μακριά, 
το μαρτύριο της σταγόνας στο άκουσμα 
των μέτρων που αυξάνονταν, την ελευ-
θερία με το σταγονόμετρο -μισή ώρα την 
ημέρα για ένα σεργιάνι-  τις ατελείωτες 
ουρές, τα μούτρα, την εριστική διάθεση 
σε κάθε λέξη, τις απίστευτες διαφορές 
που γεννήθηκαν μέσα σε, ας πούμε, 
ως χθες «αγαπημένες οικογένειες». Οι 
παράπλευρες απώλειες της ψυχικής 
αντοχής τώρα άρχισαν να εκδηλώ-
νονται. Ανάγκη μεγάλη το ξέδομα, το 
νιώθουμε όλοι. Χιλιάδες με μειωμένα 
εισοδήματα, άλλοι μπροστά σε πλήρη 
καταστροφή, ανυπολόγιστο το πόσοι «επί 
ξύλου κρεμάμενοι», άνεργοι. Αρχίσαμε 
με την προτροπή «χαλαρά», σιγά-σιγά 
να ξανανοίξουν μαγαζιά κι εργοστάσια 
κι επιχειρήσεις να μην πάει φούντο ο 
τόπος, με θυσίες μ’ όλα τα «μπράβο» 
και «συγχαρητήρια» και «Η Κύπρος 
παράδειγμα σ’ όλη την Ευρώπη», αφού 
τα καταφέραμε κι αποφύγαμε τα χειρό-
τερα τώρα το ξεχειλώσαμε. Επιστήμο-

νες έκαναν σωστές κινήσεις, με σοφές 
προβλέψεις, γιατροί και νοσηλευτές 
έδωσαν ψυχή, πληρώνοντας κάποτε 
οι ίδιοι το τίμημα και πάλι κλάψαμε 
ανθρώπους. Μα αυτοί είμαστε. Καιρός 
δεν είναι να ξαναθυμηθούμε σκηνές 
απείρου κάλλους; 

Με το πρώτο «φτου ξελευτερία», επι-
δρομές στα σουβλατζίδικα, στα μαγαζιά 
μ’ οτιδήποτε μπορούσε να μας κάνει να 
ξεχαστούμε για λίγο. 

Στην πρώτη έφοδο στις παραλίες ομη-
ρικοί καβγάδες για μισή ώρα στον ήλιο 
λες και θα ’φευγε. Τι να πρωτοθυμηθείς 
και να μην αναρωτηθείς: Πώς έγινε και 
ξαμοληθήκαμε έτσι; Άνοιξαν αεροδρόμια, 
άρχισαν επαναπατρισμοί και ταξίδια, 
έρχονται κρούσματα απ’ έξω, φέρνουμε 
πια κι εμείς απ’ την Ελλάδα που βογγάει, 
απ’ τα οδοφράγματα περνάνε νόμιμοι 
και παράνομοι που σέρνουν μαζί τους 
-ασυμπτωματικοί οι πιο πολλοί- τον ιό.

Στα κέντρα και τα εστιατόρια ο χαμός, 
καταγγελίες, πρόστιμα, με ψευτοδικαι-
ολογίες πάνε να ξεφύγουν οι ένοχοι, 
όλα για το χρήμα, αυτή είναι κι άλλη 
πτυχή. Να έχεις και το «Μπαρμπαρός» 
να σεργιανάει στην Αποκλειστική μας 
Ζώνη, τα σαραντάρια, την υγρασία, τη 
σκόνη και να το βλέπεις το φάντασμα 
του ιού να σου βγάζει τη γλώσσα. Πάλι 
στημένοι, όσοι αγωνιούν, μπροστά στις 
οθόνες, στις έξι τ’ απόγεμα, ν’ ακούσουν 
για τα νέα κρούσματα, πάλι άνθρωποι 
στα νοσοκομεία, πάνω που είπαμε πως 
ξεμπερδέψαμε τουλάχιστον απ’ αυτό. 

Και να’το το μακρύ ζεματιστό καλοκαί-
ρι, που μας είχαν τάξει οι μετεωρολόγοι. 
Να’το το πισωπάτημα, μπροστά μας, όσο 
κι αν μας έλεγαν οι βιολόγοι να προσέ-
χουμε πολύ, να μην ξανοιχτούμε. Τώρα, 

αν μας ξαναμαντρώσουν, ας μη βγάζανε 
αυτήν τη νοοτροπία αδηφάγοι ζωντανού 
όσοι βγάζανε. Όσοι κρατήθηκαν μακριά 
τι φταίνε; Ζούμε σαν λαός μόνο για το 
σήμερα. Έρχεται, λέει, χειμώνας, εκεί θα 
δούμε τα δύσκολα. Εμβόλιο; Παλεύουν 
τέσσερεις εταιρείες σε δύο χώρες, μα 
κι αν τα πειράματα πετύχουν ποιος θα 
πρωτοπρολάβει να το βρει; Τη λέξη μέτρο 
δεν την πολυέχουμε σε εκτίμηση, τώρα, 
σήμερα ό,τι χαρούμε, ασφάλεια καμιά. 
Βέβαια, καθένας περιμένει να προσέχει 
ο άλλος. Αξίζει ο κόπος για ένα γλέντι 
κάποιων, για ένα ταξίδι κάποιων, να 
βρισκόμαστε μπροστά στο φάσμα του 
θανάτου, όλοι;

Νεκροί σ’ όλον τον πλανήτη 760 
χιλιάδες μέσα σε μήνες. Εδώ δοξάζετε 
το ιταλικό vivere pericolozamente, το 
ζην επικινδύνως. Ναι, αλλά να το ζουν 
όσοι τ’ αποφασίζουν, όχι οι λίγοι ν’ απο-
φασίζουν για τους πολλούς. Περαστικά, 
λοιπόν, σ’ όσους επιζήσουν.

Είναι η δική μας πολιτική του κα-
τευνασμού και οι συνεχείς υπο-
χωρήσεις μας που εξέθρεψαν την 

τουρκική αδιαλλαξία και επιθετικότητα, 
με τις απειλές και τους εκβιασμούς, τη 
δημιουργία τετελεσμένων επί του εδά-
φους στην Κύπρο, την εισβολή και τις 
πειρατικές ενέργειες στην κυπριακή 
ΑΟΖ, τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο κ.λπ.

Θα απαριθμήσω μερικές από αυτές:
Με την υπογραφή των επάρατων συμ-

φωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου επανέφεραν 
την Τουρκία στην Κύπρο (το μόνο μέρος 
στο οποίο  επανήλθε μετά τη διάλυση 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) και της 
παραχώρησαν μάλιστα και μονομερές 
«δικαίωμα» επέμβασης, υπερπρονόμια 
στην τ/κυπριακή μειονότητα – που δεν 
απολαμβάνει οποιαδήποτε άλλη μειονό-
τητα στον κόσμο – και τέλος «κυρίαρχες» 
αγγλικές Βάσεις.

Παρά ταύτα, με την άφιξη μιας Ελλη-
νικής Μεραρχίας με ενισχυμένη δύναμη 
πυρός (1964-1967), η Κύπρος κατέστη 
απόρθητο φρούριο και η Ένωση -η μόνη 
λύση που διασφάλιζε τη φυσική και εθνική 

επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού- 
τετελεσμένο γεγονός.

Και ιδού λοιπόν μερικές από τις υπο-
χωρήσεις που μας οδήγησαν στο σημε-
ρινό θλιβερό κατάντημα, όπου η Τουρκία 
αλωνίζει ανενόχλητη σε όλους τους τομείς 
και εμείς ζούμε με ψευδαισθήσεις ότι οι 
ξένοι θα της επιβάλουν κυρώσεις.

Και κυρώσεις να της επιβάλουν -μάλλον 
απίθανο- η Τουρκία δεν θα συμμορφω-
θεί. Αιθίοπα λευκαίνουν και γαργαλίζουν 
ανδριάντα.

Ύστερα από τουρκικές απειλές απο-
σύρεται αμαχητί η Ελληνική Μεραρχία 
(Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1967) και η Κύ-
προς μένει πλέον στο έλεος της Τουρκίας.

Πραγματοποιείται η τουρκική εισβολή 
(Ιούλιος - Αύγουστος 1974) και ενώ το 
Πολεμικό Συμβούλιο στην Αθήνα απο-
φασίζει μέτρα αντίδρασης,  που όχι μόνο 
θα την αναχαίτιζαν αλλά θα την συνέτρι-
βαν, δεν εφαρμόζονται παρά το γεγονός 
ότι ο μακαρίτης Γεώργιος Μαύρος, τότε 
Υπουργός Εξωτερικών της Κυβέρνησης 
Εθνικής Ενότητας, δηλώνει από τη Γενεύη 
όπου διεξάγονταν συνομιλίες μεταξύ των 
εγγυητριών δυνάμεων ότι «μεταξύ πολέ-
μου και εθνικής ταπείνωσης δεν υπάρχει 
εκλογή». Η Τουρκία ανενόχλητη υλοποιεί 
τα σχέδιά της.

Μετά τη μεταπολίτευση και την απο-
κατάσταση της δημοκρατίας ουδείς λογο-
δοτεί. Εγκρίνονται σωρεία ψηφισμάτων 
πολύ ευνοϊκών για τη δική μας πλευρά 
(ως π.χ. 541, 550, 789 και άλλα) και 

αποτυγχάνουμε να τα αξιοποιήσουμε, 
με αποτέλεσμα να καταντούν «επιταγές 
χωρίς αντίκρισμα» ως έχει λεχθεί.

Οι Τούρκοι χαρακτηρίζουν την Κυ-
πριακή Δημοκρατία ως «εκλιπούσα» και 
δημιουργούν συνεχώς νέα τετελεσμένα 
από τα Στροβίλια μέχρι τη Δένεια και εμείς 
παραχωρούμε πλείστα όσα ωφελήματα 
στους Τ/κ περιλαμβανομένων διαβατηρί-
ων και ταυτοτήτων, για να αλωνίζουν ως 
«Ευρωπαίοι πολίτες» και να υποσκάπτουν 
το κυπριακό κράτος.  

Ειρήσθω εν παρόδω ότι ο ηγέτης της 
συντεχνίας των Τ/κ διδασκάλων (μου 
διαφεύγει το όνομά του) χαρακτηρίζει 
τα κατεχόμενα ως «σκουπιδότοπο της 
Τουρκίας» και εμείς με τη συμπεριφορά 
μας ασχολούμαστε... με την αποκομιδή 
των σκυβάλων τους.

Εισβάλλει η Τουρκία στην κυπριακή 

ΑΟΖ και επιδίδεται σε «πειρατικές» ενέρ-
γειες και εμείς αναμένουμε, πλην μάταια, 
ότι οι ξένοι θα της επιβάλουν κυρώσεις.

Αγνοούμε ότι την πολιτική και τη δι-
πλωματία καθορίζουν οι σκληροί νόμοι 
της δυνάμεως και του συμφέροντος. «Δεν 
είναι εύκολες οι θύρες όταν η χρεία τες 
κουρταλεί» (Διονύσιος Σολωμός) και 
όχι το διεθνές δίκαιο, το οποίο ο καθείς 
ερμηνεύει κατά το δοκούν.

Διατυμπανίζουμε την αγορά του ρω-
σικού πυραυλικού συστήματος S-300, 
που τελικά αντί να εγκατασταθεί στην Κύ-
προ «ενταφιάζεται» στην Κρήτη, ενώ οι 
Τούρκοι εξασφαλίζουν τους S-400 και 
τελικά δεν αποκλείεται να αποκτήσουν 
και τα αμερικανικά F-35.

Tον Ιανουάριο του 1996 δημιουργεί-
ται η κρίση στα Ίμια λόγω των γνωστών 
τουρκικών προκλήσεων κι εμείς δεχό-
μαστε ως «μεσολαβητή» τον Αμερικανό 
διπλωμάτη Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ με το 
γνωστό αποτέλεσμα (no  troops, no flags, 
no ships) το οποίο όχι μόνο αποδεχόμαστε 
αλλά εκφράζουμε την ευαρέσκεια και τις 
ευχαριστίες μας!

Ειρήσθω εν παρόδω ότι οι Τούρκοι 
αποκαλούν τα Ίμια με τουρκικό όνομα 
και εγείρουν συνεχώς αξιώσεις για ελ-
ληνικά νησιά, νησίδες και βραχονησίδες 
του Αιγαίου.

Αποφασίζει ο παρανοϊκός νεοσουλτάνος 
να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί 
(δεύτερη Άλωση της Κωνσταντινούπολης) 
και μερικοί ξένοι και άσπονδοι φίλοι μάς 

λέγουν ότι αποτελεί «εσωτερική υπόθεση 
της Τουρκίας».

Καμία δυναμική και αποτελεσματι-
κή αντίδραση, παρά μόνο υποτονικές 
διαμαρτυρίες.

Διερωτώμαι αν το επόμενο βήμα του 
Ερντογάν θα είναι ο εποικισμός της Αμ-
μοχώστου, με τον οποίο μας απειλούν, τι 
θα πράξουμε και μάλιστα όταν έχουμε 
το ψήφισμα 550 του Συμβουλίου Ασφα-
λείας του ΟΗΕ.

Μέσα στο κλίμα αβεβαιότητας και 
ανασφάλειας που επικρατεί λόγω των 
συνεχών τουρκικών απειλών ακούστηκαν 
με ανακούφιση και ιδιαίτερη ικανοποίηση 
η διακήρυξη του Υπουργού Εθνικής Άμυ-
νας Νικολάου Παναγιωτόπουλου και του 
Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου 
ως επίσης και δηλώσεις πρώην ανώτατου 
στελέχους του ελληνικού ναυτικού ότι 
η Ελλάς διαθέτει αρκετούς πυραύλους 
για να βυθίσει δύο φορές τα πλοία του 
τουρκικού στόλου.

Το ερώτημα είναι αν τη στιγμή της 
κρίσεως θα αποδειχθούν στην πράξη 
και όχι πομφόλυγες, δηλαδή λόγια κενά 
περιεχομένου, ως οι δηλώσεις του Γεώρ-
γιου Μαύρου στη Γενεύη και του Ανδρέα 
Παπανδρέου όταν ήταν Πρωθυπουργός 
(Βυθίσατε το «Χόρα», αλλά να ακουστεί 
το «Ίτε παίδες Ελλήνων, ελευθερούται 
πατρίδα… Νυν υπέρ πάντων ο αγών»).

Όσον αφορά την τύχη του παρανο-
ϊκού, αλαζόνα και υπερόπτη Ερντογάν 
μία θα είναι τελικά. Είτε παρόμοια του 

Χίτλερ, που αυτοκτόνησε στα υπόγεια της 
Καγκελαρίας όταν το σοβιετικά στρατεύ-
ματα πλησίαζαν το Βερολίνο, είτε θα τον 
κρεμάσουν οι συμπατριώτες του – που 
χιλιάδες σαπίζουν στα μπουντρούμια – 
όπως έπραξαν το 1960 στη «νήσο των 
σκύλων» για τον τότε πρωθυπουργό 
Ατνάν Μεντερές, τον πρόεδρο Τζελάλ 
Μπαγιάρ και τον υπουργό Εξωτερικών 
Φατίν Ζορλού.

Insallah (Μακάρι, Αμήν  και πότε).
*Πρώην συνδικαλιστής

 

Η πολιτική κατευνασμού 
απέναντι στην Τουρκία

Ίτε παίδες Ελλήνων 

O ιός ξαναχτυπά
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Νεκροί σ’ όλον τον πλα-
νήτη 760 χιλιάδες μέσα 

σε μήνες. Εδώ δοξά-
ζετε το ιταλικό vivere 
pericolozamente, το 

ζην επικινδύνως. Ναι, 
αλλά να το ζουν όσοι τ’ 
αποφασίζουν, όχι οι λί-
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τους πολλούς. Περα-
στικά, λοιπόν, σ’ όσους 

επιζήσουν

«Σήμερα ακούμε πολ-
λούς να παραλληλίζουν 

την πολιτική απέναντι 
στον Χίτλερ με την 

πολιτική της Ευρώπης 
απέναντι στην Τουρκία, 

παρόλο που οι απο-
λογητές της γείτονος 

χώρας το απορρίπτουν 
μετά βδελυγμίας» 
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Εξ αποστάσεως εργασία. Ποιοι οι 
όροι της και οι συνθήκες μέσα 
στις οποίες καλείται να μετέχει της 

παραγωγής ο εργαζόμενος της Κύπρου;
Σημείωση: Το κείμενο δεν αναφέρεται 

σε όσους ήδη έχουν ενταχθεί σε αυτό 
το σύστημα εργασίας γιατί αυτή είναι 
ούτως η άλλως η φύση της εργασίας 
τους και το ήξεραν εξ αρχής.

Ξαφνικά από τον Μάρτη του 2020 
επιχειρήσεις και Δημόσια Υπηρεσία ανα-
κάλυψαν την Εξ Αποστάσεως Εργασία. 
Την παρουσίασαν στους υπαλλήλους 
τους ως ρύθμιση λόγω έκτακτης ανά-
γκης. Σιγά-σιγά αυτό καλλιεργείται και 
διευρύνεται ως νέο πλαίσιο εργασίας.

Τι αποκάλυψε, ανάμεσα σε άλλα, η 
εμπειρία των έξι αυτών μηνών;

1Ο εργαζόμενος πρέπει να τρέξει, 
με ίδιους πόρους, στον δικό του 

χρόνο, να καταρτιστεί, διαφορετικά ο 
εργοδότης του θα του δείξει την πόρτα 
εξόδου.

2Ο εργαζόμενος, στις πλείστες πε-
ριπτώσεις, πρέπει να φροντίσει 

να αποκτήσει, επιβαρύνοντας το οι-
κογενειακό βαλάντιο, τον κατάλληλο, 
αναβαθμισμένο, τεχνολογικό εξοπλισμό.

3Ο εργαζόμενος πρέπει να διαθέ-
τει χρόνο μέχρι και ολόκληρο το 

24ωρο, χωρίς να διακρίνει τις μέρες 
σε εργάσιμες και μη, για τις ανάγκες 
της εργασίας του.

4Οι αμοιβές δεν διαφοροποιούνται, 
τη στιγμή που τα λειτουργικά έξοδα 

της επιχείρησης μειώνονται δραστικά, 
ενώ το κόστος σε χρόνο και υλικά για 
τον εργαζόμενο αυξάνονται.

Είναι ξεκάθαρο πως όλες οι Συν-
δικαλιστικές Οργανώσεις του τόπου 
μας έχουν ένα πολύ δύσκολο έργο να 
επιτελέσουν για να προστατέψουν τον 
εργαζόμενο.

1Επιβάλλεται διερεύνηση της βάσης, 
πάνω στην οποία οι εργοδότες επι-

διώκουν τη νέα δομή εργασίας.

2 Ενδείκνυται να καταγραφούν οι 
αριθμοί σε ό,τι αφορά την αύξηση 

της ανεργίας.

3Είναι άμεσης ανάγκης η προετοι-
μασία του Συνδικαλιστικού Κινή-

ματος στο σύνολό του για απάντηση στις 
στοχεύσεις της εργοδοτικής πλευράς 
πριν εδραιωθεί η νέα κατάσταση και 
πριν η  ανεργία εκτοξευθεί στα ύψη.

4Εκεί και όπου η εξ αποστάσεως 
εργασία είναι αναγκαία ή προσφέ-

ρει νέους ορίζοντες στην επιχείρηση, 
πρέπει να διασφαλιστεί:

•Η επιμόρφωση του προσωπικού με 
πόρους αποκλειστικά της επιχείρησης, 
της υπηρεσίας.

•Το πλαίσιο χρόνου απασχόλησης 
του εργαζομένου.

•Το αναπροσαρμοσμένο μεν, όχι 
σαφές κι ατέρμονο δε καθηκοντολόγιο.

•Η ανάλογη προσαρμογή των ωφε-
λημάτων του.

Εκ των πραγμάτων αντιλαμβανόμαστε 
όλοι ότι οι ηγεσίες των Συντεχνιών ΠΟΕΔ, 
ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΠαΣυΔΥ, ΑΣΔΥΚ, 
Ισότητα, ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΕΤΥΚ και 
όχι μόνο καλούνται να πορευτούν σε 
άγνωστα, εν πολλοίς, μονοπάτια εργα-
σιακού διαλόγου.

Είναι προφανές πως αυτό επιβάλ-
λει ανασύνταξη δυνάμεων, εσωτερικών 
σε κάθε Συντεχνία κι εξωτερικών στον 
διάλογο ανάμεσα σε ολόκληρο το Συν-

δικαλιστικό Κίνημα της Κύπρου.
Ερώτημα που αβίαστα αναδύεται: 

Είναι έτοιμες οι Συντεχνίες να αναλά-
βουν αυτό το νέο βάρος στήριξης και 
υποστήριξης του εργαζομένου της 
Κύπρου; Έχουν μια ιστορία η καθεμιά, 
που τεκμαίρει την αισιόδοξη οπτική και 
προοπτική: Όσο καινοφανή κι αν είναι 
τα νέα αιτούμενα, οι Συντεχνίες έχουν 
τους μηχανισμούς να ερευνήσουν, να 
διατυπώσουν άποψη και να απαιτήσουν 
εκείνον τον διάλογο με τους Εργοδότες 
προς όφελος των Μελών τους.

Αυτή ακριβώς η προοπτική επιβάλλει 
και αναδιάταξη και ανασύνταξη δυνάμε-
ων ενόψει εκλογών στη Συντεχνία των 
εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής 
και Ειδικής Εκπαίδευσης, την ΠΟΕΔ. 
Αυτή η νέα διάσταση που επιβλήθηκε 
στον χώρο της Εκπαίδευσης και δη της 
Δημόσιας Εκπαίδευσης σηματοδοτεί 
μια νέα εποχή ευθύνης συνδικαλιστι-
κής υπεράσπισης τόσο του Δημόσιου 
Σχολείου όσο και του λειτουργού του.

Ευθύνη, αφενός, ανασύνταξης δυνά-
μεων και αναδιοργάνωσης της λειτουρ-
γίας της ΠΟΕΔ, αφετέρου να θέσει την 
Οργάνωση σε ενεργό, πρωταγωνιστική 
συμμετοχή στο σύνολο Συνδικαλιστι-
κό Κίνημα απέναντι στην καινοφανή 
πρόκληση εργασιακών και κοινωνικών 
ζητούμενων.

Ετοιμότητα για ανάληψή της καλού-
μαστε όλοι να δηλώσουμε έμπρακτα.

*Πρόεδρος Α.Κί.ΔΑ.

O κόσμος μετά τον κορωνοϊό 
δεν θα είναι ο ίδιος. Θα είναι 
διαφορετικός. Βεβαιότητες που 

είχαμε στην υγεία, στην οικονομία, στην 
ασφάλεια ανατρέπονται. Η ανταπόκρι-
ση σε αυτήν την παγκόσμια κρίση, οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα, 
θα ορίσουν και τον κόσμο τού αύριο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πανδημία 
απέδειξε πως κανένα κράτος μέλος της 
Ένωσης δεν είναι σε θέση να αντιμετω-
πίσει από μόνο του τέτοιου μεγέθους 
προκλήσεις. Οι θεωρητικοί της ευρω-
παϊκής πολιτικής συχνά καταγράφουν 
ότι η Ένωση μετασχηματίζεται μέσα από 
κρίσεις. Και η κρίση που προκάλεσε η 
πανδημία έχει μετασχηματιστικά χαρα-
κτηριστικά. Ανέτρεψε την «κανονικότητα» 
και επέβαλε την ανάγκη αλλά και την 
ταχύτητα για αλλαγές. Οι κραδασμοί της 
πανδημίας επιβάλλουν και την ανάγκη 
για αξιολόγηση της πορείας της ίδιας 
της Ένωσης, της συνοχής της, των προ-
τεραιοτήτων της, των στρατηγικών της 
επιδιώξεων.

Στις 21 Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο έκανε ένα αποφασιστικό βήμα. 
Οι ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
μετά από τέσσερα μερόνυχτα εντατικών 
συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, 
κατέληξαν σε μια καθοριστικής ση-
μασίας συμφωνία επί του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 
και του Πλάνου Ανάκαμψης. Η Κύπρος 
αναμένεται να λάβει €1,4 δις στο πλαί-

σιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού 
Πλαισίου και €1,3 δις στο πλαίσιο του 
Πλάνου Ανάκαμψης.

Το Πλάνο Ανάκαμψης, το οποίο 
καλείται «ΕΕ - Επόμενη Γενιά» (Next 
Generation EU) αποτελεί μια βαρυσήμα-
ντη απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών. 
Σε αυτήν την παρέμβαση, θέλω να σταθώ 
σε δύο σημαντικά στοιχεία αυτού του 
νέου μηχανισμού.

Το πρώτο αφορά στο ότι το Πλάνο 
Ανάκαμψης είναι προσανατολισμένο στο 
μέλλον και στην επόμενη γενιά. Ανα-
γνωρίζεται ότι οι σημερινές επιλογές και 
αποφάσεις πρόκειται να διαμορφώσουν 
το μέλλον της επόμενης γενιάς, γι’ αυτό 
και οι εκτεταμένες επενδύσεις που θα 
γίνουν για την ανάκαμψη των οικονομιών 
των χωρών της Ένωσης, θα πρέπει να 
γίνουν με τρόπο που να μειώνουν το 
βάρος προς την επόμενη γενιά και όχι 
να το αυξάνουν. Η δέσμευση μείωσης 
του αρνητικού αντικτύπου των πολιτικών 
ανάκαμψης προς τους νέους ανθρώπους 
και τις επόμενες γενιές είναι βαρύνουσας 
σημασίας. Αφενός, γιατί συμβάλλει στην 
επίτευξη μιας πραγματικά ανθεκτικότερης 
και δικαιότερης Ευρώπης και, αφετέρου, 
γιατί πρόκειται για πρακτική εφαρμογή 
μιας αρχής που πρέπει να ακολουθείται 
κάθε φορά που λαμβάνονται ανάλογες 
αποφάσεις, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και 
σε εθνικό επίπεδο.

Ένα δεύτερο στοιχείο, στο οποίο θέλω 
να σταθώ, είναι το εξής: το Πλάνο Ανά-
καμψης συνδέεται με μεταρρυθμίσεις 
που έχει ανάγκη η Ένωση και τα κρά-
τη μέλη εστιάζοντας στην επιτάχυνση 
της δίδυμης πράσινης και ψηφιακής 
μετάβασης. Η επένδυση στην πράσινη 
μετάβαση αναμένεται να συμβάλει στην 
υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, πράγμα που σημαίνει μια 
πιο κυκλική οικονομία, δημιουργία νέων 

θέσεων απασχόλησης, φιλικές προς το 
περιβάλλον τεχνολογίες, υποστήριξη του 
επιχειρηματικού κόσμου για καινοτομία, 
«πράσινες» υποδομές κ.ά.. Η δε επέν-
δυση στην εμβάθυνση και περαιτέρω 
εξέλιξη του ψηφιακού περιβάλλοντος της 
ΕΕ συνεπάγεται ενίσχυση της έρευνας και 
της καινοτομίας στο επίπεδο των νέων 
τεχνολογιών, ενίσχυση της εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης, δράσεις μετάβασης 
επιχειρήσεων στο ψηφιακό επιχειρείν, 
προσαρμογή των δεξιοτήτων, μέσα από 
την επανακατάρτιση (reskilling) και ανα-
βάθμιση των δεξιοτήτων (upskilling).

Τα κράτη μέλη, για την αξιοποίηση 
των πόρων του μηχανισμού ανάκαμ-
ψης οφείλουν να ετοιμάσουν τα δικά 
τους εθνικά πλάνα, τα οποία θα πρέπει 
να είναι συμβατά με τους στόχους της 
ΕΕ. Η Κυβέρνηση έχει ήδη αρχίσει 
τον σχεδιασμό αυτού του πλάνου για 
τη χώρα μας και πρόθεσή της σ’ αυτήν 
την προσπάθεια είναι να συνεργαστεί 
και με τα πολιτικά κόμματα και τους 
κοινωνικούς εταίρους. Το Πλάνο Ανά-
καμψης δίνει τη δυνατότητα μετατροπής 
της τεράστιας πρόκλησης της οικονομι-
κής επανεκκίνησης σε ευκαιρία. Μια 
ευκαιρία που πρέπει να αδράξουμε. 
Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτήν  την 
ευρωπαϊκή στήριξη αποτελεσματικά, 
υπεύθυνα, με όραμα.
 *Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Τα υψηλά ποσοστά τα οποία συνεχίζει 
να καταγράφει το ακροδεξιό κόμμα 
«Εναλλακτική για τη Γερμανία» 

(AfD), τόσο σε τοπικό όσο και σε ομο-
σπονδιακό επίπεδο, έχουν προκαλέσει 
αναστάτωση στα παραδοσιακά κόμματα, 
τα οποία βλέπουν το AfD να διεκδικεί 
την πρωτιά σε διάφορα γερμανικά ομό-
σπονδα κρατίδια.  Ήδη, τα ποσοστά του 
παρουσιάζονται αρκετά ενισχυμένα στη 
Σαξονία, Βρανδεμβούργο και Θουριγγία.

Η γερμανική εφημερίδα Die Welt 
παρουσίασε μιαν αναλυτική έρευνα για 
την άνοδο της ακροδεξιάς και σ’ άλλες 
χώρες της Ευρώπης, θέλοντας έτσι να 
διασκεδάσει κάπως τις ανησυχίες των 
αναγνωστών της, από την ανησυχητική 
άνοδο του AfD στα πιο πάνω κρατίδια. 

Στη Γαλλία το ακροδεξιό κόμμα 
National Front με ηγέτη τον Jean-Marie 
Le Pen εμφανίστηκε τη δεκαετία του 
1980, φτάνοντας το 2002 να διεκδικεί 
την Προεδρία από τον ανθυποψήφιο του 
Jacques Chirac.  Το 2017 η κόρη του 
Marine έχασε από τον σημερινό Πρόεδρο 
Emmanuel Macron, παρόλη την οργα-

νωμένη εκστρατεία κατά του Ισλάμ, του 
ευρώ και των Βρυξελλών.  Στις τελευταίες 
ευρωεκλογές το κόμμα της εξασφάλισε 
23,2% των ψήφων.

Η Ιταλία του Silvio Berlusconi έζησε 
έντονα τη λαϊκίστικη πλευρά της ακρο-
δεξιάς από τα μέσα της δεκαετίας του 
1990, ενώ το κόμμα του Forza Italia 
εξαφάνισε από τον πολιτικό χάρτη πα-
ραδοσιακά κόμματα, όπως τους Χρι-
στιανοδημοκράτες. Παρόμοιου τύπου 

κόμματα όπως το AfD εμφανίστηκαν 
και στην Ιταλία, στοχεύοντας τους πρό-
σφυγες/μετανάστες και το ευρώ, όπως 
το λαϊκίστικο κόμμα των Πέντε Αστέρων 
και η δεξιά Λίγκα του Βορρά του μέχρι 
πρότινος Υπουργού Εσωτερικών Mateo 
Salvini και θιασώτη του σλόγκαν «Πρώτα 
η Ιταλία».  Μέχρι το 2016, επί διακυ-
βέρνησης του Πρωθυπουργού, Matteo 
Renzi, ο Salvini και το κόμμα των Πέντε 
Αστέρων προετοίμαζαν το έδαφος για 

να «χτυπήσουν», όπως δήλωναν, το κα-
τεστημένο.  Το 2018 εξασφάλισαν την 
πλειοψηφία στη Βουλή σχηματίζοντας 
μιαν ακροδεξιά λαϊκίστικη Κυβέρνηση, 
η οποία άντεξε μόνο 14 μήνες. 

Στην Ολλανδία, το ακροδεξιό κόμμα 
του Pim Fortuyn τα έβαλε με το Ισλάμ 
και τους ξένους, φτάνοντας το 2002 στο 
17%, πετυχαίνοντας την είσοδό του στη 
βουλή.  Μετά τη δολοφονία του Fortuyn 
ο διάδοχός του συνέχισε τη ρητορική μί-

σους κατά των προσφύγων/μεταναστών 
και στις βουλευτικές εκλογές του 2017 
αναδείχθηκε δεύτερο κόμμα πίσω από 
τους συντηρητικούς/φιλελεύθερους.

Το ίδιο τέλος είχε και ο ηγέτης του 
ακροδεξιού αυστριακού λαϊκίστικου 
κόμματος FPÖ, ο οποίος τάχθηκε ενά-
ντια στην άφιξη προσφύγων από την 
πρώην Γιουγκοσλαβία.  Το κόμμα του 
εξασφάλισε ποσοστό πέραν του 20% 
και σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού 
με τους συντηρητικούς το 1999. Διά-
φορα σκάνδαλα οδήγησαν το FPÖ σε 
πτώση, όμως επανήλθε το 2015 με τη 
γνωστή ατζέντα κατά των προσφύγων/
μεταναστών εκτοπίζοντάς το έτσι στην 
πρώτη θέση με 35%, αφήνοντας πίσω 
του τους συντηρητικούς και τους σοσι-
αλδημοκράτες. 

Τόσο στην Ελβετία όσο και στην πιο 
φιλελεύθερη Δανία, η ακροδεξιά και τα 
συντηρητικά κόμματα βλέπουν τα ποσοστά 
τους να αυξάνονται, στοχεύοντας στην 
πολιτική ασύλου και μετανάστευσης.  
Στη Σουηδία, το κόμμα των δημοκρα-
τών κερδίζει συνεχώς εκλογικό έδαφος, 
ξεπερνώντας το 20%.  Ένας από τους 
κύριους στόχους τους είναι να ασκούν 
τρομερή πίεση στην κυβέρνηση για το 
δικαίωμα ασύλου.

Η ακροδεξιά έχει πλέον καταστεί 
πολύ δυνατή και υπολογίσιμη ακόμα 
και σε χώρες όπου οι πολίτες έχουν το 
θάρρος να βγουν στους δρόμους και να 
διαδηλώσουν κατά του ρατσισμού, της 

ξενοφοβίας και της ρητορικής μίσους.  
Παραδοσιακά κόμματα έχουν εξαφανι-
στεί, γιατί απομακρύνθηκαν από τη βάση 
του κόσμου και από τα καθημερινά προ-
βλήματα της κοινωνίας, δίνοντας έτσι την 
ευκαιρία στην ακροδεξιά να «αλιεύσει» 
αρκετές ψήφους.

Η Ευρώπη των λαών, της αλληλεγγύης 
και της δημοκρατίας, όπως θέλει να πα-
ρουσιάζεται, δεν θα πρέπει να αφεθεί στα 
χέρια των λαϊκιστών και ακροδεξιών που 
καραδοκούν, για να αρπάξουν την εξουσία 
και να εξαφανίσουν τις ανθρώπινες αξίες 
που την κρατούν ακόμα μερικώς ενωμένη.

*Δήμαρχος Δερύνειας 

«Είναι έτοιμες οι Συντεχνίες να αναλάβουν 
αυτό το νέο βάρος στήριξης και υποστήριξης 

του εργαζομένου της Κύπρου;»

Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη

«ΕΕ - Επόμενη Γενιά»

«Η ακροδεξιά έχει 
πλέον καταστεί πολύ 

δυνατή και υπολο-
γίσιμη ακόμα και σε 
χώρες όπου οι πολί-
τες έχουν το θάρρος 
να βγουν στους δρό-

μους και να διαδηλώ-
σουν κατά του ρατσι-
σμού, της ξενοφοβίας 

και της ρητορικής 
μίσους»

«Η ανταπόκριση σε 
αυτήν την παγκόσμια 
κρίση, οι αποφάσεις 

που λαμβάνονται σήμε-
ρα, θα ορίσουν και τον 

κόσμο τού αύριο»
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Κάποιοι χαρακτηρίζουν την ενέργεια των 
πέντε πρώην στελεχών του ΔΗΚΟ ως 
αποχώρηση από το κόμμα, ενώ κάποιοι, 

περιλαμβανομένου του υποφαινόμενου, την 
χαρακτηρίζουν με την πολιτική της διάσταση: 
Είναι μια καθαρή αποστασία. Ο Μπαμπινιώτης 
στο λεξικό του χαρακτηρίζει την αποχώρηση 
ως «εκούσια αποχώρηση από κάπου», στην 
προκειμένη περίπτωση από το κόμμα τους. Η 
ενέργεια των αποστατών θα ήταν αποχώρηση από 
το κόμμα ή και από την πολιτική, αν για κάποιους 
λόγους, που θα ανέφεραν ή δεν θα κοινοποι-
ούσαν, θα αποχωρούσαν από το κόμμα και την 
κομματική και πολιτική τους δραστηριότητα. Θα 
ήταν μια επιλογή τους, για δικούς τους λόγους, 

που θα είχαν κάθε δικαίωμα να την κάνουν. Θα 
περιορίζονταν στην εργασία τους ή στο σπίτι 
τους και από κάθε κομματική δραστηριότητα. 
Τότε θα μιλούσαμε για αποχώρηση και όχι για 
αποστασία. Όμως, εδώ μιλάμε για αποστασία 
και η αποστασία αυτή έχει ως ταυτότητά της μια 
λεγόμενη πλατφόρμα με εξέδρα αναχώρησης 
για τα Μηδικά παλάτια με τις χρυσές καρέκλες.

Ο Μπαμπινιώτης χαρακτηρίζει την αποστασία 
ως «εκούσια αποχώρηση κάποιου από πολιτι-
κό σχηματισμό». Από πολιτικό σχηματισμό και 
όχι από κομματική ή πολιτική δραστηριότητα. 
Ως αποστάτη χαρακτηρίζει κάποιο «πρόσωπο, 
που εγκαταλείπει τις αρχές του, πρόσωπο που 
εγκαταλείπει την πολιτική παράταξη στην οποία 
ανήκει». Τέτοια είναι και η περίπτωση των πέντε 
στελεχών του ΔΗΚΟ, όπως και των προηγούμενων 
στελεχών που αποστάτησαν, όταν το κόμμα τους 
αποχώρησε από την κυβέρνηση Αναστασιάδη. 
Τότε το ΔΗΚΟ διαχώρισε τη θέση του από τις 
θέσεις της Κυβέρνησης Αναστασιάδη. Αυτοί 
εγκατέλειψαν την «πολιτική παράταξη στην οποία 
ανήκαν», επειδή προτίμησαν να διατηρήσουν 

τις θέσεις και τα αξιώματα, που τους πρόσφερε 
ως αντάλλαγμα ο κ. Αναστασιάδης. Οι τελευταίοι 
αποστάτες δεν είχαν να επιλέξουν ανάμεσα στο 
κόμμα τους και το αντάλλαγμα κάποιας θέσης ή 
αξιώματος την ίδια στιγμή. Απλώς διατύπωσαν 
μερικούς λόγους, για τους οποίους επέλεξαν 
την αποστασία. Δεν είπαν διαφωνούμε και 
αποχωρούμε απλώς από το κόμμα. Τόνισαν 
ότι σχηματίζουν πλατφόρμα, από την οποία θα 
πολεμούν το κόμμα στο οποίο ανήκαν και κυρίως 
κάποια πρόσωπα της ηγεσίας του κόμματος, τα 
οποία φορτώνουν με ανύπαρκτες κατηγορίες. 
Φυσικά τόνισαν ότι αποστατούν, επειδή το κόμμα 
άλλαξε τις αρχές και τις αξίες του, πράγμα που 
και όποιος δεν ασχολείται με την πολιτική κατα-
νοεί και αναγνωρίζει ότι είναι ψέμα. Το ΔΗΚΟ 
παραμένει σταθερό στις θέσεις του, ιδιαίτερα 
στο εθνικό θέμα και τη λύση του. Βρίσκεται σε 
σταθερή διαφωνία με τον ΠτΔ. Ακόμα και ο ΠτΔ 
παραδέχτηκε την αποτυχία της πολιτικής τού 
κατευνασμού της Τουρκίας, πολιτική με την οποία 
σταθερά διαφωνούσε και διαφωνεί το ΔΗΚΟ.

Είμαστε μικρός τόπος. Όλοι ξέρουν ότι η 

εμφανισθείσα πλατφόρμα ενεργούσε και όταν 
ήταν ακόμα αθέατη. Η πλατφόρμα αυτή έχει 
τον μεγάλο της μέντορα, τον Μίδα της πολιτι-
κής, που ό,τι πιάνει γίνεται χρυσή καρέκλα ή 
αξίωμα, το οποίο προσφέρει αφειδώλευτα σε 
κάθε αποστάτη, που εγκαταλείπει τον Νικόλα 
και ακολουθεί την χρυσοφόρα καρέκλα του. 
Ήδη ένας δήλωσε ότι έχουν το ίδιο DNA με άλλο 
κόμμα. Γι’ αυτό αποστάτησαν. Τα παραδείγματα 
είναι πολύ γνωστά σε όλη την Κύπρο. Αν είσαι 
πιστός στις αρχές του κόμματος και κοντά στον 
Νικόλα Παπαδόπουλο, δεν έχεις να κερδίσεις 
ούτε κομματικό αξίωμα, ούτε πολιτική ανέλιξη. 
Η εξουσία είναι αλλού. Αν όμως γίνεις αποστά-
της, γίνεσαι σίγουρα ή υπουργός, ή επίτροπος, 
ή πρεσβευτής ή τέλος πάντων τρυπώνεις στο 
προεδρικό μέγαρο και κάθεσαι στην καρέκλα 
μιας ανύπαρκτης θέσης.

Πάντως πρέπει να αναγνωρίσουμε στους 
τελευταίους αποστάτες κάτι. Στο ΔΗΚΟ δεν είχαν 
τίποτε πια να κερδίσουν. Τα πήραν όλα όσα θα 
μπορούσαν να πάρουν. Έτσι η αποστασία τους δεν 
είχε καμιάν απώλεια. Έχει όμως άμεσο όφελος 

ή κέρδος. Με όρους χρηματιστηρίου, έκαναν 
μιαν «αρπαχτή». Πάντα θα υπάρχουν θέσεις 
πρεσβευτή, υπουργών, συμβούλων, προέδρων, 
μελών ΔΕΔΥ και ΕΕΥ κ.λπ. Επένδυσαν, λοιπόν, 
σε αυτές τις «μετοχές», τις γρήγορες και άμεσες. 
Άλλωστε είχαν καταλάβει ότι οι «μετοχές» τους 
στο ΔΗΚΟ είχαν χαμηλή αξία.

Οι αποστάτες, λοιπόν, επέλεξαν την πολιτική 
«αρπαχτή». Όμως υπάρχει και ο ΔΗΚΟϊκός 
κόσμος. Που, ως φορολογούμενος νοικοκύρης, 
θα τους τιμωρήσει.

Αποχώρηση ή αποστασία

ΤΑ ΕΝ ΔΉΜΩ (ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ) ΜΉ ΕΝ... ΔΉΚΩ

ΕΓΧΕΙΡΉΣΕΙΣ... ΕΝ ΡΙΠΉ ΟΦΘΑΛΜΟΎ

«ΕΚΛΙΠΟΎΣΑ» Ή ΛΙΣΤΑ

Δεν τα κατάφερε τελικά η συμμαχία ΔΗ-
ΚΟ-ΑΚΕΛ στην εκλογική αναμέτρηση της 
περασμένης Κυριακής για την ανάδειξη 
νέου Δημάρχου Αγλαντζιάς, αφού ο 
κοινός τους υποψήφιος, Κώστας 
Κόρτας, έχασε από τον υπο-
ψήφιο του ΔΗΣΥ, Αντρέα 
Κωνσταντίνου, ο οποίος 
του πήρε την μπουκιά (ή, 
αν προτιμάτε, την... κόρτα 
ψωμιού) από το στόμα. Σ’ 
αυτό το στάδιο, ΑΚΕΛ και 
ΔΗΚΟ προσπαθούν να 
εντοπίσουν τους λόγους για 
τους οποίους ο κοινός τους 
υποψήφιος δεν τράβηξε και επι-
διώκουν να μετριάσουν τις αρνητικές 
εντυπώσεις που άφησε αυτή η ήττα. Διότι, 
όπως και να το κάνουμε, μια κακή αρχή στη 
συνεργασία τους, έστω και σε τοπικό επίπεδο, 
προκαλεί απογοήτευση και συσσωρεύει νέφη 

για τις προοπτικές της περαιτέρω σύμπραξης 
των δύο κομμάτων, με ορίζοντα τις προεδρι-
κές εκλογές του 2023.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η τρικυμία που 
ξεσήκωσαν οι τρεις βουλευτές και 

τα δύο στελέχη του ΔΗΚΟ που 
αποχώρησαν από το κόμ-

μα, αλλάζοντας το πολιτικό 
σκηνικό. Οι πέντε δημι-
ούργησαν ήδη πλατφόρμα. 
Και μέσω της πλατφόρμας 
αυτής, στο επόμενο στάδιο 

θα προχωρήσουν και σε... 
«γεωτρήσεις» για την ανεύρε-

ση κοιτασμάτων ψήφων μέσα 
στην «ΑΟΖ» του ΔΗΚΟ, αλλά και 

άλλων κομμάτων. Σας λέω ότι πάμε για 
μεγάλη ένταση, αφού τα κόμματα θα προσπα-
θήσουν να περιφρουρήσουν, πάση θυσία, τα... 
«οικόπεδά» τους.

ΜΠΟΞΕΡ

Οφθαλμίατρος χρέωνε το ΓεΣΥ κάθε 5-6 
λεπτά με ιατρικές πράξεις (εγχείρηση καταρ-
ράκτη), ύψους 1.170 ευρώ εκάστη! Ήταν μια 
από τις εντυπωσιακές αναφορές του Γενικού 
Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ενώπιον της 
Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής. Για 
να έχουμε ένα μέτρο σύγκρι-
σης, κανονικά η εγχείρηση 
καταρράκτη χρειάζεται 
20-30 λεπτά, σύμφωνα με 
τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, 
Μαρίνο Σιζόπουλο, ο 
οποίος συζήτησε το θέμα 
με δύο οφθαλμίατρους. 
Άρα, τι είδους εγχειρήσεις 
ήταν αυτές που διαρκούσαν 
5-6 λεπτά; Εγχείρηση καταρ-
ράκτη σε πέντε λεπτά; Ρε, εδώ 
για να βγάλεις μια καλή σέλφι στον... 
καταρράκτη των Καληδονιών, στις Πλάτρες, 
χρειάζεσαι περισσότερη ώρα. Νομίζω ότι στην 
περίπτωση αυτή μπορούμε να πούμε ότι οι 
εγχειρήσεις γίνονταν, κυριολεκτικά, εν... ριπή 

οφθαλμού!
Ο Γενικός Ελεγκτής παρέθεσε ακόμη μια πε-
ρίπτωση εταιρείας, με τρεις γιατρούς οφθαλ-
μολογίας, η οποία σε διάστημα επτά μηνών 
εισέπραξε 1,7 εκατομμύριο ευρώ, εκ των 

οποίων το 1,45 εκατομμύριο πήγε στον 
έναν από τους γιατρούς. Μάσσιαλ-

λα! Να μην τους... ματιάσουμε 
τους ανθρώπους. Προφανώς 

έκαναν λεπτές και σοβαρές 
επεμβάσεις, αλλά, πάλι, ρε 
παιδί μου, σχεδόν ενάμισι 
εκατομμύριο σε έναν γιατρό 
ακούγεται κάπως υπερ-

βολικό. Κάπου 7.000 ευρώ 
την ημέρα! Αλώπως χρέωναν 

ακόμη και το... μιτσοκάμμημα. Εν 
πάση περιπτώσει. Αυτές οι... οφθαλ-

μοφανείς υπερβολές πρέπει να ωθήσουν 
τον ΟΑΥ να ασκεί αυστηρότερο έλεγχο. Στο 
μεταξύ και ο Οδυσσέας ας έχει... τα μάτια του 
δεκατέσσερα!

ΚΎΠΡΟΦΡΕΝΉΣ

Η λίστα Γιωρκάτζη είναι στη Βουλή. Αλλά η 
Βουλή... είναι σε διακοπές. Και όταν επιστρέψει 
από τις διακοπές, κανένας δεν θα θυμάται τη 
λίστα. Ή, καλύτερα, θα την θυμούνται αλλά θα 
προσποιούνται ότι την ξέχασαν. Άλλωστε δεν 
θα έχει, πλέον, καμιά σημασία αν την θυμούνται 
ή όχι, αφού η λίστα μπορεί να θεωρηθεί ως 
«εκλιπούσα», οπότε και να τη θυμηθούν, είναι 
για να αναφωνήσουν υποκριτικά «ήταν καλή η 
μακαρίτισσα». Απομένει μόνο να την θάψουν και 
επίσημα. Γι’ αυτό, εξάλλου, ακούστηκε στεντό-
ρειος στεναγμός ανακούφισης από τους βου-
λευτές (όχι όλους, για να είμαστε δίκαιοι), με την 
αναπομπή της λίστας στη Βουλή από τον Πρόε-
δρο. Οι βουλευτές έσπευσαν να αποδεχθούν με 
μεγάλη προθυμία την αναπομπή, ενώ την ίδια 
ώρα... ανέπεμπαν ευχαριστίες προς τον Ύψιστο, 
που αποφεύχθηκε η άμεση δημοσιοποίηση της 
λίστας. Μένει να δούμε αν μετά την αποδημία 
της λίστας Γιωρκάτζη θα γεννηθούν άλλες λίστες 
με χαριστικά δάνεια, ύποπτα δάνεια, μυστηριώ-

δεις διαγραφές, αξιόμεμπτες διευκολύνσεις σε 
Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα. Αυτά περιμέ-
νει ο κόσμος να δει. Και μάλλον θα περιμένει για 
πολύ ακόμη.
Θυμάστε; «Όλα στο φως», φώναζαν μπροστά 
στις τηλεοπτικές κάμερες, πριν από μερικές μό-
λις εβδομάδες, οι εκπρόσωποι του λαού. Τελικά 

η λίστα έμεινε στο σκοτάδι, ενώ στο φως (του 
ήλιου) βγήκαν μόνο οι... ίδιοι οι βουλευτές, για 
να κάνουν... ηλιοθεραπεία σε κάποια παραλία. 
Θα τους ευχόμουν «καλό μαύρισμα», αλλά 
φοβάμαι μήπως το πάρουν στραβά, διότι, ας μη 
ξεχνάμε, έρχονται και βουλευτικές εκλογές...

ΜΠΟΞΕΡ

Στα πάρτι, 
κάνει πάρτι 
ο ιός
Έχουμε ξεφύγει πάλι. Τα γνω-
στά κυπριακά αππώματα επα-
νήλθαν και υπερισχύουν της 
σοβαρότητας. Οι ιδιωτικές μας 
εκδηλώσεις έχουν καταντή-
σει επίκεντρο είτε διασποράς 
του κορωνοϊού είτε επίδειξης 
ανευθυνότητας, όχλησης, αλλά 
και παράβασης του νόμου. 
Δύο περιπτώσεις των τελευ-
ταίων ημερών είναι χαρα-
κτηριστικές. Η πρώτη αφορά 
πάρτι που διοργανώθηκε στη 
Λάρνακα για την κόρη κάποιας 
κυρίας, η οποία ήρθε από την 
Αμερική, και μετέδωσε τον 
κορωνοϊό σε άλλα 19, τουλάχι-
στον, άτομα. Η δεύτερη αφορά 
πάρτι γενεθλίων, με τη συμμε-
τοχή 13χρονων, στη Λεμεσό, 
και με τη χρήση πυροτεχνημά-
των. Τα πυροτεχνήματα είδαν 
κάποιοι αστυνομικοί που έτυχε 
να περιπολούν στην περιοχή 
και, κατά τη διερεύνηση της 
υπόθεσης, εντόπισαν την πηγή 
εκτόξευσης σε κατοικία, όπου 
13χρονοι διασκέδαζαν για τα 
γενέθλια συνομήλικής τους. 
Τα πυροτεχνήματα αγόρασε 
ένας 43χρονος, που τα έδωσε 
στον γιο του κι εκείνος στη 
13χρονη εορτάζουσα. Όπως 
ήταν αναμενόμενο, ο 43χρονος 
συνελήφθη και ετέθη υπό κρά-
τηση, ενώ και στην ιδιοκτήτρια 
της κατοικίας επιβλήθηκε 
εξώδικο πρόστιμο, για συνά-
θροιση αριθμού ατόμων, κατά 
παράβαση της Νομοθεσίας για 
αντιμετώπιση της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού. Πέρα, όμως, 
από τις παρανομίες, και πέρα 
από την ανευθυνότητα που 
επιδείχθηκε, υπάρχει και το 
θέμα της χρήσης πυροτε-
χνημάτων από όποιον του 
καπνίσει. Οι αρμόδιες Αρχές 
οφείλουν να βρουν τρόπους 
να θέσουν τέρμα σ’ αυτήν την 
θορυβώδη και ενοχλητική 
τάση που δείχνουν πολλοί 
συμπατριώτες μας, οι οποίοι 
αρέσκονται στον επιδεικτικό 
χαβαλέ και μάλιστα σε καιρούς 
δύσκολους και επικίνδυνους, 
λόγω της πανδημίας. Να 
επιβληθεί, λοιπόν, πλήρης 
απαγόρευση των πυροτεχνη-
μάτων, να τελειώνουμε.

ΜΠΟΞΕΡ

Οι τραγωδίες των 
«ξεχασμένων» 
εκρηκτικών
 
Βηρυτός και Μαρί. Βίοι (και θάνατοι) 
παράλληλοι. Βεβαίως, πολύ περισσότεροι 
οι θάνατοι και πολύ φοβερότερες οι κατα-
στροφές στη λιβανική πρωτεύουσα. Αλλά 
τα αίτια των τραγωδιών σχεδόν ταυτόσημα. 
Τεράστιες ποσότητες εκρηκτικών υλών, 
στοιβαγμένες ανεύθυνα σε στρατηγικές πε-
ριοχές, επί χρόνια, μέχρι τη στιγμή της ανα-
τίναξης. Στη Βηρυτό πέρασαν έξι χρόνια 
για να ανατιναχθεί η νιτρική αμμωνία, την 
οποία είχαν τοποθετήσει μέσα σε αποθήκη 
στο λιμάνι. Στο Μαρί χρειάστηκαν κάτι 
λιγότερο από δυόμισι χρόνια για να ανα-
τιναχθούν τα εμπορευματοκιβώτια με τα 
εκρηκτικά υλικά, τα οποία είχαμε στοιβάξει 
σε υπαίθριο χώρο, μέσα στο κυπριακό 
λιοπύρι. Τόσο στην περίπτωση του Λιβά-
νου όσο και στην περίπτωση της Κύπρου, 
τα εκρηκτικά μεταφέρονταν με πλοία και 
κατασχέθηκαν από τις Αρχές. Στην πρώτη 
περίπτωση, ένα ρωσικό πλοίο, που μετέφε-
ρε 2.750 τόνους νιτρικής αμμωνίας από τη 
Γεωργία προς τη Μοζαμβίκη, κατέπλευσε 
στη Βηρυτό λόγω βλάβης, τον Σεπτέμβριο 
του 2014. Εκεί κατασχέθηκε το φορτίο και 
τοποθετήθηκε σε αποθήκη του λιμανιού. 
Δεν είναι σαφές για ποιο λόγο έμεινε εκεί 
έξι χρόνια και δεν καταστράφηκε, αφού 
αυτή ήταν η αρχική απόφαση. Στην Κύπρο, 
τα εμπορευματοκιβώτια με τα εκρηκτικά 
μεταφέρονταν, με το υπό κυπριακή σημαία 
πλοίο «Μοντσεγκόρσκ», από το Ιράν στη 
Συρία, για το καθεστώς του Μπασάρ αλ 
Άσαντ, κατά παράβαση των αποφάσεων 
των Ηνωμένων Εθνών. Το πλοίο ανεκό-
πη από αμερικανικό σκάφος και τελικά 
κατέπλευσε στη Λεμεσό, τον Ιανουάριο 
του 2009. Η τότε κυβέρνηση Χριστόφια 
αποφάσισε να κρατήσει το επικίνδυνο 
φορτίο στην Κύπρο, διαβεβαιώνοντας τον 
Άσαντ ότι μόνο σ’ εκείνον θα το επέστρεφε. 
Το στοίβαξε στη ναυτική βάση στο Μαρί, 
δίπλα από τον κύριο ηλεκτροπαραγωγό 
σταθμό της χώρας. Στις 11 Ιουλίου 2011 
συνέβη η μεγάλη τραγωδία. Τα θυμίζουμε 
αυτά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε γεγονότα 
που σημάδεψαν βαθιά το κορμί και την 
ψυχή της Κύπρου.
Ασφαλώς η τραγωδία της Βηρυτού έχει 
πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις και συνέπει-
ες, σε μια χώρα που ήδη γνώρισε πολλές 
άλλες τραγωδίες, με εμφυλίους πολέμους, 
καταστροφές και εισβολές. Η συμπάθειά 
μας στον πολύπαθο λαό της γειτονικής 
χώρας είναι απεριόριστη.

 ΚΎΠΡΟΦΡΕΝΉΣ

Το πρόστιμο 
φέρνει τη μάσκα
Με τα νέα μέτρα που ισχύουν για 
τον κορωνοϊό, έτσι και σε εντοπίσει 
η Αστυνομία χωρίς μάσκα σε συγκε-
κριμένους χώρους, βάζεις βαθιά το 
χέρι στην τσέπη και καταβάλλεις 300 
ζεστά ευρωπουλάκια. Με τα οποία θα 
μπορούσες να αγοράσεις εκατοντάδες 
μάσκες κι έτσι να έχεις εξασφαλισμέ-
νη και την προστασία της υγείας σου 
για τους επόμενους μήνες. Μπορείς, 
όμως, αν θέλεις να το δεις και από άλλη 
οπτική γωνία. Με 300 ζεστά ευρωπου-
λάκια θα μπορούσες να αγοράσεις 60 
πίτες... ζεστά σουβλάκια! Αποφάσισε, 
λοιπόν, αν αξίζει τον κόπο να το παίζεις 
μάγκας χωρίς μάσκα.
Φυσικά, δεν πρέπει να τρέφουμε 
ψευδαισθήσεις ότι φορώντας μια 
μάσκα δεν κινδυνεύουμε, αν δεν 
εφαρμόζουμε ταυτόχρονα και τα άλλα 
μέτρα προστασίας, που είναι η τήρηση 
των αποστάσεων και η σχολαστική 
απολύμανση των χεριών. Επίσης δεν 
πρέπει να τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι 
το συγγενικό ή φιλικό μας πρόσωπο με 
το οποίο θα έρθουμε σε επαφή χωρίς 
προφυλάξεις, δεν θα μας μεταδώσει (ή 
δεν θα του μεταδώσουμε) τον ιό.
Αρκετά από τα νέα κρούσματα 
αφορούν άτομα που έσπασαν την 
καραντίνα και περιφέρονταν έξω, 
παρά τις ρητές οδηγίες των αρμο-
δίων φορέων. Αν συνεχιστεί αυτή η 
επίδειξη ανευθυνότητας, θα πρέπει 
η Πολιτεία να βάζει τους καραντι-
νούχους σε συγκεκριμένους χώρους 
(ξενοδοχεία, ας πούμε), για να τους 
ελέγχει. Διαφορετικά, θα βρεθού-
με ξαφνικά μπροστά στο εφιαλτικό 
ενδεχόμενο να ξαναμπούμε όλοι 
καραντίνα και η καημένη η μικρή 
Μαρία να μην αντέξει αυτήν τη φορά 
την «καραμπίνα».
Υπάρχουν επίσης πολλά «ορφανά» 
κρούσματα. Στην πραγματικότητα, δεν 
είναι καθόλου ορφανά. Γνωρίζουμε 
πολύ καλά τους... γονείς τους, οι οποίοι 
ζουν και βασιλεύουν. Είναι ο Σικκιμετι-
σμός και η Ανευθυνότητα.

ΚΎΠΡΟΦΡΕΝΉΣ

ΠΈΤΡΟΣ Θ. ΠΑΝΤΈΛΊΔΗΣ

«Η ενέργεια των αποστατών 
θα ήταν αποχώρηση από το 

κόμμα ή και από την πολιτική, 
αν για κάποιους λόγους, που 

θα ανέφεραν ή δεν θα κοινο-
ποιούσαν, θα αποχωρούσαν 

από το κόμμα και την κομμα-
τική και πολιτική τους δρα-

στηριότητα»

09.08.2020
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Επειγόντως & εμπράκτως «στρατικοποίηση»...

Λιβυκού χώρου στρατηγικές μεταβολές

ΘΛΙΒΕΡΩΣ απογοητευτική μέχρι 
βαθμού απελπισίας θα ήταν ξανά 
οιαδήποτε απόπειρα παράθεσης 

τής αληθέστερης ερμηνείας όσων εννοούν 
και όσων έχουν όντως στα μυαλά τους, 
οι κυβερνώντες κ.ά. κομματάρχες, όταν 
κάθε τόσο - χρόνια τώρα - σπεύδουν να 
επαναλαμβάνουν, με τους... δημόσιους 
όρκους τους, ότι... δεν θέλουν και ότι 
αποτάσσονται την «στρατικοποίηση» 
τής εκάστοτε κρίσης που μεθοδευμένα 
προκαλεί η επιδρομική βουλιμία της 
Τουρκίας - Κατακτητή, στις θάλασσες, 
στον αέρα και στις στεριές του Ελληνι-
σμού, της Κύπρου και της Ελλάδος, από 
Έβρο, Αιγαίο, Καστελόριζο, μέχρι και τις 
νότιες θάλασσες της Κύπρου.

ΣΤΟ ΚΑΤΩ-ΚΑΤΩ όλοι γνωρίζου-
με και... πρώτοι βεβαίως οι Τούρκοι 
Κατακτητές μελετούν, αντιλαμβάνονται 
και επιμελώς αξιοποιούν, όσα ακριβώς 

εννοούν οι εν εξουσία ημέτεροι, όταν δια-
κηρύσσουν (κι εμπράκτως αποδεικνύουν) 
αφορίζοντας την «στρατικοποίηση» που 
οι ίδιοι έχουν στα μυαλά τους.

Και, συνεπώς, γι’ αυτόν ακριβώς τον 
λόγο οι Τούρκοι Κατακτητές φροντίζουν 
πρωτίστως, κατά την πάγια προτεραιότη-
τά τους, να «στρατικοποιούν» την όποια 
κρίση οι ίδιοι μεθοδεύουν.

- Πάντοτε και εκ των προτέρων προσχε-
διασμένη. Και κλιμακωτά αναπτυσσόμενη.

- Εκμεταλλευόμενοι το κενό «στρα-
τικοποίησης» που οι ίδιοι οι Τούρκοι 
Κατακτητές βεβαιώνονται και βλέπουν 
εμπράκτως ότι αποτελεί τον «απαράβατο 
εθνικό... όρκο» των Ελλήνων (Κύπρου 
και Ελλάδος) αντιπάλων τους...

ΤΟΥΤΗ η πραγματικότητα δύναται 
να ανατραπεί.

Αυτή η Αχίλλειος Πτέρνα μπορεί να 
εκλείψει.

Με αντίστροφη πολιτική:
Με την ελληνική (ελλαδο-κυπριακή) 

απόφαση τής επειγόντως πιο έμπρακτης 
και τολμηρής «στρατικοποίησης».

- Μόνης δυναμένης να... καλμάρει, 
να εξασθενίσει και να αποτρέψει την 
τουρκική «στρατικοποίηση».

ΔΕΝ ΚΟΜΙΖΕΙ γλαύκα εις Αθήνας 
η στήλη.

Αθηναίος τα δίδαξε, αθηναϊστί, ο 
Θουκυδίδης, από τον 5ον αιώνα προ 
Χριστού, με την Ξυγγραφή του «κτήμα 
ες αιεί» της ανθρωπότητας. Για όλους 
(κρίμα τόσο λίγους ανάμεσα στους μα-
κρυνούς απογόνους του) όσοι «βουλήσο-
νται τῶν τε γενομένων τὸ σαφὲς σκο-
πεῖν καὶ τῶν μελλόντων ποτὲ αὖθις 
κατὰ τὸ ἀνθρώπινον τοιούτων καὶ πα-
ραπλησίων ἔσεσθαι, ὠφέλιμα κρίνειν 
αὐτὰ ἀρκούντως ἕξει»... Και το σπου-
δαιότερο: Νυν και ενταύθα:

ΤΟ ΔΙΔΑΞΕ και τώρα, τις τελευταίες 
μέρες του Ιουλίου 2020 αποφασιστικά, 
η Ελλάς στην «κρίση του Καστελορίζου», 
την οποία προκάλεσε η βουλιμία των 
Τούρκων Κατακτητών:

Το ελλα-δικό μας κράτος, με
(α) το Πολεμικό Ναυτικό,
(β) την Πολεμική Αεροπορία,
(γ) τον Στρατό Ξηράς.
Χωρίς να χρειαστεί να ρίξει ούτε ένα 

φυσίγγιο.
ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ και σαφέστατα, αυτού 

του είδους «στρατικοποίηση», είναι το 
κατεπείγον και το πρώτιστο καθήκον 

των εν Λευκωσία κυβερνώντων και 
κομματαρχών:

ΠΡΩΤΟ: Πολεμικό Ναυτικό.
ΔΕΥΤΕΡΟ: Πολεμική Αεροπορία.
ΤΡΙΤΟ: Στρατός Ξηράς.
ΕΠΙ ΤΟΥΤΟΥ: Πόσα άραγε και τι εί-

δους στρατεύματα, οπλικά συστήματα κι 
άλλα μέσα, για επαρκή ένοπλη αμυντική 
θωράκιση ξηράς - θαλάσσης - αέρος, χρει-
άζεται να αποκτήσει ο χώρος του ΚΥΠΡΙ-
ΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ένοπλης αποτρεπτικής 
ισχύος, ως μέρος του γενικότερου συνόλου 
επαρκούς προάσπισης του Ελληνισμού;

- Πειστικής Αποτρεπτικής Ισχύος.
- Ικανής να πείθει, πρώτα και κυρίως, 

τους Τούρκους Κατακτητές.
- Από τον Έβρο ώς τις νότιες θάλασσες 

της Κύπρου ότι:
- Καθίσταται μάταιη η «στρατικοποί-

ησή» τους εναντίον και της Ελλάδος και 
της Κυπριακής Δημοκρατίας;

ΠΟΣΕΣ και τις είδους μονάδες Στρα-
τού, Ναυτικού, Αεροπορίας, κρίνει ως 
αναγκαίες, παρούσες στην Κύπρο, ένα 
κοινό, διακρατικό, Γενικό Επιτελείο Πα-
νεθνικής Άμυνας (ΓΕΠΕΘΑ) στο οποίο 
ανατίθεται από τις δύο κυβερνήσεις 
Αθηνών και Λευκωσίας, η ευθύνη της 

ένοπλης υπεράσπισης όλων των συνόρων 
της Ελλάδος και της Κύπρου και όλων 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων των δύο 
κρατών του Ελληνισμού;

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ, προφανώς και πασί-
γνωστα, τα πρώτιστα, αλλ’ όχι τα μόνα, 
καθήκοντα. Ακολουθεί σειρά άλλων 
σπουδαίων καθηκόντων κοινής δια-
κρατικής πολιτικής:

- Στην διπλωματία, στην οικονομία, 
στην κοινωνική συνοχή, στην ενότητα και 
προπάντων στο πανεθνικό φρόνημα των 
Ελλα-δικών μας και των Κυπρίων μας.

- Κυριώτατα, στην καθημερινή επί 
24ώρου συνεννόηση όλων ανεξαιρέτως 
των συναρμοδίων Αθηνών και Λευκωσίας.

- Καθημερινή επικοινωνία του Προ-
έδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με 
τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Ώστε 
να συνεννοούνται προτού ανακοινώ-
σουν λ.χ. την κατάταξη στο «βήτα» για 
την προφύλαξη απέναντι στον κίνδυνο 
του Κορωνοϊού...

- Καθημερινή επικοινωνία των Υπουρ-
γών Άμυνας, των Υπουργών Εξωτερικών, 
των Υπουργών Οικονομίας, των Υπουργών 
Ενέργειας, των Υπουργών Υγείας, των 
Υπουργών Τουρισμού, των Υπηρεσιών 

Πληροφοριών κ.ο.κ.
- Τόση και τέτοια επικοινωνία ώστε, 

λόγου χάριν, όταν βγαίνει στις εν Αθή-
ναις τηλεοράσεις ο εκάστοτε σύμβουλος 
εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού 
(π.χ. ο ναύαρχος εν αποστρατεία κ. Αλέξ. 
Διακόπουλος) να μη χρειάζεται να τον 
ψάχνουν για διευκρινίσεις αμφιλεγό-
μενων δηλώσεών του οι εν Λευκωσία 
δημοσιογράφοι.

- Τόση και τέτοια επικοινωνία ώστε 
όταν - ο μη γένοιτο - προκύψει έντονη 
και σημαντική διαφωνία μεταξύ των εν 
Ελλάδι και των εν Κύπρω κυβερνώντων, 
να το γνωρίζει αμέσως και πλήρως ο λαός 
σε Ελλάδα και Κύπρο. Για ν’ αποφασίζει 
ποιους και γιατί ψηφίζει στις επόμενες 
εκλογές:

- Για να κρίνει καθημερινά ο λαός 
ποιοι είναι η αξιότεροι, οι ικανότεροι 
και οι προθυμότεροι να πυργώσουν 
αποτελεσματικά την αποτρεπτική ισχύ 
των δύο κρατών του Ελληνισμού απέ-
ναντι στους Τούρκους Κατακτητές. Στην 
Ξηρά, στην Θάλασσα, στον Αέρα, στην 
Διπλωματία, στις Διεθνείς Σχέσεις και 
προπάντων στην Συνοχή της Αντίστασης 
των όπου γης Ελλήνων.

Στη Μέση Ανατολή συντελούνται παλαιόθεν μετα-
βολές που απεικονίζουν κατά ταύτα τον υφιστά-
μενο ανταγωνισμό κρατικών οντοτήτων, μεγάλων 

δυνάμεων και πολιτικών συστημάτων, που διεκδικούν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάρθρωση των εν εξελίξει 
ευρισκομένων διεθνοπολιτικών διαδραματιζόμενων στην 
κρίσιμη αυτή περιοχή.

Η Τουρκία, που προσανατολίζεται σε μια ηγεμονι-
κή εν τοις πράγμασι παρουσία στον ευρύτερο χώρο 
της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, ενεργοποιείται σε μια 

δυναμικά εκδη-
λούμενη παρεμ-
βατικότητα στον 
εμφυλιοπολεμι-
κά ευρισκόμενο 
χώρο της Λιβύης, 
στηρίζοντας ενό-
πλως τις δυνάμεις 
του Φαγιέζ Αλ 
Σάρατζ,  οι οποίες 
αντιμάχονται τον 
Λιβυκό Εθνικό 
Στρατό του Στρα-
τάρχη Χαφτάρ.

Κατά την τρέ-
χουσα περίοδο 
β ρ ι σ κ ό μ α σ τ ε 
ίσως στην κρισι-
μότερη στρατηγι-
κά φάση της σύ-
γκρουσης, όπου 
η πλευρά που θα 
καταλάβει τις γε-
ωπολιτικά κρί-
σιμες περιοχές 
της Σύρτης και 
της Αλ Τζούφρα 
θα μπορέσει να 
ελέγξει, τόσο τις 
πλουτοπαραγω-
γικές πηγές της 
Λιβύης, όσο και 
τις εξελίξεις στον 

ευρύτερο χώρο στη διάρκεια και μετά τον εμφύλιο.
Όπως, όμως, συνήθως συμβαίνει σε ανάλογες συγκρου-

σιακές εξελίξεις, το φαινόμενο εν προκειμένω, όχι μόνο 
δεν περιορίζεται, αλλά διευρύνεται με τη συμμετοχή και 
άλλων δρώντων, όπως πιθανότατα μπορεί να συμβεί με 
την Αίγυπτο. Η τελευταία εκδήλωσε εξαρχής την ανησυχία 
της για τα συγκρουσιακά δρώμενα στην ευρύτερη περιοχή, 
ιδιαιτέρως δε για την ενεργό στρατιωτική εμπλοκή της 
Άγκυρας στο πλευρό του Σάρατζ, αλλά και εξαιτίας του 
γεγονότος της άμεσης γειτνίασης του Καΐρου προς τις 
περιοχές, όπου βρίσκονται εν εξελίξει τα συγκρουσιακά 
δρώμενα.

 παρεμβατική δράση της Άγκυρας εν προκειμένω απο-
σκοπεί αφενός μεν στον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών 
πόρων της Λιβύης, πετρέλαιο και υδρογονάνθρακες, διά 
των οποίων επιδιώκει να αιμοδοτήσει την καταρρέουσα 
οικονομία της, αφετέρου δε να αποκόψει την παρουσία 
τής Αιγύπτου ως συντελεστή εξελίξεων στην περιοχή, 

καθώς και να ελέγξει τις διόδους μετακίνησης πληθυ-
σμών προς την Ευρώπη και τη Δύση, ώστε να εξαγοράζει 
στρατηγικά και οικονομικά και αυτόν της τον ρόλο έναντι 
του δυτικού παράγοντα.

 Στο ίδιο σκεπτικό της τουρκικής στρατηγικής επι-
διώκεται η εδραίωση και διασφάλιση της πορείας του 
Τουρκολιβυκού Μνημονίου Οριοθέτησης Θαλασσίων 
Ζωνών μεταξύ των δύο χωρών, με το οποίο διασφαλίζονται 
πλείστα όσα συμφέροντα και γεωπολιτικές στοχεύσεις 
της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο των κατά τα ανωτέρω τουρκικών στοχεύσεων 
και διαδραματιζομένων και με βάση τις δρομολογημένες 
επιδιώξεις της Άγκυρας στον ευρύτερο χώρο, αλλά και 
δεδομένης της διακηρυγμένης απόφασης της Αιγύπτου 
να παρέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση απόπειρας ανα-
κατάληψης των Σύρτη και Αλ Τζούφρα, ένα πιθανό εν 
προκειμένω σενάριο με βάση τα σημερινά δεδομένα είναι 
να οδηγηθούμε σε μια μικρής ή μεγαλύτερης κλίμακας 
σύγκρουση Καΐρου - Άγκυρας στην περιοχή. Μια τέτοια 
εξέλιξη σαφώς και εξαρτάται από την τουρκική εκτίμηση 
ως προς την αξιοπιστία της υλοποίησης της διακηρυ-
χθείσας πρόθεσης του Καΐρου να παρέμβει στρατιωτικά. 
Σημειώνεται εν προκειμένω ότι το Καΐρο δεν έχει άλλη 
επιλογή, προκειμένου να παραμείνει αξιόπιστη πολιτι-
κά και στρατηγικά δύναμη στην περιοχή, πέρα από την 
αναγκαία παρεμβατική του δράση στην κατά τα ανωτέρω 
ενδεχόμενη εξέλιξη.

 Η Τουρκία αφετέρου λειτουργεί ως δύναμη κατάκτησης 
και κυριαρχίας επιχειρώντας επί δικαίων και αδίκων, 
εμμένοντας στην αρχική της στρατηγική στόχευση για 
μετατροπή της Λιβύης σε προτεκτοράτο της, ενώ ταυτό-
χρονα επιχειρεί να εκτιμήσει το ενδεχόμενο μιας πιθα-
νολογούμενης σύγκρουσης με την Αίγυπτο μετρώντας εν 
προκειμένω τη σχέση κόστους και οφέλους. Στο ως άνω 
πλαίσιο σημειώνουμε πως η τουρκική στρατηγική κατά 
κανόνα, αφού οδηγεί τα πράγματα στα άκρα επιδιώκοντας 
να αποκομίσει όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη για 
την ίδια, εν τέλει συνήθως αποφεύγει την ανάληψη του 
ρίσκου σύγκρουσης με δυνάμεις ανάλογης ισχύος με 
την ίδια, όπως συμβαίνει στην προκείμενη περίπτωση 
με την Αίγυπτο.

Οι παραπάνω εξελίξεις δεν βρίσκονται μακράν 
του ελληνικού γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος, όχι 
μόνο γιατί η ευρύτερη περιοχή της Εγγύς και Μέσης 
Ανατολής περιβάλλει την Ελλάδα, αλλά και γιατί η 
εξέλιξη μιας ενδεχόμενης τουρκο-αιγυπτιακής σύ-
γκρουσης θα επηρέαζε θετικά ή αρνητικά τα επόμενα 
βήματα της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης. Ένα 
ισχυρό πλήγμα έναντι του τουρκικού παράγοντα στη 
Λιβύη από τις αιγυπτιακές δυνάμεις θα αποδυνά-
μωνε την παρουσία της Άγκυρας στη μεσογειακή 
λεκάνη, τόσο γεωπολιτικά, όσο και γεωστρατηγικά, 
ενώ πιθανότατα θα οδηγούσε και σε εσωτερικούς 
δομικούς τριγμούς στο τουρκικό πολιτικό σύστημα, 
συνθήκες και διεργασίες τις οποίες η Αθήνα θα πρέ-
πει ανά πάσα στιγμή να είναι σε θέση να εκτιμήσει 
και να αξιοποιήσει επ’ ωφελεία σαφώς των εθνικών 
συμφερόντων της χώρας.

*Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Διευθυντής 
Κέντρου Ανατολικών Σπουδών, Για τον Πολιτισμό 

και την Επικοινωνία, Πάντειο Πανεπιστήμιο

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

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Ναι, η Ελλάδα δεν έχει, 
πλέον, άλλη επιλογή παρά 

να βρεθεί ένοπλα στο 
πλευρό μας επειδή, αν χαθεί 

η Κύπρος και τουρκέψει, 
θα ακρωτηριασθεί και 
η ίδια. Οι Έλληνες της 
Κύπρου, όμως, γιατί 

επιμένουν να χτενίζονται 
και να περιμένουν από 

άλλους, ή από τον Ύψιστο, 
να πολεμήσουν για χάρη 

τους; Πού είναι ο πολεμικός 
στόλος και η αεροπορία 

μας; Γιατί η Εθνική Φρουρά 
αποδυναμώθηκε; Απάντηση: 
Διότι δεν έχουμε πατριώτες 

ηγέτες με ανάστημα και 
όραμα αλλά σπιθαμιαίους, 

γελοίους, ψηφοθήρες 
κομματάρχες   

«Κατά την τρέχουσα 
περίοδο βρισκόμαστε 

ίσως στην κρισιμότερη 
στρατηγικά φάση της 
σύγκρουσης, όπου η 

πλευρά που θα καταλάβει 
τις γεωπολιτικά κρίσιμες 

περιοχές της Σύρτης 
και της Αλ Τζούφρα θα 

μπορέσει να ελέγξει, τόσο 
τις πλουτοπαραγωγικές 
πηγές της Λιβύης, όσο 
και τις εξελίξεις στον 
ευρύτερο χώρο στη 

διάρκεια και μετά τον 
εμφύλιο»

Η Ελλάδα θα βρεθεί ένοπλα στο πλευρό μας.
Οι Έλληνες της Κύπρου, όμως, γιατί χτενίζονται;

O Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Έλληνα Πρω-
θυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, Αλέξανδρος 
Διακόπουλος, σε συνέντευξή του στον εκλεκτό συ-

νάδελφο, Μάριο Πούλλαδο («Σ», 2.8.2020), ήταν ξεκάθαρος: 
«Η στρατηγική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου, που απορρέει 
από την απαίτηση για πρόληψη και επιτυχή αντιμετώπιση 
μιας κρίσης, όπως επίσης η υποχρέωση προστασίας της 
εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής ανεξαρτησίας και 
των εθνικών συμφερόντων της Κύπρου, αποτελεί ύψιστο 

εθνικό, ηθικό και 
πολιτικό καθήκον 
της Ελλάδος.

»Με λίγα λόγια, 
δεν υπάρχει περί-
πτωση να δεχθεί η 
Κύπρος επίθεση 
και να μη βρεθεί 
ένοπλα η Ελλάδα 
στο πλευρό της. 
Μην ξεχνάτε ότι 
στην Κύπρο βρί-
σκεται μία από τις 
πιο ενισχυμένες και 
άρτια εξοπλισμένες 
Ταξιαρχίες των 
Ελληνικών Δυ-
νάμεων, που εί-
ναι η ΕΛΔΥΚ». Η 
διευκρίνιση του 
Συμβούλου του 
Έλληνα Πρωθυ-
πουργού έγινε μετά 
από αντιδράσεις 
για προηγηθεί-
σα δήλωσή του 
(28.7.2020), ότι η 
εισβολή του τουρ-
κικού ερευνητικού 
σκάφους «Ουρούτς 
Ρέις» στην περιοχή 
του Καστελορίζου 
είναι διαφορετική 

από την εισβολή του «Βάρβαρου» στην κυπριακή ΑΟΖ.
Υπό τις δοσμένες κρίσιμες συνθήκες και με ασυ-

γκράτητη την τουρκική επιθετικότητα, η δήλωση Δι-
ακόπουλου επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα, πέρα από τις 
συμβατικές υποχρεώσεις της, έχει και εθνικό καθήκον 
να υπερασπίζεται την Κύπρο. Έστω και αν συχνά δίνεται 
η πικρή και οδυνηρή εντύπωση ότι «η Κύπρος κείται 
μακράν». Χωρίς να παραγνωρίζονται, βέβαια, διαχρο-
νικά ασήκωτες ευθύνες, κρυψιβουλίες και ανοησίες της 
Λευκωσίας, από τον Μακάριο μέχρι τον Αναστασιάδη.

Κατά καιρούς, η Αθήνα κατηγορείται ότι δεν ενδιαφέρεται 
για την υπεράσπιση της Κύπρου. Πρόσφατα, προτάσσεται 
η απροθυμία της να οριοθετήσει, επιτέλους, την ΑΟΖ της 
με εκείνη της Κύπρου και να ενισχύσει την ένοπλη πα-
ρουσία της στην Κύπρο με τη μεταστάθμευση πολεμικών 
πλοίων και αεροπλάνων σε κυπριακά λιμάνια και στη βάση 
«Ανδρέας Παπανδρέου». Η Αθήνα δεν είναι άμοιρη βαρύ-

τατων ευθυνών, ολέθριων παραλείψεων και εγκλήματος 
(πραξικόπημα) κατά του κυπριακού Ελληνισμού. Αλλά…

Ας μείνουμε στο μέγα θέμα της άμυνας και της ασφάλειας. 
Από το 1974, με κάποιες εξαιρέσεις, οι κυπριακές κυβερ-
νήσεις αδιαφόρησαν, σε βαθμό εθνικού κακουργήματος, να 
ενισχύσουν την ασφάλεια της Κύπρου διά της αμυντικής της 
ισχυροποίησης ως θεμελιώδους υποστηρίγματος διπλωματικών 
χειρισμών. Κλασικό παράδειγμα αμυντικής αχαμπαροσύνης: 
Προ δεκαετίας ανακαλύφθηκε το πρώτο κοίτασμα φυσικού 
αερίου στην ΑΟΖ μας. Στοιχειώδης προβλεπτικότητα έναντι 
αναμενόμενης τουρκικής απειλής επέβαλλε αμέσως ενίσχυση 
της Εθνικής Φρουράς με πολεμικό ναυτικό και αεροπορία.

Τι έπραξαν οι Ισραηλινοί, οι οποίοι ανακάλυψαν φυσικό 
αέριο ταυτόχρονα με την Κύπρο; Διέθεσαν πέραν των 700 εκ. 
δολαρίων για τον σχηματισμό ισχυρής αεροναυτικής δύναμης 
προστασίας των κοιτασμάτων, των εξεδρών και των εγκατα-
στάσεων. Η ανεπαρκής ηγεσία της Κύπρου, πρώτο, επιμένει 
μονότονα σε αδιέξοδες συνομιλίες. Δεύτερο, πιστεύει ανοήτως 
ότι η προστασία των εξεδρών και κοιτασμάτων επαφίεται στις 
ξένες εταιρείες και στις χώρες τους. Τρίτο, αδιαφορεί εγκλημα-
τικά, μέχρι σήμερα, να ενισχύσει οπλικά την Εθνική Φρουρά.

Πρόσφατα, Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ξανά στα πρό-
θυρα πολεμικής σύγκρουσης. Ο Ερντογάν, μετά τον Έβρο, 
επιχείρησε να δοκιμάσει τις αντιδράσεις της Ελλάδας, απο-
στέλλοντας τον τουρκικό στόλο μεταξύ Ρόδου, Καστελορίζου 
κα Κρήτης. Η απάντηση της Ελλάδας ήρθε διά του αρχηγού 
ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Φλώρου: «Πρώτα θα σας κάψουμε και 
μετά θα ρωτήσουμε το όνομά σας», θέση που ενστερνίστηκε, 
ευτυχώς, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Με παρέμβαση της 
προεδρεύουσας της ΕΕ, Γερμανίας, η Τουρκία υπαναχώρησε.

Γιατί; Διότι απέναντί της προτάχθηκε πανίσχυρη ελ-
ληνική αποτροπή. Ο Ν. Αναστασιάδης ανακάλυψε μόλις 
πρόσφατα αυτά που γνωρίζουν και τα μειράκια: Ο κατευ-
νασμός της Τουρκίας δοκιμάστηκε και απέτυχε. Όμως 
αυτή επιμένει να αλωνίζει ανεμπόδιστα και να τρυπά 
ατιμώρητα την κυπριακή ΑΟΖ, επειδή η Κύπρος δεν 
διαθέτει Ένοπλες Δυνάμεις αποτροπής. Ποιοι ευθύνονται;

Όλοι σχεδόν οι Πρόεδροι της Κύπρου υπέχουν βαρύτατες 
ευθύνες. Ανιστόρητοι, ανεπαρκείς, ημιμαθείς, πολιτικάντηδες 
αλλ’ όλοι θητεύοντες στην ολέθρια σχολή κατευνασμού της 
κατοχικής Τουρκίας, ουδέποτε μελέτησαν ή κατανόησαν τούς 
κατ’ εναντίον μας κατακτητικούς στόχους της. Μηρυκάζουν 
γελοιωδώς ένα μόνο «σχέδιο», την επίλυση του Κυπριακού 
διά της αγγλοτουρκοδιζωνικής τερατουργίας, η οποία οδηγεί 
στην τουρκοποίηση του κυπριακού Ελληνισμού.

Τα δισεκατομμύρια που όλοι οι πολίτες εισφέρουμε για 
την άμυνα διοχετεύονται απ’ όλους τους κυβερνώντες στις 
ασωτίες τους. Ναι, η Ελλάδα δεν έχει, πλέον, άλλη επιλογή 
παρά να βρεθεί ένοπλα στο πλευρό μας επειδή, αν χαθεί 
η Κύπρος και τουρκέψει, θα ακρωτηριασθεί και η ίδια.

Οι Έλληνες της Κύπρου, όμως, γιατί επιμένουν να χτε-
νίζονται και να περιμένουν από άλλους, ή από τον Ύψιστο, 
να πολεμήσουν για χάρη τους; Πού είναι ο πολεμικός 
στόλος και η αεροπορία μας; Γιατί η Εθνική Φρουρά 
αποδυναμώθηκε; Γιατί το φρόνημα των Ελλήνων Κυπρίων 
είναι ανύπαρκτο; Γιατί δεν υπάρχει παλλαϊκή συστρά-
τευση για αγώνα απελευθέρωσης; Απάντηση: Διότι δεν 
έχουμε πατριώτες ηγέτες με ανάστημα και όραμα, αλλά 
σπιθαμιαίους, γελοίους, ψηφοθήρες κομματάρχες.  

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ

09.08.2020
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