
Αισθητή αύξηση 
της ανεργίας

βλέπουν οι πολίτες 

• Κλίμα ανασφάλειας και 
αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά το 

εργασιακό μέλλον επικρατεί 
ανάμεσα σε μεγάλη μερίδα 

εργαζομένων, οι οποίοι
προβλέπουν αισθητή αύξηση της 
ανεργίας το προσεχές διάστημα.

• Σύμφωνα με τα ευρήματα 
έρευνας κοινής γνώμης, που 

πραγματοποίησε ο Οργανισμός 
IMR/ Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™ 
για λογαριασμό της «Σημερινής» 

της Κυριακής, περισσότεροι 
από οκτώ στους δέκα (85 %) 

εμφανίζονται πεπεισμένοι πως 
κάτι τέτοιο θα συμβεί σε μεγάλο 
(52 %) ή αρκετό (33 %) βαθμό.

• Έξι στους δέκα εργαζομένους 
δεν θα επιχειρούσαν αλλαγή 
εργοδότη, ακόμη κι αν εκεί 
όπου εργάζονται αυτήν τη 

στιγμή δεν είναι ικανοποιημένοι 
και αισθάνονται ανασφάλεια. 

• Τρεις στους δέκα δηλώνουν 
ότι, προκειμένου να μη χάσουν 

την εργασία τους, θα
αποδέχονταν μείωση μισθού. 

• Μείωση μισθού έχουν 
υποστεί, ήδη, δύο στους δέκα 
εργαζομένους (21 %), ενώ για 
ένα 16 % ο μισθός μειώθηκε 

προσωρινά και έχει επανέλθει. 
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ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
Στη σκιά

των πρωτοκόλλων
η νέα χρονιά
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ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κρύβει κινδύνους
η επέκταση της

αναστολής δόσεων
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Ανησυχία και

συγκρατημένη αισιοδοξία 
από τους μικρομεσαίους
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ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ
ΕΝΤΑΣΗ Η ΑΓΚΥΡΑ
Η Τουρκία κλιμακώνει, 

στα όρια της στρατιωτικής 
εμπλοκής
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Η περιοχή της Μέσης Ανατολής 
μοιάζει με πυριτιδαποθήκη. 
Η Τουρκία δεν είναι πια ο 

μεγάλος ασθενής, αλλά ο μεγάλος 
ταραξίας, τον οποίο κανείς δεν τολμά 
να βάλει σε τάξη. Oι επτά χώρες της 
Μεσογείου και της ΕΕ συναντήθηκαν 
στην Κορσική και την καταδίκασαν 
στα λόγια. Όπως συνήθως. Και η 
Άγκυρα δεν απαντά μόνο ρητορικά, 
αλλά και στην πράξη. Και, μάλιστα, 
στρατιωτικά. Δημιουργώντας τετελε-
σμένα από το Αιγαίο ώς την Κύπρο. 
Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός τι 
μας λέει; Ενώ «παλληκάριζε» εσω-
τερικά, αποκάλυψε τις προάλλες  
ότι είχε προχωρήσει σε μυστικές 
συμφωνίες, αλλά το πρόβλημα δεν 
ήταν εάν εψεύδετο ή όχι ενώπιον 
του ελληνικού έθνους, αλλά ότι τον 
κάρφωσε η Άγκυρα!   
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Οι κόλακες 
του θηρίου…
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ΠΑΙΖΕΙ… ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Δίπολο

υπερδυνάμεων για 
αποφυγή επεισοδίου
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ΒΕΤΟ ΑΠΟ ELIOT
«Σαμποτάζ» στη

συμφωνία εξαγο-
ράς της Noble από 

Chevron 
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ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 
ΕΡΝΤΟΓΑΝ 

Νέα Navtex και
λεκτικός πόλεμος
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

• «Αποτελεί γεγονός ότι η Τουρ-
κία επιχείρησε σε ένα διάλογο με 
την Ελλάδα να συμμετάσχει και 
ο κ. Οζερσάι, όπως κι εγώ. (…) 
Η πρόταση Τσαβούσογλου για 
συμμετοχή Οζερσάι απέδειξε προς 
όλους, ακόμα και σ’ εκείνους που 
δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες και 
ενδεχομένως να έβλεπαν θετικά 
μια τέτοια εξέλιξη, την κακοπι-
στία της τουρκικής πλευράς και 
ότι εκείνο που πραγματικά την 
ενδιαφέρει δεν είναι ο διάλογος 
και η επίλυση των διαφορών».

• «Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ζητούμενο είναι η επανέναρξη 
συνομιλιών από εκεί που έμει-
ναν στο Κραν Μοντανά, ευχή και 
προσδοκία μας είναι, με την πρω-
τοβουλία του ΓΓ των ΗΕ (για νέα 
Πενταμερή), να ανοίξει ο δρόμος 
που θα οδηγήσει το συντομότερο 
στην επανέναρξη ουσιαστικών 
συνομιλιών από εκεί που δια-
κόπηκαν τον Ιούλιο του 2017.

• Για πρόταση Σαρλ Μισέλ για 
σύγκληση διεθνούς διασκέψε-

ως για την Ανατολική Μεσόγειο, 
με τη συμμετοχή της Τουρκίας: 
«Αναμένεται να παρουσιάσει και 
να αναπτύξει σε περισσότερη λε-
πτομέρεια την εν λόγω προσέγ-
γισή του κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψής του στην Κύπρο στις 16 
Σεπτεμβρίου (...) Είμαστε έτοιμοι, 
όπως εξάλλου κατ’ επανάληψιν 
το έχουμε πολύ συγκεκριμένα 
εκφράσει, να συζητήσουμε στο 
πλαίσιο μιας τέτοιας συνάντησης 
την οριοθέτηση των θαλάσσιών 
μας συνόρων με την Τουρκία στα 
βόρεια και δυτικά της Κύπρου, 
στη βάση του διεθνούς δικαίου 
και της σχετικής σύμβασης του 
δικαίου της θάλασσας».

• «Δεν δικαιολογούνται ούτε 
πανηγυρισμοί και μεγαλόστομες 
διακηρύξεις, ούτε μηδενισμοί και 
υποτίμηση των αποφάσεων που 
λήφθηκαν, όσον αφορά τη στάση 
της ΕΕ στο θέμα των τουρκικών 
προκλήσεων».
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•  Η Ελλάδα προσδοκά σε άσκηση με 
το «Ντε Γκωλ», η Κύπρος σε φιλοξε-
νία, οι ΗΠΑ ενισχύονται στρατηγικά 
μέσω Αλεξανδρούπολης, ο Πομπέο 
ήρθε στην Κύπρο και το ΝΑΤΟ βρα-
χυκυκλώνεται    

•  Οι τέσσερεις Βάσεις των ΗΠΑ στην 
Ελλάδα και η αναθεωρητική πολιτική 
της Ρωσίας 

•  Χάνουν οι ΗΠΑ την επίδρασή τους στην 
περιοχή μας ή αλλάζουν στρατηγική;  

•  Υπάρχει ή όχι  έλλειψη εμπιστοσύνης 

από τις ΗΠΑ στην Τουρκία; 
•  Ένα τάγμα στρατιωτών με αναστολή 

στην Αγγλία και… βλέπουμε  
•  Πώς παίζει ο Ερντογάν με το ΝΑΤΟ 

και την ΕΕ  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΣΤΗ «Σ» 

«Σε διάλογο με την Ελλάδα,
η Τουρκία ήθελε τη συμμετοχή
του Οζερσάι και τη δική μου»

Άσκηση Κύπρου - Ισραήλ:
Ο «Ιάσονας» παίρνει τη σκυτάλη από την «Ευνομία»
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Η ανοχή της διεθνούς κοινό-
τητας και των Μεγάλων Δυνάμε-
ων  αποθρασύνει τον Σουλτάνο. 
Αυξάνει τους κινδύνους θερμού 
επεισοδίου. Και τραγικών εξε-
λίξεων. Ούτε τη σταθερότητα 
προάγει, ούτε την ειρήνη. Αλλά 
την ανασφάλεια και τον τρόμο.  
Και η Λευκωσία δίνει μαθήματα 
«υψηλής διπλωματίας». Παρα-
σημοφόρησε τον Λαβρόφ και 
υποδέχθηκε τον Πομπέο. Για-
τί, άραγε, τον παρασημοφόρησε; 
Επειδή κάλυψε, όπως και οι ΗΠΑ, 
την εισβολή της Τουρκίας στη 
Συρία ή επειδή της πούλησε τoυς 
S-400 για να εξουδετερώσει την 
ελληνική πολεμική αεροπορία 
και να αυξήσει με τα όπλα των 
Αμερικανών την απειλή της και 
την κυριαρχία της στην Ανατολική 
Μεσόγειο; Τώρα, δεν θα έπρε-
πε να δώσουμε και άλλον ένα 
μεγαλόσταυρο στον Αμερικανό 
Υπουργό Εξωτερικών; Έτσι θα 
ήταν όλοι happy! Πλην ημών. 
Διότι, ούτε οι μεν, ούτε οι δε τρα-
βούν το αφτί του Ερντογάν. Λόγια, 
λόγια, λόγια. Για τους αφελείς…           

Είμαστε ένα μικρό κράτος με 
δυσανάλογη του μεγέθους μας 
γεωπολιτική και πλέον ενεργει-
ακή σημασία. Και έχουμε απέ-
ναντί μας ένα τουρκικό θηρίο. 
Επιθετικό και αδηφάγο. Πιέζουν, 
λένε, για διάλογο. Πήγαμε πολλές 
φορές στον διάλογο. Και όταν 
του προσφέραμε ως ένδειξη κα-
λής θέλησης τρία δάκτυλα, ήταν 
έτοιμο να μας καταβροχθίσει την 
παλάμη. Και μετά το χέρι ολό-
κληρο. Δεν θέλει ούτε διάλογο, 
ούτε συνεργασία. Σκοπός του 
είναι να μας ταπεινώσει. Να μας 
εξευτελίσει και να μας εξαφανί-
σει.  Εάν η Άγκυρα είναι σήμερα 
αχαλίνωτη, αυτό οφείλεται στην 
πολιτική του εξευμενισμού, που 
υιοθετήσαμε κι εμείς και η ΕΕ 
και οι Μεγάλες Δυνάμεις. Αυτή 
είναι η πολιτική που τροφοδότη-
σε και τροφοδοτεί την τουρκική 
αρπακτικότητα και μας φέρνει 
μιαν ανάσα πριν από την κρίση 
και τον πόλεμο. Και μπροστά σε 
ένα διάλογο αναίμακτης ήττας.  

  Η Τουρκία μια γλώσσα κατα-
λαβαίνει. Αυτήν της αποτροπής και 
του κόστους. Της  ισχύος!  Ένας 
θεμελιώδης τομέας, στον οποίο 
Αθήνα και Λευκωσία έχουν αποτύ-
χει. Και γι’ αυτό πληρώνουμε. Είναι 
καλοί μας φίλοι και ο Λαβρόφ και  
ο Μακρόν και ο Νετανιάχου και 
ο Πομπέο. Όλοι είναι «φίλοι μας»,  
ώς το σημείο που δεν θίγονται τα 
συμφέροντά τους με την Άγκυρα. 
Καμιά Ρωσία, ΗΠΑ, Γαλλία ή το 
Ισραήλ δεν θα μας σώσουν από 
την τουρκική βουλιμία, αν δεν 
αποφασίσουμε πρώτα εμείς ότι 
θέλουμε να σώσουμε τους εαυτούς 
μας και το κράτος μας. Πώς όμως 
να συμβεί κάτι τέτοιο, όταν και οι 
ΗΠΑ και η Ρωσία και η ΕΕ, καθώς 
και ΕΜΕΙΣ οι ΙΔΙΟΙ έχουμε την 
ψευδαίσθηση ότι με το  χάιδεμα,  
την κολακεία και τον κατευνασμό 
θα ημερέψουμε  το θηρίο…

... Συνέχεια από σελίδα 1

ΘΕΣΗ

Το Υπουργείο Οικονομικών των 
ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η Deutsche 
Bank συμφώνησε να πληρώσει 

δύο διακανονισμούς συνολικού ύψους 
583.100 δολαρίων για τη διευκόλυνση 
συναλλαγών που παραβίαζαν κυρώσεις 
σχετικά με την Ουκρανία.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το δη-
μοσίευμα του OCCRP, η μία υπόθεση 
αφορά σε εταιρεία στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του 
OFAC, που επικαλείται το δημοσίευμα, 
η Deutsche Bank θα πληρώσει δύο διακα-
νονισμούς ύψους $157.500 και $425.600 

για κάθε παράβαση, κάτι που ορισμένοι 
θεωρούν ότι είναι ένα αμελητέο ποσό για 
ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει 
ετήσια έσοδα δεκάδες δισεκατομμύρια.

Ο διακανονισμός που αφορά στην Κύ-
προ, σύμφωνα πάντα  με τον OCCRP, έγινε 
αποδεκτός για τα 28.849.038,39 δολάρια 
σε κεφάλαια που η τράπεζα μετέφερε μέσω 
των Ηνωμένων Πολιτειών τον Αύγουστο 
του 2015 για λογαριασμό μιας κυπριακής 
εταιρείας πετρελαίου που είχε πρόσφατα 
οριστεί ως οντότητα η οποία συνδέθηκε με 
ένα άτομο που «συνέβαλε στην κατάσταση 
στην Ουκρανία».

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι, κατά τη 
στιγμή που η DeutscheBank έκανε τη 
συναλλαγή για την εταιρεία στην Κύπρο, 
«είχε λόγο να γνωρίζει» αυτήν την εξέ-
λιξη, δεδομένου ότι «συνέπεσε κοντά» 
με την ημερομηνία κατά την οποία είχε 
μπει στη λίστα.

Ο δεύτερος και μεγαλύτερος διακανο-
νισμός αφορά σε πληρωμές τον Δεκέμ-
βριο του 2014 στην Krayinvestbank, ένα 
ρωσικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που 
είχε μπει στη λίστα για τον ρόλο του στην 
προσάρτηση της περιοχής της Κριμαίας 
της Ουκρανίας.

Μ
ε το ισχυρό δίπολο 
της παγκόσμιας 
δ ι π λ ω μ α τ ί α ς 
επιχειρεί η Λευ-
κωσία να κάνει… 
κουμάντο στην 
τουρκική επιθε-

τικότητα. Η ενεργοποίηση της Ουάσιγκτον 
και της Μόσχας με την εδώ παρουσία, σε 
διάστημα μερικών ημερών, των Λαβρόφ 
και Πομπέο, στέλνει μεν ηχηρά μηνύματα, 
αλλά δεν αποτρέπει επί του παρόντος τα 
ισλαμοφασιστικά τετελεσμένα.

Την ίδια ώρα, το αποτέλεσμα της έβδο-
μης στη σειρά συνόδου των Med 7 στην 
Κορσική, που εξέτασε μόνον το θέμα της 
Τουρκίας, έρχεται να αναβαθμίσει στο μέτρο 
του δυνατού την εργαλειοθήκη Αθηνών 
και Λευκωσίας, που γνωρίζουν πολύ καλά 
ότι ο αγώνας δεν κερδήθηκε.

Παίζει… διάλογος
Η αύξηση των ταχυτήτων της διπλωμα-

τίας και της διεθνούς εμπλοκής για τα όσα 
μόνη η Τουρκία προκαλεί σε Αιγαίο και 
Ανατολική Μεσόγειο αυξάνει  τα ρίσκα.

Ήδη στο πολιτικό παρασκήνιο της 
υψηλής διεθνούς σκηνής αναπτύσσεται 
έντονα η ιδέα για έναν ευρύτερο διάλογο, 
υπό την μορφή διάσκεψης, με τη συμμε-
τοχή των μεγάλων δυνάμεων και όλων 
των επηρεαζόμενων χωρών.

Αυτό από μόνο του δεν ακούγεται και 
δεν είναι κακό. Αυτό, όμως, που προκαλεί 

κρύο ιδρώτα είναι να μπουν οι εμπνευστές 
(βλέπε Σαρλ Μισέλ) στη λογική των κοινών 
προς τα πίσω βημάτων από όλους όσοι  
έχουν ρόλο – αντιμετωπίζοντας θύτη και 
θύματα με την ίδια ακριβώς λογική. Κάτι 
τέτοιο θα ανεδείκνυε τον φόβο να ζητηθεί 
από Κύπρο και Ελλάδα να κάνουν πίσω 
στις ενεργειακές τους πρωτοβουλίες, με 
αντάλλαγμα η Τουρκία να αποσύρει τα 
παράνομα πλοία της. Με μόνους, δηλαδή, 
ζημιωμένους Αθήνα και Λευκωσία.

 
Περί Πομπέο…

Χθες αναμενόταν στην Κύπρο, σε μια 
επίσκεψη αστραπή, ο Υπουργός Εξωτε-
ρικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ 
Πομπέο. Μια κίνηση ματ από το Υπουργείο 
Εξωτερικών και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, 
που όση κριτική και αν δέχεται, κατάφερε 
εντός πενθημέρου να φέρει στην Κύπρο 
τους επικεφαλής της διπλωματίας  των 
δύο υπερδυνάμεων του πλανήτη. Η εδώ 
παρουσία των Λαβρόφ και Πομπέο προ-
φανώς και δεν μπορεί να περνά απαρα-
τήρητη στην παγκόσμια διπλωματική 
σκακιέρα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, από 
τη στιγμή που το «Γιαβούζ» συνεχίζει 
να τρυπά σε αδειοδοτημένο τεμάχιο της 
Κυπριακής ΑΟΖ, αποδεικνύεται αυτή η 
παρουσία ως σημειολογική και όχι πρα-
κτικά αποτελεσματική.

Παρά ταύτα, όπως πληροφορείτο η 
«Σημερινή» από το απόγευμα της Πα-
ρασκευής, η πρόθεση της Λευκωσίας ήταν, 

και προφανώς θα το έκανε, να αναδείξει 
προς τον Αμερικανό συνομιλητή της πως 
η αποκλιμάκωση της έντασης, που μόνη 
της η Άγκυρα δημιουργεί, εξυπηρετεί δύο 
πολύ σημαντικούς στόχους: Την έναρξη 
ενός δομημένου διαλόγου για ένα και 
μόνο ζήτημα, την υφαλοκρηπίδα, μεταξύ 
Αθηνών και Άγκυρας, και, δεύτερον, την 
έναρξη, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες 
στα κατεχόμενα, διαπραγματεύσεων για 
επίλυση του Κυπριακού.

Το τελευταίο, το ενδεχόμενο, δηλαδή, 
νέου γύρου διαπραγματεύσεων από εκεί 
που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, απο-
τελεί - μαθαίνει η «Σ» - το καλύτερο χαρτί 
της Λευκωσίας, που γνωρίζει πλέον καλά 
ότι ο διεθνής παράγοντας δεν βλέπει όποιαν 
άλλη διέξοδο από την οριστική επίλυση 
του πολιτικού προβλήματος.

 
Η τουρκική τακτική…

Ένας αντικειμενικός κριτής των δεδομέ-
νων δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει πως, 
επί του παρόντος, τουλάχιστον, η τακτική 
της Άγκυρας στο πεδίο της… μάχης τής 
εξασφαλίζει πλεονέκτημα. Το οποίο, στη 
βάση της ισχύος, πολλαπλασιάζεται και 
εντείνει την πίεση στα δύο θύματα, την 
Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο Ερντογάν, έχοντας ως καλοκουρδισμένη 
χορωδία σχεδόν το σύνολο του τουρκικού 
Τύπου, επιλέγει την πολεμική ρητορική ως 
μέσο πολιτικής εκμετάλλευσης και επίτευ-
ξης στόχων που πατούν στην πολλαπλάσια 

ισχύ της χώρας του έναντι των αμυνομένων.
Η στρατηγική του προσέγγιση να βάζει 

στον δημόσιο διάλογο, εν είδει απειλητι-
κής προειδοποιήσεως, τον πόνο που θα 
κληθούν να βιώσουν οι λαοί των χωρών 
που τα βάζουν με την Τουρκία, έχει ιδι-
αίτερη σημασία. Προσπαθεί, δηλαδή, να 
φοβερίσει Ελλαδίτες και Κύπριους πολίτες, 
ώστε να επιτύχει τον σκοπό του από μέσα. 
Να πατήσει, με άλλα λόγια, σε ενδεχόμε-
νη αντίδραση των απλών πολιτών που 
προφανώς και δεν θέλουν πόλεμο, ώστε 
να σύρει τις ηγεσίες τους σ’ ένα τραπέζι 
διαπραγμάτευσης, όχι για να κερδίσουν, 
αλλά για να μειώσουν τις ζημιές.

 
Το τέλος ή η αρχή;

Προ μηνός, όταν άρχισε να συζητείται η 
τουρκική βουλιμία, ενώπιον των Υπουργών 
Εξωτερικών των χωρών μελών της Ε.Ε. 
είχε λεχθεί από τη Λευκωσία ότι ήταν η 
αρχή του δρόμου και όχι το τέλος. Και 
υποδεικνυόταν πανταχόθεν ότι το τέλος 
είναι το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 
24-25 Σεπτεμβρίου. Αυτό έφτασε. Και οι 
αποφάσεις θα κριθούν ακριβώς στη βάση 
ότι είναι το τέρμα του δρόμου. Η επιβολή 
κυρώσεων, αφού η Τουρκία απέρριψε 
όλα τα «τελεσίγραφα» που είχε, πρέπει να 
θεωρείται το ελάχιστο. Πιθανή αδυναμία 
της Ε.Ε. να πάρει εκείνες τις αποφάσεις 
τις οποίες υποσχέθηκε, θα έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στις κυβερνήσεις Λευκωσίας 
και Αθηνών.  Θα κριθούν αυστηρά. 

«Καμπάνα» $157.500 στην Deutsche Bank
για συναλλαγές με εταιρεία στην Κύπρο
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όπως κάνουμε κάθε φορά με συνομι-
λητές μας που μπορούν να μεταφέρουν 
μηνύματα προς την Άγκυρα, έτσι ώστε 
να μεταφερθούν συγκεκριμένες θέσεις 
και προσεγγίσεις της Λευκωσίας προς 
τον Πρόεδρο Ερντογάν. Αντιλαμβάνεστε 
ότι τα μηνύματα κατά κύριο λόγο έχουν 
να κάνουν με το Κυπριακό και, πιο συ-
γκεκριμένα, με την ανάγκη επανέναρξης 
των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο 
Κραν Μοντανά αμέσως μετά την εκλογι-
κή διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές, 
τον επιδιωκόμενο στόχο που δεν μπορεί 
να ξεφεύγει του πλαισίου λύσης του κυ-
πριακού προβλήματος, όπως καθορίζεται 
στα ψηφίσματα των Η.Ε., καθώς επίσης 
για την περίκλειστη περιοχή της Αμμο-
χώστου, που οποιαδήποτε κίνηση εκτός 
του πλαισίου των σχετικών ψηφισμάτων 
των ΗΕ είναι καταδικαστέα.

 
Εγγυητής της λύσης το ΣΑ

Αναφερόμενος στο θέμα των εγγυ-
ήσεων, ο κ. Λαβρόφ χαρακτήρισε το 
υφιστάμενο σύστημα ως αναχρονιστι-
κό, τονίζοντας ότι εγγυητής, εφεξής, 
μιας ενδεχόμενης λύσης στο Κυπριακό, 
πρέπει να είναι το ΣΑ των ΗΕ. Θεωρείτε 
ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων με τη 
Ρωσική Ομοσπονδία στο θέμα αυτό;

Είναι γνωστή η θέση μας, η οποία θε-
ωρώ πως για πρώτη ίσως φορά γίνεται 
αποδεχτή σε διεθνές επίπεδο, ότι  είναι 
εκτός του πλαισίου της διεθνούς πραγ-
ματικότητας εν έτει 2020 η Τουρκία να 
διεκδικεί ρόλο εγγυήτριας δύναμης, στην 
μετά τη λύση του Κυπριακού περίοδο, σε 
ένα ΚΜ της ΕΕ. Το Συμβούλιο Ασφαλεί-
ας των ΗΕ δύναται να διασφαλίσει την 
εφαρμογή μιας ενδεχόμενης λύσης του 
Κυπριακού, ανταποκρινόμενο με αυτόν 
τον τρόπο στις όποιες σχετικές με το θέμα 
ανησυχίες.

 
Η πρωτοβουλία Γκουτέρες

Πριν από λίγες μέρες, ο κ. Αντόνιο 
Γκουτέρες εξέφρασε την πρόθεση να 
συγκαλέσει νέα Πενταμερή για το Κυ-
πριακό, μετά τη διεξαγωγή των εκλογών 
στην τ/κ κοινότητα. Ποιες προσδοκίες 
έχετε ή και ποιες προοπτικές διαβλέ-
πετε, ενδεχομένως, όσον αφορά μια 
τέτοια εξέλιξη;

Πρώτα και πάνω απ’ όλα να χαιρετίσω 
το γεγονός ότι ο ΓΓ των ΗΕ έχει εκφράσει 
την πρόθεσή του για κάτι τέτοιο, εξέλιξη 
την οποία θεωρώ ως ιδιαίτερα σημαντική 
και προς την ορθή κατεύθυνση. Φυσικά, 
θα ήταν σαφώς προτιμότερο κάτι τέτοιο 
να γινόταν νωρίτερα, αλλά, δυστυχώς, 
τόσο η τουρκική θέση που εκφράζεται 
εδώ και καιρό για μη επανενεργοποίηση 
του Γενικού Γραμματέα στο Κυπριακό 
πριν από την εκλογική διαδικασία στις 
κατεχόμενες περιοχές, αλλά και η γενι-
κότερη συμπεριφορά της Τουρκίας στην 
Ανατολική Μεσόγειο, δεν επέτρεψαν κάτι 
τέτοιο, παρά τη δική μας ετοιμότητα. Να 
αναφέρω, μάλιστα, ότι η Τουρκία διαφω-
νούσε ακόμη και με τη συνάντηση του ΓΓ 
με τους δύο ηγέτες, που έγινε στο Βερολίνο 
τον Νοέμβριο του 2019, και είχε θέσει 
συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις 
σε σχέση με το αποτέλεσμα της συνάντησης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζητούμενο 
είναι η επανέναρξη συνομιλιών από εκεί 
που έμειναν στο Κραν Μοντανά, ευχή και 
προσδοκία μας είναι, με την πρωτοβου-
λία του ΓΓ των ΗΕ, να ανοίξει ο δρόμος 
που θα οδηγήσει το συντομότερο στην 
επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών 
από εκεί που διακόπηκαν τον Ιούλιο του 
2017.  Από δικής μας πλευράς αυτή εί-
ναι η ξεκάθαρη προσδοκία μας και προς 
αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε, και 
μπορώ να πω ότι αυτή είναι και η θέση 
της διεθνούς κοινότητας.

Ταυτόχρονα, όπως και ο ΓΓ έχει κατ’ 
επανάληψιν  επισημάνει, για να επαναρχί-
σουν οι ουσιαστικές συνομιλίες με πραγ-
ματική προοπτική θετικής κατάληξης θα 
πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο περιβάλ-
λον που θα ενισχύει την όλη προσπάθεια. 
Σε αυτό το πλαίσιο, σε μια, για παράδειγμα, 
άτυπου χαρακτήρα συνάντηση με σύνθε-

ση όπως στο Κραν Μοντανά που στόχο 
θα έχει να ανακοινωθεί η επανέναρξη 
των συνομιλιών, θα πρέπει να υπάρχει 
και μια δέσμευση για τη δημιουργία του 
αναγκαίου κλίματος χωρίς παραβιάσεις, 
προκλήσεις και απειλές που βιώνουμε 
σήμερα, που θα επιτρέπουν στις συνομιλίες 
να έχουν πραγματική προοπτική θετικής 
κατάληξης. Και ακριβώς μέσα από αυτήν 
την προσέγγιση, αν θέλουμε να επαναρ-
χίσουν συνομιλίες, πάντα από εκεί που 
έμειναν στο Κραν  Μοντανά, και να έχουν 
πραγματική προοπτική θετικής κατάληξης, 
θα πρέπει αναμφίβολα να επικρατεί και το 
κατάλληλο κλίμα που θα ενισχύει και τις 
ουσιαστικές διαπραγματεύσεις αλλά και 
τον επιδιωκόμενο στόχο. Όπως προανέ-
φερα, αυτό ζητά και ο ΓΓ των ΗΕ.

 
Άνευ προηγουμένου
κλιμάκωση

Διαπιστώνουμε, σε όλο το εύρος των 
ζητημάτων της εκδιπλούμενης αναθε-
ωρητικής τουρκικής στρατηγικής, την 
αδυναμία ή και την απροθυμία άσκη-
σης ουσιαστικών πιέσεων επί της Άγκυ-
ρας, για αποκλιμάκωση και εξεύρεση 
λύσεων εντός του διεθνούς δικαίου. 
Πώς μπορεί κάποιος να αναμένει ότι 
η Τουρκία θα επιδείξει σύννομη και 
«διαλλακτική» συμπεριφορά, τερμα-
τίζοντας τις συνεχείς παραβιάσεις στην 
Κυπριακή ΑΟΖ και επανερχόμενη στην 
τράπεζα των διαπραγματεύσεων «από 
εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά», 
όπως ζητά η πλευρά μας και ο ΓΓ των 
ΗΕ, και επί τη βάσει του υφιστάμενου 
πλαισίου λύσης, ώστε να επιχειρηθεί 
ένα βήμα υπέρβασης του αδιεξόδου;

Αντιλαμβάνομαι απόλυτα το ερώτημά 
σας και είναι εύλογες οι ανησυχίες σας. 
Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η 
περιοχή βιώνει μιαν άνευ προηγουμένου 
κλιμάκωση της προκλητικής συμπεριφο-
ράς της Τουρκίας. Συμπεριφορά που δεν 
λαμβάνει τίποτα υπόψη, είτε αυτό αφορά 
θέματα εσωτερικής είτε εξωτερικής πολι-
τικής. Ταυτόχρονα, η Τουρκία είναι μια 
μεγάλη χώρα στρατηγικής σημασίας, με 
σημαντική γεωγραφική θέση και στενούς 
οικονομικούς δεσμούς με πολλούς, μετα-
ξύ των οποίων και κράτη της ΕΕ. Η ίδια 
αξιοποιεί τη θέση και την ισχύ της και 
βλέπουμε πώς εργαλειοποιεί, για παρά-
δειγμα, ακόμη και τον ανθρώπινο πόνο 
με τους μετανάστες. Αυτό είναι, καλώς ή 

κακώς, η εξωτερική πολιτική. Μια σκα-
κιέρα με πολλούς παίκτες, εξελίξεις που 
επηρεάζουν και αλληλοσυγκρουόμενα 
συμφέροντα. Θέλει πολλή προσπάθεια και 
επιμονή και αξιοποίηση όλων των μέσων 
ανά πάσα στιγμή. Μέσα από αυτήν την 
προσέγγιση εργαζόμαστε και είναι σημα-
ντικό ότι η διεθνής κοινότητα ασπάζεται, 
σε σχέση με το Κυπριακό, δύο βασικά 
θέματα στην παρούσα συγκυρία: επανέ-
ναρξη συνομιλιών από εκεί που έμειναν 
στο Κραν Μοντανά και συνομιλίες σε ένα 
κατάλληλο περιβάλλον.

 
Η στάση της ΕΕ

Είστε ικανοποιημένος από τις μέχρι 
στιγμής πρωτοβουλίες των εταίρων και 
ειδικότερα από τον ΥΕ κ. Μπορέλ; Και 
ποια είναι η εκτίμησή σας, όσον αφορά 
την τελική έκβαση του θέματος των 
κυρώσεων επί της Τουρκίας;

Να ξεκινήσω λέγοντας ότι σε δύο πε-
ριπτώσεις οι εταίροι μας στην ΕΕ αντα-
ποκρίθηκαν θετικά, στην πρώτη φάση 
με πολιτικά, οικονομικά και διπλωματικά 
μέτρα και στη συνέχεια με στοχευμένα 
μέτρα, δηλαδή κυρώσεις κατά φυσικών 
ή/και νομικών προσώπων που είναι 
υπεύθυνα ή εμπλέκονται στις παράνο-
μες ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΖ 
της Κύπρου.

Και θέλω, επίσης, να αναφέρω ότι ούτε 
εύκολη, ούτε δεδομένη ήταν η στάση των 
εταίρων μας. Ειδικότερα, λαμβάνοντας 
υπόψη ποια χώρα έχουμε να αντιμετω-
πίσουμε, το γεγονός ότι η όποια απόφαση 
της ΕΕ χρειαζόταν ομοφωνία, αλλά και 
τη σημασία της Άγκυρας για την ΕΕ και 
ειδικότερα για κάποια ΚΜ, η απόφαση 
είναι ιδιαίτερης σημασίας. Αναμφίβολα, 
τα πράγματα θα ήσαν πιο δύσκολα, αν η 
Κύπρος δεν ήταν ΚΜ της ΕΕ. Την ίδια 
στιγμή, όμως, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν 
δικαιολογούνται ούτε πανηγυρισμοί και 
μεγαλόστομες διακηρύξεις, ούτε μηδενι-
σμοί και υποτίμηση των αποφάσεων που 
λήφθηκαν. Αν θέλετε, το πιο σημαντικό 
από τις αποφάσεις είναι ότι η ΕΕ στέλνει 
ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία 
ότι οι ενέργειές της είναι καταδικαστέες, 
αλλά, ταυτόχρονα, αποτελεί και μήνυμα 
προς όλους όσοι εμπλέκονται στις εν 
λόγω παράνομες ενέργειες ότι οι πράξεις 
τους έχουν συνέπειες. Και οι κατά καιρούς 
αντιδράσεις της Άγκυρας στις αποφάσεις 
της ΕΕ είναι ένδειξη, αν θέλετε, και του 

γεγονότος, παρά τις περί του αντιθέτου 
κατά καιρούς δηλώσεις από Τούρκους 
αξιωματούχους, ότι οι αποφάσεις της ΕΕ 
ενοχλούν. Και μπορώ να σας πω ότι η 
Τουρκία επιχείρησε, όπως πράττει και 
τώρα, σε διάφορα επίπεδα να αποτρέψει τη 
λήψη αποφάσεων στην ΕΕ. Να σας αναφέ-
ρω, για παράδειγμα, ότι αρκετοί ομόλογοί 
μου μού ανέφεραν ότι τόσο οι ίδιοι, όσο 
και οι Αρχηγοί των Κυβερνήσεών τους 
έγιναν αποδέκτες έντονων παραστάσεων 
από πλευράς Τουρκίας για να μπλοκάρουν 
την υιοθέτηση μέτρων. Όπως ανέφερα, 
χρειάζεται ομοφωνία για τη λήψη τέτοιων 
αποφάσεων και, άρα, ένα μόνο ΚΜ μπο-
ρούσε να μπλοκάρει την απόφαση.

Ταυτόχρονα, όμως, αντιλαμβάνομαι 
απόλυτα το ερώτημά σας και την κριτική 
σας προσέγγιση προς την ΕΕ, για την οποία 
και δημόσια έχω ασκήσει κριτική. Η ΕΕ 
οφείλει και έχει υποχρέωση και συμφέρον 
να επιδιώξει ενεργότερη εμπλοκή στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Πέραν του ότι γινόμα-
στε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς και καλά 
μεθοδευμένης διαδικασίας αμφισβήτησης 
κυριαρχικών δικαιωμάτων Κρατών Μελών 
της ΕΕ, οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας 
στην Κυπριακή ΑΟΖ θέτουν εν αμφιβόλω 
στρατηγικούς σχεδιασμούς της Ένωσης 
αναφορικά με την προοπτική εξασφάλισης 
εναλλακτικών ενεργειακών διαδρόμων. 
Αναμφίβολα, η ΕΕ θα μπορούσε να ήταν 
πιο ενεργά παρούσα και γενικότερα στην 
περιοχή θα έπρεπε να είχε πρωταγωνιστικό 
ρόλο. Η Ανατολική Μεσόγειος γειτνιάζει 
με την ΕΕ και οι Βρυξέλλες οφείλουν να 
έχουν βασικό ρόλο, αφού οι επιπτώσεις 
από τα όποια κακώς έχοντα στην περιοχή 
επιβαρύνουν και την Ευρώπη, είτε αφορά 
στη Λιβύη, στη Συρία, είτε στην ΑΟΖ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι και 
το ξεκάθαρο μήνυμα που μεταφέρου-
με συνεχώς στις Βρυξέλλες και τα ΚΜ. 
Την ίδια στιγμή, και πρέπει να είμαστε 
απόλυτα ειλικρινείς, η ΕΕ αντιμετωπίζει 
αρκετές δυσκολίες και προβλήματα, ενώ 
για πολλά ΚΜ οι εθνικοί σχεδιασμοί και 
βλέψεις είναι υπεράνω οτιδήποτε άλλου. 
Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που και δημόσια 
αναφέρθηκα ότι κρίνεται και η αξιοπιστία 
της ίδιας της ΕΕ και ότι η ΕΕ και τα ΚΜ της 
δεν μπορούν να προσεγγίζουν διαφορετικά 
καταστάσεις ή να επιδεικνύουν επιλεκτικά 
ευαισθησίες, όταν παραβιάζονται βασικές 
της αρχές και αξίες, ειδικά έναντι ΚΜ της. 
Όσον αφορά τις κυρώσεις, αυτό που θα 
ήθελα να αναφέρω, που αγγίζει και πάλι, 
ανάμεσα σε άλλα, την αξιοπιστία της ΕΕ, 
είναι το ότι οι αποφάσεις που λαμβάνουμε 
ως ΕΕ πρέπει να εφαρμόζονται.

Η πρόταση Μισέλ περί
διάσκεψης για τη Μεσόγειο

Πρόσφατα, ο πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ο 
οποίος σύντομα θα επισκεφθεί την 
περιοχή μας, αναφέρθηκε σε πρόταση 
για σύγκληση διεθνούς διασκέψεως 
για την Ανατολική Μεσόγειο, με τη 
συμμετοχή της Τουρκίας. Η κυβέρνηση 
της ΚΔ είναι ενήμερη για τη συγκε-
κριμένη πρόταση και, εάν ναι, πώς την 
αντικρίζει;

 Όντως, ο πρόεδρος του ΕΣ αναφέρθηκε 
σε μια τέτοια προοπτική, αν και αναμένε-
ται να παρουσιάσει και να αναπτύξει σε 
περισσότερη λεπτομέρεια την εν λόγω 
προσέγγισή του κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψής του στην Κύπρο στις 16 Σε-
πτεμβρίου. Πέραν του ότι εξυπακούεται 
ότι σε μια τέτοια συνάντηση θα συμμετέχει 
η Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος 
της ΕΕ,  είμαστε έτοιμοι, όπως εξάλλου 
κατ’ επανάληψιν το έχουμε πολύ συγκε-
κριμένα εκφράσει, να συζητήσουμε στο 
πλαίσιο μιας τέτοιας συνάντησης την ορι-
οθέτηση των θαλάσσιων μας συνόρων με 
την Τουρκία στα βόρεια και δυτικά της 
Κύπρου, στη βάση του διεθνούς δικαίου 
και της σχετικής σύμβασης του δικαίου 
της θάλασσας. Αυτή είναι και κοινή θέση 
της ΕΕ που δεσμεύει όλους μας. Εξάλλου, 
να θυμίσω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία 
είναι το μόνο κράτος της περιοχής που 
έχει οριοθετήσει τα θαλάσσιά του σύνορα 
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Η 
ΕΕ οφείλει και έχει 
υποχρέωση και συμ-
φέρον να επιδιώξει 
ενεργότερη εμπλο-
κή στην Ανατολική 
Μεσόγειο, καθώς, 
πέραν του ότι γινό-

μαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς και 
καλά μεθοδευμένης διαδικασίας αμφι-
σβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων 
Κρατών Μελών της ΕΕ, οι παράνομες 
ενέργειες της Τουρκίας στην Κυπριακή 
ΑΟΖ θέτουν εν αμφιβόλω στρατηγικούς 
σχεδιασμούς της Ένωσης αναφορικά με 
την προοπτική εξασφάλισης εναλλακτικών 
ενεργειακών διαδρόμων, τονίζει  ο ΥΠΕΞ, 
Νίκος Χριστοδουλίδης, επισημαίνοντας 
ότι, στο πλαίσιο αυτό, η ΚΔ αντικρίζει 
θετικά την πρόταση του Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, 
για σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για τη 
Μεσόγειο, προς επίλυση των εντεινόμε-
νων προβλημάτων. Στην προοπτική αυτή, 
όπως σημειώνει, η ΚΔ εκφράζει πλήρη 
ετοιμότητα να συζητήσει με την Τουρκία 
την οριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων 
τους. Όσον αφορά την πρόσφατη επίσκεψη 
του Ρώσου ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, στην 
Κύπρο, υπογράμμισε ότι  έστειλε ξεκάθαρα 
μηνύματα  τόσο για το πλαίσιο λύσης του 
Κυπριακού, όσο και για το θέμα της Αμ-
μοχώστου, σε μια ιδιαίτερα σημαντική και 
κρίσιμη συγκυρία, προσθέτοντας πως το 
μήνυμα που ο Ρώσος ΥΠΕΞ θα μεταφέρει 
στην Άγκυρα συντίθεται σ’ ένα τρίπτυχο:  
την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών 
από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά 
αμέσως μετά την εκλογική διαδικασία στις 
κατεχόμενες περιοχές, τον επιδιωκόμενο 
στόχο, που δεν μπορεί να ξεφεύγει του 
πλαισίου λύσης του κυπριακού προβλή-
ματος, όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα 
των Η.Ε., και την καταδίκη οιασδήποτε 
κίνησης εκτός του πλαισίου των σχετικών 
ψηφισμάτων των ΗΕ για την περίκλειστη 
περιοχή της Αμμοχώστου.

Πώς αποτιμάτε τα αποτελέσματα της 
επίσκεψης Λαβρόφ στην Κύπρο;

Θεωρώ ότι οι συζητήσεις με τον κ. Λα-
βρόφ, που επισκέφθηκε την Κύπρο στο 
πλαίσιο των εορτασμών συμπλήρωσης 
60 χρόνων από την εγκαθίδρυση των δι-
πλωματικών σχέσεων Κύπρου – Ρωσίας, 
ήσαν ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Σε διμερές 
επίπεδο, ανάμεσα σε άλλα, η υπογραφή 
των δύο συμφωνιών αποτελεί απτή από-
δειξη της επιθυμίας μας για ενίσχυση της 
συνεργασίας μας, στη βάση πάντα μιας 
θετικής προσέγγισης, ενώ η συζήτηση 
για το Κυπριακό αλλά και οι δημόσιες 
δηλώσεις του κ. Λαβρόφ, τόσο για το 
πλαίσιο λύσης του κυπριακού, όσο και 
για το θέμα της Αμμοχώστου, στέλλουν 
ξεκάθαρα μηνύματα σε μια ιδιαίτερα ση-
μαντική και κρίσιμη συγκυρία.

 
Ποια μηνύματα ζητήσατε από τον 

Ρώσο ΥΠΕΞ να μεταφέρει στην Άγκυρα;
Είναι γενικά αποδεκτό και δεν μπορεί να 

αμφισβητηθεί από κανέναν ότι η Τουρκία 
και η Ρωσία έχουν μια ιδιαίτερα στενή 
σχέση και, χωρίς υπερβολή, οι επαφές 
των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα είναι 
σχεδόν σε καθημερινή βάση. Σε αυτό 
το πλαίσιο, και λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται 
να συνομιλήσει με την Κυπριακή Δη-
μοκρατία, αξιοποιήθηκε η ευκαιρία της 
παρουσίας του κ. Λαβρόφ στην Κύπρο, 
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με την Αίγυπτο, τον Λίβανο και το Ισραήλ, 
πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου.

 
«Όχι» στην πακετοποίηση 
των ζητημάτων

Το τελευταίο διάστημα διαφαίνεται 
ολοένα και πιο εύγλωττα ότι μια από 
τις επιδιώξεις των Τούρκων είναι η 
πακετοποίηση όλων των προβλημάτων 
– Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό, Ενέργεια, 
Ευρωτουρκικές Σχέσεις -, με τη συμμε-
τοχή των Τουρκοκυπρίων, μέσα από 
μια φόρμουλα «αποαναγνώρισης» της 
ΚΔ. Πώς αντιδρούν Κύπρος και Ελλάδα 
σ’ αυτήν τη μεθόδευση;

 Αποτελεί γεγονός ότι η Τουρκία επι-
χείρησε σε ένα διάλογο με την Ελλάδα να 
συμμετάσχει και ο κ. Οζερσάι, όπως και 
εγώ, έτσι ώστε να συζητήσουμε το θέμα 
των προβλημάτων που προκύπτουν από 
την παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Οφείλω να 
αναφέρω ότι, πέραν του απαράδεκτου 
της τουρκικής πρότασης, η πρόταση του 
κ. Τσαβούσογλου για συμμετοχή του κ. 
Οζερσάι, απέδειξε προς όλους, ακόμα 
και σ’ εκείνους που δεν γνωρίζουν τις 
λεπτομέρειες και ενδεχομένως να έβλεπαν 
θετικά μια τέτοια εξέλιξη, την κακοπιστία 
της τουρκικής πλευράς και ότι εκείνο που 
πραγματικά την ενδιαφέρει δεν είναι ο 
διάλογος και η επίλυση των διαφορών.

 
Έμπρακτη η στήριξη
της Γαλλίας

Κύπρος και Ελλάδα προχώρησαν 
σε μια αναβαθμισμένη σχέση αμυντι-
κής συνεργασίας με τη Γαλλία, σε μια 
προσπάθεια ανάσχεσης της τουρκικής 
επιθετικότητας, καθ’ όσον εμφανίζουν, 
στην παρούσα γεωπολιτική συγκυρία, 
ταύτιση συμφερόντων όσον αφορά τα 
τεκταινόμενα στην Αν. Μεσόγειο αλλά 
και στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσο-
γείου. Μάλιστα, στην ελληνογαλλική 
συμφωνία προβλέπεται, σύμφωνα με 
έγκυρες πληροφορίες, η συμπερίληψη 
και ρήτρας για εκατέρωθεν στρατιωτική 
συνδρομή, εάν μία από τις δύο χώρες 
δεχθεί επίθεση. Η ΚΔ δεν σκέφτεται να 
πράξει κάτι ανάλογο με τους Γάλλους;

 Η Γαλλία αποτελεί μια πολύ σημαντική 
χώρα στην ΕΕ με το δικό της ειδικό βά-
ρος στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Είναι 
γνωστές οι συμφωνίες στις οποίες έχουμε 
υπογράψει με τη Γαλλία σε διάφορους 
τομείς. Αναμφίβολα, η ουσιαστική στήριξη 
της Γαλλίας στα κυριαρχικά δικαιώματα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και η από 
πλευράς της έμπρακτη καταδίκη των 
τουρκικών ενεργειών αποτελεί ένα ση-
μαντικό γεγονός με τη δική του πολιτική 
σημασία και βαρύτητα. Δεν είναι άσχετες 
οι συχνές δημόσιες επιθέσεις του κ. Ερ-
ντογάν προς τη  Γαλλία και τον Πρόεδρο 
Μακρόν. Απ’ εκεί και πέρα, υπάρχει και 
μια άλλη διάσταση για τη Γαλλία, που δια-
δραματίζει σημαντικό ρόλο στη στάση της. 
Πέρα από τις εξαίρετες διμερείς σχέσεις 
και τη συνεργασία μας σε μια πλειάδα 
θεμάτων, διαχρονικά είναι από τις χώρες 
εκείνες που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για 
την Ανατολική Μεσόγειο, αφού, ορθώς 
θεωρούμε εμείς, την προσεγγίζει ως πε-
ριοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας 
τόσο για τα συμφέροντά της, όσο και για 
τα συμφέροντα της ΕΕ.

Στο πολύ συγκεκριμένο ερώτημά σας 
για το θέμα της αμυντικής συνεργασίας, 
να σας παραπέμψω στην πρόσφατη συ-
νάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με 
τον Γάλλο Πρόεδρο στο Παρίσι, όπου λή-
φθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις. Να 
σας θυμίσω επίσης την εν ισχύι συμφωνία 
που επικυρώθηκε πρόσφατα.

 
Όπως έγινε γνωστό από πληροφορί-

ες και δημοσιεύματα, η Γαλλία ζήτησε 
από την ΚΔ μόνιμη στάθμευση γαλλι-
κών πολεμικών αεροσκαφών στη Βάση 
«Α. Παπανδρέου», στο πλαίσιο της αμυ-
ντικής συμφωνίας. Πώς αντιμετωπίζει 
η ΚΔ το γαλλικό αίτημα;    

Όταν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για το 
εν λόγω θέμα, θα τοποθετηθούμε δημόσια.



Ε
νώ οι Τούρκοι συνεχί-
ζουν τις προκλήσεις τους 
σε όλα τα επίπεδα και η 
Ρωσία με τις ΗΠΑ και την 
ΕΕ προσπαθούν να την 
κατευνάσουν, αρχίζει από 
αύριο Δευτέρα η άσκηση 

«Ιάσων» μεταξύ της Εθνική Φρουράς και 
των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων. Η 
άσκηση, που θα διαρκέσει περί τη μία 
βδομάδα, περιλαμβάνει σενάρια που 
αφορούν στην εμπλοκή της ισραηλινής 
πολεμικής αεροπορίας και τον έλεγχο των 
δυνατοτήτων τής κυπριακής αεράμυνας. 
Έχει δεσμευτεί θαλάσσια περιοχή και  το 
επιχειρησιακό σκέλος της άσκησης θα 
εκδηλωθεί στα ανοικτά και στα παράλια 
της Κύπρου και δη στην περιοχή της Πά-
φου. Είναι ακόμη μια εμπειρία για την 
ΕΦ, όμως δεν θα πρέπει τέτοιες διαδι-
κασίες να δημιουργούν ψευδαισθήσεις 
περί αξιόπιστης αποτροπής και ότι το 
Ισραήλ δεν θα σπεύσει να κάνει πόλεμο 
με την Τουρκία για να μας σώσει. Εμείς 
αφενός δεν έχουμε επενδύσει επαρκώς 
στην άμυνα και αφετέρου δεν έχουμε 
αμυντικό σύμφωνο με το Ισραήλ, που 
να καθορίζει ότι η επίθεση σε βάρος της 
μίας χώρας σημαίνει ταυτοχρόνως και 
επίθεση σε βάρος της άλλης. Το Ισραήλ 
έχει αποφασίσει προ καιρού τι θέλει και 
εργάζεται επί τη βάσει του μοντέλου της 
ασφάλειας, σε αντίθεση με την Κύπρο, που 
υιοθετεί το μοντέλο του εξευμενισμού, 
που έφερε τα υφιστάμενα προβλήματα. 
Βήματα προς την κατεύθυνση της απο-
τροπής γίνονται, αλλά δεν είναι αρκετά 
και αποφασιστικά ακόμη.    

Η άφιξη «Ντε Γκωλ» 
Η άσκηση «Ιάσων» έρχεται ως συνέχεια 

της τριμερούς στρατιωτικής συνεργασίας Ελ-
λάδας, Κύπρου, Ισραήλ και της Τετραμερούς 
ασκήσεως «Ευνομία» (Ελλάδας, Κύπρου, 
Γαλλίας, Ιταλίας) που είχε προηγηθεί. Έπο-
νται, προφανώς, και άλλες  λόγω της άφιξης 
του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε 
Γκωλ» στην περιοχή μας. Κυβερνητικές 
πηγές αναφέρουν ότι είναι ευπρόσδεκτο 
στα λιμάνια της Κύπρου, ενώ στρατιωτικοί 
κύκλοι εκτιμούν ότι υπό τις υφιστάμενες 
συνθήκες θα πραγματοποιήσει κοινές 
ασκήσεις με την Ελλάδα σε μια περιοχή, 
όπως η δική μας, που είναι ιδιαιτέρως θερμή 
λόγω της τουρκικής επιθετικότητας αλλά 
και ένεκα της στρατηγικής αναδιάταξης 
των μεγάλων δυνάμεων. 

Οι Βάσεις της Ρωσίας
και τα Δαρδανέλλια 

Η Ρωσία έχει, ήδη, θέσει σε εφαρμογή 
τη δική της αναθεωρητική πολιτική, που 
ξεκινά από τη βόρεια θάλασσα, φτάνει στην 
Ουκρανία και δη στην Κριμαία και από 

τον Καύκασο καταλήγει στη Συρία και στις 
Βάσεις της Ταρτούς και της Λατάκειας. Είναι 
πρόδηλο ότι η Μόσχα μπαίνει ξανά στο 
παιχνίδι. Όμως, παρότι έχει στην περιοχή 
τρία πολεμικά τύπου φρεγατών και ένα 
ζεύγος υποβρυχίων, είναι δύσκολο να 
εμποδίσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ και 
των λοιπών δυτικών στην περιοχή μας 
δυνάμεων. 

Οι Βάσεις των ΗΠΑ
στην Ελλάδα  

Οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο των 
θαλασσών λόγω των επτά στόλων και των 
έντεκα εν ενεργεία  αεροπλανοφόρων τους. 
Εάν δει κάποιος τον χάρτη με τις δυνάμεις 
των ΗΠΑ, των Συμμάχων της και της Ρωσίας, 
διαπιστώνει ότι οι Αμερικανοί έχουν τη δυ-
νατότητα να έχουν περικυκλωμένη τη Ρωσία 
και την ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας  από 
θαλάσσης σε μια στρατηγική πρακτική  κυ-
ριαρχίας στο διεθνές σύστημα. Ο 6ος Στόλος 
με έδρα τη Νάπολη έχει αποστολές εμπλοκής 
στη Μεσόγειο. Αυτήν την περίοδο, οι ΗΠΑ 
θεωρούν ως κεντρική απειλή το Ιράν και ο 
5ος Στόλος κινείται στα στενά του Ορμούζ 
έχοντας ταυτοχρόνως τη δυνατότητα, όπως 
συνέβη με την ελληνοτουρκική κρίση του 
περασμένου Ιουλίου, να πλεύσει σύντομα 
προς την περιοχή μας και να καλύψει μέσω 
του αεροπλανοφόρου «Αϊζενχάουερ» την 
κατάσταση. Ταυτοχρόνως, οι Αμερικανοί, 
όχι μόνο ενισχύουν και εκσυγχρονίζουν τον 
στόλο τους, αλλά ώς το 2023 προγραμματί-
ζουν να εξοπλίσουν τα υποβρύχιά τους με 
υπερηχητικούς πυραύλους ως απάντηση 
στη ρωσική δημιουργία ειδικής μονάδας 
υπερηχητικών πυραύλων που  ανακοίνωσε 
τον Δεκέμβριο του 2019 ο Πρόεδρος Πούτιν 
ως υφιστάμενο των Ρώσων πλεονέκτημα 
σε σχέση με την υπεροχή των ΗΠΑ στη 
θάλασσα και αλλού. 

Πέραν των ανωτέρω, οι ΗΠΑ επιδιώ-
κουν να ελέγξουν τη ρωσική αναθεωρητική 
πολιτική μέσω και της Ελλάδας και δη των 
Βάσεων που διαθέτουν από τη Σούδα ώς 
τη Λάρισα, Βόλο και την Αλεξανδρούπολη. 
Στη Σούδα οι Αμερικανοί διαθέτουν μια 
Βάση που τους επιτρέπει να κινηθούν 
αεροναυτικά, αλλά και με τη χρήση και 

μεταφορά χερσαίων δυνάμεων προς το 
Αιγαίο, το Σουέζ από τη μια ακόμη και 
προς το Γιβραλτάρ από την άλλη. Στη 
Βάση στον Βόλο μπορούν να απλωθούν 
στο Αιγαίο με «μη επανδρωμένα»,  όπως 
λένε, και άλλως πως, την ίδια στιγμή, που 
είναι κοινό μυστικό ότι από τη Βάση στην 
Αλεξανδρούπολη επιδιώκουν να έχουν 
έλεγχο στα στενά των Δαρδανελλίων, στα 
Βαλκάνια και προς την περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας ειδικώς μετά την κατάληψη της 
Κριμαίας από τη Ρωσία. Οι στρατηγικές 
κινήσεις των Αμερικανών στην Ελλάδα 
δείχνουν την επιθυμία τους να έχουν αυξη-
μένο έλεγχο της κατάστασης που επεκτεί-
νεται εύκολα σε ολόκληρη την Ανατολική 
Μεσόγειο ώς το Σουέζ και πέραν αυτού, 
με τη στήριξη και του 5ου Στόλου καθώς 
και των Βρετανικών Βάσεων. Γίνεται, δε, 
αντιληπτό ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν αυξη-
μένη παρουσία στην Ελλάδα λόγω Ρωσί-
ας,  αλλά και ένεκα της μειωμένης πλέον 
εμπιστοσύνης προς την Τουρκία, η οποία 
φλερτάρει με τη Μόσχα και δημιουργεί 
προβλήματα. Προκειμένου να περιορίσουν 
τη δράση της Ρωσίας και να αυξήσουν την 
αποτροπή, οι Αμερικανοί και μόνοι και 
μέσω του ΝΑΤΟ ενισχύουν την Πολωνία 
και τις Βαλτικές χώρες θεωρώντας ότι οι 
χώρες αυτές συνιστούν  σημαντικό πεδίο 
ανάσχεσης έναντι της Ρωσίας. 

Ο Πομπέο και τα συμφέροντα 
της Γαλλίας 

Στην παρούσα φάση, οι ΗΠΑ λόγω της 
στρατηγικής αναδιάρθρωσης δεν έχουν τη 
μόνιμη ναυτική παρουσία του παρελθό-
ντος, την οποία αφενός σπεύδει να καλύψει 
η Τουρκία με την πολιτική της Γαλάζιας 
Πατρίδας και η Γαλλία ένεκα  των δικών 
της ενεργειακών και άλλων συμφερόντων 
με την παρουσία του «Σαρλ ντε Γκωλ». 
Οι ΗΠΑ ενεργούν και διπλωματικά στην 
περιοχή μας, εξ ου και η επίσκεψη του 
Υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο. 
Η όποια όμως εμπλοκή των Αμερικα-
νών γίνεται όταν και αν κρίνουν οι ίδιοι  
σκόπιμο. Όταν δηλαδή το επιβάλλουν τα 
εθνικά τους συμφέροντα. Τα ενεργειακά 
συμφέροντα της Γαλλίας είναι πλέον ισχυρά 

και στη Λιβύη και στην Κρήτη και στην 
Κύπρο και στον Λίβανο. Και δεν φαίνεται 
να έχει πρόθεση να αφήσει την Τουρκία 
να ηγεμονεύσει. Όχι γιατί μας αγαπά, αλλά 
γιατί αυτό επιβάλλουν τα συμφέροντά της. 
Άλλωστε, η νέα γαλλική πολιτική δεν ενοχλεί 
το Ισραήλ, που συνεχίζει να συνιστά έναν 
από τους κεντρικούς πυλώνες ασφάλειας 
των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή. 

Οι δυο όψεις για το ΝΑΤΟ
Αληθές, βεβαίως, είναι ότι η κατάσταση 

στην Ανατολική  Μεσόγειο δεν προκαλεί 
προβλήματα μόνο εντός της ΕΕ, εάν δηλαδή 
θα επιβάλει κυρώσεις ή όχι και ποιες στην 
Τουρκία λόγω της προκλητικής της στάσης 
σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου, 
αλλά και εντός του ΝΑΤΟ. Το πρόβλημα 
πλέον δεν είναι μόνο μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας, αλλά μεταξύ Τουρκίας από τη 
μία και Γαλλίας και Ελλάδας από την άλλη. 
Συν του γεγονότος ότι η Άγκυρα τα βάζει 
και με το Ισραήλ. Συνεπώς, η νεο-οθωμα-
νική πολιτική της Τουρκίας δημιουργεί 
προβλήματα στο ΝΑΤΟ ως συμμαχία και 
συνθήκες συμμαχιών για την αποτροπή 
της επεκτατικής της πολιτικής. Ειδικώς, 
όμως, σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, η συμμαχία 
φοβάται, όπως και η ΕΕ, να μη σπρώξει 
με τις επιλογές της την Άγκυρα ακόμη 
πιο βαθιά στις αγκάλες της Μόσχας, που 
σημαίνει επιτυχία της ρωσικής αναθεωρη-
τικής  πολιτικής. Τα αντικρουόμενα εθνικά 
συμφέροντα εντός του ΝΑΤΟ καθιστούν 
τη συμμαχία αδύναμη να δώσει λύσεις στα 
προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ των 
μελών της. Και δη αυτά μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας. Το ίδιο ισχύει και για την 
ΕΕ. Προσοχή: Εάν από την άλλη Ελλάδα 
και Τουρκία δεν ήταν μέλη του ΝΑΤΟ, 
θα ήταν ή όχι η κατάσταση χειρότερη; 
Εκτιμούμε θα ίσχυε το δεύτερο…

Η λογική του Ερντογάν 
Εάν στο επόμενο διάστημα ώς τις 22 

του μήνα η Τουρκία δεν αλλάξει πολιτική, 
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της επιβολής 
κυρώσεων από την ΕΕ στη σύνοδο της 23ης 
και 24ης του μήνα. Ποιες θα είναι αυτές 
οι κυρώσεις δεν μπορούν να πουν ακόμη 

ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος, που είναι 
χώρες άμεσα ενδιαφερόμενες. Κάποιοι των 
Ευρωπαίων εταίρων θεωρούν ότι, εάν θα 
επιβληθούν κυρώσεις, θα πρέπει να μην 
κλείνουν το παράθυρο στη διπλωματία, 
στη διαμεσολάβηση και στον διάλογο. Η 
άκαμπτη στάση του Ερντογάν έχει λογική: 
Θέλει να προκαλέσει ρήξη στην ΕΕ ή να 
του επιβάλει κυρώσεις, που δεν θα του 
προκαλούν μεγάλο κόστος υπό το πρό-
σχημα ότι, δεν θα πρέπει να διακοπεί η 
οδός του διαλόγου. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο 
αφενός ο Ερντογάν θα εμφανίσει την ΕΕ 
αδύναμη και, αφετέρου, θα εμφανίζεται 
αδικημένος! Δεν είναι η ΕΕ εκείνη που 
θα πρέπει πρώτη να αποφασίσει μέχρι 
πού θα πρέπει να φτάσουν οι κυρώσεις, 
αλλά είναι η Ελλάδα και η Κύπρος που θα 
πρέπει να αποφασίσουν και να υποδεί-
ξουν στους εταίρους τι ακριβώς κυρώσεις 
θέλουν να επιβληθούν. 

Τρεις βασικές κυρώσεις
και βία 

Τρεις είναι οι βασικές κυρώσεις που 
μπορούν να ενοχλήσουν την Άγκυρα: 1. 
Επιβολή εμπάργκο στην πώληση όπλων. 
Γιατί να πουν όχι οι εταίροι μας όταν παρα-
δέχονται ότι η Άγκυρα απειλεί; Τι θα μας 
πουν, ότι έχουν στρατιωτικά συμφέροντα 
και καταπατούν το δίκαιο; Ας το πουν και 
ας εκτεθούν. Ούτως ή άλλως, εάν αυτό επι-
βάλλει ο ρεαλισμός, πολύ περισσότερο θα 
πρέπει να στηριζόμαστε στη συνεργασία με 
τη Γαλλία και με άλλες χώρες με τις οποίες 
έχουμε κοινά συμφέροντα, αντί με την ΕΕ 
ως τέτοια. Αυτό δεν συμβαίνει και τώρα; 2. 
Οικονομικές και τραπεζικές κυρώσεις. Η 
Τουρκία έχει προβλήματα και τραπεζικά 
και νομισματικά με κοινωνικό αντίκτυπο, 
τον οποίο ο Ερντογάν επιδιώκει να καλύπτει 
κάτω από τη ρητορική τού σοβινισμού.  3. 
Λήψη εκ των προτέρων απόφασης ότι εάν η 
Τουρκία προχωρήσει σε θερμό επεισόδιο θα 
ενεργοποιηθεί το άρθρο 42, παράγραφος 7 
των Συνθηκών για παροχή υποστήριξης σε 
κράτος μέλος που δέχεται επίθεση από τρίτη 
χώρα. Βεβαίως, οι περισσότερες χώρες της 
ΕΕ είναι και κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, όπως 
και η Ελλάδα, οπότε υπάρχει συμμαχική 
σχέση με την Τουρκία και ως εκ τούτου 
πρόβλημα ενεργοποίησης του εν λόγω άρ-
θρου. Και αυτό διότι η άμυνα της ΕΕ είναι 
συνδεδεμένη με εκείνην της Συμμαχίας. Επί 
τούτου τονίζονται τα ακόλουθα: Η επίθεση 
καταργεί εκ των πραγμάτων τη συμμαχική 
σχέση και παραβιάζει και το πνεύμα και το 
γράμμα του ΝΑΤΟ και δη το άρθρο 1 της 
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, που παρα-
πέμπει στον σεβασμό της Χάρτας του ΟΗΕ, 
του οποίου τα πρώτα άρθρα απαγορεύουν 
ρητώς τη χρήση βίας. Για παράδειγμα το 
άρθρο 2,4 απαγορεύει ρητώς τη χρήση βίας 
για επιθετικούς σκοπούς, ενώ το άρθρο 51 
την επιτρέπει στη λογική της αυτοάμυνας, επί 
της οποίας στηρίζεται το ΝΑΤΟ και του 42,7.

Η αναστολή για τους
νεοσυλλέκτους  

Επιλογές για την αποτροπή κρίσης και 
εφαρμογής της νομιμότητας υπάρχουν. 
Όμως, δεν αρκεί να αναμένεις από τους 
ξένους μόνο να σου προσφέρουν ασφάλεια 
και το δίκαιο, αλλά θα πρέπει να είσαι σα-
φής και εσύ ως κράτος και έθνος τι θέλεις. 
Δεν μπορείς να μελετάς κατάλογο από 522 
νεοσυλλέκτους για να δώσεις αναστολή 
θητείας για σπουδές στη Βρετανία λόγω 
διδάκτρων. Ήδη γίνεται λόγος για την έγκρι-
ση 150 ώς τώρα που πληρούν τα κριτήρια 
απαλλαγής. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε 
σύνθεση ενός περίπου τάγματος και κάτι 
εν καιρώ ειρήνης. Αντί, δηλαδή, να έχουμε 
ακόμη ένα τάγμα στη γραμμή αντιπαρά-
ταξης, θα έχουμε στη Βρετανία. Χωρίς να 
γνωρίζουμε ακόμη εάν συμπληρωθούν 
ένα ή και δυο τάγματα στρατιωτών με ανα-
στολή θητείας. Και η ευθύνη δεν ανήκει 
στους στρατεύσιμους, αλλά στην Κυβέρ-
νηση, που έλαβε την απόφαση. Υπήρχαν 
άλλοι τρόποι επίλυσης του προβλήματος, 
όπως οι υποτροφίες στους άριστους και 
από το κράτος και από τα πανεπιστήμια. 
Αυτό πάντως που συνέβη δεν είναι μήνυ-
μα ισοτιμίας και αποτροπής. Συνιστά μια 
μορφή ναρκοθέτησης και του «Ιάσονα» 
και της «Ευνομίας»…  
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ΟΙ ΤΈΣΣΈΡΈΙΣ ΒΆΣΈΙΣ ΤΩΝ ΗΠΆ ΣΤΗΝ ΈΛΛΆΔΆ ΚΆΙ Η ΆΝΆΘΈΩΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΆΣ 

Άσκηση Κύπρου - Ισραήλ: Ο «Ιάσονας» 
παίρνει τη σκυτάλη από την «Ευνομία»

ΓΙΆΝΝΟΣ ΧΆΡΆΛΆΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

Η ΕΛΛΆΔΆ ΠΡΟΣΔΟ-
ΚΆ ΣΕ ΆΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΟ 
«ΝΤΕ ΓΚΩΛ», Η ΚΎ-
ΠΡΟΣ ΣΕ ΦΙΛΟΞΕΝΙΆ, 
ΟΙ ΗΠΆ ΕΝΙΣΧΎΟΝΤΆΙ 
ΣΤΡΆΤΗΓΙΚΆ ΜΕΣΩ 
ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ, Ο 
ΠΟΜΠΕΟ ΗΡΘΕ ΣΤΗΝ 
ΚΎΠΡΟ ΚΆΙ ΤΟ ΝΆΤΟ 
ΒΡΆΧΎΚΎΚΛΩΝΕΤΆΙ    

  Χάνουν οι ΗΠΆ 
την επίδρασή τους 
στην περιοχή μας ή 

αλλάζουν στρατηγική  

Υπάρχει ή 
όχι  έλλειψη 

εμπιστοσύνης από τις 
ΗΠΆ στην Τουρκία 

Ένα τάγμα 
στρατιωτών με 
αναστολή στην 

Άγγλία και… 
βλέπουμε  

Πώς παίζει ο 
Έρντογάν με το ΝΆΤΟ 

και την ΈΈ  

13.09.2020
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τη διαμόρφωση του πλέον δυσμενούς εις 
βάρος της τετελεσμένου, στο πλαίσιο της 
τουρκικής στρατηγικής για γκριζάρισμα 
του Αιγαίου, ακρωτηριασμό της ελληνικής 
εθνικής κυριαρχίας και εξοβελισμό της 
Ελλάδας από την Ανατολική Μεσόγειο.  

Όροι… παράδοσης
Ενδεικτικοί, δε, της τουρκικής προκλη-

τικότητας αλλά και του πού το πάνε οι 
Τούρκοι αποτελούν οι όροι που έθεσαν 
προχθές, δια στόματος Χαμί Ακσόι,  εκ-
προσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ, ώστε 
να καταστεί δυνατή η αποκλιμάκωση.  

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο Τούρκος εκ-
πρόσωπος απαίτησε:
1.  Να απομακρυνθούν οι ελληνικές 

στρατιωτικές δυνάμεις από τα νησιά 
του Ανατολικού Αιγαίου.

2.  Να αποστρατιωτικοποιήσει η Ελλάδα 
το Καστελόριζο (Μεγίστη), την Ρω και 
την Στρογγύλη.

3.  Nα θέσει τέρμα στην καταπίεση της «τουρ-
κικής μειονότητας» της Δυτικής Θράκης.

4.  Να αποσύρει τα πολεμικά της πλοία 
της που «απειλούν» το ερευνητικό 
Oruc Reis.

5.   Να υποστηρίξει την πρωτοβουλία του 
ΝΑΤΟ για διαπραγματεύσεις.
Πρόκειται, επί της ουσίας, για όρους 

παράδοσης της Ελλάδας στην τουρκική 
βούληση, προτού καν αρχίσει οιαδήποτε 
«διαπραγμάτευση».  Δεν είναι τυχαίο πως 
ανάλογη τακτική ακολουθούν οι Τούρκοι 
και στο Κυπριακό, όπου, στην ουσία, ζη-
τούν, με εκ των προτέρων αποδοχή των 
παράλογων απαιτήσεών τους, συμφω-
νία σε λύση τουρκικών προδιαγραφών, 
προτού καν αρχίσουν οι διαπραγματεύ-
σεις! Διερωτάται κανείς, αν οι Τούρκοι 
θέτουν τέτοιους όρους στην Ελλάδα μόνο 
και μόνο για να προσέλθουν σε διάλογο, 
ποιες απαιτήσεις θα εγείρουν όταν αρ-
χίσει η διαπραγμάτευση. Γιατί, a priori, 
εάν η Αθήνα αποδεχόταν τις τουρκικές 
απαιτήσεις για έναρξη των συνομιλιών, 
ήταν σαν να προσυπέγραφε τον εθνικό 
και γεωπολιτικό ακρωτηριασμό της, σε 
μια διαδικασία ιστορικής εξαφάνισης 
χωρίς επιστροφή.

Στην πραγματικότητα, η Άγκυρα, ενώ 
υποστηρίζει την επιστροφή στην τράπεζα 
των διαπραγματεύσεων σε μια διαδικασία 
χωρίς όρους και προϋποθέσεις, η ίδια 

εγείρει μια σειρά επονείδιστων και μη 
αποδεκτών προϋποθέσεων για την έναρ-
ξη του διαλόγου.  Οι οποίες, στο σύνολό 
τους, όπως προσημειώθηκε,  αποτελούν 
μέρος τού εφ’ όλης της ύλης διαπραγ-
ματευτικού πακέτου που επιδιώκει να 
ανοιχτεί στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης 
διαπραγμάτευσης. 

Μάζης: Θέμα αποκλεισμού 
του Καστελορίζου 

Ο Ιωάννης Μάζης, καθηγητής Οικονο-
μικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, σχολιάζοντας τις 
τελευταίες τουρκικές κινήσεις, ανέφερε, 
σε παρέμβασή του σε ελληνικά ΜΜΕ, ότι 
σαφώς έχουν παραβιαστεί κυριαρχικά 
δικαιώματα της Ελλάδας, προσθέτοντας  
ότι «δεν ευσταθούν οι απόψεις ότι, ‘αν το 
Oruc Reis φθάσει στα 6 ναυτικά μίλια, 
δεν συμβαίνει και τίποτα! ‘». Αυτά, τόνισε, 
«δεν πρέπει να ακούγονται… Αν φθάσει 
το Oruc Reis στα 6-6,5 ναυτικά μίλια μαζί 
με τα πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν, 
τότε θα κάνει ουσιαστικά αποκλεισμό στο 
Καστελόριζο, αφού κανείς δεν θα μπορεί 
να πλεύσει στην περιοχή». Ο κ. Μάζης 
επεσήμανε, ακόμα, ότι η Τουρκία θα 
προσπαθήσει να αναγκάσει την Ελλάδα 
να πυροβολήσει πρώτη.

Χαρακτήρισε, επιπρόσθετα, ως πολύ 
θετικά τα αποτελέσματα της πρόσφατης 
διμερούς συνάντησης Γαλλίας – Ελλάδας 
στην Κορσική, σημειώνοντας ότι προχω-
ρούν οι συμφωνίες για τους εξοπλισμούς 
και η σύναψη συμφωνίας στρατιωτικής 
συνδρομής, η οποία, αν επιτευχθεί, θα είναι 
μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, ενώ για 
την κοινή δήλωση των επτά μεσογειακών 
χωρών  για τα θέματα της Ανατολικής 
Μεσογείου, επισήμανε ότι ως διακήρυξη 
«είναι πολύ καλή», αλλά, επί του πρα-
κτέου, ουσιαστική βοήθεια προσφέρει 
μόνον η Γαλλία και καμιά άλλη χώρα. 
Ως εκ τούτου, τόνισε, η Ελλάδα πρέπει 
να αξιολογήσει ορθά και να συμμεριστεί 
την εξαγγελία του Εμανουέλ Μακρόν για 
την Pax Mediterranea, υποδεικνύοντας 
ότι μια τέτοια προοπτική θα πρέπει να 
την υποστηρίξει μια ισχυρή στρατιωτική 
δύναμη ή μια ισχυρή στρατιωτική συμ-
μαχία. Τούτου δοθέντος, υπογράμμισε, 
«πρέπει να πάμε γρήγορα πιο κοντά στη 
Γαλλία». 

Επί του 28ου Μεσημβρινού
Εν τω μεταξύ, χθες, το Oruç Reis, 

φερόταν να πλέει  νοτίως της Ρόδου 
και επί του 28ου Μεσημβρινού, εκτε-
λώντας  έρευνες εντός της ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας,  με κατεύθυνση νο-
τιοδυτική προς την Κρήτη.

Το τουρκικό ερευνητικό και ο στολί-
σκος που το συνοδεύει φέρονταν έτοιμα 
να εισέλθουν εντός της ελληνικής ΑΟΖ, 
όπως αυτή ανακηρύχθηκε στην πρό-
σφατη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, 
γεγονός που θα σήμαινε  ουσιαστικά 
de facto κατάργηση της συμφωνίας 
με το Κάιρο.

 Σύμφωνα με πληροφορίες από το 
τουρκικό διαδίκτυο, τόσο το τουρκικό 
σκάφος, όσο και τα πολεμικά πλοία που 
το συνοδεύουν, ανέμεναν την έκδοση νέας 
NAVTEX, πιθανότατα σήμερα. 

Οι τελευταίες τουρκικές κινήσεις 
έχουν σημάνει «κόκκινο συναγερμό» 
στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, που 
βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή 
ετοιμότητα, με στρατιωτικά στελέχη 
να χαρακτηρίζουν, όπως αναφέρει 
ο ελλαδικός Τύπος,  πιο κρίσιμες 
από ποτέ τις επόμενες ώρες, κατά τις 
οποίες «αναμένουμε και την έκδοση 
νέας NAVTEX για το Oruc Reis, όπου 
εκτιμάται πως θα βρεθεί μια «ανάσα» 
από το Καστελόριζο», ή και από άλλες 
περιοχές καθαρής ελληνικής κυριαρχίας.

Στοχοποίηση και
των Δωδεκανήσων 

Φαίνεται, δε, πως η βεντάλια των 
τουρκικών διεκδικήσεων περιλαμβά-
νει πλέον και τα Δωδεκάνησα, όπου, 
σύμφωνα με πληροφορίες, η Άγκυρα 
δεν αποκλείεται να εγείρει και ζήτημα 
«τουρκικής μειονότητας» στα Δωδεκάνη-
σα, όπως το είχε πράξει στο παρελθόν σε 
Διεθνές Συμπόσιο για τους «Τούρκους» 
σε Ρόδο και Κω. 

Τα δέκα σημεία της έγγραφης 
συμφωνίας του Βερολίνου  

Εν τω μεταξύ,  τα σημεία -»κλειδιά» της 
έγγραφης ελληνοτουρκικής συμφωνίας 
του Βερολίνου, στην οποίαν αναφέρθηκε 
ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, αποκάλυψε το Kontra Channel, 
στην εκπομπή του Kontra 24, που συ-

μπαρουσιάζουν  ο Σπύρος Σουρμελίδης 
με την Αναστασία Γιάμαλη.

Το περιεχόμενο της συμφωνίας, που 
αναμένεται να αποτελέσει αφορμή και 
υλικό για έντονες πολιτικές αντιπαραθέ-
σεις, έχει ως εξής:
1.  Επανεκκίνηση των διερευνητικών 

επαφών για τα ζητήματα του Αιγαίου 
από τις οποίες αποχώρησε η Τουρκία 
το 2016.

2.  Διαβουλεύσεις για να συμφωνηθούν 
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

3.  Αποφυγή προκλήσεων. Καμία κίνη-
ση που μπορεί να οδηγήσει σε τριβές 
στρατιωτικού χαρακτήρα.

4.  Καμία προσπάθεια της Τουρκίας να 
δημιουργήσει θέματα που αφορούν 
νησίδες και βραχονησίδες.

5.  Καμία ενέργεια σε ό,τι αφορά έρευνες 
και γεωτρήσεις σε “αμφισβητούμενες 
περιοχές”,  από τις δύο χώρες.

6.  Προετοιμασία συνάντησης Μητσοτάκη 
- Ερντογάν τον Σεπτέμβριο στον ΟΗΕ.

7.  Προετοιμασία πενταμερούς διάσκεψης 
για το Κυπριακό, αλλά και για την δια-
μόρφωση του μηχανισμού διανομής 
του ενεργειακού πλούτου στην Κύπρο, 
ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη συμ-
μετοχή των Τουρκοκυπρίων χωρίς 
προϋποθέσεις. 

8.  Εξασφάλιση της συνέχειας της χρηματο-
δότησης της Τουρκίας για τη διαχείριση 
της προσφυγικής κρίσης.

9.  Έναρξη ευρωτουρκικών συνομιλιών για 
την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης 
ΕΕ-Τουρκίας και για την απελευθέρωση 
της βίζας για τους Τούρκους πολίτες.

10.  Καμία κύρωση από την ΕΕ προς την 
Τουρκία για τη μετατροπή της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί.

Ειδικότερα, για το σημείο 7 της συμ-
φωνίας, που αφορά στο Κυπριακό και 
στα θέματα της ενέργειας, εγείρονται 
μια σειρά ερωτημάτων: Α) Ποιος θα 
είναι αυτός ο μηχανισμός διανομής του 
ενεργειακού πλούτου στην Κύπρο και 
πώς θα διαμορφωθεί και θα λειτουργεί 
θεσμικά; Β) Τι σημαίνει και ποια μορφή 
θα διαλαμβάνει η ισότιμη συμμετοχή 
των Τουρκοκυπρίων; Γ) Η Λευκωσία 
ήταν ενήμερη και σύμφωνη για το συ-
γκεκριμένο σημείο της συμφωνίας και, 
εάν ναι, βάσει ποιων προσυμφωνηθέ-
ντων δεδομένων;

Κ
ρίσιμες είναι οι επόμε-
νες μέρες όσον αφορά 
την προκαλούμενη, από 
την Τουρκία, κρίση στο 
Αιγαίο και στην Ανατο-
λική Μεσόγειο, καθώς 
η Άγκυρα, με επίκεντρο 

το σύμπλεγμα της Μεγίστης, κλιμακώ-
νει την επιθετικότητά της, εξωθώντας την 
αντιπαράθεση στα όρια της στρατιωτικής 
εμπλοκής. 

Όπως διαφαίνεται, η Τουρκία, εκμεταλ-
λευόμενη τις «πλάτες» του ΝΑΤΟ και την 
εσκεμμένη… αμφιθυμία των Βρυξελλών, 
επιχειρεί να σύρει την Ελλάδα, είτε υπό το 
κράτος μιας ασφυκτικής και δύσκολα δια-
χειρίσιμης, πολιτικά,  στρατιωτικής πίεσης, 
είτε υπό τον… όλεθρο  μιας ανεπιθύμητης 
θερμής εμπλοκής,  σε μια εφ’ όλης της 
ύλης διαπραγμάτευση, όπου η ίδια έχει 
να κερδίσει και η Αθήνα, αναπόφευκτα, 
να χάσει. Και να χάσει, όχι, βεβαίως, 
υποχωρώντας σε κάποια σημεία της 
ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης, αλλά 
αποδεχόμενη το ξήλωμα του ιστού της 
εθνικής της κυριαρχίας,  που θα σήμανε, 
ipso facto, την αρχή της γεωπολιτικής 
της εξαφάνισης και την απομείωση της 
κρατικής της οντότητας.  Θα πρόκειται, 
δηλαδή, για ήττα και υποχώρηση ιστορικο-
υπαρκτικού χαρακτήρα και μεγέθους, η 
οποία θα διαφοροποιήσει άρδην, υπέρ 
των τουρκικών συμφερόντων, το status 
quo στην περιοχή, καθιστώντας δυνατές τις 
επιδιώξεις της Άγκυρας για περιφερειακή 
και μεσογειακή ηγεμονία. 

Με νέα NAVTEX  το Oruc Reis, τη συ-
νοδεία πολεμικών πλοίων του τουρκικού 
στόλου, οδεύει στο Καστελόριζο, με όλες 
τις εκτιμήσεις να το φέρουν μιαν «ανάσα» 
από τα έξι ελληνικά ναυτικά μίλια, εκεί 
που θα βρεθεί σήμερα, σε μια ενέργεια 
υψηλού συμβολισμού, η Πρόεδρος της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, Αικατερίνη Σα-
κελλαροπούλου, για τον εορτασμό της 77ης 
Επετείου Απελευθέρωσης της Νήσου.

Ακόμη, όμως, και αν οι Τούρκοι δεν 
προβούν σε παραβίαση των 6 ν.μ., η ενέρ-
γειά τους θα συνιστά, εκ των πραγμάτων, 
ναυτικό αποκλεισμό του συμπλέγματος 
και κατακόρυφη κλιμάκωση της αμφι-
σβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας, 
που θα αναγκάσει την Αθήνα είτε να 
αντιδράσει δυναμικά, είτε να αποδεχτεί 
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Αυξάνει την ένταση η Άγκυρα 

ΟΡΟΥΣ… ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΘΕΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η ΤΟΥΡΚΙΑ, ΜΟΝΟ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ 
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Θα πρόκειται, δη-
λαδή, για ήττα και 

υποχώρηση ιστορι-
κο-υπαρκτικού χαρα-
κτήρα και μεγέθους, 

η οποία θα διαφο-
ροποιήσει άρδην, 

υπέρ των τουρκικών 
συμφερόντων, το 

status quo στην πε-
ριοχή, καθιστώντας 

δυνατές τις επιδι-
ώξεις της Άγκυρας 

για περιφερειακή και 
μεσογειακή ηγεμονία 
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Κ
αμία πλέον διάθεση της 
Τουρκίας για διάλογο με 
την Ελλάδα και προσπά-
θεια για αποκλιμάκω-
ση της έντασης στην 
Aνατολική Μεσόγειο. 
Ενώ αξιωματούχοι της 

Άγκυρας προκαλούν καθημερινά σε όλα 
τα επίπεδα, αγνοώντας τις προειδοποιή-
σεις της Δύσης.

Χθες Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, έληξε 
η Navtex για το Oruc Reis και όλα τα βλέμ-
ματα είναι στραμμένα στη γειτονική χώρα 
εν αναμονή της επόμενης κίνησης, που, 
όπως όλα δείχνουν, θα περιλαμβάνει νέα 
Navtex (τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που 
η εφημερίδα οδηγείτο στο τυπογραφείο 
δεν είχε εκδοθεί νέα Navtex). Άλλωστε, ο 
Τούρκος ΥΠΕΞ, ΜεβλούτΤσαβούσογλου, 
στις 29 Αυγούστου είχε δηλώσει ότι το Oruc 
Reis θα παραμείνει στην Αν. Μεσόγειο 
για 3 μήνες. Μάλιστα, είχε ξεκαθαρίσει 
πως θα εκδίδονται συνέχεια «τμηματικές» 

Navtex έως τα τέλη Νοεμβρίου.
Σε κάθε περίπτωση η Άγκυρα δεν 

μένει μόνο στις Navtex του Oruc Reis, 
αφού εξέδωσε νέα Navtex,  με την οποία 
δεσμεύει περιοχή βόρεια της Κύπρου για 
άσκηση με πραγματικά πυρά από τις 12 
έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, στη 
δεσμευμένη περιοχή περιλαμβάνεται 
και μέρος από τα Κατεχόμενα, τα οποία 
θα λειτουργήσουν ως βάση της άσκησης 
αυτής του τουρκικού στόλου.  Μάλιστα, η 
επικοινωνιακή αντεπίθεση συνεχίστηκε 
και την Παρασκευή με την Τουρκία, μέσω 
ανάρτησης του τουρκικού Υπουργείου 
Άμυνας, στο twitter, σημειώνει ότι «τα 
ερευνητικά πλοία Oruc Reis και Barbaros, 
τα οποία συνεχίζουν τις σεισμικές δρα-
στηριότητες έρευνας και γεώτρησης στη 
Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική 
Μεσόγειο, και τα τρυπάνια ‘Γιαβούζ’ και 
‘Φατίχ’, εξακολουθούν να συνοδεύονται 
και να προστατεύονται από τις ναυτικές 
δυνάμεις μας».

«Οι Έλληνες να σωπάσουν, αν 
δεν θέλουν να γίνουν… μεζές»

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας την Πα-
ρασκευή το βράδυ προχώρησε σε νέες 
εμπρηστικές δηλώσεις λέγοντας πως η 
Ελλάδα πρέπει να «σωπάσει, για να μη 
γίνει μεζές για τα συμφέροντα των άλλων».

Συγκεκριμένα, κατά την ομιλία του σε 
κέντρο εκπαίδευσης Ταξιαρχίας του Πε-
ζικού, ο Χουλουσί Ακάρ δεν αναφέρθηκε 
μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Γαλλία.

Όπως είπε «για να πέσει η ένταση στην 
Ανατολική Μεσόγειο αρκεί να σωπάσουν 
κάποιοι. Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. 
Απλώς να σωπάσουν. Όσοι μπαίνουν σε 
συνωμοσίες εναντίον της Τουρκίας, όπως 
έχει γίνει και στο παρελθόν, θα πάθουν 
την ίδια ζημιά που έπαθαν στο παρελθόν».

Αδιανόητοι όροι του τουρκι-
κού ΥΠΕΞ: «Εμείς είμαστε τα 
θύματα της Ελλάδας»

Την τελική διακήρυξη των επτά ηγετών 

των χωρών του νότου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατήγγειλε το τουρκικό Υπουργείο 
Εξωτερικών ως «προϊόν προκατάληψης».

«Τα στοιχεία που περιέχονται στην τελι-
κή διακήρυξη σε σχέση με την Ανατολική 
Μεσόγειο και το ζήτημα της Κύπρου είναι 
προϊόντα προκατάληψης, δεν συνδέονται 
με την πραγματικότητα και στερούνται 
νομικής βάσης», υποστήριξε σε ανακοί-
νωσή του ο εκπρόσωπος του τουρκικού 
Υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσόι.

Ο Τούρκος εκπρόσωπος υποστήριξε 
επίσης πως η Άγκυρα εξακολουθεί να 
είναι ανοικτή σε συνομιλίες με την Ελλάδα 
χωρίς προϋποθέσεις.

Ο Ακσόι αναφέρει στην ανακοίνωσή 
του πως η Ελλάδα πρέπει «να καθίσει 
χωρίς προϋποθέσεις στο τραπέζι των δι-
απραγματεύσεων με την Τουρκία», ώστε 
να επιτευχθεί διάλογος και συνεργασία 
στην περιοχή και προσθέτει πως η Αθήνα 
πρέπει να αποσύρει τα πολεμικά πλοία της 
από την περιοχή γύρω από το τουρκικό 

ερευνητικό σκάφος Oruc Reis, ώστε να 
αποκλιμακωθούν οι εντάσεις.

«Ασπίδα» από ευρωπαϊκό 
Νότο, ΕΕ και ΗΠΑ απέναντι 
στις τουρκικές προκλήσεις

Όλα τα παραπάνω καθιστούν ξεκάθα-
ρο πως η Τουρκία αντιδρά νευρικά και 
σπασμωδικά στην πλήρη στήριξη που 
παρείχε ο Ευρωπαϊκός Νότος, η ΕΕ, αλλά 
και οι ΗΠΑ στις προκλήσεις της Άγκυρας 
στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι MED7 έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα 
στον Ερντογάν, σχετικά με τη στάση της 
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά 
και την πλήρη στήριξη προς την Ελλάδα 
και Κύπρο.

Παράλληλα ο Γάλλος Πρόεδρος με 
ανάρτησή του στο twitter κατέστησε σα-
φές προς την Άγκυρα ότι η Γαλλία «βλέ-
πει» τη Μεσόγειο ως θάλασσα όπου θα 
επικρατεί μόνο ειρήνη και σταθερότητα. 
«Pax Mediterranea» ήταν το λακωνικό 
μήνυμα του Γάλλου Προέδρου στο twitter, 
παραφράζοντας το περίφημο Pax Romana 
(Ρωμαϊκή ειρήνη), που επικρατούσε την 
εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Στο κείμενο των συμπερασμάτων 
(Διακήρυξη της Αζαξιό) της MED7  και 
συγκεκριμένα στην παράγραφο 6 που 
αφορά την ειρήνη και τη σταθερότητα στη 
Μεσόγειο, οι ηγέτες εκφράζουν την πλήρη 
στήριξη και αλληλεγγύη τους στην Ελλάδα 
και την Κύπρο για τις επανειλημμένες 
παραβιάσεις κυριαρχίας και κυριαρχικών 
δικαιωμάτων, όπως και για τις επιθετικές 
ενέργειες της Τουρκίας.

Καλούν όλες τις χώρες της περιοχής να 
συμμορφωθούν με το Διεθνές Δίκαιο, και 

συγκεκριμένα με το Διεθνές Δίκαιο της 
Θάλασσας, και ενθαρρύνουν όλες τις πλευ-
ρές να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω 
του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης.

Όπως φάνηκε, μάλιστα, από το κείμενο 
της διακήρυξης των MED7, οι ηγέτες του 
Νότου, εμμέσως καλούν τους εταίρους 
τους της ΕΕ, στη Σύνοδο Κορυφής στις 
24 και 25 Σεπτεμβρίου να υιοθετήσουν 
κυρώσεις που να επεκταθούν ακόμη πε-
ρισσότερο στο οικονομικό πεδίο. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται στη διακήρυ-
ξη για την Τουρκία, «εάν δεν τερματίσει 
τις μονομερείς της δραστηριότητες, η ΕΕ 
είναι έτοιμη να καταρτίσει έναν κατάλογο 
περαιτέρω περιοριστικών μέτρων που θα 
μπορούσαν να συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2020».

Μήνυμα Πομπέο στην Τουρκία
Την ίδια στιγμή, επίλυση της διαμάχης 

που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας μετά και τις συνεχιζόμενες προ-
κλήσεις της Άγκυρας με τις αλλεπάλληλες 
εκδόσεις Navtex και την παρουσία του 
Oruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα 
με διπλωματικό και ειρηνικό τρόπο ζήτησε 
με δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο 
Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ 
Πομπέο.

Ειδικότερα, ο Πομπέο απευθύνει έκ-
κληση να αποχωρήσουν τα πολεμικά 
πλοία από την περιοχή για να λάβουν 
χώραν οι συνομιλίες.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης μίλησε 
και για την επίσκεψή του στην Κύπρο, 
τη μερική άρση του εμπάργκο όπλων 
αλλά και την αμερικανική στρατιωτική 
παρουσία στο Αφγανιστάν.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ «ΟΜΠΡΈΛΑ» ΥΠΈΡ ΤΉΣ ΈΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΈΈ ΚΑΙ ΉΠΑ, ΑΛΛΑ Ή ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΈΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΈΙ! 

Νέα Navtex και λεκτικός πόλεμος 
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Η ΆΓΚΥΡΆ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΜΌΝΌ 
ΣΤΙΣ NAVTEX ΤΌΥ ORUC REIS, 
ΆΦΌΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΝΕΆ NAVTEX, 
ΜΕ ΤΗΝ ΌΠΌΙΆ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΠΕ-
ΡΙΌΧΗ ΒΌΡΕΙΆ ΤΗΣ ΚΥΠΡΌΥ 
ΓΙΆ ΆΣΚΗΣΗ ΜΕ ΠΡΆΓΜΆΤΙΚΆ 
ΠΥΡΆ ΆΠΌ ΤΙΣ 12 ΕΩΣ ΤΙΣ 14 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΌΥ

Η γερμανική Bουλή συζήτησε την 
περασμένη Παρασκευή, μετά από 
αίτημα του κόμματος «H Αριστε-

ρά», τις συνέπειες που προκύπτουν από 
την καταστροφή του προσφυγικού καταυ-
λισμού στη Μόρια. Η Αριστερά ζήτησε την 
υποδοχή όλων των 13.000 προσφύγων 
της Λέσβου στη Γερμανία, σε περίπτωση 
που τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν είναι 
πρόθυμα να δεχτούν και αυτά πρόσφυγες. 
«Στη Μόρια τυλίχτηκαν οι αξίες της ΕΕ 
στις φλόγες», δήλωσε ο συνπρόεδρος της 
Κ.Ο. του κόμματος ΝτίτμαρΜπαρτς σε 
συζήτηση μιας ώρας, η οποία διακόπηκε 
από πολλές παρεμβάσεις. 

«Η συμπεριφορά σας
δεν είναι χριστιανική»

Στην παρέμβασή του ο Υπουργός Εσω-
τερικών Χορστ Ζεεχόφερ επεσήμανε ότι 
η Γερμανία, σε στενό συντονισμό με την 
ελληνική Κυβέρνηση, ήδη βοηθά στην πε-
ρίθαλψη των άστεγων προσφύγων. Δέκα 
ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης 
της Γερμανίας, είναι έτοιμες να δεχτούν 
400 προσφυγόπουλα. Ο κ. Ζεεχόφερ επε-
σήμανε, επίσης, ότι από το 2015 η Γερμα-
νία έχει δεχθεί περίπου 1,7 εκατομμύριο 
πρόσφυγες. Καθημερινώς γίνονται δεκτοί 
300 έως 400 πρόσφυγες αιτούντες άσυλο. 
«Πλησιάζουμε ξανά τους υψηλούς αριθμούς 
του παρελθόντος», δήλωσε.

Ταυτόχρονα, επεσήμανε την αναγκαι-
ότητα ευρωπαϊκής λύσης στο ζήτημα των 
προσφύγων. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει 
«ολιστικές προτάσεις» στις 30 Σεπτεμβρίου, 
είπε. Προς το παρόν, οι γρήγορες λύσεις 
στο προσφυγικό επιτυγχάνονται στην ΕΕ 
«με εκείνους που είναι έτοιμοι να δείξουν 
αλληλεγγύη». Ένα παγκόσμιο πρόβλημα 
δεν μπορεί να λυθεί εθνικά αλλά μόνο σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, τόνισε. 
Προηγουμένως στην ομιλία του ο κ. Μπαρτς 
είχε χαρακτηρίσει «σκάνδαλο» την απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών και μέλους της 
βαυαρικής Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης 
να απαγορεύσει σε γερμανικούς δήμους 
να δεχτούν πρόσφυγες από την Ελλάδα. «Η 
συμπεριφορά σας δεν είναι χριστιανική, 
η συμπεριφορά σας είναι απάνθρωπη», 
δήλωσε ο Ντίντμαρ Μπαρτς.

Πράσινοι: Η Γερμανία πρέπει 
να πρωτοστατήσει

Ως «αναμενόμενη καταστροφή» χα-
ρακτήρισε την πυρκαγιά στη Μόρια η 
εκπρόσωπος της Κ.Ο. των Πρασίνων για 
προσφυγικά θέματα, Λουίζε Άμτσμπεργκ. 
Ενώ κατήγγειλε ότι το σημερινό ευρωπαϊκό 
σύστημα ασύλου είναι «βαθιά μη αλληλέγ-
γυο», κατηγόρησε τη γερμανική κυβέρνηση 
πως απέτυχε στον ρόλο της γερμανικής 
προεδρίας της ΕΕ επειδή, όπως υποστήριξε, 
δεν έδωσε προτεραιότητα στο προσφυγικό 
ζήτημα. «Τώρα ψάχνουμε τη μεγάλη λύση 
αντί να βοηθήσουμε», δήλωσε. «Είμαστε 
πεπεισμένοι», πρόσθεσε, «ότι η Γερμανία 
πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία, ώστε 
να ακολουθήσουν και άλλοι».

Με έντονο τρόπο το εθνικιστικό και 
ξενοφοβικό κόμμα Εναλλακτική για τη 
Γερμανία (AfD) αντιτάχθηκε στην υποδοχή 
προσφύγων από τη Λέσβο. «Γιατί πρέπει 
η Γερμανία να ανταμείψει με κοινωνικές 
παροχές οικονομικούς πρόσφυγες και εκ-
βιαστές;», αναρωτήθηκε ο εκπρόσωπος της 
Κ.Ο. για θέματα Εσωτερικής Πολιτικής Γκό-
ντφριντ Κούριο. «Η Γερμανία δεν είναι ένας 
διεθνής οργανισμός βοήθειας. Το καθήκον 
της κυβέρνησης είναι να εκπροσωπεί τα 
συμφέροντα του γερμανικού λαού», είπε.

Το SPD κατηγορεί την
Κομισιόν για καθυστέρηση

Γρήγορες λύσεις για τους παθόντες 
της φωτιάς στη Μόρια και επί τόπου 

βοήθεια ζήτησαν οι ομιλητές των Σο-
σιαλδημοκρατών. «Η Ελλάδα δεν είναι 
μόνη», επεσήμανε στα Ελληνικά από το 
βήμα του κοινοβουλίου ο βουλευτής του 
SPD ΧέλγκεΛιντ. Η δε εκπρόσωπος για 
θέματα Εσωτερικής Πολιτικής της Κ.Ο. των 
Σοσιαλδημοκρατών Ούτε Φογκτ τόνισε 
ότι «δεν θα πρέπει να γίνει ξανά ανεκτό 
σε ευρωπαϊκό έδαφος να υπάρχει ένας 
καταυλισμός όπως η Μόρια. Οι 13.000 
πρόσφυγες θα πρέπει γρήγορα να κατα-
νεμηθούν σε χώρες της ΕΕ». Η κ. Φογκτ 
κατηγόρησε την Κομισιόν για «πολιτι-
κή ολιγωρία». «Αυτό είναι επαίσχυντο», 
δήλωσε, προσθέτοντας ότι «η Πρόεδρος 
της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάι-
εν θα έπρεπε να είχε δείξει περισσότερη 
ενεργητικότητα στην πολιτική ασύλου». 
Άλλοι Σοσιαλδημοκράτες βουλευτές, όπως 
ο Φρανκ Σβάμπε επέκριναν όμως και την 
ελληνική κυβέρνηση επειδή δεν τηρούσε 
τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, ειδικά 
αναφορικά με παράνομες επαναπροω-
θήσεις προσφύγων (pushback). 

Μιλώντας ως εκπρόσωπος του Ομο-
σπονδιακού Συμβουλίου των γερμανικών 
κρατιδίων, ο Υπουργός Ενταξιακής Πο-
λιτικής της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφα-
λίας, Γιοάχιμ Στραμπ, χαρακτήρισε την 
καταστροφή του καταυλισμού στη Μόρια 
«αποτυχία της ΕΕ». Η κατάσταση που 
επικρατούσε ήταν «απαράδεκτη», είπε. 
Σύμφωνα με τον πολιτικό των Φιλελευ-
θέρων που πρόσφατα είχε επισκεφτεί 
τη Μόρια, στον καταυλισμό διέμεναν 
και 2.000 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. 
Ο κ. Σταμπ προειδοποίησε, τέλος, ότι η 
Γερμανία δεν θα πρέπει να ακολουθήσει 
ξεχωριστή πορεία στην πολιτική ασύλου, 
αλλά να αναζητήσει στην ΕΕ συμμάχους. 

Απόρριψη του αιτήματος
Με της ψήφους των Χριστιανικών Κομ-

μάτων CDU/CSU, των Σοσιαλδημοκρατών, 
των Φιλελευθέρων και του AfD απορρί-
φθηκε το αίτημα της Αριστεράς, το οποίο 
υποστήριξαν και οι Πράσινοι για άμεση 
υποδοχή των προσφύγων από τη Λέσβο. 
Η πρόταση παραπέμφθηκε προς συζήτηση 
στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.  

*DW/Παναγιώτης Κουπαράνης, Βερολίνο

Συζήτηση για τη Μόρια
στη γερμανική Bουλή



Της Κυριακής

Πολιτική 8
13.09.2020

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.  Associate Research Scientist in Vector Biology (ref. no. CARE-C_ARSVB_ 
20_10)

2. Outreach Officer (ref. no. CYI_EO_20_07)
3.  Intern(s) for the Cyprus Atmospheric Observatory and the CARE-C Innovation 

Department (ref. no. CARE-C_IN_20_05)
4. Assistant Professor for Energy (ref.no. CYI_APE_20_08)
5.  Research Technical Specialist for microCT (walk-in hutch) (ref.no. STARC_

RTS_19_06)
6.  Director of Energy, Environment and Water Research Center (EEWRC) (ref.

no. CYI_EEWRCD_19_10)

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

«Σ
αμποτάζ» στην 
απόφαση πώ-
λησης της 
Noble Energy 
στην Chevron 
επιδιώκει ο 
επενδυτικός 

οίκος, και μέτοχoς,  Elliott Management,  
που  πιστεύει ότι η εξαγορά έγινε σε λάθος 
χρόνο για λάθος λόγους και ότι η Νoble 
θα είναι σε καλύτερη θέση να επωφε-
ληθεί από την ανάκαμψη των τιμών του 
πετρελαίου σε αυτόνομη βάση στο εγγύς 
μέλλον. Σύμφωνα με πηγές που επικα-
λείται το Bloomberg, το hedge fund που 
εδρεύει στη Νέα Υόρκη, το οποίο δια-
χειρίζεται ο δισεκατομμυριούχος Paul 
Singer,   εμφανίζεται δυσαρεστημένο 
που τα μέλη της διοίκησης της Noble 
κερδίζουν 88 εκατομμύρια δολάρια σε 
διάφορες μορφές αποζημίωσης από τη 
συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων 60 
εκατομμυρίων δολαρίων για τα ανώτερα 
διευθυντικά στελέχη.

Η εν λόγω κίνηση εξαγοράς έγινε τον 

περασμένο Ιούλιο και ήταν η πρώτη μεγάλη  
συμφωνία  στον ενεργειακό τομέα, αφού 
η κρίση του κορωνοϊού  κατέστρεψε την 
παγκόσμια ζήτηση καυσίμων και έστειλε τις 
τιμές αργού σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. 
Η Chevron συμφώνησε ουσιαστικά  να 
αγοράσει την εταιρεία  Noble για  5 δις 
δολάρια, καθώς ο  αμερικανικός  ενερ-
γειακός γίγαντας φαίνεται να επιδιώκει 
την ενίσχυση της παρουσίας του τόσο στη 
λεκάνη Permian στη  Βόρεια Αμερική,  
όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η 
συμφωνία θα αυξήσει ουσιαστικά την 
έκθεση της Chevron στη λεκάνη του 
Ντένβερ-Τζούλσμπουργκ στο Κολορά-
ντο και θα διευρύνει το αποτύπωμά της 
στην Ανατολική Μεσόγειο.

Λόγοι δυσαρέσκειας
Ενώ το μέγεθος του μεριδίου μετοχών 

της Elliott στη Noble δεν έχει αποκαλυ-
φθεί, η εταιρεία έλαβε πρόωρο τερματισμό 
οφελών σύμφωνα με τον νόμο Hart-Scott-
Rodino της Ομοσπονδιακής Επιτροπής 
Εμπορίου των ΗΠΑ. Ένας εκπρόσωπος 

ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ELIOT MANAGEMENT ΘΕΤΕΙ VETO ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

«Σαμποτάζ» στη συμφωνία εξαγοράς 
της Noble από Chevron 

Ο επενδυτικός οίκος, 
και μέτοχoς,  Elliott 

Management,  πι-
στεύει ότι η εξαγορά 
έγινε σε λάθος χρό-
νο για λάθος λόγους 

και ότι η Νoble θα 
είναι σε καλύτερη 

θέση να επωφεληθεί 
από την ανάκαμψη 
των τιμών του πε-

τρελαίου σε αυτόνο-
μη βάση στο εγγύς 

μέλλον

Η CHEVRON ΣΥΜΦΏ-
ΝΗΣΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ  ΝΑ 
ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ  NOBLE ΓΙΑ  5 
ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ, ΚΑΘΏΣ 
Ο  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΏΚΕΙ 
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑ-
ΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΣΟ ΣΤΗ 
ΛΕΚΑΝΗ PERMIAN ΣΤΗ  
ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ,  ΟΣΟ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟ. Η ΣΥΜΦΏ-
ΝΙΑ ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΟΥΣΙΑ-
ΣΤΙΚΑ  ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 
CHEVRON ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ 
ΤΟΥ ΝΤΕΝΒΕΡ-ΤΖΟΥΛ-
ΣΜΠΟΥΡΓΚ ΣΤΟ ΚΟΛΟ-
ΡΑΝΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΥ-
ΡΥΝΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΏΜΑ 
ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@sigmalive.com 

της Elliott αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ 
εκπρόσωπος της Noble δεν ήταν άμε-
σα διαθέσιμος για σχόλιο, αναφέρει το 
Bloomberg. Η Elliott πιστεύει ότι τα μέλη 
τής διοίκησης της Noble θα κερδίσουν 
περίπου 88 εκατομμύρια δολάρια σε 
διάφορες μορφές αποζημίωσης από τη 
συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων 60 
εκατομμυρίων δολαρίων για ανώτερους 
διευθυντές.  Σε αυτό το πλαίσιο  θεωρεί 
επίσης ότι οι επενδυτές έλαβαν χαμηλή 
αναλογία μετοχών της Chevron και έτσι 
δεν θα επωφεληθούν από την ανάκαμψη 
των τιμών του πετρελαίου, όπως θα συνέ-
βαινε, εάν η εταιρεία ήταν μια αυτόνομη 
οντότητα.

Απόφαση τον Οκτώβριο
Υπενθυμίζεται ότι η τελική ψήφιση της 

συμφωνίας είναι προγραμματισμένη να 
πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου. Λόγω 
της πανδημίας COVID-19, η ειδική σύ-
σκεψη θα πραγματοποιηθεί  σε μορφή 
τηλεδιάσκεψης. Σύμφωνα με τις πρόνοιες 
της επενδυτικής πράξης, η συμφωνία φέ-
ρει τέλος τερματισμού 176 εκατομμυρίων 
δολαρίων, που καταβάλλεται από οποιοδή-
ποτε μέρος υπό ορισμένες συνθήκες, εάν 
η συναλλαγή δεν ολοκληρωθεί. Αυτό το 
τέλος δεν καταβάλλεται, εάν οι επενδυτές 
της Noble αρνηθούν τη συμφωνία.

«Πιστεύουμε ότι η προσφορά μας 
αντιπροσωπεύει μια εύλογη αξία για 
την επιχείρηση και ότι η συναλλαγή θα 
δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία για 
τους μετόχους και των δύο εταιρειών», 
δήλωνε ο Braden Reddall, εκπρόσω-
πος της Chevron, προσθέτοντας ότι η 
εταιρεία εξακολουθεί να πιστεύει ότι η  
συναλλαγή θα κλείσει το τέταρτο τρίμηνο 
του 2020.  Ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Noble, Dave Stover, δήλωσε τότε ότι η 
συμφωνία θα επιτρέψει στους επενδυτές 
της εταιρείας του να διατηρήσουν ανοδική 
έκθεση μετοχών  στην  εταιρεία που θα 
συγχωνευθεί και να απολαύσουν πολύ 
μεγαλύτερη κλίμακα  κερδών.

Μήνυση στα δικαστήρια
Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ένας  επεν-

δυτής στη Noble Energy μήνυσε την εται-
ρεία και εννέα από τους διευθυντές της 
σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας 

Υόρκης για φερόμενη κατάθεση «ουσι-
αστικά ελλιπούς και παραπλανητικής» 
δήλωσης εγγραφής στην Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς των ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια 
να πείσει τους μετόχους να εγκρίνουν μια 
συγχώνευση με τη Chevron. Συγκεκρι-
μένα, ο επενδυτής David Walsh ζητεί να 
αναβληθεί η ψήφιση των μετόχων για τη 
συναλλαγή, έως ότου παρασχεθούν πε-
ρισσότερες πληροφορίες.

Κατηγορεί σε δικαστικά έγγραφα ότι, 
ότι ενώ οι επενδυτές της Chevron επω-
φελούνται και οι διευθυντές της Noble 
Energy είναι έτοιμοι να βγάλουν δεκάδες 
εκατομμύρια δολάρια από τη συμφωνία, 
οι πληρωμές για τους κοινούς μετόχους 
της Noble Energy θα είναι άδικες.

Η προτεινόμενη συμφωνία προβλέ-
πει ότι οι μέτοχοι της Noble Energy θα 
λάβουν 0,191 μετοχές της Chevron για 
κάθε μετοχή Noble Energy, καθώς και 
μερίδιο 3% στη νέα, συνδυασμένη εταιρεία 
που θα προκύψει από τη συγχώνευση 
της Noble Energy με τη θυγατρική της 
Chevron, Chelsea Merger Sub Inc.

Ο Walsh ισχυρίζεται ότι η δήλωση 
εγγραφής της Noble Energy στερείται 
οικονομικών προβλέψεων από τη διοί-
κηση, αναλύσεις αποτίμησης που πραγ-
ματοποιήθηκαν εκ μέρους της από την 
J.P. Morgan Securities και λεπτομέρειες 
σχετικά με συμφωνίες μη αποκάλυψης 
(εμπιστευτικότητας) που έχουν συναφθεί 
από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ανατολική Μεσόγειος 
& Αφροδίτη

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με 
τα αρχεία της συμφωνίας, ο  γενικός διευ-
θυντής της Chevron για Mέση Ανατολή 
και Αφρική,  Frank Mount, προσέγγισε 
για πρώτη φορά ένα εκτελεστικό μέλος της  
Noble τον Οκτώβριο και έδειξε «πιθανό 
ενδιαφέρον για περιφερειακή συνεργα-
σία» σε επόμενο δείπνο τον Δεκέμβριο. 

Διάφορα έχουν ειπωθεί για την προοπτική 
εκμετάλλευσης των υποθαλάσσιων πόρων 
στην Ανατολική Μεσόγειο και τη δυναμική 
της εμπορικής αξιοποίησης των κοιτασμά-
των μετά την εμπλοκή της Chevron. Όπως 
και στην ισραηλινή ΑΟΖ, με τα κοιτάσματα 
Leviathan και Tamar, έτσι στην ΑΟΖ της 
Κύπρου οι προκλήσεις είναι υπαρκτές.

Το κοίτασμα Αφροδίτη, το οποίο θα 
κληρονομήσει  η Chevron από τη Noble,  
έχει επίσης πρόβλημα με τον τελικό χρή-
στη για την πιθανή εξαγωγή  8,3bn m³ 
/ έτος. Η κυπριακή Κυβέρνηση με την 
Αίγυπτο  υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας 
σχετικά με τη διοχέτευση φυσικού αερίου 
μέσω αγωγού στη χώρα. Ωστόσο, αναλυτές 
εκτιμούν ότι  το γεγονός πως η Αίγυπτος 
συνεχίζει τις έρευνες για ανακάλυψη πε-
ρισσότερων κοιτασμάτων  αέριου αλλά 
και η συνεχιζόμενη πανδημία κορωνοϊού  
πιθανότατα θα επηρεάσουν ορισμένες από 
τις πιο φιλόδοξες προβλέψεις για την αύ-
ξηση της εγχώριας ζήτησης. Ο τερματικός 
σταθμός Idku LNG αναζητεί επίσης την 
παραγωγή  φορτίων σε ανταγωνιστική 
τιμή από κοντινά προς την ξηρά πεδία - 
μια υπενθύμιση ότι τα τρένα επέκτασης 
και το αέριο που διοχετεύονται από το 
εξωτερικό θα μπορούσαν να είναι οικο-
νομικά λιγότερο ασύμφορα.

Σε κάθε περίπτωση, Κύπρος και  Ισραήλ 
έχουν άλλα ευρήματα και η εξερεύνηση 
της Ανατολικής Μεσογείου συνεχίζεται, 
με την Τουρκία να αναζητεί διακαώς να 
μπει στο ενεργειακό παιγνίδι διεξάγοντας 
παράνομες έρευνες και γεωτρήσεις. Το 
Ισραήλ, η Κύπρος και η Αίγυπτος ενδέ-
χεται μακροπρόθεσμα να αναπτύξουν 
τις εγχώριες αγορές τους, αλλά αυτό πι-
θανότατα θα κατακλυστεί από πρόσθετη 
παραγωγική ικανότητα, όπως εκτιμούν 
αναλυτές. Η δεύτερη φάση του Leviathan 
θα προσθέσει 9 δις κυβικά μέτρα ανά  
έτος και το Tamar έναν παρόμοιο όγκο. 
Έτσι, υπάρχουν σχεδόν 30 δισεκατομ-
μύρια κυβικά μέτρα  ανά έτος φυσικού 
αερίου από έργα της Noble χωρίς αγορά, 
και όλα αυτά πριν τα κυπριακά κοιτάσμα 
ξεκινήσουν  παραγωγή.

Απαιτείται μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες επιλογές εξαγωγής μεγάλης 
κλίμακας για να ξεκλειδώσει το πλήρες 
δυναμικό των ευρημάτων της Ανατολικής 
Μεσογείου: αγωγοί προς τους τερματι-
κούς σταθμούς Damietta και Idku LNG 
της Αιγύπτου,  πλωτή μονάδα ΥΦΑ, ένας 
κυπριακός τερματικός σταθμός Υγροπο-
ποίησης Φυσικού Αερίου στην ξηρά  ή ο 
αγωγός φυσικού αερίου East Med. Όλα 
είναι προς το παρόν στο τραπέζι, εκτός  
από τον αγωγό προς Τουρκία. 



Σ
τις 7-8 Σεπτεμβρίου 1940, 
πριν από 80 χρόνια, περί-
που 300 αεροσκάφη της 
Γερμανικής Πολεμικής 
Αεροπορίας πραγματο-
ποίησαν μιαν άσπλαχνη 
κεραυνοβόλα επίθεση 

κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Έτσι ξε-
κίνησε το λεγόμενο «Blitz» του Ηνωμένου 
Βασιλείου (ΗΒ) ως εξέλιξη της Μάχης 
της Βρετανίας. 

Το «Blitz» ήταν άλλο ένα καταστροφικό 
αποτέλεσμα της εγκληματικής στρατηγι-
κής του Αδόλφου Χίτλερ, ο οποίος ήταν 
ήδη υπεύθυνος για πολλαπλές παράνομες 
γερμανικές επιθέσεις, όπως τις εισβολές 
στην Πολωνία, Νορβηγία, Δανία, Βέλγιο, 
Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Γαλλία.

Από τις 7 Σεπτεμβρίου 1940 μέχρι τα 
μέσα Μαΐου 1941, αμέτρητες γερμανι-
κές βόμβες έπεσαν αδιάκριτα επάνω σε 
κατοικίες και αλλά κτήρια. Πέραν των 
20.000 κατοίκων του ΗΒ σκοτώθηκαν. 
Άλλοι τραυματίστηκαν.  

Μεταξύ των επιζώντων ήταν οι γονείς 
της μητέρας μου – ο αείμνηστος Ανδρέας 
Σπυρόπουλος (από τη Λύση της Επαρχίας 
Αμμόχωστου) και η αείμνηστη Μάγδα 
Σπυροπούλου (από τη Λάρνακα). Ωστόσο, 
βίωσαν τον εκτοπισμό, όταν, στις 10 Μαΐου 
1941, γερμανική βόμβα κατέστρεψε το 
διαμέρισμα που ενοικίαζαν στο Λονδίνο. 
Έμειναν τα ρούχα που φορούσαν.

Όπως και άλλα μέλη της κυπριακής 
διασποράς, έπαιξαν και οι δύο ρόλο ενάντια 
στη γερμανική βαρβαρότητα. Ο παππούς 
μου, ο οποίος ήταν κουρέας, στρατολο-
γήθηκε στη Βοηθητική Πυροσβεστική 
Υπηρεσία στο Λονδίνο. Η γιαγιά μου, μια 
μοδίστρα, εργάστηκε σε ένα επιταγμένο 
εργοστάσιο επίπλων στο Tottenham 
Court Road, το οποίο προμήθευε υλικό 
τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις. 

 
Ο Τσώρτσιλ 

Το «Blitz», που ξεκίνησε στις 7 Σεπτεμ-
βρίου 1940, δεν λύγισε τον Βρετανό Πρω-
θυπουργό, Ουίνστον Τσώρτσιλ, ο οποίος 
ανέβηκε στην Πρωθυπουργία του ΗΒ 
στις 10 Μαΐου 1940 – εν μέρει, επειδή 
απέτυχε η πολιτική του κατευνασμού 
του προκατόχου του, Νέβιλ Τσάμπερλεν.  

Ως Πρωθυπουργός ενός ευάλωτου 
ευρωπαϊκού νησιωτικού κράτους, ο 
Τσώρτσιλ εξέφρασε κάποιες αλήθειες 
κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 1940. 
Αυτές αποτελούν χρήσιμα διδάγματα της 
ιστορίας που μπορεί να βοηθήσουν την 
Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) να αντιμετω-
πίσει τόσο τη συνεχιζόμενη κατοχή των 
βορείων εδαφών της από την Τουρκιά, 
όσο και την αυξανόμενη αρπακτικότητα 
του αυταρχικού καθεστώτος του Προέδρου 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 

Αεροπορική υπεροχή
Πρώτον, ο Τσώρτσιλ συνειδητοποίησε 

ότι, εάν οποιοδήποτε νησιωτικό κράτος 
θέλει να προστατεύσει την επικράτεια και 
τη θάλασσά του, πρέπει να ελέγχει τον 
εναέριο χώρο του. Παράλληλα, εάν ένα 
επιθετικό κράτος επιθυμεί να εισβάλει σε 

ξένη γη, πρέπει να αρπάξει τον έλεγχο του 
εναέριου χώρου επάνω από τέτοια γη. 

Όταν ο Τσώρτσιλ μίλησε στο ραδιό-
φωνο στις 11 Σεπτεμβρίου 1940, δήλωσε 
κάτι σχετικό. 

Από τη μια ισχυρίστηκε ότι η Γερμανία 
ευθυνόταν για «βάρβαρες επιθέσεις εναντίον 
του άμαχου πληθυσμού» και ότι «αυτοί 
οι σκληροί, ανεπιθύμητοι και αδιάκριτοι 
βομβαρδισμοί στο Λονδίνο» αποτελούσαν 
«μέρη των σχεδίων εισβολής του Χίτλερ». 

Από την άλλη, o Τσώρτσιλ πίστευε 
ότι ο ενδιάμεσος στόχος της Γερμανίας 
ήταν κάπως διαφορετικός: «Αυτή η προ-
σπάθεια των Γερμανών να διασφαλίσουν 
την κυριαρχία στον αέρα πάνω από την 
Αγγλία την ημέρα είναι, φυσικά, η ουσία 
ολόκληρου του πολέμου». 

Άρα, ο Τσώρτσιλ συνειδητοποίησε 
ότι η Γερμανία στόχευε να καταλάβει τον 
έλεγχο του εναέριου χώρου της Αγγλίας, 
της μεγαλύτερης χώρας του ΗΒ, ούτως 
ώστε να είναι σε θέση να επιτύχει μια 
πιθανή εισβολή στο ΗΒ, ίσως μέσω των 
διπλανών βορείων εδαφών της Γαλλίας 
που ήταν ήδη υπό γερμανική κατοχή.  

Μετά από 80 χρόνια, δημιουργούνται 
δύο επίκαιρα ερωτήματα στο πλαίσιο της 
μπερδεμένης κατάστασης στη Νήσο Κύ-
προ, όπου βρίσκεται η ΚΔ. 

Στη στρατιωτική πράξη, σε αντίθεση 
με τη νομική θεωρία, ποιο κράτος ασκεί 
αεροπορική υπεροχή («air supremacy») 
στον εναέριο χώρο πάνω από (1) τα δύο 
βρετανικά αποικιακά απομεινάρια, γνωστά 
ως «Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων», (2) τα 
κατεχόμενα βόρεια εδάφη της ΚΔ, (3) τη 
«Νεκρή Ζώνη» υπό τον θεωρητικό έλεγχο 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), 
(4) τα μη κατεχόμενα εδάφη της ΚΔ δυτικά 
της βρετανικής «Κυρίαρχης Βάσης» στη 
Δεκέλεια, (5) τα μη κατεχόμενα εδάφη 
της ΚΔ ανατολικά αυτής της «Κυρίαρχης 
Βάσης», τα οποία είναι απομονωμένα, και 
(6) την ευρύτερη Περιοχή Πληροφοριών 
Πτήσεων της Λευκωσίας, που συμπίπτει 
με την Περιοχή  Έρευνας-Διάσωσης της 
Κύπρου; Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 
ποιο κράτος έχει τη δυνατότητα να ασκεί 
αεροπορική υπεροχή επάνω από καθεμία 
από αυτές τις περιοχές; 

Καλώ την κυβέρνηση της ΚΔ να απα-
ντήσει δημοσίως, έτσι ώστε οι πολίτες 
και μόνιμοι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) να γνωρίσουν την εγγενή 
ευπάθεια της νοτιοανατολικής γωνιάς της 
ΕΕ, ειδικά στην εποχή του Brexit, όπου η 
γεωστρατηγική δυναμική της Ευρώπης 
έχει αλλάξει. 

Πολεμική αεροπορία 
Δεύτερον, επειδή η αεροπορική υπε-

ροχή έχει ιδιαίτερη σημασία για ένα ευ-
ρωπαϊκό νησιωτικό κράτος, ο Τσώρτσιλ 
αναγνώρισε κάτι σχετικό. Για να μπορέ-
σει ένα τέτοιο κράτος να αντιμετωπίσει 
οποιονδήποτε εισβολέα, χρειάζεται μια 
εξοπλισμένη πολεμική αεροπορία ως 
μέρος ενός μεγαλύτερου συνόλου ενό-
πλων δυνάμεων.

Έτσι, στις 11 Σεπτεμβρίου 1940, ο 
Τσώρτσιλ υπογράμμισε ότι η επιθετική 
Γερμανική Πολεμική Αεροπορία αντιμε-
τώπιζε «τις μαχητικές μοίρες» της βρετα-
νικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας. 

Μάλιστα, με την πάροδο του χρόνου, η 
επιτυχία της αεροπορικής ισχύος του ΗΒ 
αποτέλεσε βασική αιτία της αποτυχίας 
της Γερμανίας να εισβάλει στο ΗΒ κατά 
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Αυτές οι πραγματικότητες προκαλούν 
ένα ουσιώδες ερώτημα. Από την εγκαθί-
δρυση της ΚΔ ως ανεξάρτητου νησιωτικού 
κράτους το 1960, γιατί δεν οικοδόμησε 
δική της ανεξάρτητη πολεμική αεροπο-
ρία με σύγχρονα πολεμικά αεροσκάφη, 
άρματα και ούτω καθεξής; Μήπως αυτή η 
αυτοκαταστροφική αποτυχία έχει κάποια 
σχέση με την «προσέγγιση του κατευνασμού 
έναντι της Τουρκίας» που, σύμφωνα με τον 
Πρόεδρο της ΚΔ στις 17 Ιουλίου 2020, 
«δοκιμάστηκε και απέτυχε» (Δείτε το σχετι-
κό άρθρο μου της 30.08.2020 στο https://
simerini.sigmalive.com/article/2020/8/30/o-
kateunasmos-tes-tourkias-kai-ta-agnoemena-
didagmata-tes-istorias/) ; 

Όποια κι αν είναι η εξήγηση, η ΚΔ 
χρειάζεται ενισχυμένες στρατιωτικές ικα-
νότητες. Αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν 
μια σύγχρονη πολεμική αεροπορία, που 
θα είναι σε θέση να υπερασπιστεί την ΚΔ 
σύμφωνα με το εγγενές δικαίωμα αυτοά-
μυνας που αναγνωρίζεται από το άρθρο 
51 του Χάρτη του ΟΗΕ του 1945. 

Επαγρύπνηση
Τρίτον, ο Τσώρτσιλ μάς διδάσκει ότι 

ένα ευρωπαϊκό νησιωτικό κράτος, που 
κινδυνεύει να υποστεί επίθεση, πρέπει 
να είναι σε μόνιμη κατάσταση επαγρύ-
πνησης. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει ποτέ να 
παραδοθεί. 

Ο Τσώρτσιλ επικαλέστηκε αυτές τις δια-
χρονικές αρχές όταν μίλησε στο βρετανικό 
κοινοβούλιο στις 17 Σεπτεμβρίου 1940: 

«Η ανάπτυξη των γερμανικών φορτη-
γίδων και πλοίων για την προετοιμασία 
της εισβολής στη Μεγάλη Βρετανία και 
στην Ιρλανδία συνεχίζεται σταθερά και 
πρέπει να περιμένουμε ότι [η Γερμανία] 
θα κάνει μια προσπάθεια όταν κρίνει ότι 
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Η ΚΔ ΧΡΕΙΆΖΕΤΆΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕ-
ΝΕΣ ΣΤΡΆΤΙΩΤΙΚΕΣ ΙΚΆΝΌΤΗ-
ΤΕΣ. ΆΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΆ ΠΕΡΙ-
ΛΆΜΒΆΝΌΥΝ ΜΙΆ ΣΥΓΧΡΌΝΗ 
ΠΌΛΕΜΙΚΗ ΆΕΡΌΠΌΡΙΆ, ΠΌΥ 
ΘΆ ΕΙΝΆΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΆ ΥΠΕ-
ΡΆΣΠΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΚΔ ΣΥΜΦΩΝΆ 
ΜΕ ΤΌ ΕΓΓΕΝΕΣ ΔΙΚΆΙΩΜΆ 
ΆΥΤΌΆΜΥΝΆΣ ΠΌΥ ΆΝΆΓΝΩ-
ΡΙΖΕΤΆΙ ΆΠΌ ΤΌ ΆΡΘΡΌ 51 
ΤΌΥ ΧΆΡΤΗ ΤΌΥ ΌΗΕ ΤΌΥ 
1945 

Τα διδάγματα του Σεπτεμβρίου 1940 και η στρατιωτική 
ευπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας σήμερα  

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*

έχει την καλύτερη ευκαιρία. Επομένως, 
όλες οι προετοιμασίες μας πρέπει να δια-
τηρούνται σε κατάσταση επαγρύπνησης… 

«Οι γερμανικές επιθέσεις εναντίον του 
άμαχου πληθυσμού επικεντρώθηκαν κυ-
ρίως στο Λονδίνο, με την ανόητη ελπίδα 
ότι θα τρομοκρατήσουν τους πολίτες, έτσι 
ώστε να υποταχθούν ή να συγχυστούν, με 
φυσικό αποτέλεσμα την άσκηση πίεσης 
έναντι της [βρετανικής] κυβέρνησης για 
να συνθηκολογήσει.  

«Οι εσκεμμένες και επαναλαμβανό-
μενες επιθέσεις εναντίον του Ανακτόρου 
του Μπάκιγχαμ – και των προσώπων του 
αγαπημένου Βασιλιά και της Βασίλισσάς 
μας – έχουν επίσης ως στόχο, εκτός από 
την επιβολή της γενικής βαρβαρότητας, την 
αναστάτωση της κοινής γνώμης. Φυσικά, 
έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα». 

Προκαλούνται, τουλάχιστον, δύο ερωτή-
ματα. Γιατί, από το 1988, όλοι οι Πρόεδροι 
της ΚΔ έχουν δεχθεί τη βασική απαίτηση 
της Τουρκίας, ως εισβολέα της ΚΔ, υπέρ 
της δημιουργίας μιας «δικοινοτικής, δι-
ζωνικής ομοσπονδίας» (ΔΔΟ); Και γιατί 
έχουν δεχθεί τον στόχο της «αποστρατιω-
τικοποίησης» της προτεινόμενης ΔΔΟ, 
κάτι που θα την εκθέσει στο έλεος της 
στρατιωτικής δύναμης της μη «αποστρα-
τιωτικοποιημένης» Τουρκίας; 

Τυραννία
Τέταρτον, ο Τσώρτσιλ αντιλήφθηκε την 

αυτονόητη συσχέτιση μεταξύ της τυραν-
νίας και της επιθετικότητας. Επομένως, 
δεν ήταν μόνο αφοσιωμένος στη σωτηρία 
της χώρας του, αλλά και στην κατάργηση 
της τυραννίας στη Γερμανία. 

Στις 11 Σεπτεμβρίου 1940, στον από-
ηχο της έναρξης του γερμανικού «Blitz» 
του Λονδίνου, ο Τσώρτσιλ αντέδρασε με 
μια προφητική δήλωση για τον Χίτλερ: 
«Έχει ανάψει μια φωτιά [στις βρετανικές 
καρδιές] που θα καίει με μια σταθερή και 
καταναλωτική φλόγα, έως ότου καταρ-
γηθούν τα τελευταία ίχνη της ναζιστικής 
τυραννίας στην Ευρώπη…». Τελικά, με τη 
βοήθεια του ΗΒ, των ΗΠΑ, της Σοβιετικής 
Ένωσης και άλλων Συμμάχων, αυτά τα 
«ίχνη» καταργήθηκαν το 1945. 

Προκαλείται ένα απλό ερώτημα: Τι έχει 
κάνει η Κυβέρνηση της ΚΔ με συγκεκρι-
μένο στόχο την εξάλειψη της τυραννίας 
που έχει εξαπλωθεί στην Τουρκία υπό την 
ηγεσία του κυρίου Ερντογάν – ως Πρω-
θυπουργού από το 2003 έως 2014 και 
ως Προέδρου από το 2014;  

Με σεβασμό, καλώ την Κυβέρνηση 
της ΚΔ να απαντήσει δημοσίως σε όλα 
τα ερωτήματα που έχω θέσει. 

Υστερόγραφο: Οι πηγές σε αυτό το άρ-
θρο περιλαμβάνουν το πρωθυπουργικό 
διάγγελμα της 11ης Σεπτεμβρίου 1940 στο 
www.nationalchurchillmuseum.org/every-
man-to-his-post.html, το Hansard, House 
of Commons Debates, 17 September 
1940, Columns 121-138 και ένα άρ-
θρο της Emma Down στο https://blog.
nationalarchives.gov.uk/beginning-london-
blitz/?utm_source=emailmarketing&utm_
medium=email&utm_campaign=weekly_
mailer__10_september_2020&utm_
content=2020-09-10.  

*Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή, 
Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Οι απόψεις 

του είναι προσωπικές  

ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΉ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΠΟΥ ΚΤΥΠΉΘΉΚΕ ΑΠΟ ΒΟΜΒΑ ΚΑΤΑ ΤΉ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Β’ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. PHOTO ID: 74201236, F.D. ROOSEVELT PRESIDENTIAL LIBRARY & 
MUSEUM, NEW YORK, WWW.FDRLIBRARY.MARIST.EDU/ARCHIVES/COLLECTIONS/ARCHON/INDEX.
PHP?P=DIGITALLIBRARY/DIGITALCONTENT&ID=3974

ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΙΩΝ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΒΟΜΒΑΡ-
ΔΙΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ 
ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ BECKTON 
GASWORKS ΣΤΟ ΛΟΝΔΙ-
ΝΟ, ΣΤΙΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1940. ΠΉΓΉ: AIR 34/734, 
NATIONAL ARCHIVES OF 
THE UK, KEW GARDENS, 
SURREY, HTTPS://BLOG.
NATIONALARCHIVES.GOV.
UK/BEGINNING-LONDON-
BLITZ/)
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Σ
τις 4 Σεπτεμβρίου 2020 ο 
αγαπητός Πάνος Ιωαννί-
δης (νομικός, ανεξάρτητος 
υπερκομματικός πολι-
τευτής) δημοσιοποίησε 
απάντηση σε ένα σχόλιο 
της κ. Ανδρούλας Βασι-

λείου, η οποία διερωτάτο, γιατί «δεν έχουν 
τέλος οι κατηγορίες εναντίον μας. Πώς 
τα καταφέραμε και αποκτήσαμε τόσους 
αντιπαθούντες;..». Έκτοτε, όπως πληροφο-
ρούμαι, αφαιρέθηκε από το τουίτερ το εν 
λόγω σχόλιο της κ. Βασιλείου.

Η κ. Βασιλείου φαίνεται ούτε προβλη-
ματίστηκε, ούτε κατάλαβε ακόμα γιατί τό-
σοι πολλοί αντιπαθούν αυτά που έχουν 
πράξει αυτή, αλλά κυρίως ο σύζυγός της. 
Ούτε προφανώς οι βρετανικές αποκαλύ-
ψεις, που δεν αμφισβητούνται, για τα όσα 
καταστροφικά για τον τόπο δέχθηκε ο Γ. 
Βασιλείου. Έχουν μια ιδέα για τους εαυτούς 
τους οι άνθρωποι που δεν ξέρει τι να την 
χαρακτηρίσει κανείς: θράσος, ναρκισσισμό, 
εγωισμό, υπεροψία, ασχετοσύνη;

Με τρεις διαδοχικές δημοσιεύσεις 
μας,12/1, 19/1 και 26/1 2020, καλύψαμε 
στην «Σημερινή» τα βρετανικά έγγραφα του 
Φόρεϊν Όφις για το 1990 (Υπ. Εξωτερικών 
και Κοινοπολιτείας),  που αποδεσμεύθη-
καν το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Είχαν 
προηγηθεί οι καλύψεις μας για έγγραφα 
του 1989, που δημοσιεύσαμε στις 11/8 
και 18/8 2019. Τα κυριότερα σημεία για 
την Προεδρία Γ. Βασιλείου πιο κάτω.

https://simerini.sigmalive.com/
article/2020/1/12/ekane-oti-tou-
upedeixan-oi-bretanoi/

https://simerini.sigmalive.com/
article/2020/1/19/uperephanos-o-
basileiou-gia-te-dizonike/

https://simerini.sigmalive.com/
article/2020/1/26/duo-anexarteta-
omosponda-krate-me-mia-kat-onoma-
kentrike-kubernese/

Παρ’ όλον ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακά-
ριος παρασκηνιακώς το 1975 δέχθηκε την 
διζωνικότητα, αλλά στις 4 κατευθυντήριες 
γραμμές στις 12/2/1977 δεν αναφερόταν 
η λέξη διζωνική, και αυτό κατόπιν συνεν-
νόησής του με τον Ρ. Ντενκτάς, για να προ-
ετοίμαζε, όπως είπε, τον λαό του, εντούτοις 
γραπτώς δεν υπήρξε τίποτα δεσμευτικό. 
Εκτός του περιβόητου διζωνικού χάρτη, 
που κανένας ακόμα δεν πέταξε στον κάλαθο 
των αχρήστων, οι 4 κατευθυντήριες ΔΕΝ 
ΗΣΑΝ «Συμφωνίες», παρά οδηγίες για 
τους διαπραγματευτές για επανέναρξη του 
διακοινοτικού διαλόγου. Ούτε ο μ. Σπ. Κυ-
πριανού την δέχθηκε,  όπως επισήμως και 
ενυπογράφως επιβεβαίωσε τη  βρετανική 
κυβέρνηση την 1/11/1983 η αξιωματούχος 
του Φόρεϊν Όφις Angela Gillon. (Βιβλίο 
Φ.Α. «Διζωνική vs Δημοκρατία», 2019).

Τη Διζωνική είναι ο Γ. Βασιλείου που 
την δέχθηκε επισήμως και δίχως εξου-
σιοδότηση ή διαβούλευση με τον λαό, 
υπακούοντας στις βρετανο-τουρκικές 
απαιτήσεις.  Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ ενημέρωσε 
σχετικά την Βρετανίδα Πρωθυπουργό, 
Μάργκαρετ Θάτσερ.

Ο δε Γ. Βασιλείου, όταν ενημερώθη-
κε στις 22/5/1989 από τον Βρετανό Ύπ. 
Αρμοστή  στη Λευκωσία, ότι ο Τούρκος 
Πρωθυπουργός (μ. Τ. Οζάλ) δεν ήταν πε-
πεισμένος για τη θέση του (Γ. Βασιλείου) για 
τη Διζωνικότητα και την Πολιτική Ισότητα, 
αντέδρασε και απάντησε πως ««δεν είχε 
δυσκολία με τη λέξη που χρησιμοποιείτο 
στις συζητήσεις για τις δύο ξεχωριστές γεω-
γραφικές περιοχές, με την καθεμία να έχει 
καθαρή πλειοψηφία της μιας κοινότητας. 
Εκείνο που δεν είχε ακόμα διευκρινιστεί, 
ήταν ο καθορισμός τού τι σήμαινε καθαρή 
πλειοψηφία…». Αυτό δεν άργησαν να του 
το εξηγήσουν - αναφορά πιο κάτω.

https://simerini.sigmalive.com/
article/2019/8/18/gg-pros-thatser-
sumphonetheke-e-dizonikoteta/

Παρ’ όλον ότι ο Γ. Βασιλείου στη συνάντη-
σή του με την κ. Θάτσερ την 1/3/1989 τής 
είπε πως δεν ήθελε να χρησιμοποιεί τη λέξη 
διζωνική, γιατί ο Ντενκτάς την ερμήνευε ως 
να δικαιολογεί ένα είδος απαρτχάιντ, εντού-
τοις την δέχθηκε και όχι μόνον.

«Ο Γ.Γ. και ο Γ. Βασιλείου δέχθηκαν το 
99% των τουρκικών απαιτήσεων, αν όχι το 
100% των τουρκοκυπριακών απαιτήσε-
ων», αποκάλυψε ο ειδικός αντιπρόσωπος 
του Γ.Γ., Gustav Feissel.

https://simerini.sigmalive.com/
a r t i c l e / 2 0 1 9 / 8 / 1 1 / g - b a s i l e i o u -
apartkhaint-e-dizonike-alla-te-dekhtheke/

 
Η βιασύνη για το 649/90 

Ο  Gustav Feissel (6.3.1990) επίσης 
αποκάλυψε ότι η  βιασύνη για το ψήφι-

σμα 649 ήταν για να διδόταν νομιμότητα 
(legitimacy) στις κατευθυντήριες γραμ-
μές και έτσι να δέσμευαν  αμφότερες τις 
πλευρές στη διαδικασία λύσης.

Δηλαδή, γνώριζαν πολύ καλά ότι οι 
κατευθυντήριες δεν είχαν καμία νομιμό-
τητα, εφόσον δεν ήσαν «ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ».

Οι Βρετανοί έπαιξαν το πλέον σημαντικό 
ρόλο στο Συμβούλιο Ασφαλείας, κατά-
φεραν να εκδώσουν το ψήφισμα όπως 
ήθελαν, με τον τότε Υπουργό Εξωτερι-
κών και Κοινοπολιτείας  Douglas Hurd 
να προτρέπει όπως κάνουν σίγουρο ότι η 
λέξη ΔΙΖΩΝΙΚΗ θα ενσωματωνόταν στο 
ψήφισμα, ικανοποιώντας τους Τούρκους.

Έγραψε, μεταξύ άλλων, ο Hurd: «Στους 
Τούρκους μπορεί να μην αρέσει η προσέγ-
γιση, όμως το draft resolution (προσχέδιο 
ψηφίσματος) όπως έχει, είναι προσεκτικά 
γραμμένο για να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθη-
σίες τους…. Είμαστε γενικά ικανοποιημένοι 
από το προτεινόμενο λεκτικό του κειμένου 
που μας στείλατε. Το κύριο πρόβλημα που 
θα προκύψει είναι με τη διζωνικότητα… Θέ-
λουμε να τη δούμε να περιλαμβάνεται: Θα 
βοηθήσει να καθησυχάσουν οι Τουρκοκύ-
πριοι. Όμως, η διζωνική δεν αναφέρεται 
στις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου 1977 
και 1979, και η αναφορά της (που σίγουρα 
θα χρειαστεί κάποιο δούλεμα στο λεκτικό) 
δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο…». 

 «Ο Βασιλείου έχει ουσιαστικά δεχθεί 
Συνομοσπονδία, τι άλλο αναμένετε από 
αυτόν; Ο Βασιλείου έκανε ό,τι του ειση-
γηθήκατε, τώρα δεν μπορεί να πάει πιο 
πέρα», είπε αποκαλυπτικά στις 11/6/1990  

σε  αξιωματούχο του το Φόρεϊν Όφις ο 
μ. Τ. Παναγίδης, Ύπατος Αρμοστής της 
Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπερήφανος ο Βασιλείου για 
τη Διζωνική - «Πολύτιμο κε-
φάλαιο» για τους Βρετανούς

Στις 10 Ιουλίου 1990, o νέος Υπ. Αρμο-
στής στη Λευκωσία David Dain (Ντέιβιντ 
Ντέιν) έγραψε: «Ο Βασιλείου πιστεύει ότι 
έγινε πρόοδος. Αν όχι για τίποτε άλλο, 
στον βαθμό που η ελληνοκυπριακή κοινή 
γνώμη τώρα είναι έτοιμη να δεχθεί μια 
ομοσπονδιακή, διζωνική λύση, βασισμένη 
σε ξεχωριστά κομμάτια εδάφους, ένα να 
κατοικείται πρωτίστως, αν όχι εξολοκλήρου, 
από Τουρκοκύπριους, και το άλλο από 
Ελληνοκύπριους. Ο Βασιλείου πιστώνει 
τον εαυτό του γι’ αυτήν την αποδοχή  (δι-
ζωνικής από τους Ε/κ), επί το πλείστον 
από τη δική του ηγεσία».

Ποιος του είπε άραγε ότι ο λαός την 
είχε δεχθεί; Μέχρι σήμερα ο λαός σε όλες 
τις δημοσκοπήσεις την απορρίπτει.

Ο δε αποχωρών Ύπ. Αρμοστής έγραψε  
ότι αντιπροσώπευε  γι’ αυτούς ένα  πολύ 
πολύτιμο κεφάλαιο (precious asset for us), 
με την ανεκτικότητά του για την ανενόχλητη 
χρήση των βάσεών τους… Αδιαμφισβήτητη 
μαρτυρία για το πόσο «χρήσιμο κεφάλαιο» 
υπήρξε ο Γ. Βασιλείου για τους Βρετανούς 
(μετά τον «ανένδοτο» μ. Σπ. Κυπριανού), είναι 
οι πιο κάτω αναφορές στα έγγραφα του ΟΗΕ, 
που, αν και βρίσκονται στα αποδεσμευμένα 
νέα έγγραφα, αντιγράφω απευθείας από 
τις πηγές του ΟΗΕ.

Στη σελίδα 8 του εγγράφου της ‘Εκθεσης 
του Γ.Γ. του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ   S/11183, ημερ. 8 Μαρτίου 1990, 
τέσσερεις  ημέρες πριν από την έκδοση 
του ψηφίσματος 649/90 στις 12.3.1990, 
γράφει:

«Η δι-ζωνικότητα της ομοσπονδίας 
πρέπει να προβάλλεται καθαρά από το 
γεγονός ότι κάθε  ομόσπονδο Κράτος (State)  
θα διοικείται από μια κοινότητα, η οποία 
θα έχει σταθερά εγγυημένη καθαρή πλει-
οψηφία  πληθυσμού και ιδιοκτησία γης 
σ’ αυτήν την περιοχή».

«The bi-zonality of the federation 
should be clearly brought out by the 
fact that each federated State will be 
administered by one community which will 
be firmly guaranteed a clear majority of 
the population and of the land ownership 
in its area».   https://digitallibrary.un.org/
record/87130?ln=en

Παράγραφος 20 του εγγράφου του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, S/23780, 
3.4.1992, που περιλαμβάνεται και στο 
ψήφισμα 750/92 10.4.1992.

« Η δι-ζωνικότητα της ομοσπονδίας 
αντανακλάται στο γεγονός ότι κάθε ομό-
σπονδο κράτος θα διοικείται από μια 
κοινότητα, η οποία θα έχει εγγυημένη 
καθαρή πλειοψηφία πληθυσμού και ιδι-
οκτησία γης στην περιοχή της».

«The bi-zonality of the federation is 
reflected in the fact that each federated 
state would be administered by one 
community which would be guaranteed 
a clear majority of the population and 
of land ownership in its area». https://
digitallibrary.un.org/record/141467?ln=en

Με τον Γιώργο Βασιλείου, έλεγαν,  
«είμαστε εντάξει» (Υπενθυμίζω  ότι στην 
πρώτη συνάντησή του με τη Βρετανίδα 
Πρωθυπουργό, Μάργκαρετ Θάτσερ, ο νε-
οεκλεγείς Πρόεδρος, Γιώργος Βασιλείου, 
την είχε διαβεβαιώσει ότι, ενόσω ήταν 
πρόεδρος, δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα 
με τις Βάσεις. «Σημερινή», 21.7. 2016, «Η 
Προεδρία Γιώργου Βασιλείου»).

 
«Δύο ανεξάρτητα ομόσπον-
δα κράτη με μια κατ’ όνομα 
κεντρική κυβέρνηση»

Το 1990 είναι σταθμός στην ιστορία 
του Κυπριακού, εφόσον οι Βρετανοί τελι-
κά κατάφεραν, με τον «ευέλικτο» Γιώργο 
Βασιλείου, τον οποίο βοήθησαν να εκλεγεί 
για να ξεφορτωθούν τον «ανένδοτο», γι’ 
αυτούς, μ. Σπ. Κυπριανού, να περάσουν 
τη ΔΔΟ στο ψήφισμα 649/90.  Και έτσι  
να προχωρήσουν στην προετοιμασία των 
συνομόσπονδων «Ιδεών Γκάλι» και στη 
συνέχεια του «Σχεδίου Ανάν»…

Στις 9 Αυγούστου 1990 ο τότε αξιω-
ματούχος στη βρετανική Υπ. Αρμοστεία 
στη Λευκωσία D. G. H. Frost (σημερινός 
Διαπραγματευτής για το Brexit) έστειλε 
στο Λονδίνο εισηγήσεις/προτάσεις για 
λύση του Κυπριακού. Έβρισκε ότι η μόνη 
αποτελεσματική λύση που ανταποκρινόταν 
στα βρετανικά κριτήρια ήταν μια εικονι-
κή νομιμοποίηση του στάτους κβο που 
μπορούσε να πάρει τη μορφή δύο σχεδόν 
ανεξαρτήτων ομόσπονδων κρατών με μία 
τίποτα περισσότερο από κατ’ όνομα κεντρική 
κυβέρνηση (παρά μια πραγματική ανα-
γνώριση της «ΤΔΒΚ»). «Αυτή η πολιτική 
συνοψίζεται στο να τεθούν περισσότερες 
πιέσεις πάνω στους Ελληνοκύπριους να 
δεχθούν μια λύση που θεωρούν απαρά-
δεκτη», έγραψε ο κ. Frost (Φροστ).

Το σχέδιο παρουσιάστηκε δύο χρό-
νια αργότερα μέσω του τότε ΓΓ του ΟΗΕ, 
Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι. Αμφότεροι 
τότε μ. Γλ. Κληρίδης και Γ. Μάτσης (ΔΗΣΥ) 
είχαν δηλώσει ότι ήταν αγγλικής προελεύ-
σεως… «Precious asset»;  Not for Cyprus…

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

ΦΌΡΕΪΝ ΌΦΙΣ, ΓΚ. ΦΕΪΖΕΛ ΚΑΙ Τ. ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ ΑΠΑΝΤΌΎΝ ΣΤΗΝ Κ. ΑΝΔΡΌΎΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΌΎ

Η βιασύνη για το 649/90 - 
«Νομιμότητα» στις κατευθυντήριες!

ΤΗ ΔΙΖΩΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ 
Ο Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥ 
ΤΗΝ ΔΕΧΘΗΚΕ ΕΠΙ-
ΣΗΜΩΣ ΚΑΙ ΔΙΧΩΣ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ‘H 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ 
ΤΟΝ ΛΑΟ, ΥΠΑΚΟΥ-
ΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΕ-
ΤΑΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Ο Γ.Γ. 
ΤΟΥ ΟΗΕ ΕΝΗΜΕ-
ΡΩΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΗ 
ΒΡΕΤΑΝΙΔΑ ΠΡΩΘΥ-
ΠΟΥΡΓΟ, ΜΑΡΓΚΑ-
ΡΕΤ ΘΑΤΣΕΡ

ΦΑΝΌΎΛΑ ΑΡΓΎΡΌΎ*
afanoulla@gmail.com
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

	 1	Ιανουαρίου	2020	μέχρι	 1	Ιανουαρίου	2019	μέχρι
	 30	Ιουνίου	2020	 30	Ιουνίου	2019
 € €

Εισοδήματα	 754.034	 1.251.445

Κόστος	πωλήσεων	 (554.958)	 (729.530)

Μεικτό κέρδος/(ζημιά)	 199.076	 521.915

Έξοδα	διοίκησης	και	πωλήσεων	 (113.070)	 (139.405)
Αποσβέσεις	 (153.561)	 (135.766)
Άλλα	λειτουργικά	έξοδα	 (19.425)	 (17.176)

Κέρδος/(ζημιά) από εργασίες	 (86.980)	 	229.568

Καθαρά	έξοδα	χρηματοδότησης	 (60.238)	 (61.387)

Κέρδος/(ζημιά) πριν από τη φορολογία	 (147.218)	 168.181	
Φορολογία	 (33.649)	 (22.832)

Κέρδος/(ζημιά) περιόδου	 (180.867)	 145.349

Λοιπά συνολικά έσοδα

Αύξηση	στην	αναβαλλόμενη	φορολογία	στην	επανεκτίμηση	γης	 (941)	 483
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου	 (941)	 483

Συνολικό κέρδος/(ζημιά) περιόδου (181.808)	 145.832

Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος/(ζημία) ανά μετοχή (σεντ) (5,04)	 4,05

Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Εταιρείας	Αναπτύξεως	Αγρού	“H	ΠΡΟΟΔΟΣ”	Δημόσια	
Λίμιτεδ	(η	“Εταιρεία”)	σε	συνεδρία	του,	που	έγινε	στις	10	Σεπτεμβρίου	2020,	μελέτη-
σε	και	ενέκρινε	τις	συνοπτικές	ενδιάμεσες	οικονομικές	καταστάσεις	(οι	“οικονομικές	
καταστάσεις”)	και	την	ενδιάμεση	έκθεση	διαχείρισης	της	Εταιρείας	για	την	περίοδο	
από	1	Ιανουαρίου	2020	μέχρι	30	Ιουνίου	2020.	Οι	οικονομικές	καταστάσεις	δεν	
έχουν	ελεγχθεί	από	τους	εξωτερικούς	ελεγκτές	της	Εταιρείας.		
Οι	οικονομικές	καταστάσεις	για	την	περίοδο	από	1	Ιανουαρίου	2020	μέχρι	30	Ιου-
νίου	2020	ετοιμάστηκαν	με	βάση	τις	ίδιες	λογιστικές	αρχές	που	χρησιμοποιήθηκαν	
για	τον	καταρτισμό	των	ελεγμένων	οικονομικών	καταστάσεων	για	το	έτος	που	έληξε	
στις	31	Δεκεμβρίου	2019.		Οι	οικονομικές	καταστάσεις	ετοιμάστηκαν	σύμφωνα	με	
τις	πρόνοιες	του	Διεθνούς	Λογιστικού	Προτύπου	Αρ.	34	‘Ενδιάμεσες	Οικονομικές	
Καταστάσεις’	και	παρουσιάζονται	σε	Ευρώ.
Η	ενδιάμεση	έκθεση	διαχείρισης	ετοιμάστηκε	με	βάση	το	άρθρο	10	του	περί	των	Προ-
ϋποθέσεων	Διαφάνειας	 (Κινητές	Αξίες	προς	Διαπραγμάτευση	σε	Ρυθμιζόμενη	Αγορά)	
Νόμου	του	2007.
Αποσπάσματα	 των	αποτελεσμάτων	 της	 περιόδου	από	1	 Ιανουαρίου	2020	μέχρι	
30	Ιουνίου	2020	θα	δημοσιευθούν	στις	11	Σεπτεμβρίου	2020	στο	Χρηματιστήριο	
Αξιών	Κύπρου	και	στην	Εφημερίδα	Σημερινή.		Αντίγραφα	ολόκληρου	του	κειμένου	
των	οικονομικών	καταστάσεων	θα	διατίθενται	προς	το	κοινό,	χωρίς	οποιαδήποτε	
επιβάρυνση,	από	το	εγγεγραμμένο	γραφείο	της	Εταιρείας	Αναπτύξεως	Αγρού	 ‘Η	
Πρόοδος’	Δημόσια	Λίμιτεδ,	στη	Διεύθυνση:	Οδός	Ρόδου	αρ.	1,	Ξενοδοχείο	Ρόδον,	
4860	Αγρός,	τηλ.	25521418	(κ.	Μαρία	Τζιωνή)	ή	από	τον	Γραμματέα	της	Εταιρείας,	
Μάριο	Χοιρομερίδη,	Λεωφόρος	Γρίβα	Διγενή	42-44,	Γραφείο	401,	1080	Λευκωσία,	
τηλ.	22672015	(κ.	Ζωή	Βιολάρη).

Οικονομική ανάλυση
Τα	οικονομικά	αποτελέσματα	της	Εταιρείας	για	το	εξάμηνο	που	έληξε	στις	30	Ιουνίου	
2020	παρουσιάζονται	στη	σελίδα	4	των	οικονομικών	καταστάσεων.	Η	ζημιά	για	το	
εξάμηνο	που	αναλογεί	στους	μετόχους	ανέρχεται	σε	€180.867.	Tο	ξενοδοχείο	ήταν	
κλειστό	(α)	για	σκοπούς	ανακαίνισης,	αναβάθμισης	31	μέρες	(β)	87	μέρες	ως	μέτρο	
που	υιοθετήθηκε	από	την	Κυπριακή	Δημοκρατία	για	περιορισμό	της	εξάπλωσης		της	
πανδημίας	Cοvid-19	στην	Κύπρο	και	Διεθνώς,	από	τις	οποίες	71	μέρες	φιλοξένησε	
επαναπατριζόμενους	συμπατριώτες	μας		στη	βάση	συμφωνίας	που	σύναψε	η	Εται-
ρεία	με	την	Κυπριακή	Δημοκρατία.		Στο	αντίστοιχο	εξάμηνο	του	2019,		η	Εταιρεία	
είχε	κέρδος	ύψους	€145.349.
Στις	30	 Ιουνίου	2020,	το	εκδομένο	μετοχικό	κεφάλαιο	της	Εταιρείας	ανερχόταν	σε	
€6.139.268	διαιρεμένο	σε	3.590.215	συνήθεις	μετοχές	ονομαστικής	αξίας	€1,71	η	κάθε	μία.
Η	ζημιά		ανά	μετοχή	υπολογίστηκε	με	βάση	τη	ζημιά	για	την	περίοδο	που	αναλογεί	

στους	μετόχους	της	Εταιρείας	και	τον	μεσοσταθμικό	αριθμό	των	μετοχών	που	ήταν	
εκδομένες	κατά	τη	διάρκεια	της	περιόδου.

Προοπτικές 2020
Η	Α’	Φάση	της	ανακαίνισης	και	αναβάθμισής	του	Ξενοδοχείου	Ρόδον	ολοκληρώθηκε	το	
2018.	Η	Β’	Φάση	αναμένεται	να	ολοκληρωθεί	μέχρι	το	τέλος	Σεπτεμβρίου	2020	και	για	
τον	σκοπό	αυτό	εξασφαλίστηκε	τραπεζική	χρηματοδότηση.		Επιπρόσθετα,	στις	29	Ιου-
νίου		2020,	η	Εταιρεία	υπέγραψε	σύμβαση	για	χορηγία	με	το	Υφυπουργείο	Τουρισμού.
Αναφορικά	με	τις	προοπτικές	για	την	περίοδο	από	1	Ιουλίου	μέχρι	31	Δεκεμβρίου	
του	τρέχοντος	έτους,	αλλά	και	σε	σχέση	με	ολόκληρο	το	έτος	2020,	το	Διοικητικό	
Συμβούλιο	της	Εταιρείας	αναμένει	να	είναι	μειωμένες	συγκριτικά	με	τις	αντίστοιχες	
περσινές	περιόδους,	γιατί	τα	αποτελέσματα	επηρεάζονται	αρνητικά	από	την	πανδη-
μία	Covid-19,	η	οποία	επηρεάζει		την	παγκόσμια		τουριστική	κίνηση	και,	κατ’	επέκτα-
σιν,	την	Κύπρο.	Επιπρόσθετα,	τα	αποτελέσματα	του	πρώτου	εξαμήνου	αλλά	και	του	
έτους	2020	επηρεάζονται	αρνητικά,	λόγω	του	γεγονότος	ότι	το	Ξενοδοχείο	παρέ-
μεινε	κλειστό	31	μέρες	για	σκοπούς	ανακαίνισης	και	αναβάθμισης.
Στην	βάση	αξιολόγησης	που	θα	γίνει	από	το	Υφυπουργείο	Τουρισμού	με	την	ολο-
κλήρωση	των	έργων	τέλος	Σεπτεμβρίου	του	2020,	αναμένεται	να	εισπραχθεί	ποσό	
μέχρι	€642.000,	από	το	οποίο	€500.000	θα	καταβληθεί	στην	τράπεζα,	βάσει	συμ-
φωνίας	για	μείωση	του	συνολικού	δανεισμού	της	Εταιρείας.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
Οι	κυριότεροι	κίνδυνοι	και	αβεβαιότητες	που	αντιμετωπίζει	η	Εταιρεία	και	οι	ενέργει-
ες	που	λαμβάνει	για	τη	διαχείρισή	τους	αναφέρονται	στη	σημείωση	16	των	οικονομι-
κών	καταστάσεων.

Συναλλαγές με συγγενικά μέρη
Οι	συναλλαγές	της	Εταιρείας	με	συγγενικά	μέρη	για	την	περίοδο	που	έληξε	στις	30	
Ιουνίου	2020	παρουσιάζονται	στη	σημείωση	13	των	οικονομικών	καταστάσεων.

Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς
Δεν	 υπήρχαν	 οποιαδήποτε	 ουσιώδη	 γεγονότα	 μετά	 την	 περίοδο	 αναφοράς	 που	
να	επηρεάζουν	σημαντικά	την	κατανόηση	αυτών	των	οικονομικών	καταστάσεων.

Αντώνης Πισσαρίδης
Πρόεδρος 

Λευκωσία, 10 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Τ
ην ιδιότητα και κατάρα 
του πρόσφυγα  στην ίδια 
του την πατρίδα κανένας 
Ευρωπαίος πολίτης δεν 
την βιώνει και δεν μπορεί 
να την κατανοήσει. Το να 
είσαι εγκλωβισμένος στο 

χωριό όπου γεννήθηκες και ο στρατός 
κατοχής καθώς και οι έποικοι από την 
Τουρκία  επιδιώκουν να σε εκτοπίσουν  
και από κει, γιατί τους χαλάς τα σχέδια, 
φαίνεται δεν αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές 
της Ε.Ε. και της διεθνούς  κοινότητας. Δεί-
χνουν περισσότερη ευαισθησία για τους 
ΛΟΑΤΚΙ, τους λαθρομετανάστες και, αν 
τυχόν  παρεκκλίνουμε από τις ντιρεκτίβες  
τους, μας κουνούν απειλητικά το δάκτυλο. 

Οι Κύπριοι, με τη μισή τους πατρίδα 
να βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή και 
να  βουλιάζει  από τις αυξημένες ροές 
λαθρομεταναστών, καθοδηγούμενες βά-
σει σχεδίου από την  Τουρκία, πρέπει 
συνεχώς να σκύβουν το κεφάλι και να 
υπομένουν. Πρέπει να αποδεικνύουν 
καθημερινά τον «ανθρωπισμό» τους, την 

Νοικοκύρηδες και αφέντες
ή θλιβερές ορτινάτζες;

Αν είναι να χαθούμε, 
τουλάχιστον ας 

χαθούμε μαχόμενοι 
και με αξιοπρέπεια, 
παρά έρποντας και 

λείχοντας

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com

Τ ο Σύνταγμα της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας αποτελεί την πηγή της 
κρατικής εξουσίας και οι πρόνοιές 

του οριοθετούν τη δικαιοδοσία των φορέ-
ων των λειτουργιών του Κράτους. Όπου 
το Σύνταγμα δεν καθορίζει εξαντλητικά 
τις αρμοδιότητες των οργάνων της Πο-
λιτείας, γνώμονας για τον καταμερισμό 
δικαιοδοσιών είναι η αρχή της διακρίσεως 
των εξουσιών, επί της οποίας εδράζεται η 
δομή της κυπριακής Πολιτείας. Οι τρεις 
αυτές διακρινόμενες εξουσίες δεν είναι 
μονοπρόσωπα όργανα. Είναι συλλογικά 
όργανα, τα οποία ενεργούν με αποφάσεις 
που ενίοτε λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. 
Πιο ειδικά οι Υπουργοί που απαρτίζουν την 
Εκτελεστική Εξουσία έχουν και συγκεκρι-
μένη ξεχωριστή «ατομική» αρμοδιότητα, 
ως το Σύνταγμα και οι Νόμοι προβλέ-
πουν. Το ίδιο και η Δικαστική εξουσία, η 
οποία  στην όλη έκταση των αρμοδιοτήτων 
της ενεργεί και συλλογικά, αλλά και με 
αποφάσεις, πρωτόδικες, ενός Δικαστή. 
Αντίθετα, ο βουλευτής δεν είναι «ατομικό» 
(μονοπρόσωπο) όργανο της Πολιτείας με 
ξεχωριστή δική του αρμοδιότητα. Είναι 
μέλος του συλλογικού οργάνου που 
είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο 
κάθε βουλευτής έχει λειτουργικά προ-

νόμια και καθήκοντα, που απορρέουν και 
διασφαλίζονται εκ του Συντάγματος και 
του Κανονισμού της Βουλής, όμως δεν 
καθίσταται ο ίδιος ο βουλευτής όργανο 
της Πολιτείας. Σημείο λοιπόν αναφοράς 
για ό,τι αφορά τη Νομοθετική εξουσία, 
είναι ο ίδιος ο θεσμός της Βουλής και οι 
αρμοδιότητες της. Η λειτουργική, μάλι-
στα, αποστολή του βουλευτή στηρίζεται 
εν πολλοίς στην καθιερωμένη αρχή της 
«ελευθερίας στην εντολή» που έχει από 
τη λαϊκή ψήφο, η οποία του επιτρέπει να 
καθορίζει ελεύθερα την κοινοβουλευτική 
του στάση (υποβάλλοντας Πρόταση Νόμου 
ή ψηφίζοντας νομοσχέδιο), με αποκλειστικό 
γνώμονα τη συνείδησή του. Ανάλογα δε 
με την εντολή του ίδιου του λαού, ο κάθε 
βουλευτής ανήκει στη συμπολίτευση ή 
την αντιπολίτευση.  Στο Προεδρικό Σύ-
στημα διακυβέρνησης, που το Σύνταγμά 
μας πρόβλεψε, η Κυβέρνηση δεν έχει 
ανάγκη, για να ασκεί τα καθήκοντά της, 
να έχει την πλειοψηφία της Βουλής υπέρ 
της, ως τα κοινοβουλευτικά κράτη. Εκεί 
που όντως χρειάζεται απαραιτήτως την 
πλειοψηφική έγκριση της Βουλής είναι 
στον Προϋπολογισμό, αφού, χωρίς τέτοιο 
Νόμο, δεν μπορεί να λειτουργήσει με τις 
αναγκαίες δαπάνες το Κράτος. Για να έχει 
όμως πραγματική αξία η ανεξαρτησία 
και η ελευθερία της δράσης εκάστου 
βουλευτή προβλέφθηκαν πρόνοιες για 
το «ακαταδίωκτό» του στην άσκηση των 
καθηκόντων του. Ανάλογη ασυλία πέραν 
αυτής των βουλευτών έχει πρόσθετα, κατά 
το Σύνταγμα, μόνον ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας, διαρκούσης της θητείας τους.

Όμως, το σύστημα του σεβασμού της 
διάκρισης των εξουσιών όπως και η τή-
ρηση της έννοιας του Κράτους Δικαίου 
προϋποθέτουν την υπεροχή του Νόμου 
έναντι πάντων. Η έννοια δε της Δημοκρα-
τικής Αρχής επιβεβαιώνει την Αρχή της 
διάκρισης των εξουσιών. Στον συνδυασμό 
αυτό των δύο πιο πριν αναφερθέντων αρ-
χών δικαίου και παρά την πρόβλεψη του 
Άρθρου 150 του Συντάγματος (προβλέπει 
ρητά τιμωρία του οργάνου που περιφρονεί 
τις δικαστικές αποφάσεις) δεν υπήρξε μέχρι 
σήμερα από τη γένεση της πολιτειακής 
ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
εφαρμογή της πρόνοιας του Άρθρου 
150 του  Συντάγματος, που προβλέπει 
πρόσθετα απ’ ό,τι τα Άρθρα 146(5) και 
35 του Συντάγματος την υποχρέωση να 
γίνονται απόλυτα σεβαστές και να εφαρ-
μόζονται οι αποφάσεις του Δικαστηρίου 
από τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό! Η 
περιφρόνηση της διοίκησης, όταν υπάρ-
χει το φαινόμενο της μη συμμόρφωσης, 
επιβεβαιώνει την ανομία και πλήττει το 
δικαίωμα της δίκαιης δίκης, αφού καθιστά 
ουσιαστικά μάταιο το δικαίωμα δικαίωσης 
επί Δικαστηρίω, ενός πολίτη. Η διαρκής 
και απαράδεκτη αναβλητικότητα, στο κα-
θήκον να καθοριστούν διά Νόμου, της 
εφαρμογής συνεπειών σ’ όσους εκ του 
κρατικού μηχανισμού περιφρονούν τις 
δικαστικές αποφάσεις αποτελεί κύριο 
συντελεστή στην αδιαφάνεια, μη χρη-
στή διοίκηση και διαφθορά. Η εκ των 
έσω άλωση του Κράτους Δικαίου είναι 
ο μέγιστος κίνδυνος.

*Δικηγόρος 
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καλή τους «θέληση» να υποχωρούν και, 
πέρα από τα αυτονόητα, έστω και αν κιν-
δυνεύει η χώρα τους να εξισλαμιστεί και 
να βρεθούν στον πάτο της υποταγής. Έστω 
και αν κινδυνεύουν να γίνουν ξένοι στην 
ίδια τους την πατρίδα σε μια χώρα Βαβέλ, 
όπου δεν θα υπάρχουν πατριώτες να την 
υπερασπιστούν και να την παραδώσουν 
όπως την παρέλαβαν  στις επόμενες γενιές.

 
Εδώ η Κύπρος χάνεται και 
αυτοί το…  γαϊτανάκι τους

Σήμερα η Κύπρος κινδυνεύει με ένα 
νέο, ίσως και χειρότερο, 1974.

Τα γεγονότα βοούν. Η συσσώρευση 
των έκνομων ενεργειών της Τουρκίας, 
οι συνεχείς απειλές της με προέλαση και 
νέα Μικρασιατική Καταστροφή δεν είναι 
μπλόφα. Προφανώς κάποιοι βρίσκονται 
πίσω της. Είτε υποδαυλίζουν τον μεγαλοϊ-
δεατισμό της, είτε την ενθαρρύνουν για να 
ανοίξει την πόρτα της Κολάσεως. Ούτε η 
Ε.Ε., ούτε  οι ηγήτορες του ΝΑΤΟ, μήτε η 
κυβέρνηση των ΗΠΑ (η οποία βρίσκεται 
σε προεκλογική εκστρατεία αφήνοντας 

τα εξωτερικά ζητήματα να τα χειρίζονται 
πολεμοχαρή «γεράκια»  και πρώην ηγέτες 
της αμαρτωλής CIA), δεν επιδεικνύουν 
μια σκληρή στάση απέναντι στον Ερντογάν 
και την Άγκυρα. Η δε Ρωσία, στο παρόν 
στάδιο, έχει ενδυθεί ρόλο Ποντίου Πιλάτου, 
υπενθυμίζοντας συνεχώς τα περί Κύπρου 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
και των Ην. Εθνών, τα οποία, ειρήσθω εν 
παρόδω, η Τουρκία έχει καταπατήσει και 
παραβιάσει αμέτρητες φορές. Μιλά για 
ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά 
δεν κατονομάζει τον παραβάτη. 

Όλο αυτό το σκηνικό προμηνύει τη 
γέννα ενός μεγάλου κακού, από την οποία 
κανείς δεν θα βγει νικητής. Κερδισμένη  θα 
είναι μόνον η αυτοκρατορία του χρήματος, 
η οποία βλέπει τη  μεγάλη εικόνα για τα 
συμφέροντά της και σχεδιάζει  τον απόλυτο 
έλεγχο Μέσης Ανατολής και Κύπρου. 

Αυτό το ζοφερό σκηνικό θα έπρεπε να 
είχε θέσει σε πλήρη  συναγερμό σύσσωμη 
την πολιτική ηγεσία του τόπου. Να την 
ωθήσει σε αλλαγή   πορείας, αφήνοντας  
κατά μέρος τις αψιμαχίες, τις αντιπαρα-

θέσεις και τα ξεκατινιάσματα. 
Φαίνεται όμως πως η πολιτική διο-

ρατικότητα, η αίσθηση του κινδύνου και 
η ωριμότητα έχουν εκλείψει. Τα ίδια τα 
κόμματα δίνουν την εικόνα μιας γενικής 
παρακμής. Μιας ιδιότυπης κρίσης αξι-
ών και πολιτικής ηθικής. Μιας οριζόντιας 
κρίσης  που προέρχεται κύρια από τη 
διάρρηξη των σχέσεων εμπιστοσύνης 

των πολιτών  προς τα κόμματα, η οποία, 
δυστυχώς, τείνει να μετατραπεί σε πλήρη 
αδιαφορία για τα πολιτικά δρώμενα.

Την ώρα που η πατρίς εάλω, αυτοί 
παίζουν το γαϊτανάκι τους. Ένα άχαρο 
παιχνίδι με μιαν αλληλουχία θεμάτων 
και ζητημάτων εσωτερικής διακυβέρ-
νησης να επικρατούν στην  ατζέντα της 
επικαιρότητας, για τα οποία όλοι σχεδόν 
έχουν μερίδιο ευθύνης. 

Οι πολιτικές διακηρύξεις των κομμάτων  
διαπνέονται από έναν φλύαρο ιδεαλισμό 
και παρεξηγημένο αλτρουϊσμό. Στην πράξη 
μένουν γράμμα κενό και υποτάσσονται 
συχνά στους «κανόνες»  του πολιτικού 
αμοραλισμού και της κομματικής βεντέτας.

Ο λαός  παρακολουθεί. Είναι άγνωστο, 
όμως, αν η πλειοψηφία των πολιτών έχει 
αντιληφθεί τους κινδύνους που ελλοχεύ-
ουν ή έχει αποκοιμηθεί από το κομματικό 
νανούρισμα. Η κάλπη θα δείξει.

Αλλά, έως τότε μπορεί να είναι αργά.

Ζητούνται ηγέτες με πυγμή
Δυστυχώς, δεν έχουμε ηγέτες που θα 

μπορούσαν να γίνουν οι μεγάλοι ποιμένες 
και ηγήτορες αυτού του προδομένου λαού. 
Να οδηγήσουν τον λαό στον δρόμο τον 
καλό, να γίνει ο νοικοκύρης και αφέντης 
του τόπου και όχι μια  θλιβερή και υπά-
κουη ορτινάτζα στα «θέλω» των ξένων.

Εκείνο που εισπράττουν συνεχώς 
Λευκωσία και Αθήνα από τους αξιωμα-
τούχους της Ε.Ε. είναι το μαστιγωτικό και 
επαναλαμβανόμενο ρεφρέν: «επαναβε-
βαίωση της θέσης περί αλληλεγγύης και 

κατανόησης των θέσεων της Κύπρου και 
της Ελλάδας». Παραπέμπουν, για άλλη μια 
φορά, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης 
Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες. Ως τότε, κάτι 
άλλο θα επινοήσουν  για να αποφύγουν 
σκληρά  μέτρα κατά της Τουρκίας. 

Εφόσον Λευκωσία όσο και Αθήνα 
δεν ικανοποιούνται από την έως τώρα 
προσέγγιση της ΕΕ και των «συμμάχων», 
υπάρχει και ο άλλος δρόμος. Της αξιο-
πρέπειας και του αυτοσεβασμού.

Να σταματήσουν όλων των ειδών οι 
διευκολύνσεις σε ΗΠΑ και ΝΑΤΟϊκούς, 
θέτοντας επί τάπητος τα αυτονόητα για τον 
σεβασμό των κυριαρχικών τους δικαιω-
μάτων. Η Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο, 
αν όχι αδύνατο, να το πράξει, γιατί όλες 
οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων 
οδήγησαν τη χώρα στην πλήρη υποτέλεια 
προς τις ΗΠΑ. Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, 
που και να θέλει, δεν θα της το επιτρέψουν 
οι Αμερικανοί, γιατί αυτοί ελέγχουν τη 
σκανδάλη. Όπως το 1974, έτσι και σήμερα.

Η Κύπρος, για την οποία ερίζουν, λόγω 
της στρατηγικής της θέσης, ΗΠΑ-Ρωσία, ας 
συμπεριφερθεί ανάλογα με τη στάση των 
μεγάλων δυνάμεων. Να τερματίσει όλων 
των ειδών τις διευκολύνσεις προς άπαντες 
και να αξιώσει ουσιαστικά ανταλλάγματα, 
προκειμένου να βάλουν την Τουρκία στη 
θέση της. Δεν νοείται να την εξοπλίζουν και οι 
μεν και οι δε και να περιορίζουν τη στήριξή 
τους προς την Κύπρο σε λόγια παρηγοριάς.

Αν είναι να χαθούμε, τουλάχιστον ας 
χαθούμε μαχόμενοι και με αξιοπρέπεια, 
παρά έρποντας και λείχοντας.

ΕΚΕΊΝΟ ΠΟΥ ΕΊΣΠΡΆΤΤΟΥΝ ΣΥΝΕΧΏΣ ΛΕΥΚΏΣΊΆ 
ΚΆΊ ΆΘΉΝΆ ΆΠΟ  ΤΟΥΣ ΆΞΊΏΜΆΤΟΥΧΟΥΣ ΤΉΣ Ε.Ε. 
ΕΊΝΆΊ ΤΟ ΜΆΣΤΊΓΏΤΊΚΟ ΚΆΊ ΕΠΆΝΆΛΆΜΒΆΝΟΜΕ-
ΝΟ ΡΕΦΡΕΝ: «ΕΠΆΝΆΒΕΒΆΊΏΣΉ ΤΉΣ ΘΕΣΉΣ ΠΕΡΊ 
ΆΛΛΉΛΕΓΓΥΉΣ ΚΆΊ ΚΆΤΆΝΟΉΣΉΣ ΤΏΝ ΘΕΣΕΏΝ 
ΤΉΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΆΊ ΤΉΣ ΕΛΛΆΔΆΣ». ΠΆΡΆΠΕΜΠΟΥΝ, 
ΓΊΆ ΆΛΛΉ ΜΊΆ ΦΟΡΆ, ΣΤΟ ΕΥΡΏΠΆΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΊΟ ΤΉΣ 24ΉΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ ΣΤΊΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. ΏΣ 
ΤΟΤΕ, ΚΆΤΊ ΆΛΛΟ ΘΆ ΕΠΊΝΟΉΣΟΥΝ ΓΊΆ ΝΆ ΆΠΟ-
ΦΥΓΟΥΝ ΣΚΛΉΡΆ  ΜΕΤΡΆ ΚΆΤΆ ΤΉΣ ΤΟΥΡΚΊΆΣ



Ο ΚΟΝΔΎΛΗΣ, ΙΔΙΑΙΤΕ-
ΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 
ΤΟΎ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ, ΩΣ 
ΟΠΑΔΟΣ ΤΗΣ ΡΕΑΛΙ-
ΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, 
ΚΑΤΕΔΕΙΚΝΎΕ ΤΗΝ ΑΎ-
ΞΑΝΟΜΕΝΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 
ΤΟΎ ΕΘΝΟΎΣ-ΚΡΑΤΟΎΣ, 
ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΕΠΙΤΑ-
ΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ 
ΣΎΓΚΡΟΎΣΕΩΝ. ΑΎΤΕΣ 
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΎ, ΟΙ 
ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ 
ΕΝΤΟΝΗ ΣΎΖΗΤΗΣΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ, 
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΕ ΕΎ-
ΘΕΙΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΚΎΡΙΑΡΧΗ, ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ, ΘΕΩΡΙΑ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΜΕΙ-
ΩΣΗΣ ΤΟΎ ΡΟΛΟΎ ΤΩΝ 
ΕΘΝΩΝ-ΚΡΑΤΩΝ, ΕΝΤΕ-
ΛΕΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ 
ΕΘΝΩΝ

Στη «Θεωρία του 
Πολέμου», που 
αφορούσε τις 

ελληνοτουρκικές 
σχέσεις, ο Κονδύλης 

υποστήριζε πως 
η Ελλάδα είτε 
θα αντιταχθεί 
στον τουρκικό 

επεκτατισμό, είτε 
θα υποταχθεί σε 
αυτόν κι ότι η 

μόνη οδός για μια 
λυσιτελή αντίσταση 

στην Τουρκία 
είναι η ανάληψη 
ενός «πρώτου 
κτυπήματος»

Έ
χει ειπωθεί από τον 
πρύτανη της κοινωνιο-
λογίας Max Weber, ήδη 
το 1919, ότι χωρίς τον 
Marx και τον Nietzsche 
οι μεταγενέστεροι κοινω-
νικοί επιστήμονες δεν θα 

ήσαν σε θέση να δώσουν ό,τι καλύτερο 
έδωσαν. Σύμφωνα και με τον φιλόσο-
φο της Χαϊδελβέργης, Παν. Κονδύλη, ο 
Μαρξ παραμένει ο μεγάλος στοχαστής 
που ανέλυσε τον καπιταλισμό στα βασικά 
του χαρακτηριστικά, αλλά, όταν θέλει να 
αναχθεί στον προφήτη μιας νέας εγκόσμιας 
θρησκείας, λαθεύει τραγικά.

Εκκινώντας από αυτήν τη βασική δι-
απίστωση, προχωρεί στην συγκρότηση 
μιας «κονδυλικής» ανθρωπολογίας και 
οντολογίας, η οποία διατυπώνεται με τον 
πιο ολοκληρωμένο τρόπο στο βασικό θε-
ωρητικό φιλοσοφικό του έργο, «Ισχύς και 
Απόφαση». Για τον Κονδύλη, η φύση του 
ανθρώπου παραμένει αναλλοίωτη, όπως 
την έχουν περιγράψει ήδη ο Θουκυδίδης, 
ο Μακιαβέλι ή και ο Χομπς. Ο βασικός του 
άξονας είναι η επιβεβαίωση της ισχύος, 
ατομικά ή συλλογικά, και πάνω σε αυτό 
ορθώνονται όλες οι ιδεολογίες και οι κοι-
νωνικές κατασκευές, μια «περιγραφική 
φιλοσοφική θεωρία» που επιχειρεί να 
αποδώσει την πραγματικότητα, χωρίς 
να εμπλέκεται η ίδια σε κανονιστικές 
επιδιώξεις ισχύος. 

Άσχετα με τη συμφωνία ή τις πιθανές 
αντιρρήσεις σε αυτήν την τοποθέτηση του 
Κονδύλη, γύρω από το ζήτημα της ισχύος 
και εν τέλει της «φύσης του ανθρώπου», 
η ευριστική της δυνατότητα ήταν εξαιρε-
τική, διότι, σε μία εποχή κατάρρευσης 
των επαναστατικών εγχειρημάτων, προ-
σέφερε τη δυνατότητα μιας «αποστασι-
οποιημένης» μελέτης της παγκόσμιας 
και της ελληνικής πραγματικότητας. Του 
προσέφερε τη δυνατότητα να δει με κα-
θαρή ματιά την κρίση του ευρωπαϊκού 
αστικού πολιτισμού, τη μετάβαση σε μια 
πλανητική εποχή σύγκρουσης μεγάλων 
παγκόσμιων σχηματισμών και την κα-
τάρρευση της παραδοσιακής τυπικής 
δημοκρατίας - όπως τα περιγράφει στα 
βιβλία του για τη γεωπολιτική ή για την 
θεωρία του πολέμου, χωρίς ματογυάλια 
και ψευδοπασιφισμούς. Στην ίδια οπτική, 
ο φιλόσοφος του διαφωτισμού θα δει με 
πιο καθαρή ματιά τόσο την φιλοσοφία 
του διαφωτισμού –και του ελληνικού– 
καθώς και την βαθύτατη παρακμή του 
ελληνικού κόσμου και του ελληνικού 
έθνους-κράτους.

Ο Κονδύλης, ιδιαίτερα στις αντιλήψεις 
του για τον πόλεμο και το έθνος, ως οπαδός 
της ρεαλιστικής σχολής των διεθνών σχέσε-
ων, κατεδείκνυε την αυξανόμενη σημασία 
του έθνους-κράτους, σε μια εποχή επίτασης 
των πλανητικών συγκρούσεων. Αυτές οι 
θέσεις του, οι οποίες προκάλεσαν έντονη 
συζήτηση και προβληματισμό, βρίσκονταν 
σε ευθεία αντίθεση με την κυρίαρχη, στην 
ελληνική ιδεολογία της εποχής, θεωρία της 
παγκοσμιοποίησης και της απομείωσης 
του ρόλου των εθνών-κρατών, εντέλει και 
των ίδιων των εθνών. Έτσι, ο Κονδύλης, 
ενώ μέχρι τη δεκαετία του ’80 γινόταν 
αποδεκτός από το πνευματικό κατεστη-
μένο «της αριστεράς και της προόδου», 
ως ένας αναγνωρισμένος φιλόσοφος στη… 
Γερμανία, έστω και αιρετικός, τώρα πια 
έμπαινε σε ευθεία αντιπαράθεση μαζί 
του, ιδιαίτερα μετά το επίμετρό του στην 
«Θεωρία του Πολέμου», που αφορούσε 
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και υποστή-
ριζε πως η Ελλάδα είτε θα αντιταχθεί στον 
τουρκικό επεκτατισμό είτε θα υποταχθεί σε 
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αυτόν κι ότι η μόνη οδός για μια λυσιτελή 
αντίσταση στην Τουρκία είναι η ανάληψη 
ενός «πρώτου κτυπήματος».

Ο Κονδύλης για τον πόλεμο 
και τη μοίρα του Ελληνισμού

Ήδη, από την δεκαετία του ’90 λοι-
πόν, ο Κονδύλης θα γίνει γνωστός από 
τα έργα του για την γεωπολιτική, τον πό-
λεμο και τη μοίρα του Ελληνισμού, και 
έτσι θα αποκτήσει αναγνώριση από ένα 
ευρύτερο κοινό. Σταδιακά, λοιπόν, αλλά 
και με συνεκτικά βήματα, ο αποστασιο-
ποιημένος «από τα εγκόσμια» θεωρητικός 
φιλόσοφος θα αρχίσει να εμπλέκεται στις 
εγχώριες πολιτικές αντιπαραθέσεις, με 
αποτέλεσμα οι φιλοσοφικές καταβολές 
του έργου του να ξεχαστούν εν μέρει, ή 
να αγνοούνται. Αν μάλιστα παρατηρή-
σει κανείς προσεκτικά τα τελευταία του 
κείμενα, και ιδιαίτερα τις τρεις μεγάλες 
συνεντεύξεις, που δημοσιεύθηκαν λίγο 
πριν από τον θάνατό του, θα διακρίνει 
αδιαμφισβήτητα μία σταδιακή μετεξέλιξη 
και της ίδιας της φιλοσοφικής σκέψης του. 
Αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του 
ως μέρος του Ελληνισμού, να τάσσεται 
υπέρ του ενδογενούς εκσυγχρονισμού και 
εγκαταλείπει εντελώς τη «διεθνιστική» ευ-
αισθησία των ιδεολογικών καταβολών του 
στον «αντιπατριωτικό» κριτικό μαρξισμό.

Η θεωρητική του απομάκρυνση από τις 
κανονιστικές ιδεολογίες είχε λειτουργήσει 
ως όχημα για μια «ψυχρή», αποστασιο-
ποιημένη και περισσότερο αντικειμενική 
θεώρηση των διεθνών σχέσεων και της 
θέσης του ελληνικού έθνους-κράτους στον 
κόσμο. Από την φιλοσοφία της πολιτικής, 
η οπτική του ανεγίγνωσκε τον κόσμο από 
την οπτική του Έλληνα εμπλεγμένου στα 
πολιτικά πράγματα του εγγύς κόσμου της 
Ελλάδος και των γεωπολιτικών απειλών 
από την Τουρκία: η σκέψη και γραφή του 
είχε γίνει πολιτική.

Ο Κονδύλης και η θεωρία
για το πρώτο πλήγμα 

Μπροστά στη γενικότερη πλεονεκτική 
θέση της Τουρκίας, επιχειρηματολογεί 
στο «Θεωρία του Πολέμου» ο πολιτικός 
στοχαστής Παν. Κονδύλης, η ελληνική 
πλευρά δεν θα είχε σοβαρές πιθανότη-
τες στρατιωτικής νίκης, αν δεν έβρισκε 
τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να 
καταφέρει το πρώτο (μαζικό) πλήγμα, αιφ-
νιδιάζοντας τον εχθρό. 

Το πρώτο πλήγμα το επιβάλλει πια όχι 
κάποια «πολεμοχαρής» διάθεση, αλλά η 

λογική των σύγχρονων οπλικών συστη-
μάτων: η λογική του μέσου αυτονομείται, 
όπως εξηγεί εκτενώς ο Κονδύλης στις ει-
σαγωγικές του παρατηρήσεις στα πρώτα 
κεφάλαια του «Θεωρία του Πολέμου», 
και προσδιορίζει ουσιωδώς τον προσα-
νατολισμό της πολεμικής στρατηγικής. Αν 
η ελληνική πλευρά, λέγοντας «αμυντικό 
δόγμα», εννοεί ότι, φοβούμενη μήπως 
εκτεθεί στα μάτια της διεθνούς κοινής 
γνώμης και των συμμάχων, προτίθεται 
σε οποιαδήποτε περίπτωση (γενικού) πο-
λέμου να αφήσει την πρωτοβουλία των 
κινήσεων και το πλεονέκτημα του πρώτου 
(μαζικού) πλήγματος στον εχθρό, τότε έχει 
κατά πάσα πιθανότητα υπογράψει μόνη 
της και εκ προοιμίου την καταδίκη της. 
Με δεδομένη την τουρκική υπεροπλία 
και τη γενικότερη τουρκική γεωπολιτική 
υπεροχή, ένα (μαζικό) πρώτο πλήγμα εξ 
Ανατολών θα παρέλυε τεχνικά, αλλά και 
ψυχολογικά την ελληνική πλευρά. 

Σε παλαιότερους πολέμους, διεξαγόμε-
νους στην ξηρά, μπορούσε ενδεχομένως να 
αφεθεί στον εχθρό η επιθετική πρωτοβουλία 
έως ότου εξαντλήσει τις δυνάμεις του. Όμως 
αυτό προϋπέθετε ότι ο αμυνόμενος κατείχε 
θέσεις φυσικά ή τεχνητά οχυρές που του 
επέτρεπαν να κρατήσει τις δικές του δυνά-
μεις σχετικά αλώβητες, ώσπου να περάσει 
στην αντεπίθεση. Σήμερα, η δύναμη και το 
βεληνεκές του πυρός από κάθε κατεύθυνση 
προς κάθε κατεύθυνση και η μετάθεση του 
πολεμικού κέντρου βάρους από την ξηρά στον 
αέρα ακυρώνουν αυτήν την προϋπόθεση: 
δεν υπάρχουν πια δυνατότητες απόκρυψης 
για τις ένοπλες δυνάμεις, και το (μαζικό) 
πρώτο πλήγμα αποσκοπεί ακριβώς στην 
εξουδετέρωση των μέσων μιας αντεπίθεσης 
σε ευρεία κλίμακα. 

Οι ίδιοι αυτοί τεχνικοί παράγοντες καθι-
στούν τον χρόνο αποφασιστικό μέγεθος, με 
άλλα λόγια προσδίδουν στην εναρκτήρια 
φάση του πολέμου καθοριστική σημασία· 
ό,τι δεν κερδίζεται ή ό,τι χάνεται στη φάση 
αυτή είναι δυσκολότατο να αποκτηθεί ή 
να αναπληρωθεί κατόπιν.

Γι’ αυτό και το πρώτο πλήγμα, το οποίο 
εγκαινιάζει την καθοριστική εναρκτήρια 
φάση του πολέμου, πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν μαζικότερο και πιο καίριο. Πρώτο 
πλήγμα, με την στρατηγική σημασία του 
όρου, δεν είναι ο πρώτος τυχόν πυροβο-
λισμός που πέφτει κατά το πρώτο «θερμό 
επεισόδιο» μιας πολεμικής αντιπαράθε-
σης· είναι μια συντονισμένη και ακαριαία 
ενέργεια όλων των κλάδων των ενόπλων 
δυνάμεων προς εκμηδένιση των ζωτικών 

σημείων του εχθρικού πολεμικού δυνα-
μικού, ιδίως όσων εμφανίζονται κρίσιμα 
μέσα στην δεδομένη συγκυρία.

Μπορεί να καταφερθεί στο πλαίσιο 
της κλιμάκωσης ενός τοπικού «θερμού 
επεισοδίου», αλλά και πολύ νωρίτερα 
ακόμα, όταν δηλαδή διαπιστωθεί ότι επί-
κειται έτσι κι αλλιώς εχθρική επίθεση· το 
επιτελικό σχέδιο του πρώτου πλήγματος 
πρέπει λοιπόν να βρίσκεται στο συρτάρι 
ήδη από καιρό ειρήνης, χωρίς αυτό να 
σημαίνει καθόλου ότι όποιος το έχει κατα-
στρώσει και όποιος θα το εφαρμόσει είναι 
αναγκαία ο επιτιθέμενος με την ιστορική 
και πολιτική έννοια του όρου. 

Καθώς το γεωπολιτικό δυναμικό της 
Τουρκίας μακροπρόθεσμα ενισχύεται, ενώ 
της Ελλάδας μακροπρόθεσμα συρρικνώ-
νεται, ο επιτιθέμενος με την ιστορική και 
την πολιτική έννοια δεν μπορεί να είναι 
άλλος από την Τουρκία· ανεξάρτητα από 
εθνικές μυθολογίες, το γεγονός τούτο δεν 
έχει καμμία σχέση με ηθικές ή φυλετικές 
ιδιότητες, αλλά οφείλεται στη διαμόρφωση 
του συσχετισμού των δυνάμεων, και τα 
πράγματα θα αντιστρέφονταν αν αντιστρε-
φόταν και ο συσχετισμός των δυνάμεων.  
Αλλά όποιος, θέλοντας και μη, υιοθετεί 
αμυντική στρατηγική στο ιστορικό και 
στο πολιτικό επίπεδο, δεν είναι γι’ αυ-
τόν και μόνον τον λόγο υποχρεωμένος 
να υιοθετήσει αμυντική στρατηγική στο 
στρατιωτικό επίπεδο. Τα δύο επίπεδα δεν 
πρέπει να συγχέονται κατά κανένα τρό-
πο. Κι εξηγεί ο Κονδύλης: «Άλλο είναι η 
άμυνα ως ιστορικοπολιτικός σκοπός και 
άλλο η άμυνα ως στρατιωτικό μέσο, άλλο ο 
αμυντικός χαρακτήρας ενός πολέμου και 
άλλο η αμυντική διεξαγωγή ενός πολέμου». 
Άλλωστε, από στρατιωτικής άποψης, η 
καθαρά αμυντική διεξαγωγή πολέμου 
στερείται νοήματος και είναι πρακτικά 
αδύνατη. Αν την παίρναμε στα σοβαρά, 
θα σήμαινε ότι ο επιτιθέμενος μπορεί να 
κάνει ό,τι θέλει ατιμώρητα, διατρέχοντας 
απλώς τον κίνδυνο να επανέλθει στην αρ-
χική του θέση και να προετοιμασθεί για 
να ξαναδοκιμάσει. 

Καμιά άμυνα δεν είναι τελεσφόρα, αν 
δεν εμπεριέχει μια δραστική τιμωρία του 
επιτιθέμενου, όμως η τιμωρία αυτή δεν 
μπορεί παρά να συνίσταται σε ενέργειες 
οι οποίες, αν ιδωθούν μεμονωμένα, χα-
ρακτηρίζονται από την ισχυρή παρουσία 
επιθετικών στοιχείων: ο αμυνόμενος πυ-
ροβολεί με τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιον 
σκοπό, όπως και ο επιτιθέμενος.

* Φιλόσοφος, συγγραφέας



Α
ύριο η επίσημη πρώτη 
της σχολικής χρονιάς 
για τους μαθητές της 
δημόσιας Δημοτικής 
και Μέσης Εκπαίδευ-
σης. Το πρώτο κουδούνι 
για μαθητές λυκείου και 

γυμνασίου αναμένεται να κτυπήσει στις 
7:30 π.μ., ενώ για τους μαθητές δημο-
τικού στις 7:45, εκτός από τα πρωτάκια 
που καλούνται να έρθουν στο νέο τους 
σχολείο στις 9:30. Εφόδιό τους εκτός από 
τα σχολικά υλικά, η μάσκα -για τους άνω 
των 12-, το αντισηπτικό και οι οδηγίες 
των πρωτοκόλλων, που ενσωματώνονται 
πλέον στις λεγόμενες σχολικές ρουτίνες. 
Την ανησυχία τους,  ωστόσο, εκφράζουν 
εκπαιδευτικές οργανώσεις και γονείς για 
την ακολουθία των υγειονομικών πρω-
τοκόλλων, που μόνο εφαρμόσιμα στην 
ολότητά τους δεν χαρακτηρίζονται, όπως 
οι ίδιοι λένε.

Δεν τηρούνται
τα πρωτόκολλα στη Δημοτική

Το είπε και το ξαναείπε ο Γενικός Γραμ-
ματέας της ΠΟΕΔ, κ. Χάρης Χαραλάμπους, 
ότι στη Δημοτική Εκπαίδευση τα πρω-
τόκολλα δεν μπορούν να τηρηθούν. Το 
επανέλαβε στη «Σημερινή», αναφέροντας, 
μάλιστα, ότι οι αποστάσεις των παιδιών 
στην τάξη δεν μπορούν να τηρήσουν την 
«ασφάλεια» του ενός μέτρου. «Δεν είναι 
ένα μέτρο, είναι πολύ λιγότερο. Με την 
προϋπόθεση ότι οι μαθητές είναι καρφω-
μένοι στην καρέκλα τους και καρφωμέ-
νη η καρέκλα στο έδαφος. Πραγματικά 
το Υπουργείο πρέπει να ακούσει ότι τα 
πρωτόκολλα δεν μπορούν να τηρηθούν 
και η ευθύνη δεν είναι δική μας».

Τα ίδια πρωτόκολλα με αυτά του 
περασμένου Μαΐου ισχύουν και για τα 
διαλείμματα. «Όταν μάλιστα είχαμε τον 
μισό και λιγότερο αριθμό των παιδιών 

στην τάξη. Δεν υπήρξε καμιά αναθεώρη-
ση ή διαμόρφωση των οδηγιών πέραν 
του γεγονότος ότι πρόσθεσαν την οδηγία 
για τα θρανία. Όσον αφορά τη μάσκα, ο 
εκπαιδευτικός στην τάξη οφείλει να φο-
ρεί τη μάσκα του. Εμείς επιμένουμε ότι 
ο εκπαιδευτικός την ώρα που διδάσκει 
θα πρέπει να φορεί ασπίδα. Για τον πολύ 
απλό λόγο, ότι πρέπει να κάνει σωστά τη 
δουλειά του. Να μπορεί να διδάσκει. Επίσης, 
εισηγηθήκαμε όπως μπορεί να την έχει 
στο λαιμό τη μάσκα και όταν πλησιάσει 
μαθητή να μπορεί να την φορέσει. Όλα 
τα άλλα είναι περιττά και θα φανούν στην 
πράξη από αύριο που θα ξεκινήσουμε».

Πρόβλημα οι «αποστάσεις»
Για το γεγονός ότι δεν μπορούν να 

τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστά-
σεις μέσα στην τάξη, ο κ. Χαραλάμπους 
εξήγησε ότι «αν τα Υπουργεία Υγείας 
και Παιδείας μπορούν ν’ αποδεχθούν 
το γεγονός ότι τα πρωτόκολλα δεν μπο-
ρούν να τηρηθούν, η ευθύνη είναι δική 
τους. Εμείς προχωρήσαμε στην ειδική 
διαρρύθμιση της τάξης. Δεν μπορέσαμε 
να κάνουμε κάτι καλύτερο. Εντοπίσαμε 
τα προβλήματα που δημιουργούνται με 
αυτήν τη διαρρύθμιση και απ’ εδώ και 
πέρα δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία 
ευθύνη. Είναι γεγονός ότι στα περισσότερα 
σχολεία δεν μπορούν να εφαρμοστούν 
τα πρωτόκολλα. Από την άλλη, δεν θα 
διορθωθούν τα προβλήματα τη Δευτέρα. 
Εμείς θα τα βρούμε μπροστά μας».

Στο προσκήνιο
η εκ περιτροπής φοίτηση

Την ετοιμότητα των σχολείων να υπο-
δεχθούν τους μαθητές τόνισε ο Υπουργός 
Παιδείας την περασμένη Παρασκευή, σε 
δηλώσεις του που ακολούθησαν την επί-
σκεψή του σε σχολεία της Λεμεσού. Ανέφε-
ρε, δε, ότι «σε κάποια σχολεία, όπως είναι 

λογικό και επόμενο, υπάρχουν κάποιες 
ιδιαίτερες απαιτήσεις», ενώ επισήμανε 
ότι οι διαρρυθμίσεις στις αίθουσες έγιναν 
αναλόγως των δεδομένων. Πρόσθεσε ότι 
«υπήρχε σχεδιασμός για όλες τις αίθου-
σες, σε όλη την Κύπρο, ωστόσο η τοπική 
αγορά δεν ήταν δυνατόν να μας προμη-
θεύσει έγκαιρα με τα ανάλογα θρανία και 
δεν ήταν λογικό να είχαμε παραγγείλει 
μονοθέσια θρανία από τον Μάη, όταν η 
οδηγία ήταν να υπάρχει απόσταση ενός 
μέτρου ανάμεσα σε κάθε θρανίο».

Το σενάριο για εκ περιτροπής πρωινή 
και απογευματινή φοίτηση ανέφερε ο κ. 
Προδρόμου στο παρά πέντε της σχολικής 
πρεμιέρας. «Αν κάποια σχολεία, παρά τη 
συνένωση δύο θρανίων,  δεν μπορούν να 
φιλοξενήσουν τα παιδιά, τότε υπάρχει το 
σχέδιο Β για την εκ περιτροπής φοίτηση».

Εφιάλτης όταν η μύτη
αρχίσει να «τρέχει»

Οι συνθήκες θα συνεχίσουν να παρου-
σιάζονται πρωτόγνωρες, όταν οι γονείς θα 
λαμβάνουν κλήσεις από το σχολείο για να 
παραλάβουν τα παιδιά τους, αφού σε αυτά 
θα παρατηρείται ένα από τα συμπτώματα 
του ιού. Σε περίπτωση παρουσίασης ενός ή 
περισσότερων συμπτωμάτων κατά τη διάρ-
κεια της παρουσίας στο σχολείο θα πρέπει 
το άτομο που παρουσιάζει τα συμπτώματα 
να απομονώνεται σε ειδικό δωμάτιο που 
θα έχει καθοριστεί και ακολούθως να 
εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα που έχουν 
ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας. Τα 
συμπτώματα δεν είναι άλλα από τον πυρετό, 
τον ξηρό βήχα, πονόλαιμο, δυσκολία στην 
αναπνοή, μυαλγία, κακουχία ή καταβολή, 
καταρροή, απώλεια όσφρησης, απώλεια 
γεύσης, διάρροια, εμετούς, πνευμονία.

Ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος προβλέ-
πονται μήνες εφιάλτης για εκπαιδευτικούς 
και γονείς, που θα τρέχουν να μαζέψουν 
τα παιδιά με κρυολόγημα. Οι γονείς δια 

των συνδέσμων γονέων εκφράζουν ήδη 
τις ανησυχίες τους για το χάος που ενδέ-
χεται να προκληθεί με την εμφάνιση του 
κρυολογήματος και της γρίπης.

Διδασκαλία βασισμένη
στην ευρηματικότητα
των εκπαιδευτικών

Στη Μέση Εκπαίδευση η αποστασιοποί-
ηση στις αίθουσες δεν αποτελεί το κύριο 
αγκάθι στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων, 
εφόσον εκεί οι μαθητές τουλάχιστον φο-
ρούν μάσκες. Οι διαφορετικές ειδικότητες 
και φύση των μαθημάτων επιβάλλουν 
τη διαμόρφωση των πρωτοκόλλων που 
ακόμη αναμένονται. Το παράδειγμα των 
εργαστηρίων έδωσε στη «Σ» ο Πρόεδρος 
της ΟΛΤΕΚ, κ. Παναγιώτης Λυσάνδρου, ο 
οποίος ανέφερε τη δυσκολία του ζητήματος. 
«Στα εργαστήρια ο κάθε εκπαιδευτικός θα 
πρέπει να εξεύρει διαφορετικούς τρόπους 
μετάδοσης του μαθήματος. Είτε με τη χρήση 
κάποιου οπτικοακουστικού υλικού είτε με 
την επίδειξη από τον καθηγητή ή ομάδας 
μαθητών στους υπόλοιπους συμμαθητές 
τους. Δεν μπορεί ένα γενικό πρωτόκολλο 
να εφαρμοστεί σε όλες τις ειδικότητες. Από 
την άλλη μεριά το πιο δύσκολο σημείο, 
είναι ότι πρόκειται για ιατρικό θέμα. Αν 
δεν πάρουμε την έγκριση των ειδικών, 
κανείς δεν δικαιούται να παραβεί τις 
οδηγίες των ειδικών. Άρα αναμένουμε 
συγκεκριμένες οδηγίες».

Δεύτερη εβδομάδα
για τα ιδιωτικά

Κι ενώ τα δημόσια αύριο ανοίγουν τις 
πύλες τους, τα ιδιωτικά μετρούν ήδη μια 
γεμάτη σχολική εβδομάδα. Ο Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων Κύ-
πρου, κ. Γιώργος Κριτικός, ανέφερε στη 
«Σ» ότι αν και οι συνθήκες είναι ιδιαί-
τερες, εντούτοις κατά τη λειτουργία των 
ιδιωτικών σχολείων δεν αντιμετωπίστηκε 

κάποιο πρόβλημα πέραν των υψηλών θερ-
μοκρασιών. «Είναι μια νέα αρχή και οι 
συνθήκες πρωτόγνωρες ειδικά για τους 
μαθητές που έπρεπε να χρησιμοποιούν 
για πολλές ώρες τη μάσκα. Η πρώτη εβδο-
μάδα κύλησε αρκετά καλά και ο κόσμος 
φάνηκε πολύ ικανοποιημένος. Τηρήσαμε 
τα πρωτόκολλα κάτω από αρκετά αντίξοες 
συνθήκες λόγω υψηλών θερμοκρασιών. 
Μπορεί να υπήρχαν κλιματιστικά, αλλά με 
ανοιχτά παράθυρα σίγουρα δεν είναι το ίδιο 
αποτέλεσμα. Τηρήθηκαν οι αποστάσεις 
εντός και εκτός αίθουσας. Το μόνο που 
θα θέλαμε να προτείνουμε είναι σε περί-
πτωση που η επιδημιολογική εικόνα το 
επιτρέπει, οι καθηγητές να φορούν ασπίδα 
και όχι μάσκα. Έτσι ώστε η εκπαιδευτική 
διαδικασία να γίνεται απρόσκοπτα χωρίς 
άλλο εμπόδιο».

ΠΟΕΔ: Δεν μπορούν 
να τηρηθούν οι 

αποστάσεις 

ΟΛΤΕΚ: Δεν είναι 
όλα τέλεια, αλλά 

μπορούμε να 
ξεκινήσουμε 

Υπουργός Παιδείας: 
Εκ περιτροπής 
φοίτηση,  αν 

χρειαστεί 

ΈΝΑ ΣΤΟΊΧΗΜΑ 
ΠΟΥ ΠΡΈΠΈΊ ΝΑ 
ΚΈΡΔΗΘΈΊ ΈΊΝΑΊ 
ΤΟ ΑΝΟΊΓΜΑ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΈΊΩΝ, ΜΈ ΤΊΣ 
ΈΚΠΑΊΔΈΥΤΊΚΈΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΈΊΣ ΚΑΊ 
ΤΟΥΣ ΓΟΝΈΊΣ ΝΑ 
ΝΊΩΘΟΥΝ ΜΈΡΊ-
ΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΈΊΑ 
ΣΧΈΤΊΚΑ ΜΈ ΤΗΝ 
ΈΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ
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ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com

Στη σκιά των πρωτοκόλλων
η σχολική χρονιά



Ο ΒΕΤΕΡΆΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ-
ΓΡΆΦΟΣ ΕΓΡΆΨΕ ΙΣΤΟΡΙΆ ΩΣ 
ΒΙΡΤΟΥΟΖΟΣ ΤΟΥ ΆΝΘΡΩ-
ΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΓΡΆ-
ΦΗΜΆΤΟΣ ΚΆΙ ΥΠΗΡΞΕ ΕΝΆΣ 
ΆΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΣ 
ΣΚΆΠΆΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΆΦΙΆΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ

Σ
ε βαθύ πένθος βυθίστη-
κε από το απόγευμα της 
Τρίτης η δημοσιογραφική 
κοινότητα της Κύπρου, 
όταν και άφησε την τε-
λευταία του πνοή, σε 
ηλικία 85 ετών, ο βετε-

ράνος δημοσιογράφος Γλαύκος Ξένος. Ο 
αποβιώσας έγραψε ιστορία ως βιρτουόζος 
του ανθρωποκεντρικού χρονογραφήματος 
και υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους 
σκαπανείς της έντυπης δημοσιογραφίας 
στην εποχή του. 

Η λαμπρή πορεία του 
Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή 

της η Ένωση Συντακτών, εκφράζοντας πα-
ράλληλα τα θερμά συλλυπητήριά της στην 
οικογένεια, μέσα από μια πλειάδα εντύπων 
στα οποία εργάστηκε για δεκαετίες είτε ως 
απλός συντάκτης είτε ως αρχισυντάκτης 
άφησε σημαντικό και αξιομνημόνευτο 

στίγμα με την ευθύβολη γραφίδα του.
Ο Γλαύκος Ξένος κόσμησε με την 

παρουσία του τις τάξεις της Ένωσης Συ-
ντακτών Κύπρου, στην οποία η δράση του 
υπήρξε έντονη και παραγωγική, τόσο ως 
απλού μέλους της Οργάνωσης, όσο και 
ως μέλους  του Δ.Σ. της συντεχνίας την 
περίοδο 1969-1973.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του πορεία 
το 1952 στην εφημερίδα «Κύπρος» και την 
ολοκλήρωσε τη δεκαετία του ’90 στην εφη-
μερίδα «Αλήθεια», ως αρθρογράφος, με το 
ψευδώνυμο ο «Κάσσανδρος». Στο μεσοδιάστη-
μα υπήρξε ο δημιουργός της ραδιοφωνικής 
εκπομπής «Καλημέρα σας» το 1971 από τη 
συχνότητα του ραδιοφώνου του ΡΙΚ.

Ο Γλαύκος Ξένος ήταν ο δημοσιογρά-
φος που αντίκρισε πρώτος το νεκρό σώμα 
του ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα 
Κυριάκου Μάτση μέσα στο κρησφύγετό 
του στο Δίκωμο, γεγονός που κατέγραψε 
σ’ ένα απαράμιλλο ρεπορτάζ, άξιο λόγου 
μέχρι τις μέρες μας. Στο ρεπορτάζ έγραφε: 
«Είδον τον αγωνιστήν να κείται εντός του 
κρησφυγέτου νεκρός, κρατών εις την δεξιάν 
του χείρα το πολυβόλον του και έχων τον 
δάκτυλον εις την σκανδάλην. Το δεξιόν του 
πόδι είχεν αποκοπή και η δεξιά θωρακι-
κή χώρα του κατεστράφη. Λίμνη αίματος 
εσχηματίσθη εντός του κρησφυγέτου. Παρά 
τα σοβαρά τραύματά του γαλήνια ήτο η 
μορφή του υπερόχου Αγωνιστού. Ουδε-
μία σύσπασις υπήρχεν εις το πρόσωπόν 
του, η έκφρασις του οποίου εξεδήλωνεν 
αίσθημα υψίστης ικανοποιήσεως διά την 
υπέρ πατρίδος θυσίαν του».

Ο Γλαύκος Ξένος ολοκλήρωσε επίσημα 
την πλούσια δημοσιογραφική σταδιοδρομία 

του το 2009, όταν οριστικά πλέον αφυπη-
ρέτησε, μετά από ένα ολιγοετές διάλειμμα 
που εργάστηκε ως ο πρώτος εκπρόσωπος 
Τύπου της Αστυνομίας. 

Στην είδηση του θανάτου του βετεράνου 
δημοσιογράφου, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, έγραψε στον 
προσωπικό του λογαριασμό στο twitter 
πως «ο Γλαύκος Ξένος υπήρξε ένας εκ τον 
πρωτοπόρων της έντυπης δημοσιογρα-
φίας διανύοντας μια λαμπρή διαδρομή. 
Εκφράζω τη θλίψη μου για τον χαμό του 
και ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους 
του. Αιωνία του η μνήμη».

Η εφημερίδα «Σημερινή» και το Συ-
γκρότημα «ΔΙΑΣ» εκφράζουν τα θερμά 
συλλυπήτηριά τους στην οικογένεια του 
εκλιπόντος και ιδιαίτερα στην κόρη του, 
επίσης δημοσιογράφο Ελένη Ξένου.

Φτωχότερη η δημοσιογραφία 
χωρίς τον Γλαύκο Ξένο

Της Κυριακής
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Ήταν ο δημοσιογράφος 
που αντίκρισε 

πρώτος το νεκρό 
σώμα του ήρωα του 
απελευθερωτικού 

αγώνα Κυριάκου Μάτση 
μέσα στο κρησφύγετό 

του στο Δίκωμο, 
γεγονός που κατέγραψε 

σ’ ένα απαράμιλλο 
ρεπορτάζ, άξιο λόγου 
μέχρι τις μέρες μας  



ΤΟ ΤΣΟΥΝΆΜΙ ΠΟΥ ΣΉΚΩΣΕ 
Ή ΠΆΝΔΉΜΙΆ ΣΕ ΠΆΓΚΟΣΜΙΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΜΆΚΡΟ-
ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΧΙ 
ΜΟΝΟ ΣΤΉΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ 
ΆΛΛΆ ΚΆΙ ΣΤΉΝ ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΉ ΕΙΚΟΝΆ, ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΟΙ 
ΕΙΔΙΚΟΙ 
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Ο
ι αλλαγές που κλη-
θήκαμε να αποδε-
χθούμε και να κά-
νουμε βίωμά μας 
δεν είναι λίγες. Είτε 
το θέλουμε είτε όχι, 
η καθημερινότητά 

μας άλλαξε ουσιαστικά -όχι για λίγο και 
όχι άσκοπα- με αποτέλεσμα τη σταδια-
κή διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας, 
η οποία ενδέχεται να μεταλλάξει άρδην 
το κοινωνικό μας στάτους. Το πώς θα μας 
αφήσει η πανδημία, είναι ένα ζήτημα για 
το οποίο ήδη μελετώνται ενδεχόμενα και 
οι ειδικοί ερευνούν τη νέα «κοινωνική 
πραγματικότητα» που διαμορφώνεται. 
Καθηγητής φιλοσοφίας, ψυχολόγος και 
κοινωνιολόγος μίλησαν στη «Σημερινή» 
για τις επιπτώσεις της πανδημίας και πώς 
αυτές θα καθορίσουν μια καινούργια 
κοινωνία.

Προσαρμογή σε νέες συνθήκες
Η ψυχολόγος σχολικής εξελικτικής 

ψυχολογίας Δρ Αριστονίκη Θεοδοσί-
ου αναφέρει ότι το άγχος παραμένει σε 
υψηλά επίπεδα, όμως η προσαρμογή μας 
είναι επιτεύξιμη. «Στη σημερινή κρίση της 
πανδημίας, το σύνολο του πληθυσμού 
περιέρχεται απότομα και χωρίς τη θέλησή 
του σε μία τέτοια κατάσταση ενδόρρηξης, 
που επιβάλλεται από την ανάγκη του πε-
ριορισμού της πανδημίας του Covid-19. 
Μία τέτοια κατάσταση στη σύγχρονη κοι-
νωνική κανονικότητα είναι ξαφνική και 
εξαιρετικά ασυνήθιστη για το σύνολο του 
πληθυσμού. Το ανθρώπινο είδος επιβίωσε 
ανά τους αιώνες λόγω της δυνατότητάς 
του να προσαρμόζεται αντίστοιχα με τις 
συνθήκες. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι 
και σε αυτήν την περίπτωση θα προσαρμο-
στούμε, άλλοι λαοί ευκολότερα και άλλοι 
δυσκολότερα.

Πρόσφατες έρευνες πάντως δείχνουν 
πως υπάρχει στρες και άγχος σε συμπο-
λίτες μας. Σε ερώτημα έρευνας σχετικά 
με το «ποιοι είναι οι δύο πιο σημαντικοί 
κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το άτομο και 
οι σημαντικοί κοινωνικοί του δεσμοί», το 
οποίο κάλυπτε τις ακόλουθες επιλογές: 
απώλεια των κοινωνικών σχέσεων, φτώ-

Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος γεννή-
θηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης την 
1η Οκτωβρίου 1541 και πέθανε 

στο Τολέδο στις 7 Απριλίου 1614. Είναι 
γνωστός με το ισπανικό προσωνύμιο El 
Greco, δηλαδή Ο Έλληνας. Ήταν Κρητικός 
ζωγράφος, γλύπτης και αρχιτέκτονας της 
ισπανικής Αναγέννησης. Έζησε το μεγαλύτερο 
μέρος της ζωής του μακριά από την Ελλάδα, 
δημιουργώντας τα περισσότερα έργα του 
στην Ιταλία και στην Ισπανία. Εκπαιδεύτηκε 
αρχικά ως Αγιογράφος στο Ηράκλειο, που 
αποτελούσε τότε τμήμα της ενετικής επικρά-
τειας, και αργότερα ταξίδεψε στη Βενετία. Στην 
Ιταλία επηρεάστηκε από τους μεγαλύτερους 

δασκάλους της ιταλικής τέχνης, όπως τον 
Τιντορέττο και τον Τιτσιάνο, του οποίου 
υπήρξε μαθητής, υιοθετώντας στοιχεία από 
τον μανιερισμό. Το 1577 εγκαταστάθηκε 
στο Τολέδο, όπου έζησε μέχρι το τέλος της 
ζωής του και ολοκλήρωσε ορισμένα από 
τα πιο γνωστά έργα του.

Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος γεννή-
θηκε πιθανότατα το 1541 στον Χάνδακα, 
το σημερινό Ηράκλειο της Κρήτης, την 
εποχή της Βενετοκρατίας. Η ημερομηνία 
γέννησής του προκύπτει όχι από κάποιο 
επίσημο έγγραφο της εποχής αλλά με βάση 
μία ιδιόχειρη σημείωση του, σύμφωνα με 
την οποία το 1606 ήταν 65 ετών.

Στην πρώιμη δημιουργική περίοδο του 
Γκρέκο ανήκουν τα έργα που φιλοτέχνησε 
στην Κρήτη και στη Βενετία, για πολλά από 
τα οποία είναι δύσκολο να καθοριστεί αν 
ολοκληρώθηκαν στον Χάνδακα ή στην 
ιταλική πόλη. Η Κοίμηση της Θεοτόκου, 
που ανακαλύφθηκε το 1983 στη Σύρο 
έχοντας μεταφερθεί εκεί πιθανότατα από 
Ψαριανούς εποίκους μετά την καταστροφή 
των Ψαρών, αποτελεί το πρώτο σωζόμενο 
έργο του με την υπογραφή του. Μαζί με 
τη φορητή εικόνα Ο ευαγγελιστής Λουκάς 
ζωγραφίζοντας την Παναγία αποτελούν 
σημαντική πηγή πληροφοριών για την 
τεχνοτροπία του νεαρού Θεοτοκόπουλου.

Για τους εξπρεσιονιστές, σημείο επαφής 
με τον Γκρέκο αποτέλεσαν οι επιμήκεις μορ-
φές του, ενώ ο Φραντς Μαρκ έγραψε για το 
«μεγαλείο αυτού του μεγάλου δασκάλου», το 
οποίο θεωρούσε συνδεδεμένο με τις ιδέες της 
ομάδας του Γαλάζιου Καβαλάρη. Επίδραση 
από τον Γκρέκο δέχθηκε επίσης ο Τζάκσον 
Πόλοκ, ένας από τους κυριότερους εκπρο-
σώπους του αφηρημένου εξπρεσιονισμού, 
κυρίως στα πρώιμα έργα του. Μέχρι το 1943 
ο Πόλοκ είχε ολοκληρώσει περισσότερα 
από 60 σχέδια ζωγραφικής βασισμένα σε 
συνθέσεις του Γκρέκο, ενώ γνωρίζουμε πως 
διέθετε στη συλλογή του αναπαραγωγές 
έργων του, καθώς και τρία βιβλία για τον 

Έλληνα ζωγράφο.
Το 2014 ανακηρύχθηκε έτος Ελ Γκρέκο 

στην Ισπανία. Η Ελλάδα τον τίμησε και 
αυτή, κηρύσσοντας το 2014 έτος Ελ Γκρέκο, 
οπότε και παρουσιάστηκαν τρεις εκθέσεις 
στην Αθήνα: Τέχνη και κοινωνία στην 
Κρήτη, τα χρόνια του Θεοτοκόπουλου στο 
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Η 
ναυμαχία της Ναυπάκτου και ο Δομήνικος 
Θεοτοκόπουλος στο Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης και Ο φιλικός κύκλος του Γκρέκο 
στο Τολέδο στο Μουσείο Μπενάκη.

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

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

χια και ανεργία, απώλεια κοντινών μου 
ανθρώπων, μόλυνση από τον ιό, απώ-
λεια ικανοτήτων, στην πρώτη επιλογή 
βρέθηκε η «φτώχια και η ανεργία» και 
ως δεύτερος σημαντικότερος κίνδυνος, με 
αρκετά μεγάλη διαφορά, ο ιός Covid-19, 
ως ατομικός κίνδυνος υγείας.

 
Σημαντικό κοινωνικό
τραύμα η πανδημία

Η ψυχολόγος αναφέρει ότι «η πανδη-
μία του Covid-19, όπως απορρέει από 
τα δεδομένα της έρευνας, είναι δυνατό 
να χαρακτηριστεί ως ένα σημαντικό 
κοινωνικό τραύμα, που διαμορφώνει 
την κοινωνική συνείδηση αλλά και τα 
συναισθηματικά πεδία του πληθυσμού 
και ιδιαίτερα των νέων. Η εγκατάσταση 
αυτού του τραύματος, που εξελίσσεται σε 
ακολουθία της προηγούμενης μακρόχρο-
νης οικονομικής κρίσης, προβλέπουμε 
ότι θα έχει σημαντικές συνέπειες στην 
αποτελεσματικότητα κάθε προσπάθειας 
ανασύνταξης της κοινωνίας. Σε αυτό το 
πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνω-
ρίζουμε και να επιβλέπουμε ατομικά και 
συλλογικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
τον κοινωνικό εαυτό, την ευαλωτότητα 
αλλά και μακροχρόνια προβλήματα που 
δημιουργούνται στους κοινωνικούς μας 
δεσμούς και στα κοινωνικά μας δίκτυα. Έχει, 
επίσης, ιδιαίτερη σημασία να αξιολογούμε 
και να κοινοποιούμε τις καταστάσεις της 
συναισθηματικής μας ζωής στο πλαίσιο 
των κοινωνικών μας σχέσεων και στο 
πλαίσιο των κοινωνικών δικτύων, στα 
οποία έχουμε εμπιστοσύνη.

Η διατήρηση και ουσιαστική καλλιέργεια 

των προσωπικών, επαγγελματικών και αι-
σθητικών και ψυχικών ικανοτήτων αποτελεί 
ένα σημαντικό «φάρμακο» επιβίωσης σε 
συνθήκες κοινωνικού περιορισμού και αυτο-
περιορισμού. Η βεβιασμένη επιστροφή στη 
λεγόμενη κανονικότητα ενέχει τον κίνδυνο 
παγίωσης  προηγούμενων αρνητικών κατα-
στάσεων σε ένα ακόμα πιο δυσμενές πλαίσιο, 
αλλά, κυρίως, με την άκριτη εγκατάσταση 
στον πολιτισμό αυτής της νέας κανονικότητας 
πολλών αρνητικών στοιχείων της ρουτίνας 
της λεγόμενης ‘κοινωνικής αποστασιοποίη-
σης’, του κοινωνικού φόβου και του ηθικού 
πανικού, που προκαλεί η πανδημία του 
Covid-19».

 
Οι φοβισμένοι
και οι ατρόμητοι

Ο καθηγητής Ιωάννης Σ. Χριστοδού-
λου, Διευθυντής του Μετ. Προγράμματος 
«Εκπαίδευση, Ηγεσία και Διοίκηση» στο 
CIIM, ανέφερε ότι υπό την επήρεια της 
ανησυχίας για την πανδημία, οι ανθρώπινοι 
χαρακτήρες εμφανίζονται προβλέψιμοι. 
«Όσοι αισθάνονται υγιείς και, επίσης, 
δεν έχουν ασθενήσει από τον ιό φίλοι 
και συγγενείς τους, χωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες: στην κατηγορία εκείνων που 
φοβούνται τον ιό και προσέχουν, και στην 
κατηγορία εκείνων που δεν φοβούνται 
και δεν προσέχουν. Το συναίσθημα του 
φόβου, λοιπόν, είναι κυρίαρχο διακρι-
τικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων εν 
μέσω της πανδημίας. Όσοι φοβούνται 
αυτοπεριορίζονται, με ό,τι μπορεί να 
σημαίνει αυτό: κυρίως λιγότερες και πιο 
προσεκτικές συναναστροφές. Όσοι δεν 
φοβούνται, θεληματικά δεν αλλάζουν τη 

συνήθη κοινωνική τους συμπεριφορά. 
Οι άνθρωποι στη δεύτερη κατηγορία δεν 
θα αλλάξουν.

»Οι άνθρωποι της πρώτης κατηγορίας, 
που φοβούνται, αν η πανδημία υποχωρήσει 
καθοριστικά θα αισθανθούν περισσότερο 
ελεύθεροι. Απαλλαγμένοι από τον φόβο, 
θα ενισχύσουν συμπεριφορές που είχαν 
καταπνίξει, ο καθένας τις δικές του. Όσοι 
ήταν καλοπροαίρετοι άνθρωποι, θα γίνουν 
περισσότερο καλοπροαίρετοι. Οι κακοπρο-
αίρετοι θα παραμείνουν κακοπροαίρετοι».

Ευκαιρία για παραγωγική 
σκέψη

Ο καθηγητής φιλοσοφίας θίγει ακόμη 
μια διάσταση. «Όσοι σκέφτονται, έχουν 
την ευκαιρία να σκεφτούν περισσότερο, 
με μεγαλύτερη ένταση και περισσότερο 
παραγωγικά σε περιόδους κρίσης, όπως 
αυτή της πανδημίας. Η πανδημία ανάγκασε 
κυβερνήσεις ανά τον κόσμο να πάρουν 
αποφάσεις οι οποίες ελέγχονται για την 
ορθότητα και την αποτελεσματικότητά τους. 
Διεθνείς οργανισμοί, επίσης, όπως ο Πα-
γκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ελέγχονται 
για την αξιοπιστία τους, εξαιτίας οδηγιών 
που έδωσαν για την αντιμετώπιση του ιού. 
Επιστήμονες -γιατροί κυρίως- που πήραν 
θέση για διάφορα ιατρικά και κοινωνι-
κά ζητήματα ελέγχονται, επίσης, για την 
επιστημονική και ηθική τους επάρκεια. 
Το ίδιο και δημοσιογράφοι που έγραψαν 
ή μίλησαν για το θέμα της πανδημίας.

»Τα επισημαίνω αυτά γιατί αρκετοί 
πολίτες αισθάνονται ότι ελέγχονται για την 
κοινωνική τους συμπεριφορά μονομερώς 
από το κράτος. Όλοι ελεγχόμαστε, είναι 

αλήθεια, αλλά και όλοι ελέγχονται, με τον 
έναν ή τον άλλον τρόπο. Ο ιός παραμένει 
ανεξέλεγκτος. Σίγουρα, όμως, μας δίνει ήδη 
την ευκαιρία να ελέγξουμε την ετοιμότητα 
που έχουμε να σκεφτόμαστε και να αντι-
δράμε σε συνθήκες κρίσης όπως αυτή». 

Οι συνέπειες του
τεχνοψηφιακού πολιτισμού

Η συμμετοχή μας σε ένα νέο σύστημα 
τεχνοψηφιακού πολιτισμού δημιουργεί 
συνθήκες μαζικής απόσπασης. Ο Πρόεδρος 
των κοινωνιολόγος Νεκτάριος Παρτασίδης 
εξηγεί ότι «η αναπόφευκτη ‘ηλεκτρονική 
πολιτογράφηση’ και ενεργός συμμετοχή 
των ανθρώπων ως συντυγχανόντων στο 
σύστημα ενός τεχνοψηφιακού πολιτισμού 
απολήγει σε μια κατάσταση γενικευμέ-
νης και άτυπης ‘ψηφιακής έκστασης’. Στη 
γλώσσα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, 
τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά, 
η λέξη ‘ἔκστασις’ σημαίνει να στέκεται 
κανείς έξω από τον εαυτό του, ενώ πιο 
συγκεκριμένα για τον Έλληνα φιλόσο-
φο Πλωτίνο, νοείται και ως συμπαντική 
ένωση με το ανεξιχνίαστο επέκεινα. Ίσως 
επειδή ο τεχνοψηφιακός πολιτισμός μέσω 
της κυβερνοδικτυακής κοινωνικότητας 
των ‘δυφίων’ (bits), ενώ προϋποθέτει την 
απευθείας διασυνδεδεμένη και προσωπική 
αλληλεπίδραση προσώπων, κοινωνικών 
ομάδων ή ευρύτερων κοινοτήτων ανά την 
υφήλιο (π.χ. Facebook, Twitter, LinkedIn, 
Instagram), ενδεχομένως να συμβάλλει 
στην καλλιέργεια εναλλακτικού μυστικι-
σμού, όπου διαμορφώνεται μέσω αλλε-
πάλληλων ζυμώσεων της υφιστάμενης 
‘Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης’ 
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(4IR). Η παραλλαγμένη εμπειρία αυτού 
του είδους «μυστικισμού», καταρτίζεται εφ’ 
άπαξ στην απροσδιοριστία της φυσικής 
πραγματικότητας».

Νέο είδος ανθρώπινων
σχέσεων

«Δεδομένου ότι μάλλον για πρώτη 
φορά στην ανθρώπινη ιστορία πανδη-
μικά γεγονότα -όπως τώρα προκύπτουν 
από τις συνέπειες ή επιπτώσεις του νέου 
κορωνοϊού (SARs-CoV-2)- ο επερχόμενος 
τεχνολογικός μετασχηματισμός ήδη φαί-
νεται να συνιστά εναλλακτική πλατφόρμα 
όπου ‘τὸ ἀληθεύειν ἐστὶ κοινωνεῖν’, για 
τις κάθε λογής ανθρώπινες σχέσεις (π.χ. 
διαπροσωπικές, επαγγελματικές, οικονο-
μικές, λατρευτικές). Αναπροσανατολίζει 
ρηξικέλευθα τη δημόσια και ιδιωτική σφαί-
ρα, καθότι συνδυάζει θετικά και αρνητικά 
γνωρίσματα μιας ‘νέας κανονικότητας’. Για 
να αναφέρω ορισμένα κομβικά σημεία 
που έχω παραθέσει δημόσια και αλλού, 
οι μεταβολές τόσο τοπικά, όσο και δια-
πλανητικά, επίκεινται να διακυμανθούν 
ως ακολούθως: α) διεθνής οικονομική 
ύφεση και ανεργία, άνοδος νέων ή και 
εξάλειψη παλαιών επαγγελματικών τομέων 
συμπεριλαμβανομένης της εξ  αποστάσε-
ως εργασίας ή ‘ευέλικτης’ απασχόλησης, 
β) περαιτέρω σύγκλιση της έννοιας του 
προσωπικού χώρου με ατομικές ή συλ-
λογικές προδιαγραφές ταυτότητας, ενώ 
τίθενται εκ νέου ηθικά ή νομικά διλήμματα 
για πολιτική κατασφάλιση προσωπικών 
δεδομένων και ιδιωτικότητας, γ) όξυνση 
οικονομικών, κοινωνικών, τεχνολογικών 
ή άλλως πως ανισοτήτων και σχετικής/
απόλυτης φτώχιας, δ) συστηματικότερη 
χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για τις οι-
κονομικές συναλλαγές, τον καταναλωτισμό 
και τις αλυσίδες παραγωγής, ε) (απο)στροφή 
κοινωνικών συμπεριφορών σε παραστατικά 
μοτίβα ουσίας ή εξεικόνισης και έκφραση 
μορφών κυβερνοδικτυακής κοινωνικό-
τητας ή θρησκευτικής συμμετοχής στην 
προσευχή και λατρεία, στ) εδραίωση της 
διαδραστικής διαδικασίας για επιμόρφωση 
ή μάθηση στην επίσημη/ανεπίσημη εκπαί-
δευση μέσω τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνίας, ζ) μεγέθυνση ή συρρίκνωση 
κυριαρχίας της κοινωνίας των πολιτών, 
αναφορικά με τους ‘όρους’ διεξαγωγής του 
δημοκρατικού πολιτεύματος και εν γένει 
των πολιτικών διαδικασιών, εφ’ όσον και 
κατά τα γραφόμενα του κοινωνιολόγου 
Μανουέλ Καστέλς, ‘όλες οι θεμελιώδεις 
τεχνολογικές αναπτύξεις που οδήγησαν 
στο διαδίκτυο οικοδομήθηκαν γύρω από 
κυβερνητικούς θεσμούς, σημαντικά πα-
νεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα’.

 Θέση που, όπως πάλι έχω σημειώσει 
δημόσια και αλλού, εκεί κανείς δύναται 
να κερδίσει για πάντα την ελευθερία του 
ή αντίστοιχα να την απολέσει, ένεκα μιας 
αναφυόμενης μεικτής πραγματικότητας 
(MR - mixed reality), η οποία διαρκώς 
εμπεδώνεται μέσα από τις ακάθεκτες 
δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης, τις 
αντινομίες φιλοσοφιών που εγείρονται 
μεταξύ ατομοκεντρισμού ή κοινωνιοκε-
ντρισμού, μεταξύ οικονομικών δεικτών 
ή κοινωνικής πρόνοιας, μεταξύ τοπικά 
οργανωμένης διακυβέρνησης ή διαπλανη-
τικά οργανωμένης διακυβέρνησης, μεταξύ 
υποκειμενικότητας, αντικειμενικότητας και 
διϋποκειμενικότητας, μεταξύ αυθεντικού 
είδους και κακέκτυπου είδους».
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Μ
ε γοργούς ρυθμούς 
προχωρούν οι 
προσπάθειες 
του νεοσύστα-
του Υφυπουρ-
γείου Έρευνας, 
Καινοτομίας και 

Ψηφιακής Πολιτικής για την επίτευξη του 
στόχου της ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης. Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός, κ. 
Κυριάκος Κόκκινος σε συνέντευξή του 
στη «Σημερινή», πρόκειται για ένα συνε-
χές ταξίδι με συγκεκριμένα ορόσημα και 
μετρήσιμους στόχους ώστε η χώρα μας 
εξελικτικά να προάγεται σε ένα σύγχρονο 
και ανταγωνιστικό κράτος. Σύμφωνα με 
τον κ. Κόκκινο, ήδη έχουν χαρτογραφηθεί 
160 υπηρεσίες, οι οποίες θα υλοποιηθούν 
εντός των επόμενων 18 μηνών μέσω και 
της λειτουργίας ενός εξειδικευμένου Digital 
Services Factory, ενώ ταυτόχρονα συνε-
χίζεται η υλοποίηση έργων αξίας πέραν 
των 300 εκατομμυρίων ευρώ σε στρατη-
γικούς τομείς, όπως Παιδεία, Υγεία και 
Δικαιοσύνη. Όσον αφορά συγκεκριμένα 
την Παιδεία, ο Υφυπουργός -που με την 
ανάληψη των καθηκόντων του βρέθηκε 
αντιμέτωπος με το ξέσπασμα της παν-
δημίας- αναφέρεται στις ενέργειες που 
γίνονται ώστε τα σχολεία να είναι έτοιμα 
να λειτουργούν και σε ψηφιακή βάση σε 
περίπτωση που χρειαστεί, ενώ παρόμοιες 
ενέργειες γίνονται και στον δημόσιο το-
μέα ούτως ώστε η τηλεργασία να μπορεί 
να εφαρμοστεί αποτελεσματικά από το 
δημόσιους υπαλλήλους, σε περίπτωση 
ανάγκης. Περαιτέρω, ερωτηθείς σχετι-
κά ανέφερε πως διά παν ενδεχόμενο το 
Υφυπουργείο σε συνεργασία με όλα τα 
αρμόδια Υπουργεία και υπηρεσίες έχει 
ετοιμάσει ένα ολιστικό πλάνο ψηφιακής 
διαχείρισης κρίσεων και διασφάλισης επι-
χειρησιακής συνέχειας. Άλλωστε, όπως 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός, 
στόχος είναι, σε περίπτωση ξεσπάσματος 
ενός νέου κύματος κορωνοϊού – το οποίο 
όλοι απευχόμαστε – να παρουσιαστούμε 
πιο έτοιμοι όχι απλώς να αντιδράσουμε 
αλλά και να προλάβουμε τις εξελίξεις.  

Αμέσως μετά την ανάληψη των κα-
θηκόντων σας, ήρθατε αντιμέτωπος 
με το ξέσπασμα της πανδημίας του 
κορωνοϊού. Ποιο ήταν το πρώτο μέλημα 
του Υφυπουργείου ώστε να μπορέσει 
ο κρατικός μηχανισμός να ανταποκρι-
θεί στα νέα δεδομένα που επέφερε η 
πανδημία;

Το ξέσπασμα της πανδημίας στην Κύπρο 
συνέπεσε με τις πρώτες μέρες λειτουργίας 
του Υφυπουργείου, η σύσταση του οποίου 
απεδείχθη κλειδί για την αποτελεσματική 
ανταπόκριση τόσο του κράτους όσο και 
της κοινωνίας στις πρωτοφανείς συνθήκες 
που δημιουργήθηκαν. Η δράση μας ήταν 
άμεση, πολυδιάστατη και καθοριστική. 
Η εσωτερική λειτουργία του Δημοσίου 
διασφαλίστηκε μέσω της υιοθέτησης 
τεχνολογικών λύσεων που επέτρεψαν 
την εργασία εξ αποστάσεως και την ηλε-
κτρονική διεκπεραίωση επικοινωνίας και 

συναλλαγών, και συνεπακόλουθα τη διευ-
κόλυνση της εξυπηρέτησης των Κυπρίων 
πολιτών και επιχειρήσεων. Σχεδιάστηκε 
και αναπτύχθηκε η πλατφόρμα αιτήσεων 
και πληρωμών του Υπουργείου Εργασίας 
σε χρόνο ρεκόρ, με αποτέλεσμα την κατα-
βολή των σχετικών επιδομάτων σε πέραν 
των 160.000 πολιτών. Οι προσπάθειες 
διαχείρισης της κρίσης στη δημόσια υγεία 
ενισχύθηκαν, μέσω των μηχανισμών για 
κατ’ εξαίρεσιν μετακινήσεις πολιτών, ερ-
γαλείων για διευκόλυνση της ιχνηλάτησης 
και διαχείρισης του σχετικού όγκου δεδο-
μένων που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία 
με τα κέντρα αριστείας RISE και ΚΟΙΟΣ, 
καθώς και με τη λειτουργία της πλατφόρμας 
CyprusFlightPass για έλεγχο των αφίξεων. 
Κύριο μας μέλημα, καθ’ όλη την κρίσιμη 
εκείνη περίοδο, ήταν η προστασία του 
Κύπριου πολίτη και η αντιμετώπιση των 
κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της 
πανδημίας, μέσω της ορθολογιστικής 
αξιοποίησης της τεχνολογίας. Οφείλω 
να ευχαριστήσω θερμά και τον ιδιωτικό 
τομέα για την έμπρακτη ανταπόκριση στο 
κάλεσμα του Υφυπουργείου για ενίσχυση 
των προσπαθειών της Πολιτείας, καθώς 
και τους πολίτες για την κατανόηση και το 
πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας που 
επέδειξαν κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο.

Ποιο είναι το πλάνο σας σε περίπτω-
ση ξεσπάσματος ενός νέου κύματος 
κρουσμάτων, που ίσως επιφέρει νέους 
περιορισμούς;

Κτίζοντας πάνω σε όσα πετύχαμε κατά 
την περίοδο αυτή με αποφασιστικότητα, 
σκληρή δουλειά και συλλογικότητα, έχου-
με καταρτίσει, σε συνεργασία με όλα τα 
αρμόδια Υπουργεία και υπηρεσίες, ένα 
ολιστικό πλάνο ψηφιακής διαχείρισης 
κρίσεων και διασφάλισης επιχειρησια-
κής συνέχειας. Συνεχής ψηφιοποίηση 
υπηρεσιών, ολοκλήρωση του έργου των 
ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, αναβάθμιση των 
πληροφοριακών συστημάτων των διαφόρων 
τμημάτων, ανασχεδιασμός και απλοποίη-
ση διαδικασιών και σχετικές νομοθετικές 
ρυθμίσεις, βρίσκονται στο επίκεντρο των 
προσπαθειών μας. Το σημαντικότερο όμως 
είναι η ετοιμότητα και η προσαρμοστικότητα. 
Ένα νέο κύμα κορωνοϊού – το οποίο όλοι 
απευχόμαστε – θα πρέπει να μας βρει πιο 
έτοιμους όχι απλώς να αντιδράσουμε αλλά 
και να προλάβουμε τις εξελίξεις. Στόχος 
μας η διαμόρφωση ενός συστήματος που 
να διευκολύνει την άμεση, δυναμική και 
αποτελεσματική ανταπόκριση στη ρευστή 
ροή έκτακτων και συνεχώς μεταβαλλόμενων 
δεδομένων και αναγκών.

Στον τομέα της Παιδείας, σε ποιες 
ενέργειες προβαίνετε ώστε από τη νέα 
σχολική χρονιά τα σχολεία να είναι 
έτοιμα να λειτουργούν και σε ψηφιακή 
βάση σε περίπτωση που χρειαστεί ξανά;

Η Παιδεία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο 
μίας σύγχρονης κοινωνίας και,  ως εκ 
τούτου, κατατάσσεται στις υψηλότερές μας 
προτεραιότητες. Κατ’ αρχάς να σημειώσω 
πως η λειτουργία των σχολείων με χρή-
ση τεχνολογικών μέσων και εργαλείων 
δεν αποτελεί μόνο μέρος του πλάνου 
επιχειρησιακής συνέχειας σε περίπτω-
ση έκτακτης ανάγκης. Αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της ευρύτερης στρατηγικής 
της Πολιτείας για ψηφιακή αναβάθμιση. 
Το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία 
με το Υφυπουργείο και την Επίτροπο 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, έχει ξεκινήσει ήδη από τον 
Μάιο εντατική προετοιμασία, ούτως ώστε 
η τηλεκπαίδευση να μπορεί να εφαρμοστεί 
με επιτυχία με την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς, ως λύση ανάγκης, εάν και εφόσον 
χρειαστεί. Προχωρούμε σε αναβάθμιση 
του διαδικτύου και ενίσχυση των τεχνικών 
υποδομών στις σχολικές μονάδες, στην 
εξασφάλιση μηχανογραφικού εξοπλισμού 
για δημιουργία eClassroom καθώς και 
στη δημιουργία πλαισίου πολιτικής για 
την τηλεκπαίδευση. Παρέχεται συνεχής 
εκπαίδευση σε δασκάλους και καθηγητές 
τόσο όσον αφορά την αξιοποίηση των ψηφι-
ακών εργαλείων που τίθενται στη διάθεσή 
τους, όσο και την ανάγκη ανασχεδιασμού 
της μεθοδολογίας και του εκπαιδευτικού 
υλικού που χρησιμοποιείται. Όπως και 
σε κάθε καινούριο εγχείρημα, υπάρχουν 

κίνδυνοι και ανησυχίες. Εντούτοις, με-
λετούμε κάθε ενδεχόμενο, στοχεύοντας 
στη δυνατότητα γρήγορης επίλυσης των 
όποιων προβλημάτων προκύψουν καθώς 
και στη συνεχή βελτίωση του συστήματος.

Πόσο θα κοστίσει η αναβάθμιση 
δικτύου και εξοπλισμού για τις ανάγκες 
της τηλεκπαίδευσης;

Να σημειώσω ότι το κόστος του εξοπλι-
σμού και της αναβάθμισης του δικτύου, το 
οποίο ανέρχεται περίπου στα 12 εκατ. ευρώ, 
αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνο-
λικής προσπάθειας που ονομάζεται ψηφι-
ακή εκπαίδευση, αφού η αποτελεσματική 
εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης προϋποθέτει 
κι άλλα στοιχεία,  όπως αναβάθμιση του 
εκπαιδευτικού περιεχομένου, εκσυγχρονι-
σμό της παιδαγωγικής πτυχής της παιδείας 
και αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
όλων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβα-
νομένων μαθητών και εκπαιδευτικών. Ως 
εκ τούτου, πρόκειται για ένα μεγαλεπήβολο 
και μακροπρόθεσμο έργο, η υλοποίηση 
του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει. 

Γίνονται παρόμοιοι σχεδιασμοί και 
για την ευρύτερη δημόσια υπηρεσία; Τι 
πρέπει να γίνει, ώστε οι εργαζόμενοι του 
Δημοσίου να μπορούν να αξιοποιούν 
την τηλεργασία όταν υπάρχει ανάγκη;

Βεβαίως και γίνονται βήματα, ούτως 
ώστε η τηλεργασία να μπορεί να εφαρμο-
στεί αποτελεσματικά από το Δημόσιο, σε 
περίπτωση ανάγκης. Αυτό προϋποθέτει 
την παροχή υποστηρικτικών δομών στους 
δημόσιους υπαλλήλους, όπως εξοπλισμός, 
σύνδεση με κυβερνητικό κόμβο, πρόσβαση 
σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εξειδικευμένα 
πληροφοριακά συστήματα, και στο σύστημα 
αυτοματοποίησης γραφείου eOasis, καθώς 
και εργαλεία τηλεδιασκέψεων. Όλα αυτά 
εμπίπτουν στον στρατηγικό σχεδιασμό 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που είναι 
υπό υλοποίηση και αφορούν την εσωτερική 
λειτουργία του κρατικού μηχανισμού που 
γίνεται ταυτόχρονα με την αναβάθμιση 
των πληροφοριακών συστημάτων και 
τη ψηφιοποίηση υπηρεσιών. Βέβαια, η 
εφαρμογή της τηλεργασίας δεν αφορά 
μόνο την τεχνολογική υποδομή, αλλά 

και την οργανωτική δομή ενός οργανι-
σμού καθώς και τη συμβασιακή σχέση 
μεταξύ εργοδότη και εργοδοτουμένου. 
Η τηλεργασία, για να εφαρμοστεί αποτε-
λεσματικά στη χώρα μας, θα πρέπει να 
είναι αποτέλεσμα κοινωνικού διαλόγου, 
σωστής προετοιμασίας και, πρωτίστως, 
αλλαγής κουλτούρας.

Πόσο δύσκολο είναι να πετύχουμε 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δη-
μόσιου τομέα; Όλα όσα έγιναν ήδη λόγω 
της πανδημίας, αναμένεται να δώσουν 
ώθηση σε αυτό το εγχείρημα;

Η πανδημία αποτέλεσε όντως πυρήνα 
ώθησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, 
που αποτελεί στοίχημα για την Πολιτεία. 
Ένα στοίχημα που είμαστε αποφασισμένοι 
να κερδίσουμε, ειδικότερα έχοντας βιώσει 
τις συνέπειες μη υλοποίησής του με το 
ξέσπασμα της πανδημίας. Οι προκλήσεις, 
τεράστιες. Με αποφασιστικότητα, συλλογι-
κότητα και στοχευμένες ενέργειες, υλοποι-
ούμε ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού 
δομών, συστημάτων και διαδικασιών, με 
πρώτιστο μέλημα τη συνεχή αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής, εξυπηρέτησης και 
υπηρεσιών προς τους Κύπριους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις. Είναι φυσικό στην 
πορεία αυτή να υπάρχουν δυσκολίες, 
διαφωνίες και αντιδράσεις. Γι’ αυτό και 
θεωρώ πως ο πραγματικός μετασχημα-
τισμός συντελείται σε επίπεδο κοινωνίας. 
Αυτό είναι το μεγαλύτερό μας στοίχημα, η 
μετάδοση μίας κουλτούρας καινοτομίας σε 
όλο το φάσμα της κοινωνικής δομής και 
η ανάπτυξη μίας κοινωνίας της γνώσης, 
που να αποδέχεται, να στηρίζει, να επιζητεί 
και να προωθεί την αλλαγή σε ατομικό 
και σε συλλογικό επίπεδο.

Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι ενέρ-
γειες για την υλοποίηση της ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης;

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ένα 
ταξίδι που ξεκίνησε, έχει συγκεκριμένα 
ορόσημα με μετρήσιμους στόχους και το 
ταξίδι αυτό είναι συνεχές ώστε η Κύπρος 
εξελικτικά να προάγεται σε ένα σύγχρονο 
και ανταγωνιστικό κράτος. Προϋποθέτει 
τη συνεχή εξέλιξη και συνεχή ανάδειξη 
νέων δυνατοτήτων, υπηρεσιών και προ-
ϊόντων. Έχουμε ήδη χαρτογραφήσει 160 
υπηρεσίες, οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός 
των επόμενων 18 μηνών μέσω και της 
λειτουργίας ενός εξειδικευμένου Digital 
Services Factory, ενώ ταυτόχρονα συνε-
χίζουμε με την υλοποίηση έργων αξίας 
πέραν των 300 εκατομμυρίων ευρώ σε 
στρατηγικούς τομείς, όπως Παιδεία, Υγεία 
και Δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα, προωθούμε 
την ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογιών 
αιχμής (ΤΝ, blockchain.) & εφαρμογών 
διαστήματος, καθώς και την αναβάθμιση 
τεχνικών και τηλεπικοινωνιακών δομών. 
Κεντρικό άξονα δράσης αποτελεί και η 
αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
τόσο των δημοσίων υπαλλήλων, όσο και 
του ιδιωτικού τομέα αλλά και του γενικού 
πληθυσμού, μέσω σειράς προγραμμάτων 
που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες 
ανάγκες της κάθε πληθυσμιακής ομά-
δας. Τέλος, υψηλά στις προτεραιότητές 
μας έχουμε θέσει και την ενίσχυση της 
κυβερνοασφάλειας για την προστασία 
των υποδομών του κράτους, των επι-
χειρήσεων και της κοινωνίας ευρύτερα. 
Το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματι-
σμού που έχουμε σχεδιάσει βρίσκεται σε 
πλήρη συνάρτηση με τις προτεραιότητες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία δίκαιη 
και ανταγωνιστική ψηφιακή οικονομία και 
μία ανοικτή, δημοκρατική και βιώσιμη 
κοινωνία, όπου η τεχνολογία τίθεται στην 
υπηρεσία των ανθρώπων. Στα πλαίσια αυτά, 
διαμορφώνουμε προτάσεις για άντληση 
κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα 
για ενίσχυση των δυνατοτήτων μας, όπως 
το προτεινόμενο πρόγραμμα “Ψηφιακή 
Ευρώπη”, που αποτελεί το πρώτο αμιγώς 
ψηφιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα της 
ΕΕ, το οποίο σκοπό έχει να επιταχύνει τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομι-
ών και κοινωνιών της ΕΕ, να ενισχύσει 
τις στρατηγικές ψηφιακές της ικανότητες 
και να ενισχύσει τη μελλοντική διεθνή 
ανταγωνιστικότητά της, καθώς παράλληλα 
να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου 
για μία κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη ώς 

το 2050. Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευ-
ρώπη» θα είναι συμπληρωματικό μιας 
σειράς άλλων προγραμμάτων που υπο-
στηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, 
όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» 
και οι ψηφιακές πτυχές του μηχανισμού 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», ενώ σημαντι-
κή χρηματοδότηση μπορεί να αντληθεί 
και από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και 
Ανάκαμψης. 

Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, εί-
δαμε ότι η ανταπόκριση των κυπριακών 
επιχειρήσεων με την αξιοποίηση της 
τηλεργασίας ήταν άμεση και κρίθηκε 
επιτυχημένη. Πώς το κράτος στέκεται 
αρωγός σε αυτήν τους την προσπάθεια; 
Ποια εργαλεία δόθηκαν στις επιχειρή-
σεις από την Πολιτεία; 

Η επιχειρηματική κοινότητα αποτελεί 
έναν από τους κύριους αποδέκτες του 
συνόλου των προσπαθειών μας. Μέσω 
των έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης, τόσο οριζόντιων όπως η ηλεκτρο-
νική υπογραφή όσο και κάθετων όπως η 
ψηφιοποίηση υπηρεσιών, επιτυγχάνεται 
η παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης σε 
πολίτες και επιχειρήσεις, ενώ διασφα-
λίζεται η διεκπεραίωση ηλεκτρονικών 
συναλλαγών με ταχύτητα, ευελιξία και 
ασφάλεια. Μέσω της μείωσης του χρόνου 
που απαιτείται για συναλλαγές και της 
ελαχιστοποίησης της ανάγκης για φυσική 
παρουσία, αυξάνεται η παραγωγικότητα 
και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, 
ενώ μειώνονται τα λειτουργικά κόστη και 
ο διοικητικός φόρτος. Το πιο σημαντικό 
στοιχείο, εντούτοις, είναι η καθιέρωση ενός 
κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους 
και επιχειρήσεων, το οποίο μεταφράζεται 
σε ενίσχυση της αγοράς, επενδύσεις και 
προστιθέμενη αξία για την οικονομία ευ-
ρύτερα. Επιπλέον, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι τηλεπικοινωνίες και η συνδεσιμότητα 
αποτελούν προϋπόθεση για την επιχειρη-
ματική δραστηριότητα, στοχεύουμε στην 
εγκαθίδρυση ευρυζωνικών συνδέσεων 
υπερυψηλών ταχυτήτων, σε ανταγωνιστικές 
τιμές, καθώς στην ανάπτυξη και εμπορική 
λειτουργία δικτύων 5G, για τα οποία η 
διαδικασία αδειοδότησης βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Όπως έχω προαναφέρει, προ-
τεραιότητά μας αποτελεί και η ενίσχυση 
των ψηφιακών δεξιοτήτων, ούτως ώστε να 
καλύπτουν τις όλο και αυξανόμενες και πιο 
εξειδικευμένες ανάγκες των επιχειρήσεων 
στο σημερινό άκρως ανταγωνιστικό περι-
βάλλον. Τέλος, το Υφυπουργείο προωθεί 
τη συνεχή ενίσχυση των χρηματοδοτικών 
εργαλείων που στοχεύουν σε ψηφιακή 
αναβάθμιση των επιχειρήσεων, στην ενί-
σχυση της ερευνητικής δραστηριότητας 
στις επιχειρήσεις αλλά και στην ανάπτυξη 
συνεργειών με το οικοσύστημα έρευνας 
και καινοτομίας της χώρας. 

Είναι γνωστό ότι η Κύπρος κατα-
τάσσεται 24η μεταξύ των 27 κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και 
Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για το 2020. Με ποιους τρόπους 
μπορούμε να βελτιώσουμε τη θέση και 
την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου;

Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος κα-
τατάσσεται αρκετά χαμηλά στον δείκτη 
DESI, εντούτοις η σχετική Έκθεση ανα-
γνωρίζει την αξιοσημείωτη πρόοδο που 
έχει καταγράψει η χώρα μας ως προς την 
εξέλιξή της σε μία ψηφιακή οικονομία 
και κοινωνία. Επισημαίνει τη βελτίωση 
της βαθμολογίας της Κύπρου σε όλες τις 
παραμέτρους υπό αξιολόγηση, και κυρί-
ως στη συνδεσιμότητα και τη χρήση του 
διαδικτύου, ενώ καταγράφει την αποτε-
λεσματικότητα των ψηφιακών λύσεων 
που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε πως, 
όπως και όλες οι εκθέσεις ανταγωνιστι-
κότητας, η θέση που λαμβάνουμε είναι 
αποτέλεσμα σύγκρισης με την πρόοδο που 
καταγράφεται και στις άλλες χώρες. Δικό 
μας μέλημα είναι η προσήλωση στο πλάνο 
που έχουμε καταρτίσει και με το οποίο 
πιστεύουμε πως θα συμβάλουμε στην 
ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αποδοτικού 
κράτους, ανταγωνιστικού σε ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο που θα παρέχει στους 
πολίτες του ασφάλεια και ευημερία.

Της Κυριακής
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«Το κόστος του εξοπλι-
σμού και της αναβάθ-
μισης του δικτύου των 

σχολείων, το οποίο 
ανέρχεται περίπου στα 
12 εκατ. ευρώ, απο-

τελεί μόνον ένα μικρό 
μέρος της συνολικής 

προσπάθειας που 
ονομάζεται ψηφιακή 

εκπαίδευση»  

«Γίνονται βήματα 
ούτως ώστε η τηλερ-
γασία να μπορεί να 

εφαρμοστεί αποτελε-
σματικά από το Δη-
μόσιο, σε περίπτωση 

ανάγκης»

«Με αποφασιστικό-
τητα, σκληρή δουλειά 

και συλλογικότητα 
έχουμε καταρτίσει, σε 
συνεργασία με όλα τα 
αρμόδια Υπουργεία και 
υπηρεσίες, ένα ολιστι-
κό πλάνο ψηφιακής δι-
αχείρισης κρίσεων και 
διασφάλισης επιχειρη-

σιακής συνέχειας» 

Ηλεκτρονική «επανάσταση»
στη διακυβέρνηση 

ΚΥΡΙΆΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ: «ΈΧΟΥ-
ΜΈ ΉΔΉ ΧΆΡΤΟΓΡΆΦΉΣΈΙ 
160 ΥΠΉΡΈΣΙΈΣ,  ΟΙ ΟΠΟΙΈΣ 
ΘΆ ΥΛΟΠΟΙΉΘΟΥΝ ΈΝΤΟΣ 
ΤΩΝ ΈΠΟΜΈΝΩΝ 18 ΜΉΝΩΝ 
ΜΈΣΩ ΚΆΙ ΤΉΣ ΛΈΙΤΟΥΡΓΙ-
ΆΣ ΈΝΟΣ ΈΞΈΙΔΙΚΈΥΜΈΝΟΥ 
DIGITAL SERVICES FACTORY, 
ΈΝΩ ΤΆΥΤΟΧΡΟΝΆ ΣΥΝΈΧΙ-
ΖΟΥΜΈ ΜΈ ΤΉΝ ΥΛΟΠΟΙΉΣΉ 
ΈΡΓΩΝ ΆΞΙΆΣ ΠΈΡΆΝ ΤΩΝ 
300 ΈΚΆΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΈΥΡΩ 
ΣΈ ΣΤΡΆΤΉΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΈΙΣ, 
ΟΠΩΣ ΠΆΙΔΈΙΆ, ΥΓΈΙΆ ΚΆΙ 
ΔΙΚΆΙΟΣΥΝΉ»
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T
η βδομάδα που μας πέ-
ρασε υπήρξαν αναφορές 
από τον Διοικητή της 
Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου για την αναγκαι-
ότητα της προετοιμασίας 
των εμπορικών τραπεζών 

να αντιμετωπίσουν έναν νέο κύκλο μη 
εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), κάτι 
που αποτελεί πανευρωπαϊκό φαινόμενο.

Οι εποπτικές Αρχές προχώρησαν σε 
χαλαρώσεις σε ό,τι αφορά τους δείκτες 
κεφαλαίων λόγω των επιπτώσεων του 
κορωνοϊού, όμως αυτές είναι προσωρινές 
και σιγά-σιγά θα απαιτηθεί η επαναφορά 

των δεικτών. Προσωρινή είναι και η ρύθ-
μιση για αναστολή των δόσεων και ήδη 
τα τραπεζικά ιδρύματα προχωρούν σε 
επαναξιολόγηση των δανείων (ζητούν για 
παράδειγμα τις αναθεωρημένες απολαβές 
για τους ιδιώτες και μελέτη αντικτύπου από 
τις επιχειρήσεις), ώστε να είναι έτοιμες για 
κάθε ενδεχόμενο. Μεγάλο ερωτηματικό 
είναι η διαχείριση των χρηματοπιστω-
τικών διευκολύνσεων που δόθηκαν σε 
τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες, παρά 
τις αρχικές εκτιμήσεις της κυβέρνησης 
για μίνι τουριστική χρονιά, ενδεχομένως 
να διανύουν τη χειρότερη χρονιά τους.

Η υψηλή μόχλευση αποτελεί ένα από 
τα χαρακτηριστικά των κυπριακών επιχει-
ρήσεων και νοικοκυριών, παρά το γεγονός 
ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια 
κάποια βελτίωση. Το πρόβλημα για την 
κοινωνία συνεχίζει να υφίσταται και μετά 
την πώληση των δανείων σε επενδυτικά 
ταμεία. Το ότι οι ισολογισμοί των τραπε-
ζών απαλλάσσονται από το βάρος των 
ΜΕΔ μετά την πώληση, δεν σημαίνει ότι 
ταυτόχρονα λύνονται τα προβλήματα για 
την κοινωνία και τις επιχειρήσεις.

Από τη μια το ποσό των ΜΕΔ αναμένεται 
να μειωθεί, λόγω της πρόσφατης συμφω-
νίας πώλησης δανείων από την Τράπεζα 
Κύπρου. Από την άλλη, όμως, 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. Τον 
Οκτώβριο αναμένεται αύξηση της ανεργίας, 

ενώ αρκετές επιχειρήσεις θα αντιμετωπί-
σουν προβλήματα βιωσιμότητας.

Επιπλέον, είναι σύνηθες το φαινόμενο 
τα επιχειρηματικά σχέδια και ο προϋπολο-
γισμός που ετοιμάζεται για μια εταιρεία να 
είναι φιλόδοξος, χωρίς να ανταποκρίνεται 
στις συνθήκες της εγχώριας αγοράς και 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το διεθνές 
οικονομικό περιβάλλον, του οποίου το 
κύριο χαρακτηριστικό είναι η μεταβλη-
τότητα. Αποδεδειγμένα, οι κυπριακές 
επιχειρήσεις δυσκολεύονται να προ-
σαρμοστούν σε απότομες αλλαγές των 
οικονομικών δεδομένων, ενώ οι προβλέψεις 
των ταμειακών ροών τους 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 τυγχάνουν 
της δέουσας προσοχής, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων, και ειδικά όταν αναφερόμαστε σε 
νέες σχετικά επιχειρήσεις.

Σημαντικά ποσά ΜΕΔ έχουν μεταφερθεί 
εκτός του τραπεζικού συστήματος μέσα 
από τις πωλήσεις μεγάλων χαρτοφυλακίων 
δανείων. Φυσικά, η μεταφορά των ΜΕΔ 
εκτός του συστήματος, παρά το γεγονός 
ότι βελτιώνει τους ισολογισμούς των τρα-
πεζών, δεν αποτελεί λύση για τον δανειο-
λήπτη ή την κοινωνία, εφόσον θα πρέπει 
να βρεθούν οι λύσεις αναδιάρθρωσης ή 
εξόφλησης του δάνειου με την εταιρεία 
διαχείρισης που το αγόρασε.

Το επενδυτικό ταμείο, με την έκπτωση 

στην οποία αγοράζει τα συγκεκριμένα δά-
νεια και χωρίς την πίεση των εποπτικών 
κεφαλαίων αναμένεται να έχει σημαντικά 
κέρδη, νοουμένου πάντοτε ότι θα προβεί 
σε σωστή διαχείριση του χαρτοφυλακίου, 
ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει το ενδεχό-
μενο 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 μακρο-
οικονομικό περιβάλλον, την πορεία του 
τομέα των ακινήτων και τη δυνατότητα/
χρονικό ορίζοντα του χρηματοπιστωτικού 
ιδρύματος να ανακτήσει τις υποθήκες ή 
να προχωρήσει με τις 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.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η εξωτερική 

ζήτηση στα ακίνητα αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους παράγοντες της αγοράς. 
Είτε θέλουμε να το παραδεχθούμε είτε 
όχι, το επενδυτικό πρόγραμμα αποτέλεσε 
πόλο έλξης για πολλούς επενδυτές, ενώ 
τα τελευταία χρόνια πολλοί ήταν αυτοί 
που επένδυαν σε ακίνητα που κατείχαν 
τραπεζικά ιδρύματα είτε κατευθείαν, είτε 
μέσω των επενδυτικών οχημάτων που 
είχαν δημιουργηθεί.

Γίνεται κατανοητό ότι μείωση της συ-
γκεκριμένης μορφής ζήτησης θα οδηγή-
σει σε μείωση των θέσεων εργασίας και 
του τζίρου των επιχειρήσεων του τομέα, 
ενώ θα πιέσει τις τιμές προς τα κάτω. Μια 
περίοδος διόρθωσης είναι ένα απόλυτα 
θεμιτό και υγιές φαινόμενο, αλλά η με-
γάλη πτώση των τιμών θα οδηγήσει σε 
σημαντική μείωση των αποδόσεων των 
επενδύσεων και σε μείωση της αξίας των 
εξασφαλίσεων (με ό,τι αυτό συνεπάγεται).

Η κυπριακή οικονομία προσπαθεί 
να βρει βηματισμό μετά την άρση των 
περιοριστικών μέτρων, όμως ο δρόμος 
είναι μακρύς και η ανάκαμψη γεμάτη προ-
κλήσεις. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν 
απώλειες, με το ζητούμενο να είναι όσο το 
δυνατόν ο 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 στά-
διο θα τους επιτρέψουν να διαχειριστούν 

τις προκλήσεις, και σε δεύτερο να αναδι-
οργανωθούν, ώστε να μπουν σε πορεία 
οργανικής ανάπτυξης.

Είναι σημαντικό να περιοριστεί στον 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οποιαδήποτε 
αύξηση στα ΜΕΔ λόγω της πανδημίας, 
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, η επίλυση 
του οποίου γίνεται ακόμη δυσκολότερη 
σε περιόδους κρίσης και ύφεσης, είναι 
ένα σύνθετο ζήτημα εφόσον επηρεάζει 
και επηρεάζεται από την πορεία της οι-
κονομίας. Το πρόβλημα των ΜΕΔ για μια 
οικονομία δεν λύνεται με τη μεταφορά 
τους εκτός των ισολογισμών των τραπεζών, 
εφόσον ο υπερδανεισμός επιβαρύνει τον 
οικογενειακό προϋπολογισμό και αφαιρεί 
τη δυνατότητα των επιχειρήσεων για νέες 
επενδύσεις και περαιτέρω επέκταση.

Την ίδια στιγμή ο τραπεζικός τομέας, 
μέσα και από τη στήριξη των ευρωπαϊκών 
μηχανισμών, καλείται να στηρίξει τις επι-
χειρήσεις με την παροχή χρηματοδοτήσε-
ων. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν θα 
αξιολογηθεί η δυνατότητα αποπληρωμής 
του δανειολήπτη που αυτήν τη στιγμή, 
με ελάχιστες εξαιρέσεις, βρίσκεται στο 
χειρότερο σημείο.

ΑΝΑΓΚΑΊΑ Η ΠΡΟΕΤΟΊΜΑΣΊΑ 
ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΊΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΝΑ ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΟΥΝ ΕΝΑΝ 
ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕ-

ΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΊΩΝ (ΜΕΔ), 
ΚΑΤΊ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΠΑΝΕΥ-

ΡΩΠΑΪΚΟ ΦΑΊΝΟΜΕΝΟ 

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ*
anastasis.yiasemi-
des@kpmg.com.cy

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια



Της Κυριακής

Οικονομία 18

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com

Σ
το προσκήνιο βρίσκεται εκ 
νέου το ζήτημα της ανα-
στολής δόσεων δανείων 
καθώς ο χρόνος μετρά 
αντίστροφα για τις τράπε-
ζες, οι οποίες πρέπει να 
αποφασίσουν για τυχόν 

παράταση του μέτρου, γεγονός που κρύβει 
κινδύνους. Η 30ή Σεπτεμβρίου είναι η 
τελική ημερομηνία για να κοινοποιηθεί 
στη Φρανκφούρτη και δη στην Ευρω-
παϊκή Αρχή Τραπεζών η απόφαση των 
κυπριακών τραπεζών για την παράταση 
του μέτρου της αναστολής δόσεων δανείων 
μετά το τέλος του Δεκέμβρη. Στο χρονι-
κό διάστημα που απομένει, σύμφωνα με 
σχετικό ρεπορτάζ του «EconomyToday», 
θα πρέπει να προηγηθούν: λήψη απόφα-
σης από τις τράπεζες, διαβούλευση με 
την Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργείο 
Οικονομικών, κοινοποίηση της απόφασης 
στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (μέχρι 
30 Σεπτεμβρίου), ενώ η πρόταση πρέπει 
να είναι αιτιολογημένη και συλλογική για 
όλες τις τράπεζες. Με απλά λόγια, δεν 
μπορεί να αποφασίσει μια τράπεζα ότι 
θα δώσει παράταση σε εταιρείες πελάτες 
της και μια άλλη τράπεζα σε πελάτες της 
με στεγαστικά δάνεια.

Για την ώρα, το σκηνικό φαίνεται να 
είναι ομιχλώδες και ουδείς μπορεί να 
προκαταλάβει εάν θα υπάρξει παράταση 
και πολύ περισσότερο σε ποιους τομείς 
θα δοθεί. Υπάρχουν, βέβαια, κάποιες 
βασικές παράμετροι, που απασχολούν 
έντονα, όπως για παράδειγμα το αίτημα 
των ξενοδόχων να τους δοθεί περαιτέρω 
παράταση στην αναστολή δόσεων έως 
ότου αρχίσουν να έχουν έσοδα. Την ίδια 
στιγμή, στην εξίσωση βρίσκονται και οι 
εποπτικές Αρχές, οι οποίες φέρονται να 
έχουν αρχίσει να αγγίζουν το θέμα της 
αναστολής δόσεων. Συγκεκριμένα, ζητούν 
εκτιμήσεις για το ποσοστό των δανείων 

ΟΜΙΧΛΏΔΕΣ ΣΚΗΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 
- O ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙ-
ΣΤΡΟΦΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, 
ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

αξίας €11.7 δις, που τελεί υπό το μέτρο 
της αναστολής δόσεων και ενδέχεται να 
καταστεί μη εξυπηρετούμενο μετά την 
άρση του. Θέτουν, δηλαδή, το πιο κρίσιμο 
ερώτημα του «πόσα από αυτά τα δάνεια 
θα γίνουν μη εξυπηρετούμενα».

Το σημαντικότερο μέτρο 
Σε δηλώσεις του στη «Σημερινή» ο Μά-

ριος Πελεκάνος, Πρόεδρος του Κυπριακού 
Οργανισμού Ανάπτυξης Γης  (ΚΟΑΓ), Οικο-
νομολόγος και Σύμβουλος Αφερεγγυότητας, 
από τον οποίο ζητήσαμε να τοποθετηθεί 
επί του θέματος, ανέφερε πως πρόκειται 
ενδεχομένως για το πιο σημαντικό μέτρο 
που έχει ληφθεί μέχρι σήμερα, αφού μη 
ύπαρξή του θα είχε ήδη οδηγήσει την 
οικονομία μας σε πτώχευση. Πρόσθεσε 
πως με τα νέα οικονομικά δεδομένα και 
δεδομένου ότι στο τέλος του έτους εκπνέ-
ει η διάρκεια της αναστολής, θα πρέπει 
περισσότερο να ανησυχούμε για το πώς 
θα αποτρέψουμε τη ραγδαία αύξηση των 
ΜΕΔ.Ο κ. Πελεκάνος υπενθύμισε πως στο 
σχέδιο αναστολής δόσεων που βρίσκεται 
σε ισχύ δεν υπήρχαν κριτήρια για τους 

δικαιούχους πέραν του γεγονότος να ήταν 
τα δάνειά τους εξυπηρετούμενα. Κάτι που 
σημαίνει ότι όλοι όσοι το επιθυμούσαν 
μπορούσαν να ενταχθούν, ανεξαρτήτως 
αν τα εισοδήματά τους μειώθηκαν ή όχι. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόνοια αυτή 
του σχεδίου βοήθησε σημαντικά στο να 
έχουμε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό δα-
νειοληπτών που είτε αντιμετωπίζουν είτε 
δεν αντιμετωπίζουν σήμερα οικονομικές 
δυσκολίες να δηλώνουν συμμετοχή στο 
σχέδιο. Ένα στοιχείο, συνέχισε, «στο οποίο 
θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία αφού 
αποτελεί εκ των βασικότερων λόγων για 
τη διατήρηση της κατανάλωσης, η οποία 
αντανακλά θετικά στην οικονομία του τόπου 
μας. Μια οικονομία, η οποία προβλέπεται, 
παρόλα αυτά, να βιώσει μια σημαντικότατη 
πρόκληση, αφού το χτύπημα από τη μη 
έλευση τουριστών θα οδηγήσει το ΑΕΠ σε 
συρρίκνωση της τάξης περίπου του 8%».

Λάθος η απλή επέκτασή του 
Η μείωση του ΑΕΠ, σημείωσε, θα επιφέ-

ρει αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις στις 
οικονομικές δυνατότητες  επιχειρήσεων και 

νοικοκυριών με αποτέλεσμα ένας καθόλου 
αμελητέος αριθμός εξ αυτών να αδυνατούν 
να αποπληρώνουν τις δόσεις τους με την 
αρχή του νέου έτους. Οπότε, όπως ανέφερε 
ο κ. Πελεκάνος, «πολιτεία, εποπτικές Αρχές 
και τράπεζες καλούνται, σε πλήρη συνερ-
γασία πάντα με τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές 
Αρχές, να παρουσιαστούν έγκαιρα έτοιμοι 
να εφαρμόσουν νέες λύσεις με σκοπό τον 
περιορισμό της αύξησης των ΜΕΔ. Λύ-
σεις, που θα αφήνουν παράλληλα και τα 
απαιτούμενα διαθέσιμα σε επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά, ώστε να έχουν όσα χρειάζονται 
για να καλύπτουν τα λογικά έξοδα διαβίωσης 
και λειτουργίας τους. Άλλωστε, μια τέτοια 
κίνηση είναι προς όφελος όλων, τραπεζών, 
επιχειρήσεων, νοικοκυριών και πολιτείας».  

Σύμφωνα με τον κ. Πελεκάνο, οι σχε-
διασμοί θα πρέπει απαραιτήτως να λαμ-
βάνουν υπ’ όψιν το δεδομένο πως δεν θα 
επηρεαστούν όλες οι επιχειρήσεις και όλα 
τα νοικοκυριά στον ίδιο βαθμό. «Κάποιοι, 
δεν θα επηρεαστούν καθόλου ή θα επηρε-
αστούν σε ελάχιστο βαθμό, άλλοι σε μέτριο 
και άλλοι σε πολύ μεγάλο. Επομένως, θα 
ήταν λάθος, κατά την άποψή μου, η απλή 

επέκταση της διάρκειας της αναστολής 
δόσεων», πρόσθεσε. Όπως εξήγησε ο ίδιος, 
οι δέκα μήνες για τους οποίους όσοι έχουν 
ενταχθεί στο υφιστάμενο σχέδιο δεν θα 
πληρώσουν δόσεις είναι ήδη πάρα πολλοί. 
Ταυτόχρονα, σημείωσε πως ο κίνδυνος 
να «συνηθίσουν» οι δανειολήπτες είναι 
παραπάνω από ορατός και ποτέ στην 
εξέλιξη αυτό δεν έχει θετικό αντίκτυπο 
για την οικονομία, έστω και αν τα χρή-
ματα διοχετεύονται στην ίδια μέσω της 
κατανάλωσης. Αυτό, πρόσθεσε, αποδει-
κνύεται και από τη συμπεριφορά πολλών 
οι οποίοι αντιμετώπισαν δυσκολίες μετά 
την κρίση του 2013, όταν  αναγκάστη-
καν να σταματήσουν να πληρώνουν τις 
δόσεις τους και σήμερα εξακολουθούν 
να πράττουν το ίδιο, παρόλο που έχουν 
πλέον τα εισοδήματα για να το κάνουν.

Ο κ. Πελεκάνος τόνισε πως τα δάνεια 
των νοικοκυριών που θα βιώσουν μείω-
ση των εισοδημάτων τους και τα δάνεια 
επιχειρήσεων που θα επηρεαστούν στον 
μεγαλύτερο βαθμό όπως τα ξενοδοχεία  και 
οι επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τον 
τουρισμό, δεν θα πρέπει να αφεθούν για 
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Κρύβει κινδύνους η επέκταση 
της αναστολής δόσεων

ΑΠΟ ΤΙΣ 1.700 ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΠΕ-
ΡΙΠΟΥ 300 ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΕΝΏ ΠΕΡΙ-
ΠΟΥ 350 ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΠΟΡ-
ΡΙΦΘΕΙ, ΤΗΝ ΏΡΑ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ 
200 ΑΙΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΡΙΘΗΚΑΝ 
ΏΣ ΜΗ ΒΙΏΣΙΜΟΙ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com

Κοινή διαπίστωση όλων αποτελεί το 
γεγονός ότι το Σχέδιο Εστία απέτυ-
χε παταγωδώς. Η αρχική αρνητι-

κή εικόνα που δημιουργήθηκε, όταν από 
τους 15.000 δικαιούχους τελικά αιτήθηκαν 
μόνον οι 6.500, μετά και την εξέταση των 
πρώτων 1.700 αιτήσεων και την απόρρι-
ψη της πλειοψηφίας τους, μετατράπηκε 
σε απογοητευτική. Σύμφωνα με τον Μά-
ριο Πελεκάνο, Πρόεδρο του Κυπριακού 
Οργανισμού Ανάπτυξης Γης  (ΚΟΑΓ) και 
Σύμβουλο Αφερεγγυότητας, συνολικά 300 
αιτήσεις βρίσκονται στο στάδιο έγκρισης, 

αφού έχουν ήδη απορριφθεί άλλες 350, 
ενώ 200 αιτητές κρίθηκαν ως μη βιώσιμοι. 
Την ίδια ώρα, σημείωσε πως δημιουργεί 
ανησυχίες και το γεγονός ότι αιτήσεις απορ-
ρίπτονται για αβάσιμους λόγους.

Απορρίπτονται για 
αβάσιμους λόγους 

Όπως ανέφερε στη «Σημερινή» ο κ. 
Πελεκάνος, αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε 
στο στάδιο της εξέτασης των αιτήσεων του 
σχεδίου Εστία, με τα αποτελέσματα να μην 
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Συγκεκριμένα, 
όπως είπε, «οι αιτήσεις δανειοληπτών που 
βρίσκονται αυτήν τη στιγμή για εξέταση 
στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέρχονται σε 
περίπου 1.700. Περίπου 300 αιτήσεις βρί-
σκονται στο στάδιο έγκρισης, ενώ περί-
που 350 έχουν ήδη απορριφθεί. Στις 200 
ανέρχονται οι αιτήσεις των δανειοληπτών 
που κρίθηκαν ως μη βιώσιμοι».

Από τους αριθμούς, συνέχισε, μπορούμε 
να αντιληφθούμε πως μια μεγάλη πλειοψηφία 
των όσων έχουν αιτηθεί δεν θα μπορέσουν 
να εγκριθούν, κυρίως γιατί δεν μπορούν 
να αποδείξουν πως έχουν τις οικονομικές 
δυνατότητες ν’ αντεπεξέλθουν, παρ’ όλο που 
πρόκειται για ένα ομολογουμένως γενναι-

όδωρο σχέδιο, το οποίο αποσκοπεί στη 
διάσωση της κύριας κατοικίας.

Ανησυχητικό, όπως είπε, είναι και το 
γεγονός πως βλέπουμε πολλές περιπτώ-
σεις δανειοληπτών που απορρίπτονται 
για αβάσιμους ή λανθασμένους λογούς. 
«Παρ’ όλο που υπάρχει η επιλογή της 
ένστασης σε περίπτωση απόρριψης, δεν 
υπάρχει λόγος να επιβαρύνονται ούτε οι 
δανειολήπτες ούτε και το κράτος με επι-
πλέον έξοδα και διαδικασίες, επειδή, για 
παράδειγμα, οι εξεταστές έκριναν ότι μια 
αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί λόγω της 
ύπαρξης Μέμο από τον ΦΠΑ, με το οποίο ο 
πελάτης έκανε διακανονισμό και πληρώνει 
κανονικά, ή ενώ έχουν προσκομιστεί όλα 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και επειδή 
εκ παραδρομής δεν έφτασε κοντά στην 
εξεταστική ομάδα η συμφωνία διανομής 
του ακινήτου, η οποία ήταν και κατατε-
θειμένη στο Κτηματολόγιο», πρόσθεσε. 
Στην πρώτη περίπτωση, όπως εξήγησε 
ο κ. Πελεκάνος, θα μπορούσε να ζητηθεί 
η συγκατάθεση του Εφόρου Φορολογίας 
να αφαιρεί το Μέμο για να υλοποιηθεί η 
συμφωνία ένταξης στο Εστία και μετά αυτό 
να επανατοποθετείται, ενώ στη δεύτερη να 
ζητηθεί από τον δανειολήπτη να καταθέσει 
εκ νέου αντίγραφο της συμφωνίας διανομής.

Ανάγκη εξεύρεσης 
νέων λύσεων  

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τον κ. 
Πελεκάνο, «προφανώς και οι σχεδιασμοί 
για τη διάσωση ή έστω τη διατήρηση για 
ένα εύλογο χρονικό διάστημα της κύριας 
κατοικίας δεν μπορούν να σταματήσουν 
στο σχέδιο Εστία».

Όπως είπε, Πολιτεία και τράπεζες καλού-
νται να επανασχεδιάσουν και να εφαρμό-
σουν νέες, πρωτοπόρες και υλοποιήσιμες 
λύσεις ειδικότερα για τις πολύ ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού. Άλλωστε, συνέ-
χισε, η ενναλακτική λύση της εκποίησης 
θα φέρει αντίστροφα αποτελέσματα, αφού 
θα δημιουργήσει κοινωνική αναταραχή. 
Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, μια τέτοια κίνηση 
θα συνέβαλλε στην απότομη αύξηση του 
αποθέματος ακίνητων με σοβαρές συνέπειες 
στις αξίες, μια εξέλιξη που δεν συμφέρει 
σε  κανέναν, ούτε στις τράπεζες, ούτε στους 
δανειολήπτες αλλά ούτε στην Πολιτεία.

«Βεβαίως, οι όποιοι σχεδιασμοί, δεν 
μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμό-
τητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
Είναι για τούτο που θα πρέπει να γίνεται 
πάντα σε συνεργασία με τις εποπτικές Αρ-
χές τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο», ανέφερε καταληκτικά.

Σχέδιο Εστία: Προς απόρριψη η πλειοψηφία των αιτήσεων

Μάριος Πελεκάνος: «Ανησυχητικό είναι και το 
γεγονός πως βλέπουμε πολλές περιπτώσεις 

δανειοληπτών που απορρίπτονται για 
αβάσιμους ή λανθασμένους λόγους» 

Μάριος Πελεκάνος: 
Ο κίνδυνος να 

«συνηθίσουν» οι 
δανειολήπτες είναι 

παραπάνω από ορατός 
και ποτέ στην εξέλιξη 
αυτό δεν έχει θετικό 

αντίκτυπο για την 
οικονομία, έστω κι αν τα 
χρήματα διοχετεύονται 

στην ίδια μέσω της 
κατανάλωσης 

να τύχουν χειρισμού στο τέλος του έτους 
ή ακόμη χειροτέρα με την αρχή του νέου 
έτους.«Θα πρέπει άμεσα να εξεταστούν και 
εγκαίρως να εφαρμοστούν οι κατάλληλες 
λύσεις για τις ξεχωριστές κατηγορίες περι-
πτώσεων. Κάποιοι, θα μπορούν και θα πρέ-
πει να αρχίσουν να πληρώνουν κανονικά, 
κάποιοι θα μπορούν να πληρώνουν μέρος 
των δόσεών τους και άλλοι καθόλου», είπε. 
Ταυτόχρονα, συνέχισε, οι όποιες λύσεις, θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους 
που υπάρχουν για τις τράπεζες, αφού οι 
δυνατότητές τους δεν είναι απεριόριστες. 
«Οι επόπτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν 
ήδη προβεί σε συγκεκριμένες χαλαρώσεις 
στις απαιτήσεις τους, ώστε να δώσουν τη 
δυνατότητα στις τράπεζες να εφαρμόσουν 
τις κατάλληλες πολιτικές. Από τα όσα συζη-
τούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται 
ότι σύντομα θα δούμε ακόμα περισσότερα 
από την πλευρά τους».

Οι βιώσιμοι δανειολήπτες 
Όσον αφορά τους βιώσιμους δανειολή-

πτες – αφορά υφιστάμενα και μελλοντικά 
νέα ΜΕΔ – ο κ. Πελεκάνος τόνισε τη ση-
μασία λήψης μέτρων για την ορθολογι-
στική αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης. 
Οι δανειστές καλούνται να επιδείξουν την 
απαραίτητη ευελιξία, ώστε να δίνεται 
σε αυτές τις περιπτώσεις το περιθώριο 
επανόδου στην κανονική αποπληρωμή. 
Μέτρα όπως οι μαζικές εκποιήσεις για την 
ανάκτηση δανείων στις περιπτώσεις που 
ο δανειολήπτης αποδεδειγμένα μπορεί 
να καταστεί βιώσιμος, θα φέρουν αντίθετα 
αποτελέσματα και για τις ιδίες τις τράπεζες 
αφού η πτώση στις τιμές των ακίνητων 
θα επηρεάσει πρώτιστα την αξία των πε-
ριουσιακών τους στοιχείων και την αξία 
των εξασφαλίσεων του δανειακού τους 
χαρτοφυλακίου», κατέληξε.
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ΣΤΟ ΔΎΣΚΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΎ ΕΧΕΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ, Η ΠΛΕΙΟ-
ΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΔΕΙΧΝΟΎΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΎΝ 
ΤΗΝ… ΎΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΎΓΗ ΟΠΟΙΟΎΔΗΠΟΤΕ 
ΡΙΣΚΟΎ

ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 56%

Αισθητή αύξηση της ανεργίας 
βλέπουν οι πολίτες 

Κ
λίμα ανασφάλειας και 
αβεβαιότητας σε ό,τι 
αφορά το εργασιακό 
τους μέλλον επικρατεί 
ανάμεσα σε μια μεγάλη 
μερίδα των εργαζομέ-
νων, οι οποίοι προβλέ-

πουν αισθητή αύξηση της ανεργίας το 
προσεχές διάστημα, ως αποτέλεσμα των 
οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας 
του κορωνοϊού. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας 
κοινής γνώμης, που πραγματοποίησε ο 
Οργανισμός IMR/ Πανεπιστήμιο Λευκωσί-
ας™, για λογαριασμό της «Σημερινής» της 
Κυριακής, περισσότεροι από τους μισούς 
εργαζομένους, σε ποσοστό 56%, αισθά-
νονται λίγο ή καθόλου ασφαλείς για το 
εργασιακό τους μέλλον, με τις μεγαλύτερες 
ανησυχίες τους να αφορούν στις πιθανότη-
τες μείωσης του μισθού ή απόλυσής τους, 

σε ποσοστά 42% και 38%, αντιστοίχως. Η 
ανησυχία και η ανασφάλεια που υπάρχει 
σε μεγάλη μερίδα του εργατικού δυναμικού 
αντικατοπτρίζεται και στις εκτιμήσεις των 
εργαζομένων, αναφορικά με τον βαθμό 
στον οποίο πιστεύουν πως θα επηρεαστεί 
μελλοντικά η ανεργία. 

Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα 
(85%), εμφανίζονται πεπεισμένοι πως 
κάτι τέτοιο θα συμβεί σε μεγάλο (52%) ή 
αρκετό (33%) βαθμό. Πάντως, στο δύσκολο 
εργασιακό περιβάλλον, που έχει διαμορ-
φωθεί, η πλειοψηφία των εργαζομένων 
δείχνουν να επιλέγουν την… υπομονή 
και την αποφυγή οποιουδήποτε ρίσκου. 
Ενδεικτικό τούτου είναι το γεγονός πως έξι 
στους δέκα εργαζομένους (62%), δεν θα 
επιχειρούσαν αλλαγή εργοδότη, ακόμη κι 
αν εκεί όπου εργάζονται αυτήν τη στιγμή 
δεν είναι ικανοποιημένοι και αισθάνονται 
ανασφάλεια. Μάλιστα, τρεις στους δέκα 

δηλώνουν ότι, προκειμένου να μη χάσουν 
την εργασία τους, θα αποδέχονταν μείωση 
μισθού. Ένα άλλο 10% θα αποδέχονταν 
αύξηση των ωρών εργασίας, ένα 17% μεί-
ωση των ημερών άδειας που δικαιούνται 
και ένα 8% κατάργηση του 13ου μισθού. 
Αξίζει να σημειωθεί πως μείωση μισθού 
έχουν υποστεί, ήδη, δύο στους δέκα εργα-
ζομένους(21%), ενώ για ένα 16% ο μισθός 
μειώθηκε προσωρινά και έχει επανέλθει. 

Όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση, 
παρόλο που ο εργασιακός τομέας στον 
οποίο απασχολούνται επτά στους δέκα 
εργαζομένους (69%) επηρεάστηκε, όπως 
αναφέρουν, σε μεγάλο ή αρκετό βαθμό 
από τις προεκτάσεις της πανδημίας, οι 
περισσότερες επιχειρήσεις φαίνεται να 
έχουν πλέον επιστρέψει στο προ κορωνοϊού 
καθεστώς λειτουργίας τους. Μάλιστα, σε 
επτά στους δέκα εργαζομένους (72%), ο 
μισθός τους καταβάλλεται στην ολότητά 

ΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΥ

του από τον εργοδότη, χωρίς οποιαδήποτε 
συνεισφορά από τα κυβερνητικά προ-
γράμματα στήριξης. Ταυτόχρονα, μόνο 
ένα 15% των εργαζομένων δουλεύουν 
πια μόνο από το σπίτι, σε αντίθεση με πε-
ρισσότερους από επτά στους δέκα (74%), 
οι οποίοι εργάζονται κανονικά από τον 
εργασιακό τους χώρο.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:
Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσί-

ας™. Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. 
Διεξαγωγή: 9-10 Σεπτεμβρίου 2020. Κά-
λυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές 
περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άν-
δρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος 
δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: 
τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. 
Συλλογή στοιχείων: Συνδυασμός διαδικτυ-
ακών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με 
τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

ΩΣ ΛΎΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ 
ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΟΣΑΣΤΑΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΎ ΣΑΣ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΑΣ;

ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΟΜΟΥΝ ΤΊΠΟΤΑ ..............................................................................33%
ΜΕΊΩΣΗ ΜΊΣΘΟΥ..............................................................................................................29%
ΜΕΊΩΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΊΑΣ ΜΟΥ ...............................................................17%
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ....................................................................................10%
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 13ΟΥ ΜΊΣΘΟΥ ..............................................................................................8%
ΑΛΛΟ .......................................................................................................................................3%

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΎ ΒΑΘΜΟΎ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ 
ΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΎΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΟΜΕΙΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑ-
ΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ;

ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΙΣΤΕΎΕΤΕ
ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ;

ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΘΑ ΛΕΓΑΤΕ ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ Ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ;

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ‘H ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕ-
ΣΤΕ, ΣΕ ΠΟΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕ-
ΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ/ΤΟΥ;

ΜΕ ΠΟΙΟΝ
ΤΡΟΠΟ
ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΕ
Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,
ΣΕ ΘΕΜΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ;

Ο ΜΙΣΘΟΣ ΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ,
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ 

ΤΟΎ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΑΣ ‘H 
ΚΑΛΎΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΎΒΕΡΝΗΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ;

ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΝΙΩΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΑΣ ΜΕΛΛΟΝ, ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ 
ΣΎΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΎ ΚΟΡΩΝΟΪΟΎ;

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΣΕ Ο,ΤΙ 
ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΑΣ ΜΕΛΛΟΝ;

ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΣΑΤΕ
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΝΑ 
ΑΛΛΑΖΑΤΕ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΕΑΝ ΕΚΕΙ 
ΟΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ
ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ

ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ
ΚΑΙ ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ

ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ;

ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ
ΒΑΘΜΟ

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ
ΒΑΘΜΟ

ΚΑΘΟΛΟΥΣΕ ΜΙΚΡΟ
ΒΑΘΜΟ

54%  ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ  

23%  ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

16%  ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ  

7%    ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ  

40% 7%24% 29%

ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΟΛΟΥ
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Της Κυριακής
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Τ
ο φετινό καλοκαίρι πέρα-
σε και πλέον η επόμενη 
περίοδος αναμενόμενης 
μαζικής καθόδου του-
ριστών μεταφέρεται 
μερικούς μήνες παρα-
κάτω, νοουμένου ότι τα 

επιδημιολογικά δεδομένα σε σχέση με 
την πανδημία τόσο στην Κύπρο όσο και 
στις χώρες από τις οποίες αναμένουμε 
τουρισμό θα βελτιωθούν. 

Μπορεί η Κυβέρνηση να εξήγγειλε 
μέτρα στήριξης του Τουρισμού δίνο-
ντας κίνητρο στους Κυπρίους με τα επι-
δοτούμενα πακέτα να κάνουν διακοπές 
την τριμηνία Σεπτέμβριος - Νοέμβριος, 
αυτό,  όμως, ακόμη και να πετύχει στο 
μέγιστο, δεν θα είναι ποτέ αρκετό να κα-
λύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων, που 
χρειάζονται μεγαλύτερη και πιο τονωτική 
ένεση, την οποία είχαν με τα εκατομμύρια 
κρατήσεις στα τουριστικά καταλύματα των 
προηγούμενων ετών.  

Όπως έχουν τα δεδομένα αυτήν τη στιγ-
μή για την κυπριακή οικονομία σίγουρα 
η κρατική ενίσχυση αποτελεί μονόδρομο 
για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις, κυρί-
ως οι μικρές, να παραμείνουν σε τροχιά 
επιβίωσης και να μην πιάσουν πάτο, με 
ανυπολόγιστες συνέπειες για μεγάλη με-
ρίδα του λαού μας και των κυπριακών 
οικογενειών. 

Τα νέα μέτρα στήριξης, που εξήγγει-
λε η Κυβέρνηση και ξεπερνούν τα 100 
εκατομμύρια ευρώ, χαιρετίστηκαν από 
τις εργοδοτικές οργανώσεις, όμως την 
ίδια στιγμή κάποιες κόκκινες γραμμές 
πρέπει να προσεχθούν για να συνεχίσει 

να υπάρχει εργασιακή ειρήνη. Ζητήματα 
όπως οι εκποιήσεις ή/και οι απολύσεις 
ενδέχεται να δυναμιτίσουν ανά πάσα στιγμή 
το κλίμα και να δημιουργήσουν ισχυρούς 
κλυδωνισμούς στην κυπριακή κοινωνία. 

Πώς, όμως, βλέπουν οι ίδιοι οι μικρομε-
σαίοι επιχειρηματίες την κατάσταση όπως 
διαμορφώνεται; Πόσο αισιόδοξοι είναι 
και από ποιες ανησυχίες διακατέχονται 
σήμερα; Πόσο εφικτό είναι για επιχειρήσεις 
που εργοδοτούν μικρό αριθμό ατόμων και 
έχουν χαμηλούς τζίρους να συνεχίσουν 
να εργάζονται δίχως προβλήματα, αν η 
κατάσταση δεν διαφοροποιηθεί;

Είναι ικανοποιητικό το πακέτο μέτρων 
που εξήγγειλε η Κυβέρνηση; Πώς οι ίδιοι 
το αντιλαμβάνονται και πόσο μελετούν τα 
όσα ανακοινώνονται από κρατικής πλευράς;

Σε αυτά τα καθημερινά ερωτήματα 
θέλησε να ρίξει φως η «Σημερινή» της 
Κυριακής, συνομιλώντας με επιχειρη-
ματίες που δραστηριοποιούνται σε ένα 
ευρύ φάσμα του λιανικού εμπορίου, των 
υπηρεσιών και της μεταποίησης. 

Απαισιόδοξες προοπτικές 
Ο Γιώργος Κυριάκου, ιδιοκτήτης μικρής 

επιχείρησης λιανικού εμπορίου, δηλώ-
νει απαισιόδοξος για τις προοπτικές που 
υπάρχουν, αφού θεωρεί ότι ο τουρισμός 
καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις. 
Πώς θα μπορέσει ο κόσμος να έρθει να 
αγοράσει τρόφιμα, ή να πάει να αγοράσει 
αυτοκίνητο ή ακόμη και ρούχα και υπο-
δήματα αν έχει μειωμένα έσοδα; 

«Δυστυχώς δεν έχουμε σωστή ενη-
μέρωση για τα μέτρα που η Κυβέρνηση 
εξαγγέλλει, θεωρώ δεν είναι αρκετά και 
είμαστε γενικά σε μια διάθεση που δεν μας 
επιτρέπει να είμαστε και πολύ αισιόδοξοι. 
Το μόνο που νιώθουμε έντονα είναι ότι με 
κάθε τρόπο οι Αρχές αναζητούν τρόπους 
να μας επιβάλουν κυρώσεις, πρόστιμα ή 
άλλες αποφάσεις, που μόνο ταλαιπωρία 
και ζημιά μάς προκαλούν. Θα μπορούσε 
να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία, 
μια πιο συμβουλευτική παρά τιμωρητική 
προσέγγιση, για να είμαστε κι εμείς πιο 
ελεύθεροι να ανασάνουμε. Αν βγάζουμε 

Ανησυχία αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία 
από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

13.09.2020

μια ημέρα €80 κέρδος και έρχεται και 
μας βάζει ένα πρόστιμο €300 γιατί την 
ώρα της ξεκούρασης στο πίσω μέρος του 
καταστήματος δεν φορούσαμε μάσκα, πως 
θα αντέξουμε να μην κλείσουμε, μου λέτε; 

»Γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, 
αλλά σε αυτήν την περίοδο όσα βλέπω 
δεν μου επιτρέπουν να μη νιώθω αυτήν 
την απογοήτευση και την ανασφάλεια», 
λέει ο κ. Κυριάκου. 

Δυστυχώς, κάθε φορά που ασκούνται 
πιέσεις στην κυπριακή οικονομία, είτε 
λόγω εξωγενών παραγόντων είτε λόγω 
εσωτερικών δεδομένων, οι μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις είναι αυτές που δέχονται 
άμεσα το πλήγμα, αναφέρει ο Παναγιώτης 
Βορκάς, Γενετιστής στο επάγγελμα και 
ιδιοκτήτης εταιρείας φύλαξης βλαστο-
κυττάρων.

«Το 2013, μια κρίση σε οργανισμούς 
με συστημική επίδραση στην κυπριακή 
οικονομία προκάλεσε τεράστιες πιέσεις 
και αναταράξεις σε όλες τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις του τόπου, με την απώλεια 
τόσο ρευστότητας όσο και αποθεματικών», 
προσθέτει. «Μερικά χρόνια μετά και εν 
μέσω της πανδημίας της νόσου Covid-19, 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κύπρου, 
ανεξαρτήτως του τομέα δραστηριοποίη-
σης, δέχονται ακόμη ένα ισχυρό πλήγμα.

»Το κράτος οφείλει να τις στηρίξει 
έμπρακτα με στοχευμένα μέτρα. Χρει-
άζεται μέσω μιας σωστά διαμορφωμέ-
νης στρατηγικής να ενισχύσει τόσο με 
φοροελαφρύνσεις αλλά και μέσω της 
δυνατότητας ενίσχυσης της ρευστότητας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η λύση 
δεν είναι ο περαιτέρω δανεισμός των ήδη 
υπερχρεωμένων μικρομεσαίων. Ακόμη 
και αν αυτός ο δανεισμός αφορά χαμη-
λότοκα δάνεια και πάλι αφορά δανεισμό 
από την πλευρά μιας επιχείρησης με την 
ανάγκη εξασφάλισης, καταβολής δόσεων 
κ.λπ. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της 
Κύπρου χρειάζονται να ανασάνουν για 
να επιβιώσουν και όχι περισσότερα οι-
κονομικά δεσμά», καταλήγει ο κ. Βορκάς. 

«Θα έρθουν καλύτερες μέρες» 
Ο Πέτρος Ανδρέου, του οποίου η οικο-

γένεια δραστηριοποιείται στον τομέα της 
ένδυσης και υπόδησης τα τελευταία 10 
χρόνια,  αναφέρει ότι η προσεχής περίο-
δος είναι ομολογουμένως μια από τις πιο 
δύσκολες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
τα τελευταία χρόνια. «Ο κόσμος προς το 
παρόν φαίνεται να κινείται, οι πωλήσεις 
κυρίως σε καταστήματα που βρίσκονται 
σε οργανωμένα πολυκαταστήματα πα-

ρουσιάζουν σκαμπανεβάσματα, παρόλα 
αυτά εξακολουθούν να κινούνται. 

»Λίγο το καλοκαίρι, λίγο ο εγχώριος 
τουρισμός αλλά και οι ντόπιοι, καθώς 
και οι ξένοι μόνιμοι κάτοικοι διατηρούν 
ζωντανές τις επιχειρήσεις. Ανάγκη για 
θέσεις εργασίες, προσωπικού, το οποίο 
έχει εξειδικευμένες γνώσεις και ικανό-
τητες, όπως μια επιπλέον ξένη γλώσσα 
που μπορεί να είναι τα Ρωσικά, πάντα θα 
υπάρχει. Τα μέτρα της Κυβέρνησης θα 
δώσουν οξυγόνο στην οικονομία,  φτάνει 
οι επιχειρήσεις να τα αξιοποιήσουν σωστά 
και να διαχειριστούν τα δεδομένα με σύ-
νεση και ψυχραιμία. Σίγουρα θα έρθουν 
καλύτερες μέρες και γι’ αυτές πρέπει να 
εργαστούμε, αλλά και να είμαστε υπομο-
νετικοί», καταλήγει ο κ. Ανδρέου.   

Η περίοδος χάριτος έληξε 
Ο Γιώργος Δημητριάδης, δικηγόρος 

και καθηγητής Πανεπιστημίου,  αναφέ-
ρει πως η επέκταση της αναστολής των 
εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων από 
τις Τράπεζες είναι επιτακτική ανάγκη και 
θα πρέπει η Κυβέρνηση και η Βουλή να 
επιδείξουν την αναγκαία ευαισθησία και 
βούληση και να ασκήσουν την αναγκαία 
πίεση προς τον σκοπό αυτό στον Σύνδεσμο 
Τραπεζών Κύπρου.

«Η περίοδος «χάριτος» έχει τελειώσει 
στις 31 Αυγούστου και είναι με απογοή-
τευση που παρακολουθούμε τους τραπε-
ζικούς οργανισμούς να έχουν ξεκινήσει 
και πάλι τις διαδικασίες εκποίησης», 
τονίζει. «Η απόλυτα λογική αναστολή 
της διαδικασίας ήταν αποτέλεσμα των 
ειδικών συνθηκών στην οικονομία και 
των επιπτώσεων της πανδημίας στην 
κυπριακή αγορά. Οι συνθήκες αυτές όχι 
μόνο δεν έχουν βελτιωθεί αλλά αντίθετα 
η οικονομική ύφεση συνεχίζεται, με τα 
αποτελέσματα να είναι απρόβλεπτα την 
επόμενη περίοδο», υποστηρίζει.

«Κρίνεται επομένως ότι το δημόσιο 
συμφέρον θα εξυπηρετηθεί μόνο με την 
παράταση της διαδικασίας αναστολής των 
εκποιήσεων μέχρι το τέλος του έτους», 
υπογραμμίζει.

Ομαλότητα,
αν και υπάρχει μούδιασμα 

Ο Στάθης και η Έλενα Νικολάου, ιδιο-
κτήτες φροντιστηρίου,  βλέπουν προς το 
παρόν τα πράγματα να κυλούν ομαλά, αν 
και υπάρχει ένα μούδιασμα. 

«Έχουμε περιπτώσεις μαθητών που 
φέτος δεν ξεκίνησαν φροντιστήρια, ενώ 
κάποιοι άλλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δυ-

σκολεύονται να πληρώσουν τα δίδακτρά 
τους και καθυστερούν. Υπάρχουν βέβαια 
και περιπτώσεις που αντιλαμβάνεσαι ότι 
δεν έχουν κανένα πρόβλημα και αυτοί οι 
μαθητές προέρχονται κυρίως από οικο-
γένειες, των οποίων τα εισοδήματα στην 
ουσία δεν έχουν πληγεί. 

»Σε μια δυο περιπτώσεις γονείς μάς 
ενημέρωσαν ότι για οικονομικούς λόγους 
δεν θα ξεκινήσουν μαθήματα τα παιδιά 
τους από την αρχή και φυσικά τους ζητή-
σαμε να τα φέρουν κανονικά και να μην 
τους απασχολεί το θέμα της πληρωμής. 
Τα μέτρα είναι σωστό να υπάρχουν, είναι 
καλό να είναι στοχευμένα, να αυξηθούν 
αν υπάρχει η δυνατότητα, και να πιστω-
θεί η Κυβέρνηση με καλή πρόθεση να 
βοηθήσει», λέει ο Στάθης. «Οφείλουμε να 
στηρίξουμε τον τόπο μας αυτές τις μέρες 
που έρχονται», συμπληρώνει, «αν ανα-
λογιστούμε ότι εξακολουθούμε να ζούμε 
σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, έχοντας 
μάλιστα την καθημερινή προκλητικότητα 
του Ερντογάν έξω από το σπίτι μας. Τέτοιες 
στιγμές πρέπει σε όλους μας να υπερι-
σχύσει η φιλοπατρία και η εγκράτεια και 
σίγουρα θα τα καταφέρουμε», καταλήγει. 

Δύσκολα τα πράγματα, 
όμως όχι εκτός ελέγχου

Ο Χρύσανθος Παφίτης, βλέποντας πώς 
αντιδρούν οι ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων 
και μικρών επιχειρήσεων, όντας λογιστής 
στο επάγγελμα, θεωρεί ότι τα πράγματα 
είναι δύσκολα, όμως όχι εκτός ελέγχου. 
«Μακάρι να διαψευστώ», λέει, «αλλά αν 
δεν βρεθεί το εμβόλιο, βλέπω δυστυχώς 
να έρχεται «βαρυχειμωνιά» και μια πολύ 
δύσκολη έως τραγική κατάσταση. 

»Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν μπο-
ρεί να ερμηνεύσει με μεγάλη ευκολία τις 
εξαγγελίες της Κυβέρνησης για τα πακέτα 
στήριξης και είναι εδώ που ο ρόλος ο 
δικός μας, ως συμβούλων επιχειρήσε-
ων, οικονομικών συμβούλων, λογιστών 
ή δικηγόρων πρέπει να είναι σωστός και 
ωφέλιμος για τον καθένα που μας έχει 
ανάγκη», καταλήγει.   

«Δεν ξέρω πώς θα αντέξουμε»
Η Έλενα Ζαλούμη, ιδιοκτήτρια ανθο-

πωλείου-φυτωρίου, η οποία ακόμη και 
την περίοδο της καραντίνας εργαζόταν, 
ανέφερε στη «Σ» πως τα πράγματα θα είναι 
δύσκολα. «Δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε 
να αντέξουμε μια παρατεταμένη ύφεση, τα 
μέτρα δεν μπορούν να καλύψουν περισσό-
τερους κλάδους και τομείς, αναπόφευκτα 
αυτό θα λειτουργήσει αλυσιδωτά προς 
όλες τις επιχειρήσεις.  

»Ο κόσμος προς το παρόν», λέει, «κι-
νείται κανονικά και έχω την αίσθηση ότι 
σε μεγάλο βαθμό δεν έχει αντιληφθεί το 
πρόβλημα, το οποίο έρχεται. Αν ξεκινή-
σουν οι εκποιήσεις από τις τράπεζες και 
οι απολύσεις από τις δουλειές, αρκετοί 
συμπολίτες μας θα έχουν σοβαρά προ-
βλήματα, άσε που κάποιοι ήδη έχουν και 
είναι σε δύσκολη θέση.   

»Εμάς τα πακέτα στήριξης δεν μας καλύ-
πτουν και ούτε έχουμε ποτέ λάβει κάποια 
επιδόματα, οπότε δεν μπορώ να σας πω 
αν υπάρχει ενδιαφέρον για ενημέρωση, 
αν υπάρχει γνώση για διεκδίκηση των 
πακέτων στήριξης», αναφέρει η κ. Ζαλούμη.

«Με σκληρή δουλειά
θ’ αντεπεξέλθουμε» 

Ο Χρίστος Σπύρου, ιδιοκτήτης γραφεί-
ου πώλησης αυτοκινήτων εδώ και είκο-
σι σχεδόν χρόνια, αναφέρει ότι τα μέτρα 
είναι καλά και κινούνται προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Είναι σημαντικό, τονίζει, το 
κράτος σε τέτοιες περιόδους ύφεσης να 
στέκεται δίπλα στους πολίτες αλλά και 
τις επιχειρήσεις για να διατηρούνται οι 
θέσεις εργασίας και να μένουν «ζωντανές» 
οι δουλειές του κόσμου.

«Τόσο οι επιχειρηματίες, μικροί και 
μεγάλοι, όσοι και οι εργαζόμενοι πρέπει να 
μελετούμε τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης 
και να λαμβάνουμε όλες τις αποφάσεις 
που θα μας βοηθήσουν ν’ αντεπεξέλθουμε. 
Σίγουρα είναι δύσκολη περίοδος, αλλά 
παρόμοιες δύσκολες περιόδους αντιμετω-
πίσαμε και στο παρελθόν και με σκληρή 
δουλειά καταφέραμε ν’ αντεπεξέλθουμε 
και έτσι θα κάνουμε και τώρα», λέει ο κ. 
Σπύρου.

ΜΑΡΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
info@pafospress.com



ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙ-
ΚΗ ΔΙΕΎΘΎΝΤΡΙΑ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
PAFILIA PROPERTY 

DEVELOPERS, ΕΎΑΓ-
ΓΕΛΙΑ ΗΛΙΑΔΟΎ, ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙ-

ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΎΣΤΗΡΕΣ 
ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕ-
ΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΓΕΓΟΝΟΣ 
ΠΟΎ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΑ 

ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΜΗΔΕΝΙΣΕΙ 
ΤΙΣ ΑΔΎΝΑΜΙΕΣ ΤΟΎ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

Σ
ε μια πιο ορθολογική 
βάση και μακριά από 
έντονες αντιπαραθέσεις 
πρέπει να τοποθετηθεί η 
συζήτηση σε σχέση με 
το κυπριακό επενδυτικό 
πρόγραμμα, ανέφερε σε 

τοποθέτηση της με αφορμή τα πρόσφατα 
δημοσιεύματα, η εκτελεστική διευθύντρια 
της εταιρείας Pafilia Property Developers, 
Ευαγγελία Ηλιάδου.

Η κ. Ηλιάδου σημείωσε πως το κυπρι-
ακό επενδυτικό πρόγραμμα φανέρωσε 
ορισμένες αδυναμίες σε σχέση με τις 
διαδικασίες ελέγχου κατά τα πρώτα 
χρόνια της εφαρμογής του, τονίζοντας, 
ωστόσο, πως έχει πλέον «ωριμάσει» 
και περιλαμβάνει αυστηρές πρόνοιες 
σε σχέση με τα κριτήρια και τις δια-
δικασίες αξιολόγησης των αιτήσεων, 
γεγονός που το καθιστά ικανό να μη-
δενίσει τις αδυναμίες του παρελθόντος. 

Όπως επεσήμανε, μάλιστα, το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο έχει πλέον τη δυνα-
τότητα ανάκλησης των υπηκοοτήτων 
σε πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα 
κριτήρια του προγράμματος.

Κληθείσα να σχολιάσει τον όγκο των 
περιπτώσεων που είδαν το φως της 
δημοσιότητας, η κ. Ηλιάδου ανέφερε 
πως όντως υπάρχουν προβληματικές 
περιπτώσεις, ωστόσο η συντριπτική 
πλειοψηφία των ονομάτων που έχουν 

δημοσιευτεί, δεν αποτελούν τέτοιες 
καθώς αφορούν Πολιτικά Εκτεθειμέ-
να Πρόσωπα, τα οποία δεν πρέπει να 
θεωρούνται εγκληματίες ούτε και να 
στοχοποιούνται απλώς και μόνο λόγω της 
ιδιότητάς τους. Το νομοθετικό πλαίσιο 
για τα «Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα», 
εξήγησε, δεν απαγορεύει επιχειρημα-
τικές σχέσεις με ΠΕΠ αλλά προβλέπει 
ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας 
για την κατηγορία των προσώπων αυτών 

ενώ υπογράμμισε πως όσον αφορά τα 
ΠΕΠ, η Κύπρος εφαρμόζει αυτό ακρι-
βώς που εφαρμόζουν και οι υπόλοιπες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, 
πρόσθεσε, δεν είναι μόνο αυτός ο μικρός 
και περιορισμένος αριθμός προβληματικών 
περιπτώσεων. Πρόκειται για ένα πρόγραμ-
μα το οποίο έχει καταφέρει να φέρει, να 
εγκαταστήσει και να δραστηριοποιήσει 
στην Κύπρο σοβαρούς επιχειρηματίες και 
επενδυτές απ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη 
του κόσμου, δημιουργώντας έτσι τεράστιες 
προοπτικές για την οικονομία µας, οι 
οποίες δεν περιορίζονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος.

Τα άτομα αυτά, εκτός από νέα κεφά-
λαια, φέρνουν μαζί τους τεχνογνωσία, 
εμπειρία, νέες ιδέες και αντιλήψεις, 
οι οποίες αναπτύσσουν συνεχώς το 
ανθρώπινο δυναμικό του τόπου μας, 
δημιουργούν νέες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες, οδηγούν σε καινοτομίες, 
αυξάνουν την παραγωγικότητα και 
την αποτελεσματικότητα, ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
και ωθούν στην ανάπτυξη περισσότερων 
επιχειρηματικών σχεδίων, υπογράμμισε 
με έμφαση.

Κλείνοντας, η κ. Ηλιάδου ανέφερε ότι 
οφείλουμε να κοιτάξουμε μπροστά και να 
επικεντρώσουμε την ενέργειά μας στην 
αξιοποίηση αυτού του πολύτιμου εργα-
λείου που έχουμε στα χέρια μας, και με τη 
βοήθεια του νέου νομοθετικού πλαισίου 
να θωρακίσουμε το κυπριακό επενδυτικό 
πρόγραμμα.

Το κυπριακό επενδυτικό 
πρόγραμμα έχει πλέον «ωριμάσει» 
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«Το Κυπριακό 
Επενδυτικό 

Πρόγραμμα δεν 
είναι μόνο αυτός 

ο μικρός και 
περιορισμένος 

αριθμός 
προβληματικών 
περιπτώσεων»  



Τ
ο Property Lending 
Barometer (PLB) είναι 
μια έρευνα σχετικά με 
τις συνθήκες δανεισμού 
στον τομέα των ακινήτων 
σε χώρες της Ευρώπης, 
που δημοσιεύεται σε ετή-

σια βάση τα τελευταία 10 χρόνια από την 
KPMG. Φέτος, περίπου 60 τράπεζες από 
11 χώρες συμμετείχαν στην έρευνα, η 
οποία πραγματοποιήθηκε κατά το τέλος 
Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Η ολοκληρωμένη 
έκδοση του 2020, η οποία πρόκειται να 
δημοσιευθεί αργότερα το φθινόπωρο, 
περιλαμβάνει μια ειδική ενότητα για τον 
αντίκτυπο του COVID-19 σε ό,τι αφορά 
τη δανειοδότηση ακινήτων.

Το γενικότερο αίσθημα που εξάγεται 
από τη σφυγμομέτρηση που επιχείρησε 
η έρευνα  είναι ότι οι ευρωπαϊκές τράπε-
ζες αναμένουν βραδείς ρυθμούς οικονο-
μικής ανάκαμψης μετά την πανδημία. Αν 
και προβλέπουν ότι τα χαρτοφυλάκια δα-
νείων που θα επηρεαστούν περισσότερο 
από την πανδημία αφορούν τους τομείς του 
τουρισμού και του λιανικού εμπορίου (με 
μικρότερο αντίκτυπο στους γραφειακούς 
χώρους και σε άλλες κατηγορίες ακίνητης 
περιουσίας), η πλειοψηφία αναμένει ότι οι 
ζημιές απομείωσης στα εταιρικά δανειακά 

χαρτοφυλάκια ακινήτων θα κυμανθούν από 
μερικές εκατοστιαίες μονάδες έως και 10%. 

Στα πιο σημαντικά ευρήματα που πε-
ριλαμβάνει η ειδική ενότητα COVID-19 
της φετινής έκδοσης του KPMG Property 
Lending Barometer, είναι και η εκτίμηση 
των τραπεζών για το πώς η πανδημία θα 
επηρεάσει τις τοπικές οικονομίες και ποια 
μορφή αναμένεται να λάβει η ύφεση και 
η επακόλουθη ανάκαμψη στις αντίστοι-
χες οικονομίες τους (π.χ. μορφή «U-», 
«V-», «W-», κλπ.). Σε μια σαφή ένδειξη 
της αβεβαιότητας που επικρατεί, το 90% 
των ερωτηθέντων σε ολόκληρη την Ευρώ-
πη υιοθέτησαν τουλάχιστον δύο πιθανά, 
εναλλακτικά, σενάρια. Οι ερωτηθέντες 
φαίνεται να συμφωνούν πως η μορφή 
«U» (απότομη πτώση που παραμένει 
σε ισχύ για ένα χρονικό διάστημα πριν 
από την εξίσου απότομη ανάκαμψη της 
οικονομίας στα προηγούμενα επίπεδα) 
και η μορφή «Nike-swoosh» (απότομη, 
γρήγορη πτώση, με την επακόλουθη 
ανάκαμψη της οικονομίας να είναι μια 
μακρά και σταδιακή διαδικασία) είναι οι 
πιο πιθανές (κάθε μορφή έλαβε περίπου 
27% των απαντήσεων). Οι εκτιμήσεις από 
τον κυπριακό τραπεζικό τομέα ήταν πα-
ρόμοιες, με τα στελέχη να επιλέγουν τη 
μορφή οικονομικής ανάκαμψης σε σχή-

μα «U» σε ποσοστό 33%, και τη μορφή 
«Nike-swoosh» σε ποσοστό 28%.

Οι ερωτήσεις της ειδικής ενότητας 
COVID-19 της έρευνας είχαν επίσης 
σκοπό να αξιολογήσουν τις προοπτικές 
σε ό,τι αφορά την ποιότητα των εταιρικών 
δανειακών χαρτοφυλακίων ακίνητης πε-
ριουσίας. Λαμβάνοντας υπόψη τον ανα-
μενόμενο αντίκτυπο της πανδημίας στα 
επιμέρους χαρτοφυλάκια ανά κατηγορία 
ακινήτων, η πλειοψηφία των ερωτηθέ-
ντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρούν 
ότι ενδεχομένως να απαιτηθούν επι-
πρόσθετες ζημιές απομείωσης άνω του 
5%, στις κατηγορίες των ξενοδοχείων και 
του λιανικού εμπορίου. Σε ό,τι αφορά τις 
κατηγορίες των βιομηχανικών ακινήτων 
(π.χ. αποθήκες), γραφειακών χώρων, και 
εναλλακτικών τύπων ακίνητης περιουσί-
ας (π.χ. φοιτητικές εστίες), η πλειοψηφία 
των ερωτηθέντων αναμένουν ότι οι ζημιές 
απομείωσης θα είναι μικρότερες και δεν 
θα υπερβαίνουν το 5% των επιμέρους 
χαρτοφυλακίων. Ένα σημαντικό ποσοστό 
των ερωτηθέντων (περίπου το ένα τρίτο), 
θεωρούν πιθανό το σενάριο για ζημιές 
απομείωσης άνω του 20% σε ό,τι αφορά 
τα δανειακά χαρτοφυλάκια προς ξενοδο-
χειακές μονάδες. Τα δανειακά χαρτοφυλά-
κια γραφειακών χώρων ήταν η μοναδική 

κατηγορία ακινήτων, στην οποία κανένας 
από τους ερωτηθέντες δεν αναμένει ζημιές 
απομείωσης άνω του 20%.

Τα στελέχη των ευρωπαϊκών τραπε-
ζών έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις στο 
κατά πόσον οι αποφάσεις των κεντρικών 
τραπεζών και οι κυβερνητικές πολιτικές 
συνέβαλαν στη μείωση του αρνητικού 
αντικτύπου της πανδημίας αναφορικά με 
τη δανειοδότηση ακινήτων. Συγκεκριμένα, 
το 35% πιστεύουν ότι τα μέτρα που έχουν 
εφαρμοστεί μέχρι στιγμής έχουν μειώσει 
σημαντικά τις αρνητικές επιπτώσεις, το 25% 
πιστεύουν ότι δεν είχαν καμία επίδραση, 
και το 40% πιστεύουν ότι οι εν λόγω απο-
φάσεις και πολιτικές δεν ήταν επαρκείς. 
Στην Κύπρο, το 37,5% των ερωτηθέντων 
συμφωνούν ότι οι κυβερνητικές πολιτικές 
έχουν μειώσει σημαντικά τον αρνητικό 
αντίκτυπο της πανδημίας σε ό,τι αφορά 
τη δανειοδότηση ακινήτων.

Στο ερώτημα σχετικά με ποιον παράγο-
ντα θεωρούν πιο σημαντικό για τη λήψη 
μιας θετικής απόφασης δανειοδότησης 
μετά την πανδημία, υπήρξε μια σημαντι-
κή συναίνεση μεταξύ των ερωτηθέντων 
(77% σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 75% στην 
Κύπρο), υποδεικνύοντας ότι η επιχειρη-
ματική στρατηγική και το μοντέλο των 
υποψήφιων δανειοληπτών πρέπει να είναι 

σωστά δομημένα και επαρκώς προετοιμα-
σμένα για τον χειρισμό των επιπτώσεων 
μιας κρίσης πανδημίας.

Συμπερασματικά, η πανδημία ώθησε 
σε μεγάλο βαθμό τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα της Ευρώπης να υιοθετήσουν μιαν 
ακόμα πιο προσεκτική προσέγγιση σε ό,τι 
αφορά τον εταιρικό δανεισμό για επενδύσεις 
στον τομέα των ακινήτων. Εντούτοις, μια 
μακρά σε διάρκεια παγκόσμια οικονομι-
κή ύφεση, συνοδευόμενη από μείωση της 
αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών 
και αβεβαιότητα σε μεγάλο αριθμό επιχει-
ρήσεων, θα επηρεάσει τις περισσότερες, αν 
όχι όλες, κατηγορίες ακίνητης περιουσίας 
και ενδέχεται να οδηγήσει, σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο, σε μεγαλύτερες απομειώσεις 
τους επόμενους 12-18 μήνες. Είναι, λοιπόν, 
καίριας σημασίας ο προγραμματισμός, η 
ενεργητική διαχείριση και η συνεχής πα-
ρακολούθηση των εξελίξεων, τόσο από 
τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα όσο και από τις χρηματοδότριες 
τράπεζες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
έγκαιρα και συγκροτημένα τις προκλήσεις 
του μέλλοντος.

*Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Limited, 
Deal Advisory 

**Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Cyprus 
Credit Institute 
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ΊΔΡΎΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΎΡΏΠΗΣ 
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ΧΡΙΣΤΌΦΌΡΌΣ ΑΝΑΓΙΩΤΌΣ* 
canayiotos@kpmg.com 
 
ΡΈΝΌΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ** 
rioannides@kpmg.com

Σε δύσκολες εποχές, η Alpha 
Bank δημιούργησε και παρέ-
χει ένα νέο, μοναδικό τραπεζικό 

δανειοδοτικό σχέδιο, το οποίο έρχεται να 
ενισχύσει την πρωτοβουλία του κράτους 
να βοηθήσει τους πολίτες στην από-
κτηση πρώτης κατοικίας. Με το σχέδιο 
Alpha Επιδότηση Plus, η Alpha Bank 
συμπληρώνει την κρατική επιδότηση 
του 1,5%, καλύπτοντας τη διαφορά στο 
σύνολο του επιτοκίου για τον πρώτο 

χρόνο, επιστρέφοντας το αντίστοιχο 
ποσό στον λογαριασμό των δικαιούχων.

Το τμήμα Marketing της Alpha Bank 
και η DDB Cyprus εκπόνησαν την επι-
κοινωνιακή εκστρατεία με κεντρικό σύν-
θημα «Για τη δική σου κατοικία… Αυτή 
είναι η ευκαιρία!». Κεντρικό πρόσωπο 
στο τηλεοπτικό σποτ, ο Βασίλης Χαρα-
λαμπόπουλος, ο οποίος με τον φιλικό, 
προσηνή και αισιόδοξό του χαρακτήρα 
αντιπροσωπεύει τις αξίες της Τράπεζας. 

Στο σενάριο παρακολουθούμε τον Βα-
σίλη να εξηγεί σε φιλικό του ζευγάρι τα 
προνόμια και τη λειτουργικότητα του 
σχεδίου, επινοώντας ένα ευρηματικό 
παράδειγμα με τη χρήση ενός ποτηριού 
με νερό.

Η παραγωγή του σποτ έγινε στη 
Λευκωσία με την επιμέλεια της Coffee 
Films, εφαρμόζοντας ανώτατες κινημα-
τογραφικές αξίες και τηρώντας όλα τα 
μέτρα ασφαλείας.

Στα €7.97 δις ανήλθε το συνολικό 
Ενεργητικό Υπό Διαχείριση για το 
2ο τρίμηνο του 2020, καταγράφο-

ντας αύξηση 5,3% σε σχέση με το πρώτο 
τρίμηνο του έτους και μείωση ύψους 3,7% 
σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, 
όπως προκύπτει από το τριμηνιαίο στα-
τιστικό δελτίο που εξέδωσε η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

Το στατιστικό δελτίο παρουσιάζει τα 
σημαντικότερα δεδομένα σχετικά με τον 
τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην 
Κύπρο. Συγκεκριμένα, η ΕΚΚ έχει υπό 
την εποπτεία της συνολικά 238 Εταιρείες 
Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και 
Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων 
(ΟΣΕ), εκ των οποίων οι 147 έχουν δρα-
στηριότητες. Από το σύνολο των εταιρειών, οι 
131 είναι Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, 
οι 59 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και 
οι 48 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός 
αριθμός Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 
34 ΔΟΕΕ, 69 ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων και 
4 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ.

Το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση 
το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ανερχόταν 
στα €7.97 δις, καταγράφοντας μείωση της 

τάξης του 3,7% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 
του 2019 και αύξηση 5,3% σε σχέση με το 
πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ η συνολική 
Καθαρή Αξία ενεργητικού ήταν €6.3 δις. 
Το 67,8% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση  
προερχόταν από ΔΟΕΕ, το 24,4% από ΔΟ-
ΕΕ-κάτω των ορίων, το 4,5% από Εταιρείες 
Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 2% από ΚΕΠΕΥ 
και μόλις το 1,3% από εποπτευόμενους 
ΟΣΕ, οι οποίοι είναι υπό τη διαχείριση 
μη Κυπριακών Εταιρειών Διαχείρισης.

Σε ό,τι αφορά την επενδυτική πολιτική 
των ΟΣΕΚΑ, αυτά επενδύουν περίπου το 
81% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση σε 
Κινητές Αξίες, ενώ ακολουθούν με ποσοστό 
11% οι επενδύσεις σε Καταθέσεις. Όσον 
αφορά τους OEΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 
το 35% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση 
αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό 
Κεφάλαιο και το 14,7% σε Ακίνητα.

Συνολικά υπάρχουν 136 ΟΣΕ με 
δραστηριότητες. Το 71% του Ενεργητι-
κού Υπό Διαχείριση κατέχεται από 121 
Κυπριακούς ΟΣΕ (11 ΟΣΕΚΑ, 38 ΟΕΕ, 
63 ΟΕΕΠΑΠ και 9 ΚΟΕΕ). Από το σύνο-
λο των 136 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 
101 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή 

ολικώς και οι επενδύσεις στην Κύπρο 
αντιστοιχούν σε €1,95 δις (25,4% του συ-
νολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση). 
Το 55% των επενδύσεων στην Κύπρο 
αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό 
Κεφάλαιο, ενώ οι επενδύσεις σε ακίνητα 
ανέρχονται σε ποσοστό 13%.

Εξάλλου, σε ό,τι αφορά την κατηγοριο-
ποίηση των επενδυτών που επενδύουν σε 
ΟΣΕΚΑ, διαπιστώνεται ότι σχεδόν όλοι οι 
επενδυτές (99,3%) είναι ιδιώτες επενδυτές. 
Σε ό,τι αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και 
ΚΟΕΕ, 50,4% του συνόλου των επενδυτών 
είναι Επαγγελματίες Επενδυτές, 40,9% 
Καλά Ενημερωμένοι Επενδυτές και μόλις 
8,7% Ιδιώτες Επενδυτές.

Τέλος, όσον αφορά τις επενδύσεις των 
ΟΣΕ σε συγκεκριμένους τομείς κατά το 
2ο τρίμηνο του 2020, το Ενεργητικό Υπό 
Διαχείριση στον τομέα της Ενέργειας 
ανερχόταν στα €111,8 εκατ. (1,40% του 
συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα του Fintech 
στα €23,2 εκατ. (0,29% του συνολικού 
ΕΥΔ), στον τομέα της Ναυτιλίας στα €10,7 
εκατ. (0,13% του συνολικού ΕΥΔ) και στον 
τομέα των βιώσιμων επενδύσεων στα 
€33,4 εκατ. (0,42% του συνολικού ΕΥΔ).

Η Alpha Bank στον «αέρα» με εκστρατεία 
για το σχέδιο Alpha Έπιδότηση Plus+

Στα €7.97 δις το υπό διαχείριση ενεργητικό 
των Συλλογικών Έπενδύσεων

ΓΙΑ ΈΠΈΝΔΥΣΈΙΣ ΣΤΌΝ ΤΌΜΈΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι επιπτώσεις του COVID-19 στα εταιρικά 
δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών 



Γ
ια δεύτερη φορά μέσα 
σε δύο μόλις χρόνια η 
Ρωσία καλείται να δώσει 
εξηγήσεις για υπόθεση 
δηλητηρίασης με 
νευροτοξικό παράγοντα 
Novichok. Όπως και το 

2018 με την υπόθεση Σκριπάλ, έτσι και 
σήμερα ο Δυτικός κόσμος «καταδίκασε» 
τη Ρωσία, επικαλούμενος το πλούσιο 
«ιστορικό» της με τις δηλητηριάσεις 
αντιπάλων του Κρεμλίνου αλλά και την 
ταυτότητα της θανατηφόρας ουσίας. Στη 
συνέχεια ακολούθησε ένας πόλεμος 
αλληλοκατηγοριών με ευφάνταστα σενάρια 
και θεωρίες συνωμοσίας, ενώ δεν έλειψαν 
οι αναπάντεχες παρεμβάσεις, όπως αυτή 
του Λευκορώσου Προέδρου, Αλεξάντρ 
Λουκασένκο. Πίσω όμως από το ψυχρο-
πολεμικό αυτό κλίμα βρίσκονται κρίσιμα 
ζητήματα, τα οποία λόγω αλλότριων συμ-
φερόντων διασυνδέονται με την υπόθεση. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο 
αγωγός Nord Stream 2 και οι πιέσεις για 
διασύνδεσή του με τη δηλητηρίαση.

Η έκθεση Ναβάλνι και 
η αναφορά στην Κύπρο

Ανάμεσα στους λόγους για τους οποίους 
ο Ναβάλνι βρισκόταν στη μαύρη λίστα του 
Κρεμλίνου ήταν η διαρκής προσπάθειά 
του να φέρει στο φως της δημοσιότητας 
τα «αμαρτωλά» περιουσιακά στοιχεία 
υψηλά ιστάμενων αξιωματούχων, με πιο 
τρανταχτό παράδειγμα τις αποκαλύψεις 
για τον πρώην Πρωθυπουργό της Ρωσίας, 
Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Το 2017 ο Αλεξέι 
Ναβάλνι δημοσίευσε έκθεση με αποδείξεις 
για την αυτοκρατορία πολυτελών ακινήτων 

και τα σκάφη αναψυχής που είχε στην 
κατοχή του ο Μεντβέντεφ. Στην έκθεσή του, 
η οποία βασίστηκε σε επίσημα έγγραφα, 
αποκάλυπτε έναν λαβύρινθο διαπλοκής, 
ο οποίος περιελάμβανε φιλανθρωπικά 
ταμεία και υπεράκτιες εταιρείες τα 
οποία διαχειρίζονταν συνεργάτες του. 
Συνδεδεμένοι με τα ταμεία βρέθηκαν 
πολλοί από τους πλουσιότερους Ρώσους 
επιχειρηματίες. Στην έκθεση του Ναβάλνι 
για τον πρώην Πρωθυπουργό υπήρχε 
αναφορά σε υπεράκτιες εταιρείες στην 
Κύπρο, μέσω των οποίων διαχειρίζονταν 
ακίνητα στην Ιταλία και πολυτελή σκάφη 
στο νησί. Για πολλά χρόνια το Κρεμλίνο 
πολεμούσε τον Ναβάλνι μέσω κατηγοριών 
για διαφθορά, χωρίς να αποδειχτούν 
ποτέ, ενώ καταδικάστηκε σε κατ’ οίκον 
περιορισμό το 2014 για απάτη. Στις 
προεδρικές εκλογές του 2018 είχε 
προσπαθήσει να υποβάλει υποψηφιότητα, 
αλλά ένα μήνα πριν ανοίξουν οι κάλπες ένα 
περιφερειακό δικαστήριο στη μικρή πόλη 
του Κιρόφ τον κήρυξε ένοχο για απάτη 
μέσω μιας κρατικής εταιρείας. Η καταδίκη, 
για την οποία είχαν εκφραστεί πολλές 
αμφιβολίες και της προσδόθηκαν πολιτικά 
κίνητρα, τον κατέστησε ακατάλληλο για να 
συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση. 
Να σημειωθεί ότι το 2013 ήταν υποψήφιος 
για τη δημαρχία της Μόσχας και πήρε 
το 27,2% των ψήφων, λίγο πιο πίσω από 
τον υποψήφιο του Κρεμλίνου. Σύμφωνα 
με αναλυτές, παρά τον «διωγμό» από την 
Κυβέρνηση, οι κινήσεις του υποδηλώνουν 
τις βαθιές πολιτικές του βλέψεις, οι οποίες 
δεν αποκλείουν την προσπάθεια για εκλογή 
στον προεδρικό θώκο της Ρωσίας.

Η διασύνδεση με τον Nord Stream 2

Κάτω από το βάρος των πιέσεων για 
λήψη αποφασιστικών μέτρων κατά της 
Ρωσίας, η Καγκελάριος της Γερμανίας, 
Άγκελα Μέρκελ, δεν απέκλεισε το ενδεχό-
μενο να αποσύρει τη στήριξη του προγράμ-
ματος του αγωγού Nord Stream 2 για τη 
μεταφορά του ρωσικού φυσικού αερίου στη 
χώρα. Η δήλωση αυτή κατακεραυνώθηκε 
από την πλευρά της Ρωσίας, με την 
εκπρόσωπο του ρωσικού Υπουργείου 
Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, να κα-
τηγορεί το Βερολίνο ότι μπλοφάρει εξυπη-
ρετώντας «βρόμικες πολιτικές σκευωρίες». 
Αναλυτές βλέπουν ότι η διασύνδεση τής 
υπό διερεύνηση δηλητηρίασης και του 
αγωγού Nord Stream 2 μόνο τυχαία δεν 
είναι και εξυπηρετεί τα αμερικανικά 
συμφέροντα. Τα προηγούμενα χρόνια ο 
αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου από 
τη Ρωσία στη Γερμανία μέσω της Βαλτικής 
βρέθηκε ανάμεσα σε έντονες διπλωματικές 
αντιπαραθέσεις μεταξύ των δυο χωρών, 
χωρίς όμως να επηρεαστεί η πορεία του. 
Η υπόθεση Ναβάλνι όμως αυξάνει τις 
πιέσεις προς το Βερολίνο για ακύρωση 
του έργου των 11 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ 
Τραμπ, από την αρχή εξέφρασε τη δυσφο-
ρία του για την περαιτέρω ενεργειακή 
εξάρτηση της Γερμανίας από τη Ρωσία 
-ο αγωγός αποτελεί επέκταση του Nord 
Stream- κατηγορώντας το Βερολίνο ότι 
«ελέγχεται πλήρως» από τη Μόσχα. Για 
να ενισχύσει τη θέση του, συνέδεσε τον 
αγωγό με το ζήτημα της αύξησης των 
αμυντικών δαπανών των χωρών του 
ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας ότι «υποτίθεται 
πως πρέπει να σας προστατεύσουμε από 
τη Ρωσία και πληρώνετε δισεκατομμύρια 

δολάρια στη Ρωσία, και νομίζω ότι αυτό 
δεν είναι καθόλου σωστό».  Την ίδια ώρα 
η Πολωνία, ένας από τους στενότερους 
συμμάχους των ΗΠΑ στην ανατολική 
Ευρώπη, κάλεσε τη Γερμανία να αναστείλει 
τη συνέχιση του Nord Stream 2 με αφορμή 
τη δηλητηρίαση Ναβάλνι, αφού θέλει να 
αποτρέψει την ενεργειακή «αυτονομία» 
των Γερμανών σε περίπτωση δημιουρ-
γίας του νέου αγωγού, μιας και ο τωρι-
νός περνάει από πολωνικό έδαφος και 
εξασφαλίζει στη χώρα οικονομικά και 
πολιτικά πλεονεκτήματα. Ουσιαστικά 
όμως αυτό που ανησυχεί περισσότερο 
τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και 
τις ΗΠΑ είναι το ενδεχόμενο δημιουργίας 
μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του 
Βερολίνου και της Μόσχας.

Προθέσεις για κυρώσεις 
εν μέσω αντιφάσεων

Μερικά μόλις λεπτά μετά τη 
δημοσιοποίηση της είδησης για τη 
δηλητηρίαση του Ναβάλνι τα βλέμματα 
στράφηκαν προς το Κρεμλίνο και τον 
Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ 
μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα άρ-
χισαν οι απειλές για επιβολή κυρώσεων. 
Πέρα όμως από την πολεμική ρητορική, 
δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις για εμπλοκή 
της ρωσικής πολιτείας στη δηλητηρίαση. 
Αρχικά, οι γερμανικές Αρχές δεν έχουν 
δημοσιοποιήσει ακόμα πληροφορίες και 
δεν έδωσαν στοιχεία στους Ρώσους ερευ-
νητές που να αποδεικνύουν ότι ο Ναβάλνι 
έχει δηλητηριαστεί από τον νευροτοξικό 
παράγοντα που ονομάζεται Novichok. 
Αναλυτές διερωτώνται γιατί κανείς άλλος 
δεν είχε συμπτώματα δηλητηρίασης από 

τον θανατηφόρο νευροτοξικό παράγοντα 
άμεσης δράσης, όταν ο Ναβάλνι είχε επαφή 
με αρκετούς ανθρώπους από την επιβίβασή 
του στο αεροπλάνο μέχρι την εισαγωγή του 
στο νοσοκομείο του Omsk. Οι ίδιες απορίες 
είχαν δημιουργεί και στην υπόθεση Σκριπάλ 
το 2018, όταν το Novichok θεωρήθηκε 
ότι είχε απλωθεί στο πόμολο της πόρτας 
των Σκριπάλ το πρωί αλλά προκάλεσε 
λιποθυμία στον πρώην κατάσκοπο και 
στην κόρη του ώρες αργότερα, ενώ δεν 
σκότωσε και δεν προκάλεσε συμπτώματα 
σε κανέναν άλλο. Επίσης, εξετάζεται το πώς 
το Novichok, το οποίο ανήκει στην ομάδα 
των πλέον θανατηφόρων ουσιών, όχι μόνο 
δεν σκοτώνει τα υπό διερεύνηση θύματά 
του, αλλά αφήνει πίσω του ίχνη που επιτρέ-
πουν την αναγνώριση του υποτιθέμενου 
νευροτοξικού παράγοντα.

Το πλούσιο βιογραφικό του 
Κρεμλίνου

Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία 
για την εμπλοκή της Ρωσίας στην υπόθεση 
Ναβάλνι, δεν αναιρεί το πλούσιο ιστορικό 
κατηγοριών για δηλητηριάσεις αντιπάλων 
του Κρεμλίνου. Πιο πρόσφατο παράδειγ-
μα αποτελεί ο 66χρονος Ρώσος πρώην 
διπλός πράκτορας, Σεργκέι Σκριπάλ, ο 
οποίος είχε δώσει απόρρητα έγγραφα 
στις βρετανικές υπηρεσίες πληροφορι-
ών, και η 33χρονη κόρη του, οι οποίοι 
βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους σε 
ανοιχτό χώρο στην πόλη Σόλσμπερι της 
Βρετανίας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν 
σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 
και στη συνέχεια οι βρετανικές Αρχές 
ισχυρίστηκαν ότι δηλητηριάστηκαν με 
Novichok. Η Ρωσία αρνήθηκε ανάμει-

ξη στην υπόθεση, ενώ έκανε λόγο για 
«ψεύτικο περιστατικό που ωφελούσε ή 
ίσως διοργανώθηκε από τις βρετανικές 
μυστικές υπηρεσίες προκειμένου να 
προκαλέσει φθορά στη Ρωσία και την 
πολιτική της ηγεσία». Οι επόμενοι μήνες 
πάντως χαρακτηρίστηκαν από φρενίτιδα 
θεωριών για το τι πραγματικά συνέβη στο 
Σάλσμπερι, ενώ το Λονδίνο για να ενισχύσει 
τη θέση του αρκέστηκε στο επιχείρημα ότι 
μόνο η Ρωσία μπορεί να παραγάγει αυτό 
το είδος δηλητηρίου. Το 2015 και 2017 ο 
ακτιβιστής των ρωσικής αντιπολίτευσης, 
Βλαντίμιρ Κάρα-Μούρζα, ισχυρίστηκε ότι 
έγιναν απόπειρες δηλητηρίασής του. 
Σύμφωνα με ιατρικές αναφορές που 
δημοσιοποίησε το Reuters, εργαστήριο 
στη Γερμανία εντόπισε αυξημένα επίπε-
δα υδραργύρου, χαλκού, μαγγάνιου και 
ψευδάργυρου στον οργανισμό του. Το 2006 
ο πρώην πράκτορας της KGB, Αλεξάντρ 
Λιτβινένκο, έπεσε νεκρός σε ξενοδοχείο 
στο Λονδίνο μετά από κατάποση πράσινου 
τσαγιού, στο οποίο είχαν ρίξει την ουσία 
πολώνιο-210, ένα σπάνιο και ισχυρό 
ραδιενεργό ισότοπο. Βρετανική έρευνα 
το 2016 κατάδειξε ότι ο ίδιος ο Πούτιν 
πιθανόν να είχε εγκρίνει τη δολοφονία. 
Τέλος, ο 44χρονος Αλεξάντρ Περεπιλίτσνι 
βρέθηκε νεκρός το 2012 στο Λονδίνο όταν 
είχε βγει για να κάνει τζόγκινγκ. Ο φυ-
γάς από τη Ρωσία είχε ζητήσει καταφύγιο 
στη Βρετανία τρία χρόνια πριν, μετά τη 
συμμετοχή του σε έρευνα για ξέπλυμα 
χρημάτων στη Ρωσία. Αν και η βρετανική 
αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο της 
εγκληματικής ενέργειας, παραμένουν οι 
υποψίες ότι δολοφονήθηκε μ΄ ένα σπάνιο 
δηλητήριο.

ΣΤΗΝ ΈΚΘΈΣΗ 
ΤΟΥ ΝΑΒΑΛΝΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΏΗΝ 
ΠΡΏΘΥΠΟΥΡΓΟ 

ΥΠΗΡΧΈ ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΣΈ ΥΠΈΡΑΚΤΙΈΣ 
ΈΤΑΙΡΈΙΈΣ ΣΤΗΝ 

ΚΥΠΡΟ, ΜΈΣΏ ΤΏΝ 
ΟΠΟΙΏΝ ΔΙΑΧΈΙΡΙ-
ΖΟΝΤΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΥΤΈΛΗ ΣΚΑΦΗ 
ΣΤΟ ΝΗΣΙ 
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Υπόθεση Ναβάλνι: Η ύποπτη διασύνδεση με 
τον Nord Stream 2 και το αμαρτωλό παρελθόν

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 
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ΠΏΣ Η ΠΑΝ-
ΔΗΜΊΑ ΟΔΗΓΕΊ 
ΣΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ 

ΤΏΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑ-
ΣΤΊΚΏΝ ΓΑΜΏΝ, 
ΤΗΣ ΕΜΦΎΛΗΣ 
ΒΊΑΣ ΚΑΊ ΤΏΝ 

ΒΊΑΣΜΏΝ

αυξημένη πίεση για οικιακή ή αγροτική 
εργασία εις βάρος του διαβάσματος, ενώ 
από τα 152 κορίτσια που συμμετείχαν, τα 
11 είχαν ήδη παντρευτεί. Τοπικές ομάδες 
τονίζουν ότι πρόκειται για μεγάλη αύξηση 
σε σχέση με ένα τυπικό τρίμηνο.

Η Αμάντα Πάουντελ, επικεφαλής του 
προγράμματος για το Νεπάλ, δήλωσε στον 
Guardian: «Οι προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζουν παραδοσιακά τα κορίτσια και 
οι νεαρές γυναίκες του Νεπάλ, φαίνεται 
πως επιστρέφουν εξαιτίας της πανδημί-
ας. Παρά την πρόοδο στην ισότητα των 
φύλων τα τελευταία χρόνια, φοβόμαστε 
ότι αυτές οι μάχες που κερδήθηκαν με 
μόχθο θα αντιστραφούν».

«Οι περιοχές στις οποίες εργαζόμαστε 
στο Νεπάλ στηρίζονται πολύ στην εργα-
σία των μεταναστών, οι οποίοι στέλνουν 
εμβάσματα από την Ινδία. Τα νοικοκυριά 
στις επαρχιακές περιοχές της χώρας έχουν 
πληγεί σφοδρά από την οικονομική κρί-
ση που προκάλεσε ο κορωνοαϊός. Αυτό 
αυξάνει τις πιέσεις που δέχονται οι οι-
κογένειες, επομένως και την πίεση προς 
τα κορίτσια να παντρευτούν».

Για πάντα έξω από 
τις σχολικές αίθουσες

Όταν τα σχολεία σε όλον τον κόσμο 
άρχισαν να κλείνουν τον Μάρτιο, οι ει-
δικοί σε ζητήματα προστασίας παιδιών 
προέβλεπαν ότι μεγάλος αριθμός μαθητών 
από τις φτωχότερες περιοχές του πλανή-
τη δεν θα επιστρέψει ποτέ στις σχολικές 
αίθουσες. Η Unesco υπολόγισε στο τέλος 
Μαρτίου ότι περισσότεροι από το 89% 
των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων 
743 εκατ. κοριτσιών, δεν πήγαιναν στο 
σχολείο εξαιτίας του κορωνοϊού.

Υπήρξαν και προειδοποιήσεις ότι 
αυτό θα οδηγούσε σε αύξηση της έμ-
φυλης βίας, με τις ευάλωτες μαθήτριες 
να εξαναγκάζονται σε εργασία ή κακο-
ποιητικούς γάμους.

Η Δρ ΦέιθΜουάνγκι Πάουελ, επικεφα-
λής του Girls Not Brides, μιας παγκόσμιας 
συνεργασίας περισσότερων από 1.300 
οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών 
από περισσότερες από 100 χώρες που 
έχουν δεσμευτεί να δώσουν τέλος στους 
γάμους ανηλίκων, αναφέρει ότι υπάρχουν 
αυξανόμενες αποδείξεις ότι τα κλειστά 

σχολεία πράγματι οδήγησαν σε αύξηση 
της έμφυλης βίας.

Τα κορίτσια 
κινδυνεύουν περισσότερο

«Το σχολείο ήταν δίχτυ ασφαλείας για 
πολλά παιδιά. Και αυτή η κατάσταση θέ-
τει σε πιο μειονεκτική θέση τα κορίτσια 
σε σχέση με τα αγόρια, γιατί διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο να εξαναγκαστούν σε 
γάμο, αφού αντιμετωπίζονται ως ‘βάρος’ 
από τις οικογένειές τους που βιώνουν 
οικονομικές δυσκολίες», εξηγεί.

«Στην Κένυα, τα σχολεία θα μείνουν 
κλειστά μέχρι του χρόνου. Ακούμε αυτά 
τα προβλήματα από μέλη μας σε όλο τον 
κόσμο. Μιλάμε για τεράστιες προκλήσεις 
και, όσο καθυστερεί η επίλυσή τους, τόσο 
μεγαλώνουν και οι συνέπειές τους για 
τα κορίτσια μας. Τα κορίτσια πρέπει να 
επιστρέψουν στο σχολείο».

Η υπηρεσία πληθυσμού του ΟΗΕ, το 
UNFPA, ανέφερε τον Απρίλιο ότι μέσα στα 
επόμενα δέκα χρόνια δεν αποκλείεται να 
σημειωθούν ακόμη και 13 εκατομμύρια 
επιπλέον γάμοι ανηλίκων, εξαιτίας του 

εξάμηνου κλεισίματος των σχολείων και 
των υπηρεσιών οικογενειακού προγραμ-
ματισμού που έφερε ο κορωνοϊός σε συν-
δυασμό με τις οικονομικές δυσκολίες.

Σε έρευνα της φιλανθρωπικής οργάνω-
σης για τον αλφαβητισμό, Room to Read, 
σε 24.000 κορίτσια σε οκτώ χώρες, τα 
μισά βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν υψηλό 
κίνδυνο διακοπής της εκπαίδευσής τους 
εξαιτίας του κορωνοϊού.

Τα κορίτσια στην Ινδία, το Μπανγκλα-
ντές, το Νεπάλ, τη Σρι Λάνκα, το Βιετνάμ, 
το Λάος, την Καμπότζη και την Τανζανία 
ερωτήθηκαν σχετικά με τη φτώχια και 
την τηλεκπαίδευση σε συνδυασμό με τις 
πιέσεις που δέχεται η οικογένειά τους. 
Περισσότερες από το 49% απάντησαν ότι 
η πανδημία έχει αυξήσει ακόμη περισ-
σότερο τη φτώχια στην οικογένειά τους, 
ενώ το 7% ανέφεραν ότι ήδη πιστεύουν 
ότι δεν θα επιστρέψουν στο σχολείο.

Κυβερνητικές εκθέσεις έχουν δείξει 
ότι οι εγκυμοσύνες εφήβων έχουν αυ-
ξηθεί στην Κένυα, όπου τα σχολεία θα 
είναι κλειστά έως και τον Ιανουάριο του 
2021, ενώ στο Μαλάουι, όπου το 42% των 
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Με άρθρο του στον Εconomist, 
ο γενικός διευθυντής του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγεί-

ας, Τέντρος Γκεμπρεγέσους, εξηγεί γιατί 
ο εθνικισμός των εμβολίων υπονομεύει τη 
μάχη κατά της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Δεκάδες εμβόλια κατά του κορωνοϊού 
βρίσκονται στα τελικά στάδια των δοκιμα-
στικών τους μελετών. Τα εργοστάσια ήδη 
παράγουν δόσεις, με την ελπίδα ότι θα 
λάβουν έγκριση. Υπάρχει η πιθανότητα, 
ώς το τέλος του χρόνου, να ξεκινήσουν 
μαζικοί εμβολιασμοί σε ομάδες υψηλού 
κινδύνου», σημειώνει ο Γκεμπρεγέσους, 
εκπέμποντας όμως σήμα κινδύνου.

Οι κίνδυνοι
«Για να σταματήσει η πανδημία ταχέως 

και επαρκώς, ο κόσμος πρέπει να αντιστα-
θεί στον ‘εθνικισμό των εμβολίων’ – την 
επιθυμία των χωρών να προχωρήσουν 
μόνες. Η προσέγγιση αυτή δεν θα τερματίσει 
την κρίση, θα την επιδεινώσει. Θα φέρει 
τα ίδια προβλήματα που εμφανίστηκαν 
και κατά τη διάρκεια των lockdown του 
Μαρτίου, όταν διαφορετικές Αρχές ήρθαν 
σε διένεξη για τα αποθέματα υγειονομικού 
προστατευτικού εξοπλισμού, όπως μάσκες, 
φόρμες και απολυμαντικά. Όταν τα και-
νούρια εμβόλια, τα φάρμακα και τα τεστ 
γίνουν διαθέσιμα, η ζήτηση θα υπερβεί 

τα αποθέματα και τα πράγματα θα γίνουν 
πολύ χειρότερα».

«Ένα εμβόλιο κατά του κορωνοϊού 
θα γίνει ένας πολύτιμος και δυσεύρετος 
πόρος. Αν δεν έχουμε ένα διεθνές σχέδιο 
για να διαχειριστούμε το ζήτημα δίκαια, 
θα υπάρξει μη αναγκαία εκτόξευση στις 
τιμές του εμβολίου με περιττή συσσώ-
ρευση εμβολίων σε ορισμένα μέρη και 
απειλητικές για τη ζωή ελλείψεις σε άλλα.

»Παρά το γεγονός ότι η κάθε κυβέρνηση 
έχει την ευθύνη για την προστασία των 
λαών τους, σε έναν δικτυωμένο κόσμο, η 
πραγματικότητα είναι ότι καμία χώρα δεν 
είναι ασφαλής μέχρις ότου όλες οι χώρες 
να είναι ασφαλείς».

Η παγκόσμια συμμαχία
Ο Γκεμπρεγέσους εξηγεί γιατί η συνερ-

γασία στους εμβολιασμούς δεν είναι θέμα 
αλτρουισμού αλλά εθνικού συμφέροντος.

«Στην πραγματικότητα οι πλούσιες χώρες 
θα βγουν κερδισμένες από μία παγκόσμια 
ανάκαμψη από τον ιό και κανένα κράτος 
δεν έχει πρόσβαση σε όλη την έρευνα, 
την ανάπτυξη και την κατασκευή ενός 
εμβολίου. Έτσι το να χρησιμοποιηθούν 
τα αποθέματα στρατηγικά και παγκόσμια 
είναι προς το εθνικό συμφέρον κάθε χώρας 
και όχι πράξη αλτρουισμού».

«Τα καλά νέα είναι ότι 170 χώρες αντι-

στάθηκαν στον εθνικισμό του εμβολίου και 
ενώθηκαν υπό τη σκέπη του μηχανισμού 
παγκόσμιων εμβολιασμών COVAX. Ο 
COVAX στοχεύει να συντονίσει μια ευρεία 
σειρά εμβολίων κατά του κορωνοϊού με την 
καθοδήγηση των μη κερδοσκοπικών ορ-
γανισμών GAVI και Coalition for Epidemic 
Preparedness Innovations, μαζί με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Υπάρχουν 
εννέα εμβόλια ώς τώρα, συμπεριλαμβα-
νομένων δύο που βρίσκονται στο τελικό 
στάδιο των δοκιμών και κατασκευάζονται. 
Αυτά και άλλα υποψήφια που βρίσκονται 
σε διαδικασία μελετών, δίνουν στον κόσμο 
την καλύτερη ευκαιρία να βρεθούν πολλά 
αποτελεσματικά εμβόλια». 

O εθνικισμός 
εμβολίων επικρατεί

Η Washington Post με άρθρο της επι-
σημαίνει ότι ο εθνικισμός των εμβολίων 
δείχνει πως επικρατεί.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημε-
ρίδα, οι δυνάμεις που υποστηρίζουν τον 
εθνικισμό του εμβολίων σημείωσαν ακόμα 
μία νίκη. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν 
πως οι ΗΠΑ δεν θα συμμετάσχουν στον 
σχηματισμό Covax. Όπως δήλωσε εκπρό-
σωπος του Λευκού Οίκου, οι ΗΠΑ «δεν θα 
περιοριστούν  από πολυμερείς οργανισμούς 
που επηρεάζονται από τον διεφθαρμένο 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Κίνα».
Την ίδια μοναχική πορεία ακολουθεί και 

η Ρωσία, ενώ η Κίνα αν και δήλωσε πως 
στηρίζει τους στόχους του Covax και πως 
θα συνεργαστεί μαζί του, δεν έχει ακόμα 
δεσμευτεί. Ο αντίλογος των υποστηρικτών 
του εθνικισμού των εμβολίων στο επιχεί-
ρημα του Γκεμπρεγέσους ότι όλοι θα βγουν 
κερδισμένοι από μία συνεργασία είναι ότι 
οι διακρατικές συνεργασίες οδηγούν σε 
βραδείες διαδικασίες.

Αν μια χώρα μπορέσει να δημιουργήσει 
τοπικά ένα εμβόλιο, αυτό της εξασφαλίζει 
εκατομμύρια δόσεις, στις οποίες θα έχει 
άμεση πρόσβαση και αυτό για κάποια 
πλούσια κράτη είναι αρκετό για το όποιο 
ρίσκο και τα όποια ηθικά διιλήμματα.

«Ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών 
οδηγεί ιστορικά στην καινοτομία», γράφει 
ο Μάθιου Λν στο Newsweek, αναφερόμε-
νος στη διαστημική διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ 
και ΕΣΣΔ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 
Πολέμου, θέλοντας να στηρίξει τον αντα-
γωνισμό των κρατών και στην παρασκευή 
των εμβολίων.

Όμως δεν είναι δύσκολο να δει κανείς 
αν οι φτωχές χώρες ευνοήθηκαν από την 
αμερικανοσοβιετική διαμάχη του διαστή-
ματος και πόσο πίσω έχουν μείνει ήδη 
και στη μάχη του εμβολιασμού.

Πηγή: In.gr

Ο «εθνικισμός των εμβολίων» παρατείνει την πανδημία

Ο κορωνοϊός αυξάνει τους γάμους ανηλίκων

Σε έναν δικτυωμένο κόσμο, η πραγματικότητα 
είναι ότι καμία χώρα δεν είναι ασφαλής μέχρις 
ότου όλες οι χώρες να είναι ασφαλείς, δηλώνει 

ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ

κοριτσιών παντρεύονται πριν κλείσουν 
τα 18, ο οργανισμός Care International 
ανέφερε ότι τοπικές ομάδες αναγκάστηκαν 
να κινητοποιηθούν εναντίον της αύξη-
σης τόσο του γάμου όσο και των βιασμών 
ανηλίκων.

Αύξηση των γάμων ανηλίκων
Ο Μπίλι Μολοσόνι είναι σύμβουλος 

φύλου και διαφορετικότητας στο Care 
Malawi. Όπως αναφέρει, οι επιπτώσεις 
ήταν ακόμη χειρότερες από ό,τι πίστευε 
στην αρχή του lockdown.

«Αυτό που βλέπουμε και ακούμε είναι 
ότι περισσότερα κορίτσια από το συνηθι-
σμένο μένουν έγκυοι και παντρεύονται, 
ενώ ορισμένες ενδέχεται να μην μπορέ-
σουν να επιστρέψουν στο σχολείο», εξηγεί. 
«Κάναμε μια ταχεία ανάλυση του τρόπου 
με τον οποίο ο κορωνοϊός ενδέχεται να 
επηρεάσει τον γάμο ανηλίκων και την 
εγκυμοσύνη πριν κλείσουν τα σχολεία 
και ανησυχούσαμε από τότε… όμως οι 
άνθρωποι δεν μπορούσαν να φανταστούν 
το εύρος στο οποίο θα επηρεάζονταν».

Ο Μολοσόνι τονίζει ότι υπάρχουν 
αυξανόμενες αποδείξεις για άμεσες επι-
πτώσεις. «Η κυβέρνηση εδώ προχώρησε 
σε μια εκτίμηση του μεγέθους του προ-
βλήματος. Ανεπίσημα, μας έχει ειπωθεί 
ότι όλες οι περιοχές του Μαλάουι έχουν 
βιώσει τουλάχιστον κάποιες ποσοστιαίες 
μονάδες αύξησης των κυήσεων και των 
γάμων ανηλίκων».

Το Μαλάουι διαθέτει μια εθνική γραμ-
μή βοήθειας για την έμφυλη βία και τη 
βία κατά των παιδιών, η οποία καλύπτει 
περίπου τις μισές περιοχές της χώρας. 
Η γραμμή κατέγραψε σημαντική αύξη-
ση των αναφορών γάμων και βιασμών 
ανηλίκων. Όπως δήλωσε εκπρόσωπός 
της στον Guardian: «Οι εξαναγκαστικοί 
γάμοι και οι γάμοι ανηλίκων κατέγραψαν 
αύξηση 35% από τον Μάρτιο έως τον Μάιο 
αυτής της χρονιάς σε σχέση με πέρσι, ενώ 
οι βιασμοί, οι οποίοι συνδέονται με τους 
γάμους ανηλίκων, αυξήθηκαν κατά 151%».

Οι πρόωροι γάμοι είναι μόνο ένα μέρος 
αυτού που σύμφωνα με προειδοποιήσεις 
των ειδικών αποτελεί ευρύτερο μοτίβο 
καταστροφής των δικαιωμάτων των γυναι-
κών και των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο, 
εξαιτίας του κορωνοϊού.

»Το UNFPA έχει θέσει τρεις στόχους 
για τις γυναίκες σε όλον τον κόσμο μέχρι 
το 2030: την ικανοποίηση των αναγκών 
οικογενειακού προγραμματισμού, το τέλος 
της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομέ-
νων των γάμων ανηλίκων και το τέλος 
όλων των θανάτων κατά τον τοκετό που 
μπορούν να αποφευχθούν.

Τώρα, όμως, η υπηρεσία προειδοποιεί: 
«Η πανδημία του κοροναϊού θα μπορού-
σε να υπονομεύσει πλήρως την πρόοδο 
που κάναμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Πηγή: www.theguardian.com

Η 
Σαμίτα (ψευδώνυμο) 
είναι 17 ετών και ζει 
στο Νεπάλ. Ακόμη και 
πριν τον κορωνοϊό, 
δεν ήταν εύκολο για 
εκείνη να πηγαίνει 
πάντα στο σχολείο. 

Ζει στην επαρχία και η οικογένειά της 
δεν έχει μεγάλο εισόδημα. Έτσι, είναι 
υποχρεωμένη να κάνει και τις δουλειές 
του σπιτιού.

Όμως η Σαμίτα επέμενε. Στην αρχή 
της χρονιάς, το πρόγραμμα Sisters for 
Sisters, υπό την αιγίδα της διεθνούς 
φιλανθρωπικής οργάνωσης VSO την 
υποστήριζε με μια «μεγάλη αδερφή», η 
οποία την ενθάρρυνε να συνεχίσει την 
εκπαίδευσή της.

Τον Μάιο, όμως, με τα σχολεία να παρα-
μένουν κλειστά και σχεδόν το ένα τέταρτο των 
εργατών στο Νεπάλ να χάνουν τις δουλειές 
τους εξαιτίας του κορωνοϊού, η μητέρα της 
Σαμίτα αποφάσισε ότι η κόρη της έπρεπε 
να παντρευτεί. Σε δυσαρέσκεια του Sisters 
fοr Sisters, η Σαμίτα έγινε ένα από τα τρία 
κορίτσια της περιοχής της που παντρεύτη-
καν στους πρώτους μήνες του lockdown.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που η VSO 
θέλει να αποτρέψει τους γάμους κοριτσιών 
όπως η Σαμίτα, πριν συμπληρώσουν τα 
18. Ο γάμος σε νεαρή ηλικία μπορεί να 
έχει καταστροφικές συνέπειες, οι οποίες 
διαρκούν μια ολόκληρη ζωή. Εκτός από 
την άμεση απώλεια της εκπαίδευσής τους, 
εκθέτει τα κορίτσια σε αυξημένο κίνδυνο 
οικογενειακής βίας, ασθενειών και φτώχειας.

Συντριπτική αύξηση των 
πιέσεων στα κορίτσια

Έρευνα της VSO σε τέσσερεις επαρχια-
κές περιοχές, όπου «τρέχει» το πρόγραμμα 
Sisters for Sisters, ρώτησε τα κορίτσια 
που συμμετείχαν για τυχόν αλλαγές στη 
ζωή τους στη διάρκεια του lockdown. Η 
συντριπτική πλειοψηφία (89%) ανέφερε 
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ούτε πολύ, θέλει να ανασυστήσει, όσο το 
δυνατόν, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Αυτό βέβαια είναι παράλογο, αλλά είναι 
αυτό που φαίνεται να θέλει. Το τι θέλει 
και τι είναι εφικτό, αυτό είναι άλλο θέμα.

Ας πάρουμε τώρα χωριστά τις σχέσεις 
του στα διάφορα μέτωπα: 

1. Με Ελλάδα και Κύπρο: Αυτές τις χώ-
ρες πρέπει κάποιος να τις πάρει μαζί. Δεν 
μπορεί να ξεχωρίσει κάποιος την πολιτική 
της Τουρκίας απέναντι στην Κύπρο από 
την πολιτική της απέναντι στην Ελλάδα.

Όπως έγραψα από το 1975, η Τουρκία 
θέλει να επαναδιαπραγματευθεί τις Συν-
θήκες και να πάρει πλεονεκτήματα στο 
Αιγαίο (νησιά, πετρέλαιο, υφαλοκρηπίδα, 
και άλλα), Δυτική Θράκη, Δωδεκάνησα 
(βλ. Χρίστου Θεοδούλου, «Το Κυπριακό 
Πρόβλημα. Απάντηση στην Τουρκική 
Προπαγάνδα», Αθήναι, Ινστιτούτο του 
βιβλίου  – Μ. Καρδαμίτσα, 1975, σελ. 56 
έως 61 «Τι θέλει στην πραγματικότητα 
η Τουρκία;»).

Σχετικά με την Κυπριακή Δημοκρατία, 
η μακροπρόθεσμη πολιτική της Τουρκίας 
ήταν να καταλάβει ολόκληρο το νησί, όταν 
οι περιστάσεις το επιτρέψουν. Προς το 
παρόν πολιτεύεται όπως μπορεί, έχοντας 
στο μυαλό τον μακροπρόθεσμο στόχο. Η 
Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή 
Δημοκρατία και, παρά τις αντίθετες γνώ-
μες άλλων χωρών, συνεχίζει να μην την 
αναγνωρίζει και να την αποκαλεί «εκλι-

πούσα». Αυτό, βέβαια, όπως και όλες τις 
θεωρίες της, τις στηρίζει σε επιχειρήματα 
τα οποία προσπαθεί να πείσει τους τρίτους 
ότι είναι ορθά.

Επιπλέον έχει μεγάλη ανάγκη αερί-
ου (gaz). Αυτό το αέριο το εισάγει από 
το εξωτερικό και το περισσότερο από τη 
Ρωσία, πράγμα το οποίο για πολλούς λό-
γους δεν της συμφέρει (βλ. Nabil Wakim, 
“Turquie, Grèce, Chypre: pourquoi  le 
gaz fait flamber la Méditerranee», Le 
Monde, 18 aout, 2020). Αυτός είναι ο 
λόγος που μάχεται λυσσωδώς να μπει 
στο παιχνίδι του αερίου, που βρίσκεται σε 
μεγάλες ποσότητες φαίνεται, στην πλευρά 
της Κύπρου, της Ελλάδας, της Αιγύπτου 
και του Ισραήλ.

Οι χώρες αυτές έχουν συμβληθεί και με 
την Ιταλία, αφήνοντας την Τουρκία εκτός 
παιγνιδιού. 

2. Η περιπέτεια της Λιβύης: Για να 
απαντήσει σ’ αυτήν την κατάσταση, ο κ. 
Ερντογάν διέπραξε ακόμα μια παράνο-
μη πράξη, κάνοντας μια συμφωνία με 
μιαν από τις δύο Δυνάμεις στη Λιβύη 
και στέλλοντας στρατό και εφόδια στη 
Λιβύη, μιμούμενος τον Σουλεϊμάν τον 
Μεγαλοπρεπή, ο οποίος κατέλαβε τη 
Λιβύη τον 16ον αιώνα μ.Χ. Η Λιβύη είναι 
γνωστόν ότι, εκτός από τα άλλα, είναι πολύ 
πλούσια σε πετρέλαιο. Βέβαια, η πράξη 
αυτή του κ. Ερντογάν έφερε την άμεση 
αντίδραση των άλλων Δυνάμεων, μεταξύ 

των οποίων της Ελλάδας, της Γαλλίας, η δε 
Αίγυπτος είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει 
στο έδαφος τα τουρκικά στρατεύματα. Οι 
ΗΠΑ επεμβαίνουν προς το παρόν για να 
αποφευχθεί σύγκρουση μεταξύ των δύο 
συμμάχων τους

3) Η Τουρκία βρίσκεται επίσης σε εμπό-
λεμη κατάσταση στη Συρία και στο Ιράκ 
και έχει να αντιμετωπίσει την εχθρότητα 
των Κούρδων.

Σ’ αυτήν την κατάσταση έχει μπλεχθεί 
η Τουρκία σήμερα. Δεν είναι βέβαια πα-
ράδοξο ότι η οικονομία της παραπαίει 
και η χώρα έχει ένα πολύ υψηλό βαθμό 
ανεργίας. Στη Συρία ο κ. Ερντογάν έχει 
μεγάλες δυσκολίες, το δε κόμμα του 
έχει ηττηθεί στις δημοτικές εκλογές του 
2019 χάνοντας την Κωνσταντινούπολη 
και τις κύριες μεγάλες πόλεις της χώρας 
(βλ. Michel Audetat, “Erdogan mène une 
politique à la sauce ottoman”, Le Matin 
Dimanche, 26 Ιουλίου 2020, σελ. 15).

Παρ’ όλες αυτές τις δυσκολίες, ο κ. Ερ-
ντογάν θέλει να ανασυστήσει την Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία. Παρά τις διαμαρτυρίες 
της πολιτισμένης ανθρωπότητας, μετέτρεψε 
την Αγία Σοφία σε τζαμί και προσευχήθηκε 
εκεί, όπως ο Μωάμεθ Β’ το 1453, όταν 
κατέκτησε την Κωνσταντινούπολη. Επίσης 
έκτισε ένα μεγαλοπρεπέστατο παλάτι για 
κατοικία του στην Άγκυρα, 200 χιλ. τ.μ. 
και 1150 δωματίων, που ανταγωνίζεται 
τα οικοδομήματα της Οθωμανικής Αυ-

τοκρατορίας (βλ. ενθ).
Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα με 

την Τουρκία και τον κ. Ερντογάν. Δεν έχει 
τελειώσει η ιστορία με αυτήν τη χώρα και 
τον σημερινό ηγέτη της. Με τα σημερινά 
δεδομένα η κατάσταση είναι προβληματική, 
δυστυχώς όχι μόνο για την Τουρκία, αλλά 
και για όλους με τους οποίους βρίσκεται 
σε αντιπαράθεση, λόγω ακριβώς αυτής 
της χώρας και της συμπεριφοράς της.
*Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 
& Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας), 
Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεοδούλου, πρώην 
Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ στο Τμήμα 
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Βρετανία: Διπλή απειλή με κορωνοϊό 
και brexit χωρίς συμφωνία

Στην Κύπρο και στην Ελλάδα επίκε-
ντρο της επικαιρότητας στα ΜΜΕ 
είναι η Τουρκία του κ. Ερντογάν.

Ενώ κάποτε υποτίθεται ότι το σλόγκαν, 
από την εποχή του Μουσταφά Κεμάλ, ήταν 
«Ειρήνη στη χώρα, ειρήνη στον κόσμο», 
σήμερα η Τουρκία βρίσκεται σε διαμάχη 
με όλον τον κόσμο.

Στο Αιγαίο και στην  Κύπρο, με την 
Ελλάδα και την Κύπρο, στη Μέση Ανατολή, 
στη Συρία και στο Ιράκ, και στην Αφρική, 
με τη Λιβύη. Να μην ξεχάσουμε επίσης 
τις αντιπαλότητές της με τη Σαουδική 
Αραβία, το Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα και την Αίγυπτο.

Η Τουρκία είναι ο ταραξίας της περι-
οχής. Εντούτοις, αν προσέξει κανείς την 
προπαγάνδα της, λέει ότι αυτή ενεργεί 
σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και οι 
άλλοι είναι οι ταραξίες και οι παράνομοι.

Τι θέλει επιτέλους η Τουρκία και 
μάλιστα η Τουρκία του κ. Ερντογάν; Ο 
κ. Ερντογάν είναι στην εξουσία από το 
2002, 18 χρόνια τώρα. Είναι φανερόν ότι 
έχει αυτοκρατορικές τάσεις και, ούτε λίγο 

Ενώ κάποτε υποτίθεται 
ότι το σλόγκαν, από την 
εποχή του Μουσταφά 
Κεμάλ, ήταν «Ειρήνη 

στη χώρα, ειρήνη στον 
κόσμο», σήμερα η 

Τουρκία βρίσκεται σε 
διαμάχη με όλον τον 

κόσμο

Περισσότεροι από ένα δισεκατομ-
μύριο άνθρωποι κινδυνεύουν με 
εκτοπισμό εντός των επόμενων 

30 ετών. Η κλιματική αλλαγή και η ρα-
γδαία αύξηση του πληθυσμού ενισχύουν 
τις μεταναστευτικές ροές με «τεράστιες 
επιπτώσεις» τόσο για τον αναπτυσσόμε-
νο όσο και για τον ανεπτυγμένο κόσμο, 
σύμφωνα με ανάλυση.

Το Ινστιτούτο Οικονομίας και Ειρήνης 
(ΙΕΡ), μια δεξαμενή σκέψης που δημοσι-
εύει ετήσιους δείκτες για την τρομοκρατία 
και την ειρήνη, αναφέρει ότι 1,2 δισεκα-
τομμύριο άνθρωποι ζουν σε 31 χώρες 
που δεν είναι σε θέση να αντέξουν τις 
οικολογικές απειλές.

Τεράστιες κοινωνικές 
και πολιτικές επιπτώσεις

Δεκαεννιά χώρες αντιμετωπίζουν τον 
υψηλότερο αριθμό απειλών, μεταξύ των 
οποίων η λειψυδρία και η έλλειψη τρο-
φίμων, αλλά και η μεγαλύτερη έκθεση 
σε φυσικές καταστροφές. Οι ίδιες χώρες 
βρίσκονται και μεταξύ των 40 χωρών με 
τη λιγότερη ειρήνη, όπως διαπίστωσε το 
πρώτο μητρώο του ΙΕΡ για την οικολο-
γική απειλή.

Πολλές από τις χώρες που κινδυνεύουν 
περισσότερο από οικολογικές απειλές, όπως 
η Νιγηρία, η Ανγκόλα, η Μπουρκίνα Φάσο 
και η Ουγκάντα, προβλέπεται επίσης να 
βιώσουν αύξηση του πληθυσμού τους, 
όπως σημειώνει η έκθεση, πυροδοτώντας 
περαιτέρω μαζικούς εκτοπισμούς.

«Το γεγονός αυτό θα έχει τεράστιες 
κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις, 
όχι μόνο για τον αναπτυσσόμενο κόσμο 
αλλά και για τον ανεπτυγμένο, καθώς οι 
μαζικοί εκτοπισμοί θα οδηγήσουν και σε 
μεγαλύτερες προσφυγικές ροές προς τις 
πιο ανεπτυγμένες χώρες», αναφέρει ο Στιβ 
Κιλελέα, ιδρυτής του Ινστιτούτου.

Πρόκληση για 
την παγκόσμια ειρήνη

«Οι οικολογικές απειλές αποτελούν 
σημαντική πρόκληση για την παγκόσμια 
ειρήνη. Στη διάρκεια των επόμενων 30 
ετών, η έλλειψη πρόσβασης σε τροφή και 
νερό δεν μπορεί παρά να αυξηθεί χωρίς 
την άμεση παγκόσμια συνεργασία για το 
αντίθετο. Απουσία δράσης, οι κοινωνικές 
ταραχές, οι εξεγέρσεις και οι συγκρούσεις 
είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αυξηθούν».

Η μελέτη χρησιμοποιεί στοιχεία του 
ΟΗΕ και άλλων οργανισμών για να αξιο-
λογήσει την έκθεση 157 χωρών σε οκτώ 
οικολογικές απειλές. Στη συνέχεια εκτιμά 
την ικανότητά τους να τις αντέξουν. Ανα-
κάλυψε ότι 141 χώρες θα έχουν έρθει 
αντιμέτωπες με τουλάχιστον μία απειλή 
έως το 2050, με την Υποσαχάρια Αφρική, 
τη Νότια Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη 
Βόρεια Αφρική να αντιμετωπίζουν τους 
μεγαλύτερους αριθμούς απειλών.

Αυξανόμενες 
κοινωνικές αναταραχές

Ορισμένες χώρες, όπως η Ινδία και 
η Κίνα, απειλούνται κυρίως από τη λει-
ψυδρία, καταλήγει η έκθεση, ενώ άλλες 
όπως το Πακιστάν, το Ιράν, η Κένυα, η 
Μοζαμβίκη και η Μαδαγασκάρη αντι-
μετωπίζουν συνδυασμένες απειλές και 
την αυξανόμενη αδυναμία τους να αντα-
ποκριθούν σε αυτές.

«Η απουσία αντοχών θα οδηγήσει σε 
επιδεινούμενη επισιτιστική ανασφάλεια 
και ανταγωνισμό για άλλους πόρους, αυ-
ξανόμενες κοινωνικές αναταραχές και 
μαζικούς εκτοπισμούς».

Οι πλουσιότερες, πιο ανεπτυγμένες 
περιοχές της Ευρώπης και της Βόρειας 
Αμερικής αντιμετωπίζουν λιγότερες οι-
κολογικές απειλές και είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν καλύτερα σε εκείνες που 
θα προκύψουν. Όμως οι περισσότερες «δεν 
θα μείνουν αλώβητες από τις ευρύτερες 
επιπτώσεις». Η έκθεση αναφέρει ότι 16 
χώρες, μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η 
Νορβηγία, η Ιρλανδία και η Ισλανδία δεν 
αντιμετωπίζουν καμία απειλή.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι ο πλα-
νήτης διαθέτει 60% λιγότερο διαθέσιμο 
πόσιμο νερό σε σχέση με 50 χρόνια πριν, 
ενώ η ζήτηση τροφίμων αναμένεται να 
έχει αυξηθεί κατά 50% μέχρι το 2050. 
Οι φυσικές καταστροφές είναι βέβαιο ότι 
θα αυξηθούν σε συχνότητα εξαιτίας της 
κλιματικής αλλαγής, πράγμα που σημαί-
νει ότι ακόμη και ορισμένα από τα κράτη 
που φαίνονται ασφαλή, δεν αποκλείεται 
να καταστούν ευάλωτα μέχρι το 2050.

Πηγή: www.theguardian.com

Κλιματική αλλαγή: 
Φόβοι για 1,2 δις 

εκτοπισμένους 
μέχρι το 2050

Τ
ο φάσμα ενός Brexit χωρίς 
συμφωνία επανέρχεται 
για να στοιχειώσει την 
ήδη γονατισμένη από 
την πανδημία βρετανική 
οικονομία, δημιουργώ-
ντας φόβους για ένα σοκ 

που θα αφήσει μακροχρόνια ίχνη στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση.

Η προοπτική μίας εξόδου «άνευ συμ-
φωνίας» μετά το πέρας της μεταβατικής 
περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 
πλησιάζει την ώρα που οι διαπραγματεύ-
σεις για τη μελλοντική σχέση ανάμεσα στις 
Βρυξέλλες και το Λονδίνο παραπαίουν. 
Η Ντάουνινγκ Στριτ έχει προειδοποιήσει 
ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τα 
μέσα Οκτωβρίου, το Ηνωμένο Βασίλειο 
θα εγκαταλείψει οριστικά την προσπάθεια.

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, εκ 
των αρχιτεκτόνων του Brexit, δηλώνει ότι 
μία τέτοια απότομη και χωρίς δίχτυ έξοδος 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν μία 
«θετική εξέλιξη», που θα επέτρεπε στην 
χώρα «να ευημερήσει», διότι θα είχε «την 
ελευθερία να συνομολογήσει εμπορικές 
συμφωνίες με όλες τις χώρες του κόσμου».

Όμως, κατά την γνώμη πολλών οικονομο-
λόγων, το σενάριο αυτό θα αποτελούσε «ένα 
νέο βαρύ πλήγμα για τη βρετανική οικονομία… 
η οποία μόλις συνέρχεται από το μεγαλύτερο 
σοκ που μπορεί κανείς να θυμηθεί», δηλώνει 
ο Jonathan Portes, καθηγητήςΟικονομίας 
στο King’s College του Λονδίνου.

Το κόστος ενός Brexit χωρίς συμφω-
νία «θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο 
από το κόστος του Covid-19», διότι θα 
επεκτείνεται σε μεγάλη χρονική περίο-
δο, προειδοποιεί ο Thomas Sampson , 
οικονομολόγος στο London School of 
Economics σε πρόσφατη μελέτη.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι εμπορικές σχέ-
σεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
το Ηνωμένο Βασίλειο θα διέπονται από 
τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Εμπορίου.

Αυτό θα συνοδευόταν από την επανεισα-
γωγή δασμών, ορισμένες φορές τιμωρητικής 
φύσης, κυρίως στα είδη διατροφής ή τα 
βιομηχανικά είδη, λίγους μήνες μετά το τέλος 
της κρατικής βοήθειας για τη διατήρηση 
των θέσεων εργασίας, η οποία χορηγήθη-
κε για την άμβλυνση των επιπτώσεων της 
πανδημίας στην βρετανική οικονομία και 
λήγει στο τέλος του Οκτωβρίου.

Η προηγούμενη βρετανική κυβέρνηση 
είχε μάλιστα καταλήξει στην εκτίμηση ότι 
ένα τέτοιο σενάριο θα αφαιρούσε από το 
βρετανικό ΑΕΠ σε 7,6 ποσοστιαίες μονάδες 
για μία περίοδο 15 ετών.

Σημάδι της ανησυχίας η υποχώρηση 
της στερλίνας τις τελευταίες ημέρες και η 
διατύπωση φόβων από την εργοδοτική 
ένωση CDI για το μέλλον μεγάλου αριθμού 
επιχειρήσεων, κυρίως μικρομεσαίων, οι 

οποίες δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν 
του διπλού σοκ.

«Μία συμφωνία θα έθετε τις βάσεις της 
οικονομικής ανάκαμψης μετά την πανδημία 
σε ολόκληρη την ήπειρο», σύμφωνα με τον 
Josh Hardie, εκ των επικεφαλής του CDI.

Ο βιομηχανικός τομέας 
στην πρώτη γραμμή

Αν και κλάδοι που έχουν βαριά πληγεί 
από την πανδημία, όπως ο κλάδος της 
εστίασης και των αερομεταφορών, εμφα-
νίζονται σχετικά προστατευμένοι από το 
Brexit, η βιομηχανία βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή του κινδύνου, διότι εξαρτάται από 
την Ευρώπη για την τροφοδοσία της, αλλά 
και τις εξαγωγές της.

Η εταιρεία αεροναυπηγικής Airbus 
εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των 
επενδύσεών της στη Βρετανία και οι με-
γάλες ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες είναι 
υποψήφιες για αποχώρηση, γεγονός που 
θα προκαλέσει κλείσιμο εργοστασίων και 
απώλεια θέσεων εργασίας.

Η ιαπωνική Nissan επέλεξε, σύμφωνα 
με τους Financial Times, να μεταθέσει 
από τον Οκτώβριο για τον Απρίλιο την 
παραγωγή του νέου Qasqai στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, για να έχει τον χρόνο να δει πώς 
θα εξελιχθεί η κατάσταση.

Ακόμη και ο δισεκατομμυριούχος και 
ένθερμος υποστηρικτής του Brexit Jim 
Ratcliffe εγκατέλειψε την παραγωγή του 
δικού του 4Χ4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
θα προτιμήσει ένα γαλλικό εργοστάσιο!

Από την πλευρά τους, σε περίπτωση 
Brexit άνευ συμφωνίας, οι Βρετανοί κατα-
ναλωτές θα υποστούν αύξηση των τιμών 
στα σούπερμαρκετ , αφού το Ηνωμένο 
βασίλειο εισάγει μεγάλο μέρος των ειδών 
διατροφής, όπως φρούτα, λαχανικά, ψάρια.

Οι συνέπειες στη βιομηχανία και τα 
νοικοκυριά «μπορεί να αυξήσουν περαιτέρω 
τις κοινωνικές ανισότητες στο Ηνωμένο 
Βασίλειο», προειδοποιεί ο Josh de Lyon, 
οικονομολόγος του LSE.

Παρά τους κινδύνους, η κυβέρνηση του 
Μπόρις Τζόνσον ποντάρει στο σχέδιό του 

«Global Britain» και στις διαπραγματεύ-
σεις ελευθέρου εμπορίου με τις ΗΠΑ, την 
Ιαπωνία, την Αυστραλία και τον Καναδά, 
αν και σύμφωνα με τον Josh de Lyon, οι 
μελέτες δείχνουν ότι το κόστος του Brexit 
θα ξεπεράσει κατά πολύ τα οφέλη.

Το Λονδίνο ποντάρει επίσης στην εγκα-
θίδρυση ζωνών ελευθέρων συναλλαγών 
στα λιμάνια και στην επιστροφή του ελέγ-
χου του Λονδίνου επί του ρυθμιστικού 
πλαισίου, γεγονός που ελπίζεται ότι θα 
προσελκύσει επενδυτές, κυρίως με βάση 
το πλεονέκτημα του πανίσχυρου χρημα-
τοπιστωτικού του τομέα.

Απορρίπτοντας το φόβητρο της πλήρους 
απορρύθμισης, ο Jonathan Portes θεωρεί 
ότι «παρά το Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
παραμείνει μια ευημερούσα οικονομία με 
ευημερούντες τομείς, όπως ο χρηματοπιστω-
τικός, ο εκπαιδευτικός, ο δικαστικός, κ.λπ».

Κατά τη γνώμη του, «το Brexit δεν θα 
είναι επωφελές, αλλά ούτε θα είναι και 
το τέλος του κόσμου».

Πηγή: In.gr



Η Κοινοπραξία ΕΥ Κύπρου και 
Droman Ltd προχώρησε στην υπογρα-
φή των δύο πρώτων συμβολαίων με την 
Αστυνομία Κύπρου για την υλοποίηση των 
δύο πρώτων συμβάσεων που αφορούν 
τη θεσμική αναδιοργάνωση του Οργα-
νισμού. Τα δύο έργα που αναλαμβάνει 
η Κοινοπραξία αφορούν τον σχεδιασμό 
και εφαρμογή ενός σύγχρονου μοντέλου 
αστυνόμευσης και επιχειρησιακής λει-
τουργίας και την τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του συνολικού έργου για 
την Αναδιοργάνωση και τον Εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας Κύπρου. Είναι η πρώτη 
φορά, από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, που αποφασίστηκε η θε-
σμική αναδιάρθρωση της Αστυνομίας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως, σκοπός της αναδιοργάνωσης είναι ο εκσυγχρονισμός και η 
ενίσχυση των δυνατοτήτων του Σώματος, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί 
στις υφιστάμενες, αλλά και σε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις των 
πολιτών και της κοινωνίας. Σε συνάντηση του Αρχηγού της Αστυνομίας, Στέλιου 
Παπαθεοδώρου, και των αντιπροσώπων της Κοινοπραξίας, Χαράλαμπου Κωνσταντί-
νου, Συνέταιρου και Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, Σάκη 
Μωυσέως, Συνέταιρου και Επικεφαλής Έργων για Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα, 
Γιάννη Παναγιώτου, Ανώτερου Διευθυντή, και Παναγιώτη Θεοδωρίδη, Διευθυντή 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση 
των δύο πρώτων συμβολαίων της σχετικής μελέτης εμπειρογνωμοσύνης. Το συνολικό 
έργο της Αναδιοργάνωσης και Εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας Κύπρου θα περι-
λαμβάνει επίσης τον σχεδιασμό και εφαρμογή ενός σύγχρονου πλαισίου μαθησιακής 
ανάπτυξης για τα μέλη της Αστυνομίας, καθώς και τον σχεδιασμό και εφαρμογή ενός 
σύγχρονου πλαισίου διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Tα δύο συμβόλαια 
συνυπέγραψαν, εκ μέρους της Κοινοπραξίας ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, και ο 
Αστυνομικός Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικών, Αστυνόμος Α’ Κώστας Αυγουστή.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις, 
Στρατηγική και Ασφάλεια (Τμήμα 
Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών 
Σπουδών) και το Εργαστήριο Ευ-
φυών Συστημάτων (Intelligent 
Systems Laboratory) (Τμήμα Πλη-
ροφορικής) του Πανεπιστημίου 
Νεάπολις ανακοίνωσαν τη διε-
ξαγωγή προγράμματος ανοικτών 
διαδικτυακών σεμιναρίων με θέμα: «Διεθνής και εσωτερική ασφάλεια». Οι τίτλοι των 
διαλέξεων είναι: 1. Ασφάλεια και δυνατότητες υποκλοπών προσωπικών δεδομένων 
στο διαδίκτυο, 2. Θέματα μετανάστευσης υπό το πρίσμα της εσωτερικής ασφάλειας: 
Προκλήσεις και τρόποι χειρισμού, 3. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη, Ένοπλες Δυ-
νάμεις και ασφάλεια στο σύγχρονο πεδίο της μάχης, 4. Διεθνές δίκαιο και ασφάλεια 
στην Ανατολική Μεσόγειο, 5. Στοχασμοί πάνω στο μέλλον της Ευρώπης, 6. Διαχεί-
ριση κρίσεων, ασφάλεια και στρατηγική επικοινωνία, 7. Cyber Crisis Management: 
Διαχείριση στη Δημόσια Σφαίρα. Στο πρόγραμμα θα διδάξουν διακεκριμένοι πανε-
πιστημιακοί και εμπειρογνώμονες. Στο πλαίσιο των διαδικτυακών σεμιναρίων θα 
λάβουν χώραν επτά (7) διαλέξεις από τον Σεπτέμβριο – Οκτώβριο (8/9, 15/9, 22/9, 
29/9, 6/10, 13/10, 20/10 ώρα 19.00 – 20.00). Δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης 
από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου εφόσον έχουν παρακολουθηθεί διαδικτυακά 
από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο πέντε (5) εκ των επτά (7) διαλέξεων.

Μία νέα, λαχταριστή απόλαυση, έρχε-
ται από το Oreo, το αγαπημένο «γεμιστό» 
μπισκότο μικρών και μεγάλων. Το νέο 
Oreo Fresh Milk-Snack ήρθε για να 
ξυπνήσει τους ουρανίσκους μας και 
να μας χαρίσει δροσερές, απολαυστι-
κές στιγμές! Tο νέο Oreo Fresh Milk-
Snack είναι μια υπέροχη νέα πρόταση, 
αφού συνδυάζει σε ένα παγωμένο snack 
bar το μοναδικό τραγανό σοκολατένιο 
μπισκότο, την κρεμώδη φρέσκια κρέμα γάλακτος με το μοναδικό άρωμα βανίλιας 
Oreo και επικάλυψη από υπέροχη σοκολάτα γάλακτος με κομματάκια λαχταριστού 
μπισκότου Oreo. Βρείτε το στα ψυγεία σε δύο συσκευασίες, την πρακτική ατομική 
συσκευασία που μας επιτρέπει να το απολαμβάνουμε τη στιγμή που το θέλουμε, 
όπου και αν βρισκόμαστε, και το βολικό 4-pack για να τα απολαμβάνουμε και με την 
παρέα. Το νέο Oreo Fresh Milk-Snack φέρνει κοντά σας η εταιρία Tryfon Tseriotis Ltd.

Θέλοντας να ικανοποιήσει τις αυξανό-
μενες ανάγκες των σύγχρονων καταναλω-
τών, η Γαλακτοβιομηχανία Α/φοί Πέτρου 
εμπλουτίζει την γκάμα γάλακτός της, με την 
ολοκληρωμένη σειρά αγελαδινού, αιγινού 
και πρόβιου βιολογικού γάλακτος Αλάμπρα. 
Τo βιολογικό αιγινό με 3,4% λιπαρά και 
πρόβειο πλήρες γάλα, βρίσκεται ήδη στα 
ράφια των υπεραγορών σε συσκευασία 
των 750 ml, ενώ το αγελαδινό με 1,5% λιπαρά σε συσκευασία του ενός λίτρου. Το 
βιολογικό γάλα Αλάμπρα παράγεται από 100% βιολογικό γάλα που προέρχεται από 
βιολογικές εκτροφές, διασφαλίζοντας άριστη υγιεινή και ποιότητα, προσφέροντας στους 
καταναλωτές, πολλαπλά και σημαντικά οφέλη για την υγεία. Η νέα σειρά γάλακτος 
αποτελεί πλούσια πηγή πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας, εξασφαλίζει εύκολη 
πέψη και ενισχύει τον οργανισμό με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τη 
θεμελίωση ποιοτικής και ισορροπημένης διατροφής. Εντάξτε κι εσείς το βιολογικό 
γάλα Αλάμπρα στη διατροφή σας και επωφεληθείτε από τις ευεργετικές του ιδιότητες 
απολαμβάνοντας την ξεχωριστή του γεύση. Τέλος, με την προσθήκη της νέας ολο-
κληρωμένης σειράς βιολογικού γάλακτος, υπενθυμίζεται ότι διαχρονικός στόχος της 
Γαλακτοβιομηχανίας Α/φοί Πέτρου είναι να προσφέρει στον καταναλωτή αυθεντικά 
προϊόντα, που χαρακτηρίζονται πάντα από αληθινή γεύση και αγνή απόλαυση.

Μπείτε στον υπέροχο κόσμο ομορφιάς
του Beauty Outlet στο Νeo Plaza

5GB δωρεάν από την Epic
κάθε μήνα μέχρι να γίνεις 26!

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου - Διεθνής και 
εσωτερική ασφάλεια: Πρόγραμμα ανοικτών 

διαδικτυακών σεμιναρίων

Μοναδικές προσφορές από το Visual eyes
στο ΑΛΦΑΜΕΓΑ Έγκωμης

Πρεμιέρα με μοναδικές προ-
σφορές, που θα ισχύουν για όλο 
τον μήνα Σεπτέμβριο,  κάνει ο νέος 
οπτικός οίκος Visual Eyes, που 
λειτουργεί εντός της υπεραγοράς 
Αλφαμέγα Έγκωμης. Από 4 μέχρι 
25 Σεπτεμβρίου και με την πραγ-
ματοποίηση αγορών ύψους €40 
και άνω σε μιαν απόδειξη από 
την ΑΛΦΑΜΕΓΑ Έγκωμης, οι 
πελάτες της υπεραγοράς θα λαμβάνουν εκπτωτικό κουπόνι 20% για εξαργύρωση 
στον οπτικό οίκο Visual Eyes, που λειτουργεί εντός της υπεραγοράς στην Έγκωμη. 
Επιπλέον, μαθητές και φοιτητές θα μπορούν να επωφεληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια 
του Σεπτέμβρη από μία μοναδική προσφορά. Συγκεκριμένα, επιλεγμένοι σκελετοί 
γυαλιών θα προσφέρονται 1+1 δωρεάν.

Τα καταστήματα καλλυντικών 
Beauty Outlet, μέλος του ομίλου C 
A Papaellinas και το open air εμπορι-
κό και ψυχαγωγικό πάρκο Neo Plaza 
ανακοινώνουν με χαρά τη συνεργασία 
τους. Μετά την επιτυχή λειτουργία των 
καταστημάτων Beauty Outlet σε Λε-
μεσό, Λατσιά και Κίτι αναμένεται η 
παρουσία του Beauty Outlet και στο Neo Plaza, τον Μάρτιο του 2021. Τα Beauty 
Outlet είναι η νέα, φρέσκια πρόταση στον κόσμο των καλλυντικών.  Οι λάτρεις της 
ομορφιάς θα βρουν γνωστές μάρκες περιποίησης προσώπου όπως Shiseido, Juvena, 
Declare και Lancaster, μάρκες μακιγιάζ όπως Max Factor, Rimmel, Gosh και Bourjois 
καθώς και μάρκες αρωμάτων όπως Hugo Boss, Gucci, Calvin Klein κ.ά. Ακόμη, 
θα ανακαλύψουν τις κορυφαίες μάρκες βοτανικών και φυσικών καλλυντικών Υves 
Rocher και Nuxe αλλά και πολλές άλλες που καθορίζουν τα νέα trends. Επισκεφτείτε 
το Beauty Outlet στο Facebook: facebook.com/BeautyOutletxCY/. 

Το να είσαι νέος σημαίνει να είσαι ελεύθε-
ρος να κάνεις ό,τι θέλεις χωρίς περιορισμούς. 
Έτσι πρέπει να είναι και η επικοινωνία σου. Η 
Epic δημιούργησε μια μοναδική προσφορά 
για όλους τους νέους μέχρι 26 ετών που πάντα 
χρειάζονται λίγα data περισσότερα στην επικοι-
νωνία τους, για να την απολαμβάνουν έτσι ακόμη 
περισσότερο μέσα από το υπερσύγχρονό της 
δίκτυο. Συνδέσου σήμερα με την Epic, επίλεξε 
το Unlimited πλάνο σου και πάρε 5GB επιπλέον 
κάθε μήνα δωρεάν μέχρι να γίνεις 26 ετών! Επιλέγοντας, για παράδειγμα, το Unlimited 
2 θα έχεις κάθε μήνα 7GB (αντί για 2GB), 11GB (αντί 6GB) με το Unlimited 6 και 17GB 
με το Unlimited 12. Επιπρόσθετα, για νέες συνδέσεις μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, δωρεάν 
το πάγιο για τους 3 πρώτους μήνες! Και όλα αυτά με την αξιοπιστία της Epic, του Νο.1 
δικτύου κινητής στην Κύπρο με την πιστοποίηση “Best Mobile Network in Test” από 
την umlaut. Η προσφορά αφορά συνδρομητές σε οποιοδήποτε πλάνο Unlimited της 
Epic και που δεν έχουν κλείσει ακόμη το 26ο έτος της ηλικίας τους. Συνδέσου σε κατα-
στήματα της Epic σε όλη την Κύπρο, σε καταστήματα επιλεγμένων συνεργατών, μέσω 
της ιστοσελίδας www.epic.com.cy καθώς και τηλεφωνικώς καλώντας (χωρίς χρέωση) 
τη γραμμή τηλεφωνικών πωλήσεων της Epic στο 800 10 800. Περισσότερες πληρο-
φορίες, όροι και προϋποθέσεις στο www.epic.com.cy.

Νέο Oreo Fresh Milk-Snack

Νέα σειρά βιολογικού γάλακτος από
τη Γαλακτοβιομηχανία ΑΛΑΜΠΡΑ

13.09.2020

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus στηρί-
ζει το ανθρώπινο δυναμικό της Τουριστικής 
Βιομηχανίας και σε συνεργασία με τον 
ΠΑΣΥΞΕ και τον ΠΑΣΥΔΙΞΕ ανακοινώ-
νει Υποτροφίες 50%, σε συναφή με τον 
κλάδο μεταπτυχιακά προγράμματα για 
τους επαγγελματίες του τομέα. Σε συνέ-
χεια επικοινωνίας και διαβουλεύσεων 
με εκπροσώπους της Τουριστικής Βιο-
μηχανίας, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 
συνάντηση στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus με αντιπροσώπους του Παγκύπριoυ 
Συνδέσμου Ξενοδόχων και του Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων, 
παρουσία του  Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, του Πρύτανη και 
επιφανών ακαδημαϊκών του κλάδου Τουριστικών Προγραμμάτων του Πανεπιστη-
μίου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν καίρια και βασικά ζητήματα της βιομηχανίας του 
τουρισμού με κοινή  παραδοχή ότι ο τομέας του Τουρισμού διανύει μιαν από τις πιο 
δύσκολες κρίσεις ως επακόλουθο της πανδημίας. Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, 
έχοντας  αναπτύξει διαχρονικά μια σημαντική σχέση και αλληλεπίδραση με τους 
εκπροσώπους του τομέα του τουρισμού, εξέφρασε την επιθυμία να στηρίξει  τους 
επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας (μέλη του ΠΑΣΥΞΕ και ΠΑΣΥΔΙΞΕ), 
οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν στην ακαδημαϊκή τους εξέλιξη, προσφέροντας 
πλάνα υποτροφιών στα προγράμματα σπουδών του. Συγκεκριμένα, το UCLan Cyprus 
θα προσφέρει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνούς Τουρισμού, Φιλοξενίας και 
Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (ΜΑ Internship in International Tourism, Hospitality 
and Event Management) σε όλα τα μέλη του κλάδου, με  υποτροφία ύψους 50% και 
τελικά δίδακτρα €5.250 (αρχικά δίδακτρα €10.500) για όλη τη διάρκεια του προ-
γράμματος για εισδοχή τον Οκτώβριο 2020*. Η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού 
προγράμματος είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των επαγγελματιών του τομέα και 
προσφέρεται με ευέλικτη φοίτηση. *Διευκρινίζεται ότι η πιο πάνω προσφορά ισχύει 
εφόσον πληρούνται τα κριτήρια εισδοχής του Πανεπιστημίου.

Η Lidl Food Academy, ένας χώρος 
μάθησης, εκπαίδευσης, διασκέδασης 
αλλά και συναναστροφής επιστρέφει 
και αυτήν τη σεζόν, φιλοξενώντας τα 
πιο πρωτότυπα μαθήματα μαγειρικής. 
Με πάθος για την ποιότητα και το καλό, 
υγιεινό φαγητό, ο σεφ της Lidl Food 
Academy, Κωνσταντίνος Πετεβίνος, 
δημιούργησε γι’ αυτήν τη σεζόν ένα 
ξεχωριστό πρόγραμμα σεμιναρίων, 
αντλώντας έμπνευση από τις εποχές, τα ταξίδια του και τις νέες διατροφικές συνήθειες. 
Η αρχή είναι… γλυκιά με τον Σεπτέμβρη να μας υποδέχεται με νόστιμα γλυκά από 
μαρμελάδα, παραδοσιακά εδέσματα από τη Γαλλία και φυσικά κυπριακές συνταγές 
που όλοι αγαπάμε. Το φετινό γαστρονομικό ταξίδι περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νό-
στιμο brunch, εκλεκτά τυριά, αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, χορτοφαγικά πιάτα, σπιτικά 
σνακ για τη δουλειά και το σχολείο, αλλά και πολλές γευστικές προτάσεις για νέες 
και μέλλουσες μαμάδες. Μη χάνεις χρόνο, μοιράσου και εσύ με τους φίλους σου ένα 
μάθημα μαγειρικής στη Lidl Food Academy, γνώρισε τα προϊόντα Lidl και μάθε τρό-
πους να απολαμβάνεις καθημερινά όλες τις γεύσεις που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη! 
Συντονίσου στο site και στα κοινωνικά δίκτυα της Lidl Food Academy, ενημερώσου 
πρώτος για όλα τα νέα σεμινάρια και δήλωσε συμμετοχή στο ,www.lidlfoodacademy.
com.cy.  Όλα τα μαθήματα μαγειρικής διεξάγονται τηρώντας αυστηρά τον μέγιστο 
αριθμό ατόμων και τα υγειονομικά πρωτόκολλα της Κυβέρνησης. 

Η Τσιμεντοποιία Βασιλι-
κού ολοκλήρωσε με επιτυχία, 
για τρίτη συνεχή χρονιά, τη 
λειτουργία του Θερινού Σχο-
λείου. Το σχολείο λειτούργη-
σε από τις 6 Ιουλίου μέχρι και 
τις 28 Αυγούστου 2020, στις 
εγκαταστάσεις του Δημόσιου 
Δημοτικού Σχολείου Ζυγίου, 
φιλοξενώντας παιδιά εργαζομένων της εταιρείας και των γειτονικών κοινοτήτων, ηλικίας 
από 6 μέχρι και 12 ετών. Εν μέσω των δύσκολων καταστάσεων που διανύουμε λόγω της 
πανδημίας, η Τσιμεντοποιία Βασιλικού αποφάσισε να λειτουργήσει το Θερινό Σχολείο, 
ακολουθώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο που έχει οριστεί για τα κέντρα προστασίας 
και απασχόλησης παιδιών. Το φετινό, ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα, περιελάμβανε 
δημιουργικές δραστηριότητες όπως: κατασκευές, ζωγραφική, θέατρο, τζούντο, μουσική, 
χορό, γυμναστική, ζαχαροπλαστική, ποδηλασία τοξοβολία, βόλτες σε γειτονικό πάρκο, 
εργαστήρια που στόχευαν στην αφύπνιση της αληθινής δύναμης των παιδιών και την 
εποικοδομητική αξιοποίηση της σε κάθε πτυχή της ζωής τους. Το μεσημεριανό γεύμα και 
σνακ των παιδιών ήταν βασισμένο στην υγιεινή διατροφή και προσφέρθηκε σε ατομικές, 
σφραγισμένες συσκευασίες από εστιατόριο της περιοχής. Στόχος της λειτουργίας του 
Θερινού Σχολείου είναι η δημιουργική απασχόληση παιδιών, τόσο των εργαζομένων 
της Εταιρείας, όσο και των κατοίκων των γειτονικών κοινοτήτων κατά τη διάρκεια της 
καλοκαιρινής περιόδου. Ταυτόχρονα, αποτελεί για την Τσιμεντοποιία Βασιλικού ση-
μαντικό κοινωνικό έργο μέσω του οποίου αναδεικνύεται η προσφορά, η συνεργασία, 
ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη για τους κοινωνικούς της εταίρους.

Η Emirates και η flydubai ανακοίνωσαν ότι 
οι πελάτες και των δύο αεροπορικών εταιρειών 
μπορούν για άλλη μια φορά να έχουν πρόσβαση 
σε περισσότερους προορισμούς σε όλον τον κόσμο 
μέσω Ντουμπάι. Μετά τη σταδιακή επανέναρ-
ξη των επιβατικών πτήσεων σε παγκόσμιους 
προορισμούς, οι δύο αεροπορικές εταιρείες με 
έδρα το Ντουμπάι ανανέωσαν την επιτυχημένη 
και στρατηγική τους συνεργασία προκειμένου 
να προσφέρουν στους πελάτες τους αυξημένη συνδεσιμότητα, ευκολία και ταξιδιωτική 
ευελιξία. Οι πελάτες της Emirates μπορούν πλέον να ταξιδεύουν με πτήσεις κοινού κωδικού 
σε περισσότερους από 30 προορισμούς της flydubai, ενώ οι πελάτες της flydubai έχουν 
να επιλέξουν περισσότερους από 70 προορισμούς με την Emirates. Μερικοί από τους 
αγαπημένους προορισμούς της flydubai για τους επιβάτες της Emirates περιλαμβάνουν 
το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι, το Κίεβο, τη  Σόφια και τη Ζανζιβάρη. Η Emirates και η 
flydubai θα προσφέρουν ταξιδιωτικές εμπειρίες που αντικατοπτρίζουν την κάθε εταιρεία, 
διατηρώντας παράλληλα την υγεία και την ασφάλεια των πελατών και των εργαζομένων 
στο έδαφος και στον αέρα ως κορυφαία προτεραιότητά τους. Οι δύο αεροπορικές εταιρείες 
έχουν εφαρμόσει εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας για την καταπολέμηση του COVID-19. 
Τα τεστ PCR COVID-19 είναι υποχρεωτικά για όλους τους πελάτες εισερχόμενων και 
τράνζιτ πτήσεων στο Ντουμπάι, εξασφαλίζοντας επιπλέον μιαν ασφαλή εμπειρία μεταφοράς 
μέσω του αεροδρομίου για τους πελάτες της Emirates και της flydubai. Στους πελάτες που 
επιβιβάζονται στις πτήσεις της Emirates θα παρέχεται επίσης ένα δωρεάν σετ υγιεινής 
που περιέχει μάσκες, γάντια, απολυμαντικά χεριών και αντιβακτηριακά μαντηλάκια. Οι 
πελάτες που κάνουν κράτηση με την Emirates μπορούν να ταξιδέψουν με ασφάλεια καθώς 
η αεροπορική εταιρεία έχει δεσμευτεί να καλύψει τα ιατρικά έξοδα που σχετίζονται με το 
COVID-19, χωρίς κόστος, εάν διαγνωστούν με COVID-19 κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
τους ενώ βρίσκονται μακριά από το σπίτι τους. Αυτό περιλαμβάνει επίσης ταξίδια σε όλες 
τις πτήσεις με κοινό κωδικό με την flydubai με εισιτήριο της Emirates. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες: www.emirates.com/COVID19assistance.

Υποτροφίες ύψους 50 % από το Πανεπιστήμιο 
UCLan Cyprus σε συνεργασία με τον ΠΑΣΥΞΕ

και τον ΠΑΣΥΔΙΞΕ

Θερινό Σχολείο της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού

Emirates και flydubai συνεργάζονται ξανά

Μια νέα, γευστική σεζόν ξεκινάει
στη Lidl Food Academy

Ο Δήμος Στροβόλου, σε συνεργασία με τον 
μη-κερδοσκοπικό οργανισμό CARDET πραγμα-
τοποίησε με επιτυχία θερινό σχολείο για μαθητές 
λυκείων και γυμνασίων που συμμετέχουν στο ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα Walk the Global Walk, από 
την Παρασκευή, 28/8/2020 μέχρι και τη Δευτέρα, 
31/8/2020 στο Τρόοδος.Το καλοκαιρινό σχολείο 
πραγματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο και όχι με 
άλλους εταίρους του προγράμματος, όπως γίνεται 
κάθε χρόνο, αφού λόγω της διεθνούς έξαρσης της 
πανδημίας του κορωνοϊού αποφασίστηκε από τους 
εταίρους να διοργανωθεί ξεχωριστά σε κάθε χώρα. 
Στο κυπριακό θερινό σχολείο συμμετείχαν 11 μαθητές και 3 καθηγητές από τα σχολεία 
που πραγματοποίησαν τις περισσότερες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος κατά 
τη σχολική χρονιά 2019-2020. Επίκεντρο της φετινής χρονιάς στο πρόγραμμα Walk 
the Global Walk ήταν ο Στόχος Αειφόρου Ανάπτυξης 13 του ΟΗΕ - Δράση για την 
Κλιματική Αλλαγή. Στο πλαίσιο του θερινού σχολείου οι μαθητές συνδύασαν όσα είχαν 
διδαχθεί από τους εκπαιδευτικούς τους για την κλιματική αλλαγή σε σχέση με την αν-
θρώπινη, περιβαλλοντική και οικονομική διάστασή της. Χρησιμοποιώντας μεθόδους 
Μη-Τυπικής Μάθησης, ενεργού συμμετοχής και δράσεων ανέπτυξαν την κριτική σκέψη 
τους και συνέταξαν το Κυπριακό Μανιφέστο - Διακήρυξη για την Κλιματική Αλλαγή, το 
οποίο θα συζητηθεί με μαθητές από άλλες χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, σε 
μεταγενέστερο στάδιο. Οι στόχοι  και οι εισηγήσεις των μαθητών για το θέμα θα προ-
ωθηθούν ώστε να συμπεριληφθούν στο κοινό μανιφέστο που θα συνταχθεί από τους 
μαθητές όλων των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Οι δράσεις του θερινού 
σχολείου όπως και οι επισκέψεις στο Γεωπάρκο Τρόοδους, τους Βοτανικούς Κήπους 
Τροόδους Αναστάσιος Γ. Λεβέντης και η επί τόπου παρατήρηση των επιδράσεων της 
κλιματικής αλλαγής σε ένα τόσο σημαντικό και μοναδικό οικοσύστημα όπως αυτό 
του Τροόδους αποτέλεσαν δράσεις που έκαναν τους μαθητές και τους καθηγητές να 
εκτιμήσουν την αξία της φύσης και να αποτελέσουν παράγοντες αλλαγής για μια πιο 
βιώσιμη Κύπρο. Ολόκληρο το Κυπριακό Μανιφέστο όπως και το κοινό Ευρωπαϊκό 
θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Αειφόρου Ανάπτυξης. 

Θερινό σχολείο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Walk the Global Walk

Υπογραφή δύο πρώτων συμβολαίων για 
υλοποίηση θεσμικής αναδιοργάνωσης της 

Αστυνομίας Κύπρου από την Κοινοπραξία ΕΥ 
Κύπρου και Droman Ltd
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ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Τσαγκάρης Λούκας: Γρίβα Διγενή 64 & 
Βύρωνος (Bridge House), Λευκωσία, τηλ.: 
22671531, 22439014. 
Ηλιάδου – Ιωαννίδου Ντίνα: Λεωφ. Κένεντι 
27Α (έναντι Υπεραγοράς «Αθηαινίτη», Πα-
λουριώτισσα), Λευκωσία, τηλ.: 22435645, 
22317238. 
Χριστοδούλου Τρύφωνας: Λεωφό-
ρος Αθαλάσσας 75 Α+Β, 100 μέτρα 
από υδατοπρομήθεια προς Αστυνομία 
Στροβόλου), Στρόβολος, τηλ.: 22495555, 
99787003. 
Σολωμού Κύπρος: Λεωφ. Αρχαγγέλου 49 
Ε & Ζ, Παρισινός (πλησίον μεγάρου ΔΙΑΣ - 
Sigma TV, δίπλα από Scandia και Cablenet), 
Στρόβολος, τηλ.: 22357047, 22354816. 
Αντωνίου Δέσπω: Ελευθερίας 6 (έναντι 
φούρνου ΖΟΡΠΑ προς τον  συνοικισμό 
Ανθούπολης), Λακατάμεια, τηλ.: 22109047, 
22109047. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Προδρόμου - Μιχαήλ Γεωργία: Μισιαούλη 
& Καβάζογλου 76 (κοντά στο ξενοδο-
χείο ΠΕΥΚΟΣ), Λεμεσός, τηλ.: 25568009, 
25811208. 
Αγαθοκλέους Όλγα: Αγίας Φυλάξεως 267 
(300μ. από το round about Αγ. Φύλας προς 
Αγία Φύλα, απέναντι από το γυμναστήριο 

Μαχαλλεκίδη), Λεμεσός, τηλ.: 25386221, 
25330209. 
Δρουσιώτης Ονούφριος: Γλάδστωνος 131Β 
(έναντι παλαιού οικήματος ΑΕΛ), Λεμεσός, 
τηλ.: 25379777, 99447977. 
Καλαϊτζίδη Ίρμα: Γεωργίου Α’ 61, κατ. G 
(παραλιακός δρόμος, μεταξύ περιοχής 
Δασούδι & Pizza Hut), Γερμασόγεια, τηλ.: 
25312012, 25342612. 

ΛΑΡΝΑΚΑ 
Λάμπη Μαρία: Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Γρηγ. 
Αυξεντίου (Ακάμια Center), Λάρνακα, τηλ.: 
24626447, 24361185.
Περικλέους Ζόριτσα: Λεωφ. Γρίβα Διγενή 
24 (μεταξύ φώτων Δροσιάς και φώτων 
πυροσβεστικής, έναντι ESSO), Λάρνακα, 
τηλ.: 24624374, 24645918. 

ΠΑΦΌΣ 
Μαληκκίδου-Καραολίδου Πίτσα: Νικοδή-
μου Μυλωνά 1 (απέναντι από CAFÉ NERO 
στην Αγορά, κέντρο πόλης), Πάφος, τηλ.: 
26935495, 99490987. 

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

Φαρμακεία

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

Ιατροί

Λειτουργίες  - Κηρύγματα
Ο Μητροπολίτης Τριμυθούντος Βαρ-

νάβας σήμερα Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 
2020, στις 7.15π.μ., θα λειτουργήσει και θα 
κηρύξει στον ιερό ναό του Τιμίου Σταυρού 
Λευκάρων. Στις 8.30μ.μ. της ίδιας ημέρας 
ο Πανιερότατος θα τελέσει Αγρυπνία, με 
την ευκαιρία της γιορτής της Υψώσεως 
του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, στο 
παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη 
Μοσφιλωτή. 

Γιορτή Τιμίου Σταυρού
Ανήμερα την μεγάλη γιορτή της Υψώ-

σεως του Τιμίου Σταυρού γιορτάζει και 
πανηγυρίζει η ομώνυμη εκκλησία του στα 
Πάνω Λεύκαρα. Πανηγυρικός Εσπερινός 
σήμερα Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2020, 
στις 6.00μ.μ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
αύριο Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020,  
από τις 6.45 - 9.45π.μ., προϊσταμένου 
του Αρχιμανδρίτη Γρηγόριου Ιωαννίδη, 
πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητροπόλεως 
Τριμυθούντος. Επίσης η Εκκλησιαστική 
Επιτροπή ανακοινώνει ότι με την ευκαιρία 
της πανηγύρεως της Υψώσεως του Τιμίου 
Σταυρού αλλά και τη συμπλήρωση 25 
χρόνων ιεροσύνης του ιερέα του ναού, 
Οικονόμου Χριστομάριου Παπαγεωρ-
γίου, διοργανώνουν εκδήλωση την Τρί-
τη, 15 Σεπτεμβρίου 2020, στις 6.45μ.μ., 
στην αυλή της εκκλησίας. Συμμετέχουν 
ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Ιεράς Αρχιε-
πισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, Φώτιος 
Γιαννακάκης, ο Άρχων Πρωτοψάλτης της 
Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, Γρηγόριος 
Ζάρκος με συνοδεία ισοκρατών, και το 
Κρητικό Μουσικό Σχήμα «Μινωίτες». 
Είσοδος ελεύθερη.

- Η Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή 
Μονή Σταυροβουνίου ανακοινώνει ότι, 
με την ευκαιρία της μεγάλης γιορτής της 
Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, σήμερα Κυ-
ριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2020, στις 5.00μ.μ., 
θα τελεστεί μικρός πανηγυρικός Εσπερινός. 
Το ίδιο βράδυ, από τις 9.00μ.μ. – 4.00π.μ., 
θα τελεστεί Αγρυπνία προϊσταμένου του 
Μητροπολίτη Κιτίου Νεκταρίου.

Βραδιά Ποίησης 
Βραδιά Ποίησης διοργανώνει ο Δήμος 

Λάρνακας  σήμερα Κυριακή, 13 Σεπτεμ-
βρίου 2020, στις 7.30μ.μ., στην Αποβάθρα 
Μαρίνας Λάρνακας. Είσοδος ελεύθερη.

Διάλεξη
Διάλεξη με θέμα: «Τα χαρακτηριστικά 

των παραδοσιακών χορών της Κύπρου» 
διοργανώνει ο Πολιτιστικός Όμιλος «ΚΙ-
ΤΙΟΝ» στη Λάρνακα, αύριο Δευτέρα, 14 
Σεπτεμβρίου 2020, στις 7.45μ.μ., στο οίκημα 
του Π. Ο.  «ΒΑΣΙΛΙΤΖΙΑ», στη Λάρνακα. 
Εισηγητής: Αντώνης Λαζάρου - Ερευνητής 

παράδοσης - Συγγραφέας. Προκρατήσεις 
τηλ: 99624758. Είσοδος ελεύθερη. 

Ετήσιες Συνελεύσεις
Καλούνται τα μέλη της Σκοπευτικής 

Οργάνωσης Λεμεσού στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση του σωματείου που θα γίνει 
την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020. 
Θα προηγηθεί στις 19.00 Καταστατική 
Συνέλευση, στη διάρκεια της οποίας θα 
τεθούν προς έγκριση δυο τροποποιήσεις 
του Καταστατικού. Τα θέματα της Ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης είναι: Έγκριση Πρακτι-
κών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, 
Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου, 
Οικονομική ανάλυση, Συζήτηση επί του 
απολογισμού και των οικονομικών πεπραγ-
μένων, Έγκριση απολογισμού και οικονο-
μικών πεπραγμένων και Αρχαιρεσίες για 
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η 
παρουσία όλων των Τακτικών Μελών του 
σωματείου κρίνεται απαραίτητη.

- Καλούνται όλα τα Τακτικά μέλη της 
Σκοπευτικής Οργάνωσης Λάρνακας στην 
ετήσια Γενική Συνέλευση του Ομίλου, 
που φέτος θα είναι και Καταστατική και 
εκλογική και θα γίνει την Τετάρτη,  30 
Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18.30, στο 
Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας. Θα 
προηγηθεί η Καταστατική Συνέλευση για 
τροποποίηση του άρθρου 13 (2) και μετα-
τροπή της θητείας του Διοικητικού Συμ-
βουλίου από τριετή σε τετραετή. Η ετήσια 
Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με βάση 
την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη: Πρακτικά 
προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, Λο-
γοδοσία Προέδρου, Έκθεση του Ταμία επί 
των οικονομικών καταστάσεων του 2019, 
Δικαίωμα επανεγγραφής διαγραφέντος 
μέλους και ύψος συνδρομής του, Εκλογή 
εγκεκριμένου ελεγκτικού γραφείου για 
το 2020 και Εκλογή Νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για 
4ετή θητεία. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι 
για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο θα 
πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά 
τους γραπτώς προς το απερχόμενο Δ.Σ. 
τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημε-
ρομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευ-
σης και το αργότερο μέχρι τις 7.00μ.μ. Η 
υποψηφιότητα να υποστηρίζεται από δύο 
τουλάχιστον τακτικά μέλη που να έχουν 
πλήρως τακτοποιημένες τις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Έντυπο 
υποβολής υποψηφιότητας  και αντίγραφα 
του Καταστατικού, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να προμηθευτούν από τον Διευθυντή 
του Σκοπευτηρίου. Οιονδήποτε μέλος της 
Οργάνωσης  έχει οποιαδήποτε εισήγη-
ση για συζήτηση στη Γ.Σ., μπορεί να την 
υποβάλει γραπτώς τουλάχιστον 48 ώρες 
πριν από τη Συνέλευση στον Διευθυντή 
του Σκοπευτηρίου. 

Το #SupportCY, με την έναρξη της δεύ-
τερης φάσης της πανδημίας στη χώρα μας, 
συνεχίζει τη στήριξη των υπηρεσιών και των 
ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
της μάχης ενάντια στον COVID – 19. Αυτήν 
τη φορά η πρωτοβουλία  -  συμβολική δράση 
του Δικτύου μαζί με τέσσερις εταιρείες - μέλη 
του, απευθύνεται προς το Υπουργείο Δικαιο-
σύνης και Δημοσίας Τάξεως. Οι μάσκες έχουν 
αγοραστεί από την Τράπεζα Κύπρου και τα μέλη του #SupportCY, Unicars, Bionic 
και Arnold’sDigitalPrinting.Προστατευτικές μάσκες παραδόθηκαν για τις ανάγκες 
της Αστυνομίας και συγκεκριμένα για να δίνονται δωρεάν στους πολίτες.

Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2020, μετά το πρώτο 
ετήσιο μνημόσυνο, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
αιμοδοσία εις μνήμην της αδικοχαμένης ΆντριαςΠα-
ναγίδου, η οποία έφυγε τόσο πρόωρα και ξαφνικά 
από τη ζωή. Εθελοντές αιμοδότες δίνοντας 10 λεπτά 
έζησαν την εμπειρία της προσφοράς αποδεικνύοντας 
ότι η αιμοδοσία είναι θέμα καρδιάς! Μεγαλείο ψυ-
χής της οικογένειας να μετατρέψει τον πόνο της σε 
προσφορά ιδρύοντας το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Δύο 
Ζεστές Αγκαλιές» εις μνήμην της Άντριας και της μη-
τέρας της, Παντελίτσας Παναγίδου, που σκοπό έχει 
τη συνεισφορά προς τους συνανθρώπους μας. Δεν 
μπορούμε παρά να θαυμάσουμε και να υποκλιθούμε 
σε τέτοιους ανθρώπους! 

Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα για όλο τον Σεπτέμβριο, 
με το δυναμικό μήνυμα #GoOrangeForALife, σε 
ΠΟΡΤΟκαλεί να στηρίξεις την προσπάθειά του, 
για έναν κόσμο χωρίς λευχαιμία…για έναν κόσμο 
γεμάτο παιδικά χαμόγελα! Σε καλεί να γίνεις εθελο-
ντής δότης μέσα από μιαν απλή διαδικασία, με λίγο 
σάλιο σε μία μπατονέτα, και να χαρίσεις μια δεύτερη 
ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας, που δίνουν 
τη δική τους μάχη κατά της λευχαιμίας. Με αφορμή 
τον «Μήνα Λευχαιμίας», η διεύθυνση και το προ-
σωπικό του Μουσών, του γνωστού bar-restaurant 
της Λευκωσίας, ως κοινωνικά υπεύθυνα άτομα, 
θέλησαν να περάσουν το δικό τους μήνυμα με έναν 
πολύ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ και δημιουργικό τρόπο. Έχουν αλλάξει το χρώμα του μπαρ τους, 
σε πορτοκαλί, και μας ΠΟΡΤΟκαλούν για όλον τον Σεπτέμβριο να πιούμε το πορτο-
καλί κοκτέιλ που έχουν δημιουργήσει με το όνομα «LEUKmeintheeyes». Μέρος των 
εσόδων από τις πωλήσεις του συγκεκριμένου κοκτέιλ θα δοθούν για την οικονομική 
στήριξη του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και προώθηση του οράματος όλων μας... για 
έναν κόσμο χωρίς λευχαιμία! Σας περιμένουμε λοιπόν να πιείτε το πορτοκαλί κοκτέιλ 
εις υγείαν αυτών που δίνουν ή έχουν δώσει τη δική τους μάχη με τη λευχαιμία... γιατί 
όλοι μας αξίζουμε μια δεύτερη ευκαιρία. 

Δυο καινούρια οχήματα Rosenbauer, τύπου 
Panther, εντάχθηκαν στον στόλο της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Τα νέα 
οχήματα παραδόθηκαν κατευθείαν από το εργο-
στάσιο της εταιρείας στην Αυστρία και μετά απ’ τις 
απαραίτητες επιθεωρήσεις είναι έτοιμα για χρήση. 
Τα Rosenbauer Panther PA146 είναι δυνατά και 
εξοπλισμένα με την τελευταία λέξη της πυροσβε-
στικής τεχνολογίας , ενώ παρόμοια ή αντίστοιχα μοντέλα οχημάτων χρησιμοποιούνται 
στα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου όπως στο Ντουμπάι και το Λονδίνο. Κατά 
τη διάρκεια της παράδοσης των οχημάτων απ’ την Hermes Airports στην Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία του Αεροδρομίου Λάρνακας, οι πυροσβέστες παρουσίασαν τις 
δυνατότητες των οχημάτων.  

Η Hermes Airports παρέδωσε 2 καινούρια 
πυροσβεστικά οχήματα στον Πυροσβεστικό 

Σταθμό του Αεροδρομίου Λάρνακας

#SupportCY: Παράδοση μασκών στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η αιμοδοσία
εις μνήμην της Άντριας Παναγίδου

#GoOrangeForALife #Leukmeintheeyes

13.09.2020

Με την ευκαιρία της λειτουργίας στη 
Λευκωσία, Κέντρου Ημέρας Στήριξης 
Ατόμων με Άνοια, ο Δήμος Λευκωσίας και 
ο Σύνδεσμος Στήριξης Ατόμων με Άνοια 
Ιθάκη – Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας 
έδωσαν Διάσκεψη Τύπου την Πέμπτη, 10 
Σεπτεμβρίου, στον χώρο του Κέντρου. Η 
Άνοια αποτελεί παγκόσμια μείζον ιατρικό, 
κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα και 
χαρακτηρίζεται από τους επιστήμονες ως 
επιδημία του 21ου αιώνα.  Συγκεκριμένα, 
κάθε 3 δευτερόλεπτα υπάρχει διάγνω-
ση κάποιας νέας περίπτωσης ατόμου με 
Άνοια, ανά το παγκόσμιο.  Στην Κύπρο 
υπολογίζεται ότι 15.000 – 20.000 συ-
νάνθρωποί μας υποφέρουν με κάποια 
μορφή Άνοιας. Το Κέντρο Ημέρας Στή-
ριξης Ατόμων με Άνοια, στη Λευκωσία, 
στεγάστηκε σε κτήριο που παραχώρησε 
ο Δήμος  Λευκωσίας, ανακαινίσθηκε με 
κύριο χορηγό την ΟΠΑΠ Κύπρου και 
λειτουργεί από τον Φεβρουάριο 2020, στην 
οδό Πειραιώς 17 (πάροδο Καλλιπόλεως), 
ενορία Αγίων Κωσταντίνου και Ελένης 
στην Παλουριώτισσα, τηλ: 22335410. 

Στην ομιλία της, η κ. Ιωάννα Κουντούρη, 
Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής 
Λευκωσίας, δήλωσε: «Φιλοδοξούμε να 
κάνουμε το Κέντρο έναν χώρο όπου οι 
ασθενείς αλλά και οι οικογένειές τους θα 

βρίσκουν φωλιά προστασίας αλλά και 
στήριξης για να μπορούν να συνεχίσουν 
τη δύσκολη συμβίωση με την ασθένεια 
της Άνοιας». Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, 
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, σημείωσε ότι 

«….αναγνωρίζοντας το κενό που υπάρχει 
σε ό,τι αφορά την ημερήσια φροντίδα 
των ασθενών με Άνοια με τρόπο παρα-
γωγικό και ωφέλιμο, ο Δήμος παραχώ-
ρησε στον Σύνδεσμο Ιθάκη χώρο για 
τη δημιουργία Κέντρου Ημέρα. Στόχος 
της συνεργασίας είναι η επέκταση της 
παροχής ποιοτικών κοινωνικών υπηρε-
σιών στα άτομα τρίτης ηλικίας, η παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών στα άτομα 
που πάσχουν από τη νόσο Αλτσχάιμερ 
αλλά και η στήριξη των άτυπων φροντι-
στών τους». Στο πλαίσιο της Διάσκεψης, 
ανακοινώθηκαν επίσης  οι εκδηλώσεις 
που προγραμματίζει ο Σύνδεσμος Ιθάκη 
κατά τον Σεπτέμβριο, που έχει καθιερωθεί 
παγκοσμίως ως Μήνας Νόσου Αλτσχάι-
μερ, η δε 21η Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμια 
Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ.  Στόχος η 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
κοινού για θέματα Άνοιας/Αλτσχάιμερ, 
ώστε να υπάρχει σεβασμός/μέριμνα στους 
ασθενείς, στήριξη στις οικογένειές τους 
αλλά και αφύπνιση και ενεργοποίηση 
της Πολιτείας.

Λειτούργησε στη Λευκωσία το 1ο Κέντρο Ημέρας Στήριξης Ατόμων με Άνοια

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβού-
λιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), στo πλαίσιo 
της Εβδομάδας Εθελοντισμού 2019 
(1η-8 Δεκεμβρίου), σε συνεργασία με 
το  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, προκήρυξε 
και ολοκλήρωσε τον 24ον Διαγωνισμό 
Έκθεσης Ιδεών μεταξύ των τριών τά-
ξεων των Γυμνασίων και της Α’ και Β’ 
Λυκείων και Τεχνικών Σχολών με θέμα: 
«Ο Εθελοντισμός απλώνει χέρια που 
αγκαλιάζουν και βοηθούν ανθρώπους». 
Η Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου 
σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού επέλεξε τις καλύτερες εκθέσεις των Γυμνα-
σίων και Λυκείων ως ακολούθως: Γυμνάσια: 1ο βραβείο: Χριστόφορος Τσιακκαρής 
- Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, Κωνσταντίνα Χατζηκωστή - Γυμνάσιο Αρχ. Μακαρίου 
Γ’  Πλατύ. 2ο βραβείο: Ευτέρπη Θεοδώρου - Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Ναταλία Αγγε-
λή - Γυμνάσιο Πόλης Χρυσοχούς, Ευανθία Κρασιά - Γυμνάσιο Σολέας. 3ο βραβείο: 
Γιώργος Χαραλάμπους - Γυμνάσιο Αραδίππου, Μαρία Κουνναφή-Γυμνάσιο Αγίου 
Στυλιανού, Λουκάς Λουκά - Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου. Έπαινος:

Χάρις Παναγή - Γυμνάσιο Καλογεροπούλου, Νικόλας Μιχαήλ - Γυμνάσιο Γερίου, 
Παύλος Φιλίππου - Γυμνάσιο Ομόδους, Ιωάννα Ποΐάννα - Γυμνάσιο Αθηένου. Λύκεια: 
1ο βραβείο: Νικολέτα Ευσταθίου - Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας, Αντώνης 
Θεμιστοκλέους - Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ Πάφου. 2ο βραβείο: Κωνσταντίνος 
Βρακάς – Xenion High School, Δήμητρα Διάκου - Λύκειο Ιδαλίου, Ευφροσύνη Λάμπρο 
υ- Λύκειο Λιβαδιών. 3ο βραβείο: Νικολέττα Ρωτού - Λύκειο Γ. Ταλιώτη, Γεροσκήπου, 
Ιωάννα Μιχαηλίδου - Λύκειο Κύκκου. Έπαινος: Παναγιώτης Μιχάηλου - Γυμνάσιο 
Ριζοκαρπάσου, Στέλλα Ιωάννου - Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας, Γιώργος Σιδεράς 
- ΠαγκύπριοΛύκειο Λάρνακας.

Η απονομή τιμητικής πλακέτας στους νικητές του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί 
σε εκδήλωση του ΠΣΣΕ, όταν οι συνθήκες της πανδημίας COVID-19 το επιτρέψουν.

Η Petrolina Racing Team στοχεύει και 
πάλι στην κορυφή του Παγκύπριου Πρω-
ταθλήματος Ράλι 2020, μετά την επιβλητική 
της επικράτηση στο Palm Trees Rally τον 
περασμένο Ιούλιο. Ο τρίτος αγώνας του Πρω-
ταθλήματος, το Tiger Rally, διοργανώνεται 
από τη Λέσχη Αυτοκινήτου Λεμεσού, υπό 
την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Αυτοκινήτου. Η εκκίνηση έγινε χθες Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στον χώρο του My 
Mall στη Λεμεσό και ο τερματισμός του αγώνα θα γίνει σήμερα Κυριακή. Η Petrolina 
Racing Team κατέβηκε στο Tiger Rally με τα πληρώματα: Σίμος Γαλαταριώτης - 
Αντώνης Ιωάννου με VW Polo R5, Αλέξανδρος Τσουλόφτας – Στέλιος Ηλία με VW 
Polo R5 και Παναγιώτης Γιάγκου - Παναγιώτης Κυριάκου με Hyundai i20 R5. Μέχρι 
στιγμής η Petrolina Racing Team προηγείται στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος 
και διεκδικεί δυναμικά την εδραίωσή της στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Για περισσό-
τερες πληροφορίες σχετικά με τη βαθμολογία και τη διοργάνωση επισκεφθείτε την 
επίσημη ιστοσελίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου http://www.webcfm.
com. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός βρίσκεται διαχρονικά στις δράσεις της Πετρολίνα, 
στο πλαίσιο της Εταιρικής της Κοινωνικής Ευθύνης. 

Αποτελέσματα 24ου Διαγωνισμού
Έκθεσης Ιδεών

Η Πετρολίνα στο Πρωτάθλημα Ράλι 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
(ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 12(1)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονι-
σμών, με την παρούσα γνωστοποιείται ότι η Γεννάδιος Θεολόγου & Υιοί Σκυροποιία  Λτδ προτί-
θεται να υποβάλει αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή Πάφου για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας 
κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για την ακόλουθη ανάπτυξη: Λατομική 
ανάπτυξη στο χωριό Ανδρολύκου όπως περιγράφεται στην αίτηση ΠΑΦ/489/2020.
Η αίτηση αφορά τα τεμάχια με αρ. 194, 37, 115, 193, 113, 112, 118, 191, 117, 116, 119, 196, 
241, 197, 121, 24, Φ/Σχ. 36/01, στην περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανδρολύκου.
Η παρέκκλιση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση αφορά: Λατομική ανάπτυξη με δικαίωμα μό-
νο για εξόρυξη (όχι Σκυροθραυστική Μονάδα). Η θραύση θα πραγματοποιείται στο υφιστάμενο 
λατομείο στην Ανδρολύκου.
Περισσότερες πληροφορίες δυνατό να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεοδομικής Αρχής κατά 
τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.
Έγγραφες παραστάσεις είναι δυνατό να υποβληθούν στην Πολεοδομική Αρχή μέσα σε διάστημα 
ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας ειδοποίησης.

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ

Η διαφημιστική εταιρεία DDB Cyprus ζητά, για άμεση πρόσληψη,
άτομο για τον καθαρισμό των γραφείων της.
Ημέρες εργασίας: Δευτέρα - Παρασκευή
Ωράριο εργασίας: 07:00-12:00 (κατόπιν συνεννόησης) 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε
με την κ. Μαρία Χείλη στο τηλέφωνο 22592232 (08:00-16:00)

Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
maria.chili@cy.ddb.com
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Ό ταν ο Τούρκος δικτάτορας 
Ταγίπ Ερντογάν με οργίλο 
ύφος ωρύεται ενώπιον του 

φανατισμένου ακροατηρίου του ότι 
θα προστατεύσει τα δικαιώματα της 
Τουρκίας εκτοξεύοντας απειλές κατά 
της Ελλάδος για μια νέα Μικρασιατι-
κή Καταστροφή (1922), γνωρίζει πολύ 
καλά πως η γη την οποία οι πρόγονοι 
των Οθωμανών και των νεοτούρκων 
κατέλαβαν διά πυρός και σιδήρου 
ήταν η χώρα των Ιώνων, ενός από τα 
τέσσερα αρχαία ελληνικά φύλα, που 
ήδη από τα μέσα του 11ου π.Χ. αιώνα 
εγκαταστάθηκαν στα δυτικά παράλια 
της Μικράς Ασίας και αναπτύχθηκαν 
και δημιούργησαν έναν πολιτισμό που 
επηρεάζει μέχρι σήμερα την παγκόσμια 
διανόηση.

Γνωρίζει ο φιλόδοξος ισλαμιστής 

ηγέτης της Τουρκίας ότι το συνον-
θύλευμα των τουρκοφώνων φυλών 
που αποτελούν τον τουρκικό λαό ζουν 
σε κατακτημένη γη από τότε που οι 
Ογούζοι Τούρκοι και οι Σελτζούκοι, 
ορμώμενοι από τα Αλτάια οροπέδια 
της Κεντρικής Ασίας κατά τον 11ον μ.Χ. 
αιώνα εισχώρησαν και εγκαταστάθηκαν 
στη Μικρά Ασία, καταπιέζοντας τους 
γηγενείς πληθυσμούς.

Ο Ερντογάν, που γεννήθηκε στις 
φτωχογειτονιές της Κωνσταντινούπολης, 
γνωρίζει πολύ καλά πως οι πρόγονοί 
του ήταν εξισλαμισθέντες Έλληνες από 
την Ποταμιά της Ριζούντας του Πόντου. 
Ο σουλτάνος  Μωάμεθ ο Πορθητής, τον 
οποίο τόσο  θαυμάζει, ήταν αυτός που 
διά της βίας ανάγκασε σε εξισλαμισμό 
τους χριστιανούς του Πόντου.

Υπενθυμίζει ο Ταγίπ Ερντογάν συχνά 
τη Μικρασιατική Καταστροφή, τότε το 
1922, που ο Μουσταφά Κεμάλ Ατα-
τούρκ και οι νεότουρκοι κατέκαυσαν 
τις πόλεις και τα σπίτια των γηγενών 
Ελλήνων και τους «έθαψαν στο χώμα 
είτε τους έριξαν στη θάλασσα», για να 
τρομοκρατήσει τον Ελληνισμό. Τότε 
είχε την ενθάρρυνση και υποστήριξη 

της Γερμανίας του Κάιζερ καθώς και  
του Στάλιν.

Αδίστακτος και επιθετικός όσο 
ποτέ  προχωρεί ο αυταρχικός Τούρ-
κος ηγέτης προς την εκπλήρωση των 
στόχων του, των στόχων του τουρκικού 
κατεστημένου, που είναι η επικράτηση 
της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο 
και ο έλεγχος χωρών όπως η Ελλάδα, 
η Κύπρος, η Συρία, η Λιβύη, το Ιράκ 
και τα Βαλκάνια. Ας αναλογισθεί, όμως, 
πόσων  άλλων παικτών της σκακιέρας 
επηρεάζονται τα συμφέροντα από την 
εξάπλωση της Τουρκίας. Θα γνωρίζει, 
σίγουρα, για την περίφημη ναυμαχία 
του Ναβαρίνου, μεταξύ 8-20 Οκτωβρί-
ου 1827, κατά την οποία οι στόλοι του 
Ηνωμένου Βασιλείου, του βασιλείου 
της Γαλλίας και της Ρωσικής Αυτοκρα-
τορίας, παρόλο που η τελευταία ήταν 
φίλη της Πύλης, κατατρόπωσαν το στόλο 
του Ιμπραήμ πασά και συνέβαλαν στην 
ίδρυση του ελληνικού κράτους.

Η ιστορία μπορεί να επαναληφθεί. 
Οι ηγεσίες της Ελλάδος και της Κύπρου 
θα πρέπει να παραμείνουν σταθερές 
στις δίκαιες διεκδικήσεις τους.

*Πρέσβης ε.τ.  

Σ τις 14 Σεπτεμβρίου του 1999, 
συγκλονισμένοι και συντετριμ-
μένοι,  πληροφορούμασταν τον 

αδόκητο θάνατο του Γιάννου Κρανι-
διώτη και του γιού του, Νικόλα. Ένας 
ακούραστος και πρωτοπόρος αγωνιστής 
του Ελληνισμού, της Ελλάδας και της 
Κύπρου, έχανε τη ζωή του στις επάλξεις 
του καθήκοντος. Ένας λαμπρός Κύπρι-
ος, ένας επιφανής Έλληνας στην πιο 
παραγωγική και καρποφόρα περίοδο 
της ζωής του  έφυγε τόσο ξαφνικά και 
ανεπάντεχα.

Η απώλεια υπήρξε για την Κύπρο 
ιδιαίτερα δραματική, αφού ο Γιάννος 
Κρανιδιώτης ήταν ο αδιαμφισβήτητος 
πρωταγωνιστής στην προώθηση της ευ-
ρωπαϊκής πορείας της Κύπρου αλλά και 
ο μόνιμος «πρέσβης» του Κυπριακού 
στην Αθήνα.

Η βαθιά επιστημονική του γνώση, 
η στέρεη πολιτική και ιδεολογική του 

συγκρότηση, η απόσταση ασφαλείας από 
την τρέχουσα και εν πολλοίς αγοραία 
αντίληψη της κομματικής ζωής, τον εί-
χαν καθιερώσει ως μια σταθερή αξία 
στο χρηματιστήριο της πολιτικής ζωής 
από άποψη αποτελεσματικότητας και 
υψηλού πολιτικού ήθους.

Στόχος ζωής για τον Κρανιδιώτη, η 
ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. Για τον  
σκοπό αυτό υπήρξε ο εμπνευστής και 
ο καθοδηγητής σημαντικών πολιτικών 
πρωτοβουλιών της Ελληνικής Κυβέρνη-
σης. Και για να μην ξεχνάμε. Πολιτικές 
και πρωτοβουλίες που από κάποιους 
στην Κύπρο μυκτηρίστηκαν και αφο-
ρίστηκαν.

Να τι προφητικά αναφέρει στο βιβλίο 
του «Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική – 
Σκέψεις και προβληματισμοί στο κατώφλι 
του 21ου αιώνα», που εκδόθηκε δύο 
μήνες μετά τον θάνατό του.

«Τι θα γίνει, όμως, στην περίπτωση 
κατά την οποία, εξαιτίας της τουρκικής 
αδιαλλαξίας, δεν ευοδωθούν οι διαπραγ-
ματεύσεις για επίλυση του Κυπριακού 
πριν ολοκληρωθούν οι ενταξιακές δια-
πραγματεύσεις; Η άποψή μας είναι ότι 
η Κύπρος και τότε θα πρέπει να γίνει 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομικά 
ολόκληρη, αλλά η πράξη προσχώρησης 

θα έχει εφαρμογή στο ελεύθερο τμήμα 
όσο διαρκεί η κατοχή. Η Ελλάδα εγγυάται 
αυτήν την πορεία.

Οι προσπάθειες για την επίλυση του 
Κυπριακού θα πρέπει να συνεχιστούν 
και μετά την ένταξη της Κύπρου στην 
Ε.Ε., με την ελπίδα ότι θα εξευρεθεί 
δίκαιη και βιώσιμη λύση. Η Κύπρος 
δεν μπορεί να παραμένει όμηρος της 
Τουρκίας και να τιμωρηθεί για δεύτερη 
φορά εξαιτίας της τουρκικής πολιτικής. 
Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι η επίλυση 
του Κυπριακού και η ευρωπαϊκή πορεία 
της Κύπρου εξυπηρετούν συγχρόνως 
ολόκληρο τον πληθυσμό της Κύπρου, 
Έλληνες και Τούρκους».

Ο Γιάννος Κρανιδιώτης δούλεψε με 
μεθοδικότητα και με ανεπανάληπτο πάθος 
για να γίνει ο στρατηγικός στόχος της 
ευρωπαϊκής  ενσωμάτωσης της Κύπρου 
χειροπιαστή πραγματικότητα. Συνδυά-
ζοντας τον λογισμό με το όνειρο. 

Και μόνο γι’ αυτό έχουμε χρέος να 
τον θυμόμαστε.

Σημ: Ο Γ. Κρανιδιώτης έχασε τη ζωή 
του σε αεροπορικό δυστύχημα μαζί με 
τον γιο του, Νικόλα, στις 14.9.1999.

*Τέως Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων

Πριν από μερικές μέρες το ειδη-
σεογραφικό δίκτυο AlJazeera 
προχώρησε στη δημοσιο-

ποίηση των ονομάτων 120 περίπου 
προσώπων, στα οποία δόθηκε τιμητική 
πολιτογράφηση στο πλαίσιο του κυπρι-
ακού επενδυτικού προγράμματος. Η 
δημοσιοποίηση των ονομάτων οδήγησε 
σε μια ευρεία συζήτηση στο εσωτερι-
κό με βασικά στοιχεία από τη μια, την 
άσκηση κριτικής προς την κυβέρνηση, 
και από την άλλη, τις προθέσεις του 
δικτύου για να πληγεί το πρόγραμμα.

Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν 
δημοσιευτεί υπάρχουν ορισμένες 
προβληματικές περιπτώσεις, ωστόσο 
η συντριπτική πλειοψηφία των ονομάτων 
που έχουν δει το φως της δημοσιότητας 
αφορά «Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα» 
(ΠΕΠ). Όσον αφορά τις προβληματικές 
περιπτώσεις, το Υπουργικό Συμβούλιο, 
χωρίς καθυστέρηση, πρέπει να εφαρ-
μόσει τις πρόνοιες των κανονισμών που 
έχει ψηφίσει πρόσφατα η Βουλή των 
Αντιπροσώπων και να προχωρήσει σε 
ανάκληση των υπηκοοτήτων, πράγμα 
το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να γίνεται. 
Κάτι τέτοιο, άλλωστε, θα διασφαλίσει 
και την αξιοπιστία του προγράμματος, 
το οποίο αναντίλεκτα έχει βοηθήσει σε 
μεγάλο βαθμό την κυπριακή οικονομία.

Τι είναι όμως τα ΠΕΠ; Αποτελούν 
πραγματικό κίνδυνο και κατ’ επέκτασιν 
κακώς τους έχει δοθεί τιμητική πολιτο-
γράφηση στο πλαίσιο του κυπριακού 
επενδυτικού προγράμματος; Η μήπως 

υπάρχει μια δόση υπερβολής στην αντι-
μετώπιση της συγκεκριμένης κατηγο-
ρίας προσώπων; Προτού προβούμε σε 
συμπεράσματα, είναι άκρως σημαντικό 
να εξετάσουμε και να κατανοήσουμε τι 
προβλέπει το εθνικό και το ευρωπαϊκό 
δίκαιο σε σχέση με τον όρο ΠΕΠ.

Στην Κύπρο, ο όρος ΠΕΠ διέπεται 
από τον περί της Παρεμπόδισης και 
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριό-
τητες νόμο. Ουσιαστικά, ο νόμος αυτός 
ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την 
ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2015/849, που αφορά 
στην πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας.

Ο νόμος ενσωματώνει αυτολεξεί τον 
όρο ΠΕΠ από την ευρωπαϊκή οδηγία 
ως φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ή 
είχε ανατεθεί «σημαντικό δημόσιο λει-
τούργημα» στη Δημοκρατία ή σε άλλη 
χώρα, «άμεσο στενό συγγενή τέτοιου 
προσώπου», καθώς και «πρόσωπο που 
είναι γνωστό ως στενός συνεργάτης 
πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου», 
καταγράφοντας μια σειρά από αξιώματα 
που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή. 
Επίσης, καθορίζει τις Εποπτικές Αρχές 
που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή 
των προνοιών του νόμου και τις επιφορ-
τίζει με την υποχρέωση για εφαρμογή 
ενισχυμένων μέτρων ελέγχου δέουσας 
επιμέλειας για συναλλαγές ή επιχει-
ρηματικές σχέσεις με πρόσωπα που 
εμπίπτουν στην κατηγορία ΠΕΠ.

Σε αυτό το σημείο, είναι πολύ σημα-
ντικό να τονίσω ότι η παράγραφος 33 της 
αιτιολογικής έκθεσης της ευρωπαϊκής 
Οδηγίας προβλέπει πως οι διατάξεις 
σχετικά με τα ΠΕΠ είναι προληπτικής 
και όχι κακουργηματικής φύσης και δεν 

θα πρέπει να θεωρείται ότι τα ΠΕΠ είναι 
εμπλεκόμενα σε εγκληματικές δραστη-
ριότητες μόνο λόγω της ιδιότητάς τους. 
Μάλιστα, η ευρωπαϊκή Οδηγία πάει και 
ένα βήμα παραπέρα καθώς προβλέπει 
πως η άρνηση επιχειρηματικής σχέσης 
με πρόσωπο απλά και μόνο λόγω του 
προσδιορισμού του ως ΠΕΠ είναι αντί-
θετη με το πνεύμα και το γράμμα της 
οδηγίας καθώς και των αναθεωρημένων 
συστάσεων της Οµάδας Χρηµατοπι-
στωτικής Δράσης (FATF).

Με απλά λόγια, τα ΠΕΠ δεν πρέπει 
να στοχοποιούνται ούτε και να αντιμε-
τωπίζονται ως εγκληματίες απλώς και 
μόνο επειδή εμπίπτουν στην κατηγορία 
ΠΕΠ. Αυτά τα πρόσωπα, πρέπει να πε-
ράσουν από διαδικασία ενισχυμένου 
ελέγχου δέουσας επιμέλειας λόγω της 
ιδιότητάς τους. Στην ουσία, σήμερα η 
Κύπρος εφαρμόζει ακριβώς αυτό που 
εφαρμόζουν και οι υπόλοιπες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γερμανία, 
η Γαλλία και το Βέλγιο.

Η συμπερίληψη των προσώπων αυτών 
στη λίστα του δικτύου AlJazeera, η στοχο-
ποίησή τους και η μεταχείρισή τους ως 
εγκληματικών στοιχείων δεν φαίνεται να 
σκοπεί σε περαιτέρω διαφάνεια και χρηστή 
διοίκηση αλλά να επιδιώκει σκοπίμως τη 
δημιουργία μιας συγκεκριμένης αρνη-
τικής εικόνας. Το κυπριακό επενδυτικό 
πρόγραμμα έχει πλέον ωριμάσει και οι 
πρόσφατες αλλαγές στο νομοθετικό πλαί-
σιο έχουν διορθώσει τις αδυναμίες που 
βγήκαν στην επιφάνεια κατά τα πρώτα 
χρόνια της εφαρμογής του. Η οικονομία 
μας το έχει ανάγκη και εμείς υποχρέωση 
να θέσουμε τη συζήτηση σε μια πιο ορθο-
λογική βάση, ώστε να αξιοποιήσουμε τα 
ωφελήματα που προκύπτουν από αυτό 
και την ίδια ώρα να προστατεύσουμε την 
εικόνα της χώρας μας.

*Νομικός Σύμβουλος

Η ναυμαχία του Ναβαρίνου (8-20 
Οκτωβρίου 1827) και ο Ερντογάν

Μνήμη Κρανιδιώτη 

Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα και 
Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

ΜΟΡΦΆΚΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝΊΔΗΣ*

Η εκπαίδευση είναι ένας από τους 
τομείς που δέχτηκαν σημαντικό 
πλήγμα λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού. Και αυτό γιατί η ανάγκη να 
αξιοποιηθεί η ψηφιακή και ηλεκτρονική 
τεχνολογία για να μπορέσει να καλύψει 
το εκπαιδευτικό κενό που προκάλεσε η 
πανδημία, την βρήκε ανέτοιμη. Έτσι το 
εκπαιδευτικό σύστημα βρέθηκε σε λί-
γες μέρες ανήμπορο ν’ αντεπεξέλθει σε 
συνθήκες έκτακτης ανάγκης. 

Η αδυναμία της δημόσιας εκπαίδευσης 
ν’ αντεπεξέλθει άμεσα και να υιοθετήσει 

πλήρως τις νέες δομές που προνοούσε η 
τηλεκπαίδευση οφειλόταν στην για χρόνια 
καθυστέρηση να εκσυγχρονιστεί, στο ότι η 
αξιοποίηση της τεχνολογίας γινόταν κυρίως 
περιστασιακά, και στην αδυναμία της να 
αφήσει πίσω της τη γραφειοκρατία και 
να αυτοματοποιήσει κάποιες διαδικασίες.

Έτσι, το κλείσιμο των σχολείων λόγω 
της πανδημίας του Covid -19 και η ανα-
γκαστική εφαρμογή της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, έδειξε στην πράξη πως η 
υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμ-
ματος δεν μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα.

Η ειδική/ενιαία (Ε.Ε.) εκπαίδευση 
φάνηκε γι’ ακόμη μια φορά ότι είναι ο 
φτωχός συγγενής της εκπαίδευσης και οι 
μαθητές με αναπηρίες ή με εκπαιδευτικές 

ανάγκες αντιμετωπίστηκαν σαν παιδιά 
ενός κατώτερου θεού. Η Ε.Ε δεν συμπε-
ριλαμβανόταν σε κανένα πλάνο, είτε για 
τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
είτε για την επιστροφή τους στα σχολεία.

Σήμερα επιχειρείται μέσα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα  να λυθούν όλα τα προ-
βλήματα και να υλοποιηθούν άμεσα όλες 
εκείνες οι αλλαγές στην εκπαίδευση που 
αφορούν την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική 
μάθηση. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται:

• Να υπάρξει σχεδιασμός και όραμα 
που θα δώσει λύσεις στα προβλήματα.

• Να θεσπιστεί αρμόδια υπηρεσία του 
ΥΠΠΑΝ για να αναλάβει την διαχείριση 
και τον συντονισμό.

• Να οργανωθεί μία ποιοτική εξ απο-

στάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση.
• Να δημιουργηθούν οι απαραίτητες 

εγκαταστάσεις δικτύων ίντερνετ στα σχολεία 
και να υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική 
υποδομή (PC, Tablet).

• Να καταρτιστούν οι εκπαιδευτικοί στην 
εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση.

Στα πιο πάνω πρέπει να προστεθεί και η 
ανάγκη να απαλειφθεί οποιοδήποτε χάσμα 
μπορεί να υπάρχει μεταξύ των μαθητών 
και που σχετίζεται με:

• Το άνισο επίπεδο οικονομικής, μορ-
φωτικής και οικογενειακής κατάστασης, 
στοιχεία που προσχωρούν στο σχολείο.

• Την αφαίρεση της δυνατότητας πα-
ροχής βοήθειας μάθησης, έμπνευσης 
και κινήτρων προς τους πιο αδύναμους 

μαθητές.
Είναι αναμφισβήτητο πως η φυσική 

διδασκαλία είναι αναντικατάστατο στοιχείο 
της εκπαίδευσης. Αναμφισβήτητο είναι 
και πως η ψηφιακή και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση είναι αναγκαία μόνο ως 
συμπλήρωμα ή σε έκτακτη κατάσταση. 
Την ίδια στιγμή όμως είναι τεράστια η 
ανάγκη σύγχρονων, δωρεάν υποδομών 
πρόσβασης όλων των μαθητών στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και στην ψη-
φιοποιημένη παιδεία.

Είναι αδήριτη ανάγκη το ΥΠΠΑΝ -και 
η Πολιτεία- να μειώσει και να εξαλείψει, 
τόσο τις πρόσφατες ανισότητες που δη-
μιουργήθηκαν με την πανδημία, όσο 
και αυτές που δημιουργούνται από τις 

κοινωνικοοικονομικές ανισότητες που 
υπάρχουν στην κοινωνία.

Αν δεν γίνει αυτό θα είναι ζημιωμένη η 
χώρα μας, η ανάπτυξη, η οικονομία και η 
κοινωνία. Θα έχουμε μείωση του επιπέδου 
γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των 
νέων ανθρώπων, οι οποίοι θα κληθούν 
με μηδαμινά εφόδια να διαχειριστούν το 
μέλλον τους σ’ έναν κόσμο σκληρό και 
ανταγωνιστικό.

Η κατάκτηση υψηλού επιπέδου Παι-
δείας αποτελεί στοιχείο της δημοκρατίας, 
των δικαιωμάτων, της ισονομίας και της 
δικαιοσύνης. Οποιαδήποτε αδιαφορία από 
πλευράς του Κράτους αποτελεί ριψοκίν-
δυνο έλλειμμα δημοκρατίας.

 *Γενικός Διευθυντής Κ.Σ. ΕΔΕΚ

O Covid-19 και το εκπαιδευτικό μας σύστημα
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ΓΊΆΝΝΆΚΗΣ Λ. 
ΟΜΗΡΟΥ*

Οι εντεινόμενες καθημερινά 
απειλές των Τούρκων ότι θα 
εποικίσουν την Αμμόχωστο θα 

πρέπει να αντιμετωπισθούν αποφασιστικά 
και όχι μετά την τυχόν υλοποίησή τους.

Φρονώ ότι στην πραγματικότητα τέτοιες 
απειλές, εάν έχουν κατά νουν τον πλήρη 
εποικισμό, είναι ανέφικτες, παρά τα όσα 
βαυκαλίζονται οι σφετεριστές Τούρκοι.

Ένα τέτοιο εγχείρημα για να υλο-
ποιηθεί χρειάζεται δεκαετίες, αλλά και 
εκατοντάδες εκατομμύρια.

Όλα τα άλλα φληναφήματα είναι 
μπούρδες και τούτο αποδεικνύεται από 
το γεγονός ότι με τη βάρβαρη εισβολή όχι 
μόνο δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις 
περιουσίες μας που κατέλαβαν, απλώς 
τις λεηλάτησαν και μετέτρεψαν τα κατε-
χόμενα σε σκουπιδότοπο της Τουρκίας, 
όπως πολύ επιτυχώς τα χαρακτήρισε ο 
Τ/κ συνδικαλιστής ηγέτης της συντεχνίας 
των δασκάλων, Σενέρ Ελτζίλ.

Οι Τούρκοι, διαμέσου των αιώνων, 
όσες περιοχές κατέλαβαν ως Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, άφησαν πίσω τους μόνον 
ερείπια, εν αντιθέσει με τους Έλληνες που, 
απ’ όπου και αν πέρασαν, μόνο μνημεία 
τέχνης και πολιτισμού δημιούργησαν 
για χιλιετίες μέχρι σήμερα.

Και τούτο, διότι κατά γενικήν ομολο-
γίαν οι Τούρκοι είναι ένας λαός χωρίς 
πολιτισμό.

Πέραν της επίκλησης των ψηφισμά-
των 541/83, 550/84 και 789/92 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και 

οποιωνδήποτε άλλων ενεργειών στον 
πολιτικό και διπλωματικό τομέα, θα 
πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να 
λάβει συγκεκριμένα προληπτικά μέ-
τρα για αντιμετώπιση των τουρκικών 
μεθοδεύσεων.

Ακύρωση και ανάκληση όλων των 
διαβατηρίων και ταυτοτήτων που πα-
ραχωρήθηκαν σε Τ/κ.

Αναστολή της απασχόλησης στις ελεύ-
θερες περιοχές Τ/κυπρίων εργαζομένων.

Τερματισμό παροχής κάθε είδους 
βοήθειας ή διευκολύνσεων οποιασ-
δήποτε μορφής.

Για όλα τα ως άνω να εξαιρεθούν μό-
νον όσοι Τ/κ δηλώνουν νομιμοφροσύνη 
εμπράκτως στην Κυπριακή Δημοκρατία  
και συμμορφώνονται προς τις υποχρε-
ώσεις τους έναντι αυτής.

Να παρεμποδιστεί κάθε είδους οι-
κονομική ή άλλη βοήθεια προς το ψευ-
δοκράτος, απ’ όπου και αν προέρχεται.

Μέτρα όμως θα πρέπει να ληφθούν και 
εναντίον όσων Ε/κυπρίων ασυνειδήτως 
με τις ενέργειές τους ενισχύουν το «ψευδο-
κράτος» ,την ούτω καλούμενη «Τουρκική 
Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».

Να θεωρούνται ως ποινικά αδική-
ματα και να διώκονται διά της νομικής/
δικαστικής οδού τα ακόλουθα:

Ταξίδια μέσω του παράνομου αερο-
δρομίου της Τύμπου.

Διαμονή σε ελληνοκυπριακής ιδι-
οκτησίας ξενοδοχεία στα κατεχόμενα.

Προμήθεια πετρελαιοειδών από τα 
κατεχόμενα.

Δραστηριότητες οποιασδήποτε μορ-
φής στα καζίνα.

Ισχυρίζονται, ψευδώς φυσικά, οι 
Τούρκοι για ύπαρξη, δήθεν, βακουφίων 
και περιουσιών του ΕΒΚΑΦ. Πρόκειται 
ασφαλώς για ανιστόρητους ισχυρισμούς, 
διότι μετά την κατάληψη της Αμμοχώστου 

τον Αύγουστο του 1571, ύστερα από την 
ηρωική αντίσταση των υπερασπιστών 
της, μετά από πολιορκία σχεδόν ενός 
χρόνου με επικεφαλής τον Μαρκαντώνιο 
Βραγαδίνο και τον μαρτυρικό του θάνατο, 
λεηλάτησαν και ερήμωσαν τα πάντα.

Οι Τούρκοι έπραξαν τότε ό,τι πράτ-
τουν και σήμερα μετά την εισβολή του 
1974 και συνεχίζουν να πράττουν. Δο-
λοφόνησαν, λεηλάτησαν, προέβησαν σε 
βιασμούς, σφετερίστηκαν τις περιουσίες 
των Ελλήνων κατοίκων και διέπραξαν 
κάθε είδους ατιμίες και βαρβαρότητες.

Κτήτορες, λοιπόν, της Αμμοχώστου, της 
Σαλαμίνας, της Αρσινόης, της Αλάσιας, 
της  Έγκωμης, της Κωνσταντίας και κάθε 
κτίσματος είναι ο Τεύκρος, ο Ευαγόρας, 
ο Ονήσιλος, ο Ευέλθων, ο Πτολεμαίος 
Β’ και όλοι οι άλλοι.

Και τη σύγχρονη πόλη της Αμμοχώστου 
κατέστησαν πόλη ευημερίας και πλούτου, 
όλοι εμείς ζώντες και τεθνεώτες, άλλοι 
γέννημα και άλλοι θρέμμα, τής έδωσαν 
αίγλη και φήμη, παγκόσμιο προπύργιο 
του ελληνικού πολιτισμού στην Ανατολική 
Μεσόγειο και στην καθ’ ημάς Ανατολή.

Και σήμερα μόνο αυτοί μπορούν, αν 
και  όταν επιστρέψουν όχι μόνο στην 
περίκλειστη περιοχή, αλλά στα προ της 
εισβολής δημοτικά όρια, να της ξαναδώ-
σουν την παλιά της αίγλη και μεγαλείο.

Υ.Γ.
1). ΕΒΚΑΦ: Το ΕΒΚΑΦ είναι μου-

σουλμανικό ίδρυμα στην Κύπρο, το οποίο  
ιδρύθηκε το 1750 και χειρίζεται τις δω-
ρεές κτημάτων (βακούφια) που έχουν 
γίνει από πιστούς για θρησκευτικούς 
λόγους προς τον Αλλάχ.

2). Βακούφια (τουρκ. λέξη): Κτήμα-
τα αφιερωμένα σε ναό, μοναστήρι ή σε 
ευαγές τουρκικό ίδρυμα.

*Πρώην συνδικαλιστής

Να αποτραπεί ο εποικισμός
της Αμμοχώστου 

ΛΟΡΊΆ ΜΆΡΚΊΔΗ*
ΜΆΡΊΆ 
ΤΣΆΓΚΆΡΊΔΟΥ*

ΆΝΔΡΕΆΣ Μ. 
ΒΆΣΊΛΕΊΟΥ*
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ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ*

Τ α πρόσφατα γεγονότα στο κέντρο 
υποδοχής της Μόριας έχουν 
προσθέσει ακόμη ένα πολύ 

μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική κυ-
βέρνηση, που, πέρα από τις απειλές 
του Ερντογάν και τον τεράστιο αριθμό 
μεταναστών, έχει τώρα να διαχειριστεί 
και μια χαώδη κατάσταση στο ακριτικό 
νησί. Δυστυχώς, μερίδα των μεταναστών 
που φιλοξενούνταν στο κέντρο υποδοχής 
της Μόριας, ως ένδειξη διαμαρτυρίας 
ενάντια στους  υγειονομικούς ελέγχους, 
πυρπόλησαν τον χώρο προσωρινής δι-
αμονής χιλιάδων μεταναστών. Οι πλη-
ροφορίες, που φτάνουν, αναφέρουν πως 
η κατάσταση είναι τραγική, καθώς οι 
μετανάστες έχουν φύγει κυνηγημένοι, το 
κέντρο υποδοχής έχει καταστραφεί και 
την ίδια ώρα ένας σημαντικός αριθμός 
μεταναστών έχουν διαγνωσθεί θετικοί 
στον COVID-19. Λόγω της κατάστασης 
που επικρατεί, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης έχει κηρύξει το νησί σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης.

Την ίδια ώρα που μαίνεται η κατά-
σταση αυτή, τα κόμματα της αριστεράς 
έχουν ξεκινήσει σφοδρή, αλλά συνάμα 
άτοπη κριτική εναντίον της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη. Τους σιγοντάρουν φυσι-
κά διάφορες ΜΚΟ, που προσπαθούν 
μεθοδικά να χρεώσουν τον εμπρησμό 
του κέντρου στην ελληνική κυβέρνηση!

Το μεταναστευτικό πρόβλημα έχει 
πέσει στις πλάτες του Ελληνισμού, σε 
Ελλάδα και Κύπρο. Μερικοί όμως δεν 
το έχουν αντιληφθεί και το χρησιμοποιούν 
ως «προσάναμμα» για τις πολιτικές τους 
σκοπιμότητες. Σε τέτοια ζητήματα, που 
πλήττουν το κοινό καλό και την εθνική 

ασφάλεια, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν 
κομματικές ταυτότητες. Όλοι μας μπροστά 
σε προβλήματα τέτοιας έκτασης, πρέπει 
να βάζουμε πάνω απ’ όλα την ασφάλεια 
της πατρίδας μας και των πολιτών της. 
Λυπούμαι που θα το πω, αλλά και στον 
τόπο μας η Αριστερά παίζει τα ίδια πολιτικά 
παιχνίδια, χρησιμοποιώντας το μετανα-
στευτικό ως πρόσχημα για να εξαπολύσει 
αχρείαστη και άλογη κριτική. Ούτε λίγο 
ούτε πολύ, μας έχουν κατηγορήσει πως δεν 
συμπονούμε όσο πρέπει τους μετανάστες, 
θέτοντας δηλαδή την ύπαρξη επιπέδων 
αλληλεγγύης και αλτρουϊσμού.

Είναι προσβολή να κατηγορούν τον 
Ελληνισμό, σε Κύπρο και Ελλάδα, για 
έλλειψη αλληλεγγύης. Ανοίξαμε τις πόρτες 
μας και βοηθήσαμε. Όποτε χρειάστη-
καν οι γειτονικές χώρες βοήθεια, την 
παρείχαμε. Όποια στιγμή χρειάστηκε 
να σταθούμε αρωγοί στον πόνο και τη 
δυστυχία τους, το πράξαμε. Πονάει και 
η δικιά μας καρδιά όταν βλέπουμε τον 
Γολγοθά που τραβούν όσοι πλήγηκαν 
από τον πόλεμο (που πλέον μαίνεται μόνο 
σε συγκεκριμένες περιοχές της Συρίας). 
Δεν γίνεται όμως να χρεωθούμε εμείς τις 
καταστροφικές συνέπειες της αποσταθε-
ροποίησης της Μέσης Ανατολής και της 
Βόρειας Αφρικής, που είναι ξεκάθαρα 
αποτέλεσμα του τουρκικού επεκτατισμού. 
Δεν γίνεται από θύμα, κάποιοι εντός της 
χώρας μας, να μας κατηγορούν και να 
μας καταδεικνύουν ως θύτη και δη σε 
δικαστήρια και διεθνείς οργανισμούς... 
Αυτό δυστυχώς δεν είναι σχήμα λόγου, 
αλλά έχει γίνει στην πραγματικότητα.

Η ΚΙΣΑ έχει καταγγείλει την Κυ-
πριακή Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των για παράνομες επαναπροωθήσεις, 
όπως τις χαρακτηρίζουν οι ίδιοι. Και 

τώρα, λοιπόν, εκεί που είχαμε χίλια δύο 
προβλήματα να αντιμετωπίσουμε, κα-
λούμαστε να δώσουμε εξηγήσεις στο 
ΕΔΑΔ για τις καταγγελίες της ΚΙΣΑ. 
Φυσικά η Κυπριακή Δημοκρατία δεν 
έχει τίποτα να φοβηθεί ή να κρύψει. Αν 
υπάρχει ένα κράτος στην περιοχή που 
σέβεται στο ακέραιο το διεθνές δίκαιο, 
αυτό είναι η Κύπρος μας.

*Αντιπρόεδρος ΔΗΣΥΕξήντα πέντε χρόνια από το τουρκι-
κό Πογκρόμ κατά του ελληνικού 
στοιχείου της Κωνσταντινούπολης 

και 98 χρόνια από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή,  ο νεο-οθωμανικός οίστρος 
εναντίον του Ελληνισμού   επανέρχεται  
δυναμικά στο προσκήνιο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, παρουσιαζόμενος ως νέος 
Πορθητής, απειλεί την Ελλάδα και την 
Κύπρο με νέα Μικρασιατική Καταστρο-
φή. Υιοθετώντας τον μεγαλοϊδεατισμό 
του για μετατροπή  της Τουρκίας σε 
υπερδύναμη, θεωρεί τον εαυτό του 
ως δεινό παίκτη  της παγκόσμιας γε-
ωπολιτικής σκακιέρας. Στη μανιώδη 
προσπάθειά του να επανεκλεγεί  και 
να καταγραφεί στην ιστορία ως ανώ-
τερος του Κεμάλ Ατατούρκ, προβαίνει 
σε παρανοϊκές και παράνομες ενέρ-
γειες με αιχμή την ωμή εμπλοκή στη 
Συρία, τις  εντεινόμενες απειλές κατά 
Ελλάδας - Κύπρου, τις ασύμμετρες 
απειλές  σε βάρος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το Μεταναστευτικό, αλλά 
και τους λεονταρισμούς κατά της Γαλλίας.                                                                                                                                         
Ο Ερντογάν με τις χιτλερικές πρακτικές 
του  αυτοεγκλωβίζεται σε έναν ασφυκτικό 
κλοιό,  διπλωματικό και στρατιωτικό, που 
δύσκολα μπορεί να βρει έξοδο διαφυγής. 
Χάνει σιγά-σιγά την αξιοπιστία του ως 
εταίρος στο ΝΑΤΟ, ενώ βρίσκεται σε 
συνεχή σύγκρουση με τους πλείστους 
γείτονές του, ιδίως με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η οποία ετοιμάζει κυρώσεις κατά 
της Τουρκίας, σε μια περίοδο που η 
χώρα βρίσκεται προ των πυλών οικο-
νομικής κατάρρευσης  και υποβόσκου-
σας σοβαρής  εσωτερικής αναταραχής.                                                                                                                            
Εκτιμούμε ότι, μπροστά στα κολοσσιαία 
αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η Τουρκία, 
η μόνη διέξοδος που έχει ο Ερντογάν 
για να εξιλεωθεί είναι να παρασύρει την 
Ελλάδα σε πόλεμο. Με την πλάτη στον 
τοίχο, ως όμηρος πλέον των  παρανοϊ-
κών επιλογών του,  μοιάζει με λιοντάρι 
που βρυχάται,  έτοιμο να επιτεθεί. Η  
Ελλάδα, βέβαια, ομόψυχη, ενωμένη και 
ψύχραιμη, δεν πρόκειται να πέσει στην 
παγίδα του Ερντογάν,  αποφεύγοντας 
την πολεμική σύρραξη, αναβαθμίζοντας 
ταυτόχρονα την πολεμική της μηχανή, 
αλλά και τις συμμαχικές της σχέσεις 
και συνεργασίες, ιδίως με τη Γαλλία. 
Εναπόκειται λοιπόν στον Ερντογάν να 
αποφασίσει κατά πόσον θα υλοποιήσει 
τις απειλές του ανοίγοντας τις πόρτες του 
φρενοκομείου, γεγονός που θα  σύρει 
τη χώρα στο χάος, οδηγώντας τον ίδιο 
με μαθηματική ακρίβεια στην αγχόνη, 
έχοντας την τύχη του Αντνάν  Μεντε-
ρές, που θεωρήθηκε  ένοχος  για το 
Πογκρόμ κατά της Ελληνισμού  της 
Κωνσταντινούπολης τη νύχτα της 6ης 
- 7ης Σεπτεμβρίου 1955.  

Τα εκδηλούμενα γεωπολιτικά φαινό-
μενα στη Μέση Ανατολή και τη Νοτιο-
ανατολική Μεσόγειο  συνηγορούν πως 
ο γεωπολιτικός  χάρτης της περιοχής 
αλλάζει άρδην, με την Τουρκία να  ψά-
χνει εναγωνίως σωσίβια για να γλιτώσει 
από τον επερχόμενο Αρμαγεδδώνα. 
Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό,  θεωρούμε 
ως μονόδρομο την τάχιστη επαναφορά  
του Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού 
Χώρου Κύπρου - Ελλάδας, αλλά και 

την υιοθέτηση Ενιαίου Πολιτικού 
Δόγματος των δύο αδελφών χωρών, 
οι οποίες ως μια γροθιά καλούνται να 
αντιμετωπίσουν με αποφασιστικότη-
τα τον ιταμό πειρατή της Μεσογείου.  
Πέραν τούτου, αναγκαία θεωρείται η 
αναβάθμιση  στον μέγιστο βαθμό της 
συνεργασίας με τις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και η σύναψη συμμα-
χίας  Κύπρου - Ελλάδας  με τη Γαλλία. 
Απαύγασμα των ενεργειών αυτών δεν 
μπορεί να είναι άλλη από τη  μόνιμη 
στάθμευση γαλλικών και ελληνικών 
μαχητικών στην αεροπορική βάση 
«Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, 
στέλλοντας χαιρετιστήριο σάλπισμα 
στον νεο-οθωμανό  Ερντογάν με ένα 
νέο «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ». 

*Δημοσιογράφος     

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ*  

Αρκετές ερμηνευτικές προσεγ-
γίσεις και θεωρίες τέθηκαν στη 
βάση της μελέτης του ζητήμα-

τος της βίας στην οικογένεια, με σκοπό 
την επισήμανση θεμάτων γενικότερου 
προβληματισμού σχετικά με το εν λόγω 
κοινωνικό φαινόμενο. Πρόκειται για τις 
ατομικές προσεγγίσεις, που συμβάλ-
λουν στην ερμηνεία της βίας στη βάση 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της 
προσωπικότητας του δράστη και του 
θύματος, τις κοινωνικο -ψυχολογικές 
προσεγγίσεις, που επιδιώκουν την ερ-
μηνεία της άσκησης βίας στο πλαίσιο 
της αλληλεπίδρασης του ατόμου με την 
οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον 
του και τις κοινωνικο-πολιτισμικές προ-
σεγγίσεις, που αποδίδουν την ασκούμενη 
βία σε κοινωνικούς παράγοντες.

 Στο πλαίσιο μελέτης του ζητήματος 
έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες. Οι 
κοινωνιολογικές θεωρίες αναγνωρίζουν 

ως αιτία του φαινομένου τους στρεσογό-
νους παράγοντες, που επικρατούν στις 
εκάστοτε κοινωνίες και επιδρούν στην 
οικογένεια. Κοινωνικά φαινόμενα, όπως 
ο αναλφαβητισμός, η ανεργία, η φτώχεια, η 
κοινωνική απομόνωση, αποτελούν πιθα-
νούς ελκυστικούς παράγοντες, που δύνανται 
να προκαλέσουν βίαιη συμπεριφορά στην 
οικογένεια, με σκοπό την ανάκτηση της 
αίσθησης ελέγχου και της αυτοεκτίμησης. 

Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής 
συναλλαγής, η υποκειμενική εκτίμηση κό-
στους - οφέλους αποτελεί τη βάση καθορι-
σμού των σχέσεων. Όταν δεν επισημαίνεται 
ο απαραίτητος κοινωνικός έλεγχος, που 
οριοθετεί τη συμπεριφορά των ανθρώπων 
στην κοινωνία και στην οικογένεια και 
το σύστημα απονομής δικαιοσύνης δεν 
δρα αποτρεπτικά για τους δράστες, τότε 
ενθαρρύνονται πράξεις βίας εναντίον μελών 
της οικογένειας, αφού δεν επιβάλλεται η 
αντίστοιχη ποινή. Για την αποσαφήνιση 
των διαφορών σχετικά με τη συχνότητα 
και σοβαρότητα των περιπτώσεων βίας 
σε διάφορες κοινωνίες διατυπώθηκε η 
πολιτισμική θεωρία, σύμφωνα με την 

οποία η διαιώνιση της βίας στην οικο-
γένεια αποδίδεται στην οικονομική ανι-
σότητα των δύο φύλων και την επίλυση 
των διαφωνιών με βίαιο τρόπο. 

Στη βάση της θεωρίας της κοινωνικής 
μάθησης η βίαιη συμπεριφορά συνδέεται 
με τις αρνητικές εμπειρίες της παιδικής 
ηλικίας, που υιοθετούνται ως τρόποι επι-
κοινωνίας και συνδέονται με τη ανάγκη 
του δράστη να δικαιολογεί ηθικά και κοι-
νωνικά την καταχρηστική συμπεριφορά. 

Η ανάκληση της βίαιης συμπερι-
φοράς εξαρτάται από τις επικρατούσες 
συνθήκες, τα εκάστοτε ερεθίσματα, που 
δέχεται κάποιος από το περιβάλλον του 
και την ψυχολογική κατάστασή του κατά 
τη διάρκεια ανάκλησης της εν λόγω συ-
μπεριφοράς. Θεωρίες, που βασίζονται 
στη μελέτη οικονομικών μοντέλων, 
επισημαίνουν ότι οι δράστες διαθέτουν 
περισσότερα οικονομικά μέσα, υποτιμούν 
τα θύματά τους και επιδιώκουν την επι-
βολή της θέλησής τους. Όταν στερούνται 
των απαραίτητων οικονομικών μέσων 
και δεν ανταποκρίνονται στις κοινωνικές 
προσδοκίες, επιδιώκουν την ανάκτηση 

της δύναμής τους μέσω της βίαιης συ-
μπεριφοράς. 

Περαιτέρω προσεγγίσεις τοποθετούν 
την ενδοοικογενειακή βία σε ένα πολιτικό 
πλαίσιο, που καθορίζεται από το μήνυμα ότι 
η άρση της βίας συνδέεται με την αναγκαι-
ότητα αποδοχής εκ μέρους των αντρών της 
ισότητας δικαιωμάτων με τις γυναίκες και 
της ίσης πρόσβασης σε θέσεις εξουσίας. Η 
αποδοχή της ανισότητας και η ανισορροπία 
των δυναμικών και των ρυθμιστικών σχέ-
σεων δύναται να υπονομεύσει την ειρηνική 
συμβίωση. Επομένως για την ερμηνεία και 
αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας 
κρίνεται αναγκαία η μελέτη του εκάστοτε 
πολιτικού, κοινωνικού, πολιτισμικού και 
οικονομικού πλαισίου αναφοράς. 

Kαθίσταται αναγκαία η απομάκρυνση 
από στερεότυπα, που ενισχύουν απόψεις 
ότι η βία αποτελεί θέμα ελλιπούς εκπαί-
δευσης, φτώχιας και χαμηλού πολιτιστικού 
επιπέδου. Οι οικογένειες με παράγοντες 
κοινωνικού αποκλεισμού έχουν πιο συ-
χνά επαφή με τις κοινωνικές υπηρεσίες,  
καθιστώντας ορατό το φαινόμενο της βίας 
στις εν λόγω πληθυσμιακές ομάδες. Το 

αντίθετο συμβαίνει σε οικογένειες υψηλού 
κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, που 
μέσω εκλογικεύσεων επιδιώκουν τη 
διατήρηση ενός φαινομενικά άριστου 
κοινωνικού προφίλ. Είναι γενικά απο-
δεκτό ότι ορισμένοι παράγοντες σχετίζο-
νται με την ενδοοικογενειακή βία χωρίς 
να επιβεβαιώνεται όμως απαραίτητα ο 
αιτιώδης σύνδεσμός τους, όπως η οι-
κονομική εξάρτηση του μέλους, που 
δέχεται βία, η έλλειψη υποστηρικτικού 
περιβάλλοντος, η οικονομική και κοινω-
νική περιθωριοποίηση ή η οικονομική 
κρίση, που εντείνει τη βία. 

Η ανοδική τάση του ποσοστού της 
ενδοοικογενειακής βίας καθορίστηκε 
πρόσφατα και από άλλες μεταβλητές, 
καθιστώντας δύσκολη την αποσαφήνιση 
των πραγματικών παραμέτρων του φαι-
νομένου. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο για 
την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας 
στην Οικογένεια, ο περιορισμός, που προ-
κλήθηκε λόγω κορωνοϊού, δημιούργησε 
πρόσφορο έδαφος για επιδείνωση της εν-
δοοικογενειακής βίας. Οι κώδικες συμπε-
ριφοράς, που επιβλήθηκαν, η κοινωνική 

αποστασιοποίηση, η αυτοαπομόνωση ως 
μέτρο αποτελεσματικότερης διαχείρισης, η 
έλλειψη των κοινωνικών υποστηρικτικών 
δικτύων, που θα συνέβαλλαν στη διαχείριση 
στρεσογόνων παραγόντων και το ασταθές 
οικονομικό περιβάλλον ευνόησε την άσκηση 
βίας αλλά τροφοδότησε και μια σοβαρή 
συζήτηση, που προσκαλεί τα κράτη για 
την υιοθέτηση, ενίσχυση και εφαρμογή 
της νομοθεσίας για την απαγόρευση της 
ενδοοικογενειακής βίας, την εξασφάλιση 
κατάλληλης ανακριτικής έρευνας και 
ποινικής δίωξης των δραστών της, την 
ισχυροποίηση των μέτρων πρόληψης της 
ενδοοικογενειακής βίας, την ενδυνάμωση 
των αστυνομικών πρωτόκολλων και των 
διαδικασιών ανάληψης των κατάλληλων 
δράσεων εναντίον της βίας, καθώς, όπως 
τόνισε ο πρόεδρος του συνταγματικού 
δικαστηρίου της Ομοσπονδιακής Δημο-
κρατίας της Γερμανίας, Andreas Vosskuhle, 
η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι ανώτατη 
αξία και τίθεται στη βάση των ελάχιστων 
κανόνων και των προτύπων μιας έννομης 
τάξης πραγμάτων.

* Ανεξάρτητος βουλευτής

Ντροπή να κατηγορούν τον 
Ελληνισμό για έλλειψη αλληλεγγύης

Η αγχόνη του Ερντογάν με φόντο
τη  Μικρασιατική Καταστροφή 

Η βία στην οικογένεια: Ερμηνεία του κοινωνικού φαινομένου

13.09.2020

Τ α πρώτα χρόνια της κατοχής  
ελπίζαμε όλοι σε μια λύση, που 
θα προνοούσε επιστροφή των 

προσφύγων. Οι περισσότεροι λογαριά-
ζαμε πως θα επέστρεφαν σε περιοχές 
που θα μας επέστρεφαν και θα ήταν υπό 
ελληνοκυπριακή διοίκηση. Οι άλλοι θα 
επέστρεφαν στην περιοχή που θα πα-
ρέμενε υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. 
Στο μυαλό μας είχαμε αποδεχτεί ότι θα 
υπήρχαν δυο περιοχές με τη δική τους 
διοίκηση, που θα αποτελούσαν την Κυ-

πριακή Διπεριφερειακή ομοσπονδία. 
Τότε δεν σκεφτόμαστε κόκκινες γραμμές. 

Διεκδικούσαμε επιστροφή μεγάλου τμήματος 
εδάφους με αντάλλαγμα την αποδοχή της 
ομοσπονδίας και της αυτοδιοικούμενης 
περιοχής των Τουρκοκυπρίων. Προϋπόθεση 
ήταν η εφαρμογή των τριών ελευθεριών 
για ολόκληρη την επικράτεια της Κ.Δ. Σύ-
ντομα όμως αποδείχτηκε πόσο ουτοπική 
ήταν η προσδοκία μας. Οι Τούρκοι πάντα 
αδιάλλακτοι. Δεν έκαμναν ούτε υποχώρηση, 
ούτε την παραμικρή παραχώρηση. Όσο 
για επιστροφή εδάφους, ούτε λόγος.

Έτσι ακολουθήσαμε τη γραμμή των 
δικών μας υποχωρήσεων, μεταθέτοντας 
την κόκκινη γραμμή μας, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της Τουρκίας και τις πιέσεις 
των ασπόνδων φίλων μας. Η διπεριφερει-
ακή ομοσπονδία έγινε διζωνική. Αργότερα 
αποδεχτήκαμε και την πολιτική ισότητα. Η 

απαίτηση για επιστροφή των προσφύγων 
περιορίστηκε στην εθελοντική επιστροφή. 
Η μία κυριαρχία αφαιρέθηκε από τον κυ-
πριακό λαό και αποδόθηκε στους Έλληνες 
και τους Τούρκους της Κύπρου. Στη μία 
ιθαγένεια προστέθηκε η δεύτερη εσωτε-
ρική ιθαγένεια των δυο κρατιδίων. Η μια 
διεθνής προσωπικότητα καταργήθηκε, 
εφόσον τα δυο κράτη θα είχαν δικαίωμα 
υπογραφής διεθνών συμφωνιών και οι 
συμφωνίες του παράνομου κράτους θα 
νομιμοποιούνταν. Τελευταία η πλευρά 
μας αποδέχτηκε παραμερισμό της Κ.Δ. 
και στις δήθεν διεθνείς διασκέψεις με τις 
εγγυήτριες δυνάμεις συμμετείχαν η ελληνο-
κυπριακή και η τουρκοκυπριακή κοινότητα 
και απουσίαζε η Κ.Δ. Και στις συσκέψεις 
αυτές ο ΠτΔ αποδέχτηκε εκ περιτροπής 
προεδρία, μετατροπή των σφετεριστών σε 
ιδιοκτήτες, με την προϋπόθεση της απο-

χώρησης των κατοχικών στρατευμάτων 
και της κατάργησης των εγγυήσεων και 
του δικαιώματος της μονομερούς επεμβά-
σεως. Ο Γ.Γ. κατέγραψε τις υποχωρήσεις 
του ΠτΔ, ενώ η Τουρκία δεν αποδέχτηκε 
ούτε αποχώρηση των στρατευμάτων, ούτε 
κατάργηση των εγγυήσεων.

Τώρα μέσα στη δίνη της τουρκικής πειρα-
τείας και της εισβολής στην ΑΟΖ της Κ.Δ. οι 
ηγεσίες των δυο μεγάλων κομμάτων έχουν 
ως πρώτο τους στόχο την επανέναρξη των 
συνομιλιών «από εκεί που μείναμε στο Γκραν 
Μοντανά». Ελπίζουν, λένε, σε λύση που θα 
επενενώσει την Κύπρο και θα τερματίσει 
τις παράνομες και πειρατικές ενέργειες της 
Τουρκίας. Κούνια που τους κούναγε. Η 
Τουρκία πέτυχε όλους τους στόχους που 
είχε από τις ενδοκυπριακές συνομιλίες. 
Είναι όλες οι δικές μας υποχωρήσεις και 
παραχωρήσεις. Παρέμεινε όμως ένας και 

μοναδικός, ο πιο σημαντικός στόχος της 
Τουρκίας. Επιδιώκει την κατάργηση της 
Κ.Δ., που με την υπογραφή της συμφωνίας 
θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από 
την ομόσπονδη κυβέρνηση. Θα είναι η κε-
ντρική κυβέρνηση των δυο κρατιδίων, που 
θα ακολουθεί τις υποδείξεις της Άγκυρας. 
Προσωπικά πιστεύω ότι η Τουρκία για να 
πετύχει την κατάργηση της Κ.Δ. θα κάμει 
κάποιες υποχωρήσεις για τα στρατεύματα 
και τις εγγυήσεις. Αυτό θα παρουσιαστεί 
σαν μεγάλη υποχώρηση και όλοι οι διε-
θνείς Πόντιοι Πιλάτοι θα μας πιέσουν για 
να αποδεχτούμε την ΔΔΟ, που θα είναι 
μια λύση Συνομοσπονδίας, τουρκικών 
προδιαγραφών.

Η Τουρκία με την αδιάλλακτη στάση 
της, με εισβολή της στην κυπριακή ΑΟΖ, 
με τις πειρατικές διατρήσεις για κλοπή του 
ορυκτού μας πλούτου και με την προσή-

λωση  και την επιμονή της στον στόχο της 
κατάργησης της Κ.Δ., μας δείχνει με τον 
καλύτερο τρόπο ποια πρέπει να είναι η 
κόκκινή μας γραμμή. Μια και μοναδική. 
Η συνέχιση και η διατήρηση της Κ.Δ., 
μέλους του ΟΗΕ και ισότιμου μέλους της 
Ε.Ε. Αν περάσουμε και αυτήν την κόκκινη 
γραμμή, αν βρούμε λύση «από εκεί που 
μείναμε στο Γκραν Μοντανά», θα νομιμο-
ποιήσουμε την κατοχή, θα οδηγηθούμε 
στη διχοτόμηση και θα καταλήξουμε στην 
τουρκοποίηση.. Η συνέχιση και η διατή-
ρηση της δικής μας Κ.Δ. είναι η τελευταία 
μας κόκκινη γραμμή και η τελευταία μας 
ελπίδα. Και καμιά λύση δεν θα μπορεί 
να είναι καλύτερη. Οι Τούρκοι τα πήραν 
όλα. Μπορεί να κλέψουν και τον ορυκτό 
πλούτο από την ΑΟΖ μας. Δεν μπορούν 
όμως να καταργήσουν την Κ.Δ., χωρίς 
την υπογραφή μας.

Η Τουρκία μάς δείχνει την τελευταία μας κόκκινη γραμμή

ΠΕΤΡΟΣ Θ. 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΞΕΝΗΣ 
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 
xfontos@cytanet.
com.cy

Μόνιμη στάθμευση 
γαλλικών και 

ελληνικών 
μαχητικών στην 

Κύπρο, στέλλοντας 
ένα νέο «ΜΟΛΩΝ 

ΛΑΒΕ» στον 
νεοσουλτάνο

Το μεταναστευτικό 
πρόβλημα έχει 

πέσει στις πλάτες 
του Ελληνισμού, σε 
Ελλάδα και Κύπρο. 
Μερικοί όμως δεν 

το έχουν αντιληφθεί 
και το χρησιμοποιούν 

ως «προσάναμμα» 
για τις πολιτικές 

τους σκοπιμότητες. 
Σε τέτοια ζητήματα, 

που πλήττουν το 
κοινό καλό και την 
εθνική ασφάλεια, 
δεν θα έπρεπε να 

υπάρχουν κομματικές 
ταυτότητες
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Οι πολίτες παρακολουθούν με ανησυχία 
και έντονο προβληματισμό τα τεκταινό-
μενα στον δημόσιο βίο αλλά και όσα 

συμβαίνουν στην καθημερινότητά τους. Μια σειρά 
από εξαιρετικά δύσκολα δεδομένα προκαλούν 
αβεβαιότητα για το αύριο. Η Τουρκία είναι απρο-
κάλυπτα επεκτατική και επιθετική. Ως εκ τούτου 
το Κυπριακό είναι πάνω απ’ όλα ένα υπαρξιακό 
ζήτημα για τους Ελληνοκυπρίους. Ταυτόχρονα 
βρίσκεται σε εξέλιξη ένας υβριδικός πόλεμος από 
την Τουρκία, στον οποίο εν πολλοίς καταλογίζεται 
η συντριπτική πλειοψηφία των παράνομων αφί-
ξεων μεταναστών στην ελεύθερη Κύπρο. Και ενώ 
είναι σημαντικό να έχουμε μια ολοκληρωμένη 

πολιτική έναντι των Τουρκοκυπρίων, θα πρέπει να 
παραμερισθούν οι οποιεσδήποτε ψευδαισθήσεις 
για τους στόχους και τις προθέσεις της Άγκυρας.

Η πανδημία του κορωνοϊού, η οποία προκαλεί 
πολυδιάστατες αρνητικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο 
επίπεδο, αναμφίβολα δεν μπορεί να αφήσει ανε-
πηρέαστη την Κύπρο. Η κοινωνικο-οικονομική 
διάσταση της κρίσης αναπόφευκτα είναι και η 
σημαντικότερη. Και οι προεκτάσεις καθώς και οι 
συνέπειες είναι πολύ σοβαρές. Κάτω απ’ αυτά τα 
δυσμενή δεδομένα το πολιτικό σύστημα θα έπρεπε 
να λειτουργεί με τρόπο ούτως ώστε να μεγιστοποι-
ούνται οι δυνατότητες της χώρας και ταυτόχρονα 
να γίνεται η καλύτερη δυνατή διαχείριση των κοι-
νωνικοοικονομικών προβλημάτων. Εξ ορισμού το 
ζητούμενο θα ήταν ένα αποτελεσματικό κράτος, 
καθώς και μια κυβέρνηση, η οποία να ανταπο-
κρίνεται επαρκώς στις προκλήσεις των καιρών.

Αντί τούτου υφίστανται σοβαρά ελλείμματα. Οι 
πολίτες γίνονται μάρτυρες κρουσμάτων ανεπάρ-
κειας στον χειρισμό των μεγάλων προβλημάτων 

καθώς και ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαχεί-
ριση θεμάτων της καθημερινότητας. Είναι επίσης 
εμπεδωμένη η αίσθηση της έλλειψης ευνομίας. 
Δυστυχώς, η διαφθορά και η διαπλοκή εξακολου-
θούν να αποτελούν αρνητικά χαρακτηριστικά του 
δημόσιου βίου.,Έτσι η αξιοπιστία και η εικόνα της 
Κύπρου πλήττονται διεθνώς με αρνητικές συνέ-
πειες. Η Κύπρος χρειάζεται και νομιμοποιείται να 
έχει πρόγραμμα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων 
ακόμα και με την παραχώρηση διαβατηρίων. Αλλά 
το επενδυτικό πρόγραμμα θα πρέπει να πληροί 
τις απαραίτητες προδιαγραφές ενώ ταυτόχρονα 
τα οφέλη απ’ αυτό να διαχέονται σε ολόκληρη την 
κοινωνία.  Προφανώς αυτό δεν έγινε μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, παρά τις επανειλημμένες διακη-
ρύξεις, υπάρχει αρκετός δρόμος για την προώ-
θηση και υλοποίηση της ισονομίας καθώς και 
της αξιοκρατίας. Οι πελατειακές σχέσεις, από 
τα αρχικά στάδια του βίου της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, εξακολουθούν να αποτελούν κύριο 
χαρακτηριστικό του δημόσιου βίου. Και καμιά 

κυβέρνηση δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να το 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Τα δεδομένα αυτά 
αναπόφευκτα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα 
καθώς και δημοκρατικά ελλείμματα.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα αυτά τα δεδομένα 
δεν αποτελεί έκπληξη το ότι η πλειοψηφία των 
πολιτών απαξιώνει το πολιτικό σύστημα και στρέφει 
τις πλάτες στα κόμματα. Εξ ορισμού το μεγαλύτερο 
μέρος των ευθυνών για την όλη κατάσταση βαραίνει 
την εκάστοτε κυβέρνηση. Αλλά και οι δυνάμεις 
της αντιπολίτευσης έχουν τις δικές τους ευθύνες. 
Πέρα από τον κατακερματισμό τους για ιδεολο-
γικοπολιτικούς λόγους υπάρχει επιπρόσθετα σε 
μεγάλο βαθμό και το στοιχείο της μικροπολιτικής 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το χειρότερο είναι ότι 
ενώ η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα 
(και ως εκ τούτου η κριτική για την κυβέρνηση 
είναι αναμενόμενη), δεν υπάρχει μέχρι σήμερα 
εναλλακτική ολοκληρωμένη πρόταση εξουσίας. 
Σημειώνεται, επίσης, ότι ένας από τους στόχους 
του δημόσιου λόγου θα πρέπει να είναι η επίλυση 

προβλημάτων αντί η δημιουργία εντυπώσεων. Πέραν 
τούτου, είναι σημαντικό να κατανοηθεί η σημασία 
του πραγματισμού σε όλα τα επίπεδα. Διαχρονικά 
όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε άλλες χώρες το 
τίμημα των μονοδιάστατων ιδεολογικών προσεγ-
γίσεων καθώς και του λαϊκισμού ήταν βαρύτατο.

Το πολιτικό σύστημα της Κύπρου δεν βασίζεται 
στην κοινοβουλευτική, αλλά στην προεδρική δημο-
κρατία. Παρά ταύτα, είναι απαραίτητο να υπάρχει ο 
απαιτούμενος προβληματισμός για την προώθηση 
κυβερνήσεων συνασπισμού ευρύτερων συναινέσεων 
και αποδοχής. Με μια τέτοια προσέγγιση ενδεχομέ-
νως να είναι εφικτό να υπάρχουν διακυβερνήσεις 
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, λογοδοσία 
καθώς και αυτοελέγχους.  Σε κάθε περίπτωση είναι 
βέβαιο ότι απαιτείται αναβάθμιση του πολιτικού 
συστήματος και ανανέωση.

*Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών 
και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και του Τμήματος 

Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης του Πανε-
πιστημίου Λευκωσίας

Πολιτικό σύστημα και αποτελεσματικό κράτος

ΡΌΔΌΣ, ΚΑΣΤΕΛΌΡΙΖΌ, ΑΌΖ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΚΎΠΡΌΎ

ΛΑΘΗ, ΛΑΘΗ...

ΣΠΑΣΙΜΠΑ, ΣΕΡΓΚΕΙ ΤΑΒΑΡΙΤΣ!

Στις 9/9/20 διαβάσαμε στο «Olympia.
gr» ότι το περιβόητο «Οruc Reis» πλη-
σίαζε «απειλητικά» στη Ρόδο. Ασφαλώς 
και θα κινείται ο Τούρκος μέχρι και Ρόδο, 
καθ’όσον η περίεργη, το ελάχιστον, μερική 
οριοθέτηση των ΑΟΖ Ελλάδας-Αιγύπτου 
δεν καλύπτει την περιοχή από Ρόδο 
μέχρι Καστελόριζο, αλλά μόνον ό,τι πε-
ριλαμβάνεται στις 2 κόκκινες γραμμές 

του πιο κάτω χάρτη.
https://www.olympia.gr/ellada/tora-

plisiazei-apeilitika-stin-rodo-to-oruc-reis/
Για να είμαστε εποικοδομητικοί, 

οφείλουμε να επισημαίνουμε συνε-
χώς εκείνο που δεν κάνουν. Την άμεση 
ανάγκη οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών 
μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου, που αυτόματα 
θα καλύπτει και το Σύμπλεγμα Καστε-

λορίζου. Όπως εξήγησε σε πρόσφατο 
άρθρο του ο Δρ Νικόλας Ιωαννίδης (Δι-
δάκτωρ Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου),  
μπορούν. («Νομική ανάλυση Συμφωνίας 
οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής 
Ζώνης μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου», 
26/8/20 defenceredefined.com.cy).

Φανούλα Αργυρού
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

Τα λάθη των δημοσίων προσώπων 
πρέπει να υποδεικνύονται και αυτοί 
που τα διαπράττουν να τα παραδέ-
χονται και να αναφωνούν το mea 
culpa τους, αν θέλουμε να έχουμε 
έναν υγιή και σύγχρονο πολιτικό 
πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτής της 
διαπίστωσης, σχολιάζουμε:
- Ναι, ήταν λάθος η διαχείριση που 
έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
στο θέμα των πολιτογραφήσεων της 
περιόδου Χριστόφια, γιατί φάνηκε ότι 
εκβίαζε, ουσιαστικά, το ΑΚΕΛ, για να 
κάνει την πάπια μπροστά στις παρά-
τυπες χορηγήσεις «χρυσών διαβατη-
ρίων» της περιόδου Αναστασιάδη.
- Ναι, ήταν λάθος η προσπάθεια του 
Άντρου Κυπριανού να δαιμονοποι-
ήσει την έρευνα της Αστυνομίας για 

την πιθανή διαρροή των απορρήτων 
εγγράφων μέσα από τη Βουλή στο Αλ 
Τζαζίρα, με τη λαϊκίστικη ατάκα «ούτε 
στο πραξικόπημα δεν συμπεριφέρθη-
καν με αυτόν τον τρόπο στη Βουλή». 
Φάνηκε, έτσι, ότι υπερασπιζόταν, ή 
έστω δικαιολογούσε, αυτόν ή αυτούς 
που έκαναν τη διαρροή. Ήταν επίσης 
λάθος η παραπλάνηση που επιχείρη-
σε, λέγοντας ότι τα έγγραφα που πήγαν 
στη Βουλή περιείχαν μόνο το όνομα 
και τη χρονολογία γέννησης των αιτη-
τών, ενώ, όπως αποδείχθηκε από τα 
έγγραφα που παρέδωσε η ΕΔΕΚ (και 
μπράβο της) στην Αστυνομία, αυτά 
ανέρχονται σε χιλιάδες σελίδες.
- Ναι, ήταν λάθος και η απόφαση 
της ΚΑυβέρνησης για αναστολή της 
κατάταξης μερικών εκατοντάδων 

στρατευσίμων που εξασφάλισαν θέση 
σε βρετανικά πανεπιστήμια, για να 
γλιτώσουν τα αυξημένα δίδακτρα. 
Αφενός γιατί δημιουργείται αίσθημα 
αδικίας στους άλλους στρατεύσιμους 
και, αφετέρου, επειδή στέλνονται 
λανθασμένα μηνύματα σε μια περίοδο 
που η Τουρκία απειλεί τον Ελληνισμό 
με πόλεμο. Είναι κοινή πεποίθηση 
ότι τα λάθη πληρώνονται. Αλλά στην 
τελευταία περίπτωση, το λάθος θα το 
πληρώσουν αυτοί που δεν το διέπρα-
ξαν. Δηλαδή οι φορολογούμενοι, οι 
οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν 
667.000 ευρώ, για να προσληφθούν 
ΣΥΟΠ οι οποίοι θα καλύψουν το κενό 
που αφήνει η αναστολή κατάταξης των 
φοιτητών.

ΜΠΌΞΕΡ

Όπως και να το κάνουμε, ήταν ση-
μαντική η επίσκεψη του Υπουργού 
Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι 
Λαβρόφ, στην Κύπρο, τη συγκε-
κριμένη στιγμή. Πρώτα-πρώτα 
επιβεβαιώθηκαν οι διαχρονικά 
καλές σχέσεις των δύο χωρών, μετά 
τις σκιές που δημιουργήθηκαν από 
διάφορα γεγονότα, όπως η μικρή 
κρίση γύρω από την απόφαση της 
Μόσχας, στις αρχές Αυγούστου, 
να ακυρώσει τη συμφωνία απο-
φυγής διπλής φορολογίας με την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Τελικά το 
θέμα διευθετήθηκε και υπεγράφη 
και σχετική συμφωνία κατά την 
επίσκεψη Λαβρόφ. Στο Κυπριακό, η 
Λευκωσία είναι ικανοποιημένη από 
τις θέσεις που εξέφρασε ο Ρώσος 
Υπουργός Εξωτερικών, ειδικότερα 
για το θέμα της Αμμοχώστου και την 

ανάγκη κατάργησης των αναχρονι-
στικών εγγυήσεων. Για τις τουρκικές 
προκλήσεις στην Ανατολική Με-
σόγειο, ο Λαβρόφ δεν επιτέθηκε... 
λάβρος κατά της Τουρκίας, ούτε καν 
την κατονόμασε, αλλά είναι σαφές 
ότι αυτήν εννοούσε όταν έλεγε ότι «η 
Ρωσία θεωρεί απαράδεκτα οποια-
δήποτε βήματα που μπορούν να 
οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμά-
κωση της έντασης». Ας είναι. Δεν 
μας ενοχλεί που δεν κατονόμασε 
την Τουρκία. Αρκεί να πάρει ο ίδιος 
ένα τηλέφωνο τον Τσαβούσογλου 
(ή καλύτερα να πάρει ο Πούτιν τον 
Ερντογάν) και να του πει να σταμα-
τήσουν τα νταηλίκια και να συμπε-
ριφερθούν σαν πολιτισμένο κράτος. 
Πάντως, η προθυμία του Ρώσου 
ΥΠΕΞ για μεσολάβηση, με στόχο 
«να συμβάλουμε στην οικοδόμηση 

σχέσεων καλής γειτονίας, αν μας 
ζητηθεί αυτό από τους ενδιαφε-
ρόμενους», μάλλον θα μείνει στο 
στάδιο της προθυμίας, αφού το ένα 
ενδιαφερόμενο μέρος, που ακούει 
στο όνομα Τουρκία, δεν πρόκειται 
να ζητήσει κάτι τέτοιο. Όπως ήταν 
αναμενόμενο, ο κ. Λαβρόφ έριξε και 
τις «ροτσιές» του για τους Αμερικα-
νούς, εκφράζοντας δυσφορία για 
το γεγονός ότι πιέζουν άλλες χώρες 
(εννοούσε, βέβαια, την Κύπρο) για 
να ακολουθήσουν αντιρωσική ατζέ-
ντα. Ωστόσο, πέρα από τις «ροτσιές», 
δεν φαίνεται να ήγειρε επίσημα το 
θέμα στον Νίκαρο ή τον Νίκο. 
Γενικά, στο ερώτημα αν η επίσκεψη 
του αρχηγού της ρωσικής διπλωμα-
τίας υπήρξε επιτυχής, η απάντηση 
είναι... «ντα»!

ΚΎΠΡΌΦΡΕΝΗΣ

BIG BROTHER ΜΕ... 
ΠΌΛΙΤΙΚΌΎΣ!

Στο ανανεωμένο τηλεοπτικό 
Big Brother, που μεταδίδεται 
από το «Σίγμα», 17 άτομα 
έχουν συγκεντρωθεί σε ένα 
σπίτι, όπου θα παραμείνουν 
κλειστοί για 15 εβδομάδες. 
Κάμερες καταγράφουν, πάνω 
σε 24ωρη βάση, όσα κάνουνε 
και όσα λένε. Φανταστείτε, 
τώρα, ένα ανάλογο Big Brother 
με τους... πολιτικούς μας. Να 
τους κλείσουμε σε ένα σπίτι 
για 15 εβδομάδες, μ’ εμάς στον 
ρόλο του Big Brother, που θα 
παρακολουθούμε τη συμπερι-
φορά και τις αντιδράσεις τους. 
Αρχικά, οι πολιτικοί θα είναι 
πανευτυχείς, διότι θα είναι 
περιτριγυρισμένοι από... κάμε-
ρες και μικρόφωνα. Το όνειρο 
κάθε πολιτικού. Απ’ εκεί και 
πέρα, θα είναι ενδιαφέρον να 
δούμε κατά πόσον θα καταφέ-
ρουν να συμβιώσουν για ένα 
τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα 
χωρίς να αλληλοσπαραχθούν. 
Στο κανονικό Big Brother, οι 
παίκτες συμπεριφέρονται στα 
αρχικά στάδια προσεκτικά και 
επιφυλακτικά. Όσο, όμως, περ-
νά ο καιρός βγάζουν προς τα 
έξω τον πραγματικό τους εαυτό, 
ξεχνώντας ότι τους παρακολου-
θούν οι κάμερες σε κάθε τους 
κίνηση. Είναι η ώρα της αλή-
θειας για όλους. Έτσι και στο 
Big Brother με τους πολιτικούς. 
Ο παρατεταμένος εγκλεισμός 
τους στο σπίτι θα τους κάνει 
να «ξεγυμνωθούν» μπροστά 
στο τηλεοπτικό κοινό και να 
αποκαλύψουν το αληθινό τους 
πρόσωπο, τις πραγματικές τους 
απόψεις και όχι αυτές που 
καλύπτονται συχνά πίσω από 
σκοπιμότητες. Στο κανονικό Big 
Brother ο νικητής θα πάρει το 
έπαθλο των 100.000 ευρώ. Στο 
πολιτικό Big Brother θα κερδί-
σει εκείνος ο πολιτικός που θα 
αποδειχθεί λιγότερο εριστικός 
και περισσότερο συναινετικός, 
εκείνος που θα αντιμετωπίζει 
με ψυχραιμία και λογική κάθε 
πρόκληση και κάθε απρόοπτη 
κατάσταση, εκείνος που θα 
είναι ευθύς και ειλικρινής, 
εκείνος που θα κάνει την πιο 
αυστηρή αυτοκριτική και 
παραδοχή λαθών, με λίγα λόγια, 
εκείνος που θα συμπεριφερθεί 
ως έντιμος, ηθικός και ακέραι-
ος... Big Politician!  

ΜΠΌΞΕΡ

Διάλογος, αλλά
τι διάλογος;
Ένας  φανταστικός μελλοντικός διάλο-
γος Μητσοτάκη - Ερντογάν.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γεια σας, κύριε 
Πρόεδρε.
ΕΡΝΤΟΓΑΝ: Δεν είμαι Πρόεδρος. 
Οθωμανός αυτοκράτορας είμαι.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν έχω πρόβλημα. 
Ξέρω και κάποιους που νόμιζαν ότι 
είναι ο Μέγας Ναπολέων και τους 
μάζεψαν.
ΕΡΝΤΟΓΑΝ: Εμένα δεν μπορεί κανέ-
νας να με μαζέψει. 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Τέλος πάντων. 
Θες να ξεκινήσουμε να συζητάμε 
σοβαρά;
ΕΡΝΤΟΓΑΝ: Να ξεκινήσουμε, μπρε. 
Θα μιλήσω πρώτος εγώ κι όταν τελειώ-
σω, θα ξαναμιλήσω.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κι εγώ πότε θα 
μιλήσω;
ΕΡΝΤΟΓΑΝ: Όταν δεν θα έχεις τίποτε 
να πεις, εκτός από «έβετ» σε όσα θα έχω 
πει εγώ.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μα αυτός δεν είναι 
διάλογος. Είναι μονόλογος.
ΕΡΝΤΟΓΑΝ: Τι έχει ο μονόλογος; Μια 
χαρά είναι. Εγώ στην Τουρκία, όποιος 
έχει διαφορετική άποψη από τη δική 
μου, καταλήγει στο μπουντρούμι.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κάτω από τέτοιες 
συνθήκες, δεν μπορώ να συνεχίσω να 
κάθομαι στο τραπέζι μαζί σου.
ΕΡΝΤΟΓΑΝ: Αν φύγεις, θα σε κατηγο-
ρήσουν όλοι ότι δεν θέλεις διάλογο.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα μείνω μόνο αν 
δεχτείς να ακούσεις και τη δική μου 
άποψη.
ΕΡΝΤΟΓΑΝ: Έχεις πέντε δευτερόλε-
πτα να την πεις. Όσα χρειάζεσαι για να 
παραδεχτείς ότι «τα νησιά δεν έχουν 
υφαλοκρηπίδα».
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν θα πω ποτέ 
τέτοιο πράμα.
ΕΡΝΤΟΓΑΝ: Εντάξει. Το λέω εγώ. Και 
ό,τι λέω εγώ, γίνεται διεθνές δίκαιο.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Πολύ παράξενη άπο-
ψη για το διεθνές δίκαιο έχεις, Ταγίπ. 
Κανένας άλλος δεν συμφωνεί μαζί σου.
ΕΡΝΤΟΓΑΝ: Συμφωνώ εγώ με τον 
εαυτό μου και αυτό είναι που έχει 
σημασία.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Λυπούμαι, αλλά δεν 
μπορώ να συμμετέχω άλλο σ’ αυτήν 
την κωμωδία.
ΕΡΝΤΟΓΑΝ: Περίμενε, μπρε. Αν δεν 
σου αρέσει η κωμωδία, το γυρίζω 
αμέσως σε τραγωδία... 

ΚΎΠΡΌΦΡΕΝΗΣ

Ε, δεν 
θα τους 
πούμε και 
«κοπιάστε»!
Είμαστε φιλόξενοι, είμαστε πονό-
ψυχοι, είμαστε φιλάνθρωποι, αλλά 
δεν είμαστε και χάχες. Τα οργα-
νωμένα κυκλώματα μαζικής διο-
χέτευσης αλλοδαπών μεταναστών 
και προσφύγων στο ανοχύρωτο 
νησί μας και τα άνομα σχέδια 
αυτών που βρίσκονται πίσω τους, 
αν αφεθούν να συνεχίσουν ανενό-
χλητα τη δράση τους, το πρόβλημα 
των μεταναστευτικών ροών προς 
την Κύπρο θα καταστεί πραγμα-
τικά εφιαλτικό. Η Τουρκία μάς 
φορτώνει ήδη με μετανάστες, που 
έρχονται μέσω των κατεχομένων, 
ενώ τα τελευταία εικοσιτετράωρα 
σημειώνονται μαζικές αφίξεις 
και από τον Λίβανο. Η Κύπρος 
πρέπει να αμυνθεί όπως μπορεί 
σ’ αυτήν την στοχευμένη επίθεση 
που δέχεται. Ένας τρόπος είναι 
η επαναπροώθηση μεταναστών 
στη χώρα από την οποία ήρθαν, 
πράγμα που έχει αρχίσει να 
εφαρμόζεται. Μπορεί η Κίνηση 
για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό 
(ΚΙΣΑ) να έχει διαφορετική άποψη 
και να κατήγγειλε την Κυπριακή 
Δημοκρατία στο ΕΔΑΔ για «πα-
ράνομες επαναπροωθήσεις», αλλά 
ποια είναι η εναλλακτική λύση; 
Να στείλουμε στους διακινητές το 
μήνυμα «κοπιάστε παιδιά, είμαστε 
ανοιχτοί και σας περιμένουμε»; 
Και να δεχτούμε χιλιάδες νέους 
παράνομους μετανάστες, μπας και 
τσαντιστούν ο Δώρος Πολυκάρ-
που της ΚΙΣΑ και κάποιοι άλλοι 
που το παίζουν αντιρατσιστές; Το 
κέντρο φιλοξενίας μεταναστών 
Πουρνάρα είναι ήδη υπερπλήρες 
και η κατάσταση επιδεινώνεται 
με τα κρούσματα κορωνοϊού που 
εντοπίζονται εκεί. Η Κύπρος είναι 
το κράτος μέλος της ΕΕ με τους 
περισσότερους παράτυπους μετα-
νάστες, κατ’ αναλογίαν πληθυσμού. 
Δεν σηκώνει άλλους. Δεν είναι σε 
θέση να χειριστεί το ανθρωπιστικό 
πρόβλημα που δημιουργείται, 
καθώς και τα παράλληλα προ-
βλήματα κοινωνικής συνοχής και 
αυξημένης εγκληματικότητας με 
τη συμμετοχή αλλοδαπών (μόλις 
πρόσφατα έπεφταν και σφαίρες 
ανάμεσα στο ανυποψίαστο πλήθος, 
στον παραλιακό της Λεμεσού, σε 
φιλονικία αλλοδαπών). 
Την ίδια ώρα, ωστόσο, αποκαλύ-
πτεται και η τραγική και απαρά-
δεκτη άλλη όψη του νομίσματος, 
όπως καταγράφηκε πρόσφατα 
με τις καταγγελίες του Δημάρχου 
Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, για τις 
άθλιες συνθήκες διαμονής αλλοδα-
πών, τους οποίους εκμεταλλεύονται 
κυκλώματα ημεδαπών, καθώς 
και με την υπόθεση κακομεταχεί-
ρισης δύο αλλοδαπών σε μάντρα 
στη Λεμεσό. Περιπτώσεις για τις 
οποίες πρέπει να ντρεπόμαστε ως 
κοινωνία. 

ΜΠΌΞΕΡ
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ*

Οι καθημερινές ιαχές πολέμου της 
Τουρκίας δεν είναι αρκετές για να απο-
τρέψουν την πολεμική ατμόσφαιρα που 
έχει στηθεί στο εσωτερικό της αυτοκα-
ταστροφικής νήσου μας, γύρω από το 
θέμα των πολιτογραφήσεων. Κάποιοι 
επιμένουν να δίνουν την εντύπωση ότι 
πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου, 
ότι ο κυπριακός λαός δεν έχει άλλα 
ζητήματα που τον απασχολούν, ούτε 
οικονομική κρίση, ούτε κορωνοϊό, ούτε 
συνεχιζόμενη τουρκική εισβολή στην 
ΑΟΖ μας, ούτε επικείμενο εποικισμό 
των Βαρωσίων, ούτε αυξανόμενες ροές 

παράνομων μεταναστών, ούτε προβλή-
ματα στο ΓεΣΥ. Όσοι συντηρούν αυτόν 
τον αναβρασμό, για να αποκομίσουν 
κομματικά οφέλη ενόψει των βουλευ-
τικών εκλογών, διαπράττουν σοβαρό 
λάθος. Οι ευθύνες της Κυβέρνησης 
(που κυβερνά τον τόπο εδώ και επτάμι-
σι χρόνια) για τα λάθη και τις αστοχίες 
του προγράμματος των «χρυσών» 
διαβατηρίων είναι αυταπόδεικτες. 
Όπως αναντίλεκτο είναι και το γεγονός 
ότι δόθηκε η ευκαιρία σε επιτήδειους 
να εκμεταλλευθούν το πρόγραμμα και 
να επιδοθούν σε καταχρήσεις, πρά-

ξεις διαπλοκής και διαφθοράς και σε 
λαμογιές. Αλλά σε ένα πρόγραμμα, που 
εφαρμόστηκε βιαστικά και υπό την πί-
εση του κινδύνου κατάρρευσης της κυ-
πριακής οικονομίας, ήταν επόμενο να 
γίνουν και λάθη και να περάσουν από 
τις τρύπες οι λάτρεις της αρπαχτής. Το 
θέμα είναι τι γίνεται απ’ εδώ και πέρα. 
Μήπως οι αμαρτίες του παρελθόντος 
(από το 2008) πρέπει να οδηγήσουν 
στον ενταφιασμό του προγράμματος; 
Εμείς πιστεύουμε όχι. Το πρόγραμμα 
είναι αναγκαίο, αλλά πρέπει να τεθεί 
σε τελείως διαφορετική βάση ως προς 

τη διοχέτευση των εσόδων από τις 
πολιτογραφήσεις, αλλά και να υπάρχει 
δρακόντειος έλεγχος των αλλοδαπών 
που βαφτίζονται Κυπραίοι. Όσο για τις 
αμαρτίες που έχουν γίνει, ελπίζουμε ότι 
θα τις καταγράψει όλες στο δεφτέρι της 
η τετραμελής ερευνητική επιτροπή που 
διορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα. 
Μαζί με τους... αμαρτήσαντες, βεβαίως. 
Αν και, σύμφωνα με την παράδοση 
που επικρατεί στον τόπο, στο τέλος οι 
αμαρτίες είτε ξεχνιούνται είτε συγχω-
ρούνται, αφού... ουδείς αναμάρτητος!

ΚΎΠΡΌΦΡΕΝΗΣ

Θα πάει μακριά η βαλίτσα με τα διαβατήρια;
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Χίτλερ, δημοσιογράφοι, πολιτικοί και Ερντογάν...

Η πόλη του Ευαγόρα, εν μέσω 
στρατηγικών ανακατατάξεων

ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ενδιαφέρον 
αναμένουμε να μας έρθει 
στη Λευκωσία, για να το 

μελετήσουμε, ένα καινούργιο βιβλίο 
των εκδόσεων «Πόλις». Γραμμένο από 
τον Γάλλο δημοσιογράφο Ντανιέλ Σνε-
ντερμάν, με τίτλο «Βερολίνο 1933: Η 
στάση του διεθνούς Τύπου μπροστά 
στον Χίτλερ».

Γι’ αυτό το βιβλίο διαβάσαμε στο 
αθηναϊκό «Βήμα» της παρελθούσας 
Κυριακής, 6.9.2020, το σημείωμα του 
Νίκου Μπακουνάκη, ο οποίος έγραψε 
και τα εξής:

«Η έρευνα του Σνεντερμάν μάς 
δείχνει πόσο επικίνδυνη μπορεί να 
αποδειχθεί η λεγόμενη ‘επαγγελματική 
διαστροφή’. Διακόσιοι ξένοι δημο-
σιογράφοι ήταν διαπιστευμένοι στο 
Βερολίνο όταν ο Χίτλερ ανέβηκε στην 
εξουσία τον Ιανουάριο του 1933. Αλλά 
κανένας τους δεν προειδοποίησε την 
κοινή γνώμη της χώρας του γι’ αυτά 
που θα συνέβαιναν εκεί. Προτιμώντας 

το κυνηγητό της πληροφορίας, μια συ-
νέντευξη από τον Γκέμπελς ή και από 
τον ίδιο τον Χίτλερ έχασαν τη μεγάλη 
εικόνα. Επίκαιρο βιβλίο που διαβάζεται 
σαν μυθιστόρημα. Γιατί δεν είναι μόνο 
η ‘μιντιακή τύφλωση’ και η γενικότερη 
λειτουργία του Τύπου στον δυτικό κό-
σμο, τότε, αλλά και η καθημερινότητα 
μιας ελίτ, όπως εθεωρούντο οι ξένοι 
ανταποκριτές στη Γερμανία στα χρόνια 
1933-1941».

ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ μας ενδιαφέρον 
οφείλεται στο ότι: Τηρουμένων των 
αναλογιών, εδώ και χρόνια, μας απα-
σχολεί, με καταθλιπτικές διαπιστώσεις, 
σαφώς διατυπωμένες και σε αυτήν 
την ήδη πολλών δεκαετιών καθημε-
ρινή και ύστερα εβδομαδιαία στήλη 
«Ειρήσθω» της «Σημερινής», το μέγα 
κεφάλαιο της στάσης όχι μόνο των 
δημοσιογράφων της Κύπρου και της 
Ελλάδος, αλλά, κατά μείζονα λόγο, των 
διαδοχικών κυβερνήσεων Αθηνών 
και Λευκωσίας και των πολιτικών - 
κομματικών ηγεσιών αμφοτέρων των 
κρατών μας, απέναντι στον Ερντογάν. 
Επί 18 ήδη χρόνια μονοκράτορα πλέον 
της Τουρκίας. Με έναν σημαντικότατο 
συλλογισμό:

- ΕΑΝ ΕΓΚΑΙΡΩΣ, από το 2002, 
αφότου στην Τουρκία πρωτο-ανήλθαν 

στην εξουσία οι τουρκο-ισλαμιστές του 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το ΑΚΡ κόμ-
μα τους, οι δημοσιογράφοι και πολύ 
περισσότερο οι κυβερνώντες και όλοι 
οι άλλοι πολιτικοί Κύπρου και Ελλάδος 
διέθεταν τη στοιχειώδη οξυδέρκεια και 
την επάρκεια συναίσθησης του επιβε-
βλημένου τους καθήκοντος, εξιχνίαζαν 
έκτοτε, με πολιτική και μορφωτική 
ενάργεια, προς τα πού θα κατευθυ-
νόταν η νεο-οθωμανική στρατηγική 
του δήθεν «απρόβλεπτου» Ερντογάν, 
άλλη, εντελώς διαφορετική θα έπρεπε 
από τότε να ήταν η στάση των μεν και 
προπάντων η πολιτική των δε.

- Άλλη δηλαδή η επιβεβλημένη από 
τότε, εκ των πραγμάτων, προετοιμασία 
της στρατιωτικής, της διπλωματικής, 
της οικονομικής, της μορφωτικής ισχύ-
ος των δύο κρατών του Ελληνισμού, για 
την αντιμετώπιση και την αποτροπή 
της νεο-οθωμανικής βουλιμίας Ερ-
ντογάν στην Κύπρο, στο Αιγαίο, στη 
Θράκη, στην Ανατολική Μεσόγειο.

ΟΥΤΕ ΤΟ ΑΛΛΟΘΙ της άγνοιας 
δύνανται να επικαλεσθούν. Όφειλαν 
καθηκόντως να γνωρίζουν εγκαίρως. 
Όφειλαν προπάντων να είχαν μελετή-
σει αυθωρεί και παραχρήμα σε βάθος, 
και να πληροφορηθούν επαρκώς, «τι 
μέρος λόγου» ήταν ο θριαμβευτής των 

τουρκικών εκλογών του Οκτωβρίου 
2002 ισλαμιστής Ερντογάν με το ΑΚΡ 
του. Και η υπερβαίνουσα τον κεμαλι-
σμό νεο-οθωμανική στρατηγική που 
οραματιζόταν και διακήρυττε ότι θα 
υλοποιούσε.

- ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ άλλοθι επειδή: Από 
τον προηγούμενο χρόνο της ανόδου 
του Ερντογάν-ΑΚΡ στην εξουσία, δη-
λαδή το 2001, είχε ήδη κυκλοφορήσει 
στην Τουρκία το βιβλίο που έγραψε 
ο προβεβλημένος ως «στρατηγικός 
μέντορας του Ερντογάν», καθηγητής 
Αχμέτ Νταβούτογλου με τίτλο «Το 
Στρατηγικό Βάθος της Τουρκίας». 
Στις σελίδες του οποίου τα έλεγε όλα 
«με το νι και με το σίγμα». Δεν το... 
διάβασαν! Δεν έδειξαν το παραμικρό 
ενδιαφέρον. Κώφωση επέδειξαν αδι-
ατάραχτη, όταν τότε ειδοποιούσαν 
εγκαιρότατα και τεκμηριωμένα τον 
Ελληνισμό σε Κύπρο και Ελλάδα, οι 
εγκυρότεροι διαχρονικά τουρκολόγοι, 
όπως ο αείμνηστος Νεοκλής Σαρρής 
και άλλοι μελετητές και «γραφικοί» 
δημοσιογράφοι...

- ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ άλλοθι επειδή: Από 
το 2010 κυκλοφορεί άρτια μεταφρα-
σμένο στα Ελληνικά από τον Κωνστα-
ντινουπολίτη πανεπιστημιακό Νικόλαο 
Ραπτόπουλο, με την επιστημονική 

επιμέλεια του ζώντος τότε Νεοκλή 
Σαρρή, από τις εκδόσεις «Ποιότητα» 
το εν λόγω «Στρατηγικό Βάθος» του 
Νταβούτογλου, ο οποίος στο μεταξύ 
είχε προαχθεί πρώτα σε Υπουργό Εξω-
τερικών και κατόπιν σε Πρωθυπουργό 
του μονοκράτορα Ερντογάν προτού 
τελικά αποπεμφθεί επειδή... ο Κρόνος 
τρώει τα παιδιά του. Και πάλιν δεν το... 
διάβασαν! Δεν έδειξαν το παραμικρό 
ενδιαφέρον. Αμέλησαν νηπίως να το 
αξιοποιήσουν. Πέρα βρέχει στην Κα-
ραμανιά χιονίζει...

ΙΣΧΥΕΙ για την περίπτωση - τηρου-
μένων πάντα των αναλογιών - εκείνο 
που έγραψε μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο ο πρωθυπουργός της νίκης 
Ουίνστον Τσώρτσιλ για το βιβλίο του 
Αδόλφου Χίτλερ «Ο Αγών μου» - 
«Mein Kampf», που είχε εκδοθεί πριν 
ακόμα ανέλθει στην εξουσία το 1933 ο 
αρχηγός των Ναζί - σφαγέας της οικου-
μένης: «Οι ιθύνοντες στρατιωτικοί και 
πολιτικοί των συμμαχικών δυνάμεων 
έπρεπε να μελετήσουν προσεκτικά το 
βιβλίο του Χίτλερ “Mein Kampf”. Όλα 
βρίσκονταν εκεί μέσα. Αυτό ήταν το νέο 
Κοράνιο της πίστης και του πολέμου, 
πομπώδες, πολύλογο, άμορφο αλλά 
βαρυσήμαντο στο μήνυμά του»...

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ κυκλοφόρησε 

στην Κύπρο και το νέο βιβλίο του Κώ-
στα Ν. Χατζηκωστή, από τις εκδόσεις 
«Γερμανός», με τίτλο «Η Τουρκία πο-
λιορκεί Κύπρο, Αιγαίο, Θράκη». Μά-
χιμος κι ακάματος αρθρογράφος από 
το 1960, ο επικεφαλής της εφημερίδας 
«Σημερινή» και του Συγκροτήματος 
ΔΙΑΣ, έχει το διαχρονικό θλιβερό προ-
νόμιο ότι από την δεκαετία του ’60 
με τη θουκυδίδεια αρθρογραφία του 
προέλεγε (εις ώτα μη ακουόντων) όσα 
έχει υποστεί έκτοτε η Κύπρος και ο Ελ-
ληνισμός από την Τουρκία. Τα έγραφε 
στυγνά, πεντακάθαρα, τεκμηριωμένα, 
απευθυνόμενος προς τους διαδοχι-
κώς κυβερνήσαντες εν Λευκωσία και 
εν Αθήναις και προς τους περί άλλα 
τυρβαζόμενους πολιτικούς και πολί-
τες. Το αποδεικνύει η ανθολογία των 
άρθρων του και στο καινούργιο του βι-
βλίο και γεννάται ο εξής συλλογισμός: 
Αρθρογραφούσε επί όλων των επτά 
Προέδρων της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, Μακαρίου, Κυπριανού, Βασιλεί-
ου, Κληρίδη, Τάσσου, Χριστόφια και 
του νυν Αναστασιάδη. Εάν έστω και 
ένας εκ των εφτά ΠτΔ διόριζε αμισθί 
τον Χατζηκωστή σύμβουλό του (μισή 
ώρα το πρωί και μισή ώρα το βράδυ 
καθημερινά), άλλη θα ήταν ίσως και 
καλύτερη η τύχη της Κύπρου...

Οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις, ευρισκόμενες 
εν μέσω διαδικασιών, όχι μόνο εμπέδωσης της 
κατοχικής παρουσίας τους στη μεγαλόνησο, αλλά 

και προβολής στρατηγικής ισχύος στο ευρύτερο διεθνές 
περιβάλλον ασφάλειας, αναγγέλλουν την πρόθεσή τους 
για δημιουργία ναυτικής βάσης στην πόλη του Ευαγόρα, 
Αμμόχωστο ή στο Τρίκωμο, γενέτειρα του θρυλικού αρ-
χηγού της ΕΟΚΑ, Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή.

Η επιλογή τό-
που και χώρου 
από την Άγκυρα, 
πέραν του γεγονό-
τος ότι προδήλως 
εξυπηρετεί τα γε-
ωστρατηγικά της 
συμφέροντα στη 
θαλάσσια και 
όχι μόνο περιοχή 
της Κύπρου, πα-
ραπέμπει επίσης 
σημειολογικά και 
στο γεγονός πως 
η Τουρκία δια-
χρονικά προχω-
ρεί σε επιλογές 
που εμπεριέχουν 
ιστορικές και πολι-
τιστικές εν προκει-
μένω αναφορές, 
ε π ι χ ε ι ρ ώ ν τ α ς 
τοιουτοτρόπως 
να πλήξει ή και να 
ακυρώσει το ιστο-
ρικό περιεχόμενο 
που ενυπάρχει και 
εκπέμπεται σε 
τόπο και πολιτικό 
πλαίσιο. 

Ταυτόχρονα, η 
Τουρκία διαδηλώ-
νει εμπράκτως 
και στους πλέον 

εύπιστους Έλληνες της Κύπρου πως δεν προτίθεται να 
επιστρέψει καμιά πόλη ή κανένα χωριό που κατέλαβε διά 
των όπλων το 1974, ακυρώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
την ούτω καλούμενη «αμμοχωστοποίηση» του κυπρια-
κού προβλήματος, που αναφέρεται στις ψευδαισθήσεις 
και προσδοκίες μερίδας των Ελλήνων της Κύπρου για 
επιστροφή της Αμμοχώστου.

Η επιλογή του χρόνου εκδήλωσης της πρόθεσης της 
Άγκυρας να δημιουργήσει ναυτική βάση στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Αμμοχώστου παραπέμπει σε τουρκικό 
σχεδιασμό που αφορά όχι μόνο στο γεγονός της υπο-
γράμμισης του ότι η Τουρκία θα συνεχίσει ακώλυτα να 
πραγματοποιεί γεωτρήσεις εντός της κυπριακής ΑΟΖ, 

υποστηριζόμενες εν προκειμένω από την κατά ανωτέρω 
ναυτική βάση, αλλά ταυτόχρονα επιχειρεί να αναδείξει 
την εικόνα μιας ισχυρής ναυτικής δύναμης εν μέσω ενός 
διεθνούς παιγνίου αντιπαρατιθέμενων κρατικών οντοτήτων 
σε θαλάσσιες ζώνες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το 
γεγονός δε της στρατηγικής σύμπραξης Ελλάδος - Γαλλίας 
και Κύπρου - Γαλλίας αντιστοίχως, αλλά και Αιγύπτου 
- Ελλάδος, οικοδομεί ένα παζλ αντιπαραθέσεων που επι-
τείνει την πρόθεση της Τουρκίας για τη δημιουργία τής 
εν προκειμένω ναυτικής βάσης.

Στο κατά τα ανωτέρω διαμορφούμενο παζλ ενός άξονα 
δυνάμεων που συναντώνται συνεργαζόμενες ή και αντι-
παρατιθέμενες γύρω από τη μεγαλόνησο, την κατά Henry 
Kissinger και «αβύθιστο αεροπλανοφόρο», η Αθήνα ούσα 
η πλέον συναφής προς την ιστορία και τον πολιτισμό 
της Κύπρου, εμφανίζεται να λειτουργεί διστακτικά ως 
προς τους θεμιτούς βηματισμούς της, που εκτείνονται 
στην αναγκαιότητα οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ των δυο 
κρατών του Ελληνισμού.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα εκπέμπει τα λάθος 
μηνύματα, τόσο στην Τουρκία, όσο και διεθνώς, καθώς η 
υποχρέωση των Αθηνών για εφαρμογή των δικαιωμάτων 
της στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας πραγ-
ματώνεται ατελώς πλήττουσα την ελληνική αξιοπιστία, 
αλλά και τη διεθνή παράσταση της χώρας ως δύναμης 
ευθύνης και αποφασιστικότητας. 

Υπογραμμίζεται εν προκειμένω πως η παρούσα διε-
θνοπολιτική συγκυρία που αναφέρεται στις υφιστάμενες 
εξαιρετικού επιπέδου σχέσεις της Ελλάδος, όπως και της 
Κύπρου με την Αίγυπτο του στρατηγού Σίσι, αλλά και 
με το Ισραήλ αντιστοίχως, ενώ παράλληλα εκδηλώνεται 
έμπρακτη και μηνυματικά ισχυρή στήριξη των ΗΠΑ στη 
Λευκωσία διά της άρσης του εμπάργκο για αγορά όπλων, 
παρουσιάζεται ως κρίσιμη ευκαιρία για την οριοθέτηση 
ΑΟΖ μεταξύ των δυο χωρών και την κατ’ αυτόν τον τρόπο 
ολοκλήρωση του γεωστρατηγικού και ενεργειακού παζλ 
του αγωγού EastMed. 

Σε  παρόντα χρόνο και με την παρατεταμένη τουρκική 
επιθετικότητα εναντίον Ελλάδος και Κύπρου να ακολου-
θείται από τη γερμανική πρωτοβουλία «διαιτησίας» μεταξύ 
των δύο αντιπαρατιθέμενων, κατά τη γερμανική λογική, 
μερών, εκπέμπεται διαστρεβλωμένα η παράσταση, όπου 
στο ενδεχόμενο που η Ελλάδα προχωρήσει στην κατά 
τα διεθνοπολιτικά δεδομένα οφειλόμενη και απολύτως 
νόμιμη κίνηση οριοθέτησης ΑΟΖ με την Κύπρο, αυτό 
θα μπορούσε να εκληφθεί ως υπονομεύουσα τη «δια-
μεσολαβητική» εν προκειμένω πρωτοβουλία.

Η ανωτέρω συνθήκη αποτελεί μια μεροληπτική προς 
την Τουρκία κατασκευή του Βερολίνου, την οποία η Ελλάδα 
σήμερα οφείλει και μπορεί να αγνοήσει υπερβαίνοντάς 
την, διά της κατά ταύτα σύναψης με την Κυπριακή Δημο-
κρατία συνθήκης οριοθέτησης κοινών θαλασσίων ζωνών 
κατ’ εφαρμογήν του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. 

*Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο
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ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Σε  παρόντα χρόνο και με 
την παρατεταμένη τουρκική 

επιθετικότητα εναντίον 
Ελλάδος και Κύπρου να 

ακολουθείται από τη 
γερμανική πρωτοβουλία 
«διαιτησίας» μεταξύ των 
δύο αντιπαρατιθέμενων, 

κατά τη γερμανική λογική, 
μερών, εκπέμπεται 
διαστρεβλωμένα η 

παράσταση, όπου στο 
ενδεχόμενο που η Ελλάδα 
προχωρήσει στην κατά τα 
διεθνοπολιτικά δεδομένα 
οφειλόμενη και απολύτως 
νόμιμη κίνηση οριοθέτησης 

ΑΟΖ με την Κύπρο, αυτό 
θα μπορούσε να εκληφθεί 

ως υπονομεύουσα τη 
«διαμεσολαβητική» εν 

προκειμένω πρωτοβουλία

Το αντιτουρκικό μέτωπο 
είναι η ισχυρότερη 

απάντηση στην 
τουρκική πειρατεία. 
Να μετεξελιχθεί σε 

στρατιωτικές συνεργασίες 
και αμοιβαιότητα 

αλληλεγγύης. Η πολιτική 
Macron και η ισχύς της 
Γαλλίας με τη δύναμη 

αποτροπής των Ελληνικών 
Ενόπλων Δυνάμεων 

διασώζουν το τρωθέν 
γόητρο της Ε.Ε.

Η «Pax Mediterranea» και γιατί ο Πρόεδρος
Macron υποστηρίζει την Ελλάδα και την Κύπρο

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο στρατηγός Ντε 
Γκωλ κωδικοποίησε και υλοποίησε ένα τρίπτυχο 
γαλλικής στρατηγικής, το οποίο ακολουθείται 

πιστά απ’ όλους τους Γάλλους Προέδρους: - Ανεξαρτη-
σία του κράτους. - Προσπάθεια επίτευξης των γαλλικών 
εθνικών στόχων διά της διπλωματίας και, προπάντων, διά 
της ισχύος. Έτσι ο στρατηγός μερίμνησε ώστε η Γαλλία 
να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. - Απόρριψη κάθε εξωτε-
ρικής κηδεμονίας.

Σε αυτό το πλαίσιο πολιτικής, ο Ντε Γκωλ εστίασε σε μια 
διαχρονική στρα-
τηγική, η οποία 
αποβλέπει στο «με-
γαλείο της Γαλλί-
ας» («La grandeur 
de la France»). 
Υπό τα σημερινά 
δεδομένα του δι-
εθνούς άναρχου 
συστήματος και 
της ανυπαρξίας 
ισχυρού δρώντος 
ως αποδεκτού και 
ικανού ηγεμόνα 
να ρυθμίσει τις 
διεθνείς σχέσεις, 
η στρατηγική της 
Γαλλίας υλοποι-
είται και από τον 
πρόεδρο Macron, 
ως έμπρακτη 
επιβεβαίωση της 
ισχύος και της θέ-

σεως της χώρας στην Ευρώπη και στον κόσμο. 
Το Παρίσι επιδιώκει έντονα μία Pax Mediterranea 

επειδή αυτή εξυπηρετεί και τα δικά του εθνικά συμφέρο-
ντα, που απειλούνται από τον Τούρκο πειρατή σε πολλά 
μέτωπα: Στη Λιβύη, στην Αν. Μεσόγειο, στη Συρία, στη 
Βόρεια Αφρική. Η τουρκική απειλή εξικνείται κυρίως 
προς την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τον 
Λίβανο, με προεκτάσεις μέχρι τη Σαουδική Αραβία και τα 
Αραβικά Εμιράτα. Ο Πρόεδρος Macron έχει διαπιστώσει 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αδυνατεί να ασκήσει μιαν ενιαία 
εξωτερική πολιτική αντιμετώπισης περιφερειακών και 
διεθνών κρίσεων που την επηρεάζουν αμεσότατα.

Ο γαλλογερμανικός άξονας, παρά τις εκατέρωθεν 
διαβεβαιώσεις Παρισίων-Βερολίνου, δεν φαίνεται να 
λειτουργεί ως ισχυρός παρεμβατικός εμβρυουλκός σε 
κρίσεις. Το ΝΑΤΟ είναι «κλινικά νεκρό», κατά την ορθή 
απόφανση του Γάλλου Προέδρου. Ασκείται μόνο σε εκ-
κλήσεις για συμβιβασμό και διάλογο. Από την άλλη, οι 
ΗΠΑ υποχώρησαν από την Αν. Μεσόγειο και τη Μέση 
Ανατολή. Η προσοχή και η ανησυχία τους εστιάζεται 
στην αποθηρίωση της Κίνας. Έτσι, η απραξία της ΕΕ και η 
υποχώρηση των ΗΠΑ δημιούργησαν ένα σοβαρό γεω-
στρατηγικό κενό, που ενθαρρύνει και αποθηριώνει έναν 
ασύδοτο τουρκικό αναθεωρητισμό. 

Η Ρωσία, η οποία λειτουργεί δύο ισχυρές αεροναυτικές 
βάσεις στη Συρία, θα ήταν πανευτυχής από έναν πόλεμο 
Ελλάδος-Τουρκίας, ο οποίος θα διέλυε την ΝΑ πτέρυγα 
του ΝΑΤΟ και θα ανέτρεπε άρδην τα δεδομένα ισχύος 
στη Μεσόγειο. Μέσα σε αυτό το άκρως πολεμικό περι-
βάλλον, η Γαλλία ανέλαβε να διαδραματίσει ρόλο δύναμης 
αποτροπής και σταθερότητας στην πιο εύφλεκτη περιοχή 
του κόσμου. Οι καλύτεροι σύμμαχοί της είναι η Ελλάδα 
και η Κύπρος, οι οποίες υφίστανται την επιθετικότητα του 
Τούρκου πειρατή, όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος. 

Είναι σημαντικό ότι οι Ισραηλινοί σήμερα θεωρούν 
την Τουρκία μεγαλύτερο κίνδυνο από το Ιράν. Πρό-
σφατα έχει σχηματοποιηθεί ένας άτυπος αλλά ισχυρός 
αντιτουρκικός άξονας, με επικεφαλής τη Γαλλία. Αυτός 
περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ, την 
Αίγυπτο, τα Ην. Αραβικά Εμιράτα, τη Σ. Αραβία, εν μέρει 
την Ιταλία. Έναντι της αναθεωρητικής, νεο-οθωμανικής 
Τουρκίας και ειδικά του Ερντογάν, ο πρόεδρος Macron 
έχει υιοθετήσει μια σκληρή γραμμή.

Ο Τούρκος Πρόεδρος, εκμεταλλευόμενος την απραξία 
της ΕΕ, την υποχώρηση των ΗΠΑ και τους ανάρμοστους 
δεσμούς του με τον πρόεδρο Τράμπ, τις σχέσεις του με 
τη Γερμανία, τη Ρωσία και την Κίνα, προκαλεί ευθέως τα 
γαλλικά συμφέροντα: Στη Βόρεια και σε όλη την Αφρι-
κή, ειδικά στη Λιβύη, στη Συρία και στην Αν. Μεσόγειο. 
Αυτές οι συγκυρίες ευνόησαν την ανάπτυξη στενότατων 
σχέσεων της Ελλάδος και της Κύπρου με τη Γαλλία, ειδικά 
στον αμυντικό τομέα. 

Γιατί ο Πρόεδρος Macron υποστηρίζει την Ελλάδα 
και την Κύπρο; Όχι μόνο για λόγους πώλησης οπλισμού, 
όπως θα έλεγε κάποιος. Κυρίως, επειδή Αθήνα και Λευ-
κωσία έδωσαν την ευκαιρία στη Γαλλία να επιστρέψει ως 
η μοναδική αξιόπιστη ευρωπαϊκή δύναμη σταθερότητας 
και αποτροπής στη Μεσόγειο. Ο Γάλλος Πρόεδρος είναι 
ξεκάθαρος: Δεν θα επιτρέψει στις νεο-οθωμανικές ονει-
ρώξεις του Ερντογάν να κυριαρχήσουν σε μια περιοχή 
όπου πρέπει να προεξάρχει η σταθερότητα, η ειρήνη, η 
συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας. 

Η σύνοδος των εφτά χωρών της ΕΕ της Μεσογείου, 
στην Κορσική, την περ. Πέμπτη, έστειλε ένα ηχηρό μή-
νυμα προς την πειρατική Τουρκία: Να σταματήσει τις 
παράνομες προκλήσεις. Να σεβαστεί το Διεθνές και το 
Δίκαιο της Θάλασσας. Να αποσύρει το πολεμικό ναυτικό. 
Να τερματίσει τις εισβολές στην ελληνική υφαλοκρηπίδα 
και στην Κυπριακή ΑΟΖ. Διαφορετικά θα υποστεί σοβα-
ρές κυρώσεις και επιπτώσεις στην ενταξιακή πορεία της.   

Το αντιτουρκικό μέτωπο είναι η ισχυρότερη απάντηση 
στην τουρκική πειρατεία. Να μετεξελιχθεί σε στρατιωτικές 
συνεργασίες και αμοιβαιότητα αλληλεγγύης. Η πολιτική 
Macron και η ισχύς της Γαλλίας με τη δύναμη αποτροπής 
των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, διασώζουν το τρωθέν 
γόητρο της ΕΕ. Έναντι της αλητείας και της πειρατείας 
της Τουρκίας ισχύει η δήλωσή Macron (20.8.2020): 
«Σε ό,τι αφορά την κυριαρχία στη Μεσόγειο, πρέπει να 
είμαι συνεπής σε λόγια και έργα. Οι Τούρκοι μόνο αυτό 
υπολογίζουν και σέβονται». Δηλαδή, τη γαλλική ισχύ και 
την πολεμική ετοιμότητα της Ελλάδος.     

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ

13.09.2020
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