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Ενώ οι Τούρκοι είναι προκλητικοί 
και ανυποχώρητοι, αυθάδεις και 
υβριστικοί, ο Αβέρωφ Νεοφύτου 

κλέβει τη δόξα τού εξευμενισμού και 
των ψευδαισθήσεων από τον Άντρο 
Κυπριανού και ισχυρίζεται ότι είναι 
πρωτοφανής η κινητικότητα στο Κυ-
πριακό.  Όταν προ της κρίσης ρωτήθηκε 
σχετικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
στο Εθνικό Συμβούλιο, απάντησε: Η 
μόνη κινητικότητα που βλέπω είναι ο 
τουρκικός στόλος που πλέει στις θά-
λασσές μας! Ορθώς, λοιπόν, γίνεται 
λόγος για κινητικότητα και μάλιστα 
κλιμακούμενη. Η οποία, όμως, δεν 
σχετίζεται με πρωτοβουλία βιώσιμης 
λύσης. Το αντίθετο. Αποτυπώνει την ισχύ 
του τουρκικού στόλου και των κανονι-
οφόρων, με απώτερο στόχο, ακόμη και 
αν αρχίσει ο διάλογος, να οδηγηθούμε 
στη νομιμοποίηση των τετελεσμένων της 
εισβολής. Στην παράδοσή μας και στη 
διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 2 ///
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Το παιχνίδι των κυρώσεων, 
που τείνει να χαθεί

• Η ΕΦ έχει 
διαχρονικό κατάλογο 
αγοράς εξοπλισμών, 
αλλά βρίσκεται στο 
σημείο, που απλώς 
κάνει συντήρηση, 
πλην της εξαίρεσης 
των «Έξοσετ», οι 

οποίοι  θα έρθουν το 
2023

• Κατάλογος 
όπλων αξιόπιστης 
αποτροπής 

• Γιατί οι Κυβερ-
νήσεις δεν επένδυ-
σαν στην άμυνα 

• Γιατί βρίσκεται 
σε κακή κατάσταση η 
ΕΦ και οι επιπτώσεις

• Ανάπτυξη 
τεχνολογίας και τα 
αμυντικά προγράμ-
ματα της ΕΕ     
ΣΕΛΙΔΑ /// 4

Οι κυρώσεις από την ΕΕ επί 
της Τουρκίας βρίσκονται 
υπό μελέτη. Ένα βήμα 

της Άγκυρας, όμως, μπορεί να 
την σώσει από την επιβολή τους, 
ανεξαρτήτως του ποιες θα είναι οι 
κυρώσεις  αυτές.

Μία νέα κίνηση τακτικής της 
Άγκυρας, που θα εκληφθεί ως 
καλής θελήσεως, θα  δώσει κατά 
πάσα πιθανότητα το άλλοθι για 
τη μη επιβολή κυρώσεων, αφού 
θα αρχίσει ένας διάλογος με την 

Ελλάδα, υπό την σκιά όμως της 
συνεχούς τουρκικής απειλής. 

Άλλωστε, η Τουρκία το λέει 
ξεκάθαρα: Ακόμη και αν αρχίσει 
διάλογος, δεν υποχωρεί από τις βα-
σικές της θέσεις. 

Ταυτοχρόνως, θα πρέπει να 
επισημανθούν τα εξής: 

1. Η Ελλάδα θα πρέπει να 
αναμένει τι είδους κυρώσεις θα ει-
σηγηθεί η Επιτροπή και αν… Γίνεται 
λόγος για κυρώσεις κατά τομείς.  

2. Η Κύπρος έχει ήδη στα χέρια 

της το νομικό πλαίσιο για τις κυρώ-
σεις και μπορεί, αν το επιθυμεί, να 
ζητήσει νέες επί της Άγκυρας κυ-
ρώσεις, αφού πρώτα εφαρμοστούν 
οι ήδη εγκριθείσες από τον Ιούνιο. 

Το «Ορούτς Ρέις» μπορεί να έχει 
αποσυρθεί επί του παρόντος, όμως 
το «Γιαβούζ» βρίσκεται στο οικό-
πεδο 6 και το «Μπαρμπαρός» στ’ 
ανοικτά της Αμμοχώστου. 

Οι Γερμανοί, όπως και άλλοι, δεν 
επιδιώκουν τις κυρώσεις αλλά τον 
διάλογο, ο οποίος είναι και θέση 

της Ελλάδας, διότι η Αθήνα είναι 
αυτή που ζήτησε τη διαμεσολάβηση 
του Βερολίνου. Αληθές είναι ότι 
υπάρχουν κράτη μέλη που επιθυ-
μούν την αποφυγή της επιβολής 
κυρώσεων επί της Τουρκίας, διότι 
δεν έχουν λόγο να έρθουν σε αντι-
παράθεση μαζί της. Από την άλλη, 
η Ελλάδα φορτώνει την ευθύνη 
της επιβολής ή όχι κυρώσεων στην 
Επιτροπή, για να μπορεί να ενερ-
γήσει αναλόγως και εσωτερικά και 
διεθνώς. 

Στο ψυγείο ο σχεδιασμός εξοπλισμών 
αποτροπής και ασφάλειας    

Η Κύπρος έχει στα χέρια της το 
νομικό πλαίσιο για τις κυρώσεις 
και μπορεί να ζητήσει νέες επί της 
Τουρκίας κυρώσεις, αφού πρώτα 
εφαρμοστούν οι ήδη εγκριθείσες 
από τον Ιούνιο
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Όταν δεν έχεις σχέδιο Β’ και 
όταν δεν προχωρείς σε αυτοκρι-
τική, όταν δεν μπορείς ν’ αντι-
ληφθείς ότι οι Τούρκοι θέλουν 
είτε με διάλογο είτε με πόλεμο 
την εξαφάνισή σου, καταφεύγεις 
σε λαϊκισμούς. Και ονειρεύεσαι 
τους εφιάλτες του Κραν Μοντα-
νά. Εδώ, μάλιστα, εγείρεται ένα 
ουσιώδες ερώτημα: Όταν τότε, 
που ήταν και ο μήνας του μέλι-
τος με τον Ακιντζί στο απόγειό 
του, δεν εξευρέθη λύση, πώς θα 
εξευρεθεί τώρα, μετά τις λεγόμε-
νες εκλογές των κατεχομένων, 
όταν ο Ερντογάν απειλεί θεούς 
και δαίμονες; Εκτός και αν θα 
προσφερθούν και πάλι δώρα 
στον  Σουλτάνο… Τι έμεινε, όμως, 
να του δώσουν εκτός από την 
κυριαρχία μας, το φυσικό αέριο 
και τα κλειδιά του κράτους μας; 

Η σύγχυση είναι πλήρης. Ο 
ένας μιλά για το τέλος του εξευ-
μενισμού και ο άλλος προωθεί 
τον εξευμενισμό. Ο Πρόεδρος 
κρατά όλα τα σχοινιά. Από τη μια 
δηλώνει προς τους Ευρωπαίους 
ότι θα πρέπει να τελειώσει ο 
κατευνασμός και να επιβληθούν 
αποτρεπτικές και τιμωρητικές 
κυρώσεις στην Τουρκία και από 
την άλλη δηλώνει έτοιμος να 
συνεχίσει, μέσα από διάλογο 
κωφών, την πολιτική εκείνη που 
τους καλεί να τερματίσουν! Δη-
λαδή, ζητούμε από τους εταίρους 
μας να επιβάλουν  κυρώσεις 
στην Τουρκία και να τα τσου-
γκρίσουν μαζί της, για να πάμε 
εμείς σε νέο μήνα του μέλιτος 
και  συνομιλίες. Ποιους κοροϊ-
δεύουμε τελικά; Τους Ευρωπαί-
ους ή τους εαυτούς μας; Πάντως, 
όχι τους Τούρκους, οι οποίοι 
είναι  ξεκάθαροι:  Αξιώνουν 
κατάργηση της Συνθήκης της 
Λωζάννης και θέλουν τα νησιά 
του Αιγαίου, την Κύπρο και το 
φυσικό αέριο. Αρχικά αναφέ-
ρονται σε συνεκμετάλλευση. 
Στο τέλος δεν θα μας αφήσουν 
σταγόνα! 

Χωρίς ισχύ και κόστος επί της 
Τουρκίας, ούτε λύση στο Αιγαίο 
υπάρχει ούτε στο Κυπριακό. 
Εκτός και αν κάποιοι αποφάσι-
σαν ότι δεν υπάρχει   δοσης. Να 
το πουν όμως ντόμπρα και να μην 
κρύβονται πίσω από τη δήθεν 
«λύση», δηλαδή τη διάλυση και 
να πανηγυρίζουν για μια νέα κινη-
τικότητα, η οποία  μπορεί να έχει 
όντως αποτέλεσμα: Να παραδοθεί 
η κεφαλή της Κύπρου επί πίνακι 
στα επινίκια του Σουλτάνου το 
2023, όταν θα ανακηρύξει εαυτόν 
ως τον νέον Ατατούρκ… 

... Συνέχεια από σελίδα 1
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ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕ-
ΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΌΣΌΧΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΌΥ 
ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ ΤΌ ΕΠΌΜΕΝΌ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ

 

Η αυξητική τάση που καταγράφουν 
τα κρούσματα του κορωνοϊού 
διεθνώς το τελευταίο διάστημα 

επιβεβαιώνει τις ανησυχίες των επιστη-
μόνων για έξαρση του ιού κατά τη φθινο-
πωρινή περίοδο και μας υπενθυμίζει ότι 
η λήξη του συναγερμού θα σημάνει μόνον 
όταν καρποφορήσει η τιτάνια προσπάθεια 
παρασκευής του εμβολίου. Η απότομη 
έξαρση της πανδημίας σε αρκετές χώρες 
καταδεικνύει πόσο ευμετάβλητα είναι τα 
δεδομένα και πόσο γρήγορα μπορεί να 
επιδεινωθεί η επιδημιολογική εικόνα, 
όσο καλή και αν είναι.

Η κατάσταση στην Κύπρο παραμένει 

σε ικανοποιητικά επίπεδα και ενδεχομέ-
νως να είναι εξαιρετική σε σύγκριση με 
άλλες χώρες. Δυστυχώς,  όμως, το μόνο 
σίγουρο που μας έχει διδάξει αυτός ο αό-
ρατος εχθρός είναι ότι δεν επιτρέπει τον 
εφησυχασμό. Αντιθέτως, όπως γνωρίζουμε 
πολύ καλά, εκμεταλλεύεται τη χαλάρωση 
και εξαπλώνεται με αστραπιαία ταχύτητα 
εκεί όπου τα μέτρα προστασίας είναι ανε-
παρκή και η τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων ελλειμματική.

Η στρατηγική μας για την αντιμετώπιση 
του κορωνοϊού έχει αποδειχθεί αποτελε-
σματική και αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο υιοθετείται από αρκετές άλλες χώρες. 
Η προσπάθειά μας στηρίζεται στους εξής 
πυλώνες: Εντοπισμός και περιορισμός των 
κρουσμάτων, σχολαστική ιχνηλάτηση για 
ανακοπή εξάπλωσης του ιού, συνεχείς 
έλεγχοι στην κοινότητα και στις πύλες 
εισόδου και τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων. Οι δραστικοί περιορισμοί 
που υποχρεωθήκαμε να επιβάλουμε στο 
πρώτο κύμα της πανδημίας έχουν αρθεί και 
τα περιοριστικά μέτρα, που παραμένουν, 
στόχο έχουν τη διατήρηση της πολύ καλής 
επιδημιολογικής εικόνας, την οποία πετύ-
χαμε μαζί μετά από επώδυνες στερήσεις.

Η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία 
και χιλιάδων επαγγελματιών στην εργασία 
τους, σε συνδυασμό με την επικείμενη 
αλλαγή της θερμοκρασίας, αυξάνουν τον 
συγχρωτισμό σε κλειστούς χώρους και 

δημιουργούν συνθήκες,  οι οποίες ευνο-
ούν την εξάπλωση του ιού. Ως εκ τούτου 
απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή προσοχή 
για την αντιμετώπιση της άγνωστης κα-
τάστασης που επιφυλάσσει το επόμενο 
διάστημα. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι το 
σύστημα υγείας είναι έτοιμο, οι επαγγελ-
ματίες υγείας βρίσκονται σε ετοιμότητα 
και διαθέτουμε επικαιροποιημένο πλάνο 
διαχείρισης τυχόν νέου κύματος, σε συ-
νεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 
υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας μαζί 
με τις υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες πα-
ραμένουν σε εγρήγορση για τη διαχείριση 
της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης. 
Η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και η 
περιφρούρηση του συστήματος υγείας, 
ώστε να μπορέσει να προστατεύσει τις 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, πα-
ραμένει η κορυφαία προτεραιότητά μας.

Τα κρούσματα των τελευταίων ημερών 
μάς ανησυχούν ιδιαίτερα. Η αύξηση των 
αλυσίδων μετάδοσης και ιδιαίτερα οι πο-
λυάριθμες στενές επαφές κρουσμάτων, 
που εντοπίζουν οι ιχνηλάτες της Μονά-
δας Επιδημιολογικής Επιτήρησης, είναι 
τεκμήρια ελλιπούς τήρησης των μέτρων 
αυτοπροστασίας στο οικογενειακό, το επαγ-
γελματικό και το κοινωνικό περιβάλλον. 
Για τον λόγο αυτό απευθύνω αγωνιώδη 
έκκληση προς όλους τους πολίτες να ακο-
λουθούν πιστά τα υγειονομικά πρωτό-

κολλα και να τηρούν τα μέτρα ατομικής 
προστασίας.

Η φυσική αποστασιοποίηση, η επιμε-
λής χρήση της προστατευτικής μάσκας, 
η απολύμανση χώρων και αντικειμένων, 
είναι η γραμμή άμυνας του κάθε πολίτη για 
να περιορίσει τον κίνδυνο απρόβλεπτης 
διασποράς του ιού, που θα έχει επιπτώσεις 
στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Πολιτεία και κοινωνία οφείλουμε 
να συνεχίσουμε την ευλαβική τήρηση 
των υγειονομικών πρωτοκόλλων για να 
αποτρέψουμε ένα πιθανό πισωγύρισμα, 
το οποίο θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις 
σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Ακρογωνιαίος λίθος αυτής της μεγά-
λης προσπάθειας είναι η συνεργασία 
μας με τους πολίτες, με το σύνολο της 
πολιτικής ηγεσίας, τα οργανωμένα σύνο-
λα, τους επαγγελματικούς συνδέσμους 
και τους εθελοντές. Τους ευχαριστώ 
όλους για τη συνδρομή τους και τους 
καλούμε να συνεχίζουν με αταλάντευτη 
προσήλωση στο μεγάλο στόχο, μέχρι ο 
κίνδυνος να εκλείψει οριστικά. Αναγνω-
ρίζω την κόπωση, αφουγκράζομαι την 
απογοήτευση και σέβομαι την κριτική 
για λάθη και παραλείψεις. Θέλω να 
διαβεβαιώσω τον κάθε πολίτη ξεχω-
ριστά ότι όλες μας οι ενέργειες στόχο 
έχουν να διασφαλίσουν το ιερό αγαθό 
της υγείας, το οποίο βρίσκεται υπό μια 
πρωτόγνωρη απειλή σε παγκόσμια κλί-

μακα. Τους τελευταίους μήνες γίναμε 
μάρτυρες πρωτοφανών συνθηκών και 
βιώσαμε στιγμές που παραπέμπουν 
σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. 
Προσωπικά αισθάνομαι περήφανος 
γιατί είδα τη συντριπτική πλειοψηφία 
του λαού μας να προτάσσει το εμείς 
αντί του εγώ, επιδεικνύοντας υψηλό 
αίσθημα κοινωνικής υπευθυνότητας. 
Καλώ ιδιαίτερα τους νέους να γίνουν η 
ασπίδα για τους μεγαλύτερους, για τους 
παππούδες και τις γιαγιάδες, για τους 
αγαπημένους μας, για όλους αυτούς 
στους οποίους οφείλουμε πολλά και 
οφείλουμε να προστατέψουμε. Δεν έχω 
αμφιβολία ότι και αυτήν τη φορά θα 
κάνουμε το καλύτερο δυνατό, ώστε να 
καταφέρουμε να βγούμε από τη δοκι-
μασία ενωμένοι και νικητές.

*Υπουργός Υγείας
 
 

για καθαρά λόγους τακτικής, δεν συνι-
στά άρση, ούτε τερματισμό των έκνομων 
τουρκικών προκλήσεων, ούτε επιστροφή 
της… εκτροχιασθείσας από τη… λογική 
τουρκικής ηγεσίας στην παραδεδομένη 
διεθνή πρακτική – ενέβαλαν την Κυπριακή 
Δημοκρατία σε μια εξαιρετικά δυσμενή 
θέση, αφού οι επιτεινόμενες προκλήσεις 
εντός της κυπριακής ΑΟΖ με τις νέες 
τουρκικές Navtex, διαχώρισαν το ζήτημα 
της αμφισβήτησης και καταπάτησης των 
κυπριακών θαλασσίων ζωνών από την 
επιδιωκόμενη διαδικασία αποκλιμάκωσης 
της έντασης στο μέτωπο της ελληνοτουρ-
κικής αντιπαράθεσης, αλλά και σ’ αυτό της 
επανάταξης των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Ως επιγενόμενο, σύμφωνα με τη λογική 
της Γερμανικής Προεδρίας της ΕΕ και 
των συν αυτή, αφού επιτεύχθηκε ο στόχος 
της αποκλιμάκωσης στο Αιγαίο και στην 
Ανατολική Μεσόγειο, η επιλογή επιβολής 
του μέτρου των… αμφιλεγόμενων, έτσι κι 
αλλιώς - σύμφωνα με την κυρίαρχη κοι-
νοτική προσέγγιση – κυρώσεων έναντι 
της Τουρκίας εγκαταλείπεται, αφού τώρα 
ανοίγει η πόρτα του διαλόγου ή, μάλλον, 
των… διαλόγων,  όχι μόνον προς διευθέτηση 
της ελληνοτουρκικής διένεξης, αλλά και 
προς ρύθμιση όλων των ζητημάτων της 
Ανατολικής Μεσογείου – κατανομή θαλασ-
σίων ζωνών, διαμοιρασμός ενεργειακού 
πλούτου, μεταναστευτικό, σταθερότητα,  
ασφάλεια και συνεργασία στην περιοχή, 
κ.λπ. -, με επίκεντρο την προοπτική των 
ευρωτουρκικών σχέσεων, για τις οποίες 
το Βερολίνο, συνεπικουρούμενο και από 

άλλες χώρες, κόπτεται σαν  να αποτελεί 
το πρωτεύον θέμα του γεωπολιτικού του 
ενδιαφέροντος.  

Νομιμοποίηση της παρανομί-
ας διά χειρός Βρυξελλών

Έτσι, η συνεχιζόμενη τουρκική εισβολή 
εντός των κυπριακών οικοπέδων νομιμο-
ποιείται, επί της ουσίας, από τις Βρυξέλλες, 
μέσα από την παγίωση μιας έκνομης κανο-
νικότητας,  αφού ο από καιρού εδραιωθείς, 
ένεκα της ηθελημένης αβελτηρίας όλων 
των κυπριακών κυβερνήσεων, αυτο-αφο-
πλισμός του κυπριακού κράτους, δεν επα-
πειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα 
στην περιοχή, επιτρέποντας στην Άγκυρα 
να υλοποιεί, αβρόχοις ποσίν, τα παράνομα 
επεκτατικά σχέδιά της εις βάρος ενός κρά-

τους – μέλους της ΕΕ, το οποίο μόνον ως 
τέτοιο δεν αντιμετωπίζεται.  Ίσως να μην 
υπάρχει περισσότερο δύσθυμος τρόπος για 
την Κυπριακή Δημοκρατία να αισθάνεται 
«εκλιπούσα», αφού αντιμετωπίζεται, ούτε 
λίγο ούτε πολύ, ωσάν κοινοτικός παρίας, 
για τον οποίο δεν ισχύουν ούτε η αρχή της 
κοινοτικής αλληλεγγύης, ούτε το ευρω-
παϊκό κεκτημένο, το οποίο περιλαμβάνει 
τόσο το διεθνές δίκαιο, όσο και το δίκαιο 
της θάλασσας. 

Αλλά η… δεινοπαθούσα να υπάρξει 
ως κράτος έχων ισότιμη διεθνή οντότητα 
Κυπριακή Δημοκρατία υπέστη άλλη μια 
βάναυση χειρονομία «εξάλειψης», αυτήν τη 
φορά από τον ίδιο τον ΓΓ των ΗΕ, Αντόνιο 
Γκουτέρες, ο οποίος, ανακοινώνοντας την 
πρόθεσή του να προχωρήσει σε σύγκληση 
πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό 
μετά τις εκλογές στην τ/κ κοινότητα τον 
ερχόμενο Οκτώβριο, την υποβίβασε στο 
στάτους… κοινότητας, αναφερόμενος στις 
τρεις εγγυήτριες δυνάμεις και στις «δύο 
κοινότητες», ενώ έκανε λόγο -, πρώτη 
φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο στο υψηλό-
τερο θεσμικό επίπεδο -, για εκλογές στη 
«βόρεια Κύπρο», σάμπως στο νησί να  
υπάρχουν δύο ισότιμα, αναγνωρισμένα 
κράτη, η «βόρεια» και η «νότια» Κύπρος.   

Προφανώς και δεν πρόκειται για γλωσ-
σική διολίσθηση, αφού, ειδικά το τελευταίο 
διάστημα, η προσπάθεια υποβάθμισης 
της κρατικής οντότητας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και εξίσωσής της με το πα-
ράνομο κατοχικό μόρφωμα επιχειρείται 
συστηματικά και πολλαχώς από διάφορες 
πλευρές, του διεθνούς οργανισμού μη εξαι-
ρουμένου.  Άλλωστε, πολύ νωπή είναι η 
στάση των ΗΕ και των εδώ εκπροσώπων 
του στην πρόσφατη κρίση της πανδημίας 
του Covid-19, όπου, ουσιαστικά, επιχει-
ρήθηκε να υποκατασταθεί η Κυπριακή 
Δημοκρατία από την... τεχνική επιτροπή 
για την υγεία, ενώ η εν λόγω προσέγγιση 
αποτυπώθηκε εύγλωττα και χωρίς διφο-
ρούμενα και στην πρόσφατη έκθεση του 
ΓΓ για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ. 

Τούτων δοθέντων, είναι πασιφανές 
πως, ενόψει της τροχοδρόμησης των πο-
λυμερών διεργασιών για «επίλυση» των 
ζητημάτων της Ανατολικής Μεσογείου και 
του επαναπροσδιορισμού των σχέσεων 
Άγκυρας-Ευρώπης και προκειμένου να 
διευκολυνθούν οι αναλαμβανόμενες πρω-
τοβουλίες, επιχειρείται μια μεθοδευμένη… 
λείανση, από «φίλους» και εχθρούς, της 
υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
ώστε να λειτουργήσει ως ένας περισσό-
τερο ευάγωγος παράγοντας προς τη νέα 
κατάσταση πραγμάτων που θα διαμορ-
φωθεί, όπου, φυσικά, ως κράτος, όπως το 
γνωρίζουμε τα τελευταία 46, τουλάχιστον, 
χρόνια, θα αποτελεί παρελθόν.  

Η μάχη δεν έχει κριθεί

Η «εκλιπούσα» ΚΔ και η 
σημειολογία της αυτοεπιβεβαίωσης 

20.09.2020

«Όφείλουμε να συνεχί-
σουμε την ευλαβική τή-
ρηση των υγειονομικών 

πρωτοκόλλων για να 
αποτρέψουμε ένα πιθανό 

πισωγύρισμα, το οποίο  
θα έχει πολλαπλές επι-

πτώσεις» 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΙΩΑΝΝΟΥ*

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@simerini.com 

Η 
έντονη σημειολογία της 
υπαρκτικής/κρατικής 
αυτο-επιβεβαίωσης 
της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, που έλαβε 
χώρα την περασμέ-
νη βδομάδα, με τις 

διαδοχικές επισκέψεις των Υπουργών 
Εξωτερικών των δύο υπερδυνάμεων 
στο νησί, έδωσε, εύλογα, τις τελευταίες 
μέρες, τη θέση της, στη δικαιολογημένη 
ανησυχία για απομείωση της οντότητας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον δι-
εθνή παράγοντα – και μάλιστα στο πιο 
υψηλό – θεσμικό - επίπεδο.

Αν πάει κανείς πέρα από τους τύπους 
και τις εύηχες ρητορικές διαχύσεις, στην 
πράξη, η Κυπριακή Δημοκρατία αντικρί-
ζεται, λίγο πολύ, ως… «εκλιπούσα», τόσο 
από την ΕΕ, όσο και από τον ΓΓ των ΗΕ, 
τον ρόλο και τις υποκινήσεις του οποίου 
άπαντες πλέον αντιλαμβάνονται. 

Οι Βρυξέλλες, στέλνοντας με κάθε τρόπο 
σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση 
ότι δεν ευνοούν επιβολή κυρώσεων 
έναντι της Τουρκίας, προς ανάσχεση της 
συνεχιζόμενης επιθετικότητάς της στην 
Ανατολική Μεσόγειο – η πολύ προσω-
ρινή αναστολή της δραστηριότητας του 
τουρκικού ερευνητικού σκάφους Oruc 
Reic εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, 

Όι Βρυξέλλες ενέβαλαν την 
Κυπριακή Δημοκρατία σε μια 

εξαιρετικά δυσμενή θέση, 
αφού οι επιτεινόμενες προ-

κλήσεις εντός της κυπριακής 
ΑΌΖ με τις νέες τουρκικές 

Navtex, διαχώρισαν το ζή-
τημα της αμφισβήτησης και 

καταπάτησης των κυπριακών 
θαλασσίων ζωνών από την 

επιδιωκόμενη διαδικασία απο-
κλιμάκωσης της έντασης στο 
μέτωπο της ελληνοτουρκικής 

αντιπαράθεσης, αλλά και σ’ 
αυτό της επανάταξης των 
ευρωτουρκικών σχέσεων



στις διαπραγματεύσεις μας (σ.σ. με την 
Ελλάδα). Συνομιλήσαμε με τη Γερμανίδα 
Καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ, τον Πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μι-
σέλ, τον Ισπανό Πρωθυπουργό Σάντσεζ, 
τον πρωθυπουργό της Ιταλίας, Κόντε».

Προσπάθειες για επικοινω-
νία Ερντογάν- Μητσοτάκη 

Όπως όλα δείχνουν, γίνονται πυρετώδεις 
προσπάθειες για μια επικοινωνία, αν όχι 

συνάντηση μεταξύ των Μητσοτάκη και 
Ερντογάν ακόμα και πριν από τη σύνοδο 
κορυφής της ΕΕ.

Το θέμα το έχει αφήσει ανοιχτό η 
ελληνική πλευρά, με τον Στέλιο Πέτσα 
να τονίζει και πάλι την Παρασκευή, την 
ανάγκη δύο βασικών προϋποθέσεων, 
της «εμπιστοσύνης» και της «επαρκούς 
σωστής προετοιμασίας».

Από την πλευρά του ο Ταγίπ Ερντογάν 
ανέφερε ότι «θα μπορούσε να υπάρξει μια 

συνάντηση (ή επικοινωνία) με τον Έλληνα 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη; Αυτό 
που είναι σημαντικό για εμάς, είναι κάτω από 
ποιες προϋποθέσεις και τι θα συζητήσουμε. 
Αν είναι να συζητήσουμε ό,τι έκαναν στο 
Καστελόριζο, δεν υπάρχει ανάγκη».

Και πρόσθεσε: «Να τους δούμε (σ.σ. 
τους Έλληνες), να έχουμε μια τηλεδιά-
σκεψη, να συναντηθούμε σε τρίτη χώρα. 
Αλλά αν η Πρόεδρος της Ελλάδας έρχεται 
στο Καστελόριζο και κάνει επίδειξη δύ-

ναμης, τότε εμείς θα κάνουμε μια ακόμη 
μεγαλύτερη». 

Κυρώσεις ως 
μαστίγιο για διάλογο

Σε συνέχεια των τελευταίων εξελίξε-
ων σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ζήτημα των 
κυρώσεων έχει μετατοπιστεί σε ζήτημα 
χρήσης τους ως «μαστιγίου» για την προ-
ώθηση του διαλόγου.

Παράλληλα, η Λευκωσία ζήτησε να 

Της Κυριακής

Το Θέμα 3

Γ
ια πρώτη φορά από την 
απόσυρση του Oruc Reis 
στο λιμάνι της Αττάλειας 
η Τουρκία, και μάλιστα 
διά στόματος του Ταγίπ 
Ερντογάν, δηλώνει ότι η 
εν λόγω κίνηση έγινε με 

σκοπό να δοθεί χώρος στη διπλωματία!

«Κάτι σημαίνει»
Ουσιαστικά οι δηλώσεις Ερντογάν έρ-

χονται σε συνέχεια των δηλώσεων του 
Κυριάκου Μητσοτάκη στον Economist, 
όπου αποκάλυψε ότι παραμένει σε επίπεδο 
συμβούλων των δύο ηγετών ο απευθείας 
δίαυλος επικοινωνίας Αθήνας και Άγκυρας.

Ο Τούρκος Πρόεδρος, μιλώντας μετά την 
προσευχή της Παρασκευής, προχώρησε 
ένα βήμα παραπέρα από τη δήλωση του 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου σχετικά με τις 
«εργασίες συντήρησης» του Oruc Reis.

Όπως είπε ο Ταγίπ Ερντογάν, «το γεγονός 
ότι το αποσύραμε στο λιμάνι για συντήρη-
ση, κάτι σημαίνει. Γιατί το κάναμε, ήταν ένα 
μήνυμα με νόημα. Ας δημιουργήσουμε την 
ευκαιρία για διπλωματία, το κάναμε ώστε η 
Ελλάδα να καλωσορίσει αυτήν την ευκαιρία» 
και ο Τούρκος Πρόεδρος πρόσθεσε:

«Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα στα-
ματήσουμε τις έρευνές μας. Όταν οι επι-
διορθώσεις ολοκληρωθούν, το Oruc Reis 
θα επιστρέψει στην αποστολή του».

Με τις ευλογίες της Μέρκελ
Την ίδια ώρα γίνεται ακόμα περισσότερο 

προφανές και επί της ουσίας ομολογείται 
και από τις δύο πλευρές ότι οι διεργασίες 
για την εκκίνηση των διερευνητικών επα-
φών Ελλάδας και Τουρκίας γίνονται με τις 
ευλογίες της Γερμανίας και προσωπικά 
της Καγκελαρίου Μέρκελ.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι δηλώσεις του 
Ερντογάν έρχονται μετά την τηλεφωνική 
συνομιλία του με την Άγκελα Μέρκελ, ενώ 
και ο ίδιος αναφέρθηκε τόσο στον ρόλο 
της  Μέρκελ όσο και άλλων Ευρωπαίων 
ηγετών, λέγοντας ότι «πολλοί πρόεδροι 
και πρωθυπουργοί έγιναν μεσολαβητές 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ Η ΚΙΝΗΣΗ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΟ ΣΚΟΠΟ 

Ερντογάν: Ευκαιρία για διπλωματία 
η απόσυρση του Oruc Reis 

ενισχυθεί η λίστα των κυρώσεων κατά 
της Τουρκίας για τη δική τους περίπτωση, 
αλλά δεν αναμένεται «νομική απόφαση» 
για το θέμα αυτό τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, 
«υπάρχουν ιδέες στο τραπέζι για το πώς θα 
ασκηθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη πίεση 
στην Τουρκία και πώς θα μπει η Άγκυρα 
σε διάλογο» και η ίδια πηγή στις Βρυξέλλες 
υπογράμμισε κατά την ενημέρωση των δημο-
σιογράφων ότι «ο στόχος δεν είναι η τιμωρία, 
αλλά η αλλαγή της στάσης της Τουρκίας».

Από την Τουρκία εξαρτάται 
αν θα εφαρμοστούν

Μάλιστα, ο Έλληνας Υπουργός Εξω-
τερικών Νίκος Δένδιας διαμήνυσε προς 
την Άγκυρα ότι το αν θα εφαρμοστούν 
οι κυρώσεις της ΕΕ εξαρτάται από τη 
συμπεριφορά της Τουρκίας.

Βεβαίως την ίδια ώρα που η Άγκυρα 
εμφανίζεται έτοιμη να καθίσει στο τραπέζι 
του διαλόγου, δεν παραλείπει να αξιώνει 
το πλαίσιο των συζητήσεων και πέραν 
της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών. 

Τα νησιά του Αιγαίου
Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις στη ρη-

τορική της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας 
συνυπάρχει η ήπια με την πιο σκληρή 
ρητορική. Για παράδειγμα τη στιγμή που 
ο ίδιος ο Ερντογάν μιλάει για μια ευκαιρία 
στη διπλωματία, ο Τούρκος Υπουργός 
Άμυνας εμφανίζεται πιο επιθετικός, λέγο-
ντας πως η Ελλάδα έχει εξοπλίσει κάποια 
νησιά του Αιγαίου αντίθετα με το διεθνές 
δίκαιο, σημειώνοντας ότι ανάμεσά τους 
είναι και το Καστελόριζο.

Δύο νέες Navtex στην 
Ελλάδα και μία στην Κύπρο

Σε αυτό το πλαίσιο ακολούθησε μία 
ακόμα προκλητική ενέργεια από την 
Τουρκία,  καθώς μετά τα όσα είπε ο 
Τούρκος Υπουργός Άμυνας, η Άγκυρα 
θα προχωρήσει σε ασκήσεις με πραγ-
ματικά πυρά στο Αιγαίο.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο σταθ-
μός της Σμύρνης εξέδωσε δύο Navtex, 
προαναγγέλλοντας ασκήσεις με πραγματικά 
πυρά νότια της Λέσβου.

Ειδικότερα, οι ασκήσεις θα γίνουν στην 
περιοχή μεταξύ του κόλπου της Φώκαιας 
και του νότιου τμήματος στη θαλάσσιας 
περιοχής της Λέσβου. Η περίοδος των 
ασκήσεων είναι από αύριο, 19 Σεπτεμ-
βρίου, έως και τις 20 Σεπτεμβρίου. 

Παράλληλα, με νέα Navtex στέλνει το 
άλλο της σεισμογραφικό, το Barbaros, σε 
θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Κύ-
πρου. Η Navtex, η οποία εκδόθηκε από 
την υδρογραφική υπηρεσία της Αττάλειας, 
έχει ισχύ από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 
18 Οκτωβρίου.
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Η ομοσπονδία στην Κύπρο δεν συ-
ζητείται πλέον, δήλωσε κατηγο-
ρηματικά ο Τούρκος Υπουργός 

Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, 
αποκλείοντας το ενδεχόμενο να ξεκινή-
σουν πάλι οι διαπραγματεύσεις από το 
σημείο όπου σταμάτησαν στο Κραν Μο-
ντανά, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια 
του ΣΙΓΜΑ, Μαρία Ζαχαράκη. 

«Τέτοιες διαπραγματεύσεις δεν μπορούν 
να ξεκινήσουν ξανά, εκείνες οι διαπραγ-
ματεύσεις τελείωσαν, απέτυχαν», είπε 
χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τώρα 
η Τουρκία θα δώσει προτεραιότητα σε 
επιλογές πέραν της ομοσπονδίας.

Η Τουρκία μπορεί να εξετάσει επιλογές, 
όπως λύση δύο κρατών ή συνομοσπον-
δίας στο Κυπριακό, δήλωσε ο Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου, υποστηρίζοντας πως αν 
γίνει διαπραγμάτευση για ομοσπονδία 
δεν πρόκειται να έχει κανένα αποτέλεσμα.

«Ο Αναστασιάδης μάς πρότει-
νε λύση δύο κρατών»

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών 
ισχυρίστηκε πως ο Πρόεδρος Αναστα-

σιάδης τού είπε ότι η ε/κ πλευρά δεν 
θέλει να μοιραστεί τίποτα. Δεν θέλει την 
πολιτική ισότητα. «Πρώτα είπε ‘ναι’ στην εκ 
περιτροπής προεδρία στο Κραν Μοντανά, 
μετά υπαναχώρησε. Όλα αυτά υπάρχουν 
καταγεγραμμένα», δήλωσε.

Ισχυρίστηκε ακόμη πως ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης τού είπε στη Νέα Υόρκη 
πως η συνομοσπονδία αποτελεί μία «υγιή» 
λύση, ωστόσο όπως υποστήριξε, μετά πα-
ρουσίασε άλλες ιδέες και προτάσεις.

«Ο Αναστασιάδης είπε να πραγματοποι-
ήσουμε μία συνάντηση, κατόπιν αιτήματός 
του. Εκείνος μου είπε ότι δεν ωφελεί πλέον 
να συζητάμε για ομοσπονδία κι ότι πρέπει 
να βρούμε μία λύση δύο κρατών, αλλά να 
το κάνουμε μετά τις εκλογές τους, για να 
μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Μετά 
όταν συναντηθήκαμε ανεπισήμως στη Νέα 
Υόρκη, ο Αναστασιάδης δεν βρήκε στή-
ριξη για μια λύση δύο κρατών, επομένως 
είπε ότι η συνομοσπονδία είναι πιο υγιής 
και μοιράστηκε την άποψή του μαζί μας. 
Το ότι μετά έφερε και διαφορετικές ιδέες 
είναι άλλο… Αλλά εμείς είπαμε ξεκάθαρα 
ένα πράγμα: Ότι δεν θα συζητήσουμε για 

ομοσπονδία. Και το είπαμε πολλές φορές», 
είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, συμπλη-
ρώνοντας ότι «εάν ήταν να συνεχίσουμε 
την ομοσπονδία, δεν θα υπήρχε λόγος να 
κάναμε την 5 συν 1 σύνοδο (πενταμερή 
συν ΟΗΕ). Δεν μπαίνουμε σε διαπραγμα-
τεύσεις που δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Αν 
πραγματοποιήσουμε διαπραγματεύσεις για 
ομοσπονδία, γνωρίζουμε καλά ότι δεν θα 
φτάσουμε σε κανένα αποτέλεσμα, όπως και 
στις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη και το 
Κραν Μοντανά δεν κράτησαν πολύ, επειδή 
η ε/κ πλευρά και η Ελλάδα έκαναν πίσω 
και διαμορφώθηκε ένα αρνητικό κλίμα». 

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επέρριψε 
την ευθύνη για τη σημερινή ένταση στην 
Ανατ. Μεσόγειο στην Κυπριακή Δημο-
κρατία και πάλι.

Όπως είπε, «η αιτία της έντασης που 
σοβεί σήμερα στην Ανατολική Μεσόγειο 
ποια είναι; Οι γεωτρήσεις γύρω από την 
Κύπρο. Γιατί ξεκινήσαμε γεωτρήσεις; 
Επειδή η ε/κ πλευρά ξεκίνησε γεωτρήσεις 
και αδειοδότησε εταιρείες και δεν έκανε 
ποτέ κανένα θετικό βήμα όσον αφορά την 
κατανομή της ενέργειας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, «η ε/κ 
πλευρά δεν θέλει να μοιραστεί τίποτα ούτε 
στο θέμα της ενέργειας. Επομένως δεν έχει 
νόημα να μπούμε σε μια νέα περιπέτεια 
που θα αποτύχει. Από την αρχή η θέση 
της Τουρκίας είναι σαφής».

 
Μετά τις «εκλογές» 
διαπραγματεύσεις

Όσον αφορά την έναρξη νέων διαπραγ-
ματεύσεων για το Κυπριακό, ο Τούρκος 
ΥΠΕΞ είπε ότι «δεν θεωρούμε να σωστό 
να γίνουν αντικείμενο προεκλογικής 
εκμετάλλευσης», ενώ υποστήριξε ότι η 

κυβέρνησή του έχει κάνει κάθε δυνατό 
βήμα από τότε που ανέλαβε την εξουσία 
για την επίλυση του Κυπριακού.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανέφερε 
ακόμη ότι το σχέδιο Ανάν απέτυχε, προ-
σθέτοντας ότι η ε/κ πλευρά το απέρριψε 
με 75%. «Είδαμε ποιος ήθελε λύση και 
ποιος όχι», ανέφερε.

Κυβέρνηση: Ψευδείς οι ισχυρισμοί 
που προέβαλε ο Τσαβούσογλου

«Οι θέσεις της Τουρκίας, όπως αυτές 
έχουν εκφραστεί την τελευταία περίοδο, 
ακόμη και χθες, από τον Τούρκο Υπουργό 
Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δεν 
είναι νέες. Τα ίδια ακριβώς είπε μετά το 
ναυάγιο των συνομιλιών στο Κραν Μο-
ντανά, εξέλιξη που ήταν το αποτέλεσμα 
της τουρκικής αδιαλλαξίας», αναφέρει η 
κυπριακή Κυβέρνηση για τις πρόσφατες 
δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ.

«Οι ισχυρισμοί που προέβαλε τότε ήταν 
καθ’ ολοκληρίαν ψευδείς, ενώ οι θέσεις 
του, όπως προβάλλονται τις τελευταίες 
ημέρες, αποτελούν την πάγια τουρκική 
θέση και πολιτική για το Κυπριακό, στην 

οποία οφείλεται και η μη λύση τα τελευταία 
46 χρόνια.

»Θα πρέπει να διερωτηθούμε, γιατί ο κ. 
Τσαβούσολγου επιλέγει αυτήν την περίοδο 
να προβαίνει σε τέτοιες δηλώσεις, μετά την 
πιστοποίηση της ετοιμότητας τού ΓΓ των 
ΗΕ να συγκαλέσει πενταμερή Διάσκεψη 
για το Κυπριακό και αφού κάλεσε τα μέρη 
να απέχουν από οποιεσδήποτε μονομε-
ρείς ενέργειες, καθώς και να εφαρμόζουν 
ΜΟΕ. Ταυτόχρονα, διερωτόμαστε, γιατί η 
Τουρκία συνεχίζει την εισβολή της στην 
ΑΟΖ μας, ανανεώνει τις navtex και απειλεί 
για εποικισμό της περίκλειστης πόλης των 
Βαρωσίων.

»Η ελληνοκυπριακή πλευρά επανα-
λαμβάνει την αποφασιστικότητα και δε-
δηλωμένη βούλησή της να συμμετάσχει 
σε έναν νέο κύκλο συνομιλιών, στη βάση 
της συναντίληψης που επιτεύχθηκε στο 
Βερολίνο, τον Νοέμβριο του 2019, στην πα-
ρουσία του ΓΓ των ΗΕ από το σημείο όπου 
μείναμε στο Κραν Μοντανά, νοουμένου ότι 
η Τουρκία θα τερματίσει τις έκνομές της 
ενέργειες», προστίθεται στην ανακοίνωση 
της Κυβέρνησης.

Τσαβούσογλου: Ο Αναστασιάδης δεν βρήκε στήριξη για μια λύση δύο κρατών

ΤΑ ΜΗΝΎΜΑΤΑ ΤΟΎ ΤΟΎΡΚΟΎ 
ΠΡΟΈΔΡΟΎ, ΟΙ ΈΎΛΟΓΙΈΣ ΤΗΣ 
ΓΈΡΜΑΝΙΔΑΣ ΚΑΓΚΈΛΑΡΙΟΎ 
ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΎΜΑ ΒΡΎΞΈΛΛΏΝ 
ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΈΦΑΡ-
ΜΟΓΗ ΤΏΝ ΚΎΡΏΣΈΏΝ ΑΝ 
Η ΤΟΎΡΚΙΑ ΣΎΝΈΧΙΣΈΙ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΏΣΗ. ΏΣΤΟΣΟ 
ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΔΎΟ ΝΈΈΣ NAVTEX 
ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Η Τουρκία επιχειρεί εκ νέου να 
σπρώξει μια πρόταση, η οποία 
κατ’ επανάληψιν έχει απορριφθεί 

από τις χώρες στις οποίες αποτείνεται.
Η τουρκική εφημερίδα «Χουριέτ» σε  

δημοσίευμα της την Παρασκευή κάνει 
λόγο για τουρκικές επιδιώξεις προκει-
μένου να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ 
Τουρκίας και Αιγύπτου. Σημειώνεται, στο 
δημοσίευμα, ότι το κέρδος της Αιγύπτου 
θα είναι μια περιοχή μεγαλύτερη από 
την Κύπρο. 

Σύμφωνα με την τουρκική εφημε-
ρίδα, το μήνυμα που έστειλε η Άγκυρα 

στην Αίγυπτο είναι πως το συμφέρον 
της είναι να κινηθεί με την Τουρκία. 
Πρόσφατα υπήρξαν δηλώσεις από 
Τούρκους υπουργούς, σύμφωνα με τις 
οποίες έκανε λόγο για επαφές «σε επίπεδο 
μυστικής διπλωματίας» στο πλαίσιο των 
οποίων στέλνεται συνεχώς το μήνυμα 
ότι «μπορούμε να υπογράψουμε με την 
Αίγυπτο μια συμφωνία όπως εκείνη που 
υπογράψαμε με τη Λιβύη».

Ανάλογα δημοσιεύματα υπήρξαν 
και στο παρελθόν, με την Τουρκία να 
προωθεί τη συγκεκριμένη πρόταση τόσο 
προς την κατεύθυνση της Αιγύπτου όσο 

και προς το Ισραήλ. Μια πρόταση που 
είχε απορριφθεί κατηγορηματικά από 
το Κάιρο και την Ιερουσαλήμ.

Διπλωματικές πηγές σημείωσαν ότι 
υπήρξαν κατ’ επανάληψιν διαβεβαιώσεις 
από τις χώρες, με τις οποίες η Κύπρος 
υπέγραψε συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ, 
πως δεν τίθεται θέμα αθέτησης των υπο-
γραφών τους. Ισραήλ και Αίγυπτος έδωσαν 
κατ’ επανάληψιν διαβεβαιώσεις προς την 
Κύπρο ότι δεν πρόκειται να υπογράψουν 
την όποια συμφωνία με την Τουρκία όπως 
προωθείται από την Άγκυρα.

Η χρονική στιγμή κατά την οποία 

βγαίνει το συγκεκριμένο δημοσίευμα 
δεν είναι άσχετη με τις επαφές που δι-
εξάγονται από πλευράς Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για προώθηση διαλόγου με-
ταξύ των χωρών της περιοχής με στόχο 
την αποκλιμάκωση  της έντασης. Την 
Πέμπτη ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, είχε τηλε-
φωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο 
της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 
Ακολούθως, σύμφωνα με ανάρτηση του 
Σαρλ Μισέλ στο «τουίτερ», υπήρξε τηλε-
φωνική επικοινωνία και με τον Πρόεδρο 
της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

 «Φλερτ» με την Αίγυπτο προωθεί η Τουρκία



Η 
πολιτική των εκάστο-
τε Κυβερνήσεων, να 
κρατούν στον πάγο τον 
στρατηγικό σχεδιασμό 
των εξοπλιστικών 
προγραμμάτων της 
Εθνικής Φρουράς, 

καταδικάζει την Κύπρο να παραμένει 
στρατιωτικά αθωράκιστη και η αχίλλειος 
πτέρνα του Ελληνισμού. Το γεγονός αυτό 
διεφάνη κατά την τελευταία κρίση, η οποία 
ακόμη να λήξει. Είναι,  δε, πρόδηλον ότι 
αποτελεί αντικείμενο συζήτησης εντός της 
ΕΕ, με το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων 
στη Σύνοδο της ΕΕ, που θα πραγματοποι-
ηθεί για την Τουρκία στις 24 και 25 του 
μήνα. Όπως τονίζει χαριτολογώντας  ξένος 
διπλωμάτης: «Μαγειρεύονται… Είναι στον   
φούρνο της Επιτροπής και ψήνονται οι 
κυρώσεις. Αν όμως χρειαστεί, μπορούν 
ακόμη και να καούν…».

  
Σχεδιασμός εξοπλισμών 

Οι εισηγήσεις της ΕΦ για τους εξοπλι-
σμούς ήταν συνεχείς, χωρίς να υπάρχει 
όμως ανταπόκριση από την πολιτική ηγεσία, 
άλλοτε επειδή η λύση  του Κυπριακού 
ήταν, όπως ελέγετο, κοντά και δεν θα 
έπρεπε να πετούσε το κράτος χρήματα 
στην άμυνα, και άλλοτε επειδή υπήρχε 
κρίση και τα  ποσά που συγκεντρώνονταν 
από τον φορολογούμενο πολίτη για την 
άμυνα μεταφέρονταν σε άλλα ταμεία και 
ανάγκες, για να καλυφθούν τρύπες λόγω 
διαφόρων αιτιών, όπως η κακοδιαχείρι-
ση. Στην πραγματικότητα υπήρχε έλλειψη 
πολιτικής βούλησης για τη δημιουργία 
αξιόπιστης αποτροπής. Το γεγονός ότι θα 
μπορούσε να υπάρχει αποτροπή και αξι-
όπιστη άμυνα, που να προκαλεί κόστος 
στον Αττίλα σε περίπτωση κρίσης, προ-
κύπτει από τον στρατηγικό σχεδιασμό της 
Εθνικής Φρουράς, ακόμη και αυτήν τη 
στιγμή, που μένει όμως παγωμένος και 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αγορά: 

1. Αντιαεροπορικών οπλικών συστημά-
των  μεγάλου βεληνεκούς. Ακόμη και αυτοί 
οι  ρωσικοί Buk δεν μπορούν να καλύψουν 
ολόκληρη την Κύπρο. Η υπόθεση των 
S-300 δεν αποτελεί φιάσκο μόνο επειδή 
οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι κατέληξαν 
στην Κρήτη, αλλά επειδή αργότερα δεν 
επετράπη, αλλά αφέθηκε από τους ξένους, 
η ανάπτυξη των Buk, καθώς και επιθετικών 
εκτοξευτήρων. Αξιόπιστα αντιαεροπορικά 
αντιπυραυλικά συστήματα διαθέτει και η 
Γαλλία προς πώληση. Άλλωστε, ένας από 
τους λόγους των κακών της σχέσεων με 
την Τουρκία οφείλεται στο γεγονός ότι η 
Άγκυρα προτίμησε τους ρωσικούς S-400 
αντί τους Aster-30. 

2. Πυραυλικά συστήματα μαζικών 
πυρών, δηλαδή εκτοξευτών πυραύλων, 
με βεληνεκές ώς και 40 χιλιομέτρων, 
καθώς και πέραν αυτού. 

3. Αντιαρματικά μακρού βεληνεκούς.

4. Άρματα μάχης. 
5. Νέες μονάδες πυροβολικού.
6. Νέα συστήματα εγκαίρου προειδο-

ποιήσεως θαλάσσης, εδάφους και αέρος. 
Επί του εδάφους έχει γίνει πρόοδος μέσω 
των καμερών στη γραμμή αντιπαράταξης. 
Η συμφωνία, έστω και αργοπορημένα, 
έχει κλείσει και αναμένεται η υλοποίηση.    

7. Κυβερνοπόλεμος.
Στον σχεδιασμό αυτό περιλαμβάνεται 

και η  αγορά των νέων γαλλικών πυραύ-
λων  «Έξοσετ Μπλοκ 3», για να μπορεί η 
ΕΦ να καλύψει την ΑΟΖ σε ακτίνα 200 
χιλιομέτρων. Η  ολοκλήρωση του προ-
γράμματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί 
ώς το 2023. 

Άσχημη κατάσταση 
Το υλικό της ΕΦ είναι παλαιό, χωρίς 

ουσιαστικές αγορές και χωρίς σοβαρούς 
εκσυγχρονισμούς. Ως εκ τούτου, οι σχεδι-
ασμοί αναπροσαρμόζονται, απλώς, για να 
καλύπτονται τα στοιχειώδη. Ακόμη όμως 
και στον τομέα αυτό υπάρχει πρόβλημα. 

Για την απουσία ασφάλειας και αποτρο-
πής υπάρχει εκ των πραγμάτων πολι-
τική ευθύνη, διότι μια από τις βασικές 
υποχρεώσεις κάθε Κυβέρνησης είναι η 
δυνατότητα υπεράσπισης των πολιτών της 
στο εσωτερικό, καθώς και των εξωτερι-
κών της συνόρων. Πόσω μάλλον σε ένα 
κράτος που τελεί υπό κατοχήν. Άλλωστε, 
η παρούσα κρίση με την Τουρκία φέρνει 
στην επιφάνεια αυτό που οι συνομιλίες 
έκρυβαν κάτω από το χαλί. Ότι, δηλαδή, 
η αχίλλειος πτέρνα του Ελληνισμού είναι 
η Κύπρος. Αυτό δεν το γνωρίζουν μόνο 
οι σύμμαχοί μας, αλλά και οι Τούρκοι. 
Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που 
η Άγκυρα δεν υποχωρεί, διότι μπορεί 
να μας βάζει το πιστόλι στον κρόταφο…

Διπλωματία και κυρώσεις 
Υπό αυτές τις συνθήκες, εξελίσσεται 

διπλωματικό παρασκήνιο στα εξής επίπεδα: 
Πρώτο, τεχνικός διάλογος μεταξύ Ελ-

λάδας - Τουρκίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, 
για τη δημιουργία κανόνων αποφυγής 

εντάσεων και κρίσεων. 
Δεύτερο, προσπάθεια της ΕΕ να δημι-

ουργηθούν συνθήκες διαλόγου μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας. Η Αθήνα θέτει 
ως προϋπόθεση την απομάκρυνση των 
τουρκικών πολεμικών πλοίων. Η Άγκυρα 
πάει σε διάλογο, αλλά θέτει ως όρο ότι θα 
είναι όλα στο τραπέζι, από την αποστρα-
τιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου 
ώς την κοινή εκμετάλλευση των πηγών 
φυσικού αερίου. 

Τρίτο, η ΕΕ προσπαθεί να οργανώσει 
μια διεθνή διάσκεψη με τις μεσογειακές 
χώρες. Επί τούτου θέτει όρους η Τουρκία: 
Την ισότιμη συμμετοχή των Τ/κ, ζητώντας 
στην ουσία από την Ελλάδα, την Κύπρο 
και την ΕΕ να προσφέρουν αποδοχή στο 
ψευδοκράτος. Η θέση της Άγκυρας είναι 
απάντηση σε αυτήν  της Λευκωσίας για 
μεταξύ τους διάλογο προκειμένου να 
καθοριστούν οι μεταξύ τους ΑΟΖ. 

Τέταρτο, οι κυρώσεις από την ΕΕ επί 
της Τουρκίας βρίσκονται στο μαγείρεμα. 
Ένα κλικ της Άγκυρας μπορεί να τη σώσει 
από την επιβολή τους, ανεξαρτήτως ποιες 
θα είναι οι κυρώσεις  αυτές. Και θα συμβεί 
αυτό διότι μια νέα κίνηση τακτικής της 
Άγκυρας, που θα εκληφθεί ως καλής 
θελήσεως, θα δώσει άλλοθι για τη μη 
επιβολή κυρώσεων, αφού θα αρχίσει 
ένας διάλογος, υπό τη σκιά όμως της 
συνεχούς τουρκικής απειλής. Άλλωστε, 
η Τουρκία το λέει ξεκάθαρα: Ακόμη και 
αν αρχίσει διάλογος, δεν υποχωρεί από 
τις βασικές της θέσεις. Ταυτοχρόνως θα 
πρέπει να επισημανθούν τα εξής: 1. Η μεν 
Ελλάδα θα πρέπει να αναμένει τι είδους 
κυρώσεις θα εισηγηθεί η Επιτροπή και 
αν… Γίνεται λόγος για κυρώσεις κατά 
τομείς.  2. Η Κύπρος έχει ήδη στα χέρια 
της το νομικό πλαίσιο για τις κυρώσεις και 
μπορεί, αν το επιθυμεί, να ζητήσει νέες 
επί της Άγκυρας κυρώσεις, αφού πρώτα 
εφαρμοστούν οι ήδη εγκριθείσες από 
τον Ιούνιο. Άλλωστε, το «Ορούτς Ρέις» 
μπορεί μεν να έχει αποσυρθεί επί του 
παρόντος, όμως το «Γιαβούζ» βρίσκεται 
στο οικόπεδο 6 και το «Μπαρμπαρός» 
στα ανοικτά της Αμμοχώστου. Οι Γερ-
μανοί όπως και άλλοι δεν επιδιώκουν 

τις κυρώσεις αλλά τον διάλογο, ο οποίος 
είναι και θέση της Ελλάδας, διότι η Αθήνα 
είναι αυτή που ζήτησε τη διαμεσολάβηση 
του Βερολίνου. Αληθές είναι ότι υπάρ-
χουν κράτη μέλη που επιθυμούν την 
αποφυγή της επιβολής κυρώσεων επί 
της Τουρκίας, διότι δεν έχουν λόγο να 
έρθουν σε αντιπαράθεση μαζί της. Από 
την άλλη, η Ελλάδα φορτώνει την ευθύ-
νη της επιβολής ή όχι κυρώσεων στην 
Επιτροπή, για να μπορεί να ενεργήσει 
αναλόγως και εσωτερικά και διεθνώς. 

Χρήματα και εξοπλισμοί      
Οι Αμερικανοί είναι στο παιχνίδι, αλλά 

με τον  δικό τους τρόπο. Εκείνο που τους 
ενδιαφέρει είναι η αποφυγή περαιτέρω 
προβλημάτων εντός τους ΝΑΤΟ. Και δεν 
θα είχαν κανένα πρόβλημα να δουν την 
ΕΕ να είναι διχασμένη, λόγω κυρώσεων, 
επί της Τουρκίας. Όσο, δε, για τη Μόσχα, 
μάλλον αφήνει τους Δυτικούς να παίζουν 
μποξ μεταξύ τους είτε σε επίπεδο ΝΑΤΟ 
είτε σε αυτό της ΕΕ. Η ίδια η Μόσχα είναι 
εκτός του ρινγκ… Η Γαλλία είναι η χώρα 
εκείνη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ που έχει 
συμφέροντα να στηρίζει την Ελλάδα και 
την Κύπρο. Αφενός είναι τα θέματα της 
ενέργειας,  αφετέρου είναι και ο ίδιος ο 
Ερντογάν, ο οποίος στρέφει τον Μακρόν 
εναντίον της Άγκυρας, λόγω των ύβρεων 
και προσβολών που εκτοξεύει σε βάρος 
του. Η ενίσχυση της στρατιωτικής συνερ-
γασίας της Κύπρου με τη Γαλλία δίνει στη 
Λευκωσία την ευκαιρία να προχωρήσει 
σε αγορές οπλικών συστημάτων εάν η 
απόφασή της είναι όπως υιοθετήσει 
αποτρεπτική στρατηγική, καθώς και η 
επίσπευση της συμφωνίας για τη μόνιμη 
παρουσία των γαλλικών «Ραφάλ» στην 
Πάφο. Η αγορά οπλικών συστημάτων 
θέλει χρήματα, αλλά δεν πρέπει να μας 
διαφεύγει το γεγονός ότι έχουμε κρίση. 
Και αυτό είναι κατανοητό. Δεν είναι όμως 
κατανοητό ότι διασπαθίστηκαν τα μισά 
από τα 8,5 δις ευρώ για την άμυνα για 
σκοπούς άλλους πέραν αυτών της ασφά-
λειας του κράτους και των πολιτών του. 
Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ. Και 
δεν είμαστε της άποψης ότι λεφτά υπάρ-
χουν. Μπορεί όμως να βρεθούν. Αφενός 
ο λαός μπορεί να προσφέρει, αφετέρου το 
κράτος θα πρέπει να δίνει τα χρήματα του 
πολίτη για την άμυνα και όχι για άλλους 
σκοπούς. Συν του ότι θα πρέπει να γίνει 
στροφή ως προς την εκμετάλλευση των 
πανεπιστημίων για να συμμετέχουν σε 
αμυντικά προγράμματα στην European 
Defence Agency PESCO. Πέραν τούτων,  
υπάρχει και ο απόδημος Ελληνισμός. 
Μπορεί και αυτός να επιστρατευθεί.  
Όπως και οι κάτοχοι των χρυσών δια-
βατηρίων… Ταυτοχρόνως, η Κυβέρνηση 
θα πρέπει να προχωρήσει στην εγκαθί-
δρυση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και 
Ανάπτυξης της ΕΦ για συνεργασία μαζί 
με την Ελλάδα, το Ισραήλ και τη Γαλλία σε 
τομείς της πολεμικής βιομηχανίας, που 
σταδιακά θα χαμηλώνουν το κόστος και 
θα το μετατρέπουν σε επένδυση.       

Αριστερή 100 καρατίων
   Η αγορά νέων οπλικών συστημάτων   

στέλνει το μήνυμα στις όποιες συμμαχίες 
είτε με τη Γαλλία είτε με το Ισραήλ ότι 
έχουμε πρόθεση να υπερασπιστούμε τον 
εαυτό μας και ότι μπορούμε να είμαστε 
αξιόπιστος σύμμαχος και όχι κακομαθη-
μένος συνεργάτης,  που περιμένει από 
τους άλλους να τον σώσουν, ενώ ο ίδιος 
κάθεται άνετος στον καναπέ αρνούμενος 
να επενδύσει στους εξοπλισμούς, δηλαδή 
στην ασφάλειά του. Οι εξοπλισμοί δεν είναι 
για να κάνουμε πόλεμο, αλλά για να τον 
αποτρέψουμε. Άλλωστε, και η Πρόεδρος 
της Ελληνικής Δημοκρατίας,  Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου, απαντώντας στο CNN 
όταν ρωτήθηκε στο Καστελόριζο όπου 
βρισκόταν την περασμένη Κυριακή, εάν 
οι νέοι εξοπλισμοί της Ελλάδας μπορούν 
να εκληφθούν ως πρόκληση σε βάρος 
της Τουρκίας, είπε τα εξής: «Εάν θέλεις 
ειρήνη,  ετοιμάζεσαι για πόλεμο»! Και 
ας μην τολμήσει κάποιος να ισχυριστεί 
ότι είναι εθνικίστρια. Αριστερή είναι, 100 
καρατίων. Απλώς, δεν ζει σε κατάσταση 
ιδεοληψίας.    

Της Κυριακής
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Κατάλογος 
όπλων αξιόπιστης 

αποτροπής 

Γιατί οι Κυβερνήσεις 
δεν επένδυσαν 

στην άμυνα 

Γιατί βρίσκεται σε 
κακή κατάσταση η ΕΦ 

και οι επιπτώσεις

Ανάπτυξη 
τεχνολογίας 

και τα αμυντικά 
προγράμματα της ΕΕ     

20.09.2020



Οι κρίσιμες μέρες μέχρι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Σεπτεμβρίου 

Δρ Αντώνης Στ. Στυλιανού*
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Η 
αποχώρηση του «Ορούτς 
Ρέις» από την υφαλο-
κρηπίδα της Ελλάδας 
δεν σημαίνει και το 
τέλος των τουρκικών 
έκνομων ενεργειών, 
αφού το πλοίο – γε-

ωτρύπανο «Γιαβούζ» και το ερευνητικό 
σεισμογραφικό σκάφος «Μπαρμπαρός» 
παραμένουν το μεν νοτιοδυτικά της Κύ-
πρου και το δε ανατολικά. Ο ελλιμενισμός, 
φυσικά, του «Ορούτς Ρέις» στην Αττάλεια 
αποτελεί μια κίνηση προς τη σωστή κα-
τεύθυνση όσον αφορά την αποκλιμάκωση 
της κρίσης που η Τουρκία δημιούργησε 
σε σχέση με την ελληνική υφαλοκρηπί-
δα κατά πλήρη παράβαση των κανόνων 
του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της 
θάλασσας.

Το κατά πόσον η αποχώρηση του ερευ-
νητικού σκάφους της Τουρκίας αποτελεί 
αποτέλεσμα των διπλωματικών κινήσεων 
και παρεμβάσεων τρίτων, με πρωτεργάτη 
την προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης Γερμανία ή απλώς μια τυπική κίνηση 
της Τουρκίας όπως δήλωσε ο Υπουργός 
Ενέργειας της χώρας για σκοπούς ανεφο-
διασμού και αλλαγής πληρώματος είναι 
κάτι που θα διαφανεί στο αμέσως χρονι-
κό διάστημα. Προς τούτο θα πρέπει να 
αναμένουμε την πάροδο του χρόνου για 
να διαφανούν οι πραγματικές τουρκικές 
προθέσεις, αν και οι εκτιμήσεις κατά το 
μάλλον ή ήττον κλίνουν προς τη συνέ-
χιση, σε μελλοντικό χρονικό διάστημα, 
των τουρκικών παράνομων ενεργειών 
και αμφισβητήσεων, αφού αυτό αποτελεί 

τη δεδηλωμένη πολιτική της Τουρκίας.
Η στάση της Άγκυρας πάντως πρέπει να 

διασυνδεθεί με το επικείμενο Συμβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διάφορες 
προσπάθειες που υπάρχουν εν εξελίξει 
ειδικά σε σχέση με την αποτροπή ενός 
θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο και στην 
ανατολική Μεσόγειο, με την Τουρκία, 
όμως, να μην αλλάζει στάση σε σχέση 
με τις παράνομές της ενέργειες απέναντι 
στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό αποτελεί 
ένα συγκεκριμένο δεδομένο που λαμβά-
νουμε υπόψη ως Κυπριακή Δημοκρατία, 
επιμένοντας στην εξωστρεφή εξωτερική 
μας πολιτική και προωθώντας με τα μέσα 
που διαθέτουμε την απαίτησή μας για 
τερματισμό των τουρκικών προκλήσεων, 
ενόψει μάλιστα και του Συμβουλίου της 
24ης – 25ης Σεπτεμβρίου 2020, οπότε 
θα συζητηθεί το όλο θέμα.

Θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ανώτατο επίπεδο, 
έχει συνομολογήσει ένα συγκεκριμένο πλαί-
σιο αποφάσεων για τις τουρκικές παραβιά-
σεις, ειδικά σε σχέση με την παραβίαση των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Υπάρχει, όμως, ένα μπλοκ 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν 
επιθυμούν την επιβολή κυρώσεων κατά 
της Τουρκίας και αυτό αποτελεί γεγονός 
που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ειδικά 
την στιγμή που η Τουρκία, προς το παρόν 
τουλάχιστον, έχει τερματίσει τις ενέργειές της 
στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Σε όλες τις 
περιπτώσεις στόχος της Λευκωσίας είναι η 
αποκλιμάκωση της κρίσης που δημιουργεί 
η Τουρκία και προς τούτο τονίζεται προς 
όλες τις κατευθύνσεις ότι η αποκλιμάκωση 
μπορεί να επέλθει μόνο από τις ενέργειες 
εκείνου του μέρους που έχει οδηγήσει στην 
κλιμάκωση της κατάστασης και αυτός δεν 
είναι άλλος από την Τουρκία.

Ο χρονικός ορίζοντας μέχρι το Ευρωπα-
ϊκό Συμβούλιο Σεπτεμβρίου είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμος. Του Συμβουλίου των Αρχηγών 
Κρατών της Ένωσης θα προηγηθεί στις 21 
Σεπτεμβρίου 2020 Συμβούλιο Υπουργών 
Εξωτερικών, το οποίο θα προετοιμάσει το 
έδαφος για τις αποφάσεις που θα ληφθούν 
στο Συμβούλιο Κορυφής της Ένωσης, οπόταν 
θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το πλαί-
σιο των ισορροπιών που τα κράτη - μέλη 
θα θέλουν να τηρήσουν σε σχέση με την 
Τουρκία. Η πρωτοβουλία της Γερμανίδας 
Καγκελαρίου, οι επισκέψεις των Υπουρ-
γών Εξωτερικών Ρωσίας και ΗΠΑ και η 
επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου κ. Μισέλ αφορούν εν ενεργεία 
διαδικασίες προς τις πιο πάνω κατευθύνσεις, 
ενώ ειδικότερα οι επισκέψεις των ΥΠΕΞ 
Ρωσίας και ΗΠΑ τονίζουν τον αναβαθμι-
σμένο ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
που αποτελεί τον πλέον σταθερό πυλώνα 

ειρήνης και ασφάλειας στην ευρύτερη πε-
ριοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου και 
της Μέσης Ανατολής, την ίδια στιγμή που 
το Ισραήλ, ο πλέον σταθερός σύμμαχος των 
ΗΠΑ, ανοίγεται προς τον αραβικό κόσμο με 
τις συμφωνίες του με τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα και το Μπαχρέιν, στον αντίποδα 
των ανοιγμάτων της Τουρκίας προς εκείνη 
την κατεύθυνση.

Ως εκ των πιο πάνω, η κάθε μέρα είναι 
κρίσιμη και σημαντική και αδιαλείπτως 
η Κυπριακή Δημοκρατία κινείται προς 
διάφορες κατευθύνσεις για την επίτευξη 
των στόχων μας σε σχέση με το επικείμενο 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημαντικός ο χρόνος μέχρι το Ευρωπα-
ϊκό Συμβούλιο της 24ης – 25ης Σεπτεμ-
βρίου 2020. Η Γερμανία έχει αναλάβει 
μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που 
περιλαμβάνει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά 
και την Κύπρο.

Οι επισκέψεις του Ρώσου και του Αμε-
ρικανού ΥΠΕΞ έρχονται σε ένα κρίσιμο 
και κομβικό σημείο για τις ευρύτερες 
γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή 
και ενδεχομένως να προμηνύουν το τι 
θα ακολουθήσει, με το κεντρικό μήνυμα 
να είναι η αποστροφή στην πολιτική των 
κανονιοφόρων που ακολουθεί η Τουρκία, 
αλλά μέσα από ένα ειρηνικό διάλογο να 
επιτευχθεί η επίλυση των ζητημάτων που 
απασχολούν την ευρύτερη περιοχή.

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

Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
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ΚΊΑ ΚΑΊ ΠΡΌΣ ΤΌΥΤΌ 
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ΤΊΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΊΣ 
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ΜΠΌΡΕΊ ΝΑ ΕΠΕΛΘΕΊ 
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ΤΌΥΡΚΊΑ»
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ατονία των Βρετανών, άφησε περιθώριο 
σε τρίτες χώρες να διευρύνουν τη ζώνη 
επιρροής τους, με τη Ρωσία να εδραιώ-
νει ναυτική παρουσία στη Συρία και την 
Τουρκία να βρίσκει ευκαιρία θαλάσσιας 
επέκτασης. Η Γαλλία διατηρούσε ανέκαθεν 
ζωτικά συμφέροντα στη Μεσόγειο, ειδικά 
με κράτη της Μέσης Ανατολής όσο και 
της Βόρειας και Υποσαχάριας Αφρικής. Η 
γαλλική αεροναυτική αναδίπλωση στην 
περιοχή και η σύναψη στρατιωτικών συμ-
μαχιών με Κύπρο και Ελλάδα εντάσσεται 
στο πλαίσιο αναχαίτισης της προσπάθειας 
μετατροπής της Μεσογείου σε τουρκική 
λίμνη. Επιπλέον ο Μακρόν κεφαλαιοποι-
εί πολιτικές ψήφους στο εσωτερικό της 
Γαλλίας ανασηκώνοντας το ανάστημά του 
απέναντι στον Ερντογάν, ενώ στέλνει το 
μήνυμα στους υπόλοιπους Ευρωπαίους 
εταίρους ότι μπορεί η Γερμανία να είναι 
ο οικονομικός πνεύμονας της ηπείρου, 
αλλά το Παρίσι είναι ο αξιόπιστος στρα-
τιωτικός βραχίονας, που έχει ρόλο να 
διαδραματίσει μετά το Brexit.

Ισραήλ
Οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας ήταν πάντα 

συνάρτηση των εξελίξεων τόσο στο αραβο-
ισραηλινό μέτωπο όσο και στην ισραηλινο-
παλαιστινιακή διένεξη. Παρά τους παραδο-
σιακά καλούς εμπορικούς και πολιτικούς 
δεσμούς, οι διμερείς σχέσεις μεταξύ του 
Ισραήλ και της Τουρκίας επιδεινώθηκαν 
κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΑΚP 
και της αντιφατικής στάσης του απέναντι 
στο Ισραήλ στον δεύτερο  πόλεμο του Λι-
βάνου και  τις πολιτικές του Ισραήλ στη 
Γάζα. Η ρήξη ήρθε με το περιστατικό του 
στολίσκου Μαβί Μαρμαρά το 2011 και, 
παρά τη μερική συμφιλίωση στα μέσα 
του 2016, ελάχιστα έχουν γίνει έκτοτε 
για επούλωση των πληγών. Μεταξύ των 
δυο χωρών εξακολουθούν να υπάρχουν 
τρομερά εμπόδια, κυρίως η βαθιά δυσπιστία 
μεταξύ της τρέχουσας πολιτικής ηγεσίας σε 
κάθε χώρα και θεμελιώδεις αποκλίσεις στο 
παλαιστινιακό ζήτημα και το καθεστώς της  
Ιερουσαλήμ. Οι προσπάθειες του Ισραήλ 
να επεκτείνει την αμυντική και ενεργειακή  
συνεργασία με την Κύπρο, την Ελλάδα και 
την Αίγυπτο ως αντίβαρο στην Τουρκία 
και υποστήριξη των Κούρδων τραυμάτισε 
ακόμη περισσότερο τις σχέσεις των δυο 
χωρών. Το φλερτ της Άγκυρας με το Ιράν 

και η ανοιχτή υποστήριξη προς της Χαμάς 
οδήγησαν πρόσφατα το Τελ Αβίβ να προ-
βάλει διεθνώς την άποψη ότι οι ενέργειες 
της  Άγκυρας συνιστούν εξίσου μεγάλη 
απειλή για την εθνική ασφάλεια, όσο η 
στάση της Τεχεράνης.

 Aίγυπτος  
Μετά τις εξεγέρσεις στον αραβικό 

κόσμο το 2010 -τη λεγόμενη «Αραβική 
Άνοιξη»- η κυβέρνηση των ισλαμιστών 
της Άγκυρας υποστήριξε ανοιχτά τον προ-
σκείμενο στη Μουσουλμανική Αδελφό-
τητα Μοχάμεντ Μόρσι. Ωστόσο,  μαζί με 
την απομάκρυνσή του μέσω στρατιωτι-
κού πραξικοπήματος από τον στρατηγό 
Αμπντέλ φατάχ Αλ Σίσι, ανατράπηκαν και 
οι νεο-οθωμανικές ονειρώξεις του Ερ-
ντογάν, που έχασε σημαντικά πολιτικά 
ερίσματα στην αιγυπτιακή γεωπολιτική 
σκακιέρα. Η προσέγγιση αργότερα της 
κυβέρνησης Αλ Σίσι με την Κύπρο, Ελλάδα 
και Ισραήλ και η ίδρυση του East Med 
Gas Forum, που απέκλεισε την Άγκυρα 
από τις συζητήσεις με στόχο την εμπορι-
κή εκμετάλλευση των κοιτασμάτων στην 
Ανατολική Μεσόγειο, μεγάλωσε το χάσμα 
συμφερόντων. Η υπογραφή συμφωνίας 
μερικής οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Ελλά-
δας-Αιγύπτου εξόργισε ακόμη περισσό-
τερο την Άγκυρα, που αποκάλυψε αυτήν 
την εβδομάδα ότι πρόσφεραν στο Κάιρο 
συμφωνία ΑΟΖ με μεγαλύτερα οφέλη, 
την οποία απέρριψαν.

Η Αίγυπτος την περασμένη εβδομάδα 
ζήτησε μια ενιαία και σταθερή αραβική 
πολιτική κατά της Τουρκίας μέσω στε-
νότερης συνεργασίας μεταξύ των αρα-
βικών κρατών. Ο Αιγύπτιος Υπουργός 
Εξωτερικών Sameh Shoukry δήλωσε στον 
Αραβικό Σύνδεσμο στις 9 Σεπτεμβρίου 
ότι οι κατάφωρες τουρκικές πρακτικές 
και παρεμβάσεις σε πολλές αραβικές 
χώρες είναι οι σημαντικότερες αναδυ-
όμενες απειλές για την αραβική εθνική 
ασφάλεια. Είπε ότι η Τουρκία διευκολύνει 
την πρόσβαση δεκάδων χιλιάδων τρομο-
κρατών και μισθοφόρων στη Συρία, ανα-
πτύσσοντας χιλιάδες μαχητές στη Λιβύη, 
που εκμεταλλεύονται  τους πόρους των 
αραβικών λαών στο Ιράκ και τη Λιβύη 
μέσω παράνομων συμφωνιών.

Στην τελική του δήλωση στις 10 Σεπτεμ-
βρίου, ο Αραβικός Σύνδεσμος κατήγγειλε 

τις τουρκικές παρεμβάσεις σε αραβικές 
χώρες (Συρία, Λιβύη και Ιράκ) και κάλεσε 
την τουρκική πλευρά «να μην παρεμβαίνει 
στις εσωτερικές υποθέσεις των αραβικών 
χωρών και να σταματήσει τις προκλητικές 
ενέργειές της που θα σαμποτάρουν την 
εμπιστοσύνη και θα αποτελέσουν απειλή 
για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της 
περιοχής». Το Κατάρ, η Λιβύη, η Σομαλία 
και το Τζιμπουτί, ωστόσο, απείχαν από 
την ψηφοφορία επί της δήλωσης.

 
Σαουδική Αραβία
- ΗΑΕ - Μπαχρέιν

Η ένταση στις σχέσεις μεταξύ της 
Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας 
αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη μάχη 
για κυριαρχία στον Αραβικό κόσμο και 
στη Μέση Ανατολή.

Υποστηρίζοντας την «Αραβική Άνοιξη» 
και τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, η 
Τουρκία ήλπιζε να υπονομεύσει τις μο-
ναρχίες στις χώρες του Κόλπου. Οι Αδελ-
φοί Μουσουλμάνοι αποτελούν τη μεγάλη 
απειλή για τα καθεστώτα του Κόλπου και 
βρήκαν καταφύγιο και προστασία στην 
Τουρκία. Αυτήν τη  βδομάδα, το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Al 
Jazeera Media Network «είναι πράκτορας 
της κυβέρνησης του Κατάρ» και διέταξε 
όπως ο ειδησεογραφικός οργανισμός εγ-
γραφεί ως ξένος πράκτορας.  Σύμφωνα 
με αμερικανικά δημοσιεύματα, η εξέλιξη 
αυτή προέκυψε μετά από πιέσεις από την 
κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων, η οποία έχει από καιρό δυ-
σαρεστηθεί για την κριτική κάλυψη που 
λαμβάνει από το Al Jazeera ως εκφραστής 
της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Η 
εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία την παρούσα 
χρονική συγκυρία, κατά την οποία υπο-
γράφτηκε η συμφωνία ειρήνης Ισραήλ-
ΗΑΕ-Μπαχρέιν με τις ευλογίες ΗΠΑ εν 
μέσω αντιδράσεων από την Τουρκία, που 
κατηγόρησε ουσιαστικά την κίνηση ως 
προδοσία του αγώνα των Παλαιστινίων.

Αυστρία
Η Αυστριακοί ποτέ δεν ξέχασαν ότι 

μετά την πτώση του Βυζαντίου (1453) οι 
Οθωμανοί πολιόρκησαν τα τείχη της Βι-
έννης το 1529, απειλώντας να εισβάλουν 
στη καρδιά της Ευρώπης. Οι φρικαλεότη-

Ε
ίναι η πρώτη φορά στη 
σύγχρονη τουλάχιστον 
Ιστορία, που η Τουρκία  
κατάφερε το ακατόρθω-
το: να αποκτήσει τόσους 
πολλούς εχθρούς και 
αντιπάθειες από τρίτες 

χώρες. Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία 
και ρεαλιστική εκτίμηση, η νεο-οθωμα-
νική Τουρκία της ισλαμικής κυβέρνησης 
ΑΚΡ και Ερντογάν κέρδισε επάξια με το 
σπαθί της, την αντιπάθεια μεγάλης μερίδας 
δυτικών αλλά και αραβικών/μουσουλμα-
νικών κρατών. Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία,  
Αυστρία, Αρμενία, Ισραήλ, Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, Αρμενία, Σαουδική 
Αραβία, Αίγυπτος,  μέχρι προσφάτως 
και η Ινδία, Κούρδοι αλλά και μεγάλο 
κομμάτι της ΕΕ και δυνάμεις εντός της 
Ουάσιγκτον δείχνουν να αντιλαμβάνονται  
και να ανησυχούν από τον αποσταθερο-
ποιητικό ρόλο της κυβέρνησης Ερντογάν. 
Με καθεμιάν από τις πιο πάνω δυνάμεις 
η Τουρκία έχει σημεία τριβής και αντι-
παραθέσεων, που μπορεί να πηγάζουν 
από διαφορετικά συμφέροντα και αιτίες, 
ωστόσο όλα συρρέουν σε μια κοίτη: H Oθω-
μανική Αυτοκρατορία που οραματίζεται 
να αναβιώσει o Ερντογάν, ενεργοποίησε 
αρνητικά αντανακλαστικά  στους λαούς 
που διαθέτουν ακόμη ιστορική μνήμη 
και εθνική συνείδηση και δεν ξέχασαν τα 
μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς. Από 
το δόγμα των μηδενικών προβλημάτων 
του Αχμέτ Νταβούτογλου στο Στρατηγικό 
Βάθος, η σημερινή Τουρκία το μόνο που 
κατάφερε ήταν να βυθίσει την οικονομία 
της και να καταλήξει με «φιλίες» που ενδε-
χομένως να της δημιουργούν περισσότερα 
προβλήματα παρά να προσφέρουν λύσεις. 
Σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται κρίσιμη η 
χαρτογράφηση των χωρών με τις οποίες 
η Τουρκία έχει ανοικτούς λογαριασμούς. 

Ελλάδα-Κύπρος
Η σημερινή αντιπαλότητα Τουρκίας 

- Ελλάδας και Κύπρου είναι ασφαλώς 
ριζωμένη αρκετούς αιώνες πριν, ήδη 
από την εποχή της Ανατολικής Ρωμαϊ-
κής Αυτοκρατορίας, για να συνεχιστεί στα 
400 χρόνια οθωμανικής σκλαβιάς και 
τον μεγάλο Ξεσηκωμό του ’21, τον ατυχή 
ελληνοτουρκικό πόλεμο, τη Μικρασιατική 
Εκστρατεία και Καταστροφή  το ’23 και 
την επιχείρηση Αττίλας στην Κύπρο το 
1974. Η αντιπαλότητα για τις θαλάσσιες 
ζώνες της Ανατολικής Μεσογείου είναι το 
τελευταίο επεισόδιο αυτής της διένεξης.

Γαλλία
Η κλιμακούμενη αντιπαλότητα Τουρκίας 

- Γαλλίας αφορά ουσιαστικά την επικυρι-
αρχία στην Ανατολική Μεσόγειο. Το κενό 
ισχύος που αφήνει η σταδιακή αποχώρηση 
των Αμερικανών, σε συνδυασμό με την 

Από το Στρατηγικό Βάθος 
στο στρατηγικό λάθος

ΌΛΕΣ ΌΙ ΑΝΌΙ-
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ΤΌΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΌΙ 

ΧΏΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ 
ΌΠΌΙΕΣ ΑΝΌΙΞΕ 

ΜΕΤΏΠΑ ΑΝΤΙΠΑ-
ΡΑΘΕΣΗΣ 
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δενικών προβλημάτων 

του Αχμέτ Νταβούτογλου 
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να βυθίσει την οικονομία 

της και να καταλήξει με 
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περισσότερα προβλήματα 
παρά να προσφέρουν λύ-
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κρίνεται κρίσιμη η χαρτο-
γράφηση των χωρών με 
τις οποίες η Τουρκία έχει 
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τες των Τούρκων έμειναν μέχρι σήμερα 
ανεξίτηλες στη μνήμη των Ευρωπαίων. 
Η νίκη των πολιορκημένων είχε ύψιστη 
σημασία για την Ευρώπη, διότι η επέκταση 
των Τούρκων αναχαιτίστηκε για ενάμιση 
αιώνα, μέχρι που ξαναεμφανίστηκαν. Μετά 
τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας από τον 
Ερντογάν, τη Λιβύη και την εισβολή στο 
Βόρειο Ιράκ, σημείωσε πως «απλώς η 
Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος εταίρος της 
Ευρώπης». Η Αυστρία είναι μια από τις 
χώρες που τάσσεται υπέρ της διακοπής 
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με 
την Τουρκία. Κατηγορεί την Άγκυρα 
ότι βρίσκεται πίσω από επιθέσεις κατά 
Κούρδων διαδηλωτών στη Βιέννη, ενώ 
κλείνει τζαμιά και απελαύνει ιμάμηδες,  
τους οποίους κατηγορεί για κατασκοπία. 
Σημείο τριβής μεταξύ των δυο χωρών 
αποτελεί και το μεταναστευτικό, για το οποίο 
η Αυστρία έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες.

Ινδία
Το μακρύ ισλαμικό χέρι της Τουρκίας 

φθάνει μέχρι την Ινδία, αφού, σύμφωνα 
με ινδικές εκθέσεις, η Άγκυρα φέρεται να 
βρίσκεται πίσω από τις προσπάθειες δημι-
ουργίας πυρήνων ισλαμιστών στη χώρα. 
Η προσπάθεια της Τουρκίας να επεκτείνει 
την επιρροή της στους μουσουλμάνους της 
νοτιοανατολικής Ασίας εντάσσεται στο πλαί-
σιο του ανταγωνισμού της με τη Σαουδική 
Αραβία για την ηγεμονία του ισλαμικού 
κόσμου. Η κυβέρνηση Ερντογάν  χρημα-
τοδοτεί επίσης θρησκευτικά σχολεία στην 
Ινδία και στρατολογεί φονταμενταλιστές 
με σκοπό να ριζοσπαστικοποιούν άλλους. 
Άλλη μια ανησυχία των ινδικών Αρχών 
εντοπίζεται στον νότο και συγκεκριμένα 
στο παράκτιο κρατίδιο Κεράλα, όπου μια 
ακραία ισλαμιστική οργάνωση χρηματο-
δοτείται εδώ και αρκετό καιρό από την 
Τουρκία και το Κατάρ. Αναφέρεται, επίσης, 
πως η Τουρκία και το Πακιστάν, μέσω 
Κατάρ, χρηματοδοτούν τον ιεροκήρυκα 
Zakir Naik, ο οποίος κατηγορείται για 
ριζοσπαστικοποίηση των μουσουλμάνων. 
H Πρεσβεία της Τουρκίας στο Νέο Δελχί 
σφυρηλατεί συμμαχίες με ινδικές ΜΚΟ 
και υπογραμμίζει ότι «Ινδοί ακτιβιστές 
που υπηρετούν την ατζέντα της Άγκυρας 
στέλνονται ολοένα και περισσότερο στην 
Τουρκία για ταξίδια έκθεσης («exposure 
trips») στη χώρα και ενθαρρύνονται να 
μιλούν κατά της Ινδίας». Οι στενές στρατι-
ωτικές/οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας 
με το Πακιστάν και η υποστήριξη για το 
θέμα του Κασμίρ είναι ακόμη μια σοβαρή 
εστία έντασης μεταξύ των δυο χωρών.

Αρμενία
H Tουρκία δυσαρεστήθηκε για τη στή-

ριξη της Αρμενίας σε Κύπρο και Ελλάδα 
όσον αφορά τα δικαιώματά τους στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και τις καταγγελίες κατά 
των παράτυπων ενεργειών της Άγκυρας. 
Τούρκοι και Αρμένιοι έχουν ανοικτούς 
λογαριασμούς εδώ και περισσότερο από 
έναν αιώνα. Κατά τη  διάρκεια του 1ου 
Παγκοσμίου Πολέμου, εκμεταλλευόμενοι 
αυτήν την έκρυθμη κατάσταση, οι φανατι-
σμένοι Νεότουρκοι εφάρμοσαν το ανόσιο 
σχέδιο αφανισμού του χριστιανικού λαού 
των Αρμενίων, τους οποίους, μαζί με τους 
Έλληνες και τους Ασσύριους, εκλάμβαναν 
ως εμπόδιο στο φιλόδοξο όραμά  τους για 
τη δημιουργία μιας παντουρανικής υπε-
ραυτοκρατορίας από τα Βαλκάνια μέχρι 
τη Σιβηρία, με αποκλειστικά τουρκικής 
καταγωγής λαούς. Η Αρμενική Γενο-
κτονία και η άρνηση της Τουρκίας να 
αναγνωρίσει το έγκλημα αυτό κατά της 
ανθρωπότητας, αποτελεί το πιο σοβαρό 
αγκάθι στις σχέσεις των δύο. Πρόσφατα 
το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία κατηγό-
ρησαν ο ένας τον άλλον ότι παραβίασαν 
την εύθραυστη εκεχειρία κατά μήκος των 
συνόρων τους με τα αιματηρά επεισό-
δια να διαρκούν μέρες. Η Τουρκία ήταν 
από τις πρώτες χώρες που στήριξαν τις 
επιθέσεις των Αζέρων κατά θέσεων των 
Αρμενίων. Το Αζερμπαϊτζάν στηρίζει από 
την πλευρά του «με αποφασιστικότητα τις 
δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανα-
τολική Μεσόγειο», αναφέρει ανακοίνωση 
του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας. 
Οι δυο χώρες πραγματοποιούν από κοι-
νού στρατιωτικές ασκήσεις, γεγονός που 
ανησυχεί τους Αρμενίους, οι οποίοι δεν 
ξέχασαν ποτέ την τουρκική βαρβαρότητα.

Εκτός από τις προαναφερθείσες 
χώρες, απέναντι στην Τουρκία 
του Ερντογάν τρέφουν αντι-

πάθειες και μίσος κι άλλες ομάδες 
χωρών, όπως οι Κούρδοι, που δι-
εξάγουν έναν μακροχρόνιο αγώνα 
αυτοδιάθεσης. Επίσης οι Σύροι του 
Μπασάρ Αλ Άσαντ και μεγάλες ομά-
δες πληθυσμού στον Λίβανο και τη 
Λιβύη,  ακόμα και σε παραδοσιακά 
φιλοτουρκικές χώρες, όπως η Γερ-
μανία, αρχίζουν πλέον να συνειδητο-
ποιούν ότι το μοντέλο της Τουρκίας, 
το οποίο ήλπιζαν να εφαρμόσουν σε 
άλλες μουσουλμανικές χώρες, ανή-
κει πια στη σφαίρα της φαντασίας. Η 
ανάλυση του Foreign Affairs αυτήν 
την εβδομάδα, ότι ο Ερντογάν μετατρέ-
πει την Τουρκία σε Κράτος-Πελάτη 
της Κίνας, ανοίγει ένα άλλο μεγάλο 
κεφάλαιο, που αγγίζει τις ευαίσθη-
τες χορδές σε κύκλους των ΗΠΑ, οι 
οποίοι αρχίζουν να αντιλαμβάνονται 
την ανάγκη αλλαγής προσέγγισης των 
σχέσεων με την Τουρκία του ΑΚΡ.

Κλείνουν το 
μάτι σε Κίνα



Η 
κατάσταση με την πα-
ράνομη μετανάστευση 
και τους δήθεν αιτητές 
ασύλου δεν πάει άλλο. 
Έχει ήδη εξελιχθεί σε 
τρίτον Αττίλα, ο οποίος 
έχει αλλοιώσει δρα-

ματικά τη δημογραφική σύνθεση της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και απειλεί ευθέ-
ως και ανοικτά την ασφάλεια, την εθνική 
επιβίωση, την πολιτισμική, γλωσσική και 
θρησκευτική ύπαρξη του Ελληνισμού σε 
τούτα τα χώματα, την οικονομία και την 
υγεία του. Την περ. Κυριακή, το μεση-
μέρι, άκουσα από ραδιοσταθμό ότι 12 
παράνομοι μετανάστες «έφθασαν» (!!) στο 
Μάμμαρι. Από αυτούς οι 11 ήταν άνδρες 
και μία γυναίκα.

Διερωτώμαι, όπως και κάθε νόμιμος 
πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας: 
Αυτοί οι 11 άνδρες δεν έχουν συζύγους, 
συντρόφους, παιδιά, αδέλφια, γονείς; Και 
η μία γυναίκα, τι γύρευε μαζί τους; Επειδή 
οι περισσότεροι παράνομοι μετανάστες 
είναι κατά πλειοψηφία μουσουλμάνοι, να 
εννοήσουμε ότι αυτοί οι 12 είναι ετοιμο-
πόλεμοι τζιχαντιστές, σταλμένοι από την 
Τουρκία ως Δούρειοι Ίπποι και μέλη μιας 
πέμπτης φάλαγγας, η οποία, την κρίσιμη 
στιγμή, θα επιτεθεί εναντίον μας από τα 
μετόπισθεν;

Πόσες άλλες χιλιάδες μουσουλμάνοι 
και δη μέλη τζιχαντιστικών οργανώσεων 
έχουν εισβάλει, κυκλοφορούν ελεύθεροι, 
εργάζονται και σιτίζονται στην Κύπρο; Ο 
Υπουργός Εσωτερικών, Ν. Νουρής, τον 
περ. Φεβρουάριο όπως και πρόσφατα, είχε 
εκφράσει, με δηλώσεις του, την έντονη 

ανησυχία του για τις πολύ αυξημένες ροές 
παράνομων μεταναστών που εισβάλλουν 
στην Κύπρο, οι περισσότεροι σταλμένοι 
από την Τουρκία, και θέτουν τεράστιο 
θέμα ασφάλειας.

Καράτσι και Καμπούλ
Με αφορμή, τότε, δολοφονία αλλοδαπού 

στην οδό Ρηγαίνης, ο Υπουργός μίλησε για 
«πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνει 
η Λευκωσία και ειδικότερα το ιστορικό 
κέντρο της πρωτεύουσας». Επίσης, εξέ-
φρασε ανησυχία για την γκετοποίηση της 
περιοχής. Πρόσθεσε ότι στον συγκεκριμένο 
χώρο εκκολάπτονται φατρίες.

Να υπενθυμίσουμε πως στις αρχές 
του χρόνου είχε αποκαλυφθεί, χωρίς να 
διαψευστεί επίσημα, ότι η Λευκωσία δι-
αμοιράστηκε σε τέσσερεις τομείς από 
φατρίες ξένων εγκληματικών στοιχείων 
(από τη Συρία, το Πακιστάν, την Ινδία, 
το Καμερούν…). Έκτοτε, σημειώθηκαν 
εγκλήματα από αλλοδαπούς στη Λευ-
κωσία, στη Λεμεσό και στην Πάφο. Στη 
Χλώρακα ήδη σημειώθηκε δημογραφική 
αλλοίωση!

Αν τολμάτε, κάνετε μια βόλτα στις κε-
ντρικές οδούς Λήδρας και Ονασαγόρου  
της Λευκωσίας. Οκτώ στους δέκα περι-
πατητές είναι αλλοδαποί - δεν αναφέρο-
μαι σε Ευρωπαίους - προερχόμενοι από 
ασιατικές και αφρικανικές χώρες. Η οδός 
Τρικούπη και οι πάροδοί της υποβάλλουν 
περισσότερο Καράτσι, Βαγδάτη, Καμπούλ, 
παρά ευρωπαϊκή πόλη. Τα βράδια είναι 
άκρως παρακινδυνευμένο να κυκλοφορή-
σει κανείς σε αυτούς και άλλους δρόμους 
της πρωτεύουσας.

Αλεξανδρεττοποίηση
Ο Υπουργός Εσωτερικών παλαιότερα 

και πρόσφατα επισήμανε ότι οι αιτήσεις 
ασύλου έχουν αυξηθεί δραματικά και ανέρ-
χονται στο 3,8% και πλέον του πληθυσμού 
της Κύπρου. Το ποσοστό αυτό είναι εφι-
αλτικό, αν αναλογιστεί κανείς, πρώτον, ότι 
το αντίστοιχο ποσοστό σε εταίρους μας 
κυμαίνεται μόλις γύρω στο 1%.

Δεύτερον,  τα κατεχόμενα έχουν 
πλημμυρίσει από δεκάδες χιλιάδες 
κουβαλητούς εποίκους εξ Ανατολίας 
που, ήδη, αλλοίωσαν τη δημογραφική 
σύνθεσή τους, στο πλαίσιο της τουρκικής 
πολιτικής για Αλεξανδρεττοποίηση των 
κατεχομένων.

Τρίτον, όπως και ο Ν. Νουρής παρα-
δέχτηκε, η Τουρκία προωθεί παράνομους 
μετανάστες στην Κύπρο, με στόχο τη δη-
μογραφική αλλοίωση και άλωση εκ των 
έσω των ελεύθερων περιοχών.

Ο τέως Υπουργός Άμυνας στις αρχές 
του χρόνου είχε διαβεβαιώσει ότι στη 
γραμμή Αττίλα θα τοποθετούνταν ειδικές 
συσκευές για έλεγχο και παρακολούθηση 
κινήσεων του κατοχικού στρατού όπως 
και παράνομων μεταναστών. Πού είναι 
αυτές οι συσκευές;

Κάθε νόμιμος πολίτης διερωτάται: Πώς 
αυτές οι χιλιάδες των παράνομων μετανα-
στών, που προέρχονται και από μακρινές 
χώρες - Αφγανιστάν, Πακιστάν, Καμερούν, 
Νιγηρία - έμαθαν για την Κύπρο; Χάρη 
στην Τουρκία, η οποία κατήργησε τις βίζες 
και κυρίως ενισχύοντάς τους οικονομικά 
και καθοδηγώντας τους για να εισβάλουν 
στην Κύπρο.

Αλλά και χάρη σε περίεργες Μη 

Κύριε Νουρή, «Name and shame!»
για τον εφιάλτη του μεταναστευτικού
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Όμως, τα πράγματα με την παρά-
νομη, κατευθυνόμενη από την Τουρ-
κία και διάφορους αχρείους έσωθεν, 
μετανάστευση, συνιστούν πλέον εξό-
φθαλμο εθνικό κίνδυνο, που απειλεί 
την ασφάλεια και την επιβίωση του 
κυπριακού Ελληνισμού. Οι πολίτες 
επικροτούν ασμένως και συμπαρί-
στανται πλήρως στις προσπάθειες 
του Υπουργού Εσωτερικών για να 
κοπούν οριστικά τα κεφάλια αυτής 
της Λερναίας Ύδρας.

Αφού ο Ν. Νουρής γνωρίζει ονό-

ματα όλων όσοι εμπλέκονται άμεσα ή 
έμμεσα σε αυτόν τον εθνικό εφιάλτη, 
καλείται από τους πολίτες να ασκή-
σει, επιτέλους, τη γνωστή πρακτική: 
«Name and shame!». Οι πολίτες δεν 
ανέχονται άλλες θολούρες, διαβε-
βαιώσεις, δηλώσεις και διαδόσεις. 
Απαιτούν τα ονόματα όλων όσοι υπο-
νομεύουν την ασφάλεια και την επιβί-
ωση του τόπου από ιδιοτέλεια, στυγνό 
συμφέρον, απληστία, ανευθυνότητα ή 
και προδοσία. Για να ξέρουν ποιους 
εφιάλτες έχουν απέναντί τους.

Πρώτα και υπεράνω όλων η διά-
σωση της δούλης πατρίδας. Να σταλεί 
το ηχηρό μήνυμα ότι εδώ δεν είναι 
Ελντοράτο παροχών, επιδομάτων και 
παρανομίας. Ούτε είναι παράδεισος 
για τους όπου γης αιτητές ασύλου. Η 
Κύπρος αντιμετωπίζει το φάσμα της 
ισλαμοποίησης, μουσουλμανοποίη-
σης και τουρκοποίησης. Επιτέλους, 
ας ηχήσουν βροντερά οι καμπάνες 
της αφύπνισης για αποφασιστική 
και δραστική αντίδραση σωτηρίας. 
Είμαστε στο παρά ένα!   

Απληστία και προδοσία

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΕΝ ΑΝΕΧΟ-
ΝΤΑΙ ΑΛΛΕΣ ΘΟΛΟΎΡΕΣ, 
ΔΙΑΒΕΒΑΙΏΣΕΙΣ, ΔΗ-
ΛΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΕΙΣ. 
ΑΠΑΙΤΟΎΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 
ΟΛΏΝ ΟΣΟΙ ΎΠΟΝΟ-
ΜΕΎΟΎΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΏΣΗ ΤΟΎ 
ΤΟΠΟΎ ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ, 
ΣΤΎΓΝΟ ΣΎΜΦΕΡΟΝ, 
ΑΠΛΗΣΤΙΑ, ΑΝΕΎΘΎΝΟ-
ΤΗΤΑ Ή ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ. 
ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΟΎΝ ΠΟΙΟΎΣ 
ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΕΧΟΎΝ ΑΠΕ-
ΝΑΝΤΙ ΤΟΎΣ
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ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), σε 
επιτήδειους δικηγόρους, σε ανεύθυνα 
Κολέγια και σε Δήμους, χωρίς να πα-
ραγνωρίζουμε χρυσοφόρα κυκλώματα 
εγκληματιών διακινητών.

ΜΚΟ και δικηγόροι
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος 

Νουρής, προς τιμήν του, είναι ο πρώτος 
και μόνος Υπουργός τα τελευταία πολλά 
χρόνια, ο οποίος συνειδητοποίησε την 
έκταση του κινδύνου που η παράνομη 
μετανάστευση αποτελεί για την Κύπρο. 
Αντιλήφθηκε τις μηχανεύσεις της κατο-
χικής Τουρκίας. Έχει πλήρη γνώση του 
μεταναστευτικού εφιάλτη. Και με πολλή 
σκληρή δουλειά, με τους συνεργάτες του, 
και, ευτυχώς, με τη στήριξη του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, μάχεται κυριολεκτικά, 
να αντιμετωπίσει με κάθε μέσο αυτόν τον 
αδίστακτο, οργανωμένο και κατευθυνόμενο 
από την Τουρκία, τρίτο Αττίλα. 

Είμαστε σε θέση να πούμε ότι ο Ν. 
Νουρής γνωρίζει την υπονομευτική 
δραστηριότητα συγκεκριμένων ΜΚΟ. 
Γνωρίζει ονόματα δικηγόρων, οι οποίοι 
θησαυρίζουν από την εκμετάλλευση της 
μεταναστευτικής παρανομίας. Δεν είναι 
τυχαίο, άλλωστε, που, όλοι όσοι παράνο-
μα εισβάλλουν στην Κύπρο, ιδιαίτερα το 
60% και πλέον από τα κατεχόμενα, δεν 
έχουν κανένα ταξιδιωτικό έγγραφο, αλλά 
διαθέτουν πανάκριβα κινητά τηλέφωνα, με 
αριθμούς και ονόματα ΜΚΟ και δικηγό-
ρων, στους οποίους απευθύνονται αμέσως, 

δασκαλεμένοι για τα δήθεν «δικαιώματα 
και ωφελήματά τους».

Ιδιωτικά Κολέγια
Ο Ν. Νουρής γνωρίζει επίσης ποια 

συγκεκριμένα ιδιωτικά Κολέγια εισάγουν 
κυριολεκτικά δήθεν φοιτητές, οι οποίοι 
αμέσως καταθέτουν αίτηση για άσυλο 
επειδή, τάχα, στην πατρίδα τους διώκο-
ντα. Ο Υπουργός Εσωτερικών γνωρίζει 
και σε ποια Δημαρχεία στην επαρχία 
Λάρνακας, κυρίως, όπως και σε άλλες 
επαρχίες, στήνονται χιλιάδες χρυσοφόροι 
εικονικοί γάμοι. 

Πέρα από την αντίδραση του ΑΚΕΛ 
και της ΚΙΣΑ, ο Υπουργός Εσωτερικών 
φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα και 
δυσκολίες στο τιτάνιο έργο του, και από 
κάποιους δικαστές, οι οποίοι καλύπτονται 
πίσω από το γράμμα και όχι το πνεύμα του 
νόμου για να παρεμβάλλουν προσκόμ-
ματα, ειδικά σε περιπτώσεις απελάσεων.

Η Κύπρος, τόπος προσφύγων, που 
υποφέρει από την τουρκική εισβολή και 
κατοχή, βεβαίως και θέλει να βοηθήσει 
πραγματικούς πρόσφυγες από εμπόλεμες 
ζώνες. Ο κυπριακός Ελληνισμός γνωρίζει 
τι σημαίνει πόλεμος, θάνατος, προσφυ-
γιά και απώλεια γης και περιουσίας και 
ξεριζωμός από ρίζες και ιστορία. Άρα, 
δεν δέχεται μαθήματα από καμία ΜΚΟ 
ούτε από περίεργους δήθεν υπερασπι-
στές ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή από 
αμερικανίζοντες υμνολόγους της τάχα 
πολυπολιτισμικής σύνθεσης της Κύπρου. 
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Σ
ε λίγες μέρες ολοκληρώ-
νονται 60 χρόνια από την   
ανακήρυξη της Κυπρια-
κής Ανεξαρτησίας. Μιας 
δοτής ανεξαρτησίας με 
αποικιοκρατικά κατά-
λοιπα, που  κατοχύρω-

νε εσαεί  την παρουσία της Βρετανίας 
στο νησί ως υποχθόνιου «διαιτητή» και 
«διαμεσολαβητή», καθότι φρόντισαν να 
ρίξουν αρκετό λίπασμα για μελλοντικές 
διενέξεις μεταξύ Ε/κ και Τ/κ. Στη δίνη του 
«διαίρει και βασίλευε», η πολεμοκάπηλη 
νυφίτσα και ξεδοντιασμένη σήμερα Βρετανία,  
έπαιξε τα πιο βρόμικα παίγνια σε βάρος 
του κυπριακού λαού υποδαυλίζοντας τις 
επεκτατικές ορέξεις της Τουρκίας.

Σήμερα, εν έτει 2020, στη σκιά των τουρ-
κικών επεκτατικών και έκνομων ενεργειών, 
ο Γ.Γ. του ΟΗΕ ακολουθεί τα βήματα που 
χάραξαν οι αποτυχημένοι προκάτοχοί του 
(Κόφι Ανάν, Μπαν Κι Μουν και άλλοι). Ο 
επικεφαλής του ΟΗΕ εμφανίζεται προκλη-
τικά να αγνοεί την ύπαρξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, καθώς και τα ψηφίσματα του 
διεθνούς αυτού οργανισμού.

Στα ψηφίσματα των Ην. Εθνών και του 
Συμβουλίου Ασφαλείας η ανακήρυξη του 
ψευδοκράτους αποκηρύχθηκε ως παρά-
νομη και ως υποτελές μόρφωμα στην 
Τουρκία, ενώ τα κράτη μέλη του ΟΗΕ 
είχαν κληθεί τότε να μην αναγνωρίσουν 
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την ύπαρξή του. Έκτοτε μόνο η Τουρκία 
το αναγνωρίζει και συνεχώς αυξάνει τα 
στρατεύματα κατοχής στο βόρειο τμήμα 
των κυπριακών εδαφών. 

Τώρα ο κ. Γκουτέρες λέει  ότι «υπάρχει 
ομοφωνία να περιμένουμε για τις  εκλογές 
στη βόρειο Κύπρο - όπως αποκάλεσε τα 
κατεχόμενα - (λες και πρόκειται για ένα 
κανονικό κράτος ), πριν προχωρήσουμε 
με τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που 
οραματιζόμαστε». 

Δεν γνωρίζουμε τι οραματίζεται ο ίδιος ή 
όσοι βρίσκονται πίσω από τις πρωτοβουλίες 
του για σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης. 
Το σίγουρο είναι ότι η συνταγή για πενταμερή 
διάσκεψη, με τις τρεις  εγγυήτριες δυνάμεις 
και τις δύο κοινότητες, είναι ξαναζεσταμένο 
φαγητό και η αποτυχία προδιαγεγραμμένη. 

Ο Γ.Γ. ζητά (πριν από τις παράνομες εκλο-
γές στα κατεχόμενα) την ανάπτυξη  μέτρων 
οικοδόμησης εμπιστοσύνης προκειμένου, 
όπως λέει, «να αποφευχθούν μονομερείς 
ενέργειες  που θα μπορούσαν να υπονομεύ-
σουν τη μελλοντική επιτυχία των διαπραγμα-
τεύσεων του Κυπριακού». Δεν κατονομάζει 
όμως τον ταραξία και έκνομο παραβάτη.

«Μόλις πραγματοποιηθούν, είναι η 
πρόθεσή μου να συγκαλέσω ξανά τους 
πέντε βασικούς εταίρους - τις εγγυήτρι-
ες δυνάμεις και τις δύο κοινότητες - και 
επίσης να ξαναρχίσω τον διάλογο με τους 
ηγέτες των δύο κοινοτήτων, σε συνέχεια 

του δείπνου που οργάνωσα στο Βερολίνο, 
πριν από λίγους μήνες», είπε.

«Και είμαι απόλυτα δεσμευμένος, ότι 
μόλις δημιουργηθεί η ευκαιρία - όπως είπα, 
υπάρχει συναίνεση για να περιμένουμε τις 
εκλογές στη βόρεια Κύπρο - είμαι απόλυ-
τα δεσμευμένος στην αναζωογόνηση της 
πολιτικής διαδικασίας», κατέληξε. 

Με αυτές του τις δηλώσεις διέγραψε το 
καθεστώς της παρανομίας που επικρατεί 
στα κατεχόμενα και αναμένει με την εκλογή 
των εγκαθέτων της Άγκυρας να ξεκινήσει 
διαπραγματεύσεις.

Η Άγκυρα, προτού περάσουν 24 ώρες 
από τις δηλώσεις του, με ανακοίνωση του 
τουρκικού ΥΠΕΞ έθεσε εκβιαστικά τους 
όρους της ζητώντας είτε πολιτική ισότητα 
(όπως την εννοεί η Τουρκία) είτε τη δη-
μιουργία δύο κρατών .

Ο γερμανικός «κλάδος ελαί-
ας» και τα δις από τις εξαγω-
γές όπλων στην Τουρκία

Κάτω από την επίφαση της ειρηνευτικής  
«διαδικασίας» και της ανάγκης να επιλυ-
θούν τα Ελλαδοτουρκικά, τώρα σπεύδουν 
όλοι να προλάβουν τη σύνοδο κορυφής 
των ηγετών της Ε.Ε., που είναι καθορι-
σμένη στις 24-25 τρέχοντος, προκειμένου 
να αποτραπούν τυχόν κυρώσεις κατά της 
Τουρκίας. Σε αυτήν τη  φαρσοκωμωδία 
πρωταγωνιστεί η Γερμανίδα Καγκελάριος,  

Στην Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη 
MED7 στην Κορσική, οι  ηγέτες 
των  επτά ευρωπαϊκών χωρών της 

Μεσογείου, με επικεφαλής τον οικοδεσπότη 
Εμμανουέλ Μακρόν, έστειλαν ισχυρότατο 
μήνυμα στην Τουρκία ότι οι λεονταρισμοί 
και οι νέο-οθωμανικές πρακτικές απορ-
ρίπτονται κάθετα. Ο χρονισμός της ωμής 
τοποθέτησης  του Εμμανουέλ Μακρόν υπέρ 

της Αθήνας - Λευκωσίας και εναντίον της 
Άγκυρας είναι ιδιαίτερα σημαδιακός, καθώς 
καλεί, επιτέλους, την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στη συγκρότηση ενιαίας αρραγούς στά-
σης έναντι της κλιμακούμενης τουρκικής 
επιθετικότητας.

Τα πράγματα, όμως, δεν έχουν μόνον 
μία όψη. Η σαφής στήριξη  της  Γαλλίας σε 
Ελλάδα - Κύπρο προϋποθέτει τη δημιουργία 
μιας ισχυρής στρατηγικής σχέσης με το 
Παρίσι, που θα βασίζεται σε εξοπλιστικά 
προγράμματα και ενδεχόμενη αναδιάταξη 
κάποιων κανόνων της μέχρι τούδε εξω-
τερικής μας πολιτικής.

Το μέγα ερώτημα που αναφύεται είναι 
κατά πόσον το μέτωπο Ελλάδας – Κύπρου 
μπορεί να αντέξει εν μέσω της πανδημιακής 

κρίσης το απαιτούμενο τεράστιο οικονομι-
κό φορτίο. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας από τη 
Θεσσαλονίκη ένα μεγάλο πρόγραμμα 
αμυντικής θωράκισης της χώρας με μα-
χητικά Rafale, 4 υπερσύγχρονες φρεγάτες 
και ενίσχυση του έμψυχου και άψυχου 
οπλοστασίου και των τριών κλάδων [με  
παράλληλη  δημιουργία 15.000 θέσεων 
εργασίας], διαμήνυσε πως η Ελλάδα μπορεί.                                                                           

Υπό το φώς  αυτών των  δεδομένων, 
διαμορφώνεται ένα νέο γεωπολιτικό σκη-
νικό στην Ανατολική Μεσόγειο, με πρώτο 
παίκτη τη Γαλλία, η οποία επιδιώκει πάση 
θυσία να διασφαλίσει τα ενεργειακά και 
άλλα συμφέροντά  της, με παράλληλη 
θωράκιση των ζωτικών  συμφερόντων 

της Ευρώπης. Όπως διαφαίνεται, οι επτά 
χώρες της Μεσογείου μπορούν πλέον να 
ορθώσουν το δικό τους ανάστημα στις 
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
όλα τα επίπεδα. Η ιστορική απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για υιοθέτηση κο-
λοσσιαίου οικονομικού προγράμματος για 
αναχαίτιση των επιπτώσεων της πανδη-
μίας στη βάση της αλληλεγγύης αλλά και 
η ομολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και δη της Προεδρεύουσας Γερμανίας για 
αποτυχία της μεταναστευτικής πολιτικής, με 
αφορμή τα τραγικά γεγονότα στη Μόρια της 
Μυτιλήνης, δημιουργούν μια νέα μεγάλη 
πρόκληση για την Ευρώπη. Προβάλλει, 
λοιπόν, αδήριτη η ανάγκη να οικοδομη-
θεί χωρίς άλλη κωλυσιεργία το όραμα για 

μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση με κοινή 
εξωτερική πολιτική και κοινή πολιτική 
ασφάλειας και άμυνας, με παράλληλη 
ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Μέσα από αυτήν την ιστορική αναγκαι-
ότητα, Ελλάδα και Κύπρος καλούνται να 
διαδραματίσουν τον δικό τους ενεργό και 
αποφασιστικό ρόλο, τόσο για προάσπιση 
των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων, όσο και 
για θωράκιση της εθνικής τους ασφάλειας 
που κινδυνεύει από τον νεοσουλτάνο. Προς 
την κατεύθυνση αυτή η  Ελλάδα, απαντώ-
ντας στις προκλήσεις της Ιστορίας, έκανε 
την αρχή με τα βήματα αυτοπεποίθησης 
σε άμυνα και οικονομία που εξήγγειλε 
ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. 
Εναπομένει να πληροφορηθούμε τώρα τους 

σχεδιασμούς του Προέδρου Αναστασιάδη 
και κατ’ επέκτασιν την κοινή γραμμή πλεύ-
σης, ως παρακαταθήκη για την ασφάλεια 
και ευημερία των δύο αδελφών χωρών. 
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Α. Μέρκελ, η οποία εμφανίζεται ως κομι-
στής ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Την ίδια ώρα, παρά το εμπάργκο όπλων, 
ενισχύει την Τουρκία με σύγχρονο γερ-
μανικό οπλισμό και τανκς Λέοπαρντ,   τα 
οποία είναι στραμμένα κατά της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και των Ε/κ.

Τις τελευταίες ημέρες πυκνώνουν οι 
δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και 
άλλων, που με τρόπο αποπροσανατολιστικό, 
ο οποίος κρύβει την υπάρχουσα υποκρισία 
των υπερασπιστών της δήθεν διεθνούς 
νομιμότητας, τονίζουν και υπογραμμίζουν 
πως οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας είναι 
ανέφικτες και αναποτελεσματικές. Τρέμουν 
στην ιδέα να χάσουν το δούναι και λαβείν 
τους με την Τουρκία του Ερντογάν.

Ενδεικτική είναι η συνέντευξη της Νά-
ταλι Τότσι, στενής συμβούλου του Ύπατου 
Εκπροσώπου της Ε.Ε. Ζοζέπ Μπορέλ στην 
«Καθημερινή» της Κυριακής. Η εν λόγω 
κυρία, αφού λέει πως δεν θα φέρουν αποτέ-
λεσμα τυχόν κυρώσεις κατά της Τουρκίας, 
σημειώνει πως στο Συμβούλιο των «27» 
δεν θα υπάρξει ομοφωνία, γιατί οι κυρώσεις 
δεν θα πλήξουν μόνο την Τουρκία, αλλά 
και την Ε.Ε. (κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε 
Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία). Θεωρεί απαρά-
δεκτη τη στάση κρατών μελών της Ε.Ε., τα 
οποία συγκρίνουν τις κυρώσεις κατά της 
Λευκορωσίας με την Τουρκία, λέγοντας 
πως «δεν συγκρίνεται αυτό που συμβαίνει 

στην Ανατολική Μεσόγειο με αυτό που 
γίνεται στη Λευκορωσία» .

Η σύμβουλος του Μπορέλ (και προ-
ηγουμένως της Φεντερίκα Μογκερίνι) 
εμφανίζεται απαισιόδοξη για το Κυπρια-
κό, λέγοντας πως «η τελευταία ευκαιρία 
για το Κυπριακό ήταν το 2004» (δηλαδή 
με το εκτρωματικό σχέδιο Ανάν). Με μια 
θρασύτατη περιφρόνηση της δημοκρα-
τικής βούλησης του κυπριακού λαού, 
που απέρριψε την εσαεί αιχμαλωσία του 
στην Τουρκία, η Ν. Τότσι σημειώνει πως: 
«Στην Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει η 
πεποίθηση πως μια καλύτερη διευθέτηση 
του Κυπριακού είναι εφικτή  - πεποίθηση 
που έχει ενισχυθεί με τα χρόνια και έρχεται 
σε σύγκρουση με την πραγματικότητα». 
Διερωτάται ποια θα είναι τα κίνητρα της 
Τουρκίας για να κινηθεί προς την ειρήνη 
στην Κύπρο. Ισχυρίζεται ακόμα πως οι Τ/κ 
είναι οι πραγματικοί αδικημένοι σε αυτήν 
τη διένεξη και πως «η πραγματική αλλαγή 
στις πολιτικές συνθήκες πρέπει να επέλθει 
στη Λευκωσία και μετά στην Άγκυρα…».

Δηλαδή το θύμα να υποχωρήσει στις 
οδυνηρές αξιώσεις του θύτη.

Η ειρηνευτική διαδικασία 
στην κλίνη του Προκρούστη

Η κυπριακή Κυβέρνηση πρέπει να απορ-
ρίψει τη  σύγκληση μιας νέας πενταμερούς 
και να αξιώσει εδώ και τώρα τη σύγκληση 
διεθνούς διάσκεψης με την παρουσία εκ-
προσώπων των πέντε μονίμων μελών του 
Συμβουλίου Ασφαλείας. Το Κυπριακό είναι 
διεθνές πρόβλημα, πρόβλημα εισβολής και 
κατοχής. Σε μια νέα πενταμερή οι δυνάμεις 
που θα εκπροσωπηθούν είναι υπέρ της 
Τουρκίας, γιατί βλέπουν το Κυπριακό με 
τις διόπτρες των δικών τους συμφερόντων. 
Από την Ελλάδα ας μην περιμένουμε πολ-
λά, καθότι έχει μετατραπεί σε ένα κράτος 
υποτέλειας προς τις ΗΠΑ. 

Σε μια διεθνή διάσκεψη με τα μόνιμα 
μέλη του Σ. Ασφαλείας θα εκπροσωπη-
θούν πέραν των ΗΠΑ,  η Ρωσία, η Κίνα, 
η Γαλλία και η Βρετανία. Εκεί θα φανεί 
ποιοι θα υποστηρίξουν θέσεις αρχών, θέ-
σεις σεβασμού της νομιμότητας και των 
ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Ποιοι θα φανούν 
συνεπείς με τις διακηρύξεις τους και ποιοι 
θα ρίξουν τη μάσκα του αυταρχισμού και 
της υποκρισίας.

Σε αντίθετη περίπτωση η Κύπρος θα βρε-
θεί ξανά (όπως έγινε με την πενταμερή στο 
Μπούργκενστοκ, και στα διάφορα θέρετρα 
της Ελβετίας), στην κλίνη του Προκρούστη 
με την Τουρκία να κόβει και να ακρωτηρι-
άζει ό,τι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της.

Εάν δεν το ζητήσει η Κύπρος, κανένας 
άλλος δεν πρόκειται να ζητήσει διεθνή διά-
σκεψη. Ρωσία, Κίνα και Γαλλία στο παρελθόν, 
ακόμα και πρόσφατα, τάχθηκαν υπέρ της 
σύγκλησης διεθνούς διάσκεψης. Αν δεν 
επιμένουμε σε αυτό το πάγιο αίτημα που 
είχε παλαιότερα η ε/κ πλευρά,  το Κυπριακό 
θα χωλαίνει από πενταμερή σε πενταμε-
ρή και η Κύπρος θα θυμίζει το παρακάτω 
ανέκδοτο του λαγού με το λιοντάρι.

Όταν η αρκούδα βλέπει στο δάσος τον 
λαγό να κλαίει,  τον ρωτά  πού πηγαίνει 
έτσι βιαστικός, κι αυτός της απαντάει: 
«Χθες και προχθές με βίασε το λιοντάρι, 
πηγαίνω και τώρα».

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com



Σ
τις 9 Αυγούστου 2020, 
στον απόηχο της κα-
ταστροφικής έκρηξης 
στη Βηρυτό πέντε μέρες 
νωρίτερα, η «Σημερινή» 
δημοσίευσε ένα άρθρο 
μου στο οποίο επανέ-

λαβα τους κινδύνους που προκύπτουν 
από τον υπό κατασκευήν ρωσοτουρκικό 
πυρηνικό αντιδραστήρα στο Άκιουγιου, σε 
μια σεισμική περιοχή στη νότια ακτή της 
Τουρκίας, λιγότερο από 100 χιλιόμετρα 
από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ).

Σ’ εκείνο το άρθρο έγραψα ότι, «αν», το 
2023, «ο νέος πυρηνικός αντιδραστήρας 
ενεργοποιηθεί στο Άκιουγιου και, μετέ-
πειτα, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αμέλεια, 
σεισμό ή τρομοκρατική επίθεση), υπο-
στεί καταστροφή» παρόμοια με αυτές στο 
Τσέρνομπιλ το 1986, στη Φουκουσίμα το 
2011, στο Μαρί το 2011 και στη Βηρυτό 
το 2020, «μπορεί να σκοτωθούν άτομα 
και να μολυνθεί το περιβάλλον της γύρω 
περιοχής, συμπεριλαμβανομένου αυτού 
της ΚΔ». Ωστόσο, παρατήρησα ότι, στο 
πλαίσιο του θέματος αυτού, «η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) και η ΚΔ έχουν υιοθετήσει 
μια χαλαρή προσέγγιση».

Τρομακτικές προειδοποιήσεις
Τα έγραψα αυτά έχοντας στο μυαλό 

διάφορες τρομακτικές προειδοποιήσεις, 
σαν αυτή του Δρος Κώστα Ν. Παπανικόλα, 
Προέδρου του Ινστιτούτου Κύπρου, σε 
παλιά συνέντευξη στο Κυπριακό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων: 

«Οι μελέτες έχουν δείξει ότι σοβαρό 
ατύχημα στο Άκιουγιου, αντίστοιχο λ.χ. 
αυτού της Φουκουσίμα, θα απαιτούσε ίσως 
και εκκένωση της Κύπρου, καθότι βρί-
σκεται στην πρώτη ζώνη επικινδυνότητας. 
Το ρίσκο επιφανειακής συγκέντρωσης, 
εναπόθεσης και ανθρώπινης έκθεσης στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι 
σχετικά μεγάλο, λόγω των επικρατούντων 
βόρειων και δυτικών ανέμων που επηρε-
άζουν κυρίως την Κύπρο. Το θέμα είναι 
εξαιρετικά σοβαρό [και] πρέπει να πάρει 
τη δέουσα προσοχή…» (Πηγή: www.cyi.
ac.cy/images/cyi_in_news/2018/FYI_-_
OMM_-_AKKOUYIOU_NUCLEAR_
STATION_-_02.05.2018.pdf).

Εν όψει αυτών των αναδυόμενων πυ-
ρηνικών κινδύνων, πρόσφατες εξελίξεις 
έχουν υπογραμμίσει ότι στον διπλωματικό 
τομέα που δρα η ΚΔ ως κράτος μέλος της 
ΕΕ επικρατεί συνεχιζόμενη νεκρική σιγή. 

Η επίσκεψη του 
Σεργκέι Λαβρόφ

Στις 8 Σεπτέμβριου 2020 επισκέφθη-
κε την ΚΔ ο Σεργκέι Λαβρόφ, Υπουργός 
Εξωτερικών της Ρωσίας. Επομένως, η Κυ-
βέρνηση της ΚΔ είχε χρυσή ευκαιρία να 
θέσει δημοσίως το ζήτημα του Άκιουγιου 
και την εμπλοκή του ρωσικού κράτους στο 
πυρηνικό έργο εκεί. Ωστόσο, η ευκαιρία 
σπαταλήθηκε. 

Εκείνη τη μέρα, το Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών της ΚΔ δημοσίευσε ένα 
λεπτομερές ανακοινωθέν για τη συνάντηση 
του κ. Λαβρόφ με τον Νίκο Αναστασιάδη, 
Πρόεδρο της ΚΔ. Αυτό παραμέλησε το 
ζήτημα του Άκιουγιου. Αντ’ αυτού, έδωσε 

έμφαση σε άλλα θέματα, ειδικά την «τε-
λετή παρασημοφόρησης του κ. Λαβρόφ 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με 
τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του 
Μακαρίου Γ’» και κάποια σχόλια του 
Προέδρου Αναστασιάδη, όπως αυτά:

«Φίλε Σεργκέι, ολοκληρώνοντας, επι-
τρέψτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες 
του ιδίου, της Κυβερνήσεως, αλλά και του 
κυπριακού λαού για την παραγωγική και 
δημιουργική συνεργασία μεταξύ της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, τις ειλικρινείς μου ευχές για 
ευδόκιμη συνέχιση της αποστολής σας, 
καθώς και να μεταφέρω τους θερμούς 
μου χαιρετισμούς και ευχές για συνεχή 
ευημερία και πρόοδο στον φίλο λαό της 
Ρωσίας και τον φίλο Πρόεδρο κ. Πούτιν». 

Εάν ο Πρόεδρος Πούτιν ήταν πραγμα-
τικός «φίλος» της ΚΔ, θα είχε υποστηρίξει 
την επιλογή του Άκιουγιου, που είναι τόσο 
κοντά στην ΚΔ, ως τοποθεσία του πρώτου 
πυρηνικού αντιδραστήρα στην Τουρκία, 
η οποία είναι η κατοχική δύναμη στον 
βορρά της ΚΔ; 

«Δεσμοί φιλίας»
Στην εξίσου λεπτομερή «Δήλωσή» 

του «μετά το πέρας των επαφών του με 
τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας» στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, 
ο Νίκος Χριστοδουλίδης, Υπουργός 
Εξωτερικών της ΚΔ, απέφυγε και αυτός 
να πει οτιδήποτε δημοσίως για το Άκι-
ουγιου. Προτίμησε να δώσει έμφαση 
σε άλλα θέματα, όπως «την υπογραφή 
πριν από μερικά λεπτά του Προγράμματος 
Πολιτικών Διαβουλεύσεων μεταξύ των 
Υπουργείων Εξωτερικών για τα έτη 2021 
και 2022, καθώς και του τροποποιητικού 

Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Αποφυγής 
Διπλής Φορολογίας». 

Με δουλικότητα, ο κ. Χριστοδουλίδης 
μίλησε για τον «αγαπητό μου φίλο, Σερ-
γκέι Λαβρόφ» και για την «επίσκεψή σας, 
αγαπητέ Σεργκέι… [που] συνιστά απτή 
απόδειξη των διαχρονικών δεσμών φι-
λίας που συνδέουν τις χώρες και τους 
λαούς μας». 

Εάν ο «αγαπητός» Σεργκέι ήταν πραγ-
ματικός «φίλος» της ΚΔ, θα μιλούσε τόσο 
θετικά, όπως έκανε δημοσίως στις 27 Μά-
ιου 2014, για «την κατασκευή του πρώτου 
πυρηνικού σταθμού στην Τουρκία, στο 
Άκιουγιου, από μια ομάδα Ρώσων ειδικών»; 

H «Διακήρυξη 
της ομάδας MED7»

Στις 10 Σεπτέμβριου 2020, δύο ημέρες 
μετά την επίσκεψη του κ. Λαβρόφ στην ΚΔ, 
δημοσιεύθηκε η οκτασέλιδη «Διακήρυξη 
της ομάδας MED7», δηλαδή «των αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων» ΚΔ, Γαλλίας, 
Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας, Πορτογαλίας 
και Ισπανίας, που έλαβαν μέρος στην 
έβδομη σύνοδο κορυφής των «νοτίων 
χωρών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Η «Διακήρυξη» αγνόησε τον υπό κατα-
σκευήν πυρηνικό αντιδραστήρα στο Άκι-
ουγιου και την ευρύτερη ρωσοτουρκική 
συνεργασία. Το ίδιο μοτίβο παραλείψεων 
εκδηλώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2020. 
Εκείνη τη μέρα, η Ursula von der Leyen, 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
εξέδωσε το ετήσιο Προεδρικό Διάγγελμα. 
Επίσης, ο Charles Michel, Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης μίλησαν δημοσίως σε 
συνέντευξη Τύπου στη Λευκωσία. Όλοι 
αγνόησαν το Άκιουγιου.

Της Κυριακής
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Η ΣΥΝΕΧΙΖΌΜΕΝΗ ΝΕΚΡΙΚΗ 
ΣΙΓΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΚΔ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ-
ΛΌΓΗ, ΕΙΔΙΚΑ, ΑΝ ΘΥΜΗΘΌΥ-
ΜΕ ΤΗ ΝΕΚΡΙΚΗ ΣΙΓΗ ΕΝ ΌΨΕΙ 
ΤΩΝ ΠΡΌΦΑΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗ ΘΑΝΑΤΗΦΌΡΑ 
ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΌ ΜΑΡΙ ΤΌ 2011. 
ΕΤΣΙ, ΔΗΜΙΌΥΡΓΌΥΝΤΑΙ ΑΥ-
ΤΌΝΌΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΠΌΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΌΥΝ 

Η νεκρική σιγή εν όψει των αναδυόμενων 
πυρηνικών κινδύνων στο Άκιουγιου

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*

«Απειλή»
Αναρωτιέμαι, γιατί το Άκιουγιου δεν 

βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της δη-
μόσιας διπλωματίας της ΚΔ και της ΕΕ. 
Για τουλάχιστον τρεις λόγους, και οι δύο 
θα έπρεπε να είχαν ήδη υιοθετήσει μια 
ολοφάνερη και αυστηρή στάση εναντίον 
του ρωσοτουρκικού έργου στο Άκιουγιου. 

Πρώτον, το Άκιουγιου αποτελεί μέρος 
μιας ευρύτερης εικόνας που απειλεί την 
ΚΔ και την ΕΕ. Στις 3 Απριλίου 2018, 
όταν ο Πρόεδρος Πούτιν συνόδεψε τον 
Πρόεδρο Ερντογάν στην τηλεοπτική τε-
λετή που εγκαινίασε επισήμως το έργο 
στο Άκιουγιου, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε 
ότι αυτό «χρηματοδοτείται πλήρως από 
τη Ρωσία» και ότι ο Πρόεδρος Πούτιν 
είχε επιβεβαιώσει ότι «δεν είμαστε απλώς 
παρόντες στην κατασκευή του πρώτου 
τουρκικού πυρηνικού σταθμού ηλεκτρο-
παραγωγής», αλλά στη «δημιουργία των 
βάσεων της πυρηνικής βιομηχανίας της 
Τουρκίας» (Πηγή:  http://en.kremlin.ru/
events/president/news/57190).

Δεύτερον, στις 5 Απριλίου 2018, δύο 
μέρες μετά την προαναφερθείσα ρωσο-
τουρκική τελετή, η Ιωάννα Παναγιώτου, 
Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΚΔ, ανα-
κοίνωσε δημοσίως τα εξής στα Ελληνικά: 

«Η μελλοντική λειτουργία του πυρηνικού 
αντιδραστήρα στο Άκιουγιου, κοντά στη Μερ-
σίνα, που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 64 
χιλιομέτρων από τις βόρειες ακτές της Κύπρου, 
αποτελεί αρνητική εξέλιξη για τη χώρα μας. 

»Το σοβαρό αυτό πρόβλημα πρέπει να 
αντιμετωπισθεί με μεγάλη υπευθυνότητα 
από την πλευρά της Κύπρου, γιατί συνιστά 
απειλή για το περιβάλλον, την υγεία και 
την ασφάλεια για όλους τους κατοίκους 
του νησιού μας αλλά και της ευρύτερης 
περιοχής – το μόνο που έχουμε να κάνουμε 
είναι να θυμηθούμε τις περιπτώσεις του 
Τσέρνομπιλ και της Φουκουσίμα. 

»Η ραδιενέργεια, κατά τη διάρκεια της 
κανονικής λειτουργίας ενός πυρηνικού 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
αλλά και σε περίπτωση διαρροής από 
ατύχημα, θα καταστρέψει την ποιότητα 
ζωής όλων των ζωντανών πλασμάτων 
στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων 
και των ανθρώπων. Η λεκάνη της Ανα-
τολικής Μεσογείου αποτελεί ένα γιγαντιαίο 
και αλληλεξαρτώμενο οικοσύστημα. Σε 
περίπτωση διαρροής ραδιενέργειας, θα 

πληγούν άμεσα εκτάσεις πολλών εκα-
τοντάδων χιλιομέτρων γύρω από τους 
πυρηνικούς σταθμούς. 

»Τα πυρηνικά απόβλητα αποτελούν 
από μόνα τους περιβαλλοντική κατα-
στροφή, που θα διαρκέσει για αιώνες. 
Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα 
ότι υπάρχει ασφαλής τρόπος διάθεσής 
τους, αφού ο κίνδυνος των διαρροών 
πάντοτε θα υπάρχει …». 

Τρίτον, η Τουρκία δεν έχει υπογράψει 
σχετικές συμβάσεις που προωθούν την 
πυρηνική ασφάλεια και την περιβαλλοντική 
δικαιοσύνη, όπως τη Σύμβαση Espoo του 
1991 για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό Πλαί-
σιο, την Κοινή Σύμβαση του 1997 για την 
Ασφάλεια Διαχείρισης των Αναλώσιμων 
Καυσίμων και των Ραδιενεργών Αποβλήτων 
και τη Σύμβαση του Aarhus του 1998 για 
την Πρόσβαση σε Πληροφορίες, τη Συμ-
μετοχή του Κοινού στη Λήψη Αποφάσεων 
και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για 
Περιβαλλοντικά Θέματα.

Ερωτήματα
Η συνεχιζόμενη νεκρική σιγή της Κυ-

βέρνησης της ΚΔ και της ΕΕ είναι παρά-
λογη, ειδικά, αν θυμηθούμε τη νεκρική 
σιγή εν όψει των προφανών κινδύνων πριν 
από τη θανατηφόρο έκρηξη στο Μαρί το 
2011. Έτσι, δημιουργούνται αυτονόητα 
ερωτήματα, που πρέπει να απαντηθούν. 

Πώς εξηγείται η νεκρική σιγή που έχω 
περιγράψει; Η Κυβέρνηση της ΚΔ και 
η ΕΕ έχουν αγνοήσει τα διδάγματα της 
καταστροφής στο Μαρί; Ή έχουν λάβει 
κατάλληλα μέτρα με σκοπό την αποτροπή 
της ενεργοποίησης του πυρηνικού αντι-
δραστήρα στο Άκουγιου το 2023; 

Εν πάση περιπτώσει, η Κυβέρνηση της 
ΚΔ και η ΕΕ έχουν διαμορφώσει στρατη-
γική με στόχο την αντιμετώπιση όλων των 
κινδύνων που μπορεί να προκύψουν, αν 
τελικά ενεργοποιηθεί ο αντιδραστήρας; 
Μάλιστα, έχουν προετοιμάσει, δημοσιεύσει 
και διαφημίσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης, 
έτσι ώστε να μπορούν να εκκενωθούν 
άμεσα όλα τα άτομα που θα βρίσκονται 
στην ΚΔ στο επακόλουθο οποιασδήποτε 
πυρηνικής καταστροφής; 

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

ψεις του είναι προσωπικές

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – ΦΑΣΗ Β΄ ΜΕΤΟΧΙ ΚΥΚΚΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΠΣ/14/2019/Ε(Α)
Το Έργο αφορά το συμβόλαιο κατασκευής της Β’ Φάσης της ποδηλατικής υποδομής (ποδηλατόδρομοι, ποδηλατολωρίδες, ποδηλα-
τοδιάδρομοι) που συνδέει τα πανεπιστήμια Λευκωσίας με το κέντρο της πόλης. Η Β’ Φάση της ποδηλατικής  υποδομής έχει μήκος της 
τάξης των 3,5 χιλιομέτρων και αφορά το τμήμα από την περιοχή του Μετοχίου Κύκκου μέχρι την Πλατεία Σολωμού. Το μεγαλύτερο 
μήκος της υπό κατασκευήν ποδηλατικής διαδρομής περνά από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο . Μικρό τμήμα της ποδηλατικής διαδρομής 
περνά μέσα από τον  Δημόσιο Κήπο Λευκωσίας. Στο Έργο περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή μίας γέφυρας μήκους 20 μέτρων πάνω 
από τον Πεδιαίο ποταμό, για χρήση μόνο από πεζούς και ποδηλάτες, που θα συνδέει την οδό Γλάδστωνος με την οδό Δήμου Ηροδότου. 

Το Έργο στοχεύει στη βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας στην αστική περιοχή Λευκωσίας. Το Έργο θα υποστηρίξει τις ευρύτε-
ρες στρατηγικές πολεοδομικής και κυκλοφοριακής ανάπτυξης του πολεοδομικού συγκροτήματος Λευκωσίας, όπως καθορίζεται 
αντίστοιχα στο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας και στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας Λευκωσίας. Το Έργο θα αυξήσει 
ουσιαστικά τα επίπεδα οδικής ασφάλειας για τους ποδηλάτες. 

Το  Έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμβάλλει στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων ανάμεσα 
στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο χρόνος αποπεράτωσης του Έργου είναι 52 εβδομάδες με ημερομηνία έναρξης 31/8/2020 και ημερομηνία λήξης 30/8/2021. Η 
περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων είναι 18 μήνες από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής του Έργου. 
  
Ο ανάδοχος της σύμβασης έχει επιλεγεί με ανοικτή διαδικασία προκήρυξης προσφορών.

Αναθέτουσα Αρχή: Μελετητές:
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών  Διον. Τουμαζής και Συνεργάτες
και Έργων
Τμήμα Δημοσίων Έργων 

Συγχρηματοδότηση Ανάδοχος Σύμβασης:  
Ταμείο Συνοχής Kedris Constructions Ltd

Συνολική Δαπάνη:
€1.878.280,00 + Φ.Π.Α.
 
Διεύθυνση Έργου και Επίβλεψη: Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Δημοσίων Έργων
Τμήμα Δημοσίων Έργων-Γραφείο Επαρχιακού  Ιστοσελίδα: www.mcw.gov.cy/pwd
Μηχανικού Λευκωσίας Τηλέφωνο: 22806801

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται στο πλαίσιο της σύμβασης  ΚΠΣ/14/2019/Ε(Α)

Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει 
σχετικές συμβάσεις που προ-
ωθούν την πυρηνική ασφά-
λεια και την περιβαλλοντική 

δικαιοσύνη, όπως τη Σύμβαση 
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μηση των Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό 
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του 1997 για την Ασφάλεια 

Διαχείρισης των Αναλώσιμων 
Καυσίμων και των Ραδιενερ-

γών Αποβλήτων και τη Σύμβα-
ση του Aarhus του 1998 για 
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ες, τη Συμμετοχή του Κοινού 

στη Λήψη Αποφάσεων και την 
Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για 

Περιβαλλοντικά Θέματα 

ΠΗΓΗ: SIGMA LIVE, 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
2015, HTTPS://CITY.SIGMALIVE.COM/
ARTICLE/2018/4/4/POS-THA-EPIREASTEI-
I-KYPROS-APO-ENDEHOMENO-ATYHIMA-
STO-AKKIOYGIOY/
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Κ
υκλοφόρησε ακόμα  ένα 
βιβλίο του κ. Κώστα Ν. 
Χατζηκωστή από τις 
Εκδόσεις Γερμανός 
(Θεσσαλονίκη), αυτήν τη 
φορά με τον χαρακτηρι-
στικό τίτλο « Η Τουρκία 

Πολιορκεί – Κύπρο, Αιγαίο, Θράκη». Το 
βιβλίο προλογίζει  ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, 
Πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 
και Υπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής 
Δημοκρατίας.

Ο συγγραφέας αφιέρωσε το βιβλίο «Σ’ 
αυτούς που αγωνίστηκαν και θυσιάστη-
καν και σ’ αυτούς που συνεχίζουν και 
αγωνίζονται για μια Κύπρο Ελεύθερη 
και Ελληνική!».

Το νέο βιβλίο του κ. Κ. Χατζηκωστή, 
εκτός από τη μικρή δική του Εισαγωγή 
και εξίσου μικρό Επίλογο, αποτελείται από  
δεκάδες νεότερα άρθρα του συγγραφέα, 
που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα «Ση-
μερινή» από τις 18 Ιουνίου 2017 μέχρι 
22 Δεκεμβρίου 2019 και ορισμένα τα 
χρόνια 1968-1969.

Στις 29 Νοεμβρίου 2015, όταν είχα 
δημοσιεύσει τη βιβλιοπαρουσίασή μου 
για το προηγούμενο βιβλίο του κ. Κ. Ν. 
Χατζηκωστή με τίτλο «ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΠΟΡ-
ΤΡΑΙΤΑ - Μια ιστορική παρακαταθήκη», 
είχα ολοκληρώσει τονίζοντας ότι: 

«Για έναν μελετητή, πολιτικό, απλό 
πολίτη, είναι μια πόρτα να δει πώς φθά-
σαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Η αξία 
του βιβλίου είναι στο να βοηθήσει σημα-
ντικά, ουσιαστικά, αποτελεσματικά, έστω 
και την 11η ώρα πώς γλιτώνει η Κύπρος 
από την ολοκληρωτική καταστροφή. Μια 
μεγάλη ευθύνη πλέον προς τον 7ο νυν 
Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, πώς διασώ-
ζεται ο Ελληνισμός και το Ενιαίο Κράτος, 
από την τελική φάση του σχεδίου Νιχάτ 
Ερίμ 1956…».

Ο σύντομος Επίλογος του νέου βιβλίου 
του συγγραφέα, προφανώς συμπληρώνει, 
ήλθε ως μια αναγκαία συνέχεια του προ-
ηγούμενου βιβλίου του κ. Χατζηκωστή, 
«Έξι Προεδρικά Πορτραίτα». Καθώς με τα 
όσα τονίζει  σ’ αυτόν (Επίλογο) ουσιαστικά 
ο συγγραφέας καταγράφει και προσθέ-
τει και τις ανικανότητες, αδυναμίες και 
αποτυχίες και του 7ου (μέχρι σήμερα) 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας,  κ. Νίκου Αναστασιάδη, για τον οποίο 
δεν είχε αναφερθεί στο «Έξι Προεδρικά 
Πορτραίτα», καθώς γράφει:

«Δυστυχώς ούτε η Κύπρος, ούτε η 
Ελλάδα μπόρεσαν να αντιληφθούν τους 
τουρκικούς στόχους… Η περίοδος 2017-
2019 ήταν μια κρίσιμη περίοδος, κατά 
την οποία η Τουρκία προώθησε τους 
κατακτητικούς σχεδιασμούς της για τη 
«Γαλάζια Θάλασσά» της. Ελλάδα και Κύ-
προς δεν μπόρεσαν να αντιτάξουν πολιτική 
αποτροπής και ματαίωσης των τουρκι-
κών σχεδίων. Παρέπαιαν στο χάος της 
αμηχανίας και του πανικού των ηγετών 
τους… Τώρα είναι, ίσως, πολύ αργά… Η 
Τουρκία θα επιβάλλει «ειρηνικά» όλα τα 
κατακτητικά της σχέδια… Σε τέτοια εξέλιξη, 
ποιος και πώς θα είναι ο επόμενος Πρό-
εδρος και ποιου Κυπριακού Κράτους!..».

Όλα τα άρθρα του συγγραφέα (όπως και 
τα υπόλοιπα των προηγούμενων δεκαετιών)  
από το 2017-2019 συνέχισαν ασταμάτητα 
να προειδοποιούν για τα μαύρα σύννε-
φα πάνω από τη νήσο Κύπρο μας και τις 
προθέσεις της κατοχικής Τουρκίας. Αλλά, 
δυστυχώς, «είναι ασύγγνωστη η επιπο-
λαιότητα και η ανικανότητα της αντίληψης 
των τουρκικών σχεδίων. Από το 1956 οι 
Τούρκοι κερδίζουν στην Κύπρο. Αθήνα, 
και Λευκωσία ‘επιτυγχάνουν’ φραστικά... 
Με λαϊκίστικες φλυαρίες και ασυνάρτητες 
πολιτικές της πλευράς μας για δεκαετίες, 
η Κύπρος τούρκεψε! Τουρκεύουν τώρα 
και οι θάλασσές της…», τόνισε.

Ένα από τα άρθρα που ξεχωρίζει εί-
ναι το «Οι αυταπάτες των Προέδρων», 7 
Οκτωβρίου 2018, στο οποίο έγραψε χα-
ρακτηριστικά επιρρίπτοντας ευθύνη τόσο 
στους Προέδρους όσο και τον ίδιο το λαό.

«Ο λαός είναι αλάθητος; Όχι. Ο λαός 
διαπράττει λάθη. Και κάποτε μοιραία λάθη. 
Υπήρξε π.χ. μοιραίο λάθος του κυπριακού 

λαού να εμπιστευθεί στους Προέδρους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας την εν λευκώ 
διαπραγμάτευση της ύπαρξής του στον 
τόπο του…». Και βέβαια εννοεί τη βρε-
τανο-τουρκική διαιρετική, απαρτχάιντ 
δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία και 
συμπληρώνει:

«Ο λαός με την απραξία του λέγει: Σας 
εμπιστευόμαστε. Δεν καταλαβαίνουμε τι 
κάνετε, αλλά οι Κομματάρχες και η Κυβέρ-
νηση μάς λέγουν ότι δεν υπάρχει άλλος 
δρόμος. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Μόνο 
το Διζωνικό, Δικοινοτικό Έκτρωμα, που 
θα είναι, πριν γεννηθεί, νεκρόν... Πριν 
από τις Συμφωνίες Ζυρίχης όποιος μι-
λούσε εναντίον του ένοπλου αγώνα για 
την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα 
ήταν προδότης. Όταν υπεγράφησαν οι 
‘προδοτικές’ Συμφωνίες, όποιος μιλούσε 
εναντίον των Συμφωνιών αυτών, ήταν, 
επίσης προδότης… Το ζυριχικό κράτος με 
τις εξυπνάδες των ηγετών του, κατέληξε 
στην τραγωδία του 1974».

Και βέβαια μέχρι σήμερα, στη μικρή 
και μακαρία νήσο Κύπρο, κανένας Πρό-
εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν 
χαρακτηρίστηκε για τις πράξεις του ως… 
προδότης. Είτε για την απεμπόληση του 
αγώνα εκείνου για την Ένωση της Κύπρου 
με την Ελλάδα, όπου ο Μακάριος όρκιζε 
τα αμούστακα παιδιά που θυσιάστηκαν 
με τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο στο στόμα 
τους,  είτε για την υποστήριξη του βρετανο-

τουρκικού εκτρώματος της δι-κοινοτικής, 
δι-ζωνικής ομοσπονδίας (διάλυσης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και τουρκοποί-
ησής της) που επέβαλαν οι Βρετανοί από 
τη δεύτερη Γενεύη το 1974 με τον Βρετανό 
Υπουργό Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας 
Τζέιμς Κάλαχαν…

Καθώς έγραφα το κείμενο αυτό έλαβα 
ένα μήνυμα από τον αγαπητό Πάνο Ιω-
αννίδη, ο οποίος κυκλοφόρησε το εξής 
ενημερωτικό: «ΠΡΙΝ ΑΠΟ 5 ΧΡΟΝΙΑ, 
ήταν η τελευταία φορά που «αποδέχθηκε 
Εκπρόσωπος Κόμματος να συνομιλήσει 
μαζί μου δημόσια» και ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ, που 
ο Συνομιλητής μου (και ΝΥΝ Υπουργός 
Παιδείας) κατέθεσε επίσημα το μήνυμα 
πως ‘‘ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ 
ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ...’’»!

Και τι είναι αυτό που θέλει η Τουρκία;  
Το έγραψε επανειλημμένα και φορτικά ο 
συγγραφέας Κώστας Ν. Χατζηκωστής στα 
ιστορικά του άρθρα. Η Τουρκία θέλει ολό-
κληρη τη Κύπρο! Και αφού κυκλοφόρησε 
και μέσω της «Σημερινής» βιβλιαράκι με την 
έκθεση του Δρος Νιχάτ Ερίμ του 1956, για 
επανάκτηση της Κύπρου από την Τουρκία!

Μάλιστα, λίγους μήνες αργότερα, το 
1957, ο μετέπειτα Αντιπρόεδρος της Κ.Δ., 
Δρ Φαζίλ Κουτσιούκ, κυκλοφόρησε και 
βιβλίο με την Κύπρο στο εξώφυλλό του 
μοιρασμένη στον 35ο παράλληλο… Έκτοτε 
το κέρδισαν με τις δύο βάρβαρες εισβολές 
του 1974. Προχωρούν για ολοκλήρω-

ση του σχεδίου Ερίμ. Η Τουρκία, όντως, 
Πολιορκεί!

Για την Ιστορία της Κύπρου το Υπουρ-
γείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, 
άσχετο με την τουρκόφιλη πολιτική του 
Φόρειν Όφις, είχε μέχρι τα μέσα του 2000 
αναρτημένο το πιο κάτω σημείωμα. Αφού 
αφαιρέθηκε δεν χάθηκε,  μεταφέρθηκε 
στο Βρετανικό Εθνικό Αρχείο, δίνω τον 
σύνδεσμο.

Cyprus History
Λίγες χώρες έχουν ιστορία πάνω από 

10.000 χρόνια, όμως σχεδόν 8.000 χρό-
νια προ Χριστού η νήσος Κύπρος ήταν 
ήδη κατοικημένη και διένυε τη νεολιθική 
εποχή της. Μία από τις πλέον σημαντικές 
ανασκαφές που έγιναν στη χώρα αυτήν 
ήταν η ανακάλυψη του χαλκού, copper, 
ή Kuprum στα Λατινικά, από τον οποίο 
και πήρε το όνομα Κύπρος, η ελληνική 
ονομασία της Κύπρου.

Η στρατηγική θέση της νήσου, τα αποθέ-
ματα χαλκού και η ξυλεία της ήσαν εκείνα 
που έφεραν τους πρώτους Έλληνες στο νησί 
πριν από 3.000 και τόσα χρόνια, προς το 
τέλος των Τρωικών πολέμων. Εγκαταστά-
θηκαν στο νησί, φέρνοντας μαζί τους και 
δημιουργώντας την ελληνική ταυτότητα.

Διά μέσου των αιώνων η Κύπρος πέ-
ρασε από πολλούς δυνάστες, περιλαμ-
βανομένων των Αιγυπτίων, Ασσυρίων 
και Περσών, που αντικατέστησαν τον 
Μέγα Αλέξανδρο και τους Ρωμαίους, 
προτού η Κύπρος γίνει μέρος της Βυζα-
ντινής Αυτοκρατορίας. Αργότερα ήλθαν 
οι Σταυροφόροι, οι Φράγκοι, Λουζινιανοί 
και Ενετοί, οι Οθωμανοί και οι Βρετανοί.

Η Κύπρος κέρδισε την ανεξαρτησία της 
το 1960, για πρώτη φορά έπειτα από 3.500 
χρόνια, όμως η ελληνική ταυτότητα της 
γλώσσας και πολιτισμού είχε διατηρηθεί.

http://webarchive.nationalarchives.
gov .uk/+/http :/www.mod.uk:80/
D e f e n c e I n t e r n e t / D e f e n c e F o r /
ServiceCommunity/ACyprusPosting/
Background/

Στο άρθρο μου στη «Σημερινή», 
31.3.2017, «Η Κύπρος είναι Ελληνική»,  
ολοκλήρωσα: 

Η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα 
ήταν μια φυσική πορεία της ελληνικής 
νήσου Κύπρου και ο λόγος που δεν 
πραγματοποιήθηκε οφείλεται, πρώτον, 
στο γεγονός ότι ξένες δυνάμεις Δύσης και 
Ανατολής, για τα δικά των συμφέροντα, 
δεν την ευνόησαν και την πολέμησαν και, 
δεύτερον, γιατί βρήκαν εύφορο έδαφος 
και στην ίδια την Κύπρο. Με ηγέτες αδύ-
ναμους και άσχετους με την πολιτική και 
ειδικά των μεγάλων δυνάμεων, που δέ-
χθηκαν να καθοδηγούνται από τα ξένα 
συμφέροντα για δικά των μεγαλεία και 
κομματικά συμφέροντα κατά περίπτωση.

http://www.sigmalive.com/simerini/
politics/418248/i-kypros-einai-elliniki

Δυστυχώς, η μεγαλύτερη ειρωνεία ίσως 
να είναι το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν 
αντιληφθεί  κυβερνώντες,  κομματάρχες, 
και δουλόφρονες διζωνικοί, ότι το σχέδιο 
που επέβαλαν οι Βρετανοί και Τούρκοι 
ως λεωφόρο για την επιτυχή ολοκλήρωση 
του σχεδίου Δρος Νιχάτ Ερίμ, δηλαδή 
η Δι-κοινοτική, Δι-ζωνική Ομοσπονδία 
δεν είναι η «λύση» του Κυπριακού. Η 
οποία οδηγεί στη  διάλυση της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας και την τουρκοποίησή 
της.  ΑΛΛΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΜΑΧΑΙ-
ΡΟΣΦΑΧΤΗΚΕ Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΟ 1974 
ΜΕ ΤΙΣ  ΔΥΟ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΙΣΒΟΛΕΣ…

Ο Επίλογος του κ. Χατζηκωστή έστω και 
τώρα ας προβληματίσει λαό και ηγεσίες 
Ελλάδας και Κύπρου, ναι, για μια Κύπρο 
ελεύθερη και Ελληνική. Η Κύπρος πά-
ντα ήταν Ελληνική. Και ας πάψουν πλέον 
να συνεχίζουν «ν’ ακολουθούν έναντι της 
τουρκικής επιθετικότητας πολιτική κατευ-
νασμού, η οποία με… ασφάλεια διευρύνει 
και ερεθίζει την τουρκική βουλιμία…». Και 
ας ξεκινήσουν μια πολιτική Στρατηγικής 
και Στρατιωτικής Αμυντικής Δύναμης. 
Το μόνο που καταλαβαίνει η Τουρκία. 
Αν είναι να σωθεί αυτός ο τόπος με τρεις 
χιλιετηρίδες Ελληνισμού…

 *Ερευνήτρια/Δημοσιογράφος

Ο ΑΓΩΝΑΣ «ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΥΠΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ»…

«Η ΤΟΥΡΚΙΑ Πολιορκεί –
Κύπρο – Αιγαίο, Θράκη»

«ΤΟ ΝΈΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗ-
ΚΩΣΤΗ, ΈΚΤΟΣ ΑΠΟ 
ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΔΙΚΗ 
ΤΟΥ ΈΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΈΞΙΣΟΥ ΜΙΚΡΟ ΈΠΙ-
ΛΟΓΟ, ΑΠΟΤΈΛΈΙΤΑΙ 
ΑΠΟ ΔΈΚΑΔΈΣ ΝΈ-
ΟΤΈΡΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ 
ΣΥΓΓΡΑΦΈΑ ΠΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΈΥΘΗΚΑΝ 
ΣΤΗΝ ΈΦΗΜΈΡΙΔΑ 
«ΣΗΜΈΡΙΝΗ» ΑΠΟ 
ΤΙΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 
2017 ΜΈΧΡΙ 22 
ΔΈΚΈΜΒΡΙΟΥ 2019 
ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΤΑ 
ΧΡΟΝΙΑ 1968-
1969»

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

20.09.2020



Της Κυριακής

Πολιτική 11

Ηλεπόλεμοι: Μπροστά στην 
Επανάσταση στα Στρατιωτικά Πράγματα 

Π
ροφητεύοντας με αφυ-
πνιστικούς τόνους για 
τα στρατιωτικά και - 
κυρίως - πολιτικά επι-
τελεία της Ελλάδας, το 
ενδεχόμενο μιας από 
μακρού και προσεκτι-

κά ετοιμαζόμενης σαρωτικής τουρκικής 
στρατιωτικής επίθεσης της Τουρκίας κατά 
της Ελλάδας, στο μνημειώδες του «Θεω-
ρία Πολέμου», ο φιλόσοφος Παναγιώτης 
Κονδύλης περιγράφει μια εξοντωτική για 
την ελληνική άμυνα χρήση μέσων ηλε-
κτρονικού πολέμου που θα τύφλωναν τα 
ραντάρ σε όλο το ανατολικό Αιγαίο και 
θα παρέλυαν κάθε αντίσταση, απονευ-
ρώνοντας όλα τα συστήματα διοίκησης 
και επικοινωνίας και καθηλώνοντας τις 
ελληνικές δυνάμεις σε τυφλή αδράνεια. Κι 
ήταν καθησυχαστικό ότι στην παρουσίαση 
ενός μεγάλου εξοπλιστικού προγράμμα-
τος για την Ελλάδα στην ομιλία του στην 
ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης έδωσε πρέπουσα έμφαση 
στην εξοπλιστική και στρατηγική προετοι-
μασία της Ελλάδας για έναν ηλεκτρονικό 
πόλεμο, όπως προβλέπεται να είναι σε 
καίριες εκφάνσεις της μια ελληνοτουρκική 
αναμέτρηση και προεικόνισε ο Κονδύλης. 

Πρόκειται για έναν νέο τύπο πολέμου, 
την τρομερή ισχύ του οποίου οι Αμερι-
κανοί επέδειξαν στους τελευταίους των 
πολέμους στο Κόσοβο και στο Ιράκ, ενερ-
γώντας ως «ουρανόθεν αόρατοι τιμωροί», 
χωρίς δηλαδή καμία τοπική εμπλοκή 
των δυνάμεών τους, εξαπολύοντας από 
σκάφη και αεροπλάνα πάνω από χίλια 
χιλιόμετρα μακριά πυραύλους κατευθυ-
νόμενης τροχιάς cruise, σε επακριβώς 
καθορισμένους στόχους, με ακρίβεια 
στόχευσης δύο μέτρων και αυτόματη πλο-
ήγηση του πυραύλου, διαβάζοντας στην 
πορεία της διαδρομής κάθε λεπτομέρεια 
του εδάφους, φωτογραφημένη από δορυ-
φόρους και καταγραμμένη στον χάρτη του 
πεδίου στη μνήμη του πυραύλου και της 
εποπτείας του από τις κονσόλες ελέγχου 

εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Την ίδια 
ώρα, εικόνες από δορυφόρους έστελναν 
στο CNN την επιτυχή με ακρίβεια προ-
σβολή στόχων προσδίνοντας στον πόλε-
μο την «εικονικότητα» (virtuality) εκείνη 
που σχολιάστηκε από μεταμοντέρνους 
φιλοσόφους όπως ο Μπωντριγιάρ ότι ο 
πόλεμος αυτός δεν υπήρξε παρά μόνο 
στην εικονική διάσταση του CNN, στην 
οποία εξαντλείτο η ‘πραγματικότητά’ του. 

Αυτά οι παραδοξολογίες των μεταμο-
ντέρνων φιλοσόφων. Γιατί στην ανελέητη 
πραγματικότητά του ο πόλεμος αυτός, με 
τους φουτουριστικούς δικούς τους τρόπους, 
υπήρξε και είχε ανελέητες συνέπειες για την 
ηττημένη πλευρά, διδάσκοντας παράλληλα 
πόσο η δύναμη πυρός παντρεμένη με την 
ηλεκτρονική εποπτικότητα και ευστοχία 
ορθώνει νέες απαιτήσεις για τα επιτελεία 
και τους στρατιωτικούς σχεδιαστές.  

Καθώς ο σχεδιασμός και η εκπαίδευση 
για μελλοντικούς πολέμους σε μεγάλο 
βαθμό αντανακλά τα μαθήματα του πα-
ρελθόντος, τότε η μελέτη των πολέμων και 
της εξέλιξης του τρόπου των συγκρού-
σεων τους τελευταίους μήνες είναι πολύ 
σημαντική. Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθές 
και για τον πόλεμο του Κόλπου το 1991, 
στον οποίο οι συγκρούσεις διεξήχθησαν 
κυρίως στον αέρα και στην ξηρά (sea air 
battle), αλλά είναι επίσης αληθές και για 
τον πόλεμο στο Kosovo, το 1999. Μελέτη 
των επιδόσεων στο παρελθόν είναι κρίσι-
μη για την επιμέτρηση των υφιστάμενων 
ικανοτήτων. Στην απουσία ενδείξεων από 
πρόσφατες επιδόσεις και δοκιμές είναι 
δύσκολο να γνωρίζει κανείς τις μελλο-
ντικές του επιδόσεις και τη σχετική του 
δύναμη στην παγκόσμια ή σχετική με 
τους εχθρούς του δύναμη. Έτσι, είναι 
ένα μέτρο του κατά πόσον  και σε ποιο 
βαθμό η ειρήνη στο μέλλον είναι δυνατή 
για τα κράτη και το οποίο έχει σημασία 
η γνώση και η βεβαίωση της θέσης τους 
στην παγκόσμια και σχετική ιεραρχία να 
έχουν τέτοιες παραστάσεις και εμπειρίες 
από πρόσφατες συγκρούσεις. Στρατηγικοί 

μελετητές αρύονται δεδομένα από πρό-
σφατες εμπλοκές χωρών σε πόλεμο όπως 
κάνει συχνά η Αμερική και όπως δεν 
διστάζει να κάνει συχνά στο πρόσφατο 
παρελθόν και η Τουρκία.

Ο «ηλεκτρονικός»
πόλεμος του Κόλπου

Ο πόλεμος του Κόλπου, λοιπόν, παίζει 
ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτήν την 
αναφορά των πλέον σύγχρονων τρόπων 
του πολέμου γιατί διεξήχθη σε απόλυτη 
δημοσιότητα και παρουσιάζει ένα παρά-
δειγμα απόλυτης και ολοκληρωτικής νίκης 
και επειδή, επίσης, οι επιθετικοί πόλεμοι 
ελκύουν μεγαλύτερη προσοχή και ανα-
λύσεις από στρατιωτικούς αναλυτές απ’ 
ό,τι οι αμυντικοί  πόλεμοι. Από πλευράς 
των αιτιών και συχνότητας μελλοντικών 
πολέμων, ο πόλεμος του Κόλπου επίσης 
προσήμανε τη φύση των μελλοντικών πό-
λεμων ως τιμωρητική και κατασταλτική 
παρέμβαση του παγκόσμιου αστυφύλακα 
απέναντι σε κράτη παρίες. Ο πόλεμος του 
Κόλπου προβάλλεται παραδειγματικά ως 
ολοκληρωτικός θρίαμβος της τεχνολογίας, 
οδηγώντας στη διαμόρφωση δογμάτων 
στρατηγικής χρήσης των προηγμένων 
τεχνολογικά όπλων. Καθώς εικόνες για 
βόμβες ακριβείας και πυραύλους ηλε-
κτρονικά καθοδηγούμενους να    εκρή-
γνυντο στις τηλεοπτικές οθόνες παγκόσμια, 
ο πόλεμος του Κόλπου αποκατέστησε την 
αντίληψη για την καταλυτική σημασία της 
αεροπορικής υπεροχής που είχε κλονίσει 
αμφιβολίες των αποτυχιών της στο Βιετνάμ. 
Ο πόλεμος του Κόλπου δοκίμασε και ενί-
σχυσε το στρατηγικό δόγμα του πολέμου 
της εναέριας προσβολής και εξουθένωσης 
χερσαίων αντιπάλων, το δόγμα του air land 
battle, και το έκανε αυτό σε μια εποχή που 
διαμορφωνόταν στις τελικές τoυ μορφές το 
αμερικανικό δόγμα της επανάστασης στα 
στρατιωτικά πράγματα RMA, revolution 
in military affairs. 

Στον πόλεμο του Κόλπου οι Αμερικανοί 
χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία 

στους τομείς της αναγνώρισης, επίθεσης, 
άμυνας και των επικοινωνιών, και όλοι 
τους χαιρετίστηκαν ως ενδείξεις και προ-
τυπώσεις των μελλοντικών μορφών του 
πολέμου και όχι λιγότερο προβλήθηκαν 
και σαν διαφημίσεις προηγμένων τεχνο-
λογικά οπλικών συστημάτων που θα χρη-
σιμοποιούνται σε μελλοντικούς πολέμους. 
Η αναγνώριση δεν διακρινόταν από την 
άμυνα και την επίθεση αλλά ήταν στενά 
συνδεδεμένη με τα όπλα που διετίθεντο 
και για τις δύο.  Παρακολούθηση από 
δορυφόρους χρησιμοποιείτο για να 
παρακολουθούνται οι εκτοξευτές ιρα-
κινών πυραύλων Σκουντ, όπως και για 
να καθοδηγούν συμμαχικές στρατιωτικές 
μονάδες. Σχεδόν σε πραγματικό χρόνο 
πληροφόρηση και επικοινωνίες έδιναν 
την ευκαιρία σε μονάδες στο έδαφος να 
παίρνουν αποφάσεις, εντείνοντας έτσι την 
πιεστική ανάγκη για τέτοιες σε πραγματι-
κό χρόνο πληροφορίες. Τα αμερικανικά 
άρματα μάχης διακρίβωναν τις αντίπα-
λες θέσεις και κατηύθυναν τις βολές τους 
χρησιμοποιώντας δορυφορικά συστήματα 
εντοπισμού όπως το GPS, ενώ  εικόνες από 
δορυφόρους προσέφεραν τη δυνατότητα 
γρήγορης παραγωγής φωτοχαρτών του 
πεδίου της μάχης. 

Η ηλεκτρονική πληροφόρηση ήταν 
επίσης σημαντική για τις επιθέσεις με πυ-
ραύλους Τόμαχωκ. Αυτοί έκαναν χρήση 
διαθέσιμων από πριν χαρτών μεγάλης 
ακριβείας για τη μορφολογία και γεω-
γραφία του εδάφους στη διαδρομή του 
πυραύλου, που χρησιμοποιούνταν σαν 
σημεία αναφοράς στην καθοδήγησή του. 
Αυτά τα ψηφιακά χαρτογραφικά μοντέλα 
της σκοπούμενης πορείας του πυραύλου 
καθιστούσαν δυνατή την προσβολή με 
δύναμη πυρός από μακρινή απόσταση. 

Η δύναμη πυρός ενισχυόταν επίσης και 
με άλλες μεθόδους. Συστήματα θερμικά 
καθοδηγήσεως με λέιζερ χρησιμοποιή-
θηκαν για την καθοδήγηση βομβών ακρι-
βείας, ενώ και τα άρματα μάχης στις βολές 
τους χρησιμοποίησαν την τεχνολογία των 

θερμικών εικόνων. Άλλα μέσα υψηλής 
τεχνολογίας περιελάμβαναν τα βομβαρ-
διστικά stealth B52, που μπορούσαν έτσι 
να βομβαρδίσουν τη Βαγδάτη, μιαν από 
τις πιο οχυρωμένες πόλεις στον κόσμο, 
με καταλυτική ακρίβεια, και να το κάνουν 
αυτό με απόλυτη ατιμωρησία και θαυμαστή 
αποτελεσματικότητα. Η τεχνολογία Stealth 
ελαχιστοποίησε, εξάλλου, τις δυνατότητες 
εντοπισμού από εχθρικά ραντάρ.

 
Πόσο καθοριστική
η ηλεκτρονική υπεροπλία
σε έναν πόλεμο;

Η νοημοσύνη των αυτοκαθοδηγούμε-
νων πυραύλων cruise και η χωρίς ιστορικό 
προηγούμενο ακρίβεια στην καταστροφή 
των στόχων τους αποτέλεσε ένα καθορι-
στικό όσο και θεαματικό χαρακτηριστικό 
της αμερικανικής συντριπτικής υπεροχής 
τόσο στον πόλεμο του Κόλπου όσο και στο 
Κόσοβο.  Το στοιχείο της θεαματικότητας, 
όπως π.χ. στις αναφορές Ιρακινών να βλέ-
πουν έντρομοι πυραύλους να στρίβουν στα 
στενά σαν ταξί αναζητώντας τον στόχο τους, 
αποτελούσε κρίσιμη στρατηγική πρόθεση 
για τους Αμερικανούς ώστε να προξε-
νήσουν το «δέος» εκείνο, το «shock and 
awe», που θα απεθάρρυνε εξουθενωτικά 
τους αντιπάλους ώστε να παραδοθούν 
στην εξωκοσμική, φουτουριστική ανωτε-
ρότητα των Αμερικανών επικυριάρχων. 
Παράλυση κάθε θέλησης για αντίσταση 
μαρτυρείται, π.χ., για τα κατά τα άλλα άρ-
τια ταμπουρωμένα και καλά εξοπλισμένα 
ιρακινά στρατεύματα στο Κουβέιτ, που 
απλώς προσέφεραν καθήμενους στόχους 
για τα νοήμονα, «έξυπνα» αμερικανικά 
πυρομαχικά.

Το «δέος» και η αποθάρρυνση από τη 
συντριπτική ανωτερότητα των Αμερικανών 
στις νικητήριες συγκρούσεις τους στο Ιράκ 
και το Κόσοβο, δεν θα πρέπει εξ αυτού να 
επιμετρά το απόλυτο της υπεροπλίας που 
έδωσε η ηλεκτρονική «νοημοσύνη» στα 
κατευθυνόμενα αμερικανικά όπλα, και 
το «ακατανίκητο» του ρόλου τους σε μια 

σύγκρουση. Στο Κόσοβο οι στεντόρειες 
ΝΑΤΟϊκές διακηρύξεις για την καταστρο-
φικότητα της αεροπορικής τους δύναμης 
απεδείχθησαν παραπλανητικές, καθώς η 
χρήση της εναντίον λιγότερο προβεβλημέ-
νων μονάδων, όπως όλμων, πολυβόλων 
και μεμονωμένων στρατιωτών ήταν ακό-
μη λιγότερο επιτυχής. Χρησιμοποιώντας 
απλές τεχνικές καμουφλάζ -όπως μαύρες 
πλαστικές σακούλες σκουπιδιών που ζω-
γράφιζαν δρόμους και οχήματα (!!!)- οι 
Σέρβοι κατόρθωσαν να διατηρήσουν τον 
μέγιστο αριθμό του εξοπλισμού τους. Η 
υποχώρησή τους οφείλεται μάλλον στη 
συμβουλευτική παρέμβαση της Ρωσίας, 
τη συνοχή του ΝΑΤΟ και την προοπτι-
κή πολυαίμακτης χερσαίας δράσης του, 
παρά στις 10.000 και πλέον αεροπορικές 
επιδρομές και τους βομβαρδισμούς ακρι-
βείας του (δεκαπλάσιες οι αεροπορικές 
επιδρομές στο Ιράκ και 88.000 τόνοι οι 
βόμβες που ρίχθηκαν εκεί), όσο «δέος» 
κι αν προκαλούσαν τα τηλεοπτικά προ-
βεβλημένα «χειρουργικά πλήγματα», 
διαφημίζοντας προς πάσαν κατεύθυν-
ση - και συμμόρφωση - την αμερικανική 
τεχνολογική υπεροπλία.

Και στους δύο πολέμους ένα παρά-
πλευρο συμπέρασμα είναι ότι η χρήση 
της αμερικανικής τεχνολογικής υπεροπλί-
ας των κατευθυνόμενων πληγμάτων και 
της συντριπτικής αεροπορικής υπεροχής 
έγινε προς αποφυγήν της παραδοσιακής 
στρατιωτικής σύγκρουσης μαχίμων τμη-
μάτων και των αιματηρών απωλειών από 
αυτή, με παράλληλη παραίτηση όμως από 
την κατάληψη, κατοχή και αποφασιστι-
κό έλεγχο της γης του αντιπάλου, ό,τι 
δηλαδή, παραδοσιακά σήμαινε η ήττα 
και παράδοση ενός των αντιπάλων. Ο 
πόλεμος επιστρέφει, όμως, σε μια ψιλή 
εκδοχή του ορισμού του Κλαούζεβιιτς, ως 
επιβολή της θέλησης του νικητή πάνω σε 
αυτήν  του ηττημένου. Ό,τι επιχειρούν οι 
Τούρκοι να επιτύχουν χωρίς να ρίψουν 
τουφεκιά στο Αιγαίο. Απάντησή μας, να 
μην παραδινόμαστε «αντουφέκιστοι».
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ΟΔΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΓ-
ΧΟΝΗ ΞΗΜΕΡΏΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,   21ΗΣ ΣΕ-
ΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 1956. ΤΟ 
«ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΊΑ ΑΠΑΓΧΟ-
ΝΊΣΜΟΥ»  ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ 
ΞΑΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΊΛΗ ΤΏΝ 
ΔΊΚΑΣΤΏΝ ΤΗΣ ΑΠΟΊΚΊΟ-
ΚΡΑΤΊΑΣ 

Ο
  Μιχαήλ  Κουτσό-
φτας,  ο  Ανδρέας 
Παναγίδης  και  ο 
Στέλιος Μαυρομμά-
της οδηγήθηκαν στην 
αγχόνη ξημερώμα-
τα της Παρασκευής, 

21ης Σεπτεμβρίου 1956. Το «θάνατος διά 
απαγχονισμού» ακούστηκε ξανά από τα χείλη 
των δικαστών της αποικιοκρατίας.

Εκείνη την καταραμένη Παρασκευή έγρα-
φε από το αντάρτικο λημέρι του ο έφηβος 
Ευαγόρας Παλληκαρίδης το ποίημα «Το 
τελευταίο Τρίο απαγχονισμού». Ένας από 
το «Τρίο», ο Στέλιος Μαυρομμάτης, ήταν 
ξάδελφος του Ευαγόρα. Στίχους, που με-
λοποίησε αρκετά χρόνια μετά ο Μιχάλης 
Χριστοδουλίδης και είναι το τραγούδι «Ποτέ 
δεν θα πεθάνουνε, όσοι πεθάναν σήμερα…..».

Στο αναλυτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας 
«Φιλελεύθερος» εκείνης της εποχής κα-
ταγράφονται οι τελευταίες συγκλονιστικές 
ώρες τους, προτού οδηγηθούν στην αγχόνη. 
Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι αγωνιστές 
είπαν «ότι αντιμετωπίζουν με μεγάλην ατα-
ραξίαν την επικειμένην εκτέλεσίν των. Στο 
κάτω-κάτω, προσέθεσαν, κάθε άνθρωπος 
οφείλει την ψυχήν του εις τον Θεόν. Ο Πα-
ναγίδης ανεφέρθη με συγκίνησιν διά την 
σύζυγόν του και τα τέκνα του. Συναισθάνομαι 
πλήρως, είπεν, ότι είμαι οικογενειάρχης με 
σύζυγον και τρία ανήλικα παιδιά, τα οποία 
εγκαταλείπω τελείως απροστάτευτα και άνευ 
περιουσίας. Αλλά βαδίζω προς τον θάνατον 
βέβαιος ότι τόσον οι συγγενείς όσον και οι 
φίλοι μου και εν γένει οι συμπατριώται μου 
θα τα φροντίσουν….».

Ο Ανδρέας Παναγίδης γεννήθηκε στο 
Παλαιομέτοχο, της επαρχίας Λευκωσίας, 
στις 14 Νοεμβρίου 1934. Ήταν παντρε-
μένος με τη Γιαννούλα Παναγίδη και από 
τον γάμο του είχε αποκτήσει τρία παιδιά, 
έναν γιο τον Αριστείδη 4 χρονών, και δύο 
κορίτσιαν τη Δέσποινα δυόμισι χρονών 
και  την Αυγή σχεδόν ενός έτους. Ήταν 
συγχωριανός και συνομήλικος του Μι-
χαήλ Κουτσόφτα, που γεννήθηκε στις 12 
Νοεμβρίου 1934 και ήταν παντρεμένος 
με την Ευγενία Κουτσόφτα.

Στο  τελευταίο γράμμα προς  την μη-
τέρα του, από τις Κεντρικές Φυλακές, ο 
Κουτσόφτας έγραφε: «Προσεύχομαι στην 
Υπεραγία Θεοτόκο να σας δώσει θάρρος 
και ψυχραιμία γιατί Εκείνη έχασε τον Υιό 
της. Ο Χριστός σταυρώθηκε, για να μας 
απαλλάξει από τα δεσμά, από την αδικία 
και τον φόβο του θανάτου… Γιατί φοβάστε, 
αφού πιστεύουμε στο αληθινό φως;».

Η  πρώτη  αντιστασιακή  δράση  του 
Παναγίδη ήταν η σφοδρή αντίδρασή του 
στην προσβολή της ελληνικής σημαίας. 
Ο Παναγίδης εργαζόταν στο αεροδρόμιο 
Λευκωσίας  ως  μάγειρας.  Ένας  Άγγλος 
στρατιώτης ζήτησε να του κάνει σωματι-
κό έλεγχο. Βρήκε πάνω του μία ελληνική 
σημαία και τότε διέταξε να του σκουπίσει 
με αυτήν τα παπούτσια του. Ο Παναγίδης, 
μη μπορώντας να αντέξει αυτήν την απί-
στευτη προσβολή, τον χτύπησε αλύπητα.

Την επόμενη ημέρα πήγε μαζί με τους 
Κουτσόφτα και Χοιροπούλη στο παρατηρη-
τήριο του αεροδρομίου για να κλέψουν τα 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

«Έδωσαν τη ζωή τους για την Ελευθερία 
της Κύπρου και την ΕΝΩΣΗ με την Ελλάδα»
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όπλα και να απαγάγουν τον Άγγλο φρου-
ρό με σκοπό να τον ανταλλάξουν με τον 
Χαρίλαο Μιχαήλ ή τον Ανδρέα Ζάκο. Οι 
δύο αγωνιστές έγιναν όμως αντιληπτοί. 
Ακολούθησε αιματηρή συμπλοκή, κατά τη 
διάρκεια της οποίας ένας Άγγλος σμηνίας, 
ο Πάτρικ Τζον Χέιλ, έπεσε νεκρός.

Οι  τρεις  αντάρτες  συνελήφθησαν  και 
οδηγήθηκαν στα κρατητήρια Ομορφίτας. 
Ακολούθησαν φρικτά βασανιστήρια. Ο Πα-
ρασκευάς, σε αντίθεση με τους δύο άλλους 
συναγωνιστές του, λόγω του πολύ νεαρού 
ηλικίας, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Ο 
Παρασκευάς Χοιροπούλης αντέδρασε στην 
απόφαση αυτή, που ήταν επιθυμία και των 
δύο συναγωνιστών του, λέγοντας: «Γιατί, ρε, 
εγώ δεν είμαι άξιος να πεθάνω μαζί σας;».

Ο Στέλιος Μαυρομμάτης γεννήθηκε 
στο κατεχόμενο σήμερα χωριό Λάρνακας 
της Λαπήθου, της επαρχίας Κερύνειας, 
στις 15 Νοεμβρίου 1932.  Με την έναρξη 
του αγώνα εντάχθηκε στην Ε.Ο.Κ.Α. και 
πήρε μέρος σε επιχείρηση δολιοφθοράς 
εναντίον αεροπλάνων των Άγγλων. Έδρασε 
κυρίως στην περιοχή των οδών Λήδρας 
και Ονασαγόρου, την οποία οι Άγγλοι είχαν 
ονομάσει «μίλι του θανάτου». Μεταξύ των 
συνεργατών του ήταν και ο εξάδελφός του, 
Ευαγόρας Παλληκαρίδης. Στενοί συνερ-
γάτες του, στη μεταφορά και απόκρυψη 
οπλισμού, καθώς και τη φιλοξενία και 
φυγάδευση καταζητουμένων προσώπων, 
ήταν οι γονείς και τα αδέλφιά του.

Σε μιαν ανεπιτυχή επίθεση του ιδίου 
και των δύο συναγωνιστών του εναντί-
ον του σμηνία Νόρμαλ Άλφρεντ και του 
αεροπόρου Λώρενς Ληθ, της αγγλικής 

βασιλικής αεροπορίας στον Άγιο Δομέτιο 
Λευκωσίας, ο Στέλιος Μαυρομμάτης ανα-
κόπηκε κατά την αποχώρηση από Άγγλο 
κάτοικο της περιοχής και συνελήφθη από 
τους δύο αεροπόρους. Οδηγήθηκε στο 
δικαστήριο και καταδικάστηκε σε θάνατο. 
Σε έρευνες που ακολούθησαν στο πατρι-
κό του σπίτι, μετά τον απαγχονισμό του, 
εκπυρσοκρότησε το όπλο ενός στρατιώτη 
πληγώνοντας την αδελφή του Μαρία στη 
σπονδυλική στήλη, καθηλώνοντάς την από 
τα 27 της χρόνια σε αναπηρική καρέκλα.

Συγγενείς των μελλοθανάτων, μιλώντας 
στον «Φ», είπαν ότι «εύρον τους νέους εντελώς 
ψύχραιμους, έτοιμους να αντιμετωπίσουν το 
θάνατο. Τον Μιχαήλ Κουτσόφταν εύρον οι 
οικείοι του ψάλλοντα θρησκευτικούς ύμνους 
και το “Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει”. Μό-
λις αντίκρισε την σύζυγόν του Ευγενίαν, της 
είπε: Θέλω να σταθής αντάξια μου, δεν θέλω 
κλάματα και λύπες. Προς την μητέραν του 
Ελένην είπεν ότι ήλθε η ώρα διά να δείξη ότι 
είναι πραγματική Ελληνίς μητέρα. Πρέπει 
να ξέρετε ότι όταν θα βαδίζω εις την αγχό-
νην την νύχταν της Πέμπτης θα ψάλλω τον 
εθνικόν μας ύμνον. Εν συνεχεία συνέστησεν 
εις τους αδελφούς και αδελφάς του, Πέτρον, 
Κώσταν, Παρασκευούν και Ολυμπιάδα να 
παρηγορήσουν την μητέρα των. Αδέλφια 
μου, είπε, θα πάω να εύρω τον μακαρίτην 
πατέρα μας» («Φιλελεύθερος», 20 Σεπτεμ-
βρίου 1956).

Ομιλών  εκ  μέρους  όλων  ο  Στέλιος 
Μαυρομάτης είπε τα εξής:

«Αισθανόμεθα απόλυτον γαλήνην, διότι 
είμεθα πεπεισμένοι ότι ο Θεός μάς έχει 
ήδη συγχωρήσει και μας συμπαρίσταται. 

Ενθυμούμεθα τα λεχθέντα υπό του Θε-
ανθρώπου ότι απήλλαξε τον άνθρωπον 
από τον φόβον του θανάτου και ότι δεν 
πρέπει  να  φοβήται  κανείς  οιανδήποτε 
περίστασιν, εάν χάνεται με το σώμα του, 
αφήνει όμως την ψυχήν του ανέπαφον…. 
Είμαι  ευχαριστημένος διότι μου εδόθη 
η ευκαιρία να γνωρίζω την ημέραν του 
θανάτου μου και να ετοιμαστώ πλήρως 
διά  να  την  αντιμετωπίσω. Η μόνη μου 
μελαγχολική σκέψις είναι το μέλλον της 
οικογενείας μου και ιδιαιτέρως των δύο 
ανυπάνδρων αδελφών μου, πολύ περισσό-
τερον μάλιστα που ο πατήρ μου είναι ήδη 
ηλικιωμένος. Λυπούμαι όταν σκέπτωμαι 
ότι ούτος είναι υποχρεωμένος να εργάζεται 
σκληρά εις τα γηρατεία του» (Εφημερίδα 
«Φιλελεύθερος», 20 Σεπτεμβρίου 1956).

Συγκλονιστικός ήταν ο τρόπος με τον 
οποίο αντιμετώπισε τον  θάνατο, τόσο ο 
ίδιος ο Μαυρομμάτης όσο και οι δικοί 
του, που τον αποχαιρέτησαν με το τρα-
γούδι στα χείλη και με τα χέρια ψηλά σε 
μια θερμή εξ αποστάσεως χειραψία. «Τι 
τιμή στο παλληκάρι όταν πρώτος στην 
φωτιά…» βροντοφώναξε ο πατέρας του!

 Οι τρεις νέοι οδηγήθηκαν στην αγχόνη 
με το χαμόγελο στα χείλη. Έψελναν ξανά 
και ξανά τον Ύμνο προς την Ελευθερία του 
Διονύσιου Σολωμού, ως την στιγμή που ο 
γδούπος της καταπακτής πάγωσε για λίγο 
τις φυλακές. Τόσο όσο χρειαζόταν στους 
άλλους κρατουμένους να πάρουν βαθιές 
ανάσες και μέσα σε κλίμα συγκίνησης να 
φωνάξουν «ΑΘΑΝΑΤΟΙ - ΑΘΑΝΑΤΟΙ».
*Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλί-

ας, από το Μονάγρι Λεμεσού



Η 
επιστροφή στα σχο-
λεία σημαδεύτηκε με 
όλες τις αναμενόμενες 
κινήσεις, συμπεριφο-
ρές και αντιδράσεις 
από εκπαιδευτικούς, 
γονείς, μαθητές, αλλά 

και Υπουργείο Παιδείας. Η εφαρμογή 
ενός πρωτοκόλλου που έχρηζε διασαφη-
νίσεων σε κάθε εκπαιδευτική ειδικότητα, 
σε μια καθόλου εκπαιδευμένη κοινωνία 
στην πειθαρχία, σε συνθήκες αφόρητης 
ζέστης ήταν μια πραγματική δοκιμασία 
για όλους. 

Αποχή, λόγω μάσκας
Το θέμα που κερδίζει έδαφος στις 

συζητήσεις είναι η χρήση της μάσκας 
εντός των κλειστών αιθουσών του σχο-
λείου από μαθητές άνω των 12 ετών και 
από εκπαιδευτικούς. Η κίνηση 
ματ του Υπουργείου Υγείας 
λίγα 24ωρα μετά το άνοιγμα 
των σχολείων, που έδωσε το 
«δικαίωμα» στους εκπαι-
δευτικούς να μπορούν 
να αφαιρούν τη 
μάσκα την 
ώρα της διδα-
σκαλίας για 
εκπαιδευτι-
κούς και μόνον 
σκοπούς και 
σε απόσταση 
δύο μέτρων 
από τους 
μ α θ η τ έ ς , 
πυροδότη-
σε τις αντι-
δράσεις των 
οργανωμένων 
γονέων, αλλά και 
μαθητών. 

Για δύο μέτρα και 
δύο σταθμά έκανε λόγο 
η Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέ-
ων Μέσης Εκπαίδευσης, η οποία 

σε ανακοίνωσή της εξέφρασε τη δυσφο-
ρία της για την απόφαση του Υπουργείου 
Υγείας. Οι οργανωμένοι γονείς υπέβαλαν 
άμεσα αίτημα, ώστε η προσωρινή αφαί-
ρεση της μάσκας να μπορεί να γίνεται και 
από τους ίδιους τους μαθητές, την ώρα 
που οι ειδικοί λένε ότι δεν τίθεται θέμα 
αφαίρεσης της μάσκας, ειδικά από τους 
μαθητές, στην παρούσα περίοδο. Άνιση 
η μεταχείριση των μαθητών, σημειώνει 
στην ανακοίνωσή της η Συνομοσπονδία, 
ενώ άφησε να νοηθεί ότι οι αντιδράσεις 

θα κορυφωθούν.
Ο Πρόεδρος της 

Συνομοσπονδίας Γο-
νέων Μέσης Εκπαί-

δευσης, Χαράλαμπος 
Διονυσίου, μίλησε 

στη «Σημερινή» 
και ανέφερε ότι το 
θέμα δεν θα μείνει 

ως έχει, αποκαλύ-
πτοντας μάλιστα το 

ενδεχόμενο αποχής των 
μαθητών από τα μαθήματά 

τους. «Τις επόμενες ημέ-
ρες θα συνέλθει το δι-

οικητικό συμβούλιό 
μας και θα παρ-

θούν αποφάσεις 
κατά πόσο θα 
ληφθούν μέτρα, 

όπως η αποχή 
από τα μαθήματα 

και η διαμαρτυρία 
μέσα στα σχολεία. 

Υπάρχουν πολλά 
παράπονα από μαθη-

τές και γονείς για την 
δυσφορία που νιώ-

θουν οι μαθητές σε 
τάξεις θερμοκήπια. 

Υπάρχουν μάλι-
στα μαρτυρίες 

όπου οι καθη-
γητές, παρερ-
μηνεύοντας 

τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, 
μπαίνουν στις τάξεις χωρίς μάσκα και 
μάλιστα πηγαίνουν πάνω από τους μα-
θητές. Όσο για τα δύο μέτρα απόσταση 
εντός της σχολικής αίθουσας, δεν νομίζω 
να υπάρχουν διαθέσιμα με τις διαρρυθ-
μίσεις που έγιναν». 

Συχνότερα διαλείμματα ζη-
τούν μαθητές και γονείς

Τη χαλάρωση των μέτρων σχετικά με 
τη χρήση μάσκας στις τάξεις ζητούν και 
οι ίδιοι οι μαθητές. Ο εκπρόσωπος των 
μαθητών, Δημήτρης Παλάτος, μίλησε στη 
«Σημερινή» για τη δυσκολία των μαθη-
τών να παρακολουθήσουν τα μαθήματα 
φορώντας τη μάσκα σε συνθήκες ζέστης, 
στην απουσία, μάλιστα, κλιματιστικών και 
στην απαγόρευση λειτουργίας των ανε-
μιστήρων. «Η δυσφορία που νιώθουν οι 
μαθητές είναι πολύ μεγάλη. Είχαμε ζα-
λάδες, είχαμε τάσεις λιποθυμίας, είχαμε 
αντιδράσεις και πρέπει να ξαναδούν οι 
ειδικοί το θέμα αυτό». 

Εισηγήσεις για προσωρινές λύσεις 
προτείνουν οι γονείς, θέτοντας το ζήτημα 
της μείωσης της διδακτικής περιόδου, 
έτσι ώστε πέντε λεπτά πριν από την αλλα-
γή, να μπορούν οι μαθητές να βγαίνουν 
λίγο έξω και να αφαιρούν τη μάσκα. Μια 
άλλη εισήγηση είναι να γίνεται παύση 
του μαθήματος στα 20 λεπτά, ώστε οι 
μαθητές να βγαίνουν λίγο έξω και να 
ξαναμπαίνουν μέσα. 

Από την άλλη μεριά οι εκπαιδευ-
τικοί θεωρούν πολύ δύσκολο το έργο 
της μετάδοσης του μαθήματος πίσω 
από μια μάσκα. Ο Γενικός Γραμματέας 
της ΠΟΕΔ, Χάρης Χαραλάμπους, σε 
πρόσφατες δηλώσεις του στο ΣΙΓΜΑ 
ανέφερε ότι «ο εκπαιδευτικός εκεί που 
πρέπει να φορεί τη μάσκα, να τη φορεί, 
αλλά, όταν πρέπει να διδάξει, καλό θα 
ήταν να απομακρύνεται από τα παι-
διά και να αφαιρεί για λίγο τη μάσκα. 
Ειδικά για τις μικρές ηλικίες, όπου τα 
παιδιά στηρίζονται στον δάσκαλό τους, 

είναι δύσκολο να γίνει η δουλειά με 
τη χρήση μάσκας». 

Μέσα αποστάσεις, 
έξω το αδιαχώρητο

Εικόνες απείρου κάλλους έξω από τα 
σχολεία κατά την άφιξη και αναχώρηση 
των παιδιών από αυτά. Ενώ μέσα στα σχο-
λεία προσπαθούν δάσκαλοι και καθηγητές 
να τηρήσουν τις αποστάσεις ανάμεσα στα 
παιδιά, έξω από αυτά γονείς συνωστίζονται, 
εναγκαλίζονται, χαιρετιούνται, φιλιούνται, 
σπρώχνονται για να παραλάβουν ή να αφή-
σουν εκεί τα τέκνα τους. Το φαινόμενο πα-
ρατηρείται κυρίως στα δημοτικά σχολεία, 
ενώ οι γονείς διαμαρτύρονται για το γεγονός 
ότι πολλοί είναι αυτοί που δεν μπορούν να 
πηγαίνουν τα παιδιά τους στις 7:30 π.μ., 
καθώς αυτό επηρεάζει την εργασία τους. 

Εκτός αυτού, όση προσπάθεια γίνεται 
εντός της τάξης για να τηρηθούν οι επιβε-
βλημένες αποστάσεις, όλα πάνε στράφι 
όταν πρόκειται να κτυπήσει το κουδούνι 
για διάλειμμα. Στη δημοτική εκπαίδευση το 
φαινόμενο δεν είναι τόσο έντονο, καθώς τα 
μικρά αποδεικνύονται πιο πειθαρχημένα 
σε νέους κανόνες. Όσον αφορά τη μέση 
εκπαίδευση, τα πράγματα είναι ολίγον τι 
διαφορετικά, όπως μαρτυρούν καθηγητές, 
που βλέπουν μαθητές… μπουλούκια, χωρίς, 
φυσικά, μάσκα, εκφράζοντας την απόλυτη 
ανάγκη για κοινωνικοποίησή τους. 

Όσον αφορά τον συνωστισμό που παρα-
τηρείται έξω από τα σχολεία, το Υπουργείο 
Παιδείας, σε ανακοίνωσή του, που εξέδωσε 
το απόγευμα της Παρασκευής, ανέφερε ότι 
θα υπάρχει η δυνατότητα για όσους γονείς 
χρειάζεται να μεταφέρουν τα παιδιά τους 
στο σχολείο νωρίτερα από τις 7:30 π.μ., να 
μπορούν να το πράξουν. Τα Υγειονομικά 
Πρωτόκολλα που ισχύουν για τα σχολεία 
θα τροποποιηθούν όσον αφορά την ώρα 
και διαδικασία προσέλευσής τους σε αυτά. 
Το ΥΠΠΑΝ, μετά από διαβουλεύσεις με 
τις Συνομοσπονδίες Γονέων Δημοτικής 
και Δημοσίων και Κοινοτικών Νηπια-
γωγείων, κατέληξε σε ρύθμιση για την 

επιτήρηση και απασχόληση των μαθητών 
πριν και μετά τη λειτουργία των σχολείων. 
Όπου υπάρχει η ανάγκη για επιτήρηση 
μεταξύ των ωρών 7:00 π.μ και 7:30 π.μ., 
ο Σύνδεσμος Γονέων, σε συνεργασία με 
τη Διεύθυνση του Σχολείου και τη Σχο-
λική Εφορεία, θα βρει μια αίθουσα, όπου 
τα παιδιά θα παραμένουν εκεί έως ότου 
κτυπήσει το κουδούνι. Ο Σύνδεσμος 
Γονέων θα μεριμνήσει για την εξεύρεση 
και απασχόληση αριθμού επιτηρητών με 
αναλογία ενός για κάθε 25 παιδιά. Μετά το 
σχολείο θα μπορεί να λειτουργεί Κέντρο 
Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών, 
αφού πρώτα εξασφαλιστεί άδεια από τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του 
Υπουργείου Εργασίας. 

Δεν θ’ αργήσουν να
φανούν κι άλλα κρούσματα

Η είδηση για την εμφάνιση κρούσματος 
σε σχολεία προκάλεσε εύλογη ανησυχία 
σε εκπαιδευτικές κοινότητες και γονείς, 
οι οποίοι αναρωτιούνται τι μέλλει γενέ-
σθαι. Η εμφάνιση κι άλλων κρουσμάτων 
είναι ένα αναμενόμενο σενάριο, το οποίο, 
στην εκτύλιξή του, απλώς θα θέσει σε 
εφαρμογή τον προγραμματισμό του 
Υπουργείου Παιδείας. 

Καμία ανησυχία, προς το παρόν, από 
το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο δηλώνει 
έτοιμο ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 
εκάστοτε επιδημιολογικής εικόνας. Είτε 
μέσω τηλεκπαίδευσης, είτε με τη φυσι-
κή παρουσία, οι μαθητές θα συνεχίσουν 
απρόσκοπτα τη μάθηση. 

Ο εκπρόσωπος των μαθητών, ωστόσο, 
θίγει το θέμα της αναπροσαρμογής της 
ύλης, καλώντας το αρμόδιο υπουργείο να 
λάβει υπόψη τα αυστηρά χρονοδιαγράμμα-
τα. «Αναμέναμε να διαμορφωθεί ανάλογα 
η ύλη, αντ’ αυτού, μας έδωσαν μιάμιση 
εβδομάδα για επαναλήψεις. Ανησυχούμε 
πώς θα εξελιχθεί η χρονιά και πώς θα 
καλυφθεί η ύλη, ειδικά αν χρειαστεί το 
σχολείο να κλείσει και να χαθεί πολύτιμος 
χρόνος» επισήμανε.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΔΥ-
ΣΦΟΡΙΑ, ΛΟΓΩ ΜΑ-
ΣΚΑΣ, ΜΕ ΜΕΤΡΑ 
ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 
ΜΕ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ 
ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΜΕ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΜΕ 
ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥΣ 
ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ

κοινωνία 13
Της Κυριακής20.09.2020

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com

Απειλούν με αποχή γονείς και μαθητές



Δ
ύσκολες ώρες περνά η 
Ελλάδα, με την κακο-
καιρία «Ιανό» να σφυ-
ροκοπά τα νησιά -και 
όχι μόνο- προκαλώντας 
σημαντικές ζημιές. Ο 
μεσογειακός κυκλώνας 

θα συνεχίσει να ταλαιπωρεί αρκετές περι-
οχές μέχρι και σήμερα Κυριακή, θέτοντας 
σε συναγερμό όλο τον κρατικό μηχανισμό. 
Τονίζεται ότι ο κυκλώνας δεν αναμένεται να 
επηρεάσει την Κύπρο, ωστόσο σύμφωνα 
με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας, σήμερα, αύριο καθώς και την 
Τρίτη, αναμένονται τα πρωτοβρόχια αλλά 
και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες 
όμως θα επηρεάσουν κυρίως το εσωτε-
ρικό και τα ορεινά. 

Η πορεία του κυκλώνα 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που 

μεταδίδουν ελληνικά μέσα ενημέρωσης, 
την Παρασκευή οι βροχές και οι ισχυροί 
άνεμοι προκάλεσαν καταστροφές και με-
γάλα προβλήματα στα νησιά του Ιονίου 
και συγκεκριμένα σε Ιθάκη, Ζάκυνθο, 
Κεφαλλονιά και Λευκάδα, με σκάφη 
να βυθίζονται, δρόμους να κλείνουν και 
σπίτια να έχουν ζημιές. Την ίδια μέρα ο 
Ιανός επηρέασε και στη Στερεά Ελλάδα, 
κυρίως την κεντρική, την Πελοπόννησο 

και την Εύβοια. Χθες, Σάββατο, ανάλο-
γα φαινόμενα σημειώθηκαν επίσης στις 
δυτικές Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη, 
ενώ εξασθένισαν στο νότιο Ιόνιο και την 
ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο. 
Σήμερα αναμένεται ότι έντονα φαινόμενα 
θα επηρεάσουν, μέχρι νωρίς το πρωί τη 
νότια Πελοπόννησο και μέχρι το απόγευμα 
την Κρήτη. 

Δεν υπάρχει φόβος 
για την Κύπρο 

Όσον αφορά τις προβλέψεις για τη 
χώρα μας, σε δηλώσεις του στο ΣΙΓΜΑ 
ο Διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπη-
ρεσίας, Κλεάνθης Νικολαΐδης, ανέφερε 
ότι το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία 

θα έχει μια μικρή κάμψη, αλλά αυτό δεν 
θα είναι κάτι μόνιμο. Ουσιαστικά σήμε-
ρα Κυριακή θα σημειώσει περαιτέρω 
πτώση για να κυμανθεί κοντά στις μέσες 
κλιματολογικές τιμές, ενώ τη Δευτέρα δεν 
αναμένεται αξιόλογη μεταβολή της. Πα-
ράλληλα, συμπλήρωσε ότι την Κυριακή 
και τη Δευτέρα θα έχουμε τοπική βροχή ή 
και μεμονωμένη καταιγίδα ως αποτέλεσμα 
θερμικής αστάθειας, αλλά και αυτό θα είναι 
κάτι πολύ μεμονωμένο. Πιο συγκεκριμένα, 
σύμφωνα και με την τελευταία πρόβλεψη 
της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα, 
αύριο και την Τρίτη, νεφώσεις που θα 
αναπτύσσονται κυρίως από το μεσημέρι και 
μετά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες 
βροχές, ενώ αύριο πιθανό και καταιγίδα, 

κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. 
Σε ερώτηση πότε θα αλλάξει το καιρικό 
σκηνικό, ο κ. Νικολαΐδης είπε πως δεν 
είναι ξεκάθαρο πότε αλλάζει και πως ο 
καιρός ακόμη ευνοεί δραστηριότητες στον 
εξωτερικό χώρο.

Για τον κυκλώνα Ιανό που κτυπά την 
Ελλάδα, ο κ. Νικολαΐδης τόνισε πως δεν 
υπάρχει φόβος για Κύπρο. Όπως εξήγησε, 
η τροχιά την οποία αναμένεται να ακολου-
θήσει σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις 
είναι από το Ιόνιο, όπου βρισκόταν την 
Παρασκευή, προς την περιοχή της Κρήτης 
και ακολούθως θα διαγράψει μία πορεία 
βόρεια των ακτών της Βορείου Αφρικής 
για να διαλυθεί στην περιοχή της Μέρσα 
Ματρούχ. Δηλαδή, συνέχισε, από τη στιγ-

μή που θα φτάσει μέχρι την Κρήτη και 
ανατολικότερα δεν θα έχει χαρακτηριστικά 
του μεσογειακού κυκλώνα. Επίσης, όπως 
είπε, δεν αναμένεται να κινηθεί πάνω από 
ηπειρωτικό χώρο,  παρόλο που τα φαι-
νόμενα που συνοδεύουν τον κυκλώνα 
εκδηλώνονται και σε περιοχές ηπειρωτι-
κού χώρου. Ερωτηθείς για τη συχνότητα 
του φαινομένου, ανέφερε πως η πρώτη 
φορά που καταγράφηκε ο μεσογειακός 
κυκλώνας ήταν το 1995, ενώ η τελευταία 
φορά ήταν το 2018. «Δεν είναι ένα συχνό 
φαινόμενο, αντίθετα είναι σπάνιο. Αυτό 
που πρέπει να προβληματίσει είναι αν 
αυξάνεται η συχνότητά του, που σίγου-
ρα είναι ενταγμένο και στην κλιματική 
αλλαγή», κατέληξε.

ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΦΌΒΌΣ ΓΙΆ 
«ΚΤΥΠΗΜΆ» ΤΌΥ ΚΥΚΛΏΝΆ 
ΣΤΗ ΧΏΡΆ ΜΆΣ -  ΣΗΜΕΡΆ, 
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΆ ΚΆΙ ΤΗΝ ΤΡΙ-
ΤΗ, ΌΜΏΣ, ΆΝΆΜΕΝΌΝΤΆΙ 
ΒΡΌΧΕΣ ΚΆΙ ΜΕΜΌΝΏΜΕΝΕΣ 
ΚΆΤΆΙΓΙΔΕΣ 

Σαρώνει στο πέρασμά του ο Ιανός
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«Η τροχιά που ανα-
μένεται να ακολου-
θήσει ο κυκλώνας 
είναι από το Ιόνιο 
προς την περιοχή 

της Κρήτης και ακο-
λούθως θα διαγρά-
ψει μία πορεία βό-

ρεια των ακτών της 
Βορείου Άφρικής,  

για να διαλυθεί στην 
περιοχή της Μέρσα 

Ματρούχ»  



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡ-
ΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΕ ΜΑΖΙΚΕΣ 
ΕΚΔΉΛΩΣΕΙΣ - ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ 
ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΝ-
ΔΕΧΟΜΕΝΉ ΕΞΑΡΣΉ ΚΡΟΥ-
ΣΜΑΤΩΝ 
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Π
αρά την καλή επι-
δημιολογική εικόνα 
που παρατηρείται 
τις τελευταίες ημέρες 
στην Κύπρο, έχουμε 
υποχρέωση όλοι, Πο-
λιτεία και κοινωνία, να 

συνεχίσουμε να λειτουργούμε υπεύθυνα και 
σοβαρά, εφαρμόζοντας ευλαβικά τα μέτρα και 
τα πρωτόκολλα προστασίας από τον κορωνοϊό. 
Αυτό αναφέρει σε μήνυμά του το Υπουργείο 
Υγείας, τονίζοντας ότι η προσπάθεια όλων μας 
θα πρέπει να επικεντρώνεται στην αποτροπή 
πιθανής οπισθοδρόμησης και τη διατήρηση 
των καλών επιδημιολογικών δεδομένων της 
χώρας μας. 

Προσοχή στις 
μαζικές συναθροίσεις 

Σε σχετική ανακοίνωση το αρμόδιο 
Υπουργείο αναφέρει πως,  σύμφωνα με στοι-
χεία που καταγράφονται από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας και το ECDC, μεγάλος 
αριθμός νέων περιστατικών COVID-19 
εντοπίζονται σε χώρους και εκδηλώσεις 
μεγάλων συναθροίσεων, όπως μπαρ, χώ-
ρους εστίασης, γάμους, συναυλίες, κ.λπ. 
Στο πλαίσιο αυτό, και για να αποφευχθεί 
νέα έξαρση κρουσμάτων, το Υπουργείο 
απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση προς όλους 
τους πολίτες όπως τηρούν τα πρωτόκολλα 
και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης 
και ατομικής υγιεινής, όταν παρευρίσκο-
νται σε χώρους μαζικής συνάθροισης ή 
σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, 
προσθέτει ότι είναι πολύ σημαντική η εφαρ-
μογή των κατευθυντήριων οδηγιών που 
ισχύουν για κάθε χώρο/εκδήλωση από 
τους υπεύθυνους υποστατικών/επιχειρή-
σεων και τους διοργανωτές εκδηλώσεων, 
παραμένοντας το ίδιο συνεπείς και υπεύ-
θυνοι όπως υπήρξαν όλο το προηγούμενο 
διάστημα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 
οι χώροι και οι εκδηλώσεις όπου συνα-
θροίζεται μεγάλος αριθμός ατόμων ενέχουν 
αυξημένο κίνδυνο για μετάδοση του ιού, 
και δυσχεραίνουν το έργο της ιχνηλάτησης 
σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος σε 
αυτές. «Παραδείγματα άλλων χωρών, όπως 
η Ελλάδα και το Ισραήλ, όπου εντοπίστηκε 
αυξημένος αριθμός κρουσμάτων μετά από 
μαζικές συγκεντρώσεις, αναγκάζοντας τις 
Αρχές να επαναφέρουν αυστηρά περιορι-
στικά μέτρα και lockdown, μας κρούουν 
τον κώδωνα του κινδύνου και επιβάλλουν 
ιδιαίτερη προσοχή, συνεχή εγρήγορση και 
υπευθυνότητα από όλους μας», προστίθεται.

Ο δρόμος είναι μακρύς 
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι διαπιστώ-

νεται από τις Υπηρεσίες που εποπτεύουν 
την εφαρμογή των Διαταγμάτων και των 

Ο Μικελάντζελο ντι Λοντοβίκο Μπου-
οναρότι Σιμόνι γεννήθηκε στις 6 
Μαρτίου 1475 και πέθανε στις 18 

Φεβρουαρίου 1564. Γνωστός περισσότερο 
ως Μιχαήλ Άγγελος, ήταν Ιταλός γλύπτης, 
ζωγράφος, αρχιτέκτονας και ποιητής της 
Αναγέννησης, που άσκησε απαράμιλλη 
επίδραση στην ανάπτυξη της Δυτικής τέ-
χνης. Σήμερα αναγνωρίζεται ως ένας από τους 
σπουδαιότερους δημιουργούς στην ιστορία 
της τέχνης. Υπήρξε ο μοναδικός καλλιτέχνης 
της εποχής, του οποίου η βιογραφία εκδό-
θηκε πριν τον θάνατό του, στους Βίους του 
Τζόρτζιο Βαζάρι, ο οποίος επέλεξε να τον 
τοποθετήσει στην κορυφή των καλλιτεχνών, 

χρησιμοποιώντας για τον Μιχαήλ Άγγελο 
το προσωνύμιο ο θεϊκός. Στα δημοφιλέστε-
ρα έργα του ανήκουν οι νωπογραφίες που 
φιλοτέχνησε για το Παπικό παρεκκλήσιο 
του Βατικανού (Καπέλα Σιξτίνα), το άγαλμα 
του Δαβίδ και η Πιετά (αποκαθήλωση) στη 
Βασιλική του Αγίου Πέτρου, στη Ρώμη.

Επισκεπτόμενος τον Κήπο των Μεδί-
κων, όπου διατηρείτο σημαντική συλλογή 
από αρχαία γλυπτά υπό την εποπτεία του 
γλύπτη Μπρετόλντο ντι Τζοβάνι, διδάχθηκε 
την τέχνη της γλυπτικής ενώ παράλληλα 
γνώρισε τον Λορέντσο των Μεδίκων, επι-
φανή άρχοντα της Φλωρεντίας, ο οποίος 
τον εισήγαγε στην αυλή του, όπου και 

παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Φεύγοντας από τους Μεδίκους επισκέ-

φθηκε τη Ρώμη για περίπου πέντε χρόνια και 
στη συνέχεια επέστρεψε πάλι στη Φλωρεντία. 
Χάρη στη φήμη που είχε αποκτήσει στη Ρώμη, 
ανέλαβε αρκετές παραγγελίες έργων. Μεταξύ 
αυτών ξεχωρίζει η ανάθεση του Δαβίδ, για 
τον καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας, ενός μαρ-
μάρινου γλυπτού μεγάλων διαστάσεων. Το 
έργο ολοκληρώθηκε το 1504 προσδίδοντας 
μεγάλο κύρος στον Μικελάντζελο. Αποτέλεσε 
παράλληλα σύμβολο της νέας Φλωρεντινής 
δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να τοποθετηθεί 
τελικά στην Πιάτσα ντέλλα Σινιορία μπροστά 
από το Παλάτσο Βέκιο.

Το 1505, ο Μιχαήλ Άγγελος επέστρεψε 
στη Ρώμη μετά από πρόσκληση του νέου 
Πάπα Ιουλίου Β’, ο οποίος του ανέθεσε τη 
δημιουργία ενός επιβλητικού μαυσωλείου. 
Το έργο αυτό τελικά έμεινε ημιτελές, ωστόσο 
κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του, ο 
Μικελάντζελο αναλάμβανε παράλληλα και 
άλλες παραγγελίες. Μία από αυτές αφορούσε 
στη διακόσμηση του θόλου του Παπικού Πα-
ρεκκλησίου (Καπέλα Σιξτίνα), με νωπογραφίες 
των δώδεκα Αποστόλων. Ο Μιχαήλ Άγγελος 
αντιπρότεινε ένα περισσότερο σύνθετο και 
φιλόδοξο εγχείρημα, δημιουργώντας, τελικά, 
σε διάστημα τεσσάρων ετών (1508-1512), 
περισσότερες από 300 βιβλικές φιγούρες 

και άλλες θρησκευτικές παραστάσεις, όπως 
σκηνές από την Γένεση, την ιστορία του Νώε 
ή τη Δευτέρα Παρουσία.

Πέθανε στις 18 Φεβρουαρίου του 1564. 
Σύμφωνα με τον Βαζάρι, διατύπωσε τη 
διαθήκη του λέγοντας πως αφήνει «την 
ψυχή του στον Θεό, το σώμα του στη γη 
και τα υλικά αγαθά στους πιο κοντινούς 
συγγενείς». Η σορός του εναποτέθηκε 
σε μία σαρκοφάγο στην Εκκλησία των 
Αγίων Αποστόλων στη Ρώμη, αλλά μετά 
από λίγες ημέρες εκλάπη από τον ανιψιό 
του, για να ταφεί στην Φλωρεντία.

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο www.artaeri.com.

Μιχαήλ Άγγελος

μέτρων πως η πλειοψηφία των πολιτών 
και των επιχειρήσεων συμμορφώνονται 
και τηρούν τα μέτρα. Τονίζεται ακόμη πως 
δεδομένου ότι η επιβολή προστίμων σε 
άτομα και επιχειρήσεις δεν είναι βασική 
επιδίωξη των αρμοδίων, είναι σημαντικό 
όλοι οι πολίτες να κατανοήσουμε ότι η 
Κύπρος αποτελεί υπόδειγμα για χώρες 
διεθνώς λόγω της συνεργασίας και της 
πειθαρχίας που έδειξαν όλοι οι πολίτες. 
Καταληκτικά αναφέρεται πως ο δρόμος 
εξακολουθεί να είναι μακρύς και η προ-
σήλωση όλων πρέπει να είναι διαρκής, 
έως ότου εξασφαλιστεί η εμβολιαστική 
κάλυψη του πληθυσμού.

13 εμβόλια σε 
προχωρημένο στάδιο 

Όσον αφορά την πορεία για εξεύρεση 
εμβολίου, την εβδομάδα που μας πέρασε 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανα-
κοίνωσε ότι σε διαφορετικά σημεία ανά-
πτυξης βρίσκονται περίπου 140 εμβόλια 
ανά τον κόσμο, ενώ 13 εξ αυτών είναι σε 

προχωρημένο στάδιο της κλινικής δοκιμής. 
Ωστόσο, η μάχη για το εμβόλιο κατά του 
κορωνοϊού μέχρι στιγμής κρίνεται κυρίως 
ανάμεσα σε Κίνα, Ρωσία, Γερμανία, ΗΠΑ 
και Βρετανία, που συνεχίζουν με έντονους 
και τακτικούς ρυθμούς τις προσπάθειες 
για ένα αποτελεσματικό εμβόλιο. 

Το ρωσικό εμβόλιο, που έχει αναπτυ-
χθεί από το Ινστιτούτο Γκαμαλέγια της 
Μόσχας, ονομάζεται «Sputnik V και πα-
ραπέμπει στον πρώτο τεχνητό δορυφόρο 
που μπήκε σε τροχιά από τη  Σοβιετική 
Ένωση το 1957. Σύμφωνα με δηλώσεις 
του Υπουργού Υγείας της Ρωσίας, Μιχαήλ 
Μουράσκα, οι πρώτες παρτίδες έχουν 
ήδη αποσταλεί σε όλες τις περιοχές, και το 
Λένινγκραντ θα είναι μεταξύ των πρώτων 
περιοχών που θα παραλάβουν το εμβόλιο. 
Παράλληλα ανέφερε ότι περίπου το 14% 
των εθελοντών που εμβολιάστηκαν με το 
ρωσικό εμβόλιο Sputnik-V στο πλαίσιο 
της τρίτης φάσης των κλινικών δοκιμών, 
δηλώνουν ότι νιώθουν  αδυναμία, έχουν 
μυϊκούς πόνους και παρουσιάζουν πυ-

ρετό. Οι πρώτοι που θα έχουν πρόσβα-
ση στο εμβόλιο θα είναι οι ιατροί και το 
νοσηλευτικό προσωπικό, οι δάσκαλοι 
και εργαζόμενοι σε άλλους τομείς που 
έρχονται άμεσα σε επαφή με τον κόσμο.

Η Κίνα έχει τέσσερα εμβόλια COVID-19 
που βρίσκονται στο τελικό στάδιο των 
κλινικών δοκιμών, ενώ τα τρία από αυτά 
έχουν ήδη χορηγηθεί στους εργαζόμενους. 
Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής 
εμπειρογνώμονα βιοασφάλειας του CDC, 
Guizhen Wu, οι κλινικές δοκιμές της φά-
σης 3 προχωρούν ομαλά και τα εμβόλια 
ίσως να είναι έτοιμα τον Νοέμβριο ή τον 
Δεκέμβριο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανα-
κοινώσει κάποιες επιπλοκές στις δοκιμές 
των κινέζικων εμβολίων. 

Στη Βρετανία, το Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης με την Astra-Zeneca φαίνεται 
ότι βρίσκονται σε πολύ καλό στάδιο στις 
κλινικές δοκιμές για το εμβόλιο κατά του 
κορωνοϊού, αν και τις προηγούμενες μέρες 
είχαν ανασταλεί οι δοκιμές. Πιο συγκεκρι-
μένα, εξαιτίας ενός μοναδικού συμβάντος 

ανεξήγητης ασθένειας που παρατηρήθηκε 
στη δοκιμή Φάσης III στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, οι δοκιμές σταμάτησαν προσωρινά, 
ενώ το προηγούμενο Σάββατο, 12/9, ξε-
κίνησαν και πάλι οι δοκιμές του εμβολίου. 
Ο εθελοντής, μιλώντας για την εμπειρία 
του, ανέφερε ότι είχε υψηλό πυρετό και 
τρέμουλο. Παράλληλα πρόσθεσε ότι τα πιο 
σοβαρά συμπτώματα είχαν εξαφανιστεί την 
τρίτη ημέρα μετά τον εμβολιασμό, αλλά 
οι ανεπιθύμητες ενέργειες συνεχίστηκαν.

Την ίδια ώρα, η γερμανική εταιρεία 
βιοτεχνολογίας BioNTech και η αμερικα-
νική Pfizer έχουν ενώσει δυνάμεις για ένα 
εμβόλιο, το οποίο έχει θετικές ενδείξεις 
στα πρώτα στάδια των κλινικών δοκιμών. 
Σύμφωνα με την BioNTech οι έλεγχοι σε 
δύο δόσεις του BNT162b1 σε 24 υγιείς 
εθελοντές έδειξαν ότι ύστερα από 28 ημέ-
ρες είχαν αναπτύξει υψηλότερα επίπεδα 
αντισωμάτων στον Covid-19 από αυτά που 
συναντάμε συνήθως σε ανθρώπους που 
έχουν μολυνθεί από τη νόσο. Στο τελικό 
στάδιο του πειραματικού εμβολίου για 
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τον κορωνοϊό ορισμένοι εθελοντές εμ-
φάνισαν ήπιες έως μέτριες παρενέργειες. 
Παράλληλα και η αμερικανική εταιρεία 
βιοτεχνολογίας Moderna διεξάγει κλινικές 
δοκιμές για εμβόλιο κατά του Covid-19, η 
οποία έχει συνεργαστεί με τη  φαρμακοβι-
ομηχανία Catalent Inc για την παρασκευή 
100 εκατομμυρίων δόσεων. 

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, οι ΗΠΑ 
ήδη από τον Μάιο, ακολουθούμενες από 
τη Βρετανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την 
Ιαπωνία κι άλλες χώρες, έχουν υπογράψει 
πολλά συμβόλαια που εγγυώνται εκ των 
προτέρων την παραγωγή και την παράδοση 
δόσεων εμβολίων κατά του COVID-19, 
αν οι τρέχουσες κλινικές δοκιμές απο-
δείξουν την αποτελεσματικότητά τους. 
Οι Αμερικανοί θα παραλάβουν δόσεις 
από τον Οκτώβριο προκειμένου να εί-
ναι έτοιμοι να τις διανείμουν εντός ενός 
24ώρου αφού λάβουν ενδεχομένως το 
πράσινο φως από τις αρμόδιες υγειονομικές 
Αρχές. Ο όμιλος AstraZeneca, εταίρος 
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, έχει 
υπογράψει τα περισσότερα από αυτά τα 
συμβόλαια δημοσίως, αλλά και οι Sanofi, 
Pfizer, Johnson & Johnson, η αμερικανική 
εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna, το κι-
νεζικό εργαστήριο Sinovac και το ρωσικό 
ινστιτούτο Gamaleïa έχουν επίσης προ-
πωλήσει εκατοντάδες εκατομμύρια δόσεις 
στον κόσμο, μερικές φορές υπό τη μορφή 
συμπράξεων με τοπικούς παρασκευα-
στές. Ειδικοί της δημόσιας υγείας έχουν 
προτείνει πολλούς τρόπους παγκόσμιου 
καταμερισμού, ενώ ο ΠΟΥ, θέλοντας να 
υπάρξει ένας σωστός διαμερισμός των 
εμβολίων,  προτείνει να δώσει σε κάθε 
χώρα ποσότητα ικανή για τον εμβολιασμό 
του 20% του πληθυσμού της.

Μακαρίου 71, Λ/σία

Νέα μέτρα για την Αττική ανα-
κοίνωσε την περασμένη Παρα-
σκευή ο Έλληνας υφυπουργός 

Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, 
μετά την «έκρηξη» των κρουσμάτων 
στο Λεκανοπέδιο. Ο κ. Χαρδαλιάς είπε 
ότι σε σύνολο 14.000 κρουσμάτων από 
την αρχή της πανδημίας, αυτήν τη στιγ-
μή υπάρχουν 4.084 ενεργά και 2.100 

στην Αττική. Τα 966 εξ αυτών είναι στον 
Δήμο Αθηναίων, με τα περισσότερα να 
εντοπίζονται στο κέντρο της πόλης, σε 
συγκεκριμένες γειτονιές.

Όπως είπε, θα υπάρξουν άνθρωποι 
που θα μεταφερθούν σε ξενοδοχεία 
καραντίνας. Παράλληλα, κάλεσε τους 
εργοδότες να εφαρμόζουν τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα, καθώς το 29,07% των 

κρουσμάτων έχουν εντοπιστεί σε χώρους 
εργασίας. Ο κ. Χαρδαλιάς επέμεινε στις 
συστάσεις για χρήση μάσκας στα ΜΜΜ.

Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 
έως τις 4 Οκτωβρίου θα ισχύσουν τα 
εξής: ανώτατο όριο ως 9 άτομα σε συνα-
θροίσεις σε κλειστούς και εξωτερικούς 
χώρους, αναστέλλονται οι συναυλίες 
σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους, 

μέχρι 20 άτομα σε γάμους, βαφτίσια 
και κηδείες, υποχρεωτική τηλεργασία 
στο 40% για τους εργαζόμενους ιδιω-
τικού και δημοσίου τομέα, κλιμακωτό 
ωράριο στο Δημόσιο που περιλαμβάνει 
προσέλευση σε τρία κύματα (στις 7, 
8 και 9 το πρωί) και αποχώρηση σε 
4 κύματα (εντός διώρου από τη λήξη 
εργασίας) και άλλα. 

Νέα αυστηρά μέτρα στην Ελλάδα 



μέσω μιας άλλης πανδημίας».
Πολλά είναι ακόμη τα αναπάντητα ερω-

τήματα, όπως ανέφεραν οι καθηγητές. «Θα 
μπορούσε η συν-λοίμωξη με τη γρίπη να 
επιδεινώσει την πορεία του COVID-19; Θα 
μπορούσε να βοηθήσει στην προστασία 
από τον COVID-19 ο εμβολιασμός κατά 
της γρίπης; Τα μέτρα που λαμβάνονται για 
τον έλεγχο του COVID-19 θα ελαττώσουν 
την επίπτωση της γρίπης;».

Απαιτούνται ταχύτερα τεστ
Οι καθηγητές του ΕΚΠΑ τόνισαν ότι 

απαιτούνται ταχύτερα διαγνωστικά τεστ 
για διάκριση μεταξύ COVID-19 και γρί-
πης, εφόσον οι λοιμώξεις αυτές έχουν 
παρόμοια συμπτώματα, αλλά απαιτούν 
διαφορετικές θεραπείες. Εκτός αυτού, 
ένας μεγαλύτερος αριθμός ασθενών με 
γρίπη -είτε λόγω πιο μολυσματικών στελε-
χών, ανεπαρκών ποσοστών εμβολιασμού 
του πληθυσμού, είτε και των δύο- σε 
συνδυασμό πάντοτε με την υπαρκτή 
πανδημία που δεν θα δείχνει σημάδια 
ύφεσης, θα μπορούσε να οδηγήσουν 
στον υπερπληθυσμό των τμημάτων 
επειγόντων περιστατικών και ΜΕΘ.

Την ίδια ανησυχία μοιράζονται οι ειδικοί 
στην Κύπρο, που εκτιμούν ότι η διάκριση 
μεταξύ COVID-19 και γρίπης θα πρέπει 
να γίνεται το ταχύτερο δυνατό. Το έργο 
των ειδικών δυσχεραίνεται, εφόσον τα 
συμπτώματα ομοιάζουν. Ο Αντιπρόεδρος 
της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, Δρ. 
Ανδρέας Χατζηδημητρίου, σε πρόσφατες 
δηλώσεις του, ανέφερε ότι, από την εκτί-
μηση των συμπτωμάτων που μπορεί να 
έχει ένα παιδί, δεν μπορεί να γίνει η σωστή 
διάγνωση. Ο ίδιος ανέφερε ότι «μόνο με 
το διαγνωστικό τεστ μπορούμε να πούμε 
με βεβαιότητα, αν είναι COVID-19 ή όχι».

Απρόβλεπτη η πορεία του ιού
Η διάκριση μεταξύ γρίπης και 

COVID-19 έχει εξαιρετική σημασία, 
όπως τονίζουν οι καθηγητές του ΕΚΠΑ. 
«Ενώ η πορεία της γρίπης είναι ταχεία, ο 
COVID-19 ακολουθεί μια πιο μακρά και 
απρόβλεπτη πορεία. Η γνώση του αίτιου 
των συμπτωμάτων από το αναπνευστικό 
είναι, λοιπόν, σημαντική, για να ξέρουν οι 
γιατροί τι να περιμένουν».

Η παιδίατρος Δρ Ειρήνη Παφίτη Δη-
μητρίου, μιλώντας στη «Σημερινή», τόνισε 
ότι «επειδή πρόκειται για δύο αναπνευστι-
κές λοιμώξεις, υπάρχει ανησυχία για το 
ενδεχόμενο κάποιος να αρρωστήσει και 
με τα δύο μαζί. Πιθανότατα να νοσήσει 
πολύ βαριά. Δεν υπάρχει τρόπος να τα 
ξεχωρίσεις και μάλλον θα πρέπει όλοι 

να κάνουν τεστ γρίπης και κορωνοϊού».
Ο εντοπισμός της αιτίας της λοίμωξης 

βοηθά, φυσικά, στον καθορισμό της καλύ-
τερης θεραπείας, όπως ξεκαθαρίζουν οι 
ειδικοί. «Αν και η υποστηρικτική θεραπεία 
για τη γρίπη και τον COVID-19 είναι πα-
ρόμοιες, οι ειδικές θεραπείες διαφέρουν. 
Αν ο ασθενής έχει γρίπη, χορηγείται στο-
χευμένη αντιική αγωγή κατά της γρίπης, 
αλλά η αντιμετώπιση ασθενών με γρίπη 
σαν να έχουν COVID-19, είναι σπατάλη 
πόρων και δυνητικά επιβλαβής», όπως 
αναφέρουν οι καθηγητές του ΕΚΠΑ. 

Επιπλέον, αν κάποιοι με COVID-19 δεν 
μάθουν γρήγορα ποιον ιό έχουν, μπορεί να 
μην λάβουν τις απαραίτητες προφυλάξεις 
για να αποτρέψουν την εξάπλωσή του, η 
οποία γίνεται ραγδαία.

Απαραίτητη η προστασία μας
Η χρήση μάσκας, η κοινωνική απο-

στασιοποίηση, η εργασία από το σπίτι, το 
κλείσιμο σχολείων και άλλες στρατηγικές 
ελαχιστοποίησης της εξάπλωσης είναι μερικά 
από τα μέτρα που προτείνουν οι ειδικοί. 
«Η κατάσταση στο νότιο ημισφαίριο, όπου 
τώρα κορυφώνεται η εποχή της γρίπης, 
μπορεί να δώσει περισσότερες ενδείξεις 
για το τι μπορεί να περιμένουμε στο βόρειο 
ημισφαίριο στην προσεχή εποχή της γρίπης. 
Παρατηρείται μια ήπια εποχή γρίπης σε όλο 
το νότιο ημισφαίριο, συμπεριλαμβανομένων 
των περιοχών με υψηλή δραστηριότητα 
του COVID-19, όπως η Βραζιλία, αλλά δεν 
πρέπει να υποθέσουμε ότι αυτό θα συμβεί 
και στο βόρειο ημισφαίριο. Η καλύτερη 
εξήγηση γι’ αυτό είναι ότι οι στρατηγικές 
ελέγχου του COVID-19 περιορίζουν την 
εξάπλωση και των άλλων αναπνευστικών 
ιών». Ωστόσο, το απαισιόδοξο σενάριο, όπως 
τονίζουν οι καθηγητές, είναι ότι ο COVID-19 
κατακλύζει τα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης και έτσι τα άτομα με γρίπη 
μένουν στο σπίτι και δεν καταγράφονται 
ή δεν αναζητούν περίθαλψη, αλλά χάνονται 
στο πλήθος των ασθενών με COVID-19.

Επιβάλλεται 
ο εμβολιασμός για τη γρίπη

Το ενδιαφέρον για τα εμβόλια της 
γρίπης είναι αρκετά αυξημένο και αυτό 
χαρακτηρίζεται ως θετική εξέλιξη, εφόσον 
ο εμβολιασμός μπορεί να συγκρατήσει 
τις εισαγωγές στο νοσοκομείο για γρίπη.

Το Υπουργείο Υγείας δηλώνει έτοι-
μο με συγκεκριμένο προγραμματισμό 
να διοχετεύσει τα εμβόλια για τη γρίπη 
στον πληθυσμό όταν αυτά φτάσουν στην 
Κύπρο. Η πρώτη παρτίδα αναμένεται στις 
30 Σεπτεμβρίου και αφορά 20.000 δόσεις. 
Για τη χορήγησή τους θ’ ακολουθηθεί συ-
γκεκριμένο πρόγραμμα εμβολιασμών, το 
οποίο έχει καταρτιστεί από το Υπουργείο 
Υγείας και περιλαμβάνει όλα τα άτομα 
που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού, μεταξύ αυτών και τα άτομα 
άνω των 65 ετών, αλλά και τα παιδιά από 
6 μηνών μέχρι 15 χρονών που αντιμε-
τωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας. Η 
δεύτερη παρτίδα εμβολίων αναμένεται να 
παραληφθεί προς τα τέλη του Οκτώβρη, 
ενώ η μεγαλύτερη παρτίδα των 67.500 
δόσεων αναμένεται στα μέσα Νοεμβρίου.

Της Κυριακής
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Προκύπτουν πολλά 
ερωτήματα: 

Θα μπορούσε η συν-
λοίμωξη με τη γρίπη 
να επιδεινώσει την 
πορεία του COV-

ID-19; 

Θα μπορούσε να 
βοηθήσει στην 
προστασία από 
τον COVID-19 ο 

εμβολιασμός κατά 
της γρίπης; 

Τα μέτρα που 
λαμβάνονται για τον 
έλεγχο του COVID-19 
θα ελαττώσουν την 

επίπτωση της γρίπης;

Η συνύπαρξη του 
COVID-19 και της Γρίπης Α

ΤΟ ΣΕΝΆΡΙΟ ΓΙΆ 
ΤΗ ΣΥΝΥΠΆΡΞΗ 
ΤΟΥ COVID-19 
ΚΆΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ 
ΓΡΙΠΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΆΙ 
ΜΟΝΟ ΠΡΆΓΜΆ-
ΤΙΚΟ, ΆΛΛΆ ΚΆΙ 
ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΙΝΟ, 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΝΆ ΕΚΦΡΆΖΟΥΝ 
ΤΙΣ ΆΝΗΣΥΧΙΕΣ 
ΤΟΥΣ ΓΙΆ ΤΟΝ ΧΕΙ-
ΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΆΤΆ-
ΣΤΆΣΗΣ 

Ο 
χειμώνας είναι καθ’ 
οδόν και μαζί του 
φέρνει διάφορες 
λοιμώξεις με τους 
ιούς της γρίπης. 
Κάθε χρόνο πολλοί 
ασθενείς νοσηλεύο-

νται σε νοσοκομεία, αλλά και στη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας, ενώ δεν είναι λίγοι 
που σε παγκόσμιο επίπεδο πεθαίνουν 
από γρίπη κάθε χρόνο. Οι ειδικοί επι-
σημαίνουν ότι τα ερωτήματα σχετικά με 
τη συνύπαρξη της εποχικής γρίπης με 
την πανδημία είναι ακόμη πολλά και 
οδεύουμε σε μάλλον άγνωστα μονοπάτια.

Αναμένεται 
επιδείνωση της κατάστασης;

Οι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, Ευστάθιος Καστρίτης και 
Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης), μίλησαν 
στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, συνο-
ψίζοντας τα μέχρι σήμερα δεδομένα σχετικά 
με τη συνύπαρξη της γρίπης και της νόσου 
COVID-19. «Αρχικά η λοίμωξη θεωρή-
θηκε σαν μια γρίπη, ωστόσο οι επόμενοι 
πεντέμισι μήνες έδειξαν ότι είναι πολύ 
πιο θανατηφόρα και λιγότερο προβλέψιμη 
νόσος από την εποχική γρίπη. Σε αντίθεση 
με τη γρίπη, ο COVID-19 δεν φαίνεται 
να είναι μια εποχιακή νόσος, δεδομένου 
τού συνεχώς αυξανόμενου αριθμού πε-
ριπτώσεων αυτό το καλοκαίρι στις ΗΠΑ, 
την Ευρώπη αλλά και την Ελλάδα. Αυτό 
το φθινόπωρο, όμως, για πρώτη φορά θα 
πρέπει ν’ αντιμετωπίσουμε τη γρίπη εν 

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com
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Έ
χει ήδη ξεκινήσει ο δη-
μόσιος διάλογος για το 
πλάνο που πρέπει να κα-
ταθέσει η Κύπρος στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
να μπορέσει να αντλήσει 
τα κεφάλαια που της ανα-

λογούν σε επιχορηγήσεις και δάνεια από 
το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης 
(Recovery and ResilienceFacility) και τα 
άλλα προγράμματα που υιοθετήθηκαν 
από την Ευρώπη, ως μέσα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού 
όπως το πρόγραμμα React EU και το ταμείο 
εγγυήσεων για τις επιχειρήσεις, Invest EU 
και το  ταμείο στρατηγικών επενδύσεων.

Για να είναι δυνατή η άντληση αυτών 
των κεφαλαίων κάθε κράτος μέλος θα 
πρέπει να υποβάλει ένα σχέδιο αποκα-
τάστασης και ανθεκτικότητας, τα οποία να 
προωθούν τις μεταρρυθμίσεις, με μεγάλο 
βάρος να δίνεται στην πράσινη ανάπτυξη 
και την ψηφιακή τεχνολογία, και τις οικο-
νομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
κάθε χώρα όπως αυτές καταγράφονται στις 
συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το γεγονός ότι η πανδημία έχει επηρεάσει 
οικονομικά την Ευρώπη στο σύνολό της, 
την κάθε χώρα διαφορετικά, οδήγησε στη 
συλλογική απόφαση. Το Ταμείο Ανθεκτι-
κότητας και Ανάκαμψης θα έχει διάρκεια 
τρία χρόνια, μέχρι το 2023, για τη δέσμευση 
των χρημάτων και άλλα τρία μέχρι το 2026, 
για την ολοκλήρωση των δράσεων.

Κατά καιρούς (κυρίως σε περιόδους 
ύφεσης) υπήρξαν αρκετές συζητήσεις 
για τις «ριζοσπαστικές» μεταρρυθμίσεις 
που χρειάζεται ο τόπος και την ανάγκη 
το οικονομικό μοντέλο της χώρας να 
προσαρμοστεί στα νέα διεθνή πρότυπα 
της ψηφιοποίησης και της τεχνολογίας. 
Συζητήσεις έγιναν πολλές φορές, ειδικά 
σε προεκλογικές περιόδους, αλλά το απο-
τέλεσμα δεν ήταν ουσιαστικό.

Σε περιπτώσεις οικονομικών κρίσεων 
οι ανάγκες για μεταρρυθμίσεις είναι ακόμη 
πιο έντονες, εφόσον από τη μια οδηγούν 
στον περιορισμό των δαπανών, τόσο των 
ελαστικών όσο και των ανελαστικών, και 

από την άλλη απελευθερώνουν τις παρα-
γωγικές μονάδες της οικονομίας.

Δυστυχώς για την Κύπρο πολλές μεταρ-
ρυθμίσεις αναβλήθηκαν κατά περιόδους, 
άλλες άρχισαν και έμειναν στη μέση, κάτι 
που οδήγησε σε μια μη ανταγωνιστική 
οικονομία, με γραφειοκρατικές διαδικασίες 
και τεράστια προβλήματα στην καθημε-
ρινότητα των πολιτών. Αυτό, πέρα από τη 
διαχρονική πολιτική ατολμία, ήταν και 
αποτέλεσμα της αδυναμίας συγκερασμού 
των επιδιώξεων όλων των ενδιαφερομένων.

Οι μεταρρυθμίσεις που δεν έγιναν 
πολλές, ενώ κάποιες που έγιναν χρήζουν 
επανεξέτασης. Για παράδειγμα στον περί 
Εταιρειών Νόμο διαχρονικά έχουν γίνει πολ-
λές τροποποιήσεις και αλλαγές στο αρχικό 
κείμενο. Ο συγκεκριμένος νόμος και γενικά 
το νομοθετικό πλαίσιο απαιτεί ενοποίηση 
και απλούστευση. Αυτό μπορεί να απαιτεί 
συγγραφή των νόμων από την αρχή.

Η δημιουργία μιας ευέλικτης  και απο-
δοτικής κρατικής μηχανής ενισχύει το επι-
χειρηματικό περιβάλλον και την ποιότητα 
των υπηρεσιών που προσφέρονται προς 
τους πολίτες. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που 
θα πρέπει να προωθηθούν τα νομοσχέδια 
που αφορούν τη  μεταρρύθμιση του κρατι-
κού μηχανισμού και την υιοθέτηση απλών 
και σύντομων διαδικασιών, με την ενίσχυση 
ταυτόχρονα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Οι επιχειρηματίες και γενικά οι επεν-
δυτές, πέρα από το σταθερό φορολογικό 
και νομικό πλαίσιο, αξιολογούν και τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται. Σε κανέναν 
δεν θα άρεσε να υποστεί διοικητικό κόστος 
και μεγάλες καθυστερήσεις, όσον αφορά 

τις επενδύσεις του, λόγω των προβλημά-
των που ενδεχομένως να παρουσιάζουν 
οι κρατικές υπηρεσίες.

Σε θέματα φόρου υπάρχουν διάσπαρτα 
μέσα στις νομοθεσίες μεγάλος αριθμός 
προστίμων. Σε καμιά περίπτωση δεν λέμε 
ότι θα πρέπει να μειωθούν τα πρόστιμα 
και οι τόκοι, αλλά ο αριθμός τους είναι 
μεγάλος, και για διαφορετικά συμβάντα, 
που προκαλεί σύγχυση. Αυτό που χρει-
άζεται είναι η ενοποίησή τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται 
στις εκθέσεις της για την καθυστέρηση στο 
θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, θέμα πολύ 
ευαίσθητο πολιτικά ειδικά κατά τη διάρ-
κεια μιας προεκλογικής περιόδου και στη 
μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, τα 
νομοσχέδια για την οποία επαναδιατυπώ-
θηκαν μετά τις συζητήσεις στο Κοινοβούλιο.

Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοί-
κησης, του δικαστικού τομέα, της εξειδίκευ-
σης όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, 
η διασφάλιση ενός πιο φιλικού προς το 
περιβάλλον οικονομικού μοντέλου, η δι-
ασφάλιση της σωστής αξιολόγησης, ανέλιξης 
και του μισθολογίου στον δημόσιο τομέα, το 
ενδεχόμενο δημοσιονομικό βάρος από την 
εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Επιπλέον μέσα από τις συζητήσεις 
αναμένεται να ενταχθεί και το θέμα της 
διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και 
της ενοποίησης των εποπτικών Αρχών 
τόσο όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά και 
ασφαλιστικά ταμεία όσο και τον τομέα 
των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Υπήρξαν συγκεκριμένα μέτρα στο 
μνημόνιο, τα οποία εφαρμόστηκαν, όμως 

θα πρέπει να αξιολογηθεί η πρακτική 
τους εφαρμογή, ώστε όπου απαιτείται 
να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις. Η 
αναβολή αποφάσεων, ειδικά στο σημε-
ρινό περιβάλλον, δύναται να οδηγήσει 
σε σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα, 
χαρακτηριστικό παράδειγμα ο τομέας 
των αερομεταφορών.

Σημειώνεται ότι η μεταρρύθμιση και 
η απλούστευση των διαδικασιών δεν 
σημαίνει λιγότερη εποπτεία και έλεγχο, 
ειδικά σε ευαίσθητες υπηρεσίες. Απλώς 
οι συγκεκριμένοι εποπτικοί μηχανισμοί 
πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτοι, ώστε να 
μη βραχυκυκλώνουν τη διαδικασία.

Σημαντικό σε αυτήν την προσπάθεια 
είναι η αφομοίωση των οποιωνδήποτε 
αλλαγών από την κοινωνία και τους πο-
λίτες, ώστε να στηρίξουν τις μεταρρυθ-
μίσεις. Πέραν της τοπικής κοινωνίας, η 
δημιουργία ενός ευέλικτου επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος και η ενίσχυση 
των δημόσιων υπηρεσιών αναμένεται να 
προσελκύσει ξένους επιχειρηματίες, οι 
οποίοι είτε θέλουν να δραστηριοποιηθούν 
μέσω Κύπρου ή να δημιουργήσουν την 
έδρα τους στη χώρα.

Είναι σημαντικό να υπάρξει μακρο-
χρόνιος σχεδιασμός, λεπτομερής για 
κάθε τομέα, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης 
αξιοποίηση των παραγωγικών μονάδων 
του τόπου και  δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, κάτι που θα οδηγήσει σε μείωση 
της ανεργίας. Αυτό απαιτεί τη συνέχιση 
των μεταρρυθμίσεων που θα στοχεύουν 
στην ενίσχυση των επενδύσεων και στη 
δημιουργία ενός φιλικού επιχειρηματι-

κού περιβάλλοντος, πέρα από τις αλλαγές 
για καλύτερη λειτουργία της δημόσιας 
υπηρεσίας και μείωση του κόστους λει-
τουργίας της.

Το πρόγραμμα το οποίo θα κατατεθεί 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 
σχεδιαστεί προσεκτικά, ώστε να διασφαλί-
ζεται η μεγαλύτερη δυνατή άντληση πόρων 
για ενίσχυση των παραγωγικών δυνάμε-
ων του τόπου, χωρίς να παρεισφρήσουν 
πρόνοιες οι οποίες ενδεχομένως να δη-
μιουργούν ζητήματα σε συγκεκριμένους 
τομείς της οικονομίας όπως είναι οι ενιαίες 
φορολογικές πολιτικές.

Η εφαρμογή του Δημοσιονομικού 
Συμφώνου είχε σκοπό τη διασφάλιση της 
βιωσιμότητας των εθνικών οικονομιών 
αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας, θέ-
τοντας συγκεκριμένους στόχους για τους 
κύριους δημοσιονομικούς δείκτες, όπως 
το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα, και 
μηχανισμούς «τιμωρίας» και επαναφοράς 
οικονομιών εντός των στόχων.

Φυσικά, υπήρχαν περιπτώσεις, όπως 
αυτές της Ισπανίας και της Γαλλίας, όπου 
η Ευρώπη δεν προχώρησε στην επιβολή 
κυρώσεων όταν οι οικονομίες τους τέθη-
καν εκτός δημοσιονομικών στόχων. Σε 
ό,τι αφορά το Σύμφωνο, με την εξάπλω-
ση του κορωνοϊού υπήρξαν σημαντικές 
χαλαρώσεις με προσωρινό χαρακτήρα. 
Μεγάλο ζητούμενο και ερωτηματικό εί-
ναι η χρονική στιγμή και ο τρόπος που 
θα επιλέξουν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να «μαζέ-
ψουν» τις χαλαρώσεις σε δημοσιονομικό 
και χρηματοπιστωτικό επίπεδο αντίστοιχα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΏΝ ΚΡΙΣΕΏΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙ-
ΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΕΣ, 

ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΟΔΗ-
ΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 

ΤΏΝ ΔΑΠΑΝΏΝ, ΤΟΣΟ ΤΏΝ 
ΕΛΑΣΤΙΚΏΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΏΝ 

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΏΝ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΛΛΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΏΝΟΥΝ ΤΙΣ 
ΠΑΡΑΓΏΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

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

Μεταρρυθμίσεις 
και ανάπτυξη
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Η 
Κομισιόν ανακοίνω-
σε την περασμένη 
Πέμπτη την αποδέ-
σμευση του πρώτου 
πακέτου ενίσχυσης 
των κρατών - μελών, 
καθώς και τα ποσά 

που αναλογούν σε κάθε κράτος - μέλος, 
στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Η 
Κύπρος θα λάβει συνολικά €968 εκα-
τομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης της 
ΕΕ, σε μορφή επιχορηγήσεων. Τα 764 
εκατομμύρια ευρώ, που αναλογούν στο 
70%  του συνόλου, θα δοθούν το 2021 
και το 2022, ενώ τα υπόλοιπα 204 εκα-
τομμύρια ευρώ θα δοθούν στη δεύτερη 
φάση, το 2023. Τα ποσά αυτά θα δοθούν 
υπό την μορφή επιχορηγήσεων και όχι 
σε μορφή δανείων.

Η πρώτη κατανομή 
Η λίστα των ποσών ανά χώρα για την 

ανάκαμψη από τον κορωνοϊό ανακοινώ-
θηκε την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, από 
την Κομισιόν. Πρόκειται για μέρος του 
πακέτου των 750 δισ. ευρώ του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που αποφάσισε η μαραθώνια Σύνοδος 
Κορυφής τον Ιούλιο. Συγκεκριμένα, είναι 
το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης 
(Recovery and Resilience Facility), που 
αποτελεί μέρος του συνολικού ποσού, 
δηλαδή τα 560 δισ. ευρώ (από τα 750 
δισ. ευρώ). Για παράδειγμα, σύμφωνα 
με τα στοιχεία, στην πρώτη φάση της 
κατανομής, η Ελλάδα θα λάβει 12,612 
δισ. ευρώ (70% το 2021 και 2022) και 
3,631 δισ. ευρώ στη 2η φάση (30%, το 
2023). Ωστόσο, δεν προσδιορίζονται τα 
υπόλοιπα ποσά που μένει να λάβει κάθε 
χώρα, αφού πρέπει πρώτα να κατατεθούν 
τα σχέδια του κάθε κράτους - μέλους στην 

ΕΚ ΤΩΝ €968 ΕΚΑΤΟΜ-
ΜΥΡΊΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΊ Η 
ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΠΑΚΕΤΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΊΟΥ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΕΕ, ΤΑ 
764 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΊΑ ΘΑ 
ΔΟΘΟΥΝ ΤΟ 2021 ΚΑΊ ΤΟ 
2022, ΕΝΩ ΤΑ ΥΠΟΛΟΊΠΑ 
204 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΊΑ ΘΑ 
ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΦΑΣΗ, ΤΟ 2023

Κομισιόν και να εγκριθούν.  
Το Recovery and Resilience Facility, 

βασικό κομμάτι του πρώτου πυλώνα του 
Next Generation EU, περιέχει 310 δισ. 
ευρώ σε επιχορηγήσεις και 250 δισ. ευρώ 
σε δάνεια. Τον πρώτο πυλώνα συμπλη-
ρώνουν τα 55 δισ. ευρώ του προγράμ-
ματος React EU, 90 του προγράμματος 
αγροτικής ανάπτυξης, και 40 του ταμείου 
δίκαιης μετάβασης (συνολικά 405 δισ. 
ευρώ σε επιχορηγήσεις και 250 δισ. 
ευρώ σε δάνεια). Σε αυτά προστίθενται 
τα 56.3 δισ. ευρώ του ταμείου εγγυήσεων 
για τις επιχειρήσεις, Invest EU και ταμείο 
στρατηγικών επενδύσεων (πυλώνας ΙΙ) 
και τα 38,7 δισ. ευρώ του τρίτου πυλώνα 
(μαθαίνοντας τα διδάγματα της κρίσης).

Προκειμένου να λάβουν τα ποσά, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν τα 
σχέδια αποκατάστασης και ανθεκτικότη-
τας που περιγράφουν τις εθνικές ατζέντες 
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Τα σχέ-
δια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 

κρατών μελών πρέπει να αντιμετωπίζουν 
τις προκλήσεις οικονομικής πολιτικής που 
ορίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστά-
σεις των τελευταίων ετών και ιδίως στους 
κύκλους του 2019 και του 2020.  

Τα σχέδια πρέπει επίσης να επιτρέ-
ψουν στα κράτη μέλη να ενισχύσουν το 
δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα 
και να ανταποκριθούν στις πράσινες και 
ψηφιακές μεταβάσεις. Ως προς αυτό, η 
Κομισιόν απευθύνει στρατηγική καθοδή-
γηση για την εφαρμογή του μηχανισμού 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στην ετήσια 
στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη του 
2021 (ASGS), ανοίγοντας ουσιαστικά το 
φετινό ευρωπαϊκό οικονομικό εξάμηνο.

Το 2019, η ASGS περιείχε τη στρατηγική 
ανάπτυξης βασισμένη στην ευρωπαϊκή 
πράσινη συμφωνία και την έννοια της 
ανταγωνιστικής βιωσιμότητας. Η φετινή 
ASGS βρίσκεται σε πλήρη συνέχεια με 

την προηγούμενη. Οι τέσσερεις διαστά-
σεις της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, 
της παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και 
της μακροοικονομικής σταθερότητας που 
προσδιορίστηκαν στο ASGS του περασμένου 
έτους παραμένουν οι κατευθυντήριες αρχές 
που υποστηρίζουν τα σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας των κρατών μελών και 
τις εθνικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις 
τους. Αυτές οι διαστάσεις βρίσκονται στην 
καρδιά του ευρωπαϊκού εξαμήνου και δι-
ασφαλίζουν ότι η νέα ατζέντα ανάπτυξης 
συμβάλλει στη δημιουργία θεμελίων για 
μια πράσινη, ψηφιακή και βιώσιμη ανά-
καμψη, αναφέρει η Κομισιόν.

Συστάσεις προς κράτη μέλη 
Επιπλέον η Κομισιόν παρουσίασε 

επίσης πρόσθετες συστάσεις στα κράτη 
μέλη σχετικά με τον καλύτερο τρόπο πα-
ρουσίασης των σχεδίων αποκατάστασης 
και ανθεκτικότητάς τους, καθώς και ένα 
πρότυπο για τα σχέδιά τους.

Με βάση τη συνάφειά τους μεταξύ των 
κρατών μελών, τις απαιτούμενες πολύ με-
γάλες επενδύσεις και τη δυνατότητά τους 
να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και 
ανάπτυξη και να αποκομίσουν οφέλη από 
τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις, 
η Κομισιόν ενθαρρύνει έντονα τα κρά-
τη μέλη να συμπεριλάβουν στα σχέδιά 
τους επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στα 
ακόλουθα θεματικά πεδία:

1Powerup -  προεφοδιασμός καθαρών 
τεχνολογιών από το μέλλον και η επι-

τάχυνση της ανάπτυξης και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2Ανακαίνιση -  βελτίωση της ενερ-
γειακής απόδοσης δημόσιων και 

ιδιωτικών κτηρίων.

3Επαναφόρτιση και ανεφοδιασμός 
καυσίμων -  προώθηση καθαρών 

τεχνολογιών με αντοχή στο μέλλον για 
την επιτάχυνση της χρήσης βιώσιμων, 
προσβάσιμων και έξυπνων μεταφορών, 
φόρτισης και ανεφοδιασμού σταθμών και 
επέκταση των δημόσιων μεταφορών.

4Σύνδεση - γρήγορη ανάπτυξη ταχέ-
ων ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όλες 

τις περιοχές και τα νοικοκυριά, συμπε-
ριλαμβανομένων των δικτύων οπτικών 
ινών και 5G.

5Εκσυγχρονισμός -  ψηφιοποίηση της 
δημόσιας διοίκησης και των υπηρε-

σιών, συμπεριλαμβανομένων των δικα-
στικών και υγειονομικών συστημάτων.

6Scale-up -  αύξηση των δυνατοτήτων 
cloud βιομηχανικών δεδομένων στην 

Ευρώπη και η ανάπτυξη των πιο ισχυρών, 
προηγμένων και βιώσιμων επεξεργαστών.

7Reskill and upskill -  προσαρμογή 
των εκπαιδευτικών συστημάτων για 

την υποστήριξη ψηφιακών δεξιοτήτων 
και εκπαιδευτικής και επαγγελματικής 
κατάρτισης για όλες τις ηλικίες.

Η εφαρμογή της διευκόλυνσης θα 
συντονιστεί από την ειδική ομάδα ανά-
κτησης και ανθεκτικότητας της Κομισιόν 
σε στενή συνεργασία με τη Γενική Δι-
εύθυνση Οικονομικών και Δημοσιονο-
μικών Υποθέσεων. Μια επιτροπή υπό 
την προεδρία της Προέδρου Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν θα παρέχει έναν πολιτικό 
προσανατολισμό στην Task Force για να 
βοηθήσει στην εξασφάλιση της εφαρ-
μογής της Διευκόλυνσης με συνεκτικό 
και αποτελεσματικό τρόπο, αναφέρει 
η Κομισιόν.
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Κομισιόν: Η Κύπρος θα λάβει 
968 εκατομμύρια ευρώ 

Τα ποσά που ανακοινώ-
θηκαν από την Κομισιόν 

αποτελούν την πρώτη 
φάση της κατανομής 
και δεν προσδιορίζο-

νται τα υπόλοιπα ποσά 
που μένoυν να λάβει 

κάθε χώρα, αφού πρέ-
πει πρώτα να κατα-

τεθούν τα σχέδια του 
κάθε κράτους - μέλους 

και να εγκριθούν  

Προκήρυξη και Πρόσκληση για την
6η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου προ-
σκαλεί τα μέλη του στην 6η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 
15 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 16.00, στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, στη Λευκωσία.

Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΊΟΤΗ-
ΤΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΑΠΩΛΕΊΕΣ 
ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΊΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΊΣΗ 
ΜΕ ΕΚΕΊΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑ-
ΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΊΑ 
ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΗ ΚΡΊΣΗ ΤΟΥ 2009

Η μείωση του αριθμού των τουριστών 
παγκοσμίως, λόγω της πανδημίας 
του νέου κορονοϊού, είχε ως απο-

τέλεσμα να απολέσει ο τουριστικός τομέας 

460 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο 
εξάμηνο του έτους, εκτιμά ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Τουρισμού (OMT).

Αιτία ήταν η μείωση των διεθνών του-
ριστών κατά 65%, λόγω του κλεισίματος 
των συνόρων και των διαφόρων άλλων 
περιορισμών στα ταξίδια, ανέφερε σε ανα-
κοίνωσή του αυτός ο Οργανισμός του ΟΗΕ 
που εδρεύει στη Μαδρίτη.

Αυτή η πτώση της δραστηριότητας 
προκάλεσε απώλειες «πενταπλάσιες σε 
σύγκριση με εκείνες που καταγράφηκαν 
κατά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 
2009», συνεχίζει.

Ο Ζουράμπ Πολολικασβίλι, γενικός γραμ-
ματέας του OMT, υπενθύμισε ότι από τον 

τομέα αυτό εξαρτώνται εκατομμύρια άνθρωποι. 
Σύμφωνα με τον ΟΜΤ, με βάση τα στοιχεία 
του Αυγούστου, εκτιμάται ότι «η μείωση της 
ζήτησης θα πλησιάσει το 70%» για το σύνολο 
του έτους, δεδομένου ότι ορισμένες περιοχές 
του κόσμου, όπως η Ευρώπη, παρουσιάζουν 
και πάλι αύξηση των κρουσμάτων της Covid-19 
με αποτέλεσμα να επιβάλλονται ξανά περιο-
ρισμοί για τους ταξιδιώτες.

«Η επιστροφή στα επίπεδα του 2019 σε 
ό,τι αφορά τις αφίξεις τουριστών θα χρειαστεί 
2 με 4 χρόνια», πρόσθεσε ο Οργανισμός.

Το 2019 ο παγκόσμιος τουρισμός κα-
τέγραψε αύξηση 4% στις αφίξεις. Η Γαλλία 
ήταν ο υπ’ αριθμόν 1 προορισμός και ακο-
λούθησαν η Ισπανία και οι ΗΠΑ.

Σχεδόν μισό τρις δολάρια οι ζημιές στον παγκόσμιο τουρισμό



Νέο Στεγαστικό Δάνειο από την Alpha Bank 
με επιπλέον επιδότηση το πρώτο έτος

CFO της χρονιάς η Ελίζα Λειβαδιώτου 
της Τράπεζας Κύπρου

ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ 
ΠΟΥ Η KΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΊΚΑΝΟΠΟΊΗΣΕΊ ΤΟ 
ΑΊΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΊ-
ΡΕΊΑΣ ΓΊΑ ΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΨΟΥΣ 
800.000 ΕΥΡΩ, ΤΟΤΕ 
Η TUS ΘΑ ΜΕΤΟΝΟ-
ΜΑΣΤΕΊ ΣΕ «ELA» 
-  ΑΝ ΟΜΩΣ ΔΕΝ 
ΛΑΒΕΊ ΤΗ ΣΤΗΡΊΞΗ, 
ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ ΕΊΝΑΊ 
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
  nicolaouth@simerini.com

TUS Airways: Λουκέτο ή rebranding

Τ
ελεσίγραφο στην Κυ-
βέρνηση μέχρι τις 27 
Σεπτεμβρίου, ώστε να 
της παράσχει οικονομι-
κή βοήθεια ύψους 800 
χιλιάδων ευρώ,  έδωσε 
την εβδομάδα που μας 

πέρασε η TUS Airways. Σε κοινή συνάντη-
ση που είχε με τα Υπουργεία Μεταφορών 
και Οικονομικών, η εταιρεία τούς ενημέ-
ρωσε για την ύπαρξη ξένου επενδυτή, ο 
οποίος είναι έτοιμος να επενδύσει διψή-
φιο ποσό εκατομμυρίων ευρώ με στόχο 
το «rebranding» της αεροπορικής, υπό 
την προϋπόθεση, όμως, ότι θα λάβει την 
κρατική στήριξη που χρειάζεται. Μάλιστα, 
υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός που 
προνοεί ότι η TUS θα μετονομαστεί σε 
«ELA», τα αεροσκάφη της θα αντικαταστα-
θούν με καινούργια διαφορετικού τύπου 
από τα προηγούμενα που κατά καιρούς 
παρουσίαζαν μηχανικά προβλήματα, ενώ 
το πτητικό της πρόγραμμα θα επεκταθεί 
και σε άλλους προορισμούς πέραν της 
Ελλάδας και του Ισραήλ. Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση, η εταιρεία θα βάλει λουκέτο και 
τα 35 άτομα που εργοδοτεί θα βρεθούν 
στην ανεργία. 

Ο σχεδιασμός 
για το rebranding

Σε ενημέρωση της οποίας έτυχε η 
«Σημερινή» από τον Chief Executive της 
εταιρείας, Andrew Pyne, στη συνάντηση 
με τα αρμόδια Υπουργεία τονίστηκε ότι το 
ποσό των 800.000 ευρώ που χρειάζεται η 
εταιρεία ώστε να παραμείνει ο επενδυτής 
και να προχωρήσει σε rebranding, μπο-
ρεί να της παραχωρηθεί είτε υπό μορφή 
δανείου είτε επιχορήγησης ή ακόμα ως 
τρόπος συμμετοχής στο μετοχικό της 
κεφάλαιο. 

Σε περίπτωση που η Κυβέρνηση ικανο-
ποιήσει το αίτημα της εταιρείας, τότε η TUS 
Airways, ανάμεσα σε άλλα, θα προχωρήσει 
σε αλλαγή ονόματος και θα μετονομαστεί 
σε «ELA», αρχίζοντας πτήσεις από το κα-
λοκαίρι του 2021. Παράλληλα θα προχω-
ρήσει σε αντικατάσταση των υφιστάμενων 
αεροσκαφών της με την αγορά τεσσάρων 
με έξι αεροπλάνων 10-12 ετών, τύπου 
Q400, τα οποία θα έχουν χωρητικότητα 
72 θέσεων. Η εταιρεία σκοπεύει επίσης 
να επεκτείνει το πτητικό της πρόγραμμα, 
πραγματοποιώντας πτήσεις τόσο στη στερεά 
Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά, όσο προς 
Ισραήλ, Λίβανο, Ιορδανία, Αίγυπτο και 

Σαουδική Αραβία. Περαιτέρω, θα κρατήσει 
τους υφιστάμενους υπαλλήλους της και 
θα προσληφθούν αρχικά ακόμα 35 άτομα 
με στόχο στο μέλλον να δημιουργηθούν 
συνολικά 200 θέσεις εργασίας.

Μονόδρομος 
η χρηματοδότηση 

Ο κ. Pyne έδωσε ως παράδειγμα τις 
20 από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ που 
αποφάσισαν να στηρίξουν τις αεροπορικές 
τους εταιρείες με 9 δις ευρώ, ενώ τόνισε 
πως εάν μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου δεν 
λάβουν απάντηση από την Κυβέρνηση ή η 
απάντηση είναι αρνητική, τότε «η εταιρεία 
είναι τελειωμένη». Περαιτέρω, σημείω-
σε πως το rebranding ήταν στα σχέδια 
της εταιρείας πριν από το ξέσπασμα της 
πανδημίας και υπήρχε άλλος επενδυτής 
που τότε ήταν έτοιμος να προχωρήσει 
στην επένδυση τον περασμένο Μάρτιο, 
ωστόσο όλα άλλαξαν λόγω των μέτρων 
που έλαβε η Κυβέρνηση. Τώρα, ευελ-
πιστούν ότι θα έχουν θετική κατάληξη. 
Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει το 
κατά πόσον το κράτος είναι πρόθυμο να 
χρηματοδοτήσει εταιρείες που είναι στη 
διαδικασία της μετεξέλιξής τους και όχι 

μόνο εταιρείες που βρίσκονται ήδη στους 
αιθέρες. Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία 
δεν πραγματοποιεί πτήσεις από το τέλος 
Οκτωβρίου του 2019.

Αξίζει να αναφερθεί πως την ίδια μέρα 
της συνάντησης με τα αρμόδια Υπουρ-
γεία, με επιστολή της προς το Υπουργείο 
Μεταφορών η διοίκηση της κυπριακής 
αεροπορικής εταιρείας TUS Airways ζήτησε 
όπως προχωρήσουν στην αναστολή άδειας 
εργασιών της για το επόμενο εξάμηνο. Το 
αίτημα έγινε αποδεκτό από το αρμόδιο 
Υπουργείο, το οποίο με τη σειρά του ζήτη-
σε να παρουσιαστεί εντός των επόμενων 
έξι μηνών, το νέο επιχειρηματικό πλάνο 
της εταιρείας, το οποίο θα προβλέπει την 
εξεύρεση νέων κεφαλαίων και κατ’ επέ-
κτασιν νέων επενδυτών. Εάν το υπουργείο 
κρίνει ότι το νέο επιχειρηματικό πλάνο 
είναι βιώσιμο, θα ανανεώσει την άδεια 
λειτουργίας της εταιρείας.

Δεν μελετάται το 
αίτημα από το ΥΠΟΙΚ 

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της 
«Σημερινής», το Υπουργείο Οικονομικών 
δεν μελετά το αίτημα της εταιρείας. Όπως 
μας ανέφεραν πηγές, όντως έγινε η συνά-

ντηση και τέθηκε το εν λόγω αίτημα για 
χρηματοδότηση 800.000 ευρώ, ωστόσο 
δεν σημαίνει ότι αυτό θα ικανοποιηθεί. 
Ξεκάθαρα μάς αναφέρθηκε ότι «δεν με-
λετάται κάτι τέτοιο». Από την άλλη, πιο 
θετικό φαίνεται να είναι το Υπουργείο 
Μεταφορών, που όμως προσανατολίζεται 
στην εφαρμογή ενός ευρύτερου σχεδίου 
ενίσχυσης αεροπορικών εταιρειών και 
όχι μόνο της συγκεκριμένης εταιρείας. 
Το Υπουργείο Μεταφορών προτίθεται να 
εξετάσει το αίτημα της εταιρείας, αφότου 
εξεταστεί κατά πόσον η TUS αποτελεί δυ-
νητικό δικαιούχο μιας τέτοιας στήριξης.

Της Κυριακής
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Η
 Alpha Bank Cyprus 
Ltd ενισχύει το κρα-
τικό Σχέδιο Επιδό-
τησης Επιτοκίων για 
την απόκτηση πρώτης 
κατοικίας, που παρέχει 
επιδότηση μέχρι 1,5% 

για 4 χρόνια, με το νέο σχέδιο Alpha Επιδό-
τηση Plus+, που προσφέρει τη δυνατότητα 
στους πελάτες της να επωφεληθούν από τα 
ίδια χαμηλά επιτόκια, αλλά και με επιστρο-
φή του υπόλοιπου τόκου για τον πρώτο 
χρόνο, σε μετρητά στον λογαριασμό τους.

 Το Alpha Επιδότηση Plus+ ισχύει για 
αιτήσεις νέων στεγαστικών δανείων για 
αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, που 
θα υποβληθούν μέχρι τις 30.11.2020 και 
θα εγκριθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου 
Επιδότησης Επιτοκίων για Νέα Στεγα-
στικά Δάνεια, το οποίο εγκρίθηκε από 
το Υπουργικό Συμβούλιο. Εξαιρούνται 
στεγαστικά δάνεια, τα οποία τυγχάνουν 
άλλης επιχορήγησης.

 Με το Alpha Επιδότηση Plus+, η 
επιδότηση της Τράπεζας έχει τη μορφή 
επιστροφής ποσού, που ισοδυναμεί με 
τον τόκο που προκύπτει στη βάση του 
υπολειπόμενου επιτοκίου. Η κατάθεση 

του ποσού θα πραγματοποιείται στον 
τρεχούμενο λογαριασμό που τηρεί ο 
δανειολήπτης στην Alpha Bank Cyprus 
Ltd, από τον οποίο εκτελείται η εντολή 
άμεσης χρέωσης για την πληρωμή της 
δόσης του στεγαστικού του δανείου.

 Με την πάροδο των τεσσάρων ετών 
που εμπίπτει στο κρατικό σχέδιο επιδό-
τησης, και για την υπόλοιπη διάρκεια του 
δανείου, θα μπει σε εφαρμογή χρέωση με 
κυμαινόμενο επιτόκιο, βασικό επιτόκιο 
στεγαστικού δανείου, στη βάση περιθω-
ρίου που συμφωνείται εξαρχής μεταξύ 

Τράπεζας και πελάτη.
 Η Alpha Bank Cyprus Ltd βρίσκεται 

πάντοτε στο πλευρό των πελατών της, συμ-
βάλλοντας με κάθε τρόπο στην αντιμετώπιση 
των δυσκολιών που προκύπτουν από το 
διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αλλά 
και στην επάνοδο στη σταθερότητα και την 
οικονομική ανάπτυξη, μέσω καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών.

 Για περισσότερες πληροφορίες, όρους 
και προϋποθέσεις σχετικά με το Alpha 
Επιδότηση Plus+, επισκεφθείτε το www.
alphabank.com.cy

Η Εκτελεστική Διευθύντρια Διεύ-
θυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 
της Τράπεζας Κύπρου, Ελίζα Λει-

βαδιώτου, βραβεύτηκε με το CFO of the 
Year Award ως η Οικονομική Διευθύντρια 
της χρονιάς, στο πλαίσιο του «16th CFO 
Management Forum».

Το Φόρουμ, που διοργανώθηκε στις 
15 Σεπτεμβρίου 2020, από την ΙΜΗ και 
παρουσιάστηκε από την EY, αναδεικνύει 
τον ρόλο και τη σημαντικότητα των οικο-
νομικών διευθυντών σε έναν οργανισμό.  

Σε μήνυμά της στην εκδήλωση η κα Λει-
βαδιώτου αναφέρθηκε στη σημαντικότητα 
του  ρόλου του Οικονομικού Διευθυντή 
ενός οργανισμού, τόσο για τον ίδιο τον 
οργανισμό όσο και για την επιχειρηματική 
κοινότητα, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια.

Επίσης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «οι 
οικονομικοί διευθυντές σήμερα πρέπει να 
καθοδηγούν τον στρατηγικό σχεδιασμό 
του οργανισμού και την επιτυχή υλοποί-
ησή του, πάντοτε φυσικά με γνώμονα τη 
διαχείριση των κινδύνων και τις εξελίξεις 
στην αγορά. Παράλληλα, οι οικονομικοί 
διευθυντές πρέπει να διατηρούν συνεχή 
επαφή τόσο με την υπόλοιπη διευθυντική 
ομάδα του οργανισμού, όσο και διάλογο 

με τους μετόχους, τις εποπτικές Αρχές, 
τους εξωτερικούς συνεργάτες και άλλους 
συμβούλους».

Η κα Λειβαδιώτου ευχαρίστησε την ομάδα 
της Οικονομικής Διεύθυνσης της Τράπεζας 
Κύπρου, τονίζοντας πως «το βραβείο είναι 
μια επιβράβευση ολόκληρης της ομάδας».

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού 
συνεδρίου απονεμήθηκαν πέντε βρα-
βεία στις κατηγορίες: CFO of the Year 
Award, Corporate Finance - Restructuring 
and M&As Award, Finance & Technology 
Award, Public Sector CFO Award and 
Young CFO Award.

Εάν δεν ικανοποιηθεί 
το αίτημα της εταιρείας 
για κρατική στήριξη, η 
TUS Airways θα βάλει 

λουκέτο, με αποτέλεσμα 
οι 35 εργαζόμενοί 

της να βρεθούν στην 
ανεργία



αυξήθηκε κατά 4,3% στην (κυρίως) μη 
επιχειρηματική οικονομία και κατά 4,0% 
στην επιχειρηματική οικονομία: 4,3% υπη-
ρεσίες, 3,9% στη βιομηχανία και 2,3% στις 
κατασκευές. Στην ΕΕ, οι οικονομικές δρα-
στηριότητες που κατέγραψαν τις υψηλότερες 
αυξήσεις στο ωριαίο μισθολογικό κόστος, 
το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σύγκρι-
ση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους, ήταν: ενότητα Ι - «Δραστηριότητες 
στέγασης και εξυπηρέτησης τροφίμων» 
(+13,5%), ακολουθούμενη από ενότητα 
R - «Τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή» 
(+12,5%) και τμήμα Η - «Μεταφορά και 
αποθήκευση» (+8,0%).

Οι τομείς με τις υψηλότερες μειώσεις στη 
μη μισθολογική συνιστώσα ήταν ενότητα 
Ι - «Δραστηριότητες στέγασης και εξυπη-
ρέτησης τροφίμων» (-20,2%) και ενότητα R 
- «Τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή» (-15,2%). 
Οι άλλες δραστηριότητες που κατέγραψαν 
μείωση γι’ αυτό το στοιχείο ήταν: τμήμα N - 
«Δραστηριότητες υπηρεσιών διοίκησης και 
υποστήριξης» (-5,0%),τμήμα Ζ - «Χονδρικό 
και λιανικό εμπόριο» (-3,7%) και ενότητα 
ΣΤ - «Κατασκευές» (-1,3%).

4.172 κενές θέσεις
στην Κύπρο

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία 
που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία 
Κύπρου, ο αριθμός των κενών θέσεων 

εργασίας στη χώρα μας το πρώτο τρίμηνο 
του 2020 ανήλθε στο 1,2%, παρουσιά-
ζοντας μείωση 32,1% σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πιο 
συγκεκριμένα, ο αριθμός των κενών 
θέσεων εργασίας ανήλθε σε 4.172, πα-
ρουσιάζοντας μείωση 1.969 θέσεων σε 
σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του 2019, ενώ 
σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2020 
η μείωση ανήλθε σε 3.005 θέσεις, που 
αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μείωση 42%.
Το συνολικό ποσοστό των κενών θέσεων 
το 2ο τρίμηνο του 2020 ήταν 1,2%, σε 
σύγκριση με 2,0% το 2ο προηγούμενο 
τρίμηνο του 2020 και 1,7% το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2019. Σύμφωνα με την Στατι-
στική Υπηρεσία, τα μεγαλύτερα ποσοστά 
κενών θέσεων το 2ο τρίμηνο του 2020 
παρατηρούνται στους Τομείς των Δρα-
στηριοτήτων Σχετικές με την Ανθρώπινη 
Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα (2,8%), 
των Δραστηριοτήτων Παροχής Καταλύ-
ματος και Υπηρεσιών Εστίασης (2,7%) και 
στην Ενημέρωση και Επικοινωνία (1,9%). 
Σημειώνεται πως κενή θέση εργασίας είναι 
η θέση για την οποία απαραίτητη προ-
ϋπόθεση είναι η κοινοποίησή της εκτός 
της επιχείρησης, δηλαδή ο ιδιοκτήτης να 
ψάχνει ενεργά να βρει κατάλληλο υπο-
ψήφιο. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται 
με τηλεφωνική τριμηνιαία έρευνα στις 
επιχειρήσεις.

EUROSTAT: ΤΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΝΏΝ 

ΘΕΣΕΏΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 
ΜΕΊΏΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 

ΕΕ ΣΤΟ 1,6% , 
1,2% ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
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«Ο αριθμός των 
κενών θέσεων 
εργασίας στην 
Κύπρο ανήλθε 

σε 4.172, 
παρουσιάζοντας 

μείωση 1.969 
θέσεων σε σύγκριση 

με το 2ο τρίμηνο 
του 2019, ενώ σε 
σύγκριση με το 1ο 
τρίμηνο του 2020 
η μείωση ανήλθε 
σε 3.005 θέσεις, 

που αντιστοιχεί σε 
ποσοστιαία μείωση 

42%»

Τ
ο δεύτερο τρίμηνο του 
2020, το ποσοστό κε-
νών θέσεων εργασίας 
στη Zώνη του ευρώ και 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ) ήταν 1,6%, μειωμένο 
από 1,9% το προηγού-

μενο τρίμηνο και από 2,3% το δεύτερο 
τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία 
που δημοσιεύθηκαν την εβδομάδα που 
μας πέρασε από τη Eurostat, τη στατιστι-
κή υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στην Κύπρο, το ποσοστό κενών θέσεων 
εργασίας ήταν 1,2%, μειωμένο από 2,0% 
το προηγούμενο τρίμηνο και 1,7% το ίδιο 
τρίμηνο του 2019. Στην Ελλάδα το ποσοστό 
κενών θέσεων εργασίας ήταν 0,3%, από 
0,4% το πρώτο τρίμηνο και 0,7% το δεύτερο 
τρίμηνο του 2020. Στη Zώνη του ευρώ, 
το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας το 
δεύτερο τρίμηνο του 2020 ήταν 1,3% στη 
βιομηχανία και τις κατασκευές και 1,7% 
στις υπηρεσίες. Στην ΕΕ, το ποσοστό ήταν 
1,4% στη βιομηχανία και τις κατασκευές 
και 1,7% στις υπηρεσίες.

Σταθερή η Βουλγαρία, 
αύξηση στη Γαλλία 

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία 
υπάρχουν διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία, 
τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων ερ-
γασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2020 κατα-

γράφηκαν στην Τσεχία (5,4%), στο Βέλγιο 
(3,1%) και στην Αυστρία (2,6%). Αντίθετα, τα 
χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην 
Ελλάδα (0,3%), καθώς και στην Ιρλανδία, 
την Ισπανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία 
και τη Ρουμανία (και 0,7%).

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους, το ποσοστό κενών 
θέσεων εργασίας μειώθηκε σε είκοσι πέ-
ντε κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερό στη 
Βουλγαρία και αυξήθηκε στη Γαλλία (κατά 
0,1 ποσοστιαίες μονάδες). Οι μεγαλύτερες 
μειώσεις σημειώθηκαν στη Μάλτα (-1,6), 
τη Γερμανία (-1,2), τη Λετονία και τις Κάτω 
Χώρες (και οι δύο -1,0).

Το ωριαίο κόστος εργασίας 
Την ίδια ώρα, το δεύτερο τρίμηνο του 

2020, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξή-
θηκε κατά 4,2% στη Zώνη του ευρώ, κατά 
4,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και 
μειώθηκε κατά -8,6% στην Κύπρο και 
κατά -2,9% στην Ελλάδα, σε σύγκριση με 
το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι δύο βασικές συνιστώσες του κό-
στους εργασίας είναι οι μισθοί  και οι 
μη μισθολογικές δαπάνες. Στη Zώνη του 
ευρώ, το κόστος των μισθών  ανά ώρα 
εργασίας αυξήθηκε κατά 5,2% και το 
μη μισθολογικό στοιχείο αυξήθηκε κατά 
0,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε 
σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προη-

γούμενου έτους. Το πρώτο τρίμηνο του 
2020, οι ετήσιες αλλαγές ήταν +3,9% 
για τους μισθούς και +3,1% για τη μη 
μισθολογική συνιστώσα. Στην ΕΕ, το 
κόστος των ωριαίων μισθών αυξήθη-
κε κατά +5,3% και η μη μισθολογική 
συνιστώσα αυξήθηκε κατά +0,1% το 
δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Το πρώτο τρίμηνο του 2020, οι ετήσιες 
αλλαγές ήταν +4,1% και +3,3% αντίστοιχα.

Τόσο στην ΕΕ όσο και στη Zώνη του ευρώ, 
η αύξηση του ωριαίου κόστους των μισθών 
δείχνει ότι η μείωση του αριθμού των ωρών 
εργασίας, λόγω της κρίσης COVID-19 δεν 
αντισταθμίστηκε πλήρως από την αντίστοιχη 
μείωση των μισθών. Αυτή η αύξηση του 
ωριαίου κόστους των μισθών αντισταθμί-
στηκε εν μέρει από τη μέτρια αύξηση της 
μη μισθολογικής συνιστώσας, λόγω των 
φορολογικών ελαφρύνσεων και των επι-
δοτήσεων που εισήγαγαν οι κυβερνήσεις 
της ΕΕ για τη στήριξη των επιχειρήσεων 
που επλήγησαν από την κρίση.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σύ-
γκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγού-
μενου έτους, το ωριαίο κόστος εργασίας 
στη Zώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 4,3% 
στη μη επιχειρηματική οικονομία και κατά 
4,1% στην επιχειρηματική οικονομία: 4,4% 
στις υπηρεσίες, 3,8% στη βιομηχανία και 
2,8% στις κατασκευές.

Στην ΕΕ, το ωριαίο κόστος εργασίας 

Μειώνονται οι θέσεις εργασίας
σε όλη την Ευρώπη

20.09.2020

CALI INVEST LIMITED 
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 679007
Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of the BVI Business 
Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation.  The voluntary 
liquidation commenced on 10th day of September 2020.  The Liquidator is Andreas 
Panayiotou of 5Esperidon Street,  4th Floor, Nicosia, 2001 Strovolos, Cyprus 

Dated this 10th day of September 2020
Andreas Panayiotou

HUNTINGDON RESOURCES LIMITED
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1807232
Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of the BVI Business 
Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation.  The voluntary 
liquidation commenced on 11th September 2020.  The Liquidator is Andreas 
Panayiotou of 5 Esperidon Street, 4th Floor, 2001 Strovolos, Nicosia, Cyprus.

Dated this 11th day of September 2020
Andreas Panayiotou

HIEROS INVESTMENT HOLDINGS INC.
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1573050
Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of the BVI Business 
Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation.  The voluntary 
liquidation commenced on 11th day of September 2020.  The Liquidator is Alonso 
dos Passos of Caminho de Ferro, Nu. 183 A, Funchal, Madeira Island, Portugal.

Dated this 11th day of September 2020
Alonso dos Passos

LARUE INVEST LIMITED
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 679005
Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of the BVI Business 
Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation.  The voluntary 
liquidation commenced on 10 September, 2020.  The Liquidator is Andreas 
Panayiotou of 5 Esperidon Street, 4th Floor, Nicosia, 2001 Strovolos, Cyprus.

Dated this 10th day of September 2020
Andreas Panayiotou

EURYS HOLDINGS LIMITED
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1573046
Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of the BVI Business 
Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation.  The voluntary 
liquidation commenced on 11th day of September 2020.  The Liquidator is Alonso 
dos Passos of Caminho de Ferro, Nu. 183 A, Funchal, Madeira Island, Portugal.

Dated this 11th day of September 2020
Alonso dos Passos

AUREUS HOLDINGS LIMITED
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1535636
Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of the BVI Business 
Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation.  The voluntary 
liquidation commenced on 11th September 2020.  The Liquidator is Andreas 
Panayiotou of 5 Esperidon Street, 4th Floor, 2001 Strovolos, Nicosia, Cyprus.

Dated this 11th day of September 2020
Andreas Panayiotou  



«ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, 
ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝ-
ΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΧΕΙ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΕ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΑΣ, ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΛΕΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ ΚΑΙ 
ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΝΩ 
ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ ΣΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥ-
ΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ» 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΣΙΏΤΗΣ*
Τ

ους τελευταίους μήνες έχει 
προκύψει μια συνεχής 
συζήτηση σε σχέση με 
το Κυπριακό Επενδυτι-
κό Πρόγραμμα και τις 
αδυναμίες που έχουν 
φανερωθεί αναφορικά 

με τις διαδικασίες έγκρισης των αιτήσεων 
των επενδυτών. Η συζήτηση φαίνεται να 
λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις και να επι-
κεντρώνεται στις αδυναμίες του προγράμ-
ματος, ενώ τις πλείστες φορές παραλείπει 
να αναδείξει τα οφέλη που προκύπτουν 
για τον τόπο μας μέσα από αυτό αλλά 
και τις προοπτικές που δημιουργούνται.

Η πραγματικότητα αυτή δημιουργεί 
μια μονόπλευρη αρνητική εικόνα για το 
πρόγραμμα, χωρίς ωστόσο αυτό να απο-
τελεί δικαιολογία για τις αδυναμίες που 
έχουν φανερωθεί, οι οποίες πλήττουν την 
εικόνα του τόπου μας. Οι αδυναμίες αυτές 
πρέπει να επισημαίνονται, πρέπει να μας 
προβληματίζουν και πρέπει να εξαλείφο-
νται μέσα από ένα ορθολογικό και συνετό 
διάλογο, που θα επιδιώκει τη βελτίωση και 
την αξιοπιστία του προγράμματος αλλά 
και την αποφυγή παρόμοιων καταστάσε-
ων. Οφείλουμε να κοιτάξουμε μπροστά. 
Ούτε υπερβάλλων ζήλος χρειάζεται σε 
αυτήν τη διαδικασία ούτε και μηδενιστικές 
προσεγγίσεις καθώς άθελά μας αρκετές 
φορές, μπορεί να συμβάλλουμε, χωρίς 
να το κατανοούμε, στη μεγέθυνση του 
προβλήματος.

Ας δούμε λοιπόν τα θετικά του προ-
γράμματος, χωρίς, ωστόσο, επαναλαμβάνω, 
αυτά να μας ωθούν στο να κλείνουμε τα 

μάτια στις όποιες αδυναμίες. Σε γενικές 
γραμμές, το κυπριακό επενδυτικό πρό-
γραμμα έχει βοηθήσει σε σημαντικό 
βαθμό στην ανάκαμψη της κυπριακής 
οικονομίας, έχει συμβάλει σημαντικά στην 
αύξηση του ΑΕΠ και έχει προκαλέσει τη 
δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας 
σε πάρα πολλούς τομείς δραστηριότητας, 
ενώ έχει τοποθετήσει την Κύπρο στον 
επενδυτικό χάρτη.

Εκτός από έναν περιορισμένο αριθμό 
προβληματικών περιπτώσεων, των οποίων 
το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να επιλη-
φθεί εφαρμόζοντας τα εργαλεία που του δίνει 
το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το πρόγραμμα, 

ως επί το πλείστον, έχει καταφέρει να φέρει, 
να εγκαταστήσει και να δραστηριοποιήσει 
στην Κύπρο σοβαρούς επιχειρηματίες και 
επενδυτές δημιουργώντας έτσι τεράστιες 
προοπτικές για την οικονομία µας, οι 
οποίες δεν περιορίζονται αποκλειστικά 
στο πλαίσιο του προγράμματος.

Ήδη, αρκετοί από τους επενδυτές έχουν 
προβεί σε επιπρόσθετες επενδύσεις πολ-
λαπλάσιας αξίας, οι οποίες δεν υπολογίζο-
νται στα 8.5 δις που έχουν εισρεύσει στην 
κυπριακή οικονομία απευθείας από το 
πρόγραμμα. Την ίδια ώρα, μέσα από την 
εγκατάσταση και τη  δραστηριοποίησή τους 
στην Κύπρο, τα άτομα αυτά, εκτός από νέα 

κεφάλαια, φέρνουν μαζί τους τεχνογνωσία, 
εμπειρία, νέες ιδέες και αντιλήψεις, οι οποί-
ες 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.

Το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμ-
μα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, το 
οποίο αποδεδειγμένα έχει βοηθήσει στην 
ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Η 
Πολιτεία στο σύνολό της σε συνεργασία 

με τον επιχειρηματικό κόσμο οφείλει να 
το αντιμετωπίσει ως τέτοιο, αλλιώς ελλο-
χεύουν σοβαροί κίνδυνοι που, αν θέλουμε 
να είμαστε ειλικρινείς, ενδεχομένως να 
ας οδηγήσουν σε άσχημες περιπέτειες.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι ικα-
νό να απομονώνει τις δυσλειτουργίες που 
παρουσίασε το πρόγραμμα κατά τα πρώτα 
χρόνια της εφαρμογής του. Το γεγονός αυτό 
μας επιτρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και 
μεθοδικά να αξιοποιήσουμε αυτό το πολύ-
τιμο εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας, 
γιατί η κυπριακή οικονομία το έχει ανάγκη.

*Εκτελεστικός Διευθυντής
 MINTHIS Resort / Golf

Οι θετικές πτυχές του Κυπριακού 
Επενδυτικού Προγράμματος
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«Ήδη, αρκετοί από 
τους επενδυτές 
έχουν προβεί σε 

επιπρόσθετες 
επενδύσεις 

πολλαπλάσιας 
αξίας, οι οποίες δεν 
υπολογίζονται στα 
8.5 δις που έχουν 

εισρεύσει στην 
κυπριακή οικονομία 
απευθείας από το 

πρόγραμμα»



Σ
το πλαίσιο ενίσχυσης 
της φορολογικής συμ-
μόρφωσης, η Βουλή των 
Αντιπροσώπων ψήφισε 
πρόσφατα σημαντικές αλ-
λαγές στον περί Βεβαι-
ώσεως και Εισπράξεως 

Φόρων Νόμο («Νόμος»).

Υποβολή Φορολογικής Δή-
λωσης, Προθεσμίες
και Δήλωση Εργοδότη

Από το φορολογικό έτος 2020 όλα 
τα φυσικά πρόσωπα θα υποχρεούνται 
να υποβάλλουν φορολογική δήλωση 
ανεξάρτητα από το αν το ετήσιο μεικτό 
εισόδημά τους είναι κάτω από το αφο-
ρολόγητο όριο των €19.500, εκτός εάν 
εμπίπτουν σε εξαιρούμενες κατηγορίες 
που δύνανται να καθοριστούν με διάταγμα 
του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η προθεσμία υποβολής της φορολογικής 
δήλωσης παραμένει η ίδια για πρόσωπα 
(δηλαδή εταιρείες και φυσικά πρόσωπα) 

τα οποία έχουν υποχρέωση ετοιμασίας 
λογαριασμών. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
η φορολογική δήλωση υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά 15 μήνες μετά τη λήξη του 
φορολογικού έτους στο οποίο αναφέρεται.

Αναφορικά με φυσικά πρόσωπα που 
δεν ετοιμάζουν λογαριασμούς, η προθεσμία 
υποβολής φορολογικής δήλωσης ορίζεται 
ως η 31 Ιουλίου του έτους που ακολουθεί 
το φορολογικό έτος στο οποίο αναφέρεται.

Οι προθεσμίες δύνανται να παρατα-
θούν με διάταγμα που εκδίδεται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Έφορος Φορολογίας δύναται, εάν το 
κρίνει σκόπιμο, να εξαιρεί πρόσωπο από 
την υποχρέωσηετοιμασίας λογαριασμών 
και να ζητά την υποβολή άλλων στοιχείων 
για σκοπούς ελέγχου του προσώπου αυτού.

Η προθεσμία υποβολής Δήλωσης 
Εργοδότη (ΤΦ7) ορίζεται στην τελευταία 
μέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 
που ακολουθεί το φορολογικό έτος στο 
οποίο αναφέρεται, με επέκταση τριών 
μηνών εφόσον η δήλωση υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά (δηλαδή στις 31 Μαΐου του 
επόμενου έτους). Διευκρινίζεται ότι η Δή-
λωση Εργοδότη υποβάλλεται αποκλειστικά 
με ηλεκτρονικά μέσα.

Υποβολή Αναθεωρημένων 
Φορολογικών Δηλώσεων

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, πρόσωπο 
που έχει υποβάλει φορολογική δήλωση σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Νόμου, μπορεί, υπό 
προϋποθέσεις, να υποβάλει αναθεωρημένη 
φορολογική δήλωση για ένα φορολογικό 
έτος μόνο εντός 3 ετών από τη λήξη της 
ημερομηνίας υποβολής της φορολογικής 
δήλωσης για το εν λόγω φορολογικό έτος 
και θα πρέπει να διευθετήσει περαιτέρω 
τυχόν επιπρόσθετο οφειλόμενο φόρο εντός 
30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
της αναθεωρημένης δήλωσης.

Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να 
υποβάλει αναθεωρημένη φορολογική 
δήλωση κατά τη διάρκεια φορολογικού 
ελέγχου ή διερεύνησης των φορολογικών 
υποθέσεων του φορολογουμένου.

Οι νέες διατάξεις επιτρέπουν μεταβα-
τική περίοδο βάσει της οποίας αναθε-
ωρημένες δηλώσεις που αναφέρονται 
σε φορολογικό έτος για το οποίο έχει 
παρέλθει η προθεσμία των 3 ετών θε-
ωρούνται εγκύρως υποβληθείσες, εάν 
υποβληθούν εντός έξι (6) μηνών από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
τροποποιητικού Νόμου (δηλαδή έως 
τις 20 Φεβρουαρίου 2021).

Προθεσμία Καταβολής Φόρου
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, από το 

φορολογικό έτος 2020 και μετά ο τελικός 
φόρος καταβάλλεται:

- έως την 31η Ιουλίου του έτους που 
έπεται του φορολογικού έτους για πρό-
σωπα των οποίων η προθεσμία υποβολής 
της φορολογικής δήλωσης είναι η 31η 
Ιουλίου του έτους που έπεται του εν λόγω 
φορολογικού έτους (π.χ. ο τελικός φόρος 
για το έτος 2020 για μισθωτούς θα κα-
ταβάλλεται έως την 31ή Ιουλίου 2021),

- έως την 1η Αυγούστου του έτους που 

έπεται του φορολογικού έτους για πρόσω-
πα των οποίων η προθεσμία υποβολής 
της φορολογικής δήλωσης είναι η 31η 
Μαρτίου του έτους που ακολουθεί του 
έτους που έπεται του φορολογικού έτους 
(π.χ. ο τελικός φόρος για το έτος 2020 
για εταιρείες θα καταβάλλεται έως την 1 
Αυγούστου 2021).

Σημειώνεται ότι καμία επιστροφή φόρου 
δεν καταβάλλεται σε φορολογούμενο εάν ο 
φορολογούμενος παρέλειψε να υποβάλει 
δήλωση Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις 
του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
Νόμου μέχρι το τέλος του φορολογικού 
έτους κατά το οποίο άρχισε η εξέταση για 
επιστροφή φόρου. Στην περίπτωση αυτή, 
η επιστροφή φόρου αναστέλλεται έως ότου 
ο φορολογούμενος συμμορφωθεί με την 
εν λόγω υποχρέωση.

 
Εταιρείες μη φορολογικοί 
κάτοικοι της Δημοκρατίας

Εταιρεία η οποία έχει συσταθεί στη 
Δημοκρατία, αλλά δεν είναι κάτοικος 

της Δημοκρατίας, οφείλει να ενημερώ-
σει τον Έφορο Φορολογίας αναφορικά 
με την κατάσταση της επιχείρησής της 
εντός 60 ημερών από την ημερομηνία 
σύστασής της.

Υποχρέωση αποδοχής
πληρωμής με κάρτα
και φορολογική λοταρία

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
είναι αποδέκτες των κεφαλαίων που έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο πράξης πληρωμής 
υποχρεούνται να δέχονται πληρωμές με 
κάρτα στις συναλλαγές τους με τους κα-
ταναλωτές. Οι συναλλαγές για την αγορά 
αγαθών ή την αποδοχή πληρωμών που 
πραγματοποιούνται μέσω πληρωμών 
με κάρτα ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής 
πληρωμής θα εγγράφονται σε δημόσια 
συστήματα λαχειοφόρων αγορών (λοτα-
ρίες), που θα ανταμείβουν τους νικητές 
με βραβεία (χρηματικά ή μη χρηματικά).

*Διοικητική Σύμβουλος, KPMG Limited
**Principal, KPMG Limited
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Η MINDHAUS, εταιρεία στρατη-
γικής τουριστικού marketing 
και μέλος της V+O Greece, 

συνεργάζεται με την European Travel 
Commission, σε ένα έργο έρευνας και 
αξιολόγησης της πρόθεσης για ταξίδια 
εντός της Ευρώπης, κατά την COVID-19 
εποχή. Στόχος είναι να γίνει κατανο-
ητό πώς έχει επηρεάσει η πανδημία 
COVID-19 τα εγχώρια (domestic) και 
διεθνή ταξίδια εντός της Ευρώπης (Intra-
European) προκειμένου να σχεδιαστεί, 
μεθοδικά, η ανταπόκριση του Ευρω-
παϊκού Τουριστικού Τομέα.

Το αντικείμενο του έργου αφορά 
στην παραγωγή μιας σειράς μηνιαίων 
εκθέσεων που θα παρουσιάζουν: (α) τις 
τάσεις και τις προθέσεις των πολιτών 
από δέκα μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές/
χώρες αναφορικά με την υλοποίηση 
εγχώριων και διεθνών ταξιδιών εντός 
Ευρώπης, και (β) στρατηγικές κατευ-
θύνσεις ανάκαμψης προς προορισμούς 
και φορείς, με στόχο να στηριχθούν οι 
προσπάθειες που γίνονται για την επα-
νεκκίνηση του Ευρωπαϊκού Τουρισμού.

Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί που επι-
βλήθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19, 
με στόχο τον έλεγχο διασποράς του ιού, 
είχαν σοβαρό αντίκτυπο στον Ευρωπαϊκό 
Τουριστικό Τομέα. Η κλίμακα αυτής της 
κρίσης είναι άνευ προηγουμένου και οι 

επιπτώσεις έχουν γίνει αισθητές σε όλες 
τις ευρωπαϊκές χώρες, με την άφιξη των 
επισκεπτών στην Ευρώπη να έχει μειωθεί 
κατά 54% το 2020.

Καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν 
χαλαρώσει τους περιορισμούς, με την 
πανδημία ωστόσο να βρίσκεται ακόμη σε 
εξέλιξη, η κατανόηση της συμπεριφοράς 
και πρόθεσης των Ευρωπαίων πολιτών 
να ταξιδέψουν εντός της Ευρώπης είναι 
ζωτικής σημασίας, καθώς θα συμβάλει 
στον σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής 
στρατηγικής που θα υποστηρίξει τους 
ευρωπαϊκούς προορισμούς στην προ-
σπάθειά τους για μιαν ανθεκτική και 
μακροπρόθεσμη ανάκαμψη.

Το έργο, υπό τον σχεδιασμό, διαχεί-

ριση και εκτέλεση της MINDHAUS, θα 
επικεντρωθεί στη διερεύνηση των προ-
θέσεων, των κινήτρων και των συμπερι-
φορών για εγχώρια και διεθνή ταξίδια 
εντός Ευρώπης αξιοποιώντας στοιχεία 
που θα προκύψουν από εκτεταμένη πο-
σοτική έρευνα αγοράς σε δέκα μεγάλες 
ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα 
σε Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλ-
λία, Ολλανδία, Ιταλία, Βέλγιο, Ελβετία, 
Ισπανία, Πολωνία και την Αυστρία. Τα 
κύρια ευρήματα και οι συστάσεις στρα-
τηγικής – σχετικών με την ανάπτυξη, 
διαχείριση και προώθηση προορισμών 
- που θα προκύψουν, θα διατεθούν σε 
έξι μηνιαίες εκθέσεις, με έναρξη τον 
Σεπτέμβριο του 2020.

Η Μαρίνα Αγίας Νάπας με ιδιαίτερη 
ικανοποίηση ανακοινώνει την 
εξασφάλιση του πιστοποιητικού 

προτύπου ISO 13687-1, από την Κυπριακή 
Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ), που αφορά 
στη λειτουργία της Φάσης Α της Μαρίνας. 
Η απονομή της πιστοποίησης αποτελεί 
μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση για 
τις εξαιρετικές, διεθνούς επιπέδου, προ-
διαγραφές στις οποίες αναπτύσσεται το 
μεγαλεπήβολο αυτό έργο στην περιοχή 
της Αγίας Νάπας.

Ο κύριος σκοπός του προτύπου ISO 
είναι να παρέχει στους διαχειριστές λι-
μένων σκαφών αναψυχής ένα πρακτικό 
εργαλείο για την προώθηση της υγείας, 
της ασφάλειας και του σεβασμού προς το 
περιβάλλον, να βοηθήσει στην ανάπτυξη 
λιμένων σκαφών αναψυχής και του περι-
βάλλοντος χώρου μέσω της εφαρμογής 
πρακτικών του διεθνούς προτύπου και να 
παρέχει στον ναυτικό τουρισμό χρήσιμες 
πληροφορίες και υψηλού επιπέδου υπη-
ρεσίες. Η δημιουργία της σειράς προτύ-
πων ISO 13687 (1-3) έγινε απαραίτητη με 
την αυξανόμενη κοινωνική, εμπορική και 
περιβαλλοντική επιρροή των Λιμανιών 
(Μαρίνων) για σκάφη αναψυχής (yachts).

Παραλαμβάνοντας την πιστοποίηση από 
την ΚΕΠ, στο πλαίσιο ειδικής τελετής που 
πραγματοποιήθηκε στη Μαρίνα Αγίας Νά-
πας, την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020, 

ο κ. Σταύρος Καραμοντάνης, Διευθύνων 
Σύμβουλος της M.M. Makronisos Marina 
Ltd, δήλωσε: «Η πιστοποίηση αποτελεί ένα 
σημείο αναφοράς για τον κλάδο των μαρί-
νων στην Κύπρο, καθώς η Μαρίνα Αγίας 
Νάπας είναι η μοναδική μέχρι σήμερα που 
έχει εξασφαλίσει το εν λόγω πρότυπο, το 
οποίο ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για 
εμπορική και μη-εμπορική χρήση λιμένων 
από σκάφη αναψυχής, δίνοντας ιδιαίτε-
ρη έμφαση στην ασφάλεια των χρηστών 
και στην προστασία του περιβάλλοντος». 
Όπως ανέφερε ο κ. Καραμοντάνης, «είμαι 
περήφανος για την πορεία εξέλιξης του 
εμβληματικού  έργου της Μαρίνας Αγίας 
Νάπας, που προβάλλει το διεθνές προ-
φίλ της Κύπρου, ενισχύοντας την εθνική 
οικονομία, προωθώντας παράλληλα την 

ευρύτερη περιοχή της Αμμοχώστου στον 
τομέα του ναυτικού τουρισμού».

 Εκ μέρους της Κυπριακής Εταιρείας 
Πιστοποίησης, ο κ. Όθωνας Θεοδούλου, 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
δήλωσε: «Η πιστοποίηση της φάσης Α’ 
της Μαρίνας Αγίας Νάπας αποδεικνύει 
τη δέσμευση της Διεύθυνσης για υιοθέ-
τηση και εφαρμογή διεθνών προτύπων 
στον τομέα του ναυτικού τουρισμού και 
συμβάλλει στην προώθηση της υγείας, 
της ασφάλειας και του σεβασμού προς το 
περιβάλλον στον τομέα του ελλιμενισμού 
σκαφών αναψυχής». Επίσης υπογράμμι-
σε το γεγονός ότι «η Μαρίνα Αγίας Νά-
πας αποτελεί τη μοναδική Μαρίνα στην 
Κύπρο που έχει εξασφαλίσει αυτήν την 
πιστοποίηση».

Συνεργασία MINDHAUS με την 
European Travel Commission

Πιστοποίηση προτύπου ISO 13687-
1:2017 στη Μαρίνα Αγίας Νάπας

Αλλαγές σε φορολογικές υποχρεώσεις



Μ
ετά από ένα με-
γάλο διάλειμμα, 
στη διάρκεια του 
οποίου το ενδια-
φέρον μονοπω-
λούσε η κρίση 
του κορωνοϊού, 

το δράμα του Brexit επέστρεψε στη γνώριμή 
του μορφή. Η σημερινή κατάληξη δεν 
αποτελεί έκπληξη, εάν κάποιος σκεφτεί 
ότι οι βάσεις γι’ αυτές τις εξελίξεις είχαν 
τεθεί μήνες πριν, όταν ο Πρωθυπουρ-
γός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις 
Τζόνσον, είχε εγκλωβίσει τη διάρκεια της 
διαδικασίας σε ένα μόλις χρόνο, θέτοντας 
ανεκπλήρωτα χρονοδιαγράμματα υπό την 
απειλή ενός «no deal». Ακόμα όμως και η 
συγκυρία του κορωνοϊού, η οποία πάγωσε 
τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη 
μιας εμπορικής συμφωνίας με την ΕΕ, δεν 
άλλαξε μυαλά στη βρετανική κυβέρνηση, 
η οποία τον Ιούνιο επιβεβαίωσε ότι δεν 
θα ζητήσει παράταση της μεταβατικής 
περιόδου, στήνοντας έτσι τα πιόνια για 
ένα παιχνίδι συγκρούσεων, απειλών και 
ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων. Μέσα 
σε αυτά, πρόσθεσε ένα αμφιλεγόμενο νο-
μοσχέδιο, το οποίο αναιρεί τμήματα της 
Συμφωνίας Αποχώρησης, παραβιάζοντας 
έτσι το διεθνές δίκαιο. Οι Ευρωπαίοι, από 
την άλλη, ζήτησαν μέχρι το τέλος του μήνα 
οι διατάξεις αυτές να αφαιρεθούν, διαφο-
ρετικά θα προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Τι προνοεί το αμφιλεγόμενο 
νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο της Εσωτερικής Αγοράς 
(Internal Market Bill) που κατέθεσε η Ντά-
ουνινγκ Στριτ στη Βουλή των Κοινοτήτων 
ουσιαστικά εισάγει αμφιλεγόμενες διατάξεις, 

οι οποίες αναιρούν σημεία της Συμφωνίας 
Αποχώρησης που αφορούν στην περιοχή 
της Βόρειας Ιρλανδίας. Συγκεκριμένα, η 
Συμφωνία που έχει υπογράψει ο Τζόν-
σον προνοεί οι εταιρείες που μεταφέρουν 
εμπορεύματα από τη Βόρεια Ιρλανδία στη 
Μεγάλη Βρετανία να υποβάλουν δηλώ-
σεις εξαγωγής. Επίσης, δίνει στην ΕΕ την 
εποπτεία των κρατικών επιδοτήσεων που 
παρέχονται σε επιχειρήσεις στη Βόρεια 
Ιρλανδία, οι οποίες θα μπορούσαν να 
έχουν επιπτώσεις για τις συνδεδεμένες 
εταιρείες στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
θέλει να ακυρώσει και τις δύο διατάξεις 
και να δώσει στους υπουργούς της την 
εξουσία να αποφασίζουν για το ζήτημα των 
κρατικών ενισχύσεων, παρακάμπτοντας 
τα τμήματα της Συμφωνίας Αποχώρησης 
με έναν προτεινόμενο εσωτερικό νόμο, το 
νομοσχέδιο για την εσωτερική αγορά, το 
οποίο πέρασε το πρώτο κοινοβουλευτικό 
εμπόδιο στη Βουλή των Κοινοτήτων τη 
Δευτέρα. Πιο συγκεκριμένα, ο Τζόνσον 
θέλει να δώσει στους υπουργούς του την 
εξουσία να τροποποιούν ή να μην εφαρ-
μόζουν κανόνες σχετικά με τη διακίνηση 
των εμπορευμάτων που θα τεθούν σε ισχύ 
από την 1η Ιανουαρίου, εάν το Ηνωμένο 
Βασίλειο και η ΕΕ δεν είναι σε θέση να 
συνάψουν εμπορική συμφωνία. Εντούτοις, 
με βάση τη Συμφωνία Αποχώρησης, τα 
ζητήματα αυτά θα πρέπει να καθορίζο-
νται από κοινή επιτροπή Βρετανών και 
Ευρωπαίων.

Τα πολιτικά παιχνίδια πίσω 
από την αντιπαράθεση

 Το επιχείρημα της  κυβέρνησης Τζόν-
σον για να  δικαιολογήσει αυτήν την κίνη-

ση, τρεις μήνες πριν από την αποχώρηση  
από την ΕΕ, είναι ότι αυτές  οι διατάξεις δι-
ασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς του Ηνωμένου 
Βασιλείου, λόγω του ισχυρισμού ότι οι 
Βρυξέλλες απείλησαν να σταματήσουν 
τη μεταφορά αγαθών μεταξύ των δύο 
περιοχών. Σύμφωνα με αναλυτές όμως 
το νομοσχέδιο που προωθεί ο Τζόνσον 
δεν αφαιρεί την εξουσία της ΕΕ να απο-
φασίζει τι θα εισάγεται και τι όχι. Από την 
άλλη, όμως, οι «ανησυχίες» της Βρετα-
νίας δεν είναι τόσο παράλογες, αφού ο 
ίδιος ο επικεφαλής διαπραγματευτής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνομι-
λίες για το Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ, είχε 
παραδεχτεί ότι υπάρχουν «αβεβαιότητες» 
σχετικά με το βρετανικό καθεστώς υγείας 
των ζώων μετά τη λήξη της μεταβατικής 
περιόδου και πιο συγκεκριμένα υπάρχει 
η ανησυχία ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
επιτρέψει την εισαγωγή αμφιλεγόμενης 
ποιότητας ζωικών προϊόντων στην αγορά 
του. Η συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα 
αναδεικνύει ουσιαστικά ότι οι δύο πλευρές 
έχουν εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση, στην 
οποία δεν συζητούν το ζήτημα επί της 
ουσίας, αλλά προσπαθούν να αποδείξουν 
ότι η άλλη πλευρά δεν ενεργεί καλή τη 
πίστει. Ειδικοί αναφέρουν ότι η Βρετανία 
ναρκοθετεί τη Συμφωνία Αποχώρησης 
που έχει ήδη υπογράψει για να αυξήσει 
την πιθανότητα ενός «no deal» είτε για να 
αυξήσει τη διαπραγματευτική της ισχύ είτε 
για να μειώσει την εξουσία τής ΕΕ επί του 
πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας. Από 
την άλλη οι Βρυξέλλες παίζουν το χαρτί 
της παραβίασης του διεθνούς δικαίου, 
κατηγορώντας το Λονδίνο ότι υπονομεύ-
ει τόσο τις εν εξελίξει συνομιλίες για τη 

μελλοντική εμπορική σχέση όσο και το 
διεθνές κύρος της χώρας.

Η επίσημη και η ανεπίσημη 
αντίδραση της ΕΕ

Η επίσημη αντίδραση της ΕΕ καταγρά-
φηκε μερικά 24ωρα μετά την έγκριση του 
νομοσχεδίου του Μπόρις Τζόνσον, όταν η 
Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον 
Ντερ Λάιεν, μιλώντας στην ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έκανε ανα-
φορά στις διαπραγματεύσεις του Brexit. 
Μεταξύ άλλων έστειλε το μήνυμα ότι η 
συμφωνία «δεν μπορεί να αλλάξει, να 
αγνοηθεί ή να εφαρμοστεί μονομερώς. 
Αυτό είναι θέμα νόμου, εμπιστοσύνης και 
καλής πίστης», ενώ υπενθύμισε τα λόγια 
της Margaret Thatcher ότι «η Βρετανία 
δεν παραβιάζει τις Συνθήκες». Ανεπίση-
μα, όμως, σύμφωνα με την Politico, ο 
Μπαρνιέ μιλώντας σε πρέσβεις χωρών 
της ανατολικής Ευρώπης, χαρακτήρισε 
την κίνηση της Τζόνσον ως προβοκατό-
ρικη, η οποία στόχο έχει να αποσπάσει 
την προσοχή των Βρετανών από την 
αποτυχία της κυβέρνησης να διαχει-
ριστεί την πανδημία του κορωνοϊού. Ο 
επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την ίδια 
πηγή, κατηγόρησε το Λονδίνο ότι δεν 
συνομιλεί με διαφάνεια, δίνοντας δύο 
πιθανές ερμηνείες για τη στάση της άλλης 
πλευράς. Η πιο αισιόδοξη ερμηνεία θέλει 
τον Τζόνσον να ενδιαφέρεται για μια εμπο-
ρική συμφωνία με τις Βρυξέλλες, αλλά 
προσπαθεί να αποκτήσει πλεονέκτημα 
στις διαπραγματεύσεις. Η πιο απαισιό-
δοξη ερμηνεία, από την άλλη, είναι ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο είναι αποφασισμένο 
για το σενάριο να μην υπάρξει συμφωνία, 

γι’  αυτό προχώρησε στην κατάθεση του 
εν λόγω νομοσχεδίου.

Πίσω από τις λέξεις…
Όποια ερμηνεία όμως και να ισχύει, 

οι Βρυξέλλες φαίνεται ότι εμμένουν στην 
προθεσμία που έδωσαν στο Λονδίνο για 
να αποσύρει τις επίμαχες διατάξεις μέχρι 
το τέλος του μήνα, διαφορετικά θα προ-
σφύγουν στη Δικαιοσύνη. Μάλιστα ειδικοί 
αναφέρουν ότι πρόκειται περισσότερο για 
«φιλική συμβουλή» παρά απειλή ή τε-
λεσίγραφο. Αυτό επειδή η ΕΕ γνωρίζει 
πολύ καλά ότι δεν μπορεί να αναγκάσει 
το Ηνωμένο Βασίλειο να αλλάξει τακτική. 
Σίγουρα, θα κινήσει όλες τις αβέβαιες και 
χρονοβόρες νομικές διαδικασίες εναντίον 
του Λονδίνου, οι οποίες θα λειτουργήσουν 
κυρίως ως υπενθύμιση της παραβίασης 
του διεθνούς δικαίου και του οξύμωρου 
σχήματος ο Τζόνσον να αθετεί τις πρόνοιες 
μιας συμφωνίας που ο ίδιος διαπραγμα-
τεύτηκε. Οι Βρυξέλλες, έχοντας αποδεί-
ξει στις προηγούμενες διαφραγματικές 
διαδικασίες ότι δεν αναλαμβάνουν την 
ευθύνη ενός αδιεξόδου, έτσι και τώρα δεν 
θα αποσυρθούν από το τραπέζι του διαλό-
γου. Εάν ισχύει η απαισιόδοξη ερμηνεία 
και ο Τζόνσον όντως θέλει να τορπιλίσει 
τη διαδικασία, τότε θα το κάνει μόνος του. 
Αντίθετα, η ευρωπαϊκή πλευρά αναμένεται 
ότι θα δώσει μάχη μέχρι τέλους, αφού 
τόσο τα κράτη μέλη όσο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν θα δώσουν έγκριση σε 
μια συμφωνία, την οποία δεν είναι βέβαιο 
ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα ακολουθήσει 
κατά γράμμα. Αναλυτές μάλιστα θεωρούν 
ότι η ΕΕ δεν αναμένεται να αλλάξει στάση, 
πόσω μάλλον κάτω από το βάρος των 
απειλών της κυβέρνησης Τζόνσον.

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΥΡΩ 
ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΤΌ 

ΘΈΜΑ ΑΝΑΔΈΙΚΝΥ-
ΈΙ ΌΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΌΤΙ 

ΌΙ ΔΥΌ ΠΛΈΥΡΈΣ 
ΈΧΌΥΝ ΈΓΚΛΩ-

ΒΙΣΤΈΙ ΣΈ ΜΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΤΗΝ 
ΌΠΌΙΑ ΔΈΝ ΣΥΖΗ-
ΤΌΥΝ ΤΌ ΖΗΤΗΜΑ 

ΈΠΙ ΤΗΣ ΌΥΣΙΑΣ, 
ΑΛΛΑ ΠΡΌΣΠΑ-
ΘΌΥΝ ΝΑ ΑΠΌ-
ΔΈΙΞΌΥΝ ΌΤΙ Η 

ΑΛΛΗ ΠΛΈΥΡΑ ΔΈΝ 
ΈΝΈΡΓΈΙ ΚΑΛΗ ΤΗ 
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Η ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΟΤΊ ΚΑΊ ΤΟ 
ΜΠΑΧΡΈΙΝ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΈΊ 

ΣΈ «ΈΞΟΜΑΛΥΝΣΗ» ΤΩΝ 
ΣΧΈΣΈΩΝ ΤΟΥ ΜΈ ΤΟ ΊΣΡΑ-
ΗΛ ΔΊΑΜΟΡΦΩΝΈΊ ΑΚΟΜΗ 
ΠΊΟ ΔΥΣΜΈΝΈΣ ΤΟΠΊΟ ΓΊΑ 

ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΊΣΤΊΝΊΟΥΣ

ίδιους τους Παλαιστινίους. Αντίθετα, το 
τελευταίο διάστημα το Ισραήλ των κυβερ-
νήσεων Νετανιάχου έχει υιοθετήσει μια 
πιο επιθετική στάση, που αποτυπώνεται 
και στην ένταση του κατακερματισμού των 
εκτάσεων που υποτίθεται ότι ανήκουν στη 
δικαιοδοσία της Παλαιστινιακής Αρχής και 
στην ένταση του αποκλεισμού στη Γάζα 
και βεβαίως πρόσφατα στις ανακοινώσεις 
για την προοπτική προσάρτησης ενός 
σημαντικού τμήματος της κατεχόμενης 
Δυτικής Όχθης, στο πλαίσιο του τρόπου 
με τον οποίο αντιμετώπισε και το λεγόμενο 
«Σχέδιο Τραμπ».

Το γεγονός ότι η προσάρτηση, που είχε 
ανακοινωθεί για το καλοκαίρι, δεν προω-
θήθηκε τελικά, πιθανότατα γιατί το Ισραήλ 
θεωρεί πιο σημαντικές τις συμφωνίες 
«εξομάλυνσης» με αραβικά κράτη, δεν 
αναιρεί τον πυρήνα της κατεύθυνσης, που 
είναι πρακτικά η άρνηση οποιασδήποτε 
λύσης «δύο κρατών» και η παράταση στο 
διηνεκές μιας συνθήκης όπου οι Παλαι-
στίνιοι θα είναι «λαός χωρίς πατρίδα». 

Το Ιράν ως ο κοινός εχθρός
Κομβική πλευρά αυτής της αλλαγής 

πολιτικής ο τρόπος που από διάφορες 
πλευρές μεθοδεύεται ένας νέος ορισμός 
των διαχωριστικών γραμμών στην Αραβική 
Χερσόνησο, όπου το κομβικό θέμα θα 
είναι η αντιπαράθεση με το Ιράν.

Εδώ έχουμε και μια σύμπτωση ανά-
μεσα σε δύο συγκρούσεις. Από τη μια 

για το Ισραήλ, το Ιράν είναι η μεγαλύτερη 
απειλή στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό 
γιατί η Ισλαμική Δημοκρατία εξακολουθεί 
να έχει ρητά εχθρική τοποθέτηση κατά 
του Ισραήλ, ενώ επιπλέον έχει οικοδο-
μήσει συστηματικά εδώ και χρόνια τον 
«άξονα της αντίστασης», όπως φαίνεται 
από την υποστήριξη που προσφέρει στη 
Χεζμπολάχ στο Λίβανο (αλλά και στις δυ-
νάμεις της οργάνωσης στη Συρία), στους 
αντάρτες στην Υεμένη και φυσικά στην 
κυβέρνηση Άσαντ στη Συρία, δηλαδή 
διαμορφώνει έναν  συσχετισμό που για 
το Ισραήλ συνιστά δυσμενή συνθήκη.

Από την άλλη, το σιιτικό Ιράν εδώ 
και χρόνια διεκδικεί να είναι πολιτικό 
σημείο αναφοράς στον ευρύτερο ισλα-
μικό κόσμο, με βάση και την έμπρακτη 
εκδοχή «πολιτικού Ισλάμ» που προσφέρει 
η δική του πρόσφατη πολιτική ιστορία, 
κάτι που το φέρνει σε άμεση σύγκρουση 
με τη Σαουδική Αραβία και τη δική της 
εκδοχή σουνιτικού συντηρητικού Ισλάμ, 
ενώ ο εμφύλιος στην Υεμένη φέρνει τις 
δύο χώρες σε μια σχεδόν άμεση αντιπα-
ράθεση, όπως φάνηκε στην πιθανότατη 
ιρανική τεχνική υποστήριξη στις επιθέσεις 
εναντίον σαουδαραβικών εγκαταστάσεων 
πετρελαίου.

Σε αυτήν την προσπάθεια να αξιοποι-
ηθεί η κοινή αντιπαλότητα με το Ιράν ως 
ένα στοιχείο που μπορεί να φέρει πιο 
κοντά το Ισραήλ και συντηρητικά αραβικά 
καθεστώτα του Κόλπου, σημαντικό ρόλο 

έχει παίξει και η αμερικανική εξωτερική 
πολιτική, που όπως έδειξε και η μονομερής 
έξοδος από τη συμφωνία για το πυρηνικό 
πρόγραμμα του Ιράν έχει επενδύσει ιδι-
αίτερα στη στοχοποίηση της Τεχεράνης 
ως του βασικού πολιτικού αντίπαλου των 
ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.

Η σημασία των 
συμφωνιών «εξομάλυνσης»

Σε αυτό το φόντο είναι που μπορούμε να 
κατανοήσουμε την ευρύτερη σημασία που 
είχε η συμφωνία των Ηνωμένων Αραβι-
κών Εμιράτων με το Ισραήλ και οι έντονες 
αντιδράσεις που προκάλεσε, πρώτα και 
κύρια μεταξύ των Παλαιστινίων που την 
θεώρησαν μια κίνηση που υπονομεύει τις 
ελπίδες τους για μια δίκαιη λύση.

Αντίστοιχα, αυτό δείχνει και τη σημα-
σία που είχε η πρόσφατη ανακοίνωση 
ότι και το Μπαχρέιν προχωρεί σε μια 
εξομάλυνση των σχέσεών του με το Ισ-
ραήλ. Άλλωστε, ήταν σαφές ότι αφού τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «έσπασαν 
το ταμπού» και προχώρησαν σε συμφω-
νία με το Ισραήλ, θα ακολουθούσε και 
το μικρό νησιωτικό αραβικό κράτος, το 
οποίο είναι ταυτόχρονα και η έδρα του 
τοπικού αρχηγείου του αμερικανικού 
πολεμικού ναυτικού.

Στην απόφαση αυτή είναι προφανής 
και η επιρροή της Σαουδικής Αραβίας. 
Παρότι το Ριάντ έχει αποφύγει σε αυτήν 
τη φάση να προχωρήσει σε μιαν ανάλογη 

συμφωνία με  το Ισραήλ, κάτι που έχει να 
κάνει και με τον συνολικότερο ηγετικό 
ρόλο που διεκδικεί, εντούτοις είναι σαφές 
ότι είναι υποστηρίζει αυτές τις κινήσεις 
κρατών που βρίσκονται υπό την ευρύτερη 
επιρροή της. Αυτόν το  συμβολισμό είχε 
και η ανακοίνωση ότι θα επιτρέπει να 
περνούν από τον εναέριο χώρο της οι 
πτήσεις ανάμεσα στα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα και το Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή το Μπαχρέιν όπως 
και τα ΗΑΕ αλλά και η Σαουδική Αραβία 
εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο εδραιώ-
νουν τη θέση τους και εξασφαλίζουν και 
την αναγκαία αμερικανική υποστήριξη 
και επίσης μπορούν να αντιμετωπίσουν 
καλύτερα και τις όποιες αμφισβητήσεις 
μπορεί να δέχονται για τον ιδιαίτερα αυ-
ταρχικό τρόπο συγκρότησής τους.

Ταυτόχρονα, αυτή η αίσθηση καλύτερου 
γεωπολιτικού συσχετισμού τούς επιτρέπει 
να αναμετρηθούν και με την άλλη πρόκληση 
που είναι μπροστά τους, που είναι οι μεγάλες 
ανακατατάξεις που μεσοπρόθεσμα θα φέρει 
η σταδιακή απεξάρτηση της παγκόσμιας 
οικονομίας από τα ορυκτά καύσιμα.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ηνωμένες 
Πολιτείες έδειξαν τη στήριξή τους σε 
αυτές τις συμφωνίες «εξομάλυνσης» με 
τον πιο σαφή τρόπο, οργανώνοντας την 
υπογραφή τους στον Λευκό Οίκο και με 
την παρουσία του Προέδρου Τραμπ, που 
τις παρουσίασε ως βασικό βήμα για την 
ειρήνη, ενώ υπογράμμισε παράλληλα και 
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Την ώρα που οι Τούρκοι πασχίζουν 
να αντιμετωπίσουν την οικονομική 
κρίση, ο Πρόεδρος Ερντογάν κτίζει 

νέα ανάκτορα με χρήματα των φορολογου-
μένων. Η αρχιτεκτονική τους παραπέμπει 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Επί δύο χρόνια η Τουρκία υποφέρει από 
μία βαριά οικονομική και νομισματική κρίση. 
Η λίρα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και η 
ανεργία παραμένει υψηλή, ιδιαίτερα στους 
νέους. Πρόσθετη επιβάρυνση προκαλούν οι 
στερήσεις της πανδημίας, η οποία επιπλέ-
ον έχει επιφέρει σημαντικό πλήγμα στον 
τουρισμό, έναν από τους πιο προσοδοφό-
ρους κλάδους της τουρκικής οικονομίας. 
Δύσκολοι καιροί για τους Τούρκους, που 
αναγκάζονται είτε να «σφίξουν τη ζώνη τους» 
ακόμη περισσότερο, είτε να μεταναστεύσουν 
στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερη ζωή. 
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Πρόεδρος 
Ερντογάν συνεχίζει να κτίζει παλάτια παρακ-
μιακής πολυτέλειας, αγνοώντας την όποια 
κριτική της αντιπολίτευσης.

Νέο ανάκτορο στη λίμνη Βαν
Το νέο παλάτι του Προέδρου βρίσκεται 

στη λίμνη Βαν, τη μεγαλύτερη της Τουρκίας. 

Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός θυμίζει παλαιότερο 
ανάκτορο του Σελτζούκου σουλτάνου Κο-
μπάντ. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το 
κτήριο έχει οικοδομηθεί ακριβώς στο σημείο 
εκείνο όπου ο σουλτάνος Αλπ Αρσλάν είχε 
στήσει το αντίσκηνό του, προετοιμάζοντας 
τη νικηφόρο εκστρατεία επί των Βυζαντι-
νών, η οποία εδραίωσε την κυριαρχία των 
Σελτζούκων στην Ανατολία, ιδιαίτερα μετά 
τη μάχη του Ματζικέρτ το 1071.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρω-
σης, η κατασκευή του ανακτόρου έχει ήδη 
στοιχίσει 14,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο 
αρχικός προϋπολογισμός δεν ξεπερνούσε 
τα 3,4 εκατομμύρια. Λέγεται ότι ο κατασκευ-
αστής είναι παιδικός φίλος του Ερντογάν.

Οργή προκαλεί στην τουρκική αντιπολί-
τευση το γεγονός ότι οι εργασίες κατασκευής 
προχωρούν κανονικά, παρότι τον Ιούλιο 
του 2019 το Συνταγματικό Δικαστήριο της 
Τουρκίας τις είχε σταματήσει προσωρι-
νά, με την αιτιολογία ότι εμποδίζουν την 
ελεύθερη πρόσβαση στην όχθη της λίμνης. 
Ωστόσο η κυβέρνηση Ερντογάν άλλαξε 
τη σχετική νομοθεσία, με αποτέλεσμα να 
μπει στο αρχείο η καταδικαστική απόφαση 
των δικαστών. «Μπορείτε να χτυπιέστε 

όσο θέλετε, αυτό το κτίσμα θα ολοκληρωθεί», 
διεμήνυσε ο Ερντογάν στους επικριτές του. 
Στα τέλη Αυγούστου, μάλιστα, για να τους 
προκαλέσει ακόμη περισσότερο, εκφώνη-
σε ομιλία για τη μάχη του Ματζικέρτ στις 
όχθες της λίμνης Βαν και στη συνέχεια 
άνοιξε το ανάκτορο του σουλτάνου μόνο 
και μόνο για να κοιμηθεί εκεί ένα βράδυ.

Παλάτι ή σπίτι του τουρκικού έθνους
Έντονη κριτική από τον βουλευτή του 

κεμαλικού κόμματος της αντιπολίτευσης 
(CHP) Γκιουλιζάρ Μπιτσέρ Καρατσά: «Η 
όχθη της λίμνης θυσιάζεται στην απληστία 
ενός ανθρώπου. Τη στιγμή που εκατομ-
μύρια συμπολίτες μας αγωνίζονται για να 
αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση, 
αυτός χτίζει το ένα παλάτι μετά το άλλο». 
Ωστόσο, το κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης 
και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν αντιπα-
ρέρχεται την κριτική. «Τι εννοείτε όταν λέτε 
παλάτι; Εμείς το βλέπουμε ως ένα οίκημα 
αφιερωμένο σε ολόκληρο το έθνος», λέει ο 
βουλευτής του AKP, Καχίτ Οζκάν. Παράλ-
ληλα με τη λίμνη Βαν, ο Ερντογάν συνεχίζει 
και τις εργασίες κατασκευής του θερινού 
ανακτόρου του στον κόλπο του Οκλούκ, 
στη Μαρμαρίδα. Το κτήριο διαθέτει 300 

δωμάτια και μέχρι σήμερα έχει στοιχίσει 
περισσότερα από 37 εκατομμύρια ευρώ. 
50.000 δέντρα κόπηκαν για να εξασφαλι-
στεί η απαραίτητη οικοδομήσιμη έκταση.

Η αρχή είχε γίνει βέβαια το 2014, όταν ο 
Ερντογάν εγκαινίασε στην Άγκυρα το πρώτο 
του ανάκτορο, που αποτελεί πλέον την επί-
σημη κατοικία του προέδρου. Έντονες, αλλά 
άνευ αποτελέσματος και αυτήν τη φορά οι 
αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, καθώς το 
κτήριο οικοδομήθηκε σε προστατευόμενη 
περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ενώ 
το συνολικό κόστος κατασκευής ξεπέρασε 
τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης 
οφείλονται και σε έναν άλλον λόγο: όλο 
και πιο φανερά ο Τούρκος Πρόεδρος 
προσανατολίζεται πλέον στην κληρονομιά 
των Οθωμανών, όχι στην παρακαταθήκη 
του λαϊκού κράτους που ίδρυσε ο Κεμάλ 
Ατατούρκ. Τα τρία πολυτελή ανάκτορα του 
Ερντογάν, αλλά και πολλά άλλα δημόσια 
κτίρια που κατασκευάζονται τα τελευταία 
χρόνια με εντολή Ερντογάν, αποτελούν 
φόρο τιμής στο ιστορικό παρελθόν των 
Οθωμανών και των Σελτζούκων Τούρκων.

Πηγή: naftemporiki.gr, Deutsche Welle

Ο Ερντογάν κτίζει ανάκτορα στα συντρίμμια της τουρκικής οικονομίας

Ένα-ένα τα αραβικά κράτη 
εγκαταλείπουν τους Παλαιστινίους

το μέγεθος της ιρανικής απειλής.
Βέβαια, κανείς θα μπορούσε εδώ να 

παρατηρήσει την κρίσιμη πολιτική αλλά 
και συμβολική μετατόπιση. Ενώ μέχρι τώρα 
η έννοια της ειρήνης στη Μέση Ανατολή 
περιελάμβανε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, 
την επίλυση του Παλαιστινιακού, τώρα 
περιορίζεται στην απλή αποκατάσταση 
σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τα άλλα 
αραβικά κράτη.

Η διαφορετική 
στάση του Κατάρ

Σε αυτό το φόντο το Κατάρ βρήκε την 
ευκαιρία να διαφοροποιηθεί κάνοντας 
σαφές ότι αυτήν τη στιγμή δεν σκοπεύει 
να προχωρήσει σε κάποιου είδους εξο-
μάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ. Ας 
μην ότι το Κατάρ βρίσκεται σε μια έντονη 
αντιπαράθεση με τη ξχενάμε Σαουδική 
Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και 
το Μπαχρέιν, κάτι που είχε φανεί από την 
εποχή της Αραβικής Άνοιξης, όταν το Κατάρ, 
που εξακολουθεί να διατηρεί πολύ καλές 
σχέσεις με τις ΗΠΑ, είχε στηρίξει τη γραμμή 
της Μουσουλμανικής Αδελφότητας όπως 
και η Τουρκία. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο 
ότι ενώ το Κατάρ με την Τουρκία στηρί-
ζουν την κυβέρνηση της Τρίπολης στην 
εμφύλια σύγκρουση στη Λιβύη, τα ΗΑΕ 
με τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο 
στηρίζουν το κοινοβούλιο στο Τομπρούκ 
και τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαφτάρ.

Το νέο τοπίο
Το ερώτημα σε αυτό το φόντο είναι 

εάν η τακτική στροφή των συντηρητικών 
(και ιδιαίτερα αυταρχικών) μοναρχιών του 
Κόλπου προς την εξομάλυνση με το Ισραήλ 
και την ουσιαστική εγκατάλειψη των Πα-
λαιστινίων θα περάσει και στην αραβική 
κοινή γνώμη. Προς το παρόν πάντως όλα 
δείχνουν ότι ένα σημαντικό μέρος αυτής 
εξακολουθεί να έχει αισθήματα αλληλεγ-
γύης απέναντι στους Παλαιστινίους, παρά 
την κατά καιρούς εικόνα διαίρεσης της 
Παλαιστινιακής ηγεσίας.

Την ίδια στιγμή είναι αυτή η στροφή των 
άλλων αραβικών κρατών που μπορεί να 
εξηγήσει γιατί η Τουρκία έχει επενδύσει 
τόσο στις φραστικές δηλώσεις υποστήριξης 
προς τους Παλαιστινίους (παρότι η ιστορία 
της σύγχρονης Παλαιστίνης περιλαμβάνει 
και την αντίθεση στην Οθωμανική Αυτο-
κρατορία ως αφετηρία), διεκδικώντας να 
εκμεταλλευτεί πολιτικά την «προδοσία» 
των μοναρχιών του Κόλπου. Και βέβαια 
παρά την προσπάθεια να διαμορφωθεί 
ένας αρνητικός σε βάρος του συσχετισμός, 
το Ιράν αποκτά περισσότερα επιχειρήματα 
στην προσπάθειά του να δείξει ότι εκπρο-
σωπεί τον πόλο της αντίστασης απέναντι 
στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Πηγή: Παναγιώτης Σωτήρης, In.gr

Γ
ια χρόνια το Παλαιστινιακό 
ήταν ένα σημείο αναφοράς 
για ολόκληρο τον αραβικό 
κόσμο. Ακόμη και καθε-
στώτα διεφθαρμένα και 
αυταρχικά, πάντα υπο-
γράμμιζαν ότι στηρίζουν 

το αίτημα των Παλαιστινίων να αποκτήσουν 
το δικό τους κράτος.

Δεν ήταν μόνο η πικρή ανάμνηση 
των δύο ηττών, του 1948 και του 1967 
που μετρούσαν σε αυτό. Κυρίως ήταν ο 
τρόπος με τον οποίο το ίδιο το Παλαιστι-
νιακό κίνημα, οι οργανώσεις οι προσω-
πικότητές του παρέπεμπαν σε μια πιο 
ριζοσπαστική και δημοκρατική εκδοχή 
του αραβικού εθνικισμού, που τους έδινε 
ένα ευρύτερο κύρος. Συντελούσε και το 
ίδιο το γεγονός ότι η παλαιστινιακή εθνική 
ταυτότητα συγκροτήθηκε ακριβώς μέσα 
σε έναν αγώνα που αφορούσε και ένα 
αίτημα αυτοδιάθεσης και απελευθέρωσης 
και τη δυνατότητα ενός άλλου πολιτικού 
δρόμου συνολικά για τον αραβικό κόσμο.

Όμως, εδώ και χρόνια τα πράγματα 
έχουν αλλάξει. Σταδιακά τα αραβικά κράτη 
προσπαθούν να εξομαλύνουν τις σχέσεις 
τους με το Ισραήλ. Δεν μιλάμε απλώς για 
την προσπάθεια αποφυγής εντάσεων και 
μια συμβολή σε μια δυνητική ειρηνευτική 
διαδικασία, κατά τα πρότυπα του διαλόγου 
Αιγύπτου και Ισραήλ ήδη από το 1979. Ούτε 
απλώς για την αποτύπωση κάποιων σχετικά 
καλύτερων ή λιγότερο εχθρικών σχέσεων, 
όπως σταδιακά έγινε μετά τη συμφωνία του 
Όσλο. Αντίθετα, μιλάμε για την προοπτική 
μιας συνεργασίας που αλλάζει ουσιαστικά 
τις διαχωριστικές γραμμές στην περιοχή 
και πλέον δεν θεωρεί το Παλαιστινιακό 
ένα ζήτημα που μπορεί να έχει προτεραι-
ότητα απέναντι σε άλλες γεωπολιτικές και 
οικονομικές προτεραιότητες.

«Εξομάλυνση» ενόσω το Ισραήλ 
επιμένει σε επιθετικές κινήσεις 

Το εντυπωσιακό είναι ότι όλα αυτά δεν 
συνδυάζονται με κάποιου τύπου υποχω-
ρήσεις από τη μεριά του Ισραήλ που θα 
μπορούσαν να δώσουν την προοπτική 
μιας βελτίωσης της κατάστασης για τους 

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η 
κατασκευή του νέου του ανακτόρου έχει ήδη 

στοιχίσει 14,4 εκατομμύρια ευρώ
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Χρίστου Α. Θεοδούλου, ΘΕΣΕΙΣ. Από τη 
Διεθνή και Κυπριακή Πολιτική ζωή (1957-
1970), Λευκωσία, Εκδόσεις «ΧΕΛΚΑ», 
1971, σελ. 66-76).

Θα ήθελα να αναφέρω από την αρχή 
ότι στα 75 του χρόνια γενικά, παρ’ όλες 
τις επικρίσεις, ο ΟΗΕ επιτελεί το έργο 
του με επιτυχία στο πλαίσιο του δυνατού.

Είναι μεγάλη μου τιμή το γεγονός ότι 
από νεαρή ηλικία δούλεψα ως διεθνής 
δημόσιος υπάλληλος στα Ηνωμένα Έθνη 
στη Νέα Υόρκη, στο Τμήμα Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

Έχω δει τα ΗΕ από μέσα και πάντα 
έτρεφα και τρέφω μεγάλο θαυμασμό και 
σεβασμό για τον Διεθνή Οργανισμό. Όπως 
αναφέρω στο βιβλίο μου «Ο.Η.Ε. Μερι-
κές σκέψεις πάνω στα Ηνωμένα Έθνη και 
ιδιαίτερα τη Γενική Γραμματεία και τον 
ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου», Αθήνα, 
Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 1975, σελ.  8, 

‘Μιλώντας κανείς για τον Ο.Η.Ε., το πρώτο 
που πρέπει να λάβει υπόψη του, προτού 
τον κρίνει, είναι ότι ο Ο.Η.Ε. αποτελείται 
από Κράτη-Μέλη. (…) Όταν κατακρίνει, 
λοιπόν, κανείς τον Οργανισμό – που είναι 
περισσότερο συνηθισμένο αυτήν την εποχή 
παρά το αντίθετο – και τη δραστηριότητά του 
καθώς και αυτήν των διαφόρων οργάνων 
του, συμπεριλαμβανομένης της Γενικής 
Γραμματείας, κατακρίνει κατά βάθος τη 
συμπεριφορά των Κρατών-Μελών ή 
τουλάχιστον της πλειοψηφίας τους (από 
την ομιλία μου κατά την ανακήρυξή μου 
ως Επίτιμου Μέλους του Ελληνικού Συν-
δέσμου Ηνωμένων Εθνών στην Αθήνα, 
στις 2/6/2016).

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επιτελέσει 
μεγάλο έργο κατά τη διάρκεια των 75 
χρόνων της ύπαρξής τους. Έχουν δια-
τηρήσει την ειρήνη σε πολλά μέρη της 
υφηλίου, στο μέτρο του δυνατού σε κάθε 

περίπτωση, ενώ μέσω των εξειδικευμένων 
οργανισμών τους έχουν συμβάλει στην 
προώθηση της ανάπτυξης. Τα Ηνωμένα 
Έθνη, όσον αφορά τον ρόλο τους σε επί-
λυση διεθνών διαφορών, έχουν μεγάλη 
συνεισφορά σε αυτόν τον τομέα.

Εν τούτοις πολλά πράγματα πρέπει να 
αλλάξουν στα ΗΕ, όπως π.χ. το θέμα της 
σύνθεσης του Συμβουλίου Ασφαλείας 
και κυρίως των 5 μονίμων μελών, που 
δεν αντικατοπτρίζουν σήμερα τη διεθνή 
πολιτική σκακιέρα. Αυτό δήλωσε σε συ-
νέντευξή του και ο Γενικός Γραμματέας 
των Ηνωμένων Εθνών, Antonio Guterres, 
ο οποίος επίσης παραδέχτηκε ότι και η 
γραφειοκρατία είναι πρόβλημα για τα 
Ηνωμένα Έθνη (βλ. Alain Jourdan et al, 
“C’est injuste de réduire l’ ONU à une 
bureaucratie”, Tribune de Genève, Samedi-
dimanche 27-28 juin 2020, σελ. 9).

Πολλά πρέπει να αλλάξουν στα Ηνω-

μένα Έθνη. Εν τούτοις πρέπει επίσης να 
έχουμε υπόψη μας ότι στα 75 χρόνια που 
πέρασαν από την ίδρυσή του δεν είχαμε 
έναν Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα ήθελα 
λοιπόν να τελειώσω το παρόν άρθρο μου 
παραθέτοντας απόσπασμα από το βιβλίο 
μου για τον ΟΗΕ: «θα ήθελα να τονίσω 
ότι από προσωπική πείρα, πιστεύω ότι 
παρ’όλα τα μειονεκτήματά του, που τα 
περισσότερα οφείλονται στη φύση της 
διεθνούς πολιτικής σκακιέρας, ο ΟΗΕ 
πρέπει να τύχει της υποστήριξης και εν-
θάρρυνσής μας, γιατί αν δεν έχει εκπλη-
ρώσει τις ελπίδες μερικών ουτοπιστών 
ιδεολόγων, μπόρεσε, παρόλο τούτο, σε 
πολλές περιπτώσεις, να διατηρήσει την 
ειρήνη και επίσης, στην πράξη, να ανα-
πτυχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και 
τα δεδομένα της εποχής μας» (Χρίστου 
Α. Θεοδούλου, Ο.Η.Ε. Μερικές σκέψεις 
πάνω στα Ηνωμένα Έθνη και ιδιαίτερα 

τη Γενική Γραμματεία και τον ρόλο της 
Ελλάδας και της Κύπρου. Αθήνα, Βιβλι-
οπωλείο της Εστίας, 1975, σελ. 16).
* Δικηγόρος, Πρόεδρος  του Συνδέσμου Ηνω-

μένων Εθνών  Κύπρου και Αντιπρόεδρος της  
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Συνδέσμων  
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Τα 75χρονα του ΟΗΕ
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Το φαινόμενο Ντόναλντ Τραμπ

Φέτος γιορτάζουμε τα 75χρονα 
του ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 

ο Τσώρτσιλ και ο Ρούσβελτ σκέφτηκαν 
πρώτα την ίδρυση ενός νέου Διεθνούς 
Οργανισμού, ο οποίος θα αντικαθιστούσε 
την Κοινωνία των Εθνών. Στις δυο Αγγλο-
σαξονικές Δυνάμεις ενώθηκαν η Σοβιετική 
Ένωση και η Κίνα και στις 24 Οκτωβρίου 
1945 υπεγράφη και μπήκε στη πράξη ο 
Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ. Τον Χάρ-
τη υπέγραψαν 51 Κράτη, ενώ σήμερα τα 
Κράτη Μέλη είναι 193 (βλ. «ο ΟΗΕ και ο 
ρόλος του εις τας Διεθνείς Κρίσεις» στο 

«Στα 75 του χρόνια 
γενικά, παρ’ όλες 

τις επικρίσεις, ο ΟΗΕ 
επιτελεί το έργο του με 

επιτυχία στo πλαίσιo του 
δυνατού»  

Α
διαμφισβήτητα, πρόκειται 
για ένα από τα πιο αμφι-
λεγόμενα πρόσωπα της 
τελευταίας δεκαετίας. 
Άλλωστε, είναι γνωστός 
για τις ατάκες του, στο 
πλαίσιο των δηλώσεών 

του, και των αναρτήσεών του στον λογαρια-
σμό που διατηρεί στο Twitter, αλλά και των 
απρόβλεπτων πολιτικών του κινήσεων και 
αποφάσεων. Έχει καταφέρει, μέσα σε μικρό 
χρονικό διάστημα, να κεντρίσει το ενδιαφέρον 
ανά το παγκόσμιο αλλά και να «αναγεννη-
θεί» πολλάκις. Ο λόγος για τον εκκεντρικό 
πλανητάρχη Donald (John) Trump, ο οποίος 
συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στο «Βίος και 
πολιτεία» και να κερδίζει εκατομμύρια που-
λώντας το όνομά του με κάθε κόστος.

Η πορεία του
Ο Trump γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 

1946 και έχει καταγωγή από τη Γερμανία 
και τη Σκωτία. Παράλληλα με τις σπουδές 
του στη Σχολή Γουάρτον στο Πανεπιστήμιο 
της Πενσυλβάνια, δούλεψε στην κτημα-
τομεσιτική εταιρεία του πατέρα του, στην 
οποία εντάχθηκε επίσημα το 1968.

Ανέλαβε την ηγεσία της το 1971, και την 
μετονόμασε σε «The Trump Organization». 
Έπειτα, άρχισε να ασχολείται με την κα-
τασκευή μεγάλου μεγέθους κτηρίων. Οι 
αλλαγές στις τιμές των ακινήτων στα τέλη 
της δεκαετίας του 1980 οδήγησαν την 
εταιρεία του στα πρόθυρα της καταστροφής.

Κατά τη διάρκεια της ύφεσης στις αρ-

χές της δεκαετίας του 1990, τέσσερεις 
από τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις 
του κήρυξαν χρεοκοπία, τρία καζίνο στο 
Atlantic City και το ξενοδοχείο Plaza 
στη Νέα Υόρκη. Άλλες επιχειρήσεις του 
επιβίωσαν (Περιοδικό Trump Style και 
Trump Steaks), διότι πωλήθηκαν. Ένας 
άλλος λόγος ήταν και το γεγονός ότι οι 
πιστωτές του πίστευαν πως αξίζει να σώ-
σουν τις επιχειρήσεις του Trump και του 
επέτρεψαν να διαγράψει τεράστια χρέη.

Ακολούθησαν πολλές κατασκευές και 
ανακαινίσεις κτηρίων και ουρανοξυστών, 
όπως η αναπαλαίωση του νεοκλασικού 
ουρανοξύστη 40 WallStreet, το οποίο 
έχει και ως δευτερεύουσα ονομασία το 
The TrumpBuilding, το Trump World 
Tower, ύψους 262 μέτρων.

Μάλιστα, ο Trump έκανε καριέρα και 
στην τηλεόραση παρουσιάζοντας διάφορα 
shows,  όπως το «The Apprentice». Οι απο-
λαβές του για το συγκεκριμένο show, ανά 
επεισόδιο, την πρώτη σεζόν ήταν $50.000, 
ενώ την επόμενη σεζόν, πληρωνόταν $1 
εκατομμύριο. Δεν αρκέστηκε μόνο στην 
παρουσίαση, καθώς έκανε και διάφορα 
guest σε ταινίες όπως το «Μόνος στο Σπίτι 
2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη».

Όσον αφορά την πολιτική, οι πρώτες 
προσπάθειες του Τραμπ ξεκίνησαν με την 
προσπάθειά του να θέσει υποψηφιότητα 
ως Πρόεδρος των ΗΠΑ από το 1988.

Το 1999 ήταν υποψήφιος για το χρίσμα 
του Ρεπουμπλικανικού κόμματος κατα-
φέρνοντας να κερδίσει στις προκριματικές 

στην Καλιφόρνια και το Michigan, παρόλο 
που είχε αποσυρθεί. Ωστόσο το χρίσμα 
του κόμματος πήρε ο George Bush.

 Το 2012 ενεπλάκη με το κόμμα των 
Ρεπουμπλικανών για να εισέλθει ως υπο-
ψήφιος Πρόεδρος των ΗΠΑ. Έχοντας ως 
αντίπαλο τον Ted Cruz κατά την υποψη-
φιότητα των Ρεπουμπλικανών, ο Trump 
κέρδισε με ποσοστό 44,9% έναντι του 25,1%.

Στις 16 Ιουνίου 2015, ο Trump ανακοί-
νωσε επίσημα την υποψηφιότητά του για 
την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών 
στις εκλογές του 2016, διεκδικώντας το 
χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Όντας επικεφαλής των Ρεπουμπλικα-
νών στις προεδρικές εκλογές, ο Donald 
Trump κέρδισε στις 8 Νοέμβριου 2016 
την Hillary Clinton λόγω περισσότερων 
εκλεκτόρων. O Trump ορκίστηκε Πρόε-
δρος των ΗΠΑ στις 20 Ιανουαρίου 2017.

Το 1988, ο Τραμπ έλαβε δάνειο $245 
εκατομμυρίων για να αγοράσει τα αερο-
πλάνα και τις διαδρομές της Eastern Air 
Shuttle, ωστόσο, η αεροπορική εταιρεία 
δεν έβγαζε αρκετά χρήματα για να καλύ-
ψει τη μηνιαία πληρωμή τόκων ύψους 
$1 εκατομμυρίου στο δάνειό του και εν 
τέλει παρέδωσε την κυριότητα της αερο-
πορικής εταιρείας στους πιστωτές του.

Οι viral δηλώσεις
Ο Πλανητάρχης είναι γνωστός για 

τις «πικάντικες» δηλώσεις του. Μια από 
εκείνες που έχουν ξεχωρίσει ήταν κατά 
την περίοδο της έξαρσης του κορωνοϊ-

ού, όταν  είχε την ευφάνταστη ιδέα «των 
ενέσεων με απολυμαντικά». Μετά τον 
σάλο που προκάλεσαν στην επιστημο-
νική κοινότητα, οι δηλώσεις του για την 
πιθανότητα χρήσης απολυμαντικών εντός 
του σώματος των ασθενών ως θεραπεία, 
ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι 
η πρόταση αυτή ήταν «σαρκαστική».

Εσχάτως η 55χρονη συνυποψήφια του 
Τζον Μπάιντεν, Γερουσιαστής Καμάλα 
Χάρις, έγινε η πρώτη Αφροαμερικανίδα 
που διεκδικεί το  αξίωμα της Αντιπροέ-
δρου της χώρας και θεωρείται από πολ-
λούς το υπερ-όπλο που θα εκτοπίσει τον 
Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. Ο 
Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε πυρά 
εναντίον της, χαρακτηρίζοντάς την πιο 
μοχθηρή και από την Ποκαχόντας.

Η «μετάνοια» για τις 
αναρτήσεις στο Twitter

Πρόσφατα, ο Trump αποκάλυψε ότι 
έχει κάνει δεύτερες σκέψεις για τις αναρ-
τήσεις που κάνει στο Twitter. Ωστόσο, 
δεν παρέλειψε να επιρρίψει την ευθύνη 
και σε τρίτους, καθώς σημείωσε ότι τα 
περισσότερα προβλήματα προκαλούνται 
από τα retweets. «Σχεδόν πάντα τα retweets 
είναι αυτά που σε βάζουν σε μπελάδες. 
Τον παλιό καιρό, πριν από αυτό, έγραφες 
μια επιστολή και έλεγες «αυτή η επιστο-
λήείναι πραγματικά κακή» και την έβαζες 
στο γραφείο σου και την ξανακοίταζες 
την επομένη και σκεφτόσουν «χαίρομαι 
που δεν την έστειλα’’. Εντούτοις, δεν το 

κάνουμε αυτό με το Twitter, έτσι δεν εί-
ναι; Βγάζουμε τις αναρτήσεις αμέσως».

Η διαβεβαίωση για τις 
επερχόμενεςεκλογές

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε 
ότι θα ασχοληθεί με άλλα πράγματα, εάν 
χάσει στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, 
αφότου ο Δημοκρατικός αντίπαλός του Joe 
Biden σημείωσε ότι ο Ρεπουμπλικανός 
ενδέχεται να «κλέψει» και να αρνηθεί να 
αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο 
Fox News Channel, ο Trump διαβεβαίωσε: 
«Ασφαλώς, εάν δεν νικήσω, δεν θα νική-
σω. Αυτό που εννοώ, ξέρετε, είναι ότι θα 
συνεχίσω και θα κάνω άλλα πράγματα».

H “θορυβώδης” 
προσωπική ζωή

Η πολυτάραχη προσωπική ζωή του 
Προέδρου των ΗΠΑ μετρά δύο διαζύγια. 
Η πρώτη του σύζυγος, Ivana Trump, δού-
λευε ως μοντέλο όταν γνώρισε τον Trump. 
Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Απρίλιο 
του 1977 και ο γάμος τους κράτησε 14 
ολόκληρα χρόνια. Μαζί απέκτησαν τρία 
παιδιά (Ivanka Trump,  Eric Trump & 
Donald Trump Jr.). Σύμφωνα με το Vanity 
Fair, το διαζύγιο κόστισε στον Trump, 
$14 εκατομμύρια, ένα διαμερίσμα στο 
Plaza, ένα ακίνητο στο Connecticut με 
45 δωμάτια καθώς και πρόσβαση στο 
σπίτι του στη Florida, που χρησιμεύει 
επίσης ως ιδιωτική λέσχη.

Η επόμενη σύζυγος του Trump, ήταν 
η Marla Maples. Aφότου έκαναν σχέση, 
ο Τrump τής έκανε πρόταση γάμου τρία 
χρόνια αργότερα. Απο τον γάμο τους (1993) 
απέκτησαν μια κόρη, την Tiffany Trump. 
Ο γάμος τους κράτησε για 6 χρόνια. Το 
διαζύγιο με τη δεύτερη σύζυγό του τού 
κόστισε $2 εκατομμύρια.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στην τωρινή 
Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Melania. Η πρώτη 
επαφή μεταξύ τους έγινε σε ένα party κατά 
τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στη 
Νέα Υόρκη, το 1998.  Ο Trump πρότεινε 
στη Μελάνια να του δώσει τον αριθμό τη-
λεφώνου της, και αυτή αρχικά αρνήθηκε. 
Αυτό όμως άλλαξε και τελικά δέχτηκε. Ο 
Trump και η Melania παντρεύτηκαν το 
2005 και απέκτησαν τον Barron Trump. 
Η οικογένεια Trump έμενε εξαρχής στο 
πύργο Trump, αλλά λόγω της εκλογής του, 
ο Trump μετακόμισε στον Λευκό Οίκο και 
η σύζυγός του παρέμεινε στον πύργο μαζί 
με τον γιο της, έως ότου ολοκληρώσει τις 
σχολικές του υποχρεώσεις. Μάλιστα, σύμ-
φωνα με εκτενές ρεπορτάζ του VanityFair, 
η Melania δέχτηκε πιέσεις από τον σύζυγό 
της να μην κάνει άλλο παιδί.

Η Melania έχει δεχθεί δριμεία κριτική για 
τις στυλιστικές τις επιλογές. Στη συνάντηση των 
G7 στην Ιταλία, φόρεσε ένα Dolce&Gabbana 
Jacket, αξίας $51.500, ενώ σε συνάντηση 
που είχε με την Μichelle Obama στον 
λαχανόκηπό της, η Πρώτη Κυρία επέλεξε 
να φορέσει ένα πουκάμισο αξίας $1.380.

*Πηγή: economytoday.sigmalive.com



Δεδομένου ότι οι επιδημιολογικές 
συνθήκες θα το επιτρέπουν και  τα δια-
τάγματα της πολιτείας θα το καθιστούν 
πρακτικά εφικτό, το Cyprus Computer 
Society προγραμματίζει να διοργανώσει 
τον 4ο Παγκύπριο Διαγωνισμό Ρομπο-
τικής Robotex, που θα γίνει στις 15 Νο-
εμβρίου μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2020. 
Με συνδιοργανωτές το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και τον Οργανισμό Νεολαίας 
Κύπρου, το Robotex Cyprus επανέρχεται 
για τέταρτη  χρονιά με διαφορετική διορ-
γάνωση, προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα. Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα κατά της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού, και με στόχο τη μείωση της προσέλευσης συμμετεχόντων 
και επισκεπτών στον ίδιο χώρο και χρόνο, η διοργάνωση που φέτος θα έχει την ονο-
μασία Robotex Roadshow 2020 θα διεξαχθεί σε 4 διαφορετικές δραστηριότητες, ως 
ακολούθως: 15/11, Πάφος (Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος): Maze Solving, 22/11, 
Λεμεσός (Λύκειο Λινόπετρας): Line Following, 29/11, Λευκωσία ή Λάρνακα (θα 
ανακοινωθεί αργότερα): SUMO και 6/12 Μέσω διαδικτύου: Educational Robotics. 
Ο Παγκύπριος διαγωνισμός Robotex απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές και ενήλικες 
και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Οι νικήτριες ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν 
στο επόμενο Robotex International, από το οποίο οι περσινοί νικητές επέστρεψαν 
στην Κύπρο με σωρεία διακρίσεων!  Οι ενδιαφερόμενες ομάδες με τη βοήθεια προ-
πονητή-εκπαιδευτή καλούνται να δημιουργήσουν ρομπότ για να διαγωνιστούν στις  
τέσσερεις κατηγορίες προκλήσεων της διοργάνωσης,  χρησιμοποιώντας τις ρομποτικές 
πλατφόρμες Engino, Lego, Edison , Arduino. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας , Νίκου Αναστασιάδη, και εγκρίθηκε από 
το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και τον Ψηφιακό 
Πρωταθλητή. To Robotex Roadshow 2020 θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τη Cyta, 
που είναι διαχρονικός στρατηγικός συνεργάτης του CCS και την εταιρεία XM, που 
είναι technology partner. Στη διοργάνωση συμμετέχει, επίσης,  η Τράπεζα Κύπρου 
ως Youth Supporter,  η ΕΚΟ ως πλατινένιος χορηγός, το ΙδΕΚ  και το Πανεπιστήμιο 
Νεάπολις, ως χρυσοί χορηγοί και στηρίζουν δεκάδες άλλες επιχειρήσεις καθώς και 
όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που προσφέρουν υποτροφίες στους νικητές. Όσοι μα-
θητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ομάδα 
συμμετοχής μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.robotex.org.cy και να 
εγγραφούν μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2020. 

Πριν από 55 χρόνια ξεκίνη-
σε η δημιουργία των μπισκότων 
Frou-Frou Morning Coffee, με μια 
μαγική συνταγή που προοριζόταν 
για να «γράψει» με την ποιότητά 
της, μια μοναδική εμπειρία γεύ-
σης, μεγαλώνοντας ολόκληρες 
γενιές Κυπρίων. Όμως, πέρα από 
τη μοναδική μυστική συνταγή 
που φυλάσσεται επτασφράγιστη 
στα γραφεία της Frou-Frou, εκείνο που έμελλε να καθιερώσει τα Frou-Frou Morning 
Coffee ως το μπισκότο της Κύπρου ήταν, και συνεχίζει να είναι, η αγάπη και το μεράκι 
για την παραγωγή στον τόπο μας, ενός κορυφαίου και μοναδικού προϊόντος, διαχρονικά 
αντάξιου των προσδοκιών των καταναλωτών. Η αμφίδρομη αγάπη μεταξύ της μάρκας 
και των καταναλωτών αποτέλεσε τον πυρήνα της νέας επικοινωνιακής εκστρατείας που 
σχεδίασαν οι ομάδες του Marketing της Frou-Frou και της DDB, η οποία συμπυκνώνεται 
στο σποτ που πρόσφατα άρχισε να προβάλλεται στην τηλεόραση και στα social media. 
Στο σενάριο παρακολουθούμε μια ομάδα μαθητών να επισκέπτονται με ενθουσιασμό το 
εργοστάσιο της Frou-Frou για να παρακολουθήσουν και να γνωρίσουν την παραγωγή των 
Frou-Frou Morning Coffee από κοντά. Ο master baker τούς δείχνει το θησαυροφυλάκιο, 
στο οποίο είναι κλειδωμένη η μυστική συνταγή του Βασιλιά των μπισκότων. Η μικρή 
πρωταγωνίστρια, με τη «μαγική» παιδική της φαντασία, μπαίνει στο θησαυροφυλάκιο και 
ανακαλύπτει έκθαμβη ότι η μυστική συνταγή δεν είναι τίποτα άλλο από την αγάπη. Τόσο 
απλό και τόσο μεγάλο! Η παραγωγή του σεναρίου «Φτιαγμένα στην Κύπρο με συνταγή την 
Αγάπη» της Frou-Frou και της DDB, που επιμελήθηκε η Semio, εκτελέστηκε με τήρηση 
όλων των προδιαγραφών ασφαλείας και με διεθνείς προδιαγραφές κινηματογράφησης, 
μεταφέροντας στην οθόνη όλη τη μαγεία του σεναρίου και της παιδικής αθωότητας. Μια 
εμπειρία που η Frou-Frou ανυπομονεί να χαρίσει και πάλι στους μαθητές, με περιηγή-
σεις στο εργοστάσιο με το πέρας των ειδικών μέτρων για τον COVID 19. Μπορείτε να 
παρακολουθήσετε το σποτ εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=p0FNQ6WNA9M. 

Ως πρωτοπόρος στην κατηγορία των 
compact SUV, το Renault Captur από την 
ημέρα που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2013 
έχει πουλήσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο 
αυτοκίνητα σε 90 χώρες. Tο νέο Renault 
Captur είναι το απόλυτο compact SUV 
που ξεχωρίζει με την επιβλητική εμφά-
νιση, τους μεγάλους χώρους, τις δυναμι-
κές επιδόσεις και κάνει κάθε ταξίδι άνετο 
και ασφαλές. Κάτι που πιστοποιείται από την κορυφαία διάκριση των 5 αστεριών στις 
δοκιμές του EuroNCAP, τον ανεξάρτητο οργανισμό που αξιολογεί την ασφάλεια των 
νέων ευρωπαϊκών μοντέλων. Το νέο Captur, ένα από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα στην 
κατηγορία του, διαθέτει εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας στη βασική του έκδοση 
όπως το Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEBS), το Lane Departure 
Warning και το Lane Keep Assist. Επιπλέον, η βασική έκδοση εφοδιάζεται με πλούσιο 
εξοπλισμό όπως: φώτα LED, αισθητήρες βροχής, Cruise control, περιοριστής ταχύτητας 
και πολλά ακόμη που προσφέρουν μιαν απολαυστική οδηγική εμπειρία. Με 18.900 
ευρώ, αυτόματο και τον πιο εντυπωσιακό εξοπλισμό στην κατηγορία του, το νέο Renault 
Captur είναι το αυτοκίνητο που δίνει περισσότερα! Στους εκθεσιακούς χώρους της 
Renault, μέλος του Ομίλου Πηλακούτα, διατίθεται μια μεγάλη γκάμα επιλογών, βενζίνης 
και diesel, με ιδιαίτερα αποδοτικούς κινητήρες φιλικούς προς το περιβάλλον. Πάντα με 
την εγγύηση και την υποστήριξη του Ομίλου Πηλακούτα.

Η Leptos Estates, στο πλαίσιο της δι-
ατήρησης αλλά και της αναβάθμισης της 
εκπαίδευσης του προσωπικού της, διοργά-
νωσε σεμινάριο και περιήγηση των έργων 
της κυρίως για το προσωπικό του τμήματος 
Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων. Κατά την 
περιήγηση των έργων του Ομίλου Λεπτός, 
οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν 
τη μεγάλη πρόοδο των παραθαλάσσιων 
κυρίως αναπτύξεων στις περιοχές Κάτω 
Πάφου, Χλώρακας, Κισσόνεργας και του 
Κόλπου των Κοραλλίων. Αναφέρθηκε επίσης πόσο σημαντικός είναι ο σωστός επαγ-
γελματισμός στην προώθηση και πώληση των ακινήτων και πως οι συμμετέχοντες 
πρέπει να κατανοήσουν τις ανάγκες των πελατών και τη θετική αντιμετώπισή τους. Η 
Leptos Estates όπως και όλοι οι εμπλεκόμενοι στον τομέα ανάπτυξης γης και περιου-
σιών αναμένουν την πλήρη καταπολέμηση της πανδημίας, ώστε να είναι σε θέση να 
διοργανώσουν πολλά νέα σεμινάρια και ξεναγήσεις όσον αφορά τη στρατηγική στις 
Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ, ειδικά για θέματα υψηλής ομαδικής αποδοτικότητας.

Ένα νέο απολαυστικό επιδόρπιο στη Lidl Κύπρου
Νέα διαφήμιση για τα Frou-Frou Morning Coffee… 

Με συνταγή την Αγάπη!

Πετρολίνα: Ειδικές προσφορές σε λιπαντικά Eni
Η Πετρολίνα γι’ ακόμα μια χρονιά προ-

σφέρει εξαιρετικά ειδικές τιμές στα ανώτερης 
ποιότητας λιπαντικά Eni αποκλειστικά στα 
πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Με αγορά 
καυσίμων κίνησης αξίας €20 και άνω σε μια 
συναλλαγή, θα προσφέρεται ένα κουπόνι 
συμμετοχής, το οποίο παρέχει ειδικές τιμές 
για αγορά ή/και αλλαγή λαδιού στα τέσσερα 
ακόλουθα λιπαντικά και στις συσκευασίες 
1 λίτρου ή/και 4 λίτρων: eni i-Base 15W-
40 / €3,30 ανά λίτρο, eni i-Sint 10W-40 
/ €3,50 ανά λίτρο, eni i-Sint 5W-30 / €6,20 ανά λίτρο, eni i-Ride Scooter 2T/€5,50 ανά 
λίτρο. Η προωθητική ενέργεια διάρκειας ενός μήνα άρχισε στις 15 Σεπτεμβρίου και θα 
διαρκέσει μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Η εξαργύρωση των κουπονιών ισχύει μέχρι και τις 16 
Νοεμβρίου 2020. Η Πετρολίνα είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των λιπαντικών 
Εni στην Κύπρο για περισσότερα από 40 χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες αλλά και 
τους όρους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.petrolina.com.cy.

Το επιδόρπιο γιαουρτιού Quark 
με φρούτα βρίσκεται στα ράφια των 
καταστημάτων της Lidl Κύπρου, χα-
ρίζοντας στιγμές απόλαυσης όλες τις 
ώρες της ημέρας, ακόμη και μετά 
από κάθε γεύμα. Ξεχωρίζει για τον 
μοναδικό συνδυασμό θρεπτικής αξίας 
και απόλαυσης. Κυκλοφορεί σε τρεις 
υπέροχες γεύσεις, φράουλα, ροδάκινο 
και βατόμουρο, δημιουργώντας μιαν 
απρόσμενη δροσιστική εμπειρία, η οποία δεν σταματάει εδώ. Το επιδόρπιο γιαουρτιού 
Quark δίνει την κατάλληλη ενέργεια, που αναζητάς μέσα στην ημέρα για να ξεκινήσεις 
ευχάριστα, αφού είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και χαμηλά λιπαρά. Η βελούδινη υφή 
του, τα θρεπτικά συστατικά του και η υπέροχη γεύση του δημιουργούν το ιδανικό 
επιδόρπιο που θα σου χαρίσει ευεξία. Αναζητήστε το νέο επιδόρπιο γιαουρτιού Quark 
στην αγαπημένη σας γεύση στα καταστήματά Lidl Κύπρου. Για όλο το έτος 2020 θα 
προστίθενται νέοι κωδικοί στα ράφια στα καταστήματα της Lidl Κύπρου, ώστε όλοι οι 
πελάτες να γνωρίζουν συνεχώς νέα προϊόντα από την Κύπρο και το εξωτερικό. Στό-
χος της εταιρείας είναι να προσφέρει στο κυπριακό κοινό μία συνεχώς αυξανόμενη 
ποικιλία,  εξασφαλίζοντας πάντα υψηλή ποιότητα.

Νέο Renault Captur

Η Leptos Estates συνεχίζει να εκπαιδεύει
το προσωπικό της

20.09.2020

Η νέα συναρπαστική προσφορά της Emirates 
βοηθά τους φοιτητές να περάσουν περισσότερο 
χρόνο με την οικογένειά τους και να εξερευνήσουν 
όλον τον κόσμο κατά τη διάρκεια του έτους. Δείτε 
περισσότερα μέρη του κόσμου με φίλους κατά τη 
διάρκεια των ακαδημαϊκών διακοπών όλο το έτος, 
απολαμβάνοντας ειδικές εκπτώσεις στους ναύλους 
Οικονομικής και Επιχειρηματικής κλάσης, επιπλέον 
όριο αποσκευών πάνω από το επιτρεπόμενο και 
δωρεάν αλλαγή ημερομηνίας της κράτησής τους έως 7 ημέρες πριν από το ταξίδι. Επι-
πλέον, η οικογένεια και οι σύντροφοι των φοιτητών μπορούν επίσης να επωφεληθούν 
από αυτήν τη μοναδική προσφορά, αρκεί να συνοδεύονται από τον φοιτητή σε ένα από τα 
σκέλη του ταξιδιού. Εκατομμύρια φοιτητές έχουν επιλέξει να συνεχίσουν την εκπαίδευσή 
τους σε ιδρύματα εκτός της πατρίδας τους, και τα στοιχεία από το Ινστιτούτο Στατιστικής 
της UNESCO δείχνουν ότι ο αριθμός είναι συνεχώς αυξανόμενος καθώς οι νέοι γίνονται 
πιο ενημερωμένοι για τις επιλογές ταξιδιών και εκπαίδευσης. Πολλοί διεθνείς φοιτητές 
ταξιδεύουν επίσης κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους με τους φίλους τους ή για να 
αποκτήσουν νέες εμπειρίες. Τα εισιτήρια πρέπει να έχουν κλειστεί έως τις 31 Οκτωβρίου 
2020, χρησιμοποιώντας τον κωδικό προσφοράς STUDENT. Όλα τα εισιτήρια έχουν μέγι-
στη διάρκεια ισχύος 12 μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.emirates.com/studentoffer2020. Οι φοιτητές μπορούν 
να κερδίσουν μίλια για να εξαργυρώσουν πτήσεις, αναβαθμίσεις και μια σειρά από συ-
ναρπαστικές ανταμοιβές όταν εγγραφούν στο πρόγραμμα πίστης της Emirates Skywards.

 Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Νεάπολις Πάφου, με σκοπό την υλοποίηση 
της νέας ενδυναμωμένης μαθησιακής δια-
δικασίας, η οποία από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 συμπεριλαμβάνει την εικονική 
δίκη (ποινικό δίκαιο και ποινική δικονομία), 
την άσκηση προσομοίωσης (διεθνές δίκαιο), 
εξειδικευμένα σεμινάρια και υποστηρικτικά 
προς τους φοιτητές νομικά φροντιστήρια (εμπο-
ρικό δίκαιο, αστικό δίκαιο, δημόσιο δίκαιο) 
καθώς και ευρύτερες δημόσιες επιστημονικές 
συζητήσεις, ανακοινώνει τη συνεργασία με τους πιο κάτω διακεκριμένους  νομικούς, 
πανεπιστημιακούς δασκάλους, ανώτατους δικαστικούς και διεθνείς εμπειρογνώμονες (με 
αλφαβητική σειρά): Πάνος Γρηγορίου, Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Γιώργος Κρεμλής, Διευθυντής ε.τ. Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΕ, 
πρώην Στέλεχος Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΕ. Νικόλαος  Μαρκου-
λάκης, Αντιπρόεδρος ε.τ. του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γιάννης Μεταξάς, Αντιπρό-
εδρος της Académie Européenne Interdisciplinaire des Sciences, Επίτιμος Καθηγητής 
Πανεπιστημίων. Γιάννης Πανούσης, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Πρύτανης. Γρηγόρης Τσάλτας, Ομότιμος Καθηγητής 
Παντείου Πανεπιστημίου, πρώην Πρύτανης. Kατερίνα Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Αστικού 
Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Κώστας Χρυσόγονος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου 
Νομικής Σχολής  ΑΠΘ, πρώην Ευρωβουλευτής. Η παραπάνω επιστημονική ομάδα θα 
ενισχύσει το παρόν διδακτικό/ερευνητικό προσωπικό της Σχολής, υπό τον νέο Κοσμήτορα, 
Καθηγητή Στέλιο Περράκη, αποτελώντας εχέγγυο για υψηλού κύρους Νομικές Σπουδές.

Το έργο με τίτλο «Εθνικό Δασικό 
Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών 
αξιών και οικοσυστημικών υπηρεσιών» 
(iLIFE-TROODOS) φτάνει αισίως στο τέ-
λος του. Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο 
του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και έχει ως στόχο την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με 
τις φυσικές αξίες και τις οικοσυστημικές 
υπηρεσίες που παρέχει το Εθνικό Δασικό 
Πάρκο Τροόδους (ΕΔΠΤ), για τις οποίες 
εντάχθηκε στο Δίκτυο Natura 2000. Κατά 
τη διάρκεια των τριών ετών υλοποίησης 
του έργου έχουν επιτευχθεί τα πιο κάτω: 
• Υλοποιήθηκε για πρώτη φορά μια ολο-
κληρωμένη ενημερωτική εκστρατεία για 
την προώθηση της ευαισθητοποίησης 
του κοινού σχετικά με τη σημασία των 
φυσικών αξιών και των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών μιας περιοχής του Δικτύου 
Natura 2000. • Επιτεύχθηκε σημαντική 
συμβολή στην αλλαγή στάσης του κοινού 
προς το Δίκτυο Natura 2000. Συγκεκρι-
μένα: Αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων 

που γνωρίζουν το Δίκτυο. Αυξήθηκε ο 
αριθμός των ατόμων που θεωρούν ότι 
το Δίκτυο συμβάλλει στη διατήρηση 
του φυσικού περιβάλλοντος. Αυξήθηκε 
ο αριθμός των ατόμων που θεωρούν ότι 
το Δίκτυο επηρεάζει θετικά τα οικονο-
μικά συμφέροντα των ιδιοκτητών γης, 
ενώ παράλληλα μειώθηκε ο αριθμός των 
ατόμων που θεωρούν ότι τα συμφέροντά 
τους επηρεάζονται αρνητικά. Αυξήθηκε 
ο αριθμός των ατόμων που θεωρούν πως 
η τοπική κοινωνία της Κύπρου μπορεί 
να ωφεληθεί από το Δίκτυο. Αυξήθηκε 
ο αριθμός των ατόμων που γνωρίζουν τι 
εστί «οικοσυστημικές υπηρεσίες». • Για 
πρώτη φορά δημιουργήθηκαν σημεία 
ενημέρωσης επισκεπτών σε περιοχή 
του Δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο 
(στα Πλατάνια και στην Πλατεία Τροό-
δους), τα οποία περιλαμβάνουν οθόνες 
αφής για ενημέρωση των επισκεπτών καθ’ 
όλο το εικοσιτετράωρο. • Για πρώτη φορά 
παρέχονται διευκολύνσεις για άτομα με 
προβλήματα όρασης σε εκδρομικό χώρο. 

Συγκεκριμένα, στον εκδρομικό χώρο «Λι-
βάδι του Πασιά», μέσω μιας έξυπνης συ-
σκευής μπορούν να ακούσουν ένα ηχητικό 
απόσπασμα που αφορά στον χώρο όπου 
βρίσκονται και στο έργο iLIFE-TROODOS. 
Παρόμοιες διευκολύνσεις παρέχονται και 
στα δυο σημεία ενημέρωσης επισκεπτών, 
ενώ παράλληλα όλα είναι κατάλληλα για 
άτομα σε τροχοκάθισμα. • Δημιουργήθηκαν 
για πρώτη φορά εφαρμογές για έξυπνες 
συσκευές αποκλειστικά για περιοχή του 
Δικτύου Natura 2000 [εφαμογή «Troodos 
National Forest Park (iLIFE-TROODOS)» 
και εφαρμογή «iLIFE-TROODOS Treasure 
hunt»] και οι οποίες προσφέρουν τη δυνατό-
τητα για ενημέρωση και ψυχαγωγία. • Πέρα 
από την ενημέρωση του γενικού κοινού, 
το έργο iLIFE-TROODOS περιελάμβανε 
δράσεις/ εργαστήρια ενημέρωσης για τις 
τοπικές κοινότητες, για φορείς χάραξης 
πολιτικής και για ενδιαφερόμενους φο-
ρείς σχετικά με τις φυσικές αξίες και τις 
οικοσυστημικές υπηρεσίες του ΕΔΠΤ. • 
Ετοιμάστηκε και προβλήθηκε μεγάλος όγκος 

πληροφοριακού υλικού για τη σημασία του 
ΕΔΠΤ και το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί 
από τους αρμόδιους φορείς με σκοπό την 
προσέλκυση επισκεπτών στο ΕΔΠΤ. Πα-
ράλληλα, δημιουργήθηκαν τα κατάλληλα 
εργαλεία για μετριασμό των επιπτώσεων 
στο ενδεχόμενο μιας υπέρμετρης αύξη-
σης των επισκεπτών. • Υλοποιήθηκε με 
επιτυχία ένας διαγωνισμός φωτογραφίας 
με θέμα «Τρόοδος, Είναι στη Φύση Μας! 
Τα καλύτερα έργα παρουσιάστηκαν στο 
πλαίσιο μιας έκθεσης φωτογραφίας που 
ταξίδεψε για ένα χρόνο περίπου σε δη-
μοφιλή μέρη της Κύπρου. • Ετοιμάστηκε 
ένα ντοκιμαντέρ για το ΕΔΠΤ, τις φυσικές 
αξίες και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που 
παρέχει. Το ντοκιμαντέρ κάνει ιδιαίτερη 
μνεία στα χωριά της περιοχής και τους 
πετρόκτιστους οικισμούς, προωθώντας 
παράλληλα τα τοπικά φεστιβάλ και τα 
στοιχεία πολιτιστικού και θρησκευτικού 
ενδιαφέροντος. Περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 
έργου www.ilifetroodos.eu.

Η Emirates προσφέρει όλον τον χρόνο όφελος 
σε φοιτητές και τις οικογένειές τους

Τα σημαντικότερα επιτεύγματα του έργου iLIFE-TROODOS

Νομική Σχολή Νεάπολις: Συνεργάζεται με 
κορυφαίους πανεπιστημιακούς δασκάλους, 

ανώτατους δικαστικούς και εμπειρογνώμονες

Το αγαπημένο εστιατόριο της Λευκω-
σίας Fontana, του 5* ξενοδοχείου The 
Landmark Nicosia, ανοικτό καθημερινά 
τα μεσημέρια και έχοντας εμπλουτίσει 
το μενού με απολαυστικά πιάτα που 
αρμόζουν για μεσημεριανές συναντή-
σεις, δίνει έμφαση στην αναβάθμιση των 
business lunch breaks. Το μενού, με 
προσοχή στην άριστη τεχνική και στις 
υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, δημι-
ουργεί πιάτα με εντυπωσιακή εμφάνιση, 
πλούσια αρώματα και πρωτότυπους συνδυασμούς γαστρονομικών γεύσεων. Αποτελεί, 
σίγουρα, την ιδανική επιλογή για τις εταιρικές σας συναντήσεις και όχι μόνο, προσφέρο-
ντας συνδυασμούς γεύσεων που ικανοποιούν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς  πελάτες. 
Επιλέξετε, μεταξύ άλλων, δροσερές σαλάτες, επιλεγμένα κυρίως πιάτα και λαχταριστά 
επιδόρπια. Ο σεφ του ξενοδοχείου, Στέλιος Στυλιανού, μας προτείνει σαλάτα με ψητό 
κατσικίσιο τυρί, γευστικό ψητό φιλέτο λαβράκι, τρυφερά αρνίσια παϊδάκια σχάρας με 
φρέσκα αρωματικά και λαχανικά ατμού ή το ζουμερό βοδινό φιλέτο steak. Από γλυκά, 
και για όσους έχουν αδυναμία στη σοκολάτα, δοκιμάστε το Lava Κέικ με ζεστή σάλτα 
σοκολάτας και παγωτό βανίλιας. Κάντε τώρα και εσείς  την κράτησή σας στο εστιατόριο 
Fontana για ένα business lunch που θα καταπλήξει εσάς και τους συνεργάτες σας. Το 
εστιατόριο Fontana του 5* ξενοδοχείου The Landmark Nicosia λειτουργεί με όλες τις 
προδιαγραφές που προτρέπουν τα μέτρα προφύλαξης έναντι της πανδημίας COVID-19.

The Landmark Nicosia: Business Lunch
στο εστιατόριο Fontana

Robotex Roadshow 2020
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ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Λιασή Κατερίνα: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 
79 (έναντι εστιατορίου RANCHO), Λακατά-
μεια, τηλ.: 22384464, 22324314. 
Πατάτας Αντώνιος: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 
ΙΙΙ 33Γ (δίπλα από κατάστημα MANGO 
Μακαρίου), Λευκωσία, τηλ.: 22754644, 
22351030. 
Χατζηγεωργίου Ερρίκος: Λεωφ. Κυρηνείας 
132Γ (μεταξύ εκκλησίας Απ. Ανδρέα και Αγ. 
Νεκταρίου), Αγλαντζιά, τηλ.: 22338002, 
22330761. 
Γεωργίου Ελένη: Αγίου Παύλου 69 (κοντά 
στην εκκλησία Αγίου Παύλου, προς Άγιο 
Δομέτιο), Λευκωσία, τηλ.: 22781766, 
22773868. 
Γρηγορίου - ΠαρανήΜαρία: Προδρόμου 65 
Γ – Δ (έναντι Στρατοπέδου), Στρόβολος, τηλ.: 
22664750, 96777430. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Μακρίδου – Κλόκκου Κίκα: Μίλτωνος 66Α, 
Αγ. Σπυρίδωνας (πλησίον Plus Discount 
Market), Λεμεσός, τηλ.: 25712790, 
25746954. 
Παπαχριστοδούλου Αναστασία: Γκρόπιους 
& Βασ. Κων/νου Α’ 56 (έναντι Τσιρείου 

Δημοτικού), Λεμεσός, τηλ.: 25338363, 
25346494. 
Γρηγορίου Γρηγόρης: Κωστή Παλαμά 37Β 
(Άγιος Νεκτάριος,  βορείως Λανιτείου), 
Μέσα Γειτονιά, τηλ.: 25754111, 25566818. 
Παπαδόπουλος Φίλιππος: Γεωργίου Α΄ 83 
(έναντι Αστυνομίας Γερμασόγειας), Γερμα-
σόγεια, τηλ.: 25105282, 25750820. 

ΛΑΡΝΑΚΑ 
Σεργίου Ανδρέας: Αρχ. Μακαρίου 9 (πλή-
σιον Αστυνομικού Σταθμού Λάρνακας), 
Λάρνακα, τηλ.: 24623110, 24530445. 
Γεωργίου Λευτέρης: Λεωφ. Αγίων Αναργύ-
ρων 50 (πλησίον Τεχνικής Σχολής), Λάρνα-
κα, τηλ.: 24631390, 99533388. 

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

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ
Στυλιανού Στέλιος: Σωτήρας 7Α (έναντι Κλι-
νικής «Λητώ»), Παραλίμνι, τηλ.: 23812040, 
23744313. 

Φαρμακεία

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

Ιατροί

Γιορτή Αγίου Φωκά
Η Αθηένου γιορτάζει πανηγυρικά τον 

πολιούχο και προστάτη της, Άγιο Φωκά, 
στον ομώνυμο ιερό ναό της κωμόπολης.
Αύριο Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020, 
στις 6.00μ.μ., Μέγας Πανηγυρικός Αρχι-
ερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του 
Μητροπολίτη Τριμυθούντος Βαρνάβα.Την 
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020, στις 6.30π.μ., 
Όρθρος – Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία 
Λειτουργία προεξάρχοντος του Μητρο-
πολίτη Πάφου  Γεωργίου. Στις 6.00μ.μ. 
Μεθεόρτιος Εσπερινός και στις 7.15μ.μ. 
Παράκληση και Εγκώμια Αγίου Φωκά.

Έσοδα
Ο Νικόλας Λοΐζου και η Sunsets N Friends 

διενήργησαν παγκύπριο έρανο (Αρ.: Φ.Π 
06/2020), που εγκρίθηκε από το Υπουργείο 
Εσωτερικών. Ο σκοπός του εράνου ήταν η 
ενίσχυση της προσπάθειας επαναπατρισμού 
των Κυπρίων που είχαν αποκλειστεί στο 
εξωτερικό λόγω της πανδημίας covid-19. Ο 
παγκύπριος έρανος πραγματοποιήθηκε δια-
δικτυακά από τις 24/04/2020-09/07/2020, 
μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και η κατάθεση γινόταν σε ξεχωριστό λο-
γαριασμό αποκλειστικά για τον έρανο. Τα 
έσοδα ανήλθαν στα €670 και τα έξοδα στα 
€66,89. Θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, Δημήτρη 
Συλλούρη, στο Υφυπουργείο Τουρισμού 
και προς τον κόσμο για την προσφορά και 
τη στήριξή του.

Εργαστήρι
Εργαστήρι με τίτλο «Χτίζω την καριέ-

ρα μου εν καιρώ κρίσης»  διοργανώ-
νουν ο Δήμος Δερύνειας και το  Έργο 
YOUTHShare αύριο Δευτέρα, 21 Σε-
πτεμβρίου 2020, στις 6.00μ.μ., στο Κέντρο 
Ενηλίκων Δήμου Δερύνειας. Δηλώστε 
συμμετοχή: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeBwVZ6uubjqvTEDJ-

G n p g c f 8 i V B T F v g n 0 C m K 8 8 -
cMWMKvCMg/viewform?usp=sf_link 

Για πληροφορίες στο τηλ. 
+35722401530 ή και στο annamichael.
cardet@gmail.com

Γενική Συνέλευση - 
Εκλογική Επαρχιακών 
Συνδέσμων ΠΣΕΤ

 Τα μέλη του Επαρχιακού Συνδέσμου 
Ελεύθερης Αμμοχώστου του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Ευημερίας Τυφλών καλούνται 
να παραστούν στη γενική συνέλευση - 
εκλογική του Επαρχιακού Συνδέσμου 
Ελεύθερης Αμμοχώστου, που θα πραγ-
ματοποιηθεί τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρί-
ου 2020 και ώρα 6.30μ.μ., στο οίκημα 
ΠΣΕΤ Παραλιμνίου. Πληροφορίες στο 
τηλ. 22426969.

•Τα μέλη του Επαρχιακού Συνδέσμου 
Λεμεσού του Παγκύπριου Συνδέσμου Ευ-
ημερίας Τυφλών καλούνται να παραστούν 
στη γενική συνέλευση - εκλογική του 
Επαρχιακού Συνδέσμου Λεμεσού, που 
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη,  30 Σε-
πτεμβρίου 2020 και ώρα 4.30μ.μ., στο 
οίκημα ΠΣΕΤ Λεμεσού.  Πληροφορίες 
στο τηλ. 25581652. 

•Τα μέλη του Επαρχιακού Συνδέσμου 
Αμμοχώστου του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Ευημερίας Τυφλών καλούνται να παρα-
στούν στη γενική συνέλευση - εκλογική 
του Επαρχιακού Συνδέσμου Αμμοχώστου, 
που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 30 
Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10.00π.μ., στο 
οίκημα ΠΣΕΤ Λεμεσού.  Πληροφορίες 
στο τηλ. 25581652.

•Ο Επαρχιακός Σύνδεσμος Ευημερίας 
Τυφλών Λάρνακας ανακοινώνει ότι θα 
πραγματοποιήσει την Τρίτη, 22 Σεπτεμ-
βρίου 2020, στις 5.30μ.μ., στο οίκημα του 
Συνδέσμου, οδός Ουίλιαμ Ουιάρ 7, την 
ετήσια Γενική Εκλογική συνέλευση του 
Συνδέσμου.

Για άλλη μια φορά οι Κύπριοι πολίτες έδει-
ξαν το κοινωνικό τους πρόσωπο στηρίζοντας 
έμπρακτα την εκστρατεία συλλογής σχολικών 
ειδών των Υπεραγορών MAS με το σύνθημα 
«Μην τα πετάς. Χάρισέ τα», που πραγματοποι-
ήθηκε για όλον τον μήνα Αύγουστο. Η εν λόγω 
εκστρατεία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Υπεραγορών, 
με στόχο την κάλυψη καθημερινών σχολικών 
αναγκών παιδιών κάθε ηλικίας και πραγματοποιήθηκε σε όλες τις Υπεραγορές MAS 
παγκυπρίως. Από την εκστρατεία έχει συλλεχθεί μεγάλος αριθμός σε σχολικά ρούχα 
και παπούτσια, σχολικές τσάντες και γραφική ύλη, τα οποία είναι έτοιμα να χρησιμο-
ποιηθούν ξανά από παιδιά που τα έχουν ανάγκη για την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς 2020-2021. Όλα τα είδη από την περισυλλογή έχουν δοθεί στη φιλανθρωπική 
οργάνωση «Αγκαλιάζω με αγάπη», η οποία θα τα μοιράσει σε μαθητές όλων των ηλικιών. 
Οι Υπεραγορές MAS, με τη δράση αυτή, ενίσχυσαν για άλλη μια φορά τη δυναμική 
τους παρουσία στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας και απέδειξαν 
ξανά πως ενωμένοι όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια στον συνάνθρωπό 
μας με απλές πράξεις, αναδεικνύοντας το αίσθημα της αγάπης και της αλληλεγγύης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου ΔΙΑΣ Έμπας ενημερώνει το φίλαθλο 
κοινό της Πάφου και τους απανταχού φίλους τού βόλεϊ, αλλά και τους εκτιμητές 
του έργου και της δράσης του αείμνηστου Μιλόσεβιτς, ότι στις 4 Οκτωβρίου, ημέρα 
που θα τελεστεί το μνημόσυνό του, θα ακολουθήσει αιμοδοσία στη μνήμη του στην 
έδρα του σωματείου στο κλειστό γήπεδο του Λυκείου Αγίου Χαραλάμπους, στην 
Έμπα. Στόχος της αιμοδοσίας είναι αφενός η έμπρακτη στήριξη σε αποθέματα της 
Τράπεζας Αίματος του Κέντρου Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, αλλά και 
η υποχρέωση που αισθάνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου της Έμπας, 
το οποίο τελευταίο υπηρέτησε ο αείμνηστος Μιλόσεβιτς ως Τεχνικός Διευθυντής, 
να κρατήσει άσβεστη τη μνήμη του. Η αιμοδοσία είναι υπό την αιγίδα του ΚΟΑ και 
της ΚΟΠΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου βρίσκεται σε συνεννόηση με το 
Καραϊσκάκειο Ίδρυμα για να διοργανωθεί λήψη δειγμάτων για εξεύρεση συμβατού 
δότη μυελού των οστών για τη Νικολέτα Χρυσάνθου, από την Έμπα. 

ΔΙΑΣ Έμπας: Αιμοδοσία εις μνήμην

Υπεραγορές MAS: Ξεπέρασε κάθε προσδοκία
η εκστρατεία συλλογής σχολικών ειδών

20.09.2020

Ο Δήμαρχος Λεμεσού εγκαινίασε την Τετάρτη, 
16 Σεπτεμβρίου, τη λειτουργία του πρώτου  Park-
and-Ride, της κυκλικής διαδρομής του κέντρου 
της Λεμεσού, μιας υπηρεσίας που προσφέρεται 
από τον Δήμο σε συνεργασία με την Εταιρεία 
Λεωφορείων ΕΜΕΛ. Όπως δήλωσε ο κ. Νικο-
λαΐδης, οι πολίτες αποκτούν φθηνή και γρήγορη 
πρόσβαση στο κέντρο της πόλης, τονίζοντας ότι 
αυτή η μικρή κίνηση μπορεί ν’ αποτελέσει ένα 
μεγάλο άλμα για τις δημόσιες συγκοινωνίες στη 
Λεμεσό. Σε ώρες αιχμής κάθε 15 λεπτά θα μπορεί ο πολίτης να επιβιβάζεται σε ένα μικρό λεωφο-
ρείο, που σε 10 λεπτά θα τον κατεβάζει στο κέντρο της πόλης. Ο Δήμαρχος επιβιβάστηκε μαζί με 
δημοτικούς συμβούλους, εκπροσώπους του ΤΕΠΑΚ και δημοσιογράφους σε μικρό λεωφορείο 
(Shuttle-Bus-Service) της ΕΜΕΛ, πραγματοποιώντας την πρώτη διαδρομή του συστήματος. Τα 
επόμενα βήματα, όπως ανέφερε, είναι η προσθήκη ακόμα δύο χώρων στάθμευσης, ενός ανα-
τολικά (στον Εναέριο) και ενός Δυτικά (περιοχή Αγίου Αντωνίου). Με την έναρξη του πρώτου 
σταθμού το κοινό θα μπορεί να χρησιμοποιεί δωρεάν ως χώρο στάθμευσης το δημοτικό τεμάχιο 
«Επαμεινώντα». Από τον χώρο αυτό, οι πολίτες θα μπορούν να επιβιβάζονται στη νέα στάση που 
λειτουργεί ως μέρος της κυκλικής διαδρομής (Shuttle-Bus-Service) του κέντρου πόλης, με χρήση 
μικρών λεωφορείων. Με αγορά μηνιαίας κάρτας υπολογίζεται ότι το κόστος της διαδρομής θα 
είναι €0,80 σεντ την ημέρα για φοιτητές και €1,60 την ημέρα για εργαζόμενους. Σημειώνεται ότι 
για τους φοιτητές θα γίνει πρόταση του Δημάρχου προς τον Υπουργό Μεταφορών για μηδενικό 
κόμιστρο.  Η κυκλική διαδρομή διέρχεται από τα πιο κάτω σημεία: Βορείου Ηπείρου – Λεοντίου 
– Ναβαρίνου - Παλιό Λιμάνι - Αγίου Ανδρέου -  Σαριπόλου – Θεμιστοκλεόυς – Ανεξαρτησίας 
– Γλάδστωνος – Τζιαμούδα - Παλιό Νοσοκομείο. Η υπηρεσία της κυκλικής διαδρομής θα λει-
τουργεί Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 6.30 μέχρι τις 19.40. Η συχνότητα των λεωφορείων θα 
είναι περίπου κάθε 15 λεπτά.  Σημειώνεται ότι, με βάση τις ισχύουσες τιμές, το εισιτήριο για κάθε 
διαδρομή κοστίζει €1,50 για το κοινό και €0,75 για μαθητές, φοιτητές και συνταξιούχους, η δε 
μηνιαία κάρτα απεριόριστων διαδρομών κοστίζει €40,00 για το κοινό και €10,00 για μαθητές 
και €20,00 για φοιτητές και συνταξιούχους.

Φέτος συπληρώνονται 60 χρόνια από 
την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 
2020 σηματοδοτεί επίσης και 250 χρόνια 
από τη γέννηση του Ludwig van Beethoven. 
Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου γιορτάζει 
και τιμά την επέτειο της Ανεξαρτησίας της 
Κύπρου αλλά και τo έτος Beethoven με 
δύο «ηρωϊκά» έργα του μεγάλου συνθέτη, 
την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020, στο 
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας (Λεωφόρος 
Μουσείου 4), στις 8.30μ.μ., την 3η Συμφωνία 
και την Εισαγωγή Egmont. Γραμμένα και 
τα δύο στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, 
ταιριάζουν θαυμάσια στην περίσταση: η Εισαγωγή Egmont είναι εμπνευσμένη από 
την ηρωική αυτοθυσία του Ολλανδού Κόμη Εγκμόντ για την ανεξαρτησία  του έθνους 
του, ενώ η αριστουργηματική «Ηρωϊκή» Συμφωνία εξαίρει την ανθεκτικότητα του 
ανθρώπινου πνεύματος. L. v. Beethoven: Εισαγωγή Egmont, έργο 84, Συμφωνία αρ. 3 
σε Μι ύφεση μείζονα, έργο 55 («Ηρωϊκή»). Μαέστρος: Γιώργος Κουντούρης. Υποστη-
ρικτές: Δήμος Λευκωσίας. Με τη συνεισφορά του Ινστιτούτου Γκαίτε. Τιμές εισιτηρίων: 
€12, €7 (18-26 ετών, συνταξιούχοι), €5 (κάτω των 18). Προπώληση εισιτηρίων: Aπό 
την ιστοσελίδα www.cyso.org.cy, Ταμείο Θεάτρου Παλλάς κάθε Τετ: 16.00-19:.00. Δεν 
θα γίνεται προπώληση εισιτηρίων στα ταμεία των θεάτρων τη μέρα της συναυλίας. 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθε-
λοντισμού (ΠΣΣΕ), για 6η συνεχόμενη χρονιά, 
στήριξε με σχολικά είδη παιδιά ευάλωτων οικο-
γενειών ώστε να αρχίσουν τη σχολική χρονιά με 
χαρά και αισιοδοξία. Με τη σημαντική προσφορά 
διάφορων εταιρειών και πολιτών, το ΠΣΣΕ μέσω 
των Σωμάτων Εθελοντών του σε όλες τις επαρχίες, 
προσέφερε σχολικά είδη και δωροκουπόνια για 
την αγορά σχολικών ειδών σε 600 παιδιά ευάλω-
των οικογενειών.  Φέτος, λαμβάνοντας υπόψη τις 
συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού αλλά και των διaφόρων υγειονομικών μέτρων που εφαρμόζονται, η 
εκστρατεία υλοποιήθηκε κυρίως με εισφορές σε μορφή δωροκουπονιών για σχολικά 
είδη. Το ΠΣΣΕ εκφράζει ιδιαίτερες ευχαριστίες στην AlphaBank, την RCBBank και 
την εταιρεία Mallouppas&Papacostas για την προσφορά τους στην εκστρατεία. 

Το  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι εταίροι τού προγράμματος Erasmus+
ProADAS διοργανώνουν το τελικό συνέδριο παρουσίασης των αποτελεσμάτων,
αλλά και άλλων θεμάτων, που αφορούν την ενεργό γήρανση ατόμων τρίτης ηλικίας. 

Το συνέδριο.θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, μεταξύ των ωρών 15.00-
18.00. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν την ενεργό γήρανση από 
τις συμμετέχουσες χώρες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ProADAS. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις νέες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της υγείας καθώς και τις ανάγκες της τρίτης 
ηλικίας, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τόσο την ψυχική, 
κοινωνική και σωματική υγεία και ευημερία των ατόμων τρίτης ηλικίας, με στόχο την 
ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία. Το σεμινάριο απευθύνεται σε  λειτουργούς υγείας, 
νοσηλευτές, ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φοιτητές ανθρωπιστικών 
σπουδών ή επιστημών υγείας,  εκπαιδευτές ενηλίκων ή ατόμων πάνω των 60+ ετών. Η 
συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωση συμμετοχής:  https://forms.gle/PJzLrE68iYu2uzaa8 

Ο Δήμος Λεμεσού εγκαινίασε
την υπηρεσία “Park-and-Ride” 

«EROICA»:  Αφιέρωμα στην 60ή επέτειο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού στήριξε 600 παιδιά

 με τα απαραίτητα σχολικά

Διαδικτυακό Συνέδριο «Δεξιότητες
για  την Ενεργό  Γήρανση» 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου Iδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγ-
γραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέ-
ρον στα ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 1/Π/2809/2020
Πωλητής: Χρίστου Αχιλλέας, Αρχιμήδους 22, 2411 Δήμος Έγκωμης, Λευκωσία.
Αγοραστής: Sanicon Ltd, Χριστ. Σώζου 2, EiffelTower, 3ος όροφος, Διαμ./Γραφείο 3, 
1096 Λευκωσία.
Ακίνητα: (1) Αρ. Εγγραφής: 0/9358, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 20/40/0/17/5, Είδος Ακι-
νήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 5017τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: Λευκωσία, Μάμμαρη, Τοποθεσία: ΔΙ-
ΑΚΟΠΗ, Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 5/48, Ποσό Πώλησης: €300,00.(2) Αρ. Εγγραφής: 0/9517, 
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 0/2-220-386/6/214/7, Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 
986τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: Λευκωσία, Άγιοι Τριμιθιάς, Τοποθεσία: ΠΑΜΠΟΥΛΑ, Μεταβιβ. 
Μερίδιο στο Ακίν.: 1/8, Ποσό Πώλησης: €2000,00. (3) Αρ. Εγγραφής: 0/9357, Φύλλο/Σχέδ./
Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 21/33/0/237/5, Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 4014τ.μ., Γεωγραφική 
Περιοχή: Λευκωσία, Μάμμαρη, Τοποθεσία: ΠΕΥΚΟΣ, Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 5/48, Ποσό 
Πώλησης: €250,00.(4) Αρ. Εγγραφής: 0/9359, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 20/40/0/56/5, 
Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 10703τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: Λευκωσία, Μάμμαρη, Το-
ποθεσία: ΤΡΑΧΩΝΑΣ, Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 5/48, Ποσό Πώλησης: €500,00. (5) Αρ. Εγ-
γραφής: 0/10751, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 30/17/0/1138/5, Είδος Ακινήτου: Χωρά-
φι, Εμβαδόν: 7024τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: Λευκωσία, Άγιοι Τριμιθιάς, Μεταβιβ. Μερίδιο στο 
Ακίν.: 1/40, Ποσό Πώλησης: €600,00. (6) Αρ. Εγγραφής: 0/10752, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./
Κλίμ.: 0/2-220-385/6/324/7, Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 1656τ.μ., Γεωγραφική Περι-
οχή: Λευκωσία, Άγιοι Τριμιθιάς, Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/40, Ποσό Πώλησης: €600,00.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται να υπόκεινται σε ΦΠΑ, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνε-
ται στο ποσό πώλησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ  ΤΑΛΕΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΑΜΤ

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων (ΠΑΜΤ) του Πανεπιστημίου Κύπρου 
ανακοινώνει τη διάθεση αριθμού θέσεων για ένταξη νέων παιδιών ηλικίας 4-12 ετών, 
στις τάξεις των εγχόρδων οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας (βιολιού, βιόλας, βιολο-
ντσέλου και κοντραμπάσου), για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από γονείς/κηδεμόνες μπορεί να πραγματοποιηθεί μό-
νο σε ηλεκτρονική μορφή, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την αίτηση με τίτλο 
«Ένταξη στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων (ΠΑΜΤ) 2020-2021», η οποία 
βρίσκεται στον σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η Πα-
ρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14.00. 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στην παρα-
κάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: musict@ucy.ac.cy. 

TRUNK INVEST LIMITED
  (In Voluntary Liquidation)

Company No. 679006

Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of the BVI Business 
Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation.  The 
voluntary liquidation commenced on 14th day of September 2020.  The 
Liquidator is Andreas Panayiotou of 5 Esperidon Street, 4th Floor, 2001 
Strovolos, Nicosia Cyprus. 
Dated this 14th day of September 2020
Andreas Panayiotou

Παραχώρηση μiας Κρατικής Υποτροφίας για σπουδές διδα-
κτορικού επιπέδου στη Γαλλία, μέσω του Εθνικού Γαλλικού 

Οργανισμού Campus France για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21
Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου προκηρύσσει τη χορήγηση μίας (1) κρατικής 
υποτροφίας για διδακτορικές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας σε πολίτες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Η υποτροφία χρηματοδοτείται από την Κυβέρνηση της Δη-
μοκρατίας και παρέχεται μέσω του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού CAMPUS FRANCE.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Ανακοίνωση με αρ. 443 (απα-
ραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της Αίτησης) και τη σχετική Αίτηση με 
αρ. 109, από τα Γραφεία του Ιδρύματος στη Λευκωσία, ή από την Ιστοσελίδα του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy 
και να την παραδώσουν ή αποστείλουν (συστημένη) ή μέσω εταιρειών μεταφορών 
στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όρο-
φος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή, 
9 Οκτωβρίου 2020, ώρα 2.00 μ.μ.  Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε 
να αποταθείτε στο τηλ: 22456433 ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη δι-
εύθυνση info@ikyk.mof.gov.cy.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
17 Σεπτεμβρίου 2020

Σημαντική επιτυχία για την Αραδίππου αποτελεί η εκλογή του Δημάρχου της, 
Ευάγγελου Ευαγγελίδη, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Energy 
Cities.  Η Γενική Συνέλευση του Δικτύου, η οποία πραγματοποιήθηκε  μέσω τηλεδι-
άσκεψης, εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο, πέραν του κ. Ευαγγελίδη, 
συμμετέχουν Δήμαρχοι άλλων δέκα πόλεων, μεταξύ των οποίων, του Παρισιού, της 
Βαλένσια και της Χαϊδελβέργης. Τη Γενική Συνέλευση χαιρέτισε η Ευρωπαία Επί-
τροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Elisa Ferreira.

Επιτυχία για τον Δήμο Αραδίππου



Της Κυριακής

Απόψεις 28

Οι προκλήσεις της Τουρκίας στην 
ελληνική υφαλοκρηπίδα και στην 
αιγιαλίτιδα ζώνη και την ΑΟΖ 

της Κυπριακής Δημοκρατίας οδήγησαν, 
όπως ήταν φυσικό, Ελλάδα και Κύπρο 
να αναζητήσουν έμπρακτη αλληλεγγύη 
από την πολιτική μας οικογένεια, την Ε.Ε.

Η πρόσφατη κίνηση της Τουρκίας 
να αποσύρει το «Ορούτς-Ρέις» από την 
ελληνική υφαλοκρηπίδα εν όψει της συ-

νόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με 
διάφανο στόχο την αποφυγή κυρώσεων δεν 
πρέπει να οδηγήσει σε παραπλάνηση τις 
χώρες-μέλη της Ε.Ε. Πολύ περισσότερο που 
εξακολουθούν οι προκλητικές δηλώσεις 
Ερντογάν, Τσαβούσογλου, Ακάρ και άλλων 
Τούρκων αξιωματούχων για συνέχιση 
των παραβατικών τους δραστηριοτήτων, 
εγείροντας και αρπακτικές αξιώσεις για 
τα ελληνικά νησιά. Περαιτέρω, τα τουρ-
κικά σκάφη συνεχίζουν την παραβίαση 
της αιγιαλίτιδος ζώνης και της ΑΟΖ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα γίνει ανεκτός 
ο διαχωρισμός της Κύπρου από το κάδρο 
των παραβιάσεων; Και θα θεωρηθεί θεμιτή 
και επιτρεπτή η συνέχιση παραβίασης 
των κυριαρχικών της δικαιωμάτων;

Ως εκ τούτου η σύνοδος του Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου στις 24 και 25 Σε-
πτεμβρίου είναι κρίσιμη και καθοριστική 
ως προς την αντιμετώπιση της τουρκικής 
προκλητικότητας και απειλής εναντίον δύο 
κρατών-μελών της Ένωσης. Για να υπάρξει 
βέβαια δικαίωση των αιτημάτων και των 
προσδοκιών για λήψη συγκεκριμένων 
τιμωρητικών μέτρων από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, είναι αναγκαίο Κύπρος και 
Ελλάδα να τηρήσουν μια σθεναρή και 
διεκδικητική στάση, καθιστώντας σαφές 
στους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι δεν 
πρόκειται να συναινέσουμε σε εκπτώσεις 
και δεν θα στέρξουμε σε συναλλαγές ανα-
φορικά με την αντιμετώπιση  της τουρκικής 
παραβατικότητας. Ούτε θα συμφωνήσουμε 
σε αποδοχή του τουρκικού τακτικισμού.

Ήδη όλα τα τελευταία χρόνια επιδεί-

χθηκε μια ακατανόητη αιδήμων στάση  
από μέρους μας σε ό,τι αφορά την παρα-
βίαση από πλευράς Τουρκίας των ρητών 
υποχρεώσεων που της είχαν ανατεθεί 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από το 
2005. Να αναγνωρίσει την Κυπριακή 
Δημοκρατία, να επιτρέψει την ελεύθερη 
ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα από την Κύ-
προ, να τερματίσει την πρακτική άσκησης 
veto για συμμετοχή της σε διεθνείς και 
περιφερειακούς οργανισμούς και να 
συνεργαστεί για λύση του Κυπριακού 
στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και 
του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Από το 2005 έχουν περάσει 15 ολόκλη-
ρα χρόνια και η Ε.Ε. επιδεικνύει ανεπίτρε-
πτη και εξοργιστική ανοχή απέναντι στην 
κυνική και αυθάδη άρνηση της Τουρκίας 

να συμμορφωθεί με τις πιο πάνω ρητές 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 
Αυτή ακριβώς η ανοχή εξέθρεψε την κλι-
μάκωση της τουρκικής παραβατικότητας. 
Η Ε.Ε. ευρίσκεται τώρα ενώπιον μιας πραγ-
ματικής απειλής πολέμου εις βάρος δύο 
μελών της. Τα τεχνάσματα και οι μπλόφες 
της τελευταίας στιγμής από την Τουρκία 
δεν πρέπει να αποτρέψουν το χρέος της 
Ε.Ε. Και λεκτική αλληλεγγύη και καταδί-
κη χωρίς κυρώσεις που θα «πονέσουν» 
την Τουρκία θα είναι «έπεα πτερόεντα», 
που δεν θα την ενοχλήσουν και δεν θα 
την αποτρέψουν από τη συνέχιση των 
πειρατικών της ενεργειών.

Επί του προκειμένου είναι αναγκαίο να 
υπενθυμίσουμε ότι η Συνθήκη της Λισ-
σαβώνας στο κεφ. της Κοινής Πολιτικής 

Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) (5.1.2) 
θεσπίζει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, βάσει 
της οποίας όλα τα κράτη-μέλη υποχρε-
ούνται να παράσχουν βοήθεια σε ένα 
κράτος μέλος που δέχεται επίθεση. Ελ-
λάδα και Κύπρος ήδη δέχονται επίθεση 
με την παραβίαση της κυριαρχίας τους 
στα χωρικά τους ύδατα και στην ΑΟΖ  
-στην περίπτωση της Κύπρου- και στην 
υφαλοκρηπίδα τους - στην περίπτωση 
της Ελλάδας.

Συνεπώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου καλείται να 
εφαρμόσει τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας που 
προβλέπει η Συνθήκη της Λισσαβώνας 
χωρίς δισταγμούς, αναστολές και κοντό-
φθαλμους υπολογισμούς συμφερόντων.
*Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

Τ α πρόσφατα δημοσιεύματα του 
δικτύου Al Jazeera έχουν προκα-
λέσει μια ευρεία συζήτηση στο 

εσωτερικό της Κύπρου σε σχέση με το 
Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Ορι-
σμένες από τις περιπτώσεις που είδαν το 
φως της δημοσιότητας είναι όντως προ-
βληματικές και είναι λογικό να προκαλούν 
ανησυχία. Οι προβληματικές περιπτώσεις 
αφορούν αιτήσεις, οι οποίες κατατέθηκαν 
στο πλαίσιο του προγράμματος πριν από 
το τέλος του 2018, δηλαδή πριν από την 
αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου 
που διέπει το πρόγραμμα.

Φυσικά, η επισήμανση αυτή δεν μπορεί 
και δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία 
για τις αδυναμίες που παρουσίασε το πρό-
γραμμα στο παρελθόν. Αποτελεί ωστόσο 
σημείο αναφοράς για τις προσπάθειες 
που έγιναν από τότε για τη βελτίωσή του. 
Την ίδια ώρα, θεωρώ πως είναι χρήσιμο 
να σημειώσω ότι ο μεγαλύτερος αριθ-
μός των ονομάτων που δημοσιεύτηκαν 
αφορά πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, 
περιπτώσεις δηλαδή που δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως προβληματικές ούτε 
και να στοχοποιούν πρόσωπα απλώς  και 
μόνο λόγω της ιδιότητάς τους.

Σήμερα, πρέπει να κοιτάξουμε μπρο-
στά, να αξιολογήσουμε το σημερινό νο-
μοθετικό πλαίσιο και να βεβαιωθούμε ότι 
αυτό δεν επιτρέπει την επανεμφάνιση των 
αδυναμιών του παρελθόντος. Πρέπει να 
επικεντρώσουμε την ενέργειά μας στην 
αξιοποίηση αυτού του πολύτιμου εργαλείου 
που έχουμε στα χέρια μας και το οποίο 

είναι ικανό να βοηθήσει στην ανάκαμψη 
της κυπριακής οικονομίας. Το Κυπριακό 
Επενδυτικό Πρόγραμμα ξεκίνησε να εφαρ-
μόζεται το 2007 και έκτοτε έχει περάσει από 
διαδικασία αναθεώρησης επτά φορές. Σε 
κάθε στάδιο της διαδικασίας αναθεώρησης 
έχουν εισαχθεί σημαντικά στοιχεία ως προς 
την αυστηροποίηση των κριτηρίων και 
τη βελτίωση των διαδικασιών εξέτασης 
των αιτήσεων. Οι σημαντικότερες αλλαγές 
επήλθαν τον Φεβρουάριο του 2019 και 
ενισχύθηκαν πρόσφατα με την ψήφιση 
του σχετικού νομοθετικού πλαισίου από 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Όσον αφο-
ρά τις διαδικασίες ελέγχου, το νομοθετικό 
πλαίσιο προβλέπει την εφαρμογή μέτρων 
ελέγχου δέουσας επιμέλειας εάν και εφό-
σον οι επενδυτές πληρούν τα υπόλοιπα 
κριτήρια του προγράμματος. Όσον αφορά 
τα κριτήρια, οι αλλαγές ισχυροποιούν το 
πλαίσιο και προβλέπουν τον αποκλεισμό 
από το πρόγραμμα προσώπων και μελών 
της οικογένειάς τους στις περιπτώσεις όπου, 
μεταξύ άλλων:
• δεν κατέχουν εν ισχύι θεώρηση 

Schengen,
• καταζητούνται από την EUROPOL 

ή από την INTERPOL,
• έχουν καταδικαστεί ή υπόκεινται σε 

ποινική διερεύνηση για σοβαρό ποινικό 
αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης,
• έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών,
• έχει γίνει δέσμευση της περιουσίας 

τους εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,
• είναι πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, 

τα οποία κατέχουν πολιτειακό αξίωμα 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αί-
τησης ή κατείχαν πολιτειακό αξίωμα 
κατά τους αμέσως προηγούμενους δώ-
δεκα μήνες πριν από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης,
• συνδέονται ή συνδέονταν με οποιοδή-

ποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα, 
οργανισμό ή φορέα, στα οποία έχουν 
επιβληθεί περιοριστικά μέτρα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή έχουν επιβληθεί 
κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ή τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών

Μια άλλη πολύ σημαντική πρόνοια, που 
εισάγει το νέο νομοθετικό πλαίσιο, είναι η 
δυνατότητα που δίνεται στο Υπουργικού 
Συμβούλιο να προχωρεί σε ανάκληση της 
πολιτογράφησης στις περιπτώσεις όπου οι 
επενδυτές παύουν να πληρούν τα κριτή-
ρια που θέτει το πρόγραμμα. Παράλληλα, 
για σκοπούς καλύτερου ελέγχου, το νέο 
νομοθετικό πλαίσιο θεσμοθετεί την Επι-
τροπή Εποπτείας και Ελέγχου καθώς και 
τη Μονάδα Ελέγχου Πολιτογραφήσεων 
οι οποίες θα είναι επιφορτισμένες με την 
αποτελεσματική εφαρμογή των προνοιών 
του προγράμματος.

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, οι αλ-
λαγές που έχουν επέλθει στο Κυπριακό 
Επενδυτικό Πρόγραμμα τα τελευταία δύο 
χρόνια έχουν δημιουργήσει ένα σαφή και 
αυστηρό πλαίσιο κριτηρίων και διαδικα-
σιών, το οποίο είναι ικανό να αναχαιτίσει 
τις αδυναμίες του παρελθόντος. Έτσι, η 
δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί 
γύρω από το Κυπριακό Επενδυτικό Πρό-
γραμμα πρέπει να τοποθετηθεί σε μια πιο 
ορθολογική βάση. Πρώτον, γιατί κανείς δεν 
αμφισβητεί τη συμβολή του στην ανάπτυξη 
της κυπριακής οικονομίας και,  δεύτερον, 
γιατί η εσωτερική αντιπαράθεση, ειδικότερα 
τώρα που τα θέματα των κριτηρίων και 
των διαδικασιών έχουν λυθεί, συμβάλ-
λει αποκλειστικά στο αυτοροκάνισμα του 
προγράμματος και στη μεγέθυνση των 
αρνητικών επιπτώσεων που έχει υποστεί 
η εικόνα της χώρας μας.

*Νομικός

Περί της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας της Λισσαβώνας

Τα νέα κριτήρια ελέγχου του 
Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

Η παθητική στάση της ΕΕ απέ-
ναντι στις διαστάσεις που προ-
σλαμβάνει το μεταναστευτικό 

στην περιοχή της Κύπρου, αλλά και 
η ανικανότητα της Κυβέρνησης για 
έγκαιρη προετοιμασία και λειτουργία 
μηχανισμών αντίδρασης, μετατρέπουν 
το όλο ζήτημα σε ωρολογιακή βόμβα 
έτοιμη να εκραγεί.  Αν αναλογιστούμε 
πως σήμερα το 4% του πληθυσμού 
στο νησί μας είναι μετανάστες, εύκολα 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν 
πρόκειται για ένα ζήτημα που μπορούμε 
να συνεχίσουμε να κρύβουμε κάτω 
από το χαλί. Ακόμη κι αν δεν έγινε 
σωστός χειρισμός και σχεδιασμός από 
την αρχή, έστω και τώρα θα πρέπει να 
ληφθούν μέτρα πριν ξεφύγει εντελώς 
η κατάσταση. 

Κατανοούμε απόλυτα την ανθρωπι-
στική προσέγγιση της οποίας θα πρέπει 
να τυγχάνουν οικογένειες και γενικό-
τερα μετανάστες που αναγκάζονται να 

χρυσοπληρώσουν διακινητές για να 
γλιτώσουν από τις εχθροπραξίες σε 
εμπόλεμες ζώνες. Στην ίδια κατηγορία 
εντάσσονται και όσοι εγκαταλείπουν 
τα σπίτια τους για να σωθούν από 
εχθρικά και παράνομα καθεστώτα. 
Γι’ αυτούς, χωρίς καθυστέρηση, θα 
πρέπει να εξετάζονται αιτήσεις και να 
τους παραχωρείται άσυλο. Εκεί που 
χρειάζεται προσοχή είναι η εξέταση 
αιτήσεων κυρίως από άρρενες ηλικίας 
20 με 45 ετών, που ξεκάθαρα έρχονται 
στην Κύπρο με στόχο την παραμονή 
και την εργασία. Μάλιστα πρόκειται 
για μια κατηγορία ανθρώπων που, εν 
αναμονή της εξέτασης που υποβάλλουν, 
σε αρκετές περιπτώσεις πέφτουν θύ-
ματα επιτηδείων οι οποίοι αναζητούν 
«φτηνά» εργατικά χέρια. 

Εκ των πραγμάτων, για να ρυθμιστεί 
το ζητήματα, οι Αρχές θα πρέπει να στο-
χεύσουν στους διακινητές και σε όσους 
συμπατριώτες μας επιδιώκουν την πα-
ράνομη εργασία και την εκμετάλλευση 
των οικονομικών μεταναστών. Με την 
επιβολή πραγματικά βαριών ποινών, που 
θα πρέπει να είναι αποτρεπτικές, είναι δυ-
νατόν να περιοριστεί το ζήτημα. Η Κύπρος 
δεν θα πρέπει να θεωρείται ελκυστικός 
προορισμός λόγω της χαλαρότητας των 
μέτρων και της έλλειψης πραγματικής 

βούλησης για επιβολή του νόμου.  Εάν οι 
καθαρά οικονομικοί μετανάστες δεν θα 
μπορούν να “αποσβέσουν” την επένδυση 
που έκαναν πληρώνοντας διακινητές να 
τους φέρουν στην Κύπρο, απλώς δεν 
θα έρχονται γιατί δεν θα θεωρούν την 
Κύπρο ως “ελκυστικό” προορισμό.  

Ως ευνομούμενο κράτος της ΕΕ 
κάτω από την ομπρέλα του διεθνούς 
δικαίου, οφείλουμε να εργαζόμαστε 
συστηματικά κατά της παρανομίας, με 
απόλυτο σεβασμό στις πολιτικές που 
εφαρμόζονται στην Ευρώπη για τους 
μετανάστες. Επιπλέον, αυτό που θα πρέ-
πει να μας προβληματίσει ως κράτος, 
είναι η ενσωμάτωση των μεταναστών 
στην κυπριακή κοινωνία. Η κυβέρνηση 
έχει μέχρι σήμερα αποτύχει σε αυτόν 
τον τομέα, κάτι το οποίο σπρώχνει τους 
μετανάστες στην γκετοποίηση. 

Η κυπριακή κοινωνία και οικονομία 
δεν αντέχουν ερασιτεχνισμούς και προ-
σωρινές λύσεις σε κορυφαία ζητήματα. 
Η Κυβέρνηση οφείλει να ακολουθήσει 
μια ξεκάθαρη πολιτική, που θα εκπέμπει 
μια σοβαρή και υπεύθυνη εικόνα. Το 
μεταναστευτικό όντως μοιάζει με μια ωρο-
λογιακή βόμβα,  της οποίας θα πρέπει 
να φροντίσουμε να σταματήσουμε τον 
χρονοδιακόπτη.

 *Αντιπρόεδρος ΔΗΚΟ

Αχ, κυρ Μωυσή, να ’ξερες τι δρόμους 
άνοιξες πετώντας την εφημερίδα 
και το περιοδικό ΓΥΝΑΙΚΑ στη 

βεραντούλα. Για να βγει ξυπόλητο ένα 
πλασματάκι τόσο δα, πονεμένο, που έψα-
χνε ανάμεσα στα μαύρα μυρμηγκάκια τ’ 
όνειρό του.  Σαν να σ’ είχε μπροστά του, 
με τη μοτοσικλετούλα σου, πηγαίνοντας 
για τη συνάντηση στη Δημοσιογραφική 
Εστία. Πώς πέρασαν τα χρόνια!

Και κορίτσια, πού βρέθηκαν τόσα κορί-
τσια, νέες γυναίκες πια, μ’ αυτοπεποίθηση, 
που να ξέρουν τι σήμαινε κάποτε να ’σαι 
μόνη μεσ’ σ’ ένα μπουλούκι αντρών, νύχτα 
στη βάρδια, μες στη μυρωδιά του αντιμονί-
ου, μες στο ντάκα-ντούκα της λινοτυπικής 
νηστικιά, να ρουφάς απ’ τους μεγάλους 
δασκάλους, όσα δεν σου ’μαθε το πτυχίο 
απ’ την Αθήνα, εκείνων των καιρών. Για 
τη δημοσιογραφία, για την είδηση, για την 
ανατροπή, την επιβράβευση, για την κοι-
νωνία που την ονειρευόσουν καλύτερη, 
στον ύπνο και στον ξύπνιο σου. Αγώνας 
τότε που σε κορόιδευαν τι θες κορίτσι 

πράμα μες στους λύκους του σιναφιού. 
Που το αγάπησες, τ’ αγκάλιασες, πάλεψες 
για να γίνει κι εκείνο καλύτερο. Και να 
τώρα, μες στην πανδημία με τις κάμερες 
να τραβάνε, νέοι άνθρωποι ψάχνονται και 
ψάχνουν για τη ρημάδα την κοινωνία, που 
όσο κι αν άλλαξε στο καλύτερο, ναι, είν’ 
αλήθεια, σέρνει κι ένα μπόγο βρομιά και 
δυσωδία στην πλάτη. Έντυπος, ηλεκτρο-
νικός και διαδικτυακός τύπος σε κρίση 
μες στον ορυμαγδό που βρήκε τον τόπο. 
Υποστελέχωση πρώτο βήμα των επιχειρή-
σεων, δημοσιογράφοι είλωτες με εκπτώσεις 
αναγκαστικά. Αιτήματα στην εκδήλωση 
«απολαβές και συνθήκες ισάξιες με τον ρόλο 
και την αποστολή στο πολιτικο-κοινωνικό 
γίγνεσθαι, ελεύθερη και ανεμπόδιστη, χωρίς 
προσκόμματα και αιτιάσεις, ενάσκηση του 
ιερού και συνταγματικά κατοχυρωμένου 
δικαιώματος του συνδικαλίζεσθαι». Έπεσε 
ανεργία και πετσοκόψιμο στον κλάδο κι 
είναι πάνω από αναγκαίο να μετακυλιέται 
αναλογικά κάθε κέρδος και σ’ αυτούς που 
παράγουν ενημερωτικό υλικό, τους δημο-
σιογράφους. «Παρατυπίες, στρεβλώσεις 
και ετεροβαρείς αναγνώσεις μονίμως σε 
βάρος των εργαζομένων και προς όφελος 
των εργοδοτών», όπως κατατέθηκε από 
τον Πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών. 
Πολλές ενισχύσεις ζητά το όργανο των 
δημοσιογράφων, για μια καλύτερη κοι-

νωνία που και σε μας με δεκαετίες στην 
καμπούρα μας παραμένει όνειρο. Όχι 
τρανταχτό στον μεγάλο Νίκο Γκάτσο για 
τη φράση του στον Κεμάλ που ήθελε ν’ 
αλλάξει τον κόσμο, «αυτός ο κόσμος δεν θ’ 
αλλάξει ποτέ». Όχι,  κύριε Νίκο μας, όχι. Ο 
κόσμος αλλάζει και θ’ αλλάξει κι άλλο αν 
αφήσουμε ανενόχλητους τους ανθρώπους 
που βάζουν το ήθος, την εντιμότητα, την 
ειλικρίνεια, το τρίπτυχο των δημοσιογρά-
φων πάνω απ’ την όποια σκοπιμότητα. 
Στήριγμα χρειάζονται οι νέοι άνθρωποι 
που βγήκαν στο αγαπημένο σινάφι  με 
όπλα κι αξίες χιλιοδοκιμασμένες, που 
κι αν κάποτε χάνονται, πάντα κάτι μένει. 
Σ’ εμάς που παλιώσαμε, η μυρωδιά του 
χαρτιού είναι κομμάτι της ψυχής και της 
ζωής μας. Στην ηλεκτρονική εποχή μας 
άλλα πρωτεύουν μα κι εκεί, στο γυαλί, στον 
ήχο των ερτζιανών, ακόμα και με τα άθλια 
ελληνικά που επικρατούν, ας διεκδικούμε 
όλοι καλύτερο κόσμο. Πολεμώντας το ανέ-
ντιμο, το άδικο, τη σκοπιμότητα, τη μίζα, το 
ρουσφέτι. Ο καθένας έχει ρόλο σ’ αυτό. Μην 
πυροβολείτε τους δημοσιογράφους. Δεν 
φταίνε για τη βρομιά που σας σερβίρουν. 
Αντιδράστε και παλέψτε το για να ’χουμε 
πρώτα έναν καλύτερο Τύπο, καλύτερα 
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας κι ύστερα 
καλύτερο μέλλον γι’ αυτούς που έρχονται.

Μπορούμε. Όλοι μαζί μπορούμε!

Η ωρολογιακή βόμβα
του Μεταναστευτικού Μπορούμε, ναι μπορούμε

20.09.2020

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. 
ΟΜΗΡΟΥ*

Οι ασθενείς και όλοι οι δικαι-
ούχοι του Γε.Σ.Υ. πρέπει να 
διαφυλάξουμε το Γε.Σ.Υ. ως 

κόρην οφθαλμού. Το Γε.Σ.Υ. και τα 
μάτια μας, όπως είπε και κάποιος αρ-
χηγός για το κόμμα του. Και το Γε.Σ.Υ. 
είναι πολυτιμότερο από κάθε κόμμα 
και κάθε οργάνωση. Είναι για όλους 
η ασφάλειά μας στο θέμα της υγείας. 
Χωρίς το Γε.Σ.Υ. το πολύτιμο αγαθό 
της υγείας θα είναι απλησίαστο για τον 
περισσότερο κόσμο, μιας και η υγεία 
έχει εμπορευματοποιηθεί, όπως όλα 
τα αγαθά.

Το Γε.Σ.Υ. συναντά στον δρόμο του 
κακόβουλες τρικλοποδιές και πολλά 
εμπόδια. Οι μεγαλογιατροί που ήλεγχαν 
τον ΠΙΣ το πολέμησαν, για να αποτρέ-
ψουν την εφαρμογή του. Για μένα ήταν 
απαράδεκτη ηθικά και δεοντολογικά 
η θέση του ΠΙΣ. Έπρεπε το Δ.Σ. του να 
βρίσκεται στην πρώτη έπαλξη για την 
εφαρμογή και τη βελτίωση του Γε.Σ.Υ. Τα 
ηγετικά στελέχη του που διαφωνούσαν 
έντονα με την εφαρμογή του έπρεπε 
να παραιτηθούν και να οργανώσουν 
αγώνα για να εμποδίζουν την εφαρμογή 
του, αν πίστευαν ότι ήταν βλαπτικό, ή 
υποβάθμιζε τις υπηρεσίες υγείας. Δεν 
είναι δεοντολογικό ο ιατρικός σύλλογος 
μιας χώρας να είναι ο πρώτος πολέμιος 
του Γε.Σ.Υ., επικαλούμενος επιχειρήματα 
για την ποιότητα της ιατρικής και ιατρικά 

πρωτόκολλα, που ακόμα δεν κατάφεραν 
να τα δώσουν στον Ο.Α.Υ. Οι περισσό-
τεροι γιατροί άλλαξαν στρατόπεδο, όταν 
αντιλήφθηκαν ότι τα εισοδήματά τους 
δεν θα μειώνονταν, αλλά θα αυξάνονταν, 
όπως και αυξήθηκαν από τη συμμετοχή 
τους στο Γε.Σ.Υ. Έτσι πολλοί εντάχθηκαν 
στο Γε.Σ.Υ. για να το ξεζουμίσουν και 
να του δημιουργήσουν εμπόδια. Αν η 
ιατρική κοινότητα αγκάλιαζε με θέρμη 
το Γε.Σ.Υ. από την αρχή και αν μερικοί 
απέφευγαν το κεφαλοκλείδωμά του, 
σήμερα η επιτυχής και βελτιούμενη 
επιτυχία θα ήταν εξασφαλισμένη.

Με τη θέση μου αυτή θέλω να δια-
χωρίσω τη θέση πολλών εξαιρετικών 
γιατρών, που προτίμησαν να παραμείνουν 
εκτός  και να εξυπηρετούν την εκλεκτή 
τους πελατεία των υψηλών εισοδημάτων.

Το δεύτερο μεγάλο εμπόδιο στο 
Γε.Σ.Υ. προήλθε από την ηγεσία της 
συντεχνίας των γιατρών των δημόσιων 
νοσηλευτηρίων. Αυτοί είχαν για στόχο 
τους «τα καλά και συμφέροντα της δη-
μόσιας υπηρεσίας». Αγωνίστηκαν με 
πάθος και κατοχύρωσαν εκβιαστικά 
όλα «τα καλά και συμφέροντα», αλλά 
διατήρησαν όλα τα κακά και τη γνωστή 
εξυπηρέτηση της δημόσιας υπηρεσίας.

Θεωρώ ότι οι γιατροί, που πήραν το 
μεγάλο κομμάτι της πίτας του σφαιρικού 
προϋπολογισμού, πρέπει να σηκώσουν 
τα μανίκια και να εργαστούν ανάλογα 
για βελτίωση του συστήματος της δη-
μόσιας υγείας, για να κερδίσουν την 
εκτίμηση του κόσμου, όπως συμβαίνει 
με την πλειοψηφία των ικανότατων συ-
ναδέλφων τους. Διαφορετικά τα δημόσια 
νοσηλευτήρια θα μεταφερθούν από την 
αυτονόμηση στην ιδιωτικοποίηση και 
την παραχώρησή τους σε στρατηγικούς 

επενδυτές. Αυτή δεν θα είναι επιλογή, 
αλλά η μόνη λύση. Και την ευθύνη θα 
φέρουν οι γιατροί.

Ο Ο.Κ.Υπ.Υ. τώρα που «τέλειωσε» (αν 
τέλειωσε) με τα αιτήματα των γιατρών, 
πρέπει να εστιάσει την προσοχή και τις 
ενέργειές του στην αλλαγή νοοτροπίας 
των λειτουργών των δημόσιων νοση-
λευτηρίων. Εκεί επικρατεί ο παράξενος 
νόμος «οι ασθενείς πρέπει να ταλαι-
πωρούνται». Η προσπάθεια πρέπει να 
είναι οι ασθενείς να νιώθουν ότι επισκέ-
πτονται ιδιωτικό νοσηλευτήριο, χωρίς 
άχρηστη γραφειοκρατία και αχρείαστη 
καθυστέρηση.

Εμείς οι δικαιούχοι πρέπει να προ-
στατεύσουμε το μεγάλο επίτευγμα 
του Γε.Σ.Υ., να συνεργαστούμε για τη 
βελτίωσή του για να το παραδώσουμε 
στις επόμενες γενιές ως ένα αξιόλογο 
κοινωνικό επίτευγμα. Εμείς οι δικαι-
ούχοι του Γε.Σ.Υ. πρέπει να απαιτούμε 
ποιοτική και σωστή ιατρική περίθαλψη, 
αλλά να είμαστε φειδωλοί στην απαί-
τηση για αχρείαστες δωρεάν εξετάσεις, 
αναλύσεις, ακτινογραφίες, απεικονίσεις, 
τομογραφίες και δαπανηρές και όχι 
απαραίτητες εξετάσεις.

Υπάρχουν και πολλές αλλαγές που 
πρέπει να γίνουν στο Γε.Σ.Υ. και αφορούν 
την καθημερινή πρακτική εφαρμογής 
του Γε.Σ.Υ. Ο ΟΑΥ πρέπει να ζητήσει και 
να μελετήσει τις απόψεις όλων. Μέχρι 
τώρα ο ΟΑΥ βρισκόταν υπό εκβιασμό. 
Τώρα που το νερό μπήκε στο αυλάκι, 
ο ΟΑΥ πρέπει να επιδιώξει όλες τις 
βελτιώσεις που χρειάζεται το σύστη-
μα. Με γνώμονα πάντοτε την ποιοτική 
εξυπηρέτηση του δικαιούχου και τη 
διευκόλυνση σε όλες τις διαδικασίες 
και τα μέσα.

Το Γε.Σ.Υ. αντιμετωπίζει εμπόδια
και τρικλοποδιές

ΓΙΑΓΚΟΣ 
ΖΗΝΩΝΟΣ*

ΠΕΤΡΟΣ Θ. 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ*
ΑΛΕΚΑ  
ΓΡΑΒΑΡΗ-ΠΡΕΚΑ
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Τ ο εκπαιδευτικό σύστημα έχει 
περάσει από διάφορα στάδια 
σε σχέση με την «ειδική εκπαί-

δευση», για να φτάσουμε σήμερα να 
συζητάμε για ενιαία εκπαίδευση. Η ενιαία 
εκπαίδευση ως μια ενεργή και σύνθετη 
διαδικασία της σχολικής πραγματικό-
τητας, και κατ’ επέκτασιν της κοινωνίας, 
λειτουργεί προς όφελος και υπεράσπιση 
όλων των παιδιών σε μια προσπάθεια 
διασφάλισης των κεκτημένων τους δι-
καιωμάτων: προστασίας, παροχών και 
συμμετοχής.

Στις περιπτώσεις «ένταξης» των 
παιδιών που ανήκουν σε κοινωνικά 
μειονεκτικές ομάδες, συμπεριλαμ-
βανομένων των μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρί-
ες, η λειτουργία του υπάρχοντος εκπαι-
δευτικού συστήματος δεν δημιουργεί 
συνθήκες για ουσιαστική συμμετοχή 
τους στις σχολικές δραστηριότητες. Το 
σχολείο που ανταποκρίνεται κυρίως στον 
μέσο μαθητή και κύριο μέλημά του εί-
ναι η αποδοτικότητα, καθιστά πολλές 
φορές τους «διαφορετικούς» μαθητές 
απλούς παρατηρητές και η εμπλοκή 
τους στα σχολικά δρώμενα περιορίζεται 
στη φυσική τους παρουσία, αφού δεν 
υπάρχουν οι συνδέσεις που θα τους 
οδηγήσουν στην ενεργή συμμετοχή. 
Το ζητούμενο, όμως, σύμφωνα με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, δεν είναι η απλή 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, που από 
μόνης της δεν είναι εφικτή. Δεν είναι 
εφικτή γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν 
τα ίδια μέσα και τις ίδιες ικανότητες και 
άρα τα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν 
να αξιοποιήσουν την ισότιμη πρόσβαση 
(Παντελιάδου, 2007).

Ίσες ευκαιρίες έχουμε με την ανα-
γνώριση και τον σεβασμό της ιδιαιτε-
ρότητας του κάθε παιδιού. Σεβασμός 
σημαίνει αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων 

αυτών, εμπλουτίζοντας την εκπαιδευτική 
διαδικασία, που τις συμπεριλαμβάνει 
και  τους δίνει «χώρο» να αλληλοεπιδρά-
σουν θετικά μεταξύ τους. Σύμφωνα με 
την πιο πάνω παραδοχή, το σχολείο και 
η ευρύτερη κοινωνία αναγνωρίζουν τη 
διαφορά ως μια αξία και αντιμετωπίζουν 
τον κάθε μαθητή ως ισότιμο μέλος του 
σχολείου και τον κάθε πολίτη ως ισότι-
μο μέλος της κοινωνίας. Αναγνωρίζουν 
τη σημασία της αλληλεπίδρασης και 
υποστηρίζουν την πεποίθηση ότι όλοι 
μαθαίνουν από όλους. Έτσι, η εκπαίδευση 
αποτελεί ένα κοινωνικό αγαθό, στο οποίο 
όλοι δικαιούνται πρόσβαση στον βαθμό 
όμως που περιλαμβάνει και όχι απλώς 
ανέχεται τις διαφορετικές συνθήκες ζωής 
και ανάγκες που φέρνει μαζί του κάθε 
παιδί (Παντελιάδου, 2007).

Σε επίπεδο εκπαιδευτικής πρακτι-
κής οφείλουμε να καλλιεργούμε θετικές 
στάσεις προς τη διαφορετικότητα και να 
προωθούμε την αξία της συνύπαρξης 
και της αλληλεπίδρασης. Μια κοινή πα-
ραδοχή είναι ότι δεν αρκεί η συνύπαρξη 
των μαθητών για να προκύψουν οφέλη 
για όλους τους μαθητές, αλλά χρειάζεται 
προσεκτικός σχεδιασμός εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη 
των κοινωνικών δεξιοτήτων (Μαυροπού-
λου, 2007). Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την πορεία προς την ενιαία εκπαί-
δευση είναι ο σχεδιασμός κατάλληλων 
αναλυτικών προγραμμάτων, σχολικών 
εγχειριδίων, παιδαγωγικών πρακτικών 
και τρόπων αξιολόγησης που να αντα-
ποκρίνονται σε όλους τους μαθητές. 
Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, οι ίσες 
μαθησιακές ευκαιρίες παρέχονται με 
τη διαφοροποίηση/εξατομίκευση των 
σχολικών εργασιών και την ελευθερία 
που παρέχεται προς τους εκπαιδευτι-
κούς να επιλέξουν τους κατάλληλους 
στόχους για τον κάθε μαθητή.

Στον παρόν στάδιο, οι εκπαιδευτικοί 
του τόπου μας δεν έχουν στη διάθεσή 
τους ούτε αναλυτικά προγράμματα 
ούτε παιδαγωγικές πρακτικές που να 
προωθούν την ενιαία εκπαίδευση. Οι 
νύξεις που γίνονται για τα δικαιώμα-
τα των παιδιών παραμένουν σε θεω-
ρητικό επίπεδο και χωρίς πρακτικές 

εφαρμογές φαντάζουν ουτοπικές και 
χαώδεις. Η ευθύνη για ένα ευέλικτο και 
προσβάσιμο αναλυτικό πρόγραμμα για 
όλους τους μαθητές, η θεσμοθέτηση της 
διαφοροποίησης της διδασκαλίας και 
της αξιολόγησης και οι προσβάσιμες 
κτηριακές εγκαταστάσεις βαραίνουν 
το κράτος.  

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα χρει-
άζεται ριζικές αλλαγές αφού λειτουργεί 
αντίθετα με τις αρχές της ενιαίας εκπαί-
δευσης, αποκόπτοντας κάποιους μαθη-
τές από το σύνολο της τάξης τους. Έμφαση 
θα πρέπει να δοθεί στη συνδιδασκαλία 
δασκάλου τυπικής εκπαίδευσης και δα-
σκάλου ειδικής εκπαίδευσης, εφαρμό-
ζοντας τις αρχές της  διαφοροποίησης  
σε  επίπεδο  περιεχομένου,  προϊόντος,  
διαδικασίας  και  μαθησιακού περιβάλ-
λοντος, αλλά και τις αρχές του καθολικού 
σχεδιασμού στη μάθηση (Παντελιάδου 
& Φιλιππάτου, 2013).

Η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης 
στα παιδιά που ανήκουν σε μειονεκτι-
κές ομάδες και η ουσιαστική συμβο-
λή τους στη γενική τάξη μέσα από τις 
αναγκαίες διευθετήσεις δεν πρέπει να 
υπόκειται στην κρίση του κάθε εκπαι-
δευτικού, αλλά να είναι ρητή υποχρέωση 
όλων. Αυτό προϋποθέτει τη μείωση του 
αριθμού των παιδιών σε κάθε τμήμα, την 
ύπαρξη χρόνου συντονισμού μεταξύ 
των εκπαιδευτικών τυπικής και ειδικής 
εκπαίδευσης, την ανάπτυξη κοινωνικών 
και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μα-
θητών και την αξιολόγηση του γλωσ-
σικού τους επιπέδου.

Η ενιαία εκπαίδευση αναφέρεται σε 
μια εξελικτική πορεία, που φυσικά είναι 
αδύνατο να επιτευχθεί σε μια νύχτα. Κάθε 
πολίτης είναι συνυπεύθυνος όσον αφορά 
τις αντιλήψεις και την κουλτούρα που δι-
αμορφώνει, αυτό όμως δεν απαλλάσσει 
τους κρατικούς φορείς από τις ευθύνες 
τους. Χρειάζεται μια καλά μελετημένη 
στρατηγική, απαλλαγμένη από γενικό-
τητες, που να διασφαλίζει την επίτευξη 
των στόχων της βήμα προς βήμα από 
κάθε εμπλεκόμενο.   

*Εκπαιδευτικός Ειδικής Εκπαίδευσης, 
Μέλος Ε.Ε. ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 

Λευκωσίας 

Η προσχολική βαθμίδα, στη 
χώρα μας,  βρίσκεται πολύ συ-
χνά στο επίκεντρο μιας γόνιμης 

διαλεκτικής, ως προς τον ρόλο, τη θέση, τη 
λειτουργία, τη σημασία και την αναγκαιό-
τητά της. Η διαλεκτική αυτή υφαίνεται στον 
πυρήνα της προσχολικής βαθμίδας καθώς 
η ίδια τελεί υπό διαρκή εξέλιξη ως προς 
τις παιδαγωγικές της μεθόδους, αναδια-
μορφώνεται σε σχέση με το μαθησιακό της 
περιεχόμενο, ενδυναμώνεται με παιδα-
γωγικά άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό 
προσωπικό και θωρακίζεται, ναι μεν αργά 
αλλά σταθερά, με σύγχρονες κτηριακές 
εγκαταστάσεις.  

Το καλοκαίρι του ’18 έφερε στην 
επιφάνεια ενός καζανιού που κόχλαζε όχι 
μόνο τα αδύνατα σημεία του δημόσι-
ου εκπαιδευτικού οικοδομήματος αλλά 
και μια γενικότερη -ίσως μεγαλύτε-
ρη- αδυναμία που αφορά στην ευ-
ρύτερη πρόσληψη και αντιμετώπιση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τη 
σύγχρονη κυπριακή κοινή γνώμη. Η 
άγνοια και η ημιμάθεια είναι κακοί σύμ-
βουλοι και κρίνονται ως επικίνδυνες 
κινητήριες δυνάμεις, όταν ντύνονται τον 
μανδύα του ειδικού και εξάγουν αφο-
ριστικά συμπεράσματα σε τομείς που 
δεν κατέχουν. Όπως ήταν επακόλουθο, 
ο αφοριστικός καταιγισμός εκείνου του 
καλοκαιριού παρέσυρε στο πέρασμά του 
όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, χωρίς 
να παρακάμψει φυσικά την προσχολική.  

Η προσχολική, ως η βαθμίδα της 
δημόσιας εκπαίδευσης η οποία πρώτη 
υποδέχεται τον μαθητικό πληθυσμό, 
επιφορτίζεται πριν από κάθε άλλη βαθ-
μίδα αφενός με τις προσδοκίες ή την 
απαξίωση της κοινωνίας και αφετέρου 
με το βάρος της ευθύνης της πρώτης 
σχολικής εμπειρίας, αμφότερων γονέων 

και παιδιών, σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο 
του οποίου οι καρποί ωριμάζουν πολύ 
αργότερα. Τα δεδομένα αυτά καθιστούν 
δυστυχώς δύσκολο το εγχείρημά να απο-
δείξει κανείς και να πείσει ως προς την αξία 
της. Έχοντας τον πιο πάνω διττό κοινωνικό 
και παιδαγωγικό ρόλο και στηρίζοντας 
το εκπαιδευτικό οικοδόμημα στη βάση 
του, η προσχολική βαθμίδα χρήζει ιδιαί-
τερης προσοχής, σεβασμού και ενίσχυσης 
τόσο από την πολιτεία και την κοινωνία όσο 
και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό κόσμο 
που την συνθέτει και την εκπροσωπεί. Η 
Πολιτεία αναμένεται (και οφείλει) να επεν-
δύσει στη βάση της εκπαιδευτικής πυρα-
μίδας, η κοινωνία αναμένεται (και  είναι 
αναγκαίο) να (επι)μορφωθεί σφαιρικά σε 
σχέση με θέματα που άπτονται της προ-
σχολικής βαθμίδας και ο εκπαιδευτικός 
κόσμος αναμένεται (και πρέπει να έχει 
την εμπειρογνωμοσύνη) να εκπροσω-
πήσει, να αναδείξει και ενίοτε να πείσει 
ως προς την επιστημονικότητα τόσο του 
κλάδου όσο και της προσχολικής εκπαί-
δευσης εν γένει. Ο εκπαιδευτικός αυτός 
κλάδος, ως επιστημονικά καταρτισμένος 
κλάδος, απαντά στην αξίωση ότι κάθε στάδιο 
ανάπτυξης στη ζωή του ανθρώπου έχει 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες και 
-ανάλογα με αυτό το στάδιο- επιστήμονες, 
με κατάλληλη κατάρτιση, αναλαμβάνουν 
την εκπαίδευσή του. Επαγωγικά ο/η νηπια-
γωγός είναι καταρτισμένος/η επιστήμονας-
παιδαγωγός που απαντά στις εκπαιδευτι-
κές και ευρύτερες παιδαγωγικές ανάγκες 
των παιδιών συγκεκριμένου ηλικιακού 
εύρους (3-7 ετών), έχοντας ως στόχο την 
ολόπλευρη ανάπτυξή τους.  

Για να απαλύνουμε στη συλλογι-
κή εκπαιδευτική μνήμη τις τραυματικές 
εμπειρίες του καλοκαιριού του ’18, για να 
ενισχύσουμε μια κοινωνία, η οποία αγω-
νιά για το εκπαιδευτικό μέλλον της νέας 
γενιάς -αλλά αγνοεί την ουσία του πυρήνα 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας- και για 
να ενισχύσουμε το δημόσιο εκπαιδευτικό 
οικοδόμημα στη βάση του, ώστε να έχει 
γερά θεμέλια στις μετέπειτα στοχοθεσίες 
του, είναι αναγκαίο η προσχολική εκπαί-

δευση η οποία αποτελεί επιστημονικά 
καταρτισμένη βαθμίδα να αναγνωρισθεί 
και να λειτουργήσει ως τέτοια. Αυτό που 
χρειάζεται η δημόσια προσχολική εκ-
παίδευση ειδικότερα και η ευρύτερη 
δημόσια εκπαίδευση γενικότερα, είναι:

Α) Την επίσημη στήριξη, η οποία δεν θα 
αρκείται σε λόγια αλλά θα επεκτείνεται σε 
έργα. Μια εκπαιδευτική πολιτική, η οποία 
θα στοχεύει να ενισχύσει στη βάση της 
επένδυσης (ποσοτικής και ποιοτικής) την 
επαγγελματική μάθηση του εκπαιδευτι-
κού, αναδεικνύοντάς τον ως επιστήμονα.

Β) Τη δράση και αντίδραση του εκπαι-
δευτικού κόσμου με αφετηρία την επιστη-
μονικότητα  και την εμπειρογνωμοσύνη 
του. Ενός εκπαιδευτικού κόσμου που δεν 
εφησυχάζει, αλλά επιζητά την επαγγελ-
ματική και ακαδημαϊκή εξέλιξή του, στη 
βάση εσωτερικών κινητήριων δυνάμεων 
και εξωτερικών διευκολύνσεων (Πολιτεία), 
που έχουν ως κύριο και τελικό αποδέκτη 
το παιδί και κατ’ επέκτασιν την ευρύτερη 
κοινωνία. 

Το καλοκαίρι του ’18 αποζητά την 
αποθεραπεία του στη σύζευξη πολιτεί-
ας-κοινωνίας και παιδείας. Μια σύζευξη, 
η οποία αποτελεί συλλογική απαίτηση 
και αναφαίρετο συλλογικό δικαίωμα, με 
αφετηρία την επένδυση στην προσχολική 
εκπαίδευση. Εάν είναι η παιδεία υπέρτατο 
συλλογικό αγαθό και δικαίωμα, τότε η ποι-
οτική προσχολική εκπαίδευση, στη βάση 
της επιστημονικότητάς της, επιβάλλεται 
να οριστεί ως το πρώτο δικαίωμα και η 
πρώτη απαίτηση κοινωνίας και πολιτείας. 
Μόνο τότε το «παιχνίδι» μας θα λογίζεται 
εκπαίδευση και όχι φύλαξη και η επιστη-
μονικά αναγνωρισμένη παιδαγωγική μας 
ιδιότητα θα μας επιτρέπει -η καλύτερα 
θα μας επιβάλλει- να «παίζουμε», απο-
ζητώντας τη σχέση και τη σύμπνοια με 
τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού (1989) και τις ολόπλευρες 
ανάγκες ανάπτυξης του μαθητικού πλη-
θυσμού μας (Α.Π. Προσχολικής, 2019), 
ακόμα και σε περιστάσεις πανδημίας.

 *Νηπιαγωγός, Μέλος Ε.Ε. ΠΑΔΕΔ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Λευκωσίας 

Ε πειδή μετά τη δραστηριοποίηση 
των τουρκικών «πειρατικών γε-
ωτρυπάνων» - ως θα τα ονόμαζα 

- στην αιγιαλίτιδα και υφαλοκρηπίδα της 
Ελλάδας και της κυπριακής ΑΟΖ αλλά και 
αργότερα στη Μαύρη Θάλασσα (Εύξεινο 
Πόντο), όπου οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι 
ανακάλυψαν μεγάλες ποσότητες φυσικού 
αερίου, τα ΜΜΕ κάνουν χρήση πολλών 
λέξεων αλλά και ορισμών, θεώρησα καλό 
να εγκύψω στην ερμηνεία τους για να 
γνωρίσει ο απλός άνθρωπος την πραγ-
ματική σημασία τους.

Άντλησα λοιπόν τις πληροφορίες μου 
από το διαδίκτυο αλλά και από ελληνικά 
και ξένα λεξικά και ιδού λοιπόν μερικές 
από αυτές τις ερμηνείες. 

Αιγιαλίτιδα ζώνη: Είναι το ίδιο με 
τον όρο Χωρικά Ύδατα: πρόκειται για 
τη θαλάσσια περιοχή που περιβάλλει το 
έδαφος (ηπειρωτικό και νησιωτικό) ενός 
κράτους. Το πλάτος της δεν μπορεί να 
ξεπερνά τα 12 ναυτικά μίλια. Στην έννοια 
του νησιού περιλαμβάνονται οι νησίδες  
και οι βραχονησίδες. Στη ζώνη αυτή το 
κράτος ασκεί πλήρη κυριαρχία, η οποία 
επεκτείνεται στον εναέριο χώρο πάνω από 
αυτήν, στο βυθό και στο υπέδαφός της.

Υφαλοκρηπίδα: Είναι τμήμα του πα-
ράκτιου βυθού της θάλασσας. Ο ορισμός 
της κατά την Ωκεανογραφία είναι το τμήμα 
το οποίο αποτελεί την ομαλή προέκταση 
της ακτής κάτω από την επιφάνεια της 
θάλασσας ώς το σημείο στο οποίο αυτή 

διακόπτεται απότομα. Η υφαλοκρηπίδα 
διακόπτεται εκεί όπου ο βυθός αποκτά 
απότομη κλίση 30°-45º. Το τμήμα με την 
απότομη κλίση ονομάζεται υφαλοπρανές. 
Το πλάτος της υφαλοκρηπίδας ποικίλ-
λει ανάλογα με τη μορφολογία της κάθε 
περιοχής. Στη βάση του υφαλοπρανούς 
βρίσκεται το ηπειρωτικό ανύψωμα και 
από τα 2.500 μ. βάθος και πέρα αρχίζει 
η ωκεάνια άβυσσος. Υφαλοκρηπίδα, 
υφαλοπρανές και ηπειρωτικό ανύψωμα 
συναποτελούν το υφαλοπλαίσιο.

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ): 
Σύμφωνα με τη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ 
περί Δικαίου της Θάλασσας (1982), η Απο-
κλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) θεω-
ρείται η θαλάσσια έκταση, εντός της οποίας 
ένα κράτος έχει δικαίωμα έρευνας ή άλλης 
εκμετάλλευσης των θαλασσίων πόρων, 
συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής 
ενέργειας από το νερό και τον άνεμο. Εκτεί-

νεται πέραν των χωρικών υδάτων μιας 
χώρας (συνήθως 12 ναυτικά μίλια) στα 
200 ναυτικά μίλια από την ακτογραμμή. Η 
χρήση του όρου μπορεί να περιλαμβάνει 
την υφαλοκρηπίδα ονομαστικά και μόνο. 
Σε επίπεδο ουσίας δικαίου και συνεπαγό-
μενων δικαιωμάτων είναι δύο διαφορετικές 
ζώνες. Η ΑΟΖ δεν συμπεριλαμβάνει τα 
χωρικά ύδατα, ούτε και την υφαλοκρηπίδα 
πέραν των 200 ν.μ. Η διαφορά χωρικών 
υδάτων και ΑΟΖ είναι πως τα χωρικά ύδατα 
αφορούν σε πλήρη κυριαρχία, ενώ η ΑΟΖ 
αποτελεί απλό «κυριαρχικό δικαίωμα», 
το οποίο αναφέρεται στη δικαιοδοσία του 
παράκτιου κράτους μέχρι και κάτω από 
την επιφάνεια της θάλασσας. Η επιφάνεια 
είναι διεθνή ύδατα.

NAVTEX: (NAVigational TEleX, επί-
σης Navtex ή NavTex), είναι μια διεθνής 
αυτοματοποιημένη υπηρεσία άμεσης 
εκτύπωσης μεσαίας συχνότητας για τη 

διάδοση προειδοποιήσεων και προβλέψε-
ων πλοήγησης και μετεωρολογίας, καθώς 
και επειγουσών πληροφοριών για την 
ασφάλεια στη θάλασσα (MSI) σε πλοία.

Το NAVTEX αναπτύχθηκε για να πα-
ρέχει έναν χαμηλού κόστους, απλό και 
αυτοματοποιημένο τρόπο λήψης αυτών 
των πληροφοριών σε πλοία στη θάλασ-
σα εντός περίπου 370 χιλιομέτρων (200 
ναυτικά μίλια) από την ακτή. Οι χρήστες 
δεν χρεώνονται για τη λήψη εκπομπών 
NAVTEX, καθώς οι μεταδόσεις συνήθως 
μεταδίδονται από την Εθνική Αρχή Καιρού 
(Ιταλία) ή το Ναυτικό ή την Ακτοφυλα-
κή (όπως στις ΗΠΑ) ή την εθνική Αρχή 
πλοήγησης (Καναδάς).

Όταν τα μηνύματα περιέχουν προ-
βλέψεις καιρού, χρησιμοποιείται μια 
συντομευμένη μορφή πολύ παρόμοια 
με την πρόβλεψη καιρού ναυσιπλοΐας.

Το NAVTEX αποτελεί συστατικό στοι-

χείο της Παγκόσμιας Υπηρεσίας Προει-
δοποίησης Πλοήγησης (WWNWS) του 
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού/Δι-
εθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού. Το 
NAVTEX είναι επίσης σημαντικό στοιχείο 
του Παγκόσμιου Συστήματος Ασφάλειας 
Θαλάσσιων Κινδύνων (GMDSS). Σύμ-
φωνα με τη Σύμβαση SOLAS, ορισμένες 
κατηγορίες σκαφών πρέπει να φέρουν το 
NAVTEX, από την 1η Αυγούστου 1993.

Τελικά θα ήθελα να αναφερθώ σε 
όσους έχουν την ψευδαίσθηση ότι η 
Τουρκία θα εφαρμόσει οποιεσδήποτε 
αποφάσεις ή ψηφίσματα του ΟΗΕ που 
αφορούν το Κυπριακό ή θα συμμορφωθεί 
προς τυχόν κυρώσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Αιθίοπα λευκαίνουν.

Η Τουρκία μόνο μια γλώσσα κατα-
λαβαίνει. Αυτήν της δυνάμεως και της 
ισχύος.

 *Πρώην συνδικαλιστής

Ενιαία Εκπαίδευση, ευθύνη όλων  Προδημοτική: Με αφετηρία
το καλοκαίρι του 2018
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ΝΙΚΟΛΙΝΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ*

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*

Απολύτως απαραίτητο, ορθό και 
αναγκαίο να εγείρει συνεχώς με 
κάθε ευκαιρία η Κυπριακή Δημο-

κρατία το ζήτημα, για τις νέες παράνομες και 
επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας πέρα από 
την ΑΟΖ, για ό,τι αφορά την πόλη αλλά και 
τα ατομικά δικαιώματα της Αμμοχώστου.

Η συστηματικά προωθούμενη από 
αρκετού χρόνου βουλιμία της Τουρκίας 
σε βάρος και της Αμμοχώστου επιβάλ-
λει όπως η χώρα μας, ως πλήρες μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτήσει από 
τους εταίρους της να αξιώσουν χάριν των 
αρχών και αξιών της, να καταδικαστεί η 
Τουρκία. Όχι όμως μόνο για την επέκταση 
της παράνομης επικυριαρχίας της στη Κυ-
πριακή ΑΟΖ αντίθετα στο Διεθνές Δίκαιο 
της θάλασσας και το ευρύτερο Εθιμικό 
Διεθνές Δίκαιο. Υπάρχει και άρα πρέπει 
να καταγγελθεί παράλληλα και η συνεχι-
ζόμενη σε βάρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας παράνομη στρατιωτική κατοχή, 
δημογραφική αλλοίωση και εποικισμός, 
θέση και αξίωση αντικατοχική, που χά-
ριν κατευνασμού της Τουρκίας έπαυσε 
από χρόνια να είναι η διεκδίκησή μας, ως 
επιβάλλει το Διεθνές δίκαιο και η τέταρτη 
διακρατική απόφαση του ΕΔΑΔ μεταξύ 
Κυπριακής Δημοκρατίας και Τουρκίας. 
Η Τουρκία επικαλείται την ιδιότητα εγ-
γυήτριας κατά τις συμφωνίες Ζυρίχης / 

Λονδίνου, ενώ αντιφατικά διακηρύσσει 
ταυτόχρονα ότι δεν αναγνωρίζει ένα Κρά-
τος-Μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Απλώς αυτό «ταιριάζει» με τα 
σχέδιά της κατά της χώρας μας. Ας μην 
τη διευκολύνουμε άλλο. Τα σύνορά μας 
είναι η Κερύνεια. Το «ξεχασμένο» ζήτη-
μα της παράνομης στρατιωτικής κατοχής 
του 37% περίπου του εδάφους με όλα 
τα παρεπόμενα των άλλων επεκτατικών 
βλέψεων της Τουρκίας, επιβάλλεται και 
πρέπει να είναι κύριο και μόνιμο επίσης 
θέμα διεκδίκησης ενώπιον της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όπως και η ΑΟΖ. Είναι διαφορά, 
ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου, που 
προέκυψε και συνεχίζει απαράδεκτα και 
διαχρονικά, από το 1974.

 Κάποιοι, μας υποδεικνύουν ότι ήδη 
η διαφορά στο Αιγαίο θα αχθεί σε συ-
νομιλίες αντί να τιμωρηθεί η παραβιά-

ζουσα το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο 
της θάλασσας Τουρκία, συνεπώς είναι 
μάταιο να προσπαθείτε να αναμείξετε τα 
όσα, από το 1974, παράνομα διαμόρ-
φωσε η Τουρκία σε βάρος της Κύπρου, 
«τετελεσμένα». Θα μας υποδείξουν και 
πάλι να μη διαταράξουμε τις προσπάθειες 
κατευνασμού για ό,τι αφορά το Κυπρι-
ακό, για να υπάρξουν συνομιλίες για το 
Αιγαίο και μια νέα «πενταμερής» στην 
Ελβετία, αντί της πλήρους εφαρμογής 
του διεθνούς δικαίου.

Θα είμεθα άξιοι της μοίρας μας εάν 
δεν εγερθεί ξεκάθαρα σ’ όλη την έκτασή 
του το πρόβλημα, όχι μόνο ως παράνομη 
εισβολή στην ΑΟΖ μας και ανατροπή των 
ψηφισμάτων για την Αμμόχωστο, αλλά 
ως ένα ευρύτερο και διαρκές ζήτημα 
παραβίασης του διεθνούς δικαίου που 
συνεχίζει από το 1974, μάλιστα, παρά 

την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Πρέπει να εγερθεί και να υιοθετηθεί ως 
ζήτημα που αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και την εδαφική της κυριαρχία 
και ακεραιότητα.

Δεν έγινε, παρά τις συγκυρίες, ξεκάθαρο 
προς τους εταίρους μας ότι η Τουρκία 
οφείλει να εγκαταλείψει την απαράδεκτη 
θέση περί εκλιπούσης δήθεν Κυπρια-
κής Δημοκρατίας και τη λεγόμενη μη 
αναγνώριση ενός Κράτους-Μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ψηφίσματα του 
ΟΗΕ δεν καθόρισαν μόνο (κατά τις δικές 
μας υποχωρήσεις) ότι η λύση θα είναι 
μετεξέλιξη σε Ομοσπονδία! Κυρίως καταδί-
κασαν την εισβολή, τη στρατιωτική κατοχή, 
τον εποικισμό και την προσφυγοποίηση. 
Παράλληλα, από την ένταξή μας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα επιμέρους κατά 
της κυριαρχίας της Κύπρου προβλήματα, 

είναι και έπρεπε να είναι προβλήματα 
της ίδιας της εδαφικής ακεραιότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό από χρόνια 
υποστηρίζω ότι η δίκαιη και ευρωπαϊκή 
λύση του κυπριακού προβλήματος ξεκινά 
και απαιτεί πριν και πάνω απ’ οτιδήποτε 
άλλο, τη δικαίωση της Κερύνειας και του 
δικαιώματος επιστροφής της ελεύθερης 
εγκατάστασης στις πατρογονικές εστίες του 
κάθε πρόσφυγα, υπό καθεστώς προστασί-
ας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως 
δικαιούται κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ήταν και είναι δικαίωμα και όχι 
απλή φραστική ωραιολογία ή σύνθημα.

Η χρονική στιγμή των κάποιων πιέσεων 
που ασκούνται τώρα προς την Τουρκία, 
δεν πρέπει να αφήσει την Κυπριακή Δη-
μοκρατία δέσμια σε μια τουρκική επικυ-
ριαρχία, προς εξευμενισμό της Τουρκίας.

 *Δικηγόρος

ΑΟΖ τώρα και η κατοχή από το 1974 = η ίδια παρανομία
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ΆΝΟΉΤΆ ΜΆΘΉΤΙΚΆ «ΕΘΙΜΆ»

«Η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνει μεζές 
στην προσπάθεια του Μακρόν, που 
αποσκοπεί στο να αποκαταστήσει 
την εικόνα του στο εσωτερικό της 
χώρας», δήλωσε ο... μεζετζής Τούρκος 
Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ. 
Προφανώς εννοεί μεζές για να τον 
καταβροχθίσει ο Ερντογάν. Διότι η 
πρόθεση της Τουρκίας είναι σαφής. 
Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 
(αν ξεκινήσουν καμιά φορά) να παρα-
καθίσουν ο σουλτάνος και ο Μητσοτά-
κης, ο πρώτος ως συνδαιτυμόνας και 
ο δεύτερος ως... μεζές. 
Στο μεταξύ οι Τούρκοι μάς πιάνουνε 
στον... μεζέ και με το «Ορούτς Ρέις». 
Τη μια μέρα το σηκώνουν από την 
ελληνική υφαλοκρηπίδα και βγαί-
νει ο Μητσοτάκης και το χαιρετίζει 

αυτό ως «θετικό πρώτο βήμα» 
και την επόμενη μέρα βγαίνει ο 
Τσαβούσογλου και δηλώνει ότι το 
«Ορούτς» κατέπλευσε στον κόλπο 
της Αττάλειας απλώς για συντήρη-
ση και ανεφοδιασμό, προσθέτοντας 
ότι η Τουρκία δεν υποχωρεί στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Είναι φα-
νερό ότι απέσυραν προσωρινά το 
πειρατικό τους, σε μια προσπάθεια 
να αποφύγουν τυχόν κυρώσεις 
από τη σύνοδο των ηγετών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24 και 
25 Σεπτεμβρίου. Τα γνωστά κόλπα 
των Τούρκων. Εμφανίζονται να 
υποχωρούν σε κάτι, για να απαιτή-
σουν πολλαπλάσια οφέλη. Σαν τον 
κλέφτη, που μπαίνει στο σπίτι σου 
και ψάχνει για να βρει το χρημα-
τοκιβώτιό σου κι όταν βγαίνει για 

λίγο από το σπίτι, έχει την αξίωση 
να μοιραστείτε το περιεχόμενο 
του χρηματοκιβωτίου, για να μην 
επιστρέψει και να το ρημάξει. 
Από την κυπριακή «συτζιάν του 
μαύρου», άλλως ΑΟΖ, δεν αποχω-
ρεί, φυσικά, η Τουρκία. Συνεχίζει 
τις γεωτρήσεις με το «Γιαβούζ» και 
τις έρευνες με το «Μπαρμπαρός». 
Και για να επανέλθουμε στους... 
μεζέδες, ο Ερντογάν θεωρεί την 
Κύπρο ως απαραίτητο ορεκτικό 
στο οθωμανικό μενού του. Ή, 
καλύτερα, το... οθωμενού του. Το 
οποίο περιλαμβάνει επίσης νησιά 
του Αιγαίου ντολμαδάκια, Συρία 
στα κάρβουνα, Ιράκ κεμπάπ, 
Κούρδους ψητούς με πιλάφι και 
Λιβύη εκμέκ κανταΐφ.

ΜΠΟΞΕΡ

Νεανική ανευθυνότητα; Κακή αίσθηση 
του χιούμορ και της πλάκας; Εσωτε-
ρική παρόρμηση για παραβατικές 
συμπεριφορές; Μίσος για το σχολείο; 
Όλα αυτά μαζί; Ό,τι και να ισχύει, όσα 
συνέβησαν στο Λύκειο Παραλιμνίου 
την ημέρα έναρξης των μαθημάτων, με 
μαθητές να πετάνε από ψηλά κότες και 
κουνέλια, να ανάβουν καπνογόνα και 
να αναρτούν πανό με χυδαίες εκφρά-
σεις, μόνο θλιβερές σκέψεις γεννούν. 
Πολλοί από τους μαθητές μας και 
γενικά τους νέους μας έχουν μια στρε-
βλή εικόνα των ορίων μέσα στα οποία 
επιτρέπεται να ενεργούν. Το να ρίχνεις, 
με απάνθρωπο τρόπο, κότες και κουνέ-

λια από ψηλά, για να «γιορτάσεις» την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς, σίγουρα 
ξεφεύγει από τα όρια της πολιτισμέ-
νης και λογικής συμπεριφοράς. Κάθε 
χρόνο σημειώνονται τέτοιου είδους 
έκτροπα σε σχολεία, κατά την πρώτη 
ημέρα λειτουργίας τους, ως «έθιμο», 
τάχα, από αυτά που καθιερώνονται από 
τους μαθητές και θεωρούνται must, 
όπως οι διάφορες υπερβολές κατά τη 
λήξη της σχολικής χρονιάς. Εντάξει, 
δεν περιμένουμε από τους νέους μας 
να συμπεριφέρονται σαν άγιοι, αλλά 
πρέπει να τους μάθουμε, ως γονείς, 
ως εκπαιδευτικοί, ως κοινωνία, να 
μπορούν να συνειδητοποιούν πότε μια  

παραβατική συμπεριφορά δεν γίνεται 
αποδεκτή, να κατανοούν τις συνέπειες 
των πράξεών τους, να αισθάνονται 
ότι έχουν ευθύνες και υποχρεώσεις 
ως μέρος ενός κοινωνικού συνόλου. 
Να κατανοήσουν ότι δεν μπορούν 
να γίνουν αποδεκτοί χουλιγκανισμοί 
στα σχολεία και στα γήπεδα, ούτε οι 
ετήσιοι «πόλεμοι» των κροτίδων και 
των λαμπρατζιών το Πάσχα, ούτε οι 
βιαιότητες και ακραίες συμπεριφορές 
σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, ούτε το 
μπούλινγκ σε άλλα παιδιά. Θα έπρεπε 
να τα μάθουν αυτά, ως το πρώτο μάθη-
μα της νέας σχολικής χρονιάς.

ΜΠΟΞΕΡ

Ή ΜΕΡΚΕΛ 
ΣΕ ΡΟΛΟ 
«ΤΣΆΜΠΕΡΛΕΝ»

Είναι η πρώτη φορά που 
θα συμφωνήσουμε με τον 
Τσαβούσογλου. Η επικείμε-
νη σύνοδος κορυφής της ΕΕ 
δεν θα επιβάλει κυρώσεις 
στην Τουρκία. Το είπε, άλ-
λωστε, και ο ύπατος εκπρό-
σωπος για την εξωτερική 
πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, ότι 
δεν υπάρχει ομοφωνία για 
την επιβολή κυρώσεων στη 
χώρα του Αττίλα. Η πολιτική 
εξευμενισμού του σύγχρο-
νου Χίτλερ (σε ισλαμική 
έκδοση) συνεχίζεται. Η 
Μέρκελ ανέλαβε τον ρόλο 
του «Τσάμπερλεν» έναντι 
του Τούρκου Χίτλερ. Το χιτ-
λερικό σκοτεινό παρελθόν 
της Γερμανίας δεν έδωσε, 
προφανώς, τα ανάλογα 
διδάγματα. Τι προβλέπεται 
να γίνει στη διάσκεψη κο-
ρυφής; Θα ζητά κυρώσεις 
ο Μακρόν και... ακυρώσεις 
η Μέρκελ. Και στο τέλος θα 
έχουμε... ψευδοκυρώσεις, 
έτσι για να μην εξευτελι-
σθεί τελείως η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Πρόσχημα για την 
αποφυγή κυρώσεων, οι 
οποίες να πονάνε, δίνει ο 
υποτιθέμενος διάλογος που 
ετοιμάζεται μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας. Ένας διάλο-
γος στον οποίο η Ελλάδα 
προσέρχεται με ανοιχτό 
πνεύμα και η Τουρκία με 
ανοιχτό... στόμα. Πώς είναι 
δυνατόν να έχει προοπτικές 
επιτυχίας ένας διάλογος, 
στον οποίο ο Ερντογάν δεν 
φαίνεται να υποχωρεί από 
το νεο-οθωμανικό σχέδιο 
της «Γαλάζιας Πατρίδας»; 
Και απειλεί εκβιαστικά 
ότι το «Ορούτς Ρέις» θα 
επανέλθει οσονούπω στην 
ελληνική υφαλοκρηπίδα, 
για να συνεχιστεί η έμπρα-
κτη αμφισβήτηση των 
ελληνικών κυριαρχικών δι-
καιωμάτων; Τη στιγμή που 
συνεχίζεται και ο βιασμός 
της κυπριακής υφαλοκρη-
πίδας (διότι στην πραγμα-
τικότητα είναι ένα είδος 
βιασμού) από τα τουρκικά 
γεωτρύπανα; Ουσιαστικές 
κυρώσεις θα μπορούσαν να 
αναγκάσουν την Τουρκία 
να λογικευθεί κάπως. Αλλά 
όταν η Γερμανία και οι 
δορυφόροι της κανακεύουν 
τον Χίτλερ, κυρώσεις γιοκ!

ΜΠΟΞΕΡ

Ανάμεσα σε δύο 
ελέφαντες

Σαν... ζηλιάρης σύζυγος, που πιά-
νει τη συμβία του να ψιλοφλερτά-
ρει με άλλον, έκανε ο Αμερικανός 
Υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πο-
μπέο, κατά την πρόσφατη επίσκε-
ψή του στη Λευκωσία. Με αυστη-
ρό ύφος, είπε ξεκάθαρα ενώπιον 
του Προέδρου Αναστασιάδη ότι 
οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυ-
χούν για τις δραστηριότητες της 
Ρωσίας στο ξέπλυμα βρόμικου 
χρήματος και τις «τακτικές», 
όπως είπε, επισκέψεις ρωσικών 
πολεμικών πλοίων στην Κύπρο. 
«Γνωρίζουμε ότι όλα τα ρωσικά 
στρατιωτικά σκάφη που ελλιμενί-
ζονται σε κυπριακά λιμάνια, δεν 
πραγματοποιούν ανθρωπιστικές 
αποστολές στη Συρία», πρόσθεσε. 
Κάλεσε, μάλιστα, την Κυπριακή 
Δημοκρατία και προσωπικά τον 
Πρόεδρο, να λάβουν υπ’ όψιν 
τις αμερικανικές ανησυχίες. Ο 
Πομπέο έθεσε την Κυβέρνησή 
μας σε μεγάλο δίλημμα. Αν κόψει 
τις επισκέψεις ρωσικών πλοίων, 
θα δυσαρεστήσει τον φίλο μας 
τον Λαβρόφ, που μόλις πριν από 
μερικές ημέρες ήταν εδώ και τον 
παρασημοφόρησε κιόλας ο Πρό-
εδρος. Αν δεν τις κόψει, μπορεί να 
τσαντιστεί ο Πομπέο και να μας 
κόψει και τα «μη φονικά όπλα» 
που θα μας έδινε. Οκέι, μπορεί 
να μην το κάνει αυτό, αλλά το μή-
νυμα του... ζηλιάρη συζύγου ήταν 
σαφές. Μακριά από γκομενιλίκια 
με τους Ρώσους. Το θέμα, κύριε 
Νίκαρέ μου, θέλει επιδέξιους 
χειρισμούς, ώστε να μη βρεθούμε 
στο τέλος να μας κατεβάσουν... 
την προβοσκίδα τους και οι δύο 
ελέφαντες. 
Πάντως, οι θέσεις που διατύπωσε 
ο Αμερικανός ΥΠΕΞ στο θέμα 
των τουρκικών προκλήσεων θε-
ωρούνται γενικά ικανοποιητικές, 
αφού, εκτός από το ότι κατονό-
μασε την Τουρκία, χαρακτήρισε 
τις ενέργειές της έκνομες. Ήταν, 
επίσης, ιδιαίτερα ενθουσιώδης 
για το επίπεδο των σχέσεων ΗΠΑ 
και Κύπρου, «οι οποίες ποτέ δεν 
ήταν καλύτερες». 
Άντε, με το καλό να πείσει τώρα 
και την Τουρκία να σταματήσει 
να... «ελλιμενίζει» τα γεωτρύπανα 
και τα ερευνητικά της σκάφη στην 
κυπριακή ΑΟΖ. 

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΉΣ

Ο φίλος μας 
ο Μακρονίξ

Ο Αστερίξ ο Γαλάτης, αυτό 
το ευφυές δημιούργημα του 
Γάλλου κειμενογράφου Ρενέ 
Γκοσινί και του σκιτσογρά-
φου Αλμπέρ Ουντερζό, είναι 
ο πρωταγωνιστής μιας σειράς 
κόμικς, με τεράστια επιτυχία 
σε όλον τον κόσμο. Το κεντρι-
κό του θέμα είναι η αντίστα-
ση ενός μικρού γαλατικού 
χωριού στη ρωμαϊκή κατοχή, 
γύρω στο 40 π.Χ. Ομολογώ 
ότι ο Αστερίξ είναι από τους 
αγαπημένους μου ήρωες, βα-
σικά λόγω του εκπληκτικού 
χιούμορ του Γκοσινί. Γι’ αυτό 
δεν θα διστάσω να κάνω πα-
ραλληλισμούς με έναν άλλον 
αγαπημένο μας σύγχρονο... 
Γαλάτη ήρωα, τον Εμμα-
νουέλ Μακρόν, τον οποίο, 
για τους σκοπούς αυτού 
του κειμένου, θα αποκαλώ... 
Μακρονίξ. Το ανυπότακτο 
πνεύμα του Αστερίξ και η 
αποφασιστικότητά του να τα 
βάζει με τις τότε κατοχικές 
ρωμαϊκές δυνάμεις (με τη 
βοήθεια του μαγικού φίλτρου 
που παρασκεύαζε ο δρυίδης 
του χωριού), φαίνεται να 
περνάει και στον φίλο μας τον 
Μακρονίξ, που είναι ο μόνος 
Ευρωπαίος ηγέτης ο οποίος 
τα βάζει τόσο έντονα και 
ανοιχτά με τη σύγχρονη κα-
τοχική δύναμη, την Τουρκία. 
Η οποία δεν έχει εισβάλει, 
βέβαια, στη Γαλλία, αλλά 
έχει εισβάλει σε ευρωπαϊκό 
έδαφος, στην Κύπρο και στην 
ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ο 
Μακρονίξ δεν μένει μόνο σε 
λεκτική υποστήριξη προς την 
Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά 
προχωρεί και σε πράξεις, 
στέλνοντας στην περιοχή τα 
μαχητικά «Ραφάλ» και το 
αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε 
Γκωλ» (το αντίστοιχο του... 
μαγικού φίλτρου του δρυίδη 
στο γαλατικό χωριό). Το ισλα-
μοφασιστικό καθεστώς της 
Τουρκίας βρίζει και απειλεί 
με σκαιότητα τον Μακρονίξ, 
αλλά αυτουνού δεν ιδρώνει 
το αφτί του. Στέκεται ακλόνη-
τος στο πλευρό μας. Έχουμε 
υποχρέωση να σταθούμε κι 
εμείς ακλόνητοι στο πλευρό 
του. 
«Αλόνζ ανφάν... προτού μας 
φαν», όπως έλεγε και παλαιό-
τερος σατιρικός.
ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΉΣ

20.09.2020

Ερωτώ ως απλός, αδαής πολίτης, μη ει-
δικός στα περί τέχνης. Θεωρείται τέχνη 
να παρουσιάζεις έναν σκύλο να ουρεί 
στα άμφια του Αρχιεπισκόπου; Θεω-
ρείται τέχνη να εμφανίζεις έναν σκύλο 
να αφοδεύει στα πόδια του Στρατηγού 
Γρίβα-Διγενή, ή έναν τύπο να ουρεί, με 
ευδιάκριτο το γεννητικό του όργα-
νο, και πάλι πάνω στον Στρατηγό; Ο 
καλλιτέχνης που έκανε τους σχετικούς 
πίνακες πιστεύει ότι κάνει τέχνη. Το ότι 
είναι και Διευθυντής σε Γυμνάσιο δίνει 
άλλη διάσταση στο θέμα, αλλά εμείς 
θα τον κρίνουμε μόνο για την καλλιτε-

χνική του πλευρά. Δεχόμαστε ότι ένας 
καλλιτέχνης μπορεί να δείχνει ασέβεια 
απέναντι σε καταστάσεις με τις οποίες 
διαφωνεί, αλλά δεν μπορούμε να δε-
χτούμε ότι έχει το δικαίωμα να δίνει «τα 
άγια τοις κυσί», εν ονόματι της τέχνης. 
Είναι φανερό ότι ο συγκεκριμένος 
καλλιτέχνης κάνει πολιτική, μέσω της 
τέχνης. Και μάλιστα αριστερή πολιτι-
κή, αφού στόχοι του είναι ο Γρίβας, η 
Εκκλησία, ο Αναστασιάδης, το σύστημα 
(βγάζει τη γλώσσα του δηκτικά «στις 
φαύλες δυνάμεις του συστήματος που 
μας κυβερνά», όπως δήλωσε ο ίδιος). 

Αλλά, βέβαια, το θέμα δεν είναι οι 
πολιτικές του απόψεις, τις οποίες είναι 
ελεύθερος να έχει και να εκφράζει, 
αλλά το πώς τις εκφράζει. Άλλο είναι 
να έχεις άποψη για τα κακώς κείμενα 
στην Εκκλησία και να την δημοσιο-
ποιείς και άλλο να ζωγραφίζεις έναν 
σκύλο να ουρεί πάνω στον Προ-
καθήμενο της Εκκλησίας. Άλλο να 
πιστεύεις ότι η θρησκεία είναι το όπιο 
του λαού, όπως διαλαλούσε και ο 
Μαρξ, και άλλο να απεικονίζεις έναν 
ιεράρχη να κάθεται με έναν πιστό 
και να σνιφάρουν μαζί κόκα. Αυτόν 

τον τελευταίο πίνακα δεν τον έκανε ο 
καθηγητής, αλλά θα μπορούσε να τον 
είχε κάνει, αποκαλώντας το και αυτό 
τέχνη. Ε, όχι! Δεν μπορεί να ισχύει το 
«στην τέχνη επιτρέπονται τα πάντα». 
Τα «πάντα» δεν μπορούν να περιλαμ-
βάνουν την απεικόνιση του Χριστού 
θεόγυμνου ή σε όποιαν άλλη στάση 
ή κατάσταση τον φανταστεί ο «αντισυ-
στημικός» καλλιτέχνης. Συγγνώμην, 
αλλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ 
να το δεχτώ αυτό ως καλλιτεχνική 
έκφραση.

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΉΣ

Ιεροσυλία εν ονόματι της τέχνης
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Η τουρκική «πολιτική ισότητα» και η... ενηλικίωση

H στράτευση ως εθνική αναγκαιότητα

Η ΟΥΤΩ καλούμενη «Πολιτική Ισό-
τητα», που ανέκαθεν απαιτούν σε βάρος 
την Κύπρου οι Τούρκοι Κατακτητές με τα 
εκάστοτε εντεταλμένα όργανά τους (από 
τον Ραούφ Ντενκτάς και όλους διαδοχικώς 
τους μετέπειτα) ηγέτες της τουρκοκυπρι-
ακής μειονότητας, αποτελεί στην ουσία:

- ΕΚΕΙΝΟΝ τον πολιτειακό μηχανισμό 
και το κρατικό μόρφωμα, έτσι ώστε:

- Με την υπογραφή των ηττηθέντων 
από το 1974 Ελλήνων Κυπρίων, ο ασφυ-
κτικός έλεγχος που μέχρι σήμερα ασκεί, 
παρανόμως και στρατιωτικά, η Τουρκία 
επί των σκλαβωμένων απ’ το 1974 υπό 
του Αττίλα εδαφών, πρώτα, να νομιμο-
ποιηθεί και δεύτερο και κυριότερο, να 
επεκταθεί νομίμως και στα ελεύθερα 
εδάφη την Κύπρου: Σε ολόκληρη την 
κρατική υπόσταση της μέχρι τούδε, πα-
γκοσμίως αναγνωρισμένης νομιμότητας, 
Κυπριακής Δημοκρατίας και σε όλες τις 
διεθνείς της σχέσεις και τις συμμετοχές 
της στους διεθνείς οργανισμούς.

Η ΟΥΤΩ καλούμενη «Πολιτική Ισό-
τητα» δεν αναφέρεται βεβαίως στην... 
ισότητα των πολιτών (έναντι του νόμου 

κ.ο.κ.), όπως αφελώς και ανοήτως και 
αδικαιολόγητα αμελέτητοι, θύματα βρε-
τανο-τουρκικής «πλύσης εγκεφάλου», 
πολλοί καλοπροαίρετοι ανύποπτοι και 
πολύ περισσότεροι δολίως και σκοπίμως 
τουρκό-φρονες ή τουρκο-επηρεαζόμενοι, 
έχουν κατά καιρούς εγκαταστήσει στα 
μυαλά και στα... αφηγήματά τους.

ΠΕΝΤΕ σχεδόν δεκαετίες διεξαγωγής 
των βολικών για την Τουρκία - Κατακτητή, 
διαδικασιών των «διακοινοτικών» συνομιλι-
ών, με τις πάντοτε ξεκάθαρες και σαφέστατες 
απαιτήσεις του Καθεστώτος του Αττίλα στις 
διαπραγματεύσεις με τους διαδοχικούς 
Προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Μακάριο, Κυπριανού, Βασιλείου, Κληρίδη, 
Τάσσο, Χριστόφια, Αναστασιάδη (υποβι-
βαζομένων ως «κοινοταρχών» - «ηγετών 
της ελληνοκυπριακής κοινότητας»), έχουν 
επαρκώς και εναργώς και διαχρονικώς 
και επιμόνως διευκρινίσει urbi et orbi, 
γνωστότατο τοις πάσι, ότι:

«Πολιτική Ισότητα», στη «λύση» του 
Κυπριακού σημαίνει:

(α) Ταυτόχρονα - την ίδια στιγμή.
(β) Σωρευτικά - όλα μαζί.
(γ) Τελεσίδικα - χωρίς δυνατότητα 

ανάκλησης.
(δ) Αυτομάτως κι αυθημερόν - με την 

υπογραφή της, τα εξής:
(1) ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ με ελληνική 

υπογραφή του παράνομου από το 1974 

τουρκικού κατοχικού καθεστώτος επί των 
σκλαβωμένων ελληνικών εδαφών της βό-
ρειας Κύπρου. Και ταυτόχρονη ισοσθενή 
νομιμοποίηση της παράνομης από το 1983 
αποσχιστικής ενέργειας του μ. Ραούφ Ντεν-
κτάς και του έκτοτε παράνομου τουρκοκυ-
πριακού Ψευδοκράτους: Της Υποτελούς 
στην Τουρκία τοπικής διοίκησης, η οποία 
αυτοαποκαλείται «Τουρκική Δημοκρατία 
Βορείου Κύπρου». Και αναγνωρίζεται ως 
τέτοια μόνο από την Τουρκία. Νομιμοποίησή 
της, ως Ισότιμου πλέον, Ίσου Καθεστώτος, 
Συνιστώντος (Συνιδρυτικού) Κράτους - στέιτ 
- πολιτείας - kuruncu devlet:

- Συνεταιρικού Συνιδιοκτήτη συνολικά, 
στον «διαμοιρασμό εξουσίας», του κρά-
τους της «επανενωμένης Κύπρου», της 
Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας, 
με ισότιμη ΕΞΟΥΣΙΑ εφ’ ολοκλήρου της 
Κύπρου και πάνω σε όλες τις εκφάνσεις 
της τοπικής και διεθνούς υπόστασής της.

(2) ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ του νυν κράτους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο, με 
εκατόμβες θυσιών διασώζουν οι Έλληνες 
από το 1964, με αναγνωρισμένη έκτοτε 
τη νομιμότητά του από την παγκόσμια 
κοινότητα, σε... ελληνοκυπριακό Συνιστών 
Κράτος - στέιτ - πολιτεία - kuruncu devlet. 
Το οποίο θα έχει τόσες «ισότιμες» εξου-
σίες και αρμοδιότητες, όσες θα του επι-
τρέπει, ως εφ’ ολοκλήρου της κρατικής 
υπόστασης συνέταιρός του, το υπό τον 

ασφυκτικό έλεγχο της Τουρκίας «ισότιμο» 
τουρκοκυπριακό Συνιστών Κράτος, με 
πληθυσμό των «πολιτών» του, τους κατά 
πλειονότητα εκ της Τουρκίας εποίκους και, 
μειονότητά του, τους Τουρκοκυπρίους.

(3) ΠΑΡΑΔΟΣΗ (από το ρήμα παρα-
δίδομαι: «I SURRENDER») της κρατικής 
και της διεθνοπολιτικής υπόστασης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους μέλους 
του ΟΗΕ, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με τη μέθοδο της «κληρονομικής 
διαδοχής», πλέον, στον ΙΣΟΤΙΜΟ (της «Πο-
λιτικής Ισότητας») και ελεγχόμενο από την 
Τουρκία - Κατακτητή, Συνιδρυτή, Συνεταίρο, 
Συνιδιοκτήτη: Τουρκοκυπριακό Συνιστών 
Κράτος - στέιτ - πολιτεία - kuruncu devlet, της... 
ΕΚΟ («Ενωμένης Κυπριακής Ομοσπονδίας»).

 
ΑΥΤΗ είναι η ουσία:
Η ουσιωδέστερη ουσία του... αφη-

γήματος περί συνέχισης των συνομι-
λιών «απ’ εκεί που έμειναν στο Κραν 
Μοντανά» της 7ης Ιουλίου 2017 στην 
Πενταμερή... των Τριών Εγγυητριών 
Βρετανίας, Τουρκίας, Ελλάδος και των 
Δύο Κοινοτήτων, που δηλώνει έτοιμος 
κι ευχόμενος να συνεχίσει ο νυν Γ.Γρ. 
του ΟΗΕ, 71ετής κ. Αντόνιο Μανουέλ 
ντε Ολιβέιρα Γκουτέρες.

ΑΛΛ’ ΟΜΩΣ, στο μεταξύ χρονικό 
διάστημα και στα διαρρεύσαντα χρόνια 
από την εποχή του συρθέντος από τον 

Φεβρουάριο του 1977 σε συνομιλίες 
Διζωνικής Υποταγής ηττηθέντος το ’74 
Ελληνισμού, έχουν αλλάξει πολλά.

- Παραδείγματος χάριν, ο νυν Πρόεδρος 
της Γαλλίας κ. Εμμανουέλ Ζαν-Μισέλ 
Φρεντερίκ Μακρόν ήταν τότε αγέννητος.

- Ο νυν Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. 
Κυριάκος Μητσοτάκης, του Κωνσταντίνου 
και της Μαρίκας, ήταν πιτσιρικάς 9 ετών.

- Η νυν Καγκελάριος της Γερμανίας, 
κ. Άγκελα Μέρκελ,  ήταν 23ετής νεα-
ρούλα στην εξαφανισθείσα προ 30 ετών 
κομμουνιστική Λαϊκή Δημοκρατία της 
Ανατολικής Γερμανίας.

- Ο νυν επί 18 έτη επίδοξος νεο-σουλτά-
νος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 
επίσης τότε 23χρονος νταής ποδοσφαίρου 
στις αλάνες της Κωνσταντινουπόλεως.

- Και ο νυν Πρόεδρος της Κύπρου, 
κ. Νίκος Αναστασιάδης, 31χρονος τότε 
Λεμεσιανός στην κομματική νεολαία του 
ΔηΣυ δικηγόρος.

Ώσπου να ενηλικιωθούν, έκτοτε, εξα-
φανίστηκε η υπερδύναμη της Σοβιετικής 
Ένωσης, το ΝΑΤΟ κατέστη «εγκεφαλικά 
νεκρό», το ρατσιστικό καθεστώς των Λευ-
κών στη Νότιο Αφρική κατέρρευσε, κράτη 
όπως η Γιουγκοσλαβία εξαφανίστηκαν, 
άλλα πολλά νέα κράτη εμφανίστηκαν, 
συγκροτήθηκε ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
προέκυψε η «ισλαμική τρομοκρατία» των 
Τζιχαντιστών κ.λπ, κ.λπ, κ.λπ...

ΦΤΑΣΑΜΕ... αισίως στο 2020, που του 
έχουν απομείνει καμιά εκατοστή μέρες.

ΤΩΡΑ βλέπουμε ότι:
- Για πρώτη φορά από το 1974 η Τουρκία 

του Ερντογάν «κατόρθωσε» να έχει εναντίον 
τής αλαζονικής νεο-οθωμανικής, επεκτατικής 
και βουλιμικής στρατηγικής της, τόσα πολλά 
κράτη, Γαλλία, Ισραήλ, Αίγυπτο, Ενωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, Ελλάδα, Κύπρο κ.ο.κ. 
δυνάμενα να συγκροτήσουν ΚΑΙ ΕΝΟ-
ΠΛΩΣ έναν αντι-τουρκικό συνασπισμό.

- Και τόσα λίγα κράτη (Γερμανία, ΗΠΑ, 
Ρωσία κ.λπ) που για λόγους «ιδιοτελών» 
συμφερόντων την ανέχονται ακόμη.

ΑΡΑ και ως εξ όλων τούτων:
Η τεράστια πλειονότητα των Ελλήνων 

Κυπρίων (επιμένουσα εσαεί «ελιές τζιαί 
τερατσιές πάνω στον ρότσο τους»), οι οποίοι 
διασώζουν, υπερασπίζονται και υπηρετούν 
την Κυπριακή Δημοκρατία (και ενόπλως) 
από το 1964 και από το 1974 και με το 
76% στο Δημοψήφισμα του 2004, αναμέ-
νουν, επιτέλους, την επιδέξια ανάπτυξη του 
Πολιτικού Ρεαλισμού και της πανεθνικής 
στρατηγικής, από την εν Ελλάδι κυβέρνηση 
του ήδη 52χρονου κ. Κυριάκου Μητσο-
τάκη και από την εν Κύπρω κυβέρνηση 
του 74χρονου κ. Νίκου Αναστασιάδη, ΝΑ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΩΡΑ τον υπαρκτό ευ-
νοϊκό συσχετισμό των ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ υπέρ αμφοτέρων των 
κρατών του Ελληνισμού.

Η στράτευση ως θεσμός και πολιτικό γεγονός δεν 
αποτελεί μια καινοφανή διάσταση βηματισμού 
κρατών και πολιτικών συστημάτων, αλλά παραπέ-

μπει από τη φύση της στην ίδια την ύπαρξη του φαινομένου 
και θεσμού της κρατικής οντότητας, τόσο τηρουμένων των 
αναλογιών στην κλασική εποχή, όπου σε πόλεις - κράτη, 
όπως η Αθήνα και η Σπάρτη εστρατεύοντο άπαντες ικανοί 
να φέρουν τα όπλα της εποχής, όσο και στον σύγχρονο 
κόσμο των κρατών, όπου το πολεμικό επεισόδιο και τα 
εν προκειμένω διαθέσιμα οπλικά συστήματα λαμβάνουν 
διαστάσεις τέτοιας μορφής τεχνολογικής εξέλιξης, που 
δύνανται να αλλοιώσουν τη  μορφή και την πορεία του 
σύγχρονου κόσμου. Παρά ταύτα οι κρατικές οντότητες, 

ούσες υποχρεω-
μένες εκ της φύ-
σεως της διεθνούς 
ανταγωνιστικής 
πορείας των 
κρατών μεταξύ 
τους και της κατά 
ταύτα ύπαρξης του 
φαινομένου της 
σύγκρουσης ως 
ρεαλιστικά υφι-
στάμενη συνθή-
κη καθημερινής 
πραγματικότητας 
στις σχέσεις των 
κρατικών οντοτή-
των, υποχρεούνται 
να στρατεύουν τον 
πληθυσμό τους σε 
μικρότερο ή μεγα-
λύτερο βαθμό και 
δη όχι μόνο τους 
στρατεύσιμους, 
αλλά και την 
εφεδρεία, καθώς 
η συμμετοχή της 
κοινωνίας στην 
εν στενή και εν 
ευρεία εννοία 
αμυντική θωρά-
κιση της χώρας, 
ενισχύει αναπό-
δραστα τον ρόλο 
και τις δυνατότητες 
του κράτους στο 
διεθνές σύστημα 

έναντι εχθρών και φίλων. 
Η στρατιωτική θητεία, όπως και το στράτευμα εν γένει, 

συνιστούν μια ενεργό ασπίδα προάσπισης αρχών, αξιών 
και πολιτιστικών ιδεωδών, καθώς και διαφύλαξης εθνικής 
ταυτότητας και κρατικής ακεραιότητας για κάθε οντότητα 
που συνιστά υποκείμενο διεθνούς δικαίου. Η εμπέδωση 
του ανωτέρω αξιακού πλαισίου στο κοινωνικό σύνολο 
και δη στις νεότερες ηλικιακά ομάδες, που παραπέμπουν 
στο μέλλον κάθε τόπου, επιβάλλει a priori τη συμμετο-
χή των πολιτών στο στράτευμα σε διάφορες φάσεις της 
ζωής τους, με διαφορετικό περιεχόμενο στην κατά ταύτα 

συμβολή, αλλά με πάντοτε κοινή συνισταμένη και στα-
θερά την αντίληψη και θέληση συνεισφοράς στην κοινή 
υπόθεση υπεράσπισης κράτους, ιστορίας, πολιτισμού και 
της  άμυνας της χώρας εν γένει. 

Στο παράδειγμα της Ελλάδας, όπου υφίσταται μια πα-
ραδοσιακά εδραιωμένη αντίθεση και κατά ταύτα έλλειμμα 
εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι του κράτους, φαινόμενο 
που συνιστά προϊόν μειωμένης παράστασης αίσθησης 
κοινού συμφέροντος, η διαχρονικά ζωηρή και δεδομένη 
θέληση του συνόλου των Ελλήνων, ανεξαρτήτως κοινωνικής 
προέλευσης, πλούτου ή φτώχιας, για ενεργό υπεράσπιση 
της χώρας, λειτουργεί κατά ταύτα ως ενοποιητικός κρίκος 
των Ελλήνων καθ’ άπασα την επικράτεια και όχι μόνο.

Επ’ αυτού και συναφώς οφείλει κανείς να υπογραμμί-
σει πως πέραν της δεδηλωμένης θέλησης κοινωνίας και 
λαού για υπεράσπιση με κόστος και θυσίες πατρώας γης 
και ιστορίας, συνθήκη που πραγματώνεται και διά της 
θητείας, έχει ιδιαίτερη σημασία να αντιληφθεί κανείς πως 
ο ρόλος μιας ηγεσίας που σχεδιάζει, εμπνέει και εφαρμόζει 
πολιτικές υπεράσπισης του κράτους και της κατά ταύτα 
επικράτειας, παρακάμπτοντας συνήθως εκδηλούμενες 
έξωθεν παρεμβάσεις και υποδείξεις που παραπέμπουν 
σε χώρα δεδομένης γι’ αυτούς υπόστασης, αποτελεί τον 
πρωταγωνιστικό παράγοντα που σε συνάρτηση με την 
ενεργό αγωνιστική θέληση του κοινωνικού συνόλου για 
συμμετοχή στην άμυνα, διαμορφώνουν πλαίσιο ισχυρής 
αποτροπής και κατά ταύτα ουσιαστικής ενδυνάμωσης του 
ρόλου και παρουσίας της χώρας στο διεθνές σύστημα. 

Για μια χώρα, όπως η Ελλάδα, η οποία εκούσα άκουσα 
αποτελεί δέκτη μιας διαχρονικά υφιστάμενης και ικανής προς 
πραγμάτωση απειλής, άλλοτε και όπως συνέβη στο παρελθόν 
από τις δυνάμεις του Άξονα εν συνεχεία δε, μετά τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο και μέχρι τούδε από την Τουρκία, μια χώρα της 
οποίας ο επιθετικός αναθεωρητισμός συνιστά δομικό στοιχείο 
του πολιτικού της συστήματος, που υπερβαίνει κυβερνήσεις, 
ηγεσίες και καθεστώτα, η ενεργός συμμετοχή των πολιτών 
στην άμυνα της χώρας και διά της θητείας εν προκειμένω, 
αποτελεί κατά ταύτα conditio sine qua non επιβίωσης. 

Τούτων δεδομένων οφείλουμε να υπογραμμίσουμε 
ότι στις ελληνικές «ιδιαιτερότητες» συγκαταλέγεται, εκτός 
των άλλων και η τεράστια ακτογραμμή της επικράτειας 
στη διασπορά ενός πολύ μεγάλου αριθμού νήσων και 
βραχονησίδων, καθιστώντας κατά ταύτα ευάλωτο το πλαί-
σιο υπεράσπισης του ελληνικού χώρου και επομένως 
αναγκαία τη μέγιστη δυνατή στελέχωση και επάνδρωση 
των δυνάμεων αμυντικής διάταξης στα νησιωτικά της 
συμπλέγματα, καθώς και στην ευρύτερη επικράτεια. 

Συμπερασματικά και κατά τα ανωτέρω, δεδομένου ότι η 
υπόθεση της στρατιωτικής θητείας, όπως και το στράτευμα 
εν γένει δεν επιτρέπεται να προσεγγίζονται με μυωπικούς 
φακούς μιας ιδεολογικοκομματικής αντιπαράθεσης, αλλά 
αντιθέτως ως υπόθεση εθνικού συμφέροντος στις απαραί-
τητες προεκτάσεις κοινωνικοπολιτικής συνοχής και εθνικής 
επιβίωσης, οι όποιες προτάσεις των καθ’ ύλην αρμοδίων 
επιτελών, τουτέστιν της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, 
που αφορούν σε αναγκαία αύξηση της θητείας ή κατά 
ταύτα στράτευση στα 18 έτη, θα πρέπει να προσεγγίζονται  
θεσμοθετούμενες σε υπερκομματικό πλαίσιο και μόνο. 

*Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής,
Πάντειο Πανεπιστήμιο

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

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Δεδομένου ότι η υπόθεση 
της στρατιωτικής θητείας, 
όπως και το στράτευμα 
εν γένει δεν επιτρέπεται 
να προσεγγίζονται με 

μυωπικούς φακούς μιας 
ιδεολογικοκομματικής 
αντιπαράθεσης, αλλά 

αντιθέτως ως υπόθεση 
εθνικού συμφέροντος στις 
απαραίτητες προεκτάσεις 

κοινωνικοπολιτικής συνοχής 
και εθνικής επιβίωσης, οι 

όποιες προτάσεις των καθ’ 
ύλην αρμοδίων επιτελών, 

τουτέστιν της στρατιωτικής 
ηγεσίας της χώρας,  που 
αφορούν σε αναγκαία 

αύξηση της θητείας ή κατά 
ταύτα στράτευση στα 18 έτη, 
θα πρέπει να προσεγγίζονται 

θεσμοθετούμενες σε 
υπερκομματικό πλαίσιο και 

μόνο

Η Τουρκία θεωρεί την 
Κύπρο ήδη κατακτημένη 
και ελεγχόμενη. Όμως, ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης 

επιμένει γελοιωδώς 
στο βολικό κακόφωνο 

γιαλέλι για επανέναρξη 
συνομιλιών «από εκεί 
που έμειναν στο Crans 

Montana», για λύση 
τουρκοδιζωνικής, η 

οποία θα καταλύσει την 
Κυπριακή Δημοκρατία 
και θα τουρκέψει την 

Κύπρο. Ουδεμία πρόθεση 
για οπλική ενίσχυση της 

Εθνικής Φρουράς

Το «Κόκκινο Μήλο» και πώς Αθήνα - Λευκωσία 
θα διαπραγματευτούν με τον Ταγίπ Ερντογάν

Και μόνο να μελετήσει κανείς προσεκτικά τα άρθρα 
του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, Ν. Δένδια, 
και του Τούρκου ομολόγου του, Μ. Τσαβούσο-

γλου, τα οποία δημοσιεύτηκαν ταυτόχρονα στην αθηναϊκή 
«Καθημερινή» (15/9/2020), διαπιστώνει το μέγα χάσμα 
που χωρίζει τις δύο χώρες όσον αφορά την αντίληψή 
τους περί ειρήνης, σταθερότητας, δικαιωμάτων και δι-
απραγμάτευσης. Ο Έλληνας ΥπΕξ επισημαίνει έντονα:

«Τα κυριαρχικά δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες δεν 
είναι ούτε προϊόν ατομικής αντίληψης περί δικαίου ούτε 
ποικίλλουν αναλόγως συσχετισμού μεγεθών και ισχύος 

μεταξύ κρατών. 
Προβλέπονται 
με σαφήνεια και 
ισότητα για όλα 
τα κράτη από το 
εθιμικό και συμ-
βατικό δίκαιο της 
θάλασσας. Που 
είναι δεσμευ-
τικό για όλα τα 
κράτη. Είτε τους 
αρέσει είτε όχι». 
Και ξεκαθαρίζει: 
«Οι μονομερείς 
δ ι ε κ δ ι κ ή σ ε ι ς 
κρατών δεν συνι-
στούν διακρατικές 
διαφορές. Μία και 
μοναδική διαφο-
ρά υπάρχει μετα-
ξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας. Αυτή 
της οριοθέτησης 
της υφαλοκρηπί-
δας και ΑΟΖ».

Πώς απαντά ο 
Τσαβούσογλου; Επαναλαμβάνει τον γνωστό ισχυρισμό 
περί «αποκλεισμού της Τουρκίας» «από τα πλούτη της 
γειτονιάς» της. Οι νεο-οθωμανικές ονειρώξεις του Ερ-
ντογάν κωδικοποιούνται με τις υπερφίαλες φιλοδοξίες 
του να διεκδικήσει θέση… υπερδύναμης. Ο Τούρκος 
ΥπΕξ γράφει: «Ο πρόεδρός μας συνηγορεί στην ιδέα 
ότι ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από πέντε (σ.σ. χώρες) 
και καλεί για μια πιο ισότιμη διεθνή τάξη». Ποιοι είναι 
οι ξεκάθαροι στόχοι της Τουρκίας στην Αν. Μεσόγειο; 

Απαιτεί «δίκαιη και ισότιμη οριοθέτηση» των θαλασσίων 
ζωνών, δηλ. ξαναγράψιμο της Συνθήκης για το Δίκαιο 
της Θάλασσας, την οποία η Τουρκία δεν υπέγραψε και, 
φυσικά, κατάργηση της Συνθήκης της Λωζάννης. Αναφέ-
ρεται σε δήθεν μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις της Ελλάδος 
και αξιώνει για τους Τ/κύπριους «ισότιμα δικαιώματα» 
στους υποθαλάσσιους πόρους. Και ευθύς αμέσως η ωμή 
πολεμική προειδοποίηση: 

«Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Τουρκία μπορεί να ακο-
λουθήσει την Ελλάδα σε οποιαδήποτε ατραπό επιλέξει». Ο 
Ερντογάν έχει κηρύξει πόλεμο, σε όλα τα μέτωπα, εναντίον 
της Ελλάδος. Θεωρεί ότι είναι εμπόδιο στις φιλοδοξίες 

του να ανασυστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, να 
αρπάξει τους υποθαλάσσιους θησαυρούς του Αιγαίου, 
ειδικά της περιοχής Καστελορίζου και της Αν. Μεσογείου 
και να ελέγξει όλη τη Μεσόγειο. Ο Ερντογάν έχει δύο 
πρότυπα: Τον Χίτλερ και τον σουλτάνο Σελίμ τον 1ο. 

Ο Τούρκος Πρόεδρος υλοποιεί την πολιτική Χίτλερ 
περί «ζωτικού χώρου». Είναι το δόγμα της «Γαλάζιας 
Πατρίδας», διά της οποίας διεκδικεί 480.000 τετραγωνικά 
χλμ θάλασσας, που ανήκει κατά πλειοψηφία στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο. Δεν είναι τυχαία η εισβολή στη Λιβύη 
και η προσπάθεια δημιουργίας αεροναυτικής βάσης 
στην περιοχή της Σύρτης, η οποία είναι πλουσιότατη 
σε πετρέλαιο. Ούτε τυχαία είναι η οργή του εναντίον της 
Αιγύπτου, η οποία είναι ο μέγιστος και τελικός στόχος 
του: Ελέγχοντας την Αίγυπτο, διά πιθανής νέας ανόδου 
στην εξουσία των Αδελφών Μουσουλμάνων, ο Ερντογάν 
θα ελέγχει τη Διώρυγα του Σουέζ. Και με τις βάσεις στο 
Κατάρ και στο Σουδάν θα ελέγχει την Ερυθρά Θάλασσα. 

Ο Ερντογάν φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε ηγέτη-προστάτη 
των όπου γης μουσουλμάνων και των  ιερών χώρων  
της Μέκκας και Μεδίνας, και σε νέο χαλίφη, όπως ο 
σουλτάνος Σελίμ 1ος. Μέσα σε αυτό το εφιαλτικό πλαίσιο 
αδίστακτων ερντογανικών φιλοδοξιών και σχεδιασμών, 
ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Μητσοτάκης, θα πιεστεί 
να διαπραγματευτεί με έναν αποθηριωμένο Ερντογάν, 
που εκμεταλλεύεται την απραξία και φλυαρία της Ευ-
ρώπης, την υποχώρηση των ΗΠΑ από την περιοχή και 
τον συναγελασμό του με τη Ρωσία. 

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για την Αθήνα, η οποία, όμως, 
διαθέτει πολλά ισχυρά όπλα στη φαρέτρα της: Αντιστάθηκε 
με πολεμική ετοιμότητα στην τουρκική πειρατεία. Έχει 
την έμπρακτη υποστήριξη της Γαλλίας, καθώς και ενός 
ισχυρού αντιτουρκικού μετώπου. Η Αθήνα ανακοίνωσε 
δραστικό εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεών της. Απέδειξε 
σε εταίρους και σε συμμάχους ότι δεν πρόκειται να υπο-
κύψει στην τουρκική πειρατεία. Διέσωσε την ενότητα της 
ΕΕ και τεκμηρίωσε την αλητεία του επικίνδυνου Ερντογάν.

Και η Κύπρος; Η Τουρκία τη θεωρεί ήδη κατακτημένη 
και ελεγχόμενη. Όμως, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επιμένει 
γελοιωδώς στο βολικό κακόφωνο γιαλέλι για επανέναρξη 
συνομιλιών «από εκεί που έμειναν στο Crans Montana», 
για λύση τουρκοδιζωνικής, η οποία θα καταλύσει την Κυ-
πριακή Δημοκρατία και θα τουρκέψει την Κύπρο. Ουδεμία 
πρόθεση για οπλική ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς. 

Πρόσφατα, το τουρκικό Υπουργείο Πληροφοριών 
κυκλοφόρησε ένα βίντεο, με τίτλο, «Το Κόκκινο Μήλο». 
Μέσα από ένα απίστευτο εθνικιστικό παραλήρημα, με 
αναφορές στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, στη 
Συνθήκη της Λωζάννης και στη μάχη του Ματζικέρτ, 
ο Ερντογάν εμφανίζεται να ενσαρκώνει τους νεο-οθω-
μανικούς, ισλαμικούς και τζιχαντιστικούς στόχους μιας 
Τουρκίας που απαιτεί να γίνει μεγάλη δύναμη, ηγέτιδα 
των μουσουλμάνων και προπύργιο του Ισλάμ, με αρ-
παγή εδαφών και πόρων από τους γείτονες. Με αυτήν 
την αδίστακτη, τζιχαντιστική, ιμπεριαλιστική Τουρκία, 
Μητσοτάκης και Αναστασιάδης νομίζουν ότι θα συνομι-
λήσουν. Ο Τούρκος πειρατής μόνο τη ΔΥΝΑΜΗ σέβεται. 
Να την αποκτήσουν! Για να σωθεί ο Ελληνισμός.

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ

20.09.2020




	simerini_1-1_inn
	simerini_2-2_inn
	simerini_3-3_inn
	simerini_4-4_inn
	simerini_5-5_inn
	simerini_6-6_inn
	simerini_7-7_inn
	simerini_8-8_inn
	simerini_9-9_inn
	simerini_10-10_inn
	simerini_11-11_inn
	simerini_12-12_inn
	simerini_13-13_inn
	simerini_14-14_inn
	simerini_15-15_inn
	simerini_16-16_inn
	simerini_17-17_inn
	simerini_18-18_inn
	simerini_19-19_inn
	simerini_20-20_inn
	simerini_21-21_inn
	simerini_22-22_inn
	simerini_23-23_inn
	simerini_24-24_inn
	simerini_25-25_inn
	simerini_26-26_inn
	simerini_27-27_inn
	simerini_28-28_inn
	simerini_29-29_inn
	simerini_30-30_inn
	simerini_31-31_inn
	simerini_32-32_inn

