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Η ιστορική αμηχανία του 
«πατριωτικού ρεαλισμού»
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ΠΕΝΤΑΜΕΡΗΣ
Ο ρόλος του «χρήσιμου 
ηλίθιου» και η ευθύνη 

των Η.Ε. 
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1971: ΜΥΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

Ο  Κίσινγκερ στο Πεκίνο 
μέσω Λονδίνου…

ΣΕΛΙΔΑ /// 10

• Ποια σενάρια φοβάται η Λευκωσία
•  Πώς χάνεται η ευκαιρία των κυρώ-

σεων 
•  Τι θεωρούν ως εφικτό οι Άγγλοι και 

ο εκβιασμός μέσω Αμμοχώστου 
και πώς χωρούν τα δυο κράτη στην 
ομοσπονδία  

• Γιατί η ΕΕ σηκώνει τα χέρια ψηλά

•  Η επίσκεψη Λουτ και η επιλογή του 
Προέδρου  

•  Πώς οι Βρετανοί σπρώχνουν τη 
Λευκωσία να αποδείξει την «καλή 
της θέληση» 

•  Ποιους ελιγμούς φοβάται η 
Κυβέρνηση και παγίδευση στην 
Πενταμερή 

Η πατρότητα της ιδέας που μελετά 
ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες 
για την Πενταμερή, δηλαδή το πά-

ντρεμα ομοσπονδίας και συνομοσπονδίας, 
που αποκάλυψε την περασμένη Κυριακή 
η «Σ», ανήκει στους Βρετανούς. Και το κου-
μπαράτο στον κ.  Γκουτέρες. Κοινωνοί, ως 
φαίνεται, της αντίληψης είναι και Ελληνο-

κύπριοι πολιτικοί, κατόπιν ενημέρωσης και 
επαφών που είχαν με τον Βρετανό Ύπατο 
Αρμοστή, ο οποίος ανέλυσε τη φόρμουλα 
του παντρέματος μεταξύ ομοσπονδίας και 
συνομοσπονδίας σε συνέντευξή του στον 
τηλεοπτικό σταθμό «Άλφα».

 ΣΕΛΙΔΕΣ /// 4-5

Η ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΣΤΟΝ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ 

Πολιτική ισότητα: Εργαλείο για πάντρεμα συνομοσπονδίας και ομοσπονδίας 

Πάρε δρόμο, Ερντογάν 
ΕΙΣΒΑΛΛΕΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΓΙΑ… ΠΙΚ-ΝΙΚ, ΣΤΑ ΙΕΡΑ ΧΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

Σήμερα Κυριακή, 15η Νο-
εμβρίου, οι Τούρκοι θα 
εορτάσουν την ανακήρυ-

ξη του ψευδοκράτους με πικ-νικ 
στην Αμμόχωστο. Εμείς ζούμε στις 
αντιφάσεις μας. Ενώ από τη μια ο 
λαός  καταδικάζει την ανακήρυξη 
του ψευδοκράτους, από την άλλη, 
η πολιτική μας ηγεσία και δη ο 
Πρόεδρος δηλώνει ετοιμότητα 
να συμμετάσχει σε μιαν άτυπη 
Πενταμερή, κατά την οποία, όμως, 
η Άγκυρα και ο κ. Τατάρ δεσμεύο-
νται να θέσουν επί τάπητος άλλες 
μορφές λύσης. Δεν τις κρύβουν, 
μάλιστα. Τις καθορίζουν. Αναφέρο-
νται στη φόρμουλα των δυο κρατών 
στη λογική της συνομοσπονδίας. 
Θέλουν,  δηλαδή, αναγνώριση του 
ψευδοκράτους. 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 2 ///

Συνήγοροι της 
συνομοσπονδίας  

Σ την ιταμότερη και αθλιότερη 
πρόκληση κατά του κυπριακού 
Ελληνισμού, από το 1974 και 

εντεύθεν, προβαίνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν αυτοπροσώπως, προσυπογράφο-
ντας, διά της παρουσίας του στη θλιβερή 
επέτειο της ανακήρυξης του ψευδοκρά-
τους, το νέο, παράνομο τετελεσμένο της 
καταπάτησης της Αμμοχώστου από τις 
ορδές του Αττίλα.

Ο ίδιος μετά της…κουστωδίας του 
εισέρχονται σήμερα, για  πικ-νικ, στα 
ιερά χώματα της αμμοχωστιανής γης, 
διαπράττοντας ύψιστην ύβριν επί του 
δικαίου και της Ιστορίας. Ανάλογη 
ύβρις επιτελείται, ωστόσο, και από την 
έρπουσα στον βούρκο της αναξιοπρέ-
πειας και του αξιοθρήνητου ενδοτι-
σμού, κυπριακή πολιτική ηγεσία, η 
οποία, πάρα την εξευτελιστική πα-
ράσταση του Ερντογάν, εκλιπαρεί τη 
σύγκληση Πενταμερούς Διάσκεψης 
για το Κυπριακό, ελπίζοντας πως θα 
δώσει τέλος στις ιλαρές και αυτοκατα-
στροφικές ψευδαισθήσεις της. 

Σε μια μάλιστα Διάσκεψη, όπου 

η Τουρκία, και διά στόματος Τατάρ, 
ξεκαθαρίζει ότι θα θέσουν στο τραπέζι 
άλλες μορφές λύσης, συγκεκριμενο-
ποιώντας τη λύση δυο κρατικών οντο-
τήτων στη βάση  της συνομοσπονδίας. 
Και μία άνευ προηγουμένου εμμονή 
από την πολιτική ηγεσία, χωρίς να επι-
τάσσει δράσεις εναλλακτικές απεγκλω-
βισμού από τις τουρκικές επιδιώξεις. 
Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι ο 
Τατάρ «εκλέγηκε» στην τ/κ κοινότητα 
με τη δέσμευση της αλλαγής βάσης 
λύσης στο Κυπριακό…

Ο Τούρκος Πρόεδρος, με όλο το 
θράσος που διακατέχεται, εισβάλλει 
σήμερα στην Αμμόχωστο χρησιμο-
ποιώντας την ως εργαλείο εκβιασμού, 
δείχνοντας απρόκλητα τους σχεδια-
σμούς του για εποικισμό. Ως γνωστόν, 
και σύμφωνα με τα ψηφίσματα του 
ΣΑ του ΟΗΕ, η επιστροφή της Αμμο-
χώστου στους νόμιμους κατοίκους 
της αποτελεί τουρκική υποχρέωση 
ανεξαρτήτως λύσης. 
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ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Πάει Βουλή

η μεταρρύθμιση
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Ο γαντζωμένος στην καρέκλα 

Τραμπ στήνει παγίδες
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Επιβάλλεται

ολοκληρωμένος σχεδιασμός
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Τα επεκτατικά σχέδια της 

Τουρκίας μετά τη συμφωνία 
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ΠΑΙΔΕΙΑ 
Από το «δεν
χάνεται η χρονιά», 
στο «μακάρι
να μη χαθεί»…
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BLACK FRIDAY 
Προσφορές
μόνο διαδικτυακές 
φέτος…
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ 
Καταθέσεις 
μετρητών
και επιταγών 
χωρίς επίσκεψη
στο ταμείο 
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ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Ποια μέτρα εισηγούνται 
οι επιδημιολόγοι για
τα Χριστούγεννα
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Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
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Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ, 

ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΑΠΡΟΚΛΗΤΑ ΤΟΥΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟ
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ΕΠΙΒΆΛΛΕΤΆΙ ΝΆ 
ΥΠΆΡΞΕΙ ΜΙΆ ΕΜΒΡΙ-

ΘΉΣ ΚΆΤΆΝΌΉΣΉ ΤΌΥ 
ΤΌΥΡΚΙΚΌΥ ΙΣΤΌΡΙΚΌΥ 
ΆΝΆΘΕΩΡΉΤΙΣΜΌΥ ΚΆΙ 

ΤΩΝ ΆΠΌΒΛΕΨΕΩΝ ΤΌΥ, 
Ό ΌΠΌΙΌΣ ΆΠΌΤΕΛΕΙ, 

ΠΛΕΌΝ, ΔΙΆΚΉΡΥΓΜΕΝΉ 
ΙΔΕΌΛΌΓΙΆ ΚΆΙ ΠΡΆΚΤΙΚΉ 

ΤΌΥ ΤΌΥΡΚΙΚΌΥ ΚΡΆ-
ΤΌΥΣ, ΆΛΛΆ ΚΆΙ ΤΌΥ ΠΩΣ 

ΜΙΆ ΆΝΆΚΆΜΠΤΌΥΣΆ 
ΝΕΌ-ΆΥΤΌΚΡΆΤΌΡΙΚΉ 

ΣΚΕΨΉ (ΝΕΌ-ΌΘΩΜΆΝΙ-
ΣΜΌΣ) ΔΙΆΛΕΚΤΙΚΌΠΌΙ-

ΕΙ ΤΉ ΣΥΣΤΉΜΙΚΉ ΤΌΥ 
ΧΡΌΝΌΥ ΚΆΙ ΤΌΥ ΧΩΡΌΥ, 
ΠΕΡΆ ΆΠΌ ΣΠΆΣΜΩΔΙΚΕΣ 
ΠΡΌΣΆΡΜΌΓΕΣ ΕΦΉΜΕ-

ΡΩΝ ΚΆΙ ΠΆΝΙΚΌΒΛΉΤΩΝ 
ΤΆΚΤΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥ-

ΓΚΥΡΙΕΣ, ΌΠΩΣ ΆΝΕΛΛΙ-
ΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΠΡΆΤΤΌΥΜΕ

Οι κόκκινες γραμμές που έθετε ο 
Πρόεδρος, για έναν  ανεκτό διάλογο, 
θρυμματίζονται με τη σύμφωνο γνώ-
μη του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ. Έφυγε 
ο όρος της αποχώρησης του τουρκι-
κού στόλου από την κυπριακή ΑΟΖ 
και του τερματισμού των τουρκικών 
απειλών. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 
Πρόεδρος επιλέγει να ανέχεται το 
τουρκικό πιστόλι στον δικό του, αλλά  
και στο δικό μας, κρόταφο. Όλοι 
λοιπόν και ειδικότερα ο Πρόεδρος  
διαγιγνώσκουν την επιθετική και 
αδιάλλακτη τουρκική πολιτική, αλλά 
δηλώνουν οι πλείστοι ετοιμότητα για  
συμμετοχή στην Πενταμερή. Και ενώ 
ο Πρόεδρος την  διερμηνεύει ορθά, 
ότι δηλαδή η  Άγκυρα μάς σπρώχνει 
στη συνομοσπονδία, πράττει λανθα-
σμένα. Δεν προβάλλει εναλλακτικές 
δράσεις και σπεύδει ταχέως να πέσει 
στην παγίδα. 

 Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, στενός 
συνεργάτης του Προέδρου, επι-
δίωξε στο Εθνικό να δώσει άλλοθι 
στην τουρκική  διχοτομική αντί-
ληψη της πολιτική ισότητας στην 
εξής βάση: Η άλλη πλευρά δεν θα 
θέσει, κατά τον ισχυρισμό του, ευ-
θέως θέμα συνομοσπονδίας, αλλά 
πολιτικής ισότητας.  Αντιλαμβανό-
μενος ο Πρόεδρος την «γκάφα» 
του συνεργάτη του, έσπευσε να τον 
διορθώσει,  επισημαίνοντας ότι ο 
τρόπος με τον οποίο οι Τούρκοι 
θέτουν και αναλύουν την πολιτική 
ισότητα οδηγεί στη συνομοσπον-
δία. Συνεπώς, δεν είναι αθώα η 
υποβολή  της πολιτικής ισότητας 
στην τράπεζα των συνομιλιών.  Το 
αντίθετο. Σκοπός της είναι να ανα-
τρέψει τα ψηφίσματα 541 και 550 
του Σ. Ασφαλείας και να ανοίξει 
τον δρόμο για την αναγνώριση του 
ψευδοκράτους ως ισότιμου συνι-
στώντος  κράτους. 

Εφόσον ο Πρόεδρος βλέπει τη 
νάρκη, γιατί τρέχει να την πατήσει; 
Είναι ή όχι αυτή η πρακτική, τάση 
αυτοχειρίας;  Ορθότερο και σο-
φότερο θα ήταν εάν έθετε ευθέως 
στην κ. Λουτ το αυτονόητο: Πώς 
μπορεί να συγκληθεί Πενταμε-
ρής όταν η θέση της τουρκικής 
πλευράς είναι εκτός των παραμέ-
τρων και των εντολών για τις καλές  
υπηρεσίες του ΓΓ του ΟΗΕ; Πώς 
μπορεί να συγκαλείται  Πενταμε-
ρής και μία από τις δυο πλευρές να 
αξιώνει την κατάργηση των ψηφι-
σμάτων του Σ. Ασφαλείας και την 
αναγνώριση του ψευδοκράτους; 
Θα έχουμε δηλαδή και κατάργηση 
της διεθνούς εννόμου τάξεως και 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά 
και τη νομιμοποίηση των τετελε-
σμένων της εισβολής. Η κατοχή 
θα παράγει δίκαιο! Παγκόσμια 
πρωτοτυπία.  

Όταν ο Σουλτάνος αντιλαμβάνε-
ται τον υποτελή τρόπο της ηγεσίας 
μας και είναι άνετος. Εύχαρις και 
θρασύς. Και έρχεται στην Κύπρο 
για να πάει σήμερα πικ-νικ στην 
Αμμόχωστο. Και από εκεί να μας 
εκβιάσει, εξηγώντας μας για πολ-
λοστή φορά ότι, εάν δεν δεχθούμε 
τους όρους του, τότε θα την εποι-
κίσει. Αυτά παθαίνουν όσοι δεν 
έχουν σχέδιο Β. Ενώ η επιστροφή 
της Αμμοχώστου ήταν τουρκική 
υποχρέωση ανεξαρτήτως λύσης, 
εξελίσσεται μέσα από τον εξευμε-
νισμό και τις υποχωρήσεις ετών σε 
εργαλείο εκβιασμού σε βάρος της 
κυπριακής Κυβέρνησης. 

Μόνον οι αφελείς μπορούν να 
πιστεύουν ότι οι Τούρκοι δεν θα 
προχωρήσουν και στο θέμα της 
Αμμοχώστου και στη συνομοσπον-
δία. Ποιος θα τους εμποδίσει; Τα 
Ην. Έθνη ή οι εταίροι μας; Γιατί, 
όμως, να το πράξουν; Γιατί να γί-
νουν βασιλικότεροι του Βασιλέ-
ως όταν υπάρχουν ημέτεροι, οι 
οποίοι στην προσπάθειά τους να 
καλύψουν τη δική τους αδέξια και 
αδιέξοδη πολιτική, καθίστανται  
συνήγοροι της τουρκικής πολιτικής 
ισότητας και της συνομοσπονδίας; 
Όπως μάλιστα κινούνται τα πράγ-
ματα, να δείτε που θα μας πουν 
μέσα από την άπταιστη γλώσσα του 
«υποτακτικού ρεαλισμού» το εξής 
αμίμητο: Τι θέλετε πια; Νικήσαμε! 
Τα δυο κράτη είναι χειρότερα από 
τη συνομοσπονδία… 

... Συνέχεια από σελίδα 1
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Ε
νώ ο τουρκικός επεκτα-
τισμός εκδιπλούται πα-
νταχόθεν, πλησίστιος και 
ανεμπόδιστος, στα καθ’ 
ημάς, που καθιζάνουν 
στον πάτο της διαφθοράς, 
της ημετεροκρατίας και 

της φαυλότητας, μια χαλαρή, έστω, συλλο-
γικότητα, αδυνατεί να υπάρξει. Η δημόσια 
σφαίρα έχει καταστεί χώρος κυκλοτερών 
αδιέξοδων αντεγκλήσεων, άγονων αντι-
παραθέσεων και κατακερματιστικών  
διαξιφισμών, ανίκανη να αποδώσει ένα 
μίνιμουμ, έστω, σύγκλισης, ομοθυμίας 
και ομογνωμίας πάνω στο κρίσιμο δι-
ακύβευμα της διαχείρισης του εθνικού 
προβλήματος. 

Η ομοφωνία ή, έστω, η… κακόηχη συ-
ναίνεση στο εσωτερικό μέτωπο αποτελεί, 
πλέον, αναμνηστική πολυτέλεια κάποιων 
λιγότερο συγκρουσιακών περιόδων, όπου, 
η κρισιμότητα των περιστάσεων, ενεργοποι-
ούσε τα αντανακλαστικά μιας πιο ενεργούς 
υπευθυνότητας για την αντιμετώπιση των 
εθνικών κινδύνων. Αλλά, φευ! 

Αδυνατεί, παράλληλα, να υπάρξει μια 
ολοκληρωμένη και εις βάθος κατανόηση 
των γεωπολιτικών τεκταινομένων στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 
και ευρύτερα στο διεθνές σύστημα, με 
τις συντελούμενες ανακατανομές ισχύος, 
τις μετατοπίσεις των γεωπολιτικών και 
γεωστρατηγικών συμφερόντων, τις ρηγ-
ματώσεις στις θεσμοθετημένες εδαφο-συ-
νοριακές «συμπάγειες», τις ανακατατάξεις 
στον ρευστό ορίζοντα των εθνο-φυλετικών 
συσσωματώσεων. 

Πρωτευόντως, αδυνατεί να υπάρξει 
μια εμπεριστατωμένη και εις βάθος κα-
τανόηση της τουρκικής γεωπολιτικής, σε 
όλο το εύρος και την έκταση που αυτή 
εκδιπλώνεται, και η οποία περιλαμβάνει, 
ως βασικό επιτελεστικό όρο της, τον πλή-
ρη γεωστρατηγικό έλεγχο της Κύπρου, 
με όλα τα γεωπολιτικά οφέλη που αυτός 
προσφέρει, προεξάρχοντος του ενεργει-
ακού παράγοντα. 

Στρατηγική, μάλιστα, «επιβαλλόμε-
νη» διά της ισχύος και του στρατιωτικού 
εξαναγκασμού, καθ’ όσον οι τουρκικοί 

στόχοι και επιδιώξεις δεν μπορούν να 
ευοδωθούν - ει μη μόνον διά της ανοχής 
και συνενοχής - άλλως πως στο πεδίο 
του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς 
έννομης τάξης.

Ανακάμπτουσα
αυτοκρατορική σκέψη

Αδυνατεί, επίσης, να υπάρξει μια εμβρι-
θής κατανόηση του τουρκικού ιστορικού 
αναθεωρητισμού και των αποβλέψεών 
του (μέρος του οποίου αποτελεί  αυτή 
η στρατηγική), ο οποίος συνιστά, πλέον, 
διακηρυγμένη ιδεολογία και πρακτική 
του τουρκικού κράτους, αλλά και του πώς 
μια ανακάμπτουσα νεο-αυτοκρατορική 
σκέψη (νεο-οθωμανισμός) διαλεκτικοποιεί 
τη συστημική του χρόνου και του χώρου, 
πέρα από σπασμωδικές προσαρμογές 
εφήμερων και πανικόβλητων τακτικι-
σμών στις συγκυρίες, όπως ανελλιπώς 
εμείς πράττουμε. Γιατί, εντελώς άλλη 
αντίληψη για τον χρόνο, τον χώρο, αλλά 
και το ιστορικώς πράττειν έχει κάποιος 
που σκέφτεται «αυτοκρατορικά» και άλλη 
κάποιος που, ενεργώντας βουτηγμένος 
στην αγωνία των δύστηνων παρατάσεων, 
αντιλαμβάνεται κάθε επιβιωτική στιγμή 
του στον χρόνο ως ένα πρωθύστερο «τέλος 
της ιστορίας».

Συνελόντι ειπείν, αλλιώς αντιλαμβά-
νεται ο ένας και αλλιώς ο άλλος το νόημα 
και τον ορίζοντα μιας διευθέτησης – γιατί, 
μια ενδεχόμενη «λύση» του Κυπριακού 
δεν θα συνιστά το οριστικό «τέλος» του 
προβλήματος, αλλά μιαν ακόμη μετάβαση, 
άλλον ένα διασκελισμό στο μεγάλο παιγνίδι 
της ισχύος και του χρόνου.   

 Υπό το κράτος αυτής της αδυναμίας, 
η πολιτική μας, υπό τον βαρύγδουπο ευ-
φημισμό του «διεκδικητικού πατριωτικού 
ρεαλισμού» (!), ενοφθαλμισμένη σε συσσω-
ρευμένα φοβικά σύνδρομα δεκαετιών και 
αγκιστρωμένη σε ανεκρίζωτες ιδεολογικές 
αγκυλώσεις, δεν μπορεί να εκφύγει από 
την παραλυτική μέγγενη μιας αδιέξοδης 
στρατηγικής, η οποία εξαντλήθηκε ήδη 
στην κόψη των γεγονότων και του χρόνου. 

Διαφεύγει, ακόμα, από τους θιασώτες 
αυτής της στρατηγικής, που εκβάλλει στο 

οικτρό αξίωμα τής «όποιας λύσης χθες», ότι 
η δριμύτητα της τουρκικής επιθετικότητας 
και η έκταση των τουρκικών διεκδικήσεων 
καθιστά αδύναμους ακόμη και τους πλέον… 
γενναιόψυχους συμβιβασμούς, καθώς και 
αλυσιτελείς τις όποιες «στοχαστικές» ή… 
αστόχαστες προσαρμογές επιχειρήσουμε 
στην έξαρση της τουρκικής ισχύος.

Το «ισλαμοφασιστικό» τουρκικό κρά-
τος χαρακτηρίζεται από μιαν ανεξέλεγκτη 
επεκτατική βουλιμία, η οποία δεν φαίνεται 
να έχει όρια και αυτήν τη στιγμή δεν την 
περιορίζει κανένας. Αναρωτήθηκαν ποτέ οι 
οραματιστές μιας μελλοντικής, «ειρηνικής 
και αμοιβαία επωφελούς» «εταιρικής» σχέ-
σης με την Τουρκία ποια είναι τα όρια αυτής 
της επιθετικότητας και πώς χαλιναγωγείται; 
Είναι το λιγότερο ουτοπικό να αναμένει 
κάποιος ότι είναι δυνατόν αυτή η βουλιμία 
να αυτο-χαλιναγωγηθεί έχοντας ενώπιόν 
της μια έντρομη υποχωρητικότητα, που 
ικανοποιεί κάθε επιδίωξη και απαίτησή 
της. Ακόμα και με την παράδοση στην 
Τουρκία του ενεργειακού πλούτου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και με την 
εκχώρηση σ’ αυτήν του κομβικού ενεργει-
ακού ρόλου που επιδιώκει η Άγκυρα να 
διαδραματίσει, η ανάληψη του οποίου θα 
σημάνει την πλήρη γεωπολιτική έκλειψη 
της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο, η 
τουρκική επεκτατικότητα δεν πρόκειται να 
χαλιναγωγηθεί, αφού ιστορικός ορίζοντας 
και σκοποθεσία της είναι η ανασύσταση 
του οθωμανικού ηγεμονισμού.  

Εκτός και εάν αποφασίσουμε, ως εθνι-
κή συλλογικότητα, να εκχωρήσουμε το 
ιστορικό μέλλον μας στο εκκρεμές των 
επεκτατικών διαθέσεων του Ερντογάν 
και της Άγκυρας, ερωτοτροπώντας με 
τον οριστικό αφανισμό. Αυτό δεν είναι… 
άλλο θέμα, αλλά το ουσιώδες διακύβευμα 
της ιστορικής στιγμής.   

Αναζήτηση νέας στρατηγικής
Τι θα έπρεπε να πράξουμε, λοιπόν, 

εάν υποθέσουμε ότι συμφωνούμε στην 
ελάχιστη κοινή παραδοχή, επιβεβαιω-
μένη από τα γεγονότα, ότι η Τουρκία 
δεν πρόκειται να συναινέσει ποτέ σε μια 
«δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση» 

του Κυπριακού, εκτός και αν διασφαλίζει 
τα μείζονα γεωστρατηγικά της συμφέροντα, 
που είναι η επίτευξη της γεωπολιτικής 
της ηγεμονίας στην Ανατολική Μεσόγειο 
και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής; 
Ενδεχόμενο που, εάν επισυμβεί, αυτόματα 
θα σημαίνει ότι, αυτό που θα υπάρξει 
στην Κύπρο μετά την (υπό μεθόδευση) 
λύση, ούτε δίκαιο, ούτε βιώσιμο, ούτε 
λειτουργικό θα είναι. 

Εάν υποθέσουμε ότι συμφωνούμε, 
ακόμη, στο ότι, με μόνο την ευχολογική 
επίκληση της… λογικής (ποιας λογικής, εν 
τέλει;), που είναι το μόνιμο και μοναδικό 
motto της πολιτικής μας προς ανάσχεση 
του τουρκικού επεκτατισμού, δεν είναι 
δυνατόν να μετακινηθεί η Τουρκία από τις 
παράνομες διεκδικήσεις της, κινούμενη 
προς την κατεύθυνση μιας «δίκαιης και 
βιώσιμης λύσης» του Κυπριακού.

Υπό αυτά τα δεδομένα, θα έπρεπε να 
είμαστε καθ’ οδόν προς την αναζήτηση 
μιας νέας στρατηγικής, η οποία θα μας 
καταστήσει σύγχρονους με την ελευσόμε-
νη ιστορία, συντονισμένους με αυτό που 
έρχεται, εγκαταλείποντας τα «ανεπιτυχώς 
δοκιμασμένα, μέσα στις τόσες επισφαλείς 
βεβαιότητες και τις τόσες ελπιδοφόρες 
αβεβαιότητες των καιρών». 

Αντιλαμβανόμενοι ότι το νέο - το νέο 
μιας άλλης κοσμοθεώρησης και πρακτι-
κής -, δεν εκφράζει, απλώς, την ανάγκη 
αντικατάστασης του παλιού, αλλά αποτελεί 
συνώνυμο μιας εναρκτήριας διαίσθησης 
των πραγμάτων, απαιτώντας τη σύζευξη 
λόγου και πράξης μέσα στην παροπλισμένη 
διαθεσιμότητα των ιστορικών επιλογών.

Η μόνη απάντηση, με σπινοζικούς 
όρους, είναι «να εμμείνουμε στο είναι 
μας». Φροντίζοντας, αυτή η εμμονή στο 
είναι, να στοιχηθεί προς την αύξηση της 
προσίδιας δύναμης, σε όλες τις μορφές και 
τις εκφάνσεις της. Ειδάλλως, το ιστορικό 
μας τέλος, ίσως να μην αποτελεί, απλώς, 
μιαν αόριστη πιθανότητα, αλλά μια ιστο-
ρική διεργασία εγγεγραμμένη ήδη στους 
μηχανισμούς του παρόντος. 

Η τραγική εμπειρία των Αρμενίων στο 
Αρτσάχ, ας αποτελέσει ένα ύστατο, έστω, 
καμπανάκι αφύπνισης.  



Της Κυριακής

3μένουμεασφαλείς
staysafe

Πάρε δρόμο, Ερντογάν 

Σ
την ιταμότερη και αθλιό-
τερη πρόκληση κατά του 
κυπριακού Ελληνισμού, 
από το 1974 και εντεύθεν, 
προβαίνει ο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν αυτοπροσώπως, 
προσυπογράφοντας, διά 

της παρουσίας του, στη θλιβερή επέτειο 
της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, το νέο, 
παράνομο τετελεσμένο της καταπάτησης 
της Αμμοχώστου από τις ορδές του Αττίλα.

Ο ίδιος μετά της… κουστωδίας του 
εισέρχονται σήμερα, για… πικ-νικ, 
στα  ιερά χώματα της αμμοχωστια-
νής γης, διαπράττοντας ύψιστην ύβριν 
επί του δικαίου και της Ιστορίας. 
Ανάλογη ύβρις επιτελείται, ωστόσο, και από 
την έρπουσα στον βούρκο της αναξιοπρέ-
πειας και του αξιοθρήνητου ενδοτισμού, 
κυπριακή πολιτική ηγεσία, η οποία, πάρα 
την εξευτελιστική παράσταση του Ερντο-
γάν, εκλιπαρεί τη σύγκληση Πενταμερούς 
Διάσκεψης για το Κυπριακό, ελπίζοντας 
πως θα δώσει τέλος στις ιλαρές και αυτο-
καταστροφικές ψευδαισθήσεις της. 

Σε μια μάλιστα Διάσκεψη, όπου η Τουρ-
κία και διά στόματος Τατάρ ξεκαθαρίζει 
ότι θα θέσουν στο τραπέζι άλλες μορφές 
λύσης,  συγκεκριμενοποιώντας τη λύση 

ΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΥ
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EΙΣΒΑΛΛΕΙ ΣΉΜΕΡΑ, ΓΙΑ… 
ΠΙΚ-ΝΙΚ,  ΣΤΑ  ΙΕΡΑ ΧΏΜΑΤΑ 
ΤΉΣ ΑΜΜΟΧΏΣΤΙΑΝΉΣ ΓΉΣ, 
ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΎΨΙΣΤΉΝ 
ΎΒΡΙΝ ΕΠΙ ΤΟΎ ΔΙΚΑΙΟΎ ΚΑΙ 
ΤΉΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

δυο κρατικών οντοτήτων στη βάση  της 
συνομοσπονδίας. Και μία άνευ προηγου-
μένου εμμονή από την πολιτική ηγεσία, 
χωρίς να επιτάσσει δράσεις εναλλακτικές 
απεγκλωβισμού από τις τουρκικές επιδι-
ώξεις. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι 
ο Τατάρ «εκλέγηκε» στην τ/κ κοινότητα με 
τη δέσμευση της αλλαγής βάσης λύσης 
στο Κυπριακό…

Ο Τούρκος Πρόεδρος, με όλο το θράσος 
που διακατέχεται, εισβάλλει σήμερα στην 
Αμμόχωστο χρησιμοποιώντας την ως ερ-
γαλείο εκβιασμού, δείχνοντας απρόκλητα 
τους σχεδιασμούς του για εποικισμό. Ως 
γνωστόν, και σύμφωνα με τα ψηφίσματα 
του ΣΑ του ΟΗΕ, η επιστροφή της Αμ-
μοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της 
αποτελεί τουρκική υποχρέωση, ανεξαρ-
τήτως λύσης. 

Τα άθλια επέβλεψε
ο Τσαβούσογλου 

Για την επίβλεψη των χυδαίων και άθλιων 
προετοιμασιών υποδοχής του Ερντογάν 
στην Αμμόχωστο, κατέφθασε αιφνιδίως 
παράνομα στα κατεχόμενα, την περασμένη 
Παρασκευή, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτε-
ρικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. 

Ο Τσαβούσογλου συμμετέχει επίσης 
στους εορτασμούς για την 37η επέτειο 
ανακήρυξης του ψευδοκράτους, που 
ξεκίνησαν χθες με διάγγελμα του Τ/κ 
ηγέτη, Ερσίν Τατάρ και με ρίψη 21 χαι-
ρετιστήριων βολών. Έγινε επίσης και 
κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του 
Δρος Φαζίλ Κουτσιούκ και στο μνημείο 
της ΤΜΤ, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί 
ακόμη η ανέγερση του μνημείου του 
Ραούφ Ντενκτάς. 

Σήμερα θα γίνει τελετή στο μνημείο 
του Ατατούρκ στην κατεχόμενη Λευκωσία, 
στις 12.00 το μεσημέρι, ενώ η παράνομη 
στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο Δρος 
Φαζίλ Κουτσιούκ θα πραγματοποιηθεί 
στις 12.30. 

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, για την 
παράνομη επίσκεψη του Ερντογάν πραγ-
ματοποιήθηκαν εντός της περιφραγμένης 
πόλης της Αμμοχώστου εργασίες καθα-

ριότητας και τοποθέτησης δέντρων και 
λουλουδιών. Τα δέντρα και τα λουλούδια 
μάλιστα έφθασαν από την Τουρκία και 
τοποθετήθηκαν  κοντά στις οδούς που 
είναι ανοικτές και στο μέρος όπου θα γίνει 
το πικ-νικ Ερντογάν. Παράλληλα άνοιξε 
ποδηλατοδρόμος έναντι ενοικίασης πο-
δηλάτων. Ενώ, σύμφωνα με τις αναφορές, 
δεν έγιναν εργασίες που να αφορούν στα 
κτήρια. Τοποθέτησαν επίσης τραπέζια, 
έβαλαν πινακίδες, ενώ τοποθετήθηκαν 
οδικός φωτισμός και κάμερες ασφαλείας. 

Η ΕΕ κάλεσε την Τουρκία
να σεβαστεί ψηφίσματα 

Παρά την μέχρι σήμερα απροθυμία της 
για επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας, 
η ΕΕ προτρέπει την Άγκυρα να σεβαστεί 
τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
για την Αμμόχωστο και την καλεί σε άμεση 
αντιστροφή των πρόσφατων δράσεών της, 
συμβάλλοντας στην εξεύρεση διαρκών 
λύσεων, με καλή πίστη για την οικοδόμηση 
ενός εποικοδομητικού διαλόγου για την 
επίτευξη ενός σταθερού και ασφαλούς 
περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της 
Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), Πίτερ Στά-
νο, δήλωσε την περασμένη Παρασκευή 
στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι 
«έχουμε επικοινωνήσει με τις τουρκι-
κές Αρχές σε διαφορετικά επίπεδα για 
να εκφράσουμε τις σοβαρές ανησυχίες 
μας για τις δράσεις στην Αμμόχωστο και 
το νέο τουρκικό τηλεγράφημα πλοήγη-
σης (Navtex) για το σκάφος σεισμικών 
ερευνών Oruc Reis».

«Σχετικά με την Αμμόχωστο, η ΕΕ επιβε-
βαίωσε, μεταξύ άλλων, στα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης 
Οκτωβρίου, το καθεστώς της Αμμοχώστου, 
όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών, ιδίως στα ψηφίσματα 550 (1984) 
και 789 (1992). Δεν πρέπει να γίνουν 
ενέργειες που δεν είναι σύμφωνες με αυτές 
τις αποφάσεις», ανέφερε ο Πίτερ Στάνο.

Πρόσθεσε ότι «η ΕΕ καλεί σε σεβασμό 
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την κυπριακή 

πολιτική ηγεσία, 
η οποία, πάρα 

την εξευτελιστική 
παράσταση του 

Ερντογάν, εκλιπαρεί 
τη σύγκληση 
Πενταμερούς 

Διάσκεψης για το 
Κυπριακό

Ο Τούρκος 
Πρόεδρος 

χρησιμοποιεί 
την Αμμόχωστο 

ως εργαλείο 
εκβιασμού, 
δείχνοντας 

απρόκλητα τους 
σχεδιασμούς του 

για εποικισμό

αυτών των ψηφισμάτων και ζητεί την άμεση 
αντιστροφή των πρόσφατων ενεργειών 
και την αποφυγή περαιτέρω μονομερών 
δράσεων, που θα μπορούσαν να αυξήσουν 
τις εντάσεις στο νησί».

Τόνισε ακόμη ότι, «οι διαφορές πρέ-
πει να συζητηθούν και να διευθετηθούν 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είναι 
επίσης απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον για τις συνομιλίες 
για το Κυπριακό που ο Γενικός Γραμ-
ματέας του ΟΗΕ είναι διατεθειμένος να 
συγκαλέσει. Δεν είναι ώρα για ανάμεικτα 
σήματα. Το μήνυμα της ΕΕ είναι πολύ 
σαφές: δεν υπάρχει εναλλακτική λύση 
από μια ολοκληρωμένη διευθέτηση του 
Κυπριακού βάσει των σχετικών αποφάσεων 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Αμμοχωστιανοί θα προσφύ-
γουν στην Επιτροπή Αποζη-
μιώσεων

Και ενώ η Αμμόχωστος χάνεται, μεγά-
λη μερίδα Αμμοχωστιανών ετοιμάζονται 
να προσφύγουν στην Επιτροπή Αποζη-
μιώσεων στα κατεχόμενα!!! Δεν είναι, 
μάλιστα, λίγοι αυτοί που  δηλώνουν ότι 
θα επιστρέψουν στα σπίτια τους υπό τ/κ 
διοίκηση. Η συμπεριφορά αυτή προκαλεί 
μεγάλη ανησυχία, με τον Δήμο της Αμ-
μοχώστου να ζητά από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας να  τοποθετηθεί στο θέμα 
της προσφυγής στην Επιτροπή Απο-
ζημιώσεων των κατεχομένων, ώστε να 
καθοδηγήσει τους  Αμμοχωστιανούς και 
να τους ενημερώσει για τους κινδύνους  
που υπάρχουν από την προσφυγή στην 
Επιτροπή Αποζημιώσεων. 

Η διαμαρτυρία για σήμερα 
ακυρώθηκε 

Ο Δήμος Αμμοχώστου είχε προγραμμα-
τίσει και ειρηνική πορεία, για σήμερα, στο 
οδόφραγμα Δερύνειας, αλλά ακυρώθηκε, 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, καθότι 
δεν κατάφερε να εξασφαλίσει άδεια από 
την Κυβέρνηση.

Όπως αναφέρεται σε γραπτή ανακοί-
νωση, «παρ’όλες τις ενέργειες του Δήμου 

Αμμοχώστου για πραγματοποίηση ειρηνι-
κής πορείας προς το οδόφραγμα Δερύνειας 
στη μία το μεσημέρι της Κυριακής, 15 
Νοεμβρίου, τελικά δεν κατέστη δυνατή 
η εξασφάλιση ειδικής άδειας, λόγω της 
σοβαρότητας της πανδημίας στην Κύπρο. 
Μετά την εξέλιξη αυτή, η εκδήλωση ακυ-
ρώνεται».

«H κάθοδος Ερντογάν  - Τσα-
βούσογλου υπονομεύει 
την Πενταμερή»

Προκλητική χαρακτηρίζει η Κυβέρνηση 
την παρουσία του Τούρκου Προέδρου 
στα κατεχόμενα για την 37η επέτειο ανα-
κήρυξης του ψευδοκράτους.

Σε χθεσινή ανακοίνωσή της, η Προε-
δρία της Δημοκρατίας αναφέρει πως «η 
παρουσία του Προέδρου της Τουρκίας 
στους εορτασμούς για την 37η επέτειο της 
ανακήρυξης του ψευδοκράτους, αλλά και 
η επίσκεψή του στην περίκλειστη πόλη 
της Αμμοχώστου, αποτελούν μια χωρίς 
προηγούμενο πρόκληση και είναι σε πλήρη 
αντίθεση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των ΗΕ, 550 και 789».

Παράλληλα σημειώνει ότι «υπονο-
μεύουν τις προσπάθειες του ΓΓ των ΗΕ 
να συγκαλέσει άτυπη πενταμερή και δεν 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ευνοϊ-
κού, θετικού κλίματος για επανέναρξη των 
συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού».

«Την ίδια ώρα, οι ενέργειες αυτές 
προκαλούν το αίσθημα του συνόλου 
του κυπριακού λαού, και ειδικότερα των 
Αμμοχωστιανών».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει 
καταγγείλει με επιστολές του τις ενέρ-
γειες της Τουρκίας και του παράνομου 
κατοχικού καθεστώτος, τόσο προς τον ΓΓ 
των ΗΕ όσο και προς τους επικεφαλής των 
θεσμών της ΕΕ και σε αρχηγούς κρατών 
και κυβερνήσεων χωρών μελών της ΕΕ, 
ενώ οι προκλήσεις αυτές θα αποτελέσουν 
αντικείμενο συζήτησης στο επερχόμενο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, 
όπου η ΕΕ αναμένεται να λάβει αποφά-
σεις για το μέλλον των ευρωτουρκικών 
σχέσεων.



Η ΠΑΤΡΌΤΗΤΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΌΥΣ ΒΡΕΤΑΝΌΥΣ ΚΑΙ Ό ΡΌΛΌΣ ΤΌΥ ΚΌΥΜΠΑΡΌΥ ΣΤΌΝ ΓΓ ΤΌΥ ΌΗΕ  

Πολιτική ισότητα: Το εργαλείο για το 
πάντρεμα συνομοσπονδίας και ομοσπονδίας 

ΠΟΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΟΒΑΤΑΙ Η 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΩΣ ΧΑΝΕΤΑΙ Η 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ, 
ΤΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΩΣ ΕΦΙΚΤΟ ΟΙ 
ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ 
ΜΕΣΩ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΙ 
ΠΩΣ ΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΔΥΟ ΚΡΑ-
ΤΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  

Η 
πατρότητα της ιδέας 
που μελετά ο ΓΓ του 
ΟΗΕ Αντόνιο Γκου-
τέρες για την Πεντα-
μερή, δηλαδή το πά-
ντρεμα ομοσπονδίας 
και συνομοσπονδίας, 

που αποκάλυψε την περασμένη Κυρια-
κή η «Σ», ανήκει στους Βρετανούς. Και 
το κουμπαράτο στον κ.  Γκουτέρες. Κοι-
νωνοί, ως φαίνεται, της αντίληψης είναι 
και Ελληνοκύπριοι πολιτικοί, κατόπιν 
ενημέρωσης και επαφών που είχαν με 
τον Βρετανό ‘Υπατο Αρμοστή, ο οποίος 
ανέλυσε τη φόρμουλα του παντρέματος 
μεταξύ ομοσπονδίας και συνομοσπον-
δίας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό 
σταθμό «Άλφα».

 
Το βρετανικό συνοικέσιο  

Αυτούσια τα σχετικά αποσπάσματα 
της συνέντευξης του Βρετανού Υπάτου 
Αρμοστή Στίβεν Λίλι έχουν ως εξής: 

«Ερ: Συναντήσατε τον κ. Τατάρ την 
προηγούμενη βδομάδα. Ακούσατε τις 
ίδιες θέσεις που δημόσια μοιράζεται 

σε σχέση με το Κυπριακό; Αναφέρομαι 
βεβαίως σε αυτές τις νέες ιδέες για 
λύση δύο κρατών ή συνομοσπονδία. 
Τι σας είπε;

Απ: Ναι, ο κ. Τατάρ έχει θέσει τη θέση 
του, η οποία νομίζω είναι καλά γνωστή, γιατί 
έχει εκλεγεί με αυτήν την πλατφόρμα των 
δύο κρατών και αυτό είναι πολύ καθαρό. 
Έχει τη θέση του, ο κ. Αναστασιάδης έχει τη 
δική του θέση, το νόημα των συνομιλιών 
είναι να προσπαθήσεις να βρεις κάποιο 
κοινό έδαφος μεταξύ αυτών των θέσεων.

Ερ: Ακούμε από την Άγκυρα και από 
τον κ. Τατάρ ότι η ομοσπονδία έχει 
πεθάνει, πέθανε στο Κραν Μοντανά. 
Νομίζετε ότι είναι εφικτό να σπρώξου-
με το κυπριακό πίσω στις ράγες της 
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας 
αυτήν τη στιγμή;

Απ: Νομίζω ότι ξεκάθαρα υπάρχει 
μια σταθερή δημόσια θέση από τον κ. 
Τατάρ ότι η προτίμησή του είναι η λύση 
δύο κρατών. Επίσης είναι καθαρό από 
πράγματα που έχει πει, από πράγματα 
που η Τουρκία έχει πει, ότι είναι ακόμα 

πρόθυμοι να συζητήσουν τη Διζωνική 
Δικοινοτική Ομοσπονδία, η πρόκληση 
είναι ότι αυτοί λένε πως δεν πιστεύουν 
ότι η ε/κ πλευρά είναι σοβαρή για ΔΔΟ. 
Συνεπώς μέρος της προσπάθειας για να 
προχωρήσουμε με τη διαδικασία μπροστά 
είναι η ε/κ πλευρά να καταφέρει να δώσει 
τις διαβεβαιώσεις στην τ/κ πλευρά ότι 
πραγματικά είναι δεσμευμένη στη ΔΔΟ 
με πολιτική ισότητα για τις δύο κοινότητες.

Η πολιτική ισότητα ήταν μέρος της φόρ-
μουλας για πολύ καιρό, νομίζω από το 
1991, και είναι πολύ καθαρό από πολλά 
πράγματα που έχει πει η τ/κ πλευρά ότι 
θέλουν να αντιμετωπίζονται ως πολιτικά 
ίσοι με την ε/κ κοινότητα. Ένας τρόπος για 
να γίνει, λένε αυτοί, είναι με το να έχουμε 
δύο χωριστά και ίσα κράτη. Όμως αυτό 
βεβαίως είναι απόλυτα εφικτό να επιτευ-
χθεί μέσα σε μια ομοσπονδία.

Πιστεύω ότι αν καταστεί εφικτό να βρεθεί 
μια ομοσπονδιακή φόρμουλα, όπου οι δύο 
κοινότητες πραγματικά μοιράζονται την 
εξουσία ως ίσες, είτε αυτό είναι αμοιβαίος 
σεβασμός είτε η δύναμη της εκτίμησης 

ανάμεσα στις δύο κοινότητες, τότε αυτό 
δίνει μια κατάλληλη βάση για συζητήσεις. 
Συνεπώς το δεύτερο συστατικό, που εί-
ναι η πολιτική ισότητα όπως είπατε, είναι 
το σημαντικότερο πράγμα που θέλει να 
ακούσει η τ/κ πλευρά ως διαβεβαίωση 
από την ε/κ πλευρά».

Η Κυβέρνηση θορυβήθηκε 
Η Κυβέρνηση θορυβήθηκε από τις 

θέσεις του Βρετανού Υπάτου Αρμοστή, 
ο οποίος: 1) Με τον δικό του διπλωμα-
τικό τρόπο καλεί τους Ελληνοκύπριους 
να δείξουν καλή πρόθεση για λύση μέσα 
από την πολιτική ισότητα για να καθησυ-
χάσουν τους Τουρκοκύπριους. 2) Είναι 
υπέρμαχος όπως παντρευτεί μέσω της 
πολιτικής ισότητας η ομοσπονδία με τη 
συνομοσπονδία. 

  
Αντίληψη Αβέρωφ και
το εφικτό του Πρέσβη   

Λιγότερο από 24 ώρες πριν από τη 
συνέντευξη του Βρετανού Υπάτου Αρ-
μοστή, ο Αβέρωφ Νεοφύτου υπέβαλλε  
ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου την 

ΓΙΑΝΝΌΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com
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Γιατί η ΕΕ σηκώνει 
τα χέρια ψηλά

Η επίσκεψη Λουτ 
και η επιλογή του 

Προέδρου  
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άποψη  ότι οι Τούρκοι δεν θα θέσουν ευ-
θέως τη συνομοσπονδία στην Πενταμερή 
αλλά θέμα πολιτικής ισότητας, αφήνοντας 
να νοηθεί ότι θα ήταν δυνατό να μην 
υπάρξει αλλαγή βάσης των συνομιλιών. 
Η απάντηση στον κ. Α. Νεοφύτου δόθη-
κε από τον ίδιο τον Πρόεδρο, ο οποίος 
υποστήριξε ότι η ερμηνεία που δίνουν 
οι Τούρκοι στην πολιτική ισότητα είναι 
τέτοια, που οδηγεί σε συνομοσπονδία. 
Τι λέει, λοιπόν, ο Βρετανός Πρέσβης; 
Τονίζει τα εξής: «Ένας τρόπος για να 
γίνει, λένε αυτοί, είναι με το να έχου-
με δύο χωριστά και ίσα κράτη. Όμως 
αυτό βεβαίως είναι απόλυτα εφικτό να 
επιτευχθεί μέσα σε μια ομοσπονδία. Πι-
στεύω ότι αν καταστεί εφικτό να βρεθεί 
μια ομοσπονδιακή φόρμουλα, όπου οι 
δύο κοινότητες πραγματικά μοιράζονται 
την εξουσία ως ίσες». Επισημαίνει, δη-
λαδή, να βρούμε, μέσα από την πολιτική 
ισότητα, μια φόρμουλα συνομοσπονδιακή, 
που θα την ονομάσουμε ομοσπονδιακή. 
Και διευκρινίζει ότι αυτό είναι εφικτό. 
Πάντως, τόσο ο αρχηγός του ΔΗΣΥ, όσο 
και ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Α. Κυπριανού, είναι 
υπέρ της συμμετοχής του Προέδρου στην 
άτυπη Πενταμερή, χωρίς όρους. 

Το επικοινωνιακό κόλπο  
Η Λευκωσία δεν αποκλείει να γίνει 

«επικοινωνιακή τρίπλα» από την τουρ-
κική πλευρά στην Πενταμερή. Δηλαδή, 
να ισχυριστεί ότι μπορεί να δεχθεί λύση 
στις παραμέτρους του ΓΓ των Ην. Εθνών, 
αλλά να ικανοποιηθεί στην πράξη η αντί-
ληψή της περί της πολιτικής ισότητας, η 
οποία, σύμφωνα με τον Πρόεδρο,  οδηγεί 
σε συνομοσπονδία. Όπως είναι πρόδηλο, 
ο Βρετανός Πρέσβης  θεωρεί ότι θα ήταν 
δυνατό να ονομαστεί η φόρμουλα αυτή 
ως Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, 

 Όλο αυτό το παρασκήνιο εξελίσ-
σεται, ενώ σήμερα συμπληρώνονται 
37 χρόνια από την παράνομη ανακή-
ρυξη του ψευδοκράτους και ο Ταγίπ 
Ερντογάν μαζί με τον κατοχικό ηγέτη 
Ερσίν Τατάρ ετοιμάζονται για πανη-
γυρισμούς και πικ-νικ στην κατεχό-
μενη Αμμόχωστο. Όχι μόνο απειλούν 
να προχωρήσουν σε νέα τετελεσμένα 
στην πόλη εάν δεν υποχωρήσει ο 
Πρόεδρος στην Πενταμερή, αλλά 
επιδιώκουν, ταυτοχρόνως, είτε εντός 
είτε εκτός του πλαισίου της βρε-

τανικής φόρμουλας για πάντρεμα 
συνομοσπονδίας και ομοσπονδίας, 
την κατάργηση των ψηφισμάτων 
541 και 550 και την αναγνώριση 
του ψευδοκράτους. Αυτά είναι τα 
επίχειρα του εξευμενισμού και της 
απουσίας σχεδίου Β. Μιας πολιτικής, 
που οδηγεί σε αδιέξοδα και τώρα 
σε μια Πενταμερή, στο πλαίσιο της 
οποίας η τουρκική πλευρά επιδιώκει 
να βάλει ταφόπετρα στην Κυπριακή 
Δημοκρατία. Και μάλιστα με την 
υπογραφή μας…  

Το πικ-νικ του Σουλτάνου     

ασχέτως εάν μέσα από την πολιτική ισότητα, 
όπως αυτή θα καθοριστεί στην πράξη, θα 
οδηγηθεί το Κυπριακό σε λύση συνομο-
σπονδίας. Είναι,  δε, πρόδηλο ότι έχει βρει 
ήδη υποστηρικτές στην ελληνοκυπριακή 
πλευρά και ότι μια τέτοια φόρμουλα θα 
εμφανιστεί ως η τελευταία ευκαιρία. 

Τουρκική κίνηση τακτικής 
και ουσίας… 

Συναφείς πληροφορίες αναφέρουν 
ότι η Λευκωσία δεν αποκλείει να εξε-
λιχθεί και το ακόλουθο σενάριο: «Να 
μη θέσει ευθέως η τουρκική πλευρά τη 
συνομοσπονδία,  αλλά να την προωθήσει 
εμμέσως μέσω της πολιτικής ισότητας και 
να συνδέσει την πολιτική της αυτή με τον 
ακόλουθο εκβιασμό: Εάν ούτε και αυτήν 
τη φορά, που δείχνω (εννοεί η Τουρκία) 
καλή θέληση δεν εξευρεθεί φόρμουλα 
για την πολιτική ισότητα, τότε θα πρέπει 
όλοι να αποδεχθείτε τις άλλες μορφές 
λύσεων… Ο ελιγμός αυτός θα γίνει κατά 
τρόπον ώστε είτε η τουρκική πλευρά να 
πάρει αυτό που θέλει, γεγονός που από 
κυβερνητικής πλευράς θεωρείται δύσκολο, 
είτε να οδηγήσει την κατάσταση σε νέο 
αδιέξοδο. Έτσι θα μπορεί να κατηγορεί 
εκ νέου την Κυβέρνηση ότι έχασε άλλη 
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Πώς οι Βρετανοί 
σπρώχνουν 
τη Λευκωσία 
να αποδείξει 

την «καλή της 
θέληση» 

Ποιους ελιγμούς 
φοβάται η 

Κυβέρνηση και 
παγίδευση στην 

Πενταμερή

μια ευκαιρία για την ‘‘ομοσπονδία’’  και 
ως εκ τούτου θα αξιώνει πιο πιεστικά τη 
συνομοσπονδία».    

Η κινητικότητα…
και η Αμμόχωστος 

Το ζητούμενο είναι εάν η Τουρκία θα 
ακολουθήσει τη βρετανική φόρμουλα ή 
εάν θα επιμείνει χωρίς ελιγμούς στο θέμα 
της συνομοσπονδίας και χωρίς να προσφέ-
ρει φύλλο συκής στην ελληνοκυπριακή 
πλευρά. Κλειδί για να αποφευχθούν οι 
παγίδες της Πενταμερούς συνιστούν οι 
επαφές του Προέδρου με την κ. Λουτ, η 
οποία εφόσον της το ζητήσει ο Πρόεδρος 
θα πρέπει να ξεκαθαρίσει με την τουρ-
κική πλευρά κατά πόσον η τελευταία 
θα θέσει θέμα συνομοσπονδίας ή όχι. 
Εάν η τουρκική πλευρά δεν δεσμευτεί 

ότι θα είναι εντός των ψηφισμάτων του 
Σ. Ασφαλείας, όπως είναι το 541 και το 
550, τότε ο ΓΓ δεν έχει εντολή από το Σ. 
Ασφαλείας ή από την ίδια τη Χάρτα να 
συγκαλέσει Πενταμερή, στην οποία η μια 
εκ των δυο πλευρών θα εγείρει  τέτοιες 
πολιτικές θέσεις, που θα είναι αντίθετες 
και με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και με το 
Διεθνές Δίκαιο. Από τη στιγμή που δεν 
ξεκαθαρίσει το σκηνικό, ο Πρόεδρος: 1. 
Είναι δυνατό να βρεθεί κάτω από πιέ-
σεις, ώστε να δεχθεί τη φόρμουλα του 
παντρέματος ομοσπονδίας και συνομο-
σπονδίας. Είναι,  δε, σαφής η απειλή της 
τουρκικής πλευράς για τον εποικισμό 
της Αμμοχώστου, εάν ο Πρόεδρος δεν 
υποκύψει. 2. Η Τουρκία θα γλιτώσει, λόγω 
Πενταμερούς, τις πιθανές κυρώσεις που 
θα μπορούσαν να επιβληθούν από την 

ΕΕ.  Παρότι, αυτήν την περίοδο, η Γαλλία 
έχει πολλούς λόγους να ζητήσει κυρώ-
σεις σε βάρος της Τουρκίας - όπως είναι 
για παράδειγμα τα όσα συνέβησαν στο 
Ναγκόρνο Καραμπάχ, δίνοντας, μάλιστα, 
τη  μάχη στη Σύνοδο του Δεκεμβρίου 
- το σωσίβιο θα έρθει από την επίσκε-
ψη της κ. Λουτ το τέλος του μήνα και 
τη δημιουργία της εικόνας ότι υπάρχει 
κινητικότητα στο Κυπριακό και αυξη-
μένες πιθανότητες πραγματοποίησης 
Πενταμερούς. Υπό αυτές τις συνθήκες, 
θα προβληθεί ο ισχυρισμός ότι δεν θα 
πρέπει να ενοχληθεί η Άγκυρα. Διπλω-
ματικές πηγές στις Βρυξέλλες αναφέρουν 
ότι «η ΕΕ δεν θα αναλάβει τέτοια ευθύνη, 
δηλαδή να είναι εμπόδιο στο Κυπριακό 
εφόσον η κυπριακή Κυβέρνηση δηλώνει 
ετοιμότητα συμμετοχής σε Πενταμερή».



διαπραγματεύσεις φοβίζουν, αλλά γιατί 
η ανάγκη του διεθνούς παράγοντα για 
συμβιβασμούς, υπό τις δοσμένες πλέον 
συνθήκες (βλ. εκλογή Τατάρ), ενδέχεται 
να αναπτύξει το γνωστό σκηνικό φιλικών 
παραινέσεων - πιέσεων προς τη Λευκω-
σία, που θα κληθεί να πληρώσει για να 
μπει σε διαπραγματεύσεις οι οποίες θα 
έχουν πιθανότητα επιτυχίας. Πιο απλά, 
όπως χαρακτηριστικά μας έλεγε γνωστός 
διπλωμάτης, “το οπλοστάσιο της Δημοκρα-
τίας εξαντλείται ουσιαστικά στην περίοδο 
που διάγουμε”, εννοώντας πως αν τελικά 
η άτυπη πενταμερής γίνει κανονικά, θα 
ακολουθήσει πορεία χωρίς φρένα, που αν 
δεν οικοδομηθεί με προσοχή, θα προσο-
μοιάζει με “τρελή πορεία χωρίς φρένα”. 

Τούτων λεχθέντων, η κάθοδος της 
Αμερικανίδας στην Κύπρο θα πρέπει 

να ιδωθεί στο πραγματικό της πλαίσιο. 
Ως δηλαδή κρίσιμης σημασίας,  για να 
διασφαλιστούν τα απαραίτητα ή κατ’ αντι-
στροφή να αποκλειστεί η πιθανότητα να 
συρθεί η Λευκωσία σε μία πενταμερή 
που θα οδηγήσει χωρίς πολλά - πολλά, 
σε κορύφωση διαπραγματευτικής διαδι-
κασίας, χωρίς διασφαλισμένο περιθώ-
ριο αμοιβαία αποδεκτής επιτυχίας. Ως 
δε πρώτο βήμα διασφάλισης των πιο 
πάνω θα πρέπει να της γίνει ξεκάθαρο ότι 
“χωρίς σαφή και δημόσια αποδοχή από 
τον Τατάρ,  πρώτον του συμφωνημένου 
πλαισίου και, δεύτερον, του παραχθέντος 
κεκτημένου, δεν μπορεί η Λευκωσία να 
υποδυθεί ξανά τον ρόλο του χρήσιμου 
ηλίθιου” - αν αυτό δεν συνοδευτεί από 
εγγύηση απόδοσης ευθυνών εκεί και 
όπου θα ανήκουν. 

ΤΑ ΑΠΌΝΕΡΑ ΤΗΣ ΑΤΥΠΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΡΌΥΣ ΚΑΙ ΌΙ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΌΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΤΑΤΑΡ

Ο ρόλος του «χρήσιμου ηλίθιου»
και η ευθύνη των Η.Ε.

• ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΥΠΗΣ 
ΠΕΝΤΑΜΕΡΟΥΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ 
ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, 
ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 
ΕΛΙΓΜΩΝ

• ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΚΑΡΝΕ ΤΗΣ ΤΖΕ-
ΪΝ ΧΟΛ ΛΟΥΤ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΙ-
ΝΕΙ ΚΥΠΡΟ 

• Η «ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ» 
ΤΟΥ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΓΕΜΙ-
ΖΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΣΠΑΡΤΟ ΑΠΟ 
ΑΓΚΑΘΙΑ ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣ-
ΘΕΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

Κ
ατ’ ευθείαν σε κανονική 
πενταμερή, όπως αυτήν 
του Κραν Μοντανά, οδη-
γεί η πραγματοποίηση 
άτυπης πενταμερούς υπό 
τα Ηνωμένα Έθνη, την 
οργάνωση της οποίας 

ανέλαβε ήδη η ειδική απεσταλμένη του 
Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, 
Αμερικανίδα σκληρή διπλωμάτης, Τζέιν 
Χολ Λουτ. 

Στο κρίσιμο ερώτημα τι είναι αυτό που 
η Αμερικανίδα επιδιώκει και θα επιδιώξει, 
είτε τηλεφωνικώς (με τις εγγυήτριες δυνά-
μεις) είτε δια ζώσης (με τους Αναστασιάδη 
- Τατάρ), αυτό που ξεκάθαρα μάς λέχθηκε 
είναι πως “επιδιώκει να κλειδώσει την 
επιτυχή κατάληξη μιας άτυπης πενταμε-
ρούς, στο μέτρο βεβαίως του δυνατού”. 
Εν άλλοις δηλαδή λόγοις, σε περίπτωση 
που η Τζέιν Χολ Λουτ πείσει τον Αντόνιο 
Γκουτέρες να προχωρήσει με το πρώτο 
αυτό βήμα, η πορεία για κορύφωση της 
διαδικασίας θα είναι αναπόδραστη και 
αναπόφευκτη. 

Σκηνικό με πολλές
προκλήσεις…

Ως εκ τούτου, η πορεία την οποία κα-
λείται να βαδίσει η Λευκωσία είναι πολύ 
επικίνδυνη ως προς το πού, κυρίως, μπορεί 
να οδηγήσει ως τερματισμός. Όχι γιατί οι 

Οι παραδοχές Τατάρ 
Με χειροβομβίδα από την οποία 

αφαιρέθηκε η περόνη, και από στιγμή 
σε στιγμή κινδυνεύει να εκραγεί, μοιά-
ζει το σκηνικό που εντέχνως στήνει ο 
νέος αχυράνθρωπος της Άγκυρας στα 
κατεχόμενα. Και λέμε αχυράνθρωπος, 
γιατί το εγκάθετος, που σε τέτοιες περι-
πτώσεις (π.χ. Έρογλου) χρησιμοποιείτο 
είναι πολύ “λίγο” για να αποδώσει τη 
στάση Τατάρ. Χωρίς περιστροφές είπε 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα 
εκτελεί τις εντολές της Άγκυρας και ότι 
ο ίδιος δεν γνωρίζει το Κυπριακό για να 
διαπραγματευτεί. Κατάφερε εντός μερικών 
μόνο ημερών να οδηγήσει μια μερίδα 
Τ/κ στους δρόμους, για να “αντισταθούν”, 
κατά τους ισχυρισμούς τους, στην επιρ-
ροή και παρέμβαση της Άγκυρας στα 
ενδοκοινοτικά τους ζητήματα. 

Φρόντισε επίσης να πριονίσει με επι-
τυχία κάθε προοπτική, λέγοντας ότι ΔΕΝ 
αναγνωρίζει το ανακοινωθέν της τριμε-
ρούς του Βερολίνου τον Νοέμβριο του 
2019, που είχε διασφαλίσει τα ελάχιστα 
και κυρίως κλείδωνε το όποιο καλό ή 
κακό κεκτημένο υπήρξε στην τελευταία 
διαπραγματευτική διαδικασία 2015-2017. 

Μ’ αυτά και μ’ αυτά η Λευκωσία 
βρίσκεται ενώπιον μιας νέας λογικής, 
η οποία ως τέτοια θα σήμαινε λογικά 
ότι επιβάλλει και αλλαγές θεωρήσεων, 
στρατηγικών και τακτικών. Κάτι που στο 
πρόσφατο Συμβούλιο Αρχηγών δεν κέρ-
δισε έδαφος. Αντίθετα οι παρεμβάσεις, 
όπως η τηλεόραση του «Σίγμα» αποκάλυψε 
από την πρώτη στιγμή,  κινήθηκαν στη 
λογική της πεπατημένης και της ίδιας 
φοβίας που διέπει τους πολιτευτές της 
Δημοκρατίας εδώ και τέσσερεις δεκαετίες. 
Ότι δηλαδή πρέπει πάντα να λέμε ΝΑΙ 
στους έξωθεν σχεδιασμούς, γιατί υπάρ-
χει ο μπαμπούλας τού να επιμεριστούμε 
ευθύνες. Και μέσα σε αυτόν τον συρφετό 
αναγνώσεων, που δεν ξεφεύγουν των 

τετριμμένων, χάθηκαν και οι αναγκαίες 
προϋποθέσεις. Διά στόματος, δηλαδή,  
Αναστασιάδη και Κούσιου ξεκαθαρίστη-
κε ότι θα πάμε στην άτυπη πενταμερή 
(που ειρήσθω εν παρόδω μάλλον θα γίνει 
Ιανουάριο, ώστε να χρησιμοποιηθεί και 
ως ασπίδα προστασίας για μη επιβολή 
κυρώσεων στην Τουρκία), έστω και αν 
στην ΑΟΖ μας έχουν εγκατασταθεί μόνι-
μα τουρκικά ερευνητικά και γεωτρητικά, 
έστω και αν στην Αμμόχωστο ο Ερντογάν 
στήνει πικ-νικ και μοιράζει δουλειές σε 
φίλους, γαμπρούς και κουμπάρους ενόψει 
προγραμματισθέντος εποικισμού της. 

Η άλλη όψη…
Στον αντίποδα, βεβαίως, η μη αποδοχή 

πιθανής προσκλήσεως από τον Γ.Γ. δεν 
είναι επιλογή χωρίς ρίσκα, ό,τι και αν 
κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ως προς 
τη βαρύτητα της αξιοπρέπειας έναντι της 
όποιας ευθύνης αναλάβει η Λευκωσία 
σε ένα τέτοιο σενάριο. Παρά ταύτα οι 
επιλογές αντιμετώπισης των επικείμε-
νων προκλήσεων δεν εξαντλούνται και 
δεν κινούνται στη λογική μαύρο-άσπρο. 
Πολιτικοί παρατηρητές με τους οποίους 
συχνά συνομιλούμε υποδείκνυαν ως πι-
θανή επιλογή μια καλά δομημένη εμμονή 
της Λευκωσίας και του Προεδρικού, κατά 
την εδώ παρουσία της, η κυρία Λούτ να 
επιδιώξει τριμερή συνάντηση με τους 
Αναστασιάδη – Τατάρ, ώστε ενώπιος 
ενωπίω, παρόντων αυτήν τη φορά των 
Ηνωμένων Εθνών, να ακουστούν τα όσα ο 
Τ/κ αχυράνθρωπος του Ερντογάν είπε στην 
κατ’ ιδίαν συζήτησή του με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας. Αυτό, μας έλεγαν, θα 
εξυπηρετούσε πολύ καλύτερα την ανάγκη 
της δικής μας πλευράς να υποδείξει στην 
Αμερικανίδα διπλωμάτη τα προβλήματα 
που υπάρχουν και την ανάγκη να μην 
σπεύσουν τα Ηνωμένα Έθνη σε μια δια-
δικασία που δεν θα είναι τελικά πολιτικά 
αναίμακτη. 

Μιλούν σαν υπάλληλοι
Πρεσβειών…

Τα όσα πιο κάτω αναφερθούν έχουν 
να κάνουν με τα όσα αποκαλύφθηκαν 
και μηδέποτε διαψεύστηκαν, ως προς 
το τι ο καθένας κατέθεσε ως άποψη στο 
πρόσφατο Συμβούλιο Αρχηγών. Όταν 
πολιτικός ηγέτης φέρεται να πιστεύει 
ότι το να απαιτήσουμε να σταματήσουν 
οι προκλήσεις στην Αμμόχωστο, θα 
σημαίνει ότι θα χάσουμε το Βαρώσι 
επειδή δεν θα χουμε διαδικασία, τότε 
ουδόλως διαφοροποιείται από τα όσα 
απαράδεκτα δήλωσε σε συνέντευξή του 
την Πέμπτη ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής 
σε άλλο διαδικτυακό μέσο, λέγοντάς μας 
για την Αμμόχωστο, ότι και η Μόρφου 
έχει εποικιστεί αλλά αυτό δεν αποκλεί-
ει τη συζήτησή της στο κεφάλαιο του 
εδαφικού, όπως έγινε στο Κραν Μο-
ντανά. Αμφότεροι, με απλά λόγια, μας 
λένε “άστε τους να κάνουν ό,τι κάνουν 
στο Βαρώσι και πάμε σε συνομιλίες για 
να επιδιώξουμε την επιστροφή τους”. 
Πόσο αφελές. 

Όταν από την άλλη αναγκάζεται ο Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος ελέγχεται 
για σωρεία προτάσεων που κάποιοι χαρα-
κτηρίζουν υποχωρήσεις, να απαντήσει σε 
φίλιες δυνάμεις για το θέμα της πολιτικής 
ισότητας, τότε πού βαδίζουμε; Είναι ή όχι 
η πολιτική ισότητα, όπως την εννοούν οι 
Τούρκοι, στοιχείο διχοτομικό; Αν είναι, 
τότε πώς μπορεί να υπάρχει ανάγνωση 
ότι αυτό που θα θέσουν οι Τούρκοι δεν 
είναι τα δύο κράτη αλλά η πολιτική ισότητα. 
Και επί τούτου ας κρατήσουμε όλοι μια 
έκφραση του Τσαβούσογλου, που πέρασε 
σχεδόν απαρατήρητη. “Κυριαρχική ισό-
τητα” ήταν το νέο μότο του. Εκεί και όπου 
δεν υπάρχει πολιτική ισότητα, να υπάρ-
χει κυριαρχική, είπε! Ας το διαβάσουμε 
όλοι. Γιατί σε ένα μόνο παραπέμπει. Δύο 
κράτη οργανωμένα σε συνομοσπονδία. 
Ας έχουμε όλοι τον νου μας. 

Της Κυριακής
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ΧΡΙΣΤΌΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΌΥΣ 
charalambousc@sigmatv.com



«Αμυντικού Στρατού του Αρτσάχ» και των 
εθελοντών του στις 9 Νοεμβρίου 2020 
και την απόσπαση εδαφών από το Αζερ-
μπαϊτζάν, ήταν μια ακόμη πρόβα αυτής 
της ισλαμοτουρκικής συμμαχίας. 

Πιο πολυεπίπεδη χρήση έγινε με επί-
κεντρο τη Συρία. Εκεί χρησιμοποιήθηκε 
και ο τουρκικός εθνικισμός, όπως στην 
περίπτωση των Τουρκομάνων, αλλά και 
ο νεο-οθωμανικός ισλαμισμός, όπως στην 
περίπτωση της ISIS. Άλλωστε, μέσα στον 
χρηματοδοτούμενο από την Τουρκία 
«Free Syrian Army (FSA)» συνυπήρχαν 
και Τουρκομάνοι εθνικιστές και Σύροι 
αντιφρονούντες και Άραβες ισλαμιστές. 

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι τότε, ο 
Erdoğan, δεν είχε καν συμμαχήσει ακόμη 
με τους υπερεθνικιστές του Bahçeli. Ήταν 
η περίοδος του περίφημου πρωτοσέλιδου 
του «Πολίτη» της 2ας Νοεμβρίου 2015 
με τίτλο «Σάρωσε το AKP, ελπίζει η Κύ-
προς – Αυτοδύναμη κυβέρνηση χωρίς 
εθνικιστικά βαρίδια στην Τουρκία». Παρά 
ταύτα, τα «εθνικιστικά βαρίδια» απέβησαν 
χρήσιμα για τον Erdoğan στη Συρία, αφού 
στήριζαν τους Τουρκομάνους με κάθε 
τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο 
δολοφόνος του Ρώσου πιλότου του κα-
ταρριφθέντος Sukhoi, που ήταν Τούρκος 
πολίτης, στέλεχος των Γκρίζων Λύκων 
και γιος Τούρκου δημάρχου του MHP 
(RT, 27/11/2015). 

Επίσης, στην Ευρώπη, τα «εθνικιστικά 
βαρίδια» αποτελούν μια επιπλέον απειλή, 
πέραν της ισλαμικής τρομοκρατίας από 
αραβικής καταγωγής άτομα. Οι Γκρίζοι 
Λύκοι διοργανώνουν πλέον μαζικές δια-
δηλώσεις σε Γερμανία, Γαλλία και Αυστρία 
και έχουν οργανωμένη παρουσία. Γι’ αυτό, 
όταν μάζα Τούρκων και Αζέρων γύριζαν 
νύχτα στις γειτονιές της Λυών για να βρουν 
Αρμένιους, και όταν βανδάλισαν μνημείο 
της Γενοκτονίας, οι γαλλικές Αρχές τούς 
απαγόρευσαν. 

 «Η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που 
μπορείς να τραβάς και να την σπρώχνεις 
πέρα-δώθε, ούτε μια χώρα που μπορείς 
να σέρνεις πολίτες της στο έδαφος», είπε 
ο Erdoğan τον Μάρτιο του 2017 σε ομι-
λία του, κατηγορώντας την Ευρώπη για 
χρήση «ναζιστικών μεθόδων» (Reuters, 
22/03/2017). Αυτή ήταν η αντίδρασή 
του όταν οι ολλανδικές και γερμανικές 
Αρχές ασφαλείας αρνήθηκαν τη διεξαγω-
γή προεκλογικών ομιλιών (για το δημο-
ψήφισμα της 16ης Απριλίου 2017) από 
Τούρκους αξιωματούχους σε τουρκικές 
κοινότητες μεταναστών στο έδαφός τους. 
«Εάν η Ευρώπη συνεχίσει έτσι, κανένας 
Ευρωπαίος σε κανένα μέρος του κόσμου 
δεν μπορεί να περπατήσει με ασφάλεια 
στους δρόμους», πρόσθεσε. Τι εννοούσε;

Τουράν: Αποκρυφισμός, 
αφήγημα & πολιτική

Ο Atatürk και οι Νεότουρκοι, αξιωμα-
τικοί εμπνευσμένοι από τους κοσμικούς 
ευρωπαϊκούς εθνικισμούς του Διαφωτι-
σμού στις γερμανικές στρατιωτικές σχολές 
όπου φοιτούσαν, μετά την ανατροπή της 
οθωμανικής εξουσίας, προσπάθησαν να 
ενώσουν την Τουρκία στη βάση της εθνικής 
ταυτότητας. Προς τούτο χρησιμοποίησαν 
τον θρύλο της ένδοξης στρατιωτικής κα-
ταγωγής από την Κεντρική Ασία επενδύ-
οντας στην καλλιέργεια ενός ιστορικού 
αφηγήματος και προώθησή τους στους 
θεσμούς και στην κοινωνία. 

Ο Kemal έκτισε πάνω σε υπάρχουσες 
μυθολογίες παρουσιάζοντας τους «Τούρ-
κους» ως μια ισχυρή στρατιωτική φυλή, 
μοναδική στο είδος της, με απώτατη κατα-
γωγή στην Κεντρική Ασία. Στην ιστορική 
πορεία τους έφθασαν στη Μικρά Ασία 
περίπου τον 11ον αιώνα. Στο νέο τους 
σπίτι, ο εξισλαμισμός τους ήταν τρόπο 
τινά φυσιολογικός, αφού οι προ-ισλαμικοί, 

σαμανιστές προγονοί τους λάτρευαν τον 
Τενγγρί. Ως ο θεός του ουρανού, ήταν 
ένα πνεύμα που μοιραζόταν ήδη πολ-
λές ομοιότητες με τον Αλλάχ και έτσι η 
αλλαξοπιστία ήταν εύκολη. 

Οι επίγονοί του σοσιαλ-κεμαλιστές δεν 
τονίζουν τόσο αυτό το αφήγημα. Τα διάφορα 
κατά καιρούς κόμματα των υπερεθνικι-
στών ή «ιδεαλιστών» («Ülkücülük») από 
την άλλη το αναπτύσσουν και το εκσυγχρο-
νίζουν. Ο Burak Kadercan του Κολεγίου 
του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο 
«War on the Rocks» (16/11/2018) το 
περιγράφει ως εξής: 

«Κατά την άποψή τους, οι Τούρκοι 
υπήρξαν ένδοξοι στο μακρινό παρελ-
θόν και το μοναδικό μονοπάτι προς την 
εθνική σωτηρία και αναγέννηση είναι η 
πλήρης αποδοχή του τουρκισμού και της 
πρωτοκαθεδρίας του τουρκικού κράτους. 
Δίνεται βαθιά έμφαση στους μύθους της 
Κεντρικής Ασίας και το σύμβολο του κινή-
ματος ορίστηκε ο “Γκρίζος Λύκος”. Στην 
υπερεθνικιστική μυθολογία, οι Τούρκοι 
του απώτατου παρελθόντος είχαν απελευ-
θερωθεί από την αυτο-παγίδευσή τους με 
τη βοήθεια ενός θηλυκού γκρίζου λύκου, 
της Asena, που οδήγησε τους Τούρκους 
στη σωτηρία και στη δόξα. Οι σύγχρονοι 
Γκρίζοι Λύκοι, μέσα σε αυτό το αφήγημα, 
έχουν ως στόχο να οδηγήσουν το τουρκικό 
έθνος πίσω στην οδό της απελευθέρωσης 
και της δόξας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπερεθνικι-
στές εγκωμιάζουν τον Atatürk ως ένα 
“başbuğ” (αρχηγό των Τούρκων) που 
έσωσε το τουρκικό έθνος από τη διάλυση 
και την αποικιοκρατία στον απόηχο του 
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Παραδόξως, 
οι υπερεθνικιστές δεν το βρίσκουν πολύ 
δύσκολο να ενσωματώσουν το Ισλάμ και 

την οθωμανική παράδοση στην ιδεολογία 
τους. Το Ισλάμ δεν ήταν μεγάλη πρόκληση, 
καθώς το MHP ήταν ένα κεντροδεξιό κόμμα 
και φιλοξενούσε πολλούς συντηρητικούς. 
Η οθωμανική παράδοση, από την άλλη, 
ενσωματώθηκε εύκολα με μια έμφαση στην 
τουρκοσύνη των Οθωμανών Σουλτάνων 
και του στρατού, καθώς και στη στρατιωτική 
καταγωγή της Αυτοκρατορίας».

Το έμβλημα και η ιδεολογία της υπε-
ρεθνικιστικής αντιπολίτευσης της Meral 
Akşener (με απώτατη καταγωγή από 
Βαλκάνιους Τούρκους της Ξάνθης που 
έφυγαν το 1923) είναι εμπνευσμένα από 
την ογουζική τουρκική φυλή των Kayı 
του Τουρκμενιστάν, προγόνων και του 
Οσμάν Γαζή τού Α’. Σε συνέντευξή της 
στις 23 Απριλίου 2020, η κεμαλίστρια 
Akşener τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς 
της θανατικής ποινής και εφαρμογής της 
για εγκλήματα τρομοκρατίας και βίας κατά 
των γυναικών. Πάντως, όπως αναφέρει το 
«Al-Monitor» (19/08/2020), ο Bahçeli 
κάλεσε την κεντροδεξιά «λύκαινα» του 
İYİ Parti «να επιστρέψει σπίτι», δηλαδή 
στο MHP απ’ όπου πολιτεύτηκε, και να 
ενταχθεί στην οθωμανο-τουρανική συμ-
μαχία, πράγμα που ο Erdoğan φαίνεται 
να το είδε με καλό μάτι. 

Αυτήν τη στιγμή, ο υπερεθνικισμός και 
η νέα του ισλαμο-τουρανική ταυτότητα 
αποτελούν πολιτική μόδα ανάμεσα στην 
πολυπληθή τουρκική νεολαία, ιδιαίτερα 
μετά την κατάρρευση των προσπαθειών 
λύσης του Κουρδικού, και το έδειξαν τα 
εκλογικά ποσοστά των MHP και İYİ το 
2015. Αυτό ίσως να εξηγεί και γιατί ο 
πάλαι ποτέ «ισλαμοδημοκράτης εκσυγ-
χρονιστής» Erdoğan αυτοβούλως φορ-
τώθηκε τα «εθνικιστικά βαρίδια» με μια 
μακιαβελικής μαεστρίας μεταστροφή το 

καλοκαίρι του ίδιου χρόνου. 

«Στρατός του Τουράν»
Σε άρθρο του στο «MEMRI» 

(10/11/2020), με τίτλο «Η Δευτέρα 
Παρουσία του “Μεγάλου Τουράν”», ο 
Alberto M. Fernandez αναφέρει πως ο 
Erdoğan βαδίζει στ’ αχνάρια του Enver 
Paşa (1881-1922), ενός εκ των πρωτερ-
γατών των Γενοκτονιών, που προσπάθη-
σε μια παρόμοια σύνθεση. Παρ’ όλα τα 
εγκλήματά του, αναφέρει ο Fernandez, ο 
Erdoğan ακόμη δεν άγγιξε την άβυσσο 
που έφτασε ο Pasha. 

Ο Fernandez αναφέρει πως η εξου-
δετέρωση της Αρμενίας και του Αρτσάχ 
από Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν θα δημι-
ουργήσει έναν «χερσαίο διάδρομο που 
θα ενώσει την Τουρκία με την Κασπία 
Θάλασσα και τα τουρκικά κεντροασιατικά 
κράτη και, βεβαίως, και τους τουρκικούς 
πληθυσμούς που σήμερα εξουσιάζονται 
από Ρωσία, Κίνα και Ιράν».  

Παράλληλα, με τη διοχέτευση των μεγα-
λοϊδεατικών χαρτών αυτού του επεκτατικού 
οράματος, τον Οκτώβριο του 2020, μετά 
την έναρξη του πολέμου στο Ναγκόρνο-
Καραμπάχ, παρατηρήθηκε μια σειρά από 
δημοσιεύματα στον φιλοερντογανικό Τύπο 
που καλούσαν για τη δημιουργία «ενός 
τύπου τουρκικού ΝΑΤΟ» μέσα από έναν 
αντιδυτικό «Στρατό του Τουράν» (MEMRI, 
09/11/2020). 

Άρθρο του Καθηγητή Οικονομικών 
Kürşad Zorlu του Πανεπιστημίου Hacı 
Bayram Veli της Άγκυρας στην εφημερίδα 
«Türkiye» (27/10/2020), υπό τον τίτλο 
«Τα τουρκικά κράτη πρέπει να ενωθούν: 
Ο Στρατός του Τουράν είναι η ελπίδα», 
αναφέρει: «Η επιτυχία στο Καραμπάχ 
έφερε και πάλι στην ατζέντα έναν από 
τους μεγαλύτερους φόβους της Δύσης: 
Τον Στρατό του Τουράν. Το Αζερμπαϊτζάν, 
το οποίο έγινε ισχυρότερο με τη στρατι-
ωτική εκπαίδευση, τις κοινές ασκήσεις 
και τα εξοπλισμένα drones που παρείχε 
η Τουρκία, έσπασε τη ράχη της Αρμενίας. 
Αυτή η εικόνα επιτυχίας που εμφανίστηκε 
έφερε και πάλι στη ζωή τους πόθους σχε-
τικά με έναν Στρατό του Τουράν, ο οποίος 
θα είναι η κοινή στρατιωτική δύναμη των 
τουρκικών κρατών. Ο Τουρανικός Στρατός, 
ο οποίος θα είναι μια μοναδική επιλογή 
για διακοπή των σχεδίων στην περιοχή, 
θα καταστεί ένας ηγετικός παράγοντας σε 
κάθε ζήτημα». Αναφέρει επίσης πως «θα 
γίνει παγκόσμια δύναμη – είναι νωρίς, 
αλλά οπωσδήποτε μια μέρα». 

Άλλο άρθρο του Ahmet Gürsoy στην 
«Yeni Çağ» (28/19/2929) αναφέρει πως 
η «τουρκική ένωση» γεωγραφικά μπο-
ρεί, όπως στις αυτοκρατορικές εποχές, 
να μην είναι δυνατή, «αλλά, κοινωνικά, 
δημιουργώντας μια νομική ταυτότητα 
μπορούμε να ενώσουμε ολόκληρη την 
τουρκική ένωση κάτω από ένα λάβαρο, 
ακριβώς όπως οι πολυεθνικές εταιρείες 
αντιπροσωπεύονται από την ίδια σημαία 
σε κάθε γωνιά του κόσμου. Ο πιο εντυπω-
σιακός και πιθανός τρόπος να το κάνουμε 
αυτό είναι ο Στρατός του Τουράν». 

Λέει πως, πριν να δημιουργηθεί ένας 
τέτοιος στρατός, πρέπει να ενισχυθούν οι 
εμπορικές και πολιτισμικές σχέσεις και 
οργανισμοί. Η εμπορική και πολιτισμική 
επιρροή της Τουρκίας προς την Κεντρική 
Ασία δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά ξεκί-
νησε αμέσως μετά την πτώση της ΕΣΣΔ. 
Το 2009 δημιουργήθηκε το «Council for 
Cooperation of Turkic-speaking States» ή 
«Turkic Council» στο αζερικό εξκλάβιο του 
Ναχιτζεβάν και σήμερα συμπεριλαμβάνει 
την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, 
την Κιργισία και το Ουζμπεκιστάν, ενώ συμ-
μετέχει και η Ουγγαρία ως παρατηρητής. 

Ο Vladimir Odintsov στο «New Eastern 
Outlook» (06/11/2020) παρέχει μια ρω-

σική ανάγνωση των δημοσιευμάτων, όπου 
δεν την εκπλήσσουν αυτές οι ιδέες. Ανα-
φέρει ότι η Άγκυρα χρησιμοποίησε τις 
«ανώτατες πνευματικές δυνάμεις» γι’ αυτόν 
τον σκοπό από τις αρχές του 1990, όταν 
οργανώθηκε ένα «ιερό τελετουργικό» με 
ρίζες στους τουρκικούς θρύλους. Εκεί, μαζί 
με τους ηγέτες των νέων τουρκόφωνων 
κρατών που δημιουργήθηκαν μετά την 
πτώση της ΕΣΣΔ, κτύπησαν συμβολικά 
ένα αμόνι, παραπέμποντας στην σφυ-
ρηλάτηση «του όπλου της ενότητας των 
τουρκικών κρατών». 

Θεωρεί πως παρά τα όσα κοινά, τα 
κεντροασιατικά κράτη δεν θα είναι τόσο 
πρόθυμα να διασυνδέσουν τη μοίρα τους 
μόνο με την Τουρκία, καθώς υπάρχει και ο 
παράγοντας Ρωσία. Καταλήγοντας, ανέφερε, 
όπως και οι άλλοι αναλυτές πιο πάνω, 
πως η επίκληση του «Μεγάλου Τουράν» 
ίσως να χαντακώσει τον Νεο-Οθωμανισμό, 
καθώς είναι συστατικό μέρος της ιδεολο-
γίας των Νεοτούρκων που οδήγησαν τον 
Οθωμανισμό στην κατάρρευση. 

Αλλόκοτο πικ-νικ στο Βαρώσι
Μια τιτάνια μορφή των υπερεθνικιστών 

«ιδεαλιστών» ήταν και ο Τουρκοκύπριος 
Συνταγματάρχης Alparslan Türkeş, που 
στήριξε και την τουρκοκυπριακή ΤΜΤ. 
Ο Rauf Denktaş, «πατέρας» της παρά-
νομης «ΤΔΒΚ» και τροπαιοφόρος της 
Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, 
λατρεύεται από τους υπερεθνικιστές και 
είχε άψογη συνεργασία με τους Γκρίζους 
Λύκους, όπως φάνηκε και στις δολοφονίες 
Ισαάκ-Σολωμού το 1996. Η επιβολή του 
Ersin Tatar στην ηγεσία των κατεχομέ-
νων και η κάθοδος Erdoğan-Bahçeli 
για τους εορτασμούς της ανακήρυξης του 
ψευδοκράτους είναι χαρακτηριστικά της 
επίδρασης της ισλαμοτουρανικής σύνθε-
σης και στο Κυπριακό. 

Ιδιαίτερα μετά την αποκάλυψη του 
Φρίξου Δαλίτη στον «Φιλελεύθερο» 
(14/11/2020) πως στην περιοχή όπου 
θα λάβει χώραν το εορταστικό πικ-νικ 
υπάρχει ομαδικός τάφος 11 Κυπρίων 
Ελλήνων που εκτελέστηκαν το 1974 από 
τους Τούρκους εισβολείς, μεταξύ αυτών 
και 6 παιδιά, η όλη φιέστα δείχνει να με-
τατρέπεται σε ένα αλλόκοτο εθνικιστικό 
τελετουργικό υπέρ της απαράδεκτης λύσης 
των «δύο κρατών». 

Πάντως, ο Ελλαδίτης πρώην ΥΠΕΞ, 
Νίκος Κοτζιάς, εκτιμά πως η επιρροή των 
υπερεθνικιστών στον Erdoğan ίσως να 
είναι και ένας από τους λόγους που κατέρ-
ρευσαν οι συνομιλίες για το Κυπριακό στο 
Crans Montana το 2017, όπως ανέφερε 
σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Αντρέα 
Κημήτρη (ΡΙΚ1, 29/10/2020). Στις 21 
Οκτωβρίου, ο υπουργός της κυβέρνησης 
του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε μάλιστα πως στην 
Αθήνα και στη Λευκωσία υπάρχει «μέτωπο 
στήριξης του τουρκικού εθνικισμού και 
υπονόμευσης της θέσης της Κύπρου» και 
πως «αρθρογράφοι της διαπλοκής και 
αριστερών εφημερίδων» συμμετέχουν στο 
«ξέπλυμα με τόση ευκολία» της Τουρκίας 
και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας. 

Υπό το φως των πιο πάνω, ας αναρω-
τηθούν κάποιοι, όπως ο Δώρος Πολυ-
κάρπου της ΚΙΣΑ και ομοϊδεάτες του, εάν 
«ξεπλένουν» τον τουρκικό θρησκευτικό 
εθνικισμό όταν δηλώνουν δημόσια (αναρ-
τήσεις @PolykarpouD στο Twitter 11 & 
12/11/2020) και υπό μορφήν τελεσιγρά-
φου στην ελληνοκυπριακή κοινωνία πως, 
αν δεν δεχθεί απαράδεκτα ομοσπονδιακά 
σχέδια, τότε «οι Τουρκοκύπριοι θα πρέ-
πει να αναγνωριστούν ως  ανεξάρτητη 
οντότητα», ανοίγοντας ουσιαστικά την 
συζήτηση για τα «δύο κράτη» του Tatar 
στις ελεύθερες περιοχές. 

*Αστυνομικές Σπουδές, Ανοικτό Πανεπιστή-
μιο Κύπρου

Ο 
Τούρκος Πρόεδρος 
Tayyip Erdoğan 
φαίνεται να νιώθει 
σίγουρος πως προ-
ωθώντας έναν δυνα-
μικό Νεο-Οθωμα-
νισμό έχει υπερβεί 

ήδη τον στενό εθνοκρατικό Τουρκισμό, 
δηλαδή τον νεωτερικό εθνικισμό του 
Mustafa Kemal Atatürk. Αυτοί στη Δύση 
που γελούσαν πριν από λίγα χρόνια με 
τη χρήση του όρου, τώρα τον αποκαλούν 
Σουλτάνο και ο ίδιος έβαλε πλώρη και για 
Χαλίφης. Η διπλωματική και οικονομική 
διείσδυση, η πληροφοριακή επιρροή, η 
χρήση παραστρατιωτικών και η στρατιωτική 
κατοχή και παρουσία της Τουρκίας σε 
πολλές χώρες που βρίσκονται στα εδάφη 
της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
σε Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική 
στέλνει το μήνυμα πως αυτή αναγεννήθηκε. 

Όμως ο Erdoğan δεν παίζει πλέον μόνο 
το χαρτί του οθωμανικού Ισλάμ. Η συμμα-
χία του με την πιο αποκρυφιστική φράξια 
του Κεμαλισμού, τους υπερεθνικιστές, του 
δίνει και το χαρτί του Παντουρκισμού, του 
Τουρανισμού και του Παντουρανισμού. 

Πλέον, η ανοιχτή συμμαχία του AKP 
με το MHP του Devlet Bahçeli και των 
Γκρίζων Λύκων εφαρμόζει προγράμματα 
επέκτασης της τουρκικής επιρροής και 
δύναμης στις χώρες που απαρτίζουν την 
θεωρούμενη μεγάλη οικογένεια των ευ-
ρασιατικών εθνών του μυθικού «Turan». 
Επεκτείνεται δηλαδή η Τουρκία με το Ισλάμ 
νότια και νοτιοανατολικά, με το Τουράν 
ανατολικά και βόρεια και με τα δύο μαζί 
δυτικά και έξω στη «Γαλάζια Θάλασσα», 
όπως ονόμασε τα ελληνικά ύδατα. 

Ενεργοποίηση τουρκογενών 
πληθυσμών

Απόδειξη του πώς χρησιμοποίησε η 
τουρκοϊσλαμική γεωπολιτική μηχανική, 
παραστρατιωτικά και προπαγανδιστικά, 
τους φιλικούς προς αυτήν πληθυσμούς 
είναι τα τελευταία χρόνια τα γεγονότα σε 
Ιράκ, Συρία και Λιβύη. 

Οι μάχες στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, 
που οδήγησαν στην ήττα του αρμενικού 

ΑΥΤΟΊ ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΠΟΥ ΓΕΛΟΥ-
ΣΑΝ ΠΡΊΝ ΑΠΟ ΛΊΓΑ ΧΡΟΝΊΑ 
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 
ΝΕΟ-ΟΘΩΜΑΝΊΣΜΟΣ, ΤΩΡΑ 
ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΣΟΥΛΤΑΝΟ 
ΚΑΊ Ο ΊΔΊΟΣ ΕΒΑΛΕ ΠΛΩΡΗ 
ΚΑΊ ΓΊΑ ΧΑΛΊΦΗΣ. Η ΔΊΠΛΩ-
ΜΑΤΊΚΗ ΚΑΊ ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΗ 
ΔΊΕΊΣΔΥΣΗ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΚΗ 
ΕΠΊΡΡΟΗ, Η ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΡΑΤΊΩΤΊΚΩΝ ΚΑΊ Η ΣΤΡΑΤΊ-
ΩΤΊΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΊ ΠΑΡΟΥΣΊΑ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΊΑΣ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ 
ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΊ ΣΤΑ 
ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΟΘΩΜΑ-
ΝΊΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΊΑΣ ΣΕ 
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΊ ΒΟΡΕΊΟ 
ΑΦΡΊΚΗ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΟ ΜΗ-
ΝΥΜΑ ΠΩΣ ΑΥΤΗ ΑΝΑΓΕΝ-
ΝΗΘΗΚΕ. ΟΜΩΣ Ο ERDOĞAN 
ΔΕΝ ΠΑΊΖΕΊ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟ 
ΤΟ ΧΑΡΤΊ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΊΚΟΥ 
ΊΣΛΑΜ. Η ΣΥΜΜΑΧΊΑ ΤΟΥ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΊΟ ΑΠΟΚΡΥΦΊΣΤΊΚΗ 
ΦΡΑΞΊΑ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛΊΣΜΟΥ, 
ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΕΘΝΊΚΊΣΤΕΣ, ΤΟΥ 
ΔΊΝΕΊ ΚΑΊ ΤΟ ΧΑΡΤΊ ΤΟΥ 
ΠΑΝΤΟΥΡΚΊΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΤΟΥ-
ΡΑΝΊΣΜΟΥ ΚΑΊ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΥ-
ΡΑΝΊΣΜΟΥ 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΚΡΊΖΑ ΛΥΚΑΊΝΑ ΤΗΣ ΣΤΈΠΑΣ, ΣΤΟ ΠΊΚ-ΝΊΚ ΣΤΟ ΒΑΡΏΣΊ

Στήσαμε τον Νεο-Οθωμανισμό,  
πάμε και για «Στρατό του Τουράν»

Άρθρο του Καθηγητή Οικονομικών 
Kürşad Zorlu του Πανεπιστημίου 
Hacı Bayram Veli της Άγκυρας στην 
εφημερίδα «Türkiye» (27/10/2020), 
υπό τον τίτλο «Τα τουρκικά κράτη 
πρέπει να ενωθούν: Ο Στρατός του 
Τουράν είναι η ελπίδα», αναφέρει: 
«Η επιτυχία στο Καραμπάχ έφερε 
και πάλι στην ατζέντα έναν από τους 
μεγαλύτερους φόβους της Δύσης: 
Τον Στρατό του Τουράν. Το Αζερ-
μπαϊτζάν, το οποίο έγινε ισχυρότερο 
με τη στρατιωτική εκπαίδευση, τις 
κοινές ασκήσεις και τα εξοπλισμέ-
να drones που παρείχε η Τουρκία, 
έσπασε τη ράχη της Αρμενίας. Αυτή 
η εικόνα επιτυχίας, που εμφανίστηκε, 
έφερε και πάλι στη ζωή τούς πόθους 
σχετικά με ένα Στρατό του Τουράν, ο 
οποίος θα είναι η κοινή στρατιωτική 
δύναμη των τουρκικών κρατών



Τ
ούρκοι εμπειρογνώμο-
νες, που αξιολογούν τη 
συμφωνία κατάπαυσης 
του πυρός μεταξύ της Ρω-
σίας, του Αζερμπαϊτζάν 
και της Αρμενίας, έκριναν 
ότι δίνει τη δυνατότητα 

αύξησης της τουρκικής επιρροής στα 
κράτη της Κασπίας Θάλασσας.

Ο στρατηγικός διάδρομος…
Οι ίδιοι εξηγούν ότι η πρόβλεψη, από 

τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, διά-
νοιξης διαδρόμου, ο οποίος θα συνδέει το 
Ναχιτσεβάν οδικώς με το Αζερμπαϊτζάν, 
αλλάζει τα γεωπολιτικά δεδομένα της πε-
ριοχής υπέρ της Τουρκίας, σημειώνει η 
τουρκική εφημερίδα «Μιλιέτ».

Όπως τονίζουν, ο πόλεμος που δι-
ήρκεσε 44 ημέρες θα δώσει σημαντικό 
πλεονέκτημα στην Τουρκία. Η συμφωνία 
κατάπαυσης του πυρός και η παραχώρηση 
εδαφών στο Αζερμπαϊτζάν θα επιβλέπεται 
από τους 2000 Ρώσους στρατιώτες που 
απαρτίζουν την ειρηνευτική δύναμη, 
η οποία θα αναπτυχθεί στο Ναγκόρνο 
Καραμπάχ.

Ο περιοχές Λασίν, Κελμπαγιάρ, Αγκντάμ 
και Γκαζάχ θα παραδοθούν στο Αζερμπα-
ϊτζάν. Αυτό προβλέπει η συμφωνία των 9 

σημείων που υπογράφηκε στη Μόσχα.
Παράλληλα, θα ανοίξει διάδρομος από 

το Ναχιτσεβάν προς το Αζερμπαϊτζάν για 
την επικοινωνία μεταξύ τους και με τον 
τρόπο αυτόν η Τουρκία (συνορεύει με το 
Ναχιτσεβάν) θα έχει επίγεια επικοινω-
νία με το Μπακού, αποκαθιστώντας για 
πρώτη φορά, σύμφωνα με τους Τούρκους 
εμπειρογνώμονες, «τους δεσμούς της με 
τον τουρκικό κόσμο».

«Είναι μια σημαντική συμφωνία με 
στρατηγικά οφέλη για το Αζερμπαϊτζάν. Το 
γεγονός ότι η Λασίν, το Κελμπαγιάρ και το 
Αγκντάμ αποκτήθηκαν χωρίς σύγκρουση 
καταδεικνύει τα οφέλη του Αζερμπαϊτζάν. 
Είναι επίσης σημαντικό να εξαλειφθεί η 
αυτονομία του Ναχιτσεβάν και να ενταχθεί 
στο Αζερμπαϊτζάν, δίνοντας τη δυνατό-
τητα σ’ εμάς να αποκαταστήσουμε τους 
δεσμούς με τον τουρκικό κόσμο», τονίζει ο 
Δρ Εράι Γκούσλουερ του πανεπιστημίου 
Altınbaş στη «Μιλιέτ», όπως μεταδίδει 
ο ιστότοπος echedoros-a.gr.

«Θα αυξήσει την επιρροή
της Τουρκίας»

«Αυτός ο διάδρομος στον νότιο Καύκασο 
θα αυξήσει την επιρροή της Τουρκίας που 
πρέπει να τον δει ως στρατηγική κίνηση. 
Έτσι, το Ναχιτσεβάν, η Αρμενία, η Γεωργία 

θα είναι σε θέση να συνδεθούν οδικώς 
με την Τουρκία, η οποία θα αυξήσει την 
παρουσία της δυτικά της Κασπίας Θά-
λασσας, θα διατηρήσει την στρατιωτική 
υπεροχή της και αυτό σημαίνει κέρδη 
για την Τουρκία», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το γεγονός πως η 
Τουρκία αναλαμβάνει, μαζί με τη Ρωσία, 
ρόλο παρατηρητή για τη διατήρηση της 
ειρήνευσης στην περιοχή, είναι πολύ 
σημαντικό και αποτελεί κρίσιμη νίκη.

Μετά από αυτό, η αποτελεσματική δι-
αχείριση της πολιτικής διαδικασίας θα 
διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην 
πλήρη απελευθέρωση του Καραμπάχ και 
σημαντικό ρόλο για την τελική επιτυχία, 
σημείωσε ο Εράι Γκούσλουερ.

Θα πρέπει επίσης να ειπωθεί, υπογράμ-
μισε ο ίδιος, ότι όσο η Τουρκία βρίσκεται 
στο επίκεντρο, η διαδικασία θα εξελίσσεται 
αποτελεσματικά και η αρνητικότητα κατά 
του Αζερμπαϊτζάν δεν θα επιτρέπεται να 
αναπτυχθεί.

«Αστάθεια στην Αρμενία»
«Οι εξελίξεις αυτές θα προκαλέσουν 

αστάθεια στην Αρμενία. Αυτό μπορεί, 
επίσης, να υποδηλώνει τη συνέχιση 
των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων 
κατά καιρούς στην περιοχή. Ο αρμε-

νικός στρατός καθίσταται παράγοντας 
κινδύνου, επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός πως δεν είναι πολύ αφοσιωμέ-
νος στην πολιτική εξουσία και φιλοξενεί 
διαφορετικές ομάδες στις τάξεις του»,  
συμπλήρωσε ο Γκούσλουερ. 

«Αγκαλιάζεται ο τουρκικός 
κόσμος», γράφει στον τίτλο 
της η εφημερίδα «Μιλιέτ»

Η διάνοιξη του διαδρόμου στο Ναχι-
τσεβάν προβλέπεται από τη συμφωνία 
κατάπαυσης του πυρός και παραχωρεί-
ται ως αντάλλαγμα για τον διάδρομο του 
Λατσίν, μέσω του οποίου η Αρμενία θα 
συνδέεται με το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Ακολουθεί το κείμενο της συμφωνί-
ας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας του Αζερμπα-
ϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, τον Πρωθυπουργός 
της Δημοκρατίας της Αρμενίας Νικολάι 
Πασινιάν και τον Πρόεδρο της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν:

«Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός
1. Ανακοινώνεται πλήρης εκεχει-

ρία και τερματισμός όλων των εχθρο-
πραξίων στη ζώνη σύγκρουσης του 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ, ξεκινώντας 
στις 12:00 π.μ. ώρα Μόσχας στις 10 
Νοεμβρίου 2020. Η Δημοκρατία του 

Αζερμπαϊτζάν και η Δημοκρατία της 
Αρμενίας, εφεξής καλούμενα “μέρη”, 
σταματούν στις θέσεις όπου βρίσκο-
νται τώρα.

2. Η περιοχή του Αγκντάμ και τα εδάφη 
που κατέχονται από το αρμενικό μέρος 
στην περιοχή του Γκαζάκ της Δημοκρατίας 
του Αζερμπαϊτζάν θα επιστραφούν στο 
μέρος του Αζερμπαϊτζάν στις 20 Νοεμ-
βρίου 2020.

3. Κατά μήκος της γραμμής επαφής στο 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ και κατά μήκος του 
διαδρόμου του Λατσίν, αναπτύσσεται ειρη-
νευτικό σώμα από τη Ρωσική Ομοσπονδία, 
αποτελούμενο από 1.960 στρατιωτικούς 
με ελαφρά όπλα, 90 οχήματα μεταφοράς, 
θωρακισμένα στρατεύματα, 380 μονάδες 
αυτοκινήτων και ειδικό εξοπλισμό.

4. Το ειρηνευτικό σώμα της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας αναπτύσσεται παράλληλα 
με την απόσυρση των αρμενικών ενό-
πλων δυνάμεων. Η διάρκεια της παρα-
μονής του ειρηνευτικού σώματος της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι 5 έτη με 
αυτόματη παράταση για τις επόμενες 
πενταετείς περιόδους, εάν κανένα από 
τα μέρη δεν δηλώσει 6 μήνες πριν από 
τη λήξη της περιόδου την πρόθεσή του 
να τερματίσει την εφαρμογή αυτής της 
διάταξης.

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Τα επεκτατικά 
σχέδια της Τουρκίας μετά τη συμφωνία

Η ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΚΑΤΑΠΑΥ-
ΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ 
ΣΤΗΝ ΑΡΜΕΝΊΑ, ΤΟ ΑΖΕΡ-
ΜΠΑΪΤΖΑΝ ΚΑΊ ΤΗ ΡΩΣΊΑ 
ΑΛΛΑΖΕΊ ΤΑ ΓΕΩΠΟΛΊΤΊΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΊΟΧΗΣ 
ΚΑΊ ΠΡΟΣΦΕΡΕΊ ΜΟΝΑΔΊΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΊΚΗ ΕΥΚΑΊΡΊΑ ΣΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΊΑ, ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ 
ΤΟΥΡΚΟΊ ΕΜΠΕΊΡΟΓΝΩΜΟ-
ΝΕΣ ΚΑΊ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΟΥ 
ΞΕΔΊΠΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΠΕΚΤΑ-
ΤΊΚΑ ΣΧΕΔΊΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ 
ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΟΦΩΝΑ ΚΡΑΤΗ 
ΤΗΣ ΚΑΣΠΊΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
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Παρά το γεγονός ότι η Άγκυρα και 
ο νεοεκλεγείς ηγέτης του κατο-
χικού καθεστώτος Ερσίν Τατάρ 

επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τη βάση 
των συνομιλιών, οι τουρκικοί στρατηγι-
κοί στόχοι για ηγεμονία στην Ανατολική 
Μεσόγειο καθώς και έλεγχο ολόκληρης 
της Κύπρου παραμένουν αναλλοίωτοι. 
Προφανώς το τουρκικό αφήγημα ότι 
την ομοσπονδία ενταφίασαν οι Ελληνο-
κύπριοι δεν ευσταθεί. Ούτως ή άλλως, 
θεωρώ απομακρυσμένο το ενδεχόμενο 
να αποδεχθεί η Τουρκία μια διευθέτηση 
καθαρής διχοτόμησης.  

Η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία 
όπως διαμορφώθηκε με το Σχέδιο Ανάν 
εξυπηρετούσε, μεταξύ άλλων, αυτούς τους 
τουρκικούς στόχους. Έτσι στο δημοψήφι-
σμα στις 24 Απριλίου 2004 το 65% των 
Τουρκοκυπρίων και των εποίκων που 
ψήφισαν τάχθηκαν υπέρ του Σχεδίου Ανάν. 
Το γεγονός ότι 76% των Ελληνοκυπρίων 
τάχθηκαν εναντίον είναι ενδεικτικό ενός 

μη ισοζυγισμένου Σχεδίου.
Είναι καθοριστικής σημασίας να υπάρ-

χει σωστή αντίληψη για όλα όσα έχουν 
συμβεί μετά το 1974. Μετά την ολοκλή-
ρωση των επιχειρήσεων Αττίλας Ι και ΙΙ, 
την κατάληψη του 37% του εδάφους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και την εθνο-
κάθαρση, διάφορα κέντρα αποφάσεων 
έπεισαν την ελληνοκυπριακή ηγεσία 
ότι η μόνη ρεαλιστική προσέγγιση για 
λύση του Κυπριακού ήταν η αποδοχή 
της ομοσπονδίας.

Αρχικά ενώ η πλειοψηφία των πολιτικών 
δυνάμεων αποδέχθηκαν την αρχή της 
ομοσπονδίας, η συζήτηση περιστρεφόταν 
γύρω από την πολυπεριφερειακή και τη 
διπεριφερειακή ομοσπονδία. Είχαν δοθεί 
υποσχέσεις στον Πρόεδρο Μακάριο ότι εάν 
η ελληνοκυπριακή πλευρά αποδεχόταν 
την αρχή της δικοινοτικής ομοσπονδίας 
και κατέθετε προτάσεις οι οποίες θα κά-
λυπταν και την εδαφική πτυχή, θα άνοιγε 
ο δρόμος για την οριστική διευθέτηση 
του Κυπριακού. Λίγο μετά τη συμφωνία 
υψηλού επιπέδου Μακαρίου-Ντενκτάς 
στις 12 Φεβρουαρίου 1977, ο Τάσσος 
Παπαδόπουλος ως διαπραγματευτής κα-
τέθεσε τις προτάσεις της ελληνοκυπριακής 
πλευράς. Τις προσδοκίες για ανταπόδοση 
της τουρκικής πλευράς διέψευσε η άρνηση 
του Ντενκτάς και της Τουρκίας για μια 

διευθέτηση στη βάση της διπεριφερει-
ακής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Έτσι ο 
Μακάριος στην τελευταία του ομιλία στις 
20 Ιουλίου 1977 εξέφρασε απογοήτευ-
ση και διακήρυξε την αναγκαιότητα ενός 
μακροχρόνιου αγώνα, ο οποίος δεν ήταν 
επιλογή, αλλά απότοκο του τουρκικού 
επεκτατισμού. 

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι 
μακροχρόνιος αγώνας δεν έγινε ποτέ. 
Υπενθυμίζεται ότι ο Σπύρος Κυπριανού, 
ο οποίος διαδέχθηκε τον Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο, κατέληξε σε νέα συμφωνία 

υψηλού επιπέδου με τον Ραούφ Ντεν-
κτάς στις 19 Μαΐου 1979. Παρά ταύτα 
καμιά πρόοδος δεν επιτεύχθηκε. Αντί-
θετα, ο Ντενκτάς μεθοδικά κατάφερε να 
διαφοροποιήσει σταδιακά τη βάση των 
συνομιλιών. Μεταξύ άλλων, ο όρος «διπε-
ριφερειακή» αντικαταστάθηκε από τον όρο 
«διζωνική», ο οποίος τελικά περιλήφθηκε 
σε Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ (649) για πρώτη φορά στις 12 
Μαρτίου του 1990. Υπογραμμίζεται ότι, 
ενώ ο όρος «διπεριφερειακή» υποδηλοί 
μόνο μια γεωγραφική έννοια, ο όρος δι-

ζωνική δεν περιορίζεται σε αυτήν.
Για πρώτη φορά επίσης περιλήφθηκε 

σε συμφωνία υψηλού επιπέδου ο όρος 
«διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία» στη 
συμφωνία Παπαδόπουλου-Ταλάτ στις 8 
Ιουλίου 2006. Οι διαπραγματεύσεις που 
ακολούθησαν δεν απέδωσαν, καθώς οι 
δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε κοινή 
ερμηνεία των συμφωνηθέντων.

Με τη συμφωνία Χριστόφια-Ταλάτ στις 
23 Μαΐου 2008 έγινε αποδεκτή για πρώτη 
φορά και η πρόνοια των «συνιστώντων 
κρατών». Η πρόνοια αυτή υιοθετήθηκε 
και στη Συμφωνία Αναστασιάδη-Έρογλου 
στις 11 Φεβρουαρίου 2011. Όμως, παρά 
τη σταδιακή αλλά συνεχή μετατόπιση του 
διαπραγματευτικού πλαισίου προς τις 
τουρκικές θέσεις, δεν κατέστη δυνατή μια 
διευθέτηση.  Ενώ προβάλλεται η άποψη 
από μια μερίδα συμπατριωτών μας ότι το 
Σχέδιο Ανάν το 2004 και η πρωτοβουλία 
που κατέρρευσε στο Κραν Μοντανά το 
2017 αποτέλεσαν χαμένες ευκαιρίες, 
προσωπικά θεωρώ λανθασμένη τη μη 
επανατοποθέτηση του Κυπριακού μετά την 
αποτυχία των δύο αυτών πρωτοβουλιών. 

Στη σημερινή συγκυρία ο ΓΓ του ΟΗΕ 
Αντόνιο Γκουτέρες ως διαμεσολαβητής 
αναμένεται ότι θα πάρει ίσες αποστάσεις 
από την αποκεντρωμένη διζωνική δικοινο-
τική ομοσπονδία του Νίκου Αναστασιάδη 

και τη συνομοσπονδία των δύο κρατών 
του Ερσίν Τατάρ. Ούτως ή άλλως η από-
σταση μεταξύ των δύο μοντέλων δεν είναι 
μεγάλη. Με το ίδιο σκεπτικό δεν υπάρχει 
μεγάλη απόσταση μεταξύ της έννοιας των 
συνιστώντων κρατών που εμπεριέχονται 
στις Συμφωνίες Χριστόφια-Ταλάτ και Ανα-
στασιάδη-Έρογλου και της συνομοσπονδίας 
δύο ανεξάρτητων κρατών που προτείνουν 
σήμερα η Άγκυρα και ο Τατάρ. Άλλωστε 
ο όρος «συνιστών κράτος» εμπεριέχει και 
την έννοια του «συνιδρυτικού κράτους». 
Διαφορετικά θα ήταν τα δεδομένα, εάν στις 
συμφωνίες υπήρχε ο όρος «συστατικές 
περιφέρειες».

Η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πρέ-
πει να προβληματισθεί για την επόμε-
νη μέρα και να τολμήσει να καταθέσει 
νέες ιδέες, οι οποίες αφ’ ενός θα είναι σε 
ομοσπονδιακά πλαίσια και αφ’ ετέρου θα 
διασφαλίζουν την Κυπριακή Δημοκρα-
τία και τη συνέχειά της. Συγκεκριμένες 
εισηγήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση 
έχουν ήδη κατατεθεί. Επειδή τα δεδομένα 
είναι δύσκολα, η πλευρά μας θα πρέπει 
να πολιτευθεί με γνώση, πραγματισμό 
και χωρίς ψευδαισθήσεις.
*Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπα-
ϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και του 

Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυ-
βέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Αμετάβλητος ο στόχος της Τουρκίας για έλεγχο της Κύπρου
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ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ*

Κέντρο διατήρησης
της ειρήνης

5. Προκειμένου να αυξηθεί η αποτε-
λεσματικότητα της παρακολούθησης της 
εφαρμογής των συμφωνιών από τα μέρη 
στη σύγκρουση, αναπτύσσεται τώρα κέντρο 
διατήρησης της ειρήνης για την παρακο-
λούθηση της κατάπαυσης του πυρός.

6. Η Δημοκρατία της Αρμενίας θα 
επιστρέψει την περιοχή του Κελμπαγιάρ 
στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν από 
τις 15 Νοεμβρίου 2020 και την περιο-
χή του Λατσίν από την 1η Δεκεμβρίου 
2020, αφήνοντας πίσω τον διάδρομο του 
Λατσίν (πλάτους 5 χιλιομέτρων), ο οποίος 
θα διασφαλίσει τη σύνδεση του Ναγκόρ-
νο-Καραμπάχ με την Αρμενία χωρίς να 
επηρεάζει ταυτόχρονα την πόλη Σούσι.

Με συμφωνία των μερών, εντός των 
επόμενων τριών ετών, θα καθοριστεί 
σχέδιο για την κατασκευή νέου δρόμου 
κυκλοφορίας κατά μήκος του διαδρόμου 
του Λατσίν, διασφαλίζοντας την επικοινω-
νία μεταξύ Στεπανακέρτ και Αρμενίας, με 
την επακόλουθη αναδιάταξη του ρωσικού 
σώματος διατήρησης της ειρήνης για την 
προστασία αυτού του δρόμου.

Η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν εγγυ-
άται την οδική ασφάλεια κατά μήκος του 
διαδρόμου του Λατσίν για πολίτες, οχήματα 
και αγαθά και προς τις δύο κατευθύνσεις.

7. Εκτοπισμένα άτομα και πρόσφυγες 
επιστρέφουν στο έδαφος του Ναγκόρνο-
Καραμπάχ και σε παρακείμενες περιοχές 
υπό τον έλεγχο του Γραφείου της Υπάτης 
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για 
τους Πρόσφυγες.

8. Πραγματοποιείται ανταλλαγή αιχμα-
λώτων πολέμου και άλλων κρατουμένων 
και σορών.

9. Ξεμπλοκάρονται όλες οι οικονομικές 
και μεταφορικές συνδέσεις στην περιο-
χή. Η Δημοκρατία της Αρμενίας παρέχει 
συγκοινωνιακές συνδέσεις μεταξύ των 
δυτικών περιοχών της Δημοκρατίας του 
Αζερμπαϊτζάν και της Αυτόνομης Δημο-
κρατίας του Ναχιτσεβάν, προκειμένου να 
οργανώσει την ελεύθερη κυκλοφορία των 
πολιτών, των οχημάτων και των εμπο-
ρευμάτων προς τις δύο κατευθύνσεις. Ο 
έλεγχος των μεταφορών ασκείται από τα 
όργανα της υπηρεσίας συνοριακής φύ-
λαξης του FSB της Ρωσίας.

Με τη συμφωνία των μερών, θα δια-
σφαλιστεί η κατασκευή νέων συγκοινω-
νιακών συνδέσεων που θα συνδέουν την 
Αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχιτσεβάν με 
τις δυτικές περιοχές του Αζερμπαϊτζάν».



Η 1η δημοσκόπηση της Prime 
Market Research για τις Βου-
λευτικές του 2021, η οποία 

διενεργήθηκε μεταξύ της 16ης – 23ης 
Οκτωβρίου 2020 για λογαριασμό του 
«Σίγμα», καταγράφει ενδιαφέροντα ευρή-
ματα. Αρχικά να σημειωθεί ότι το πολιτικό 
περιβάλλον δεν φαντάζει και πολύ καλό, 
ενδεχομένως να περνά κρίση, η οποία ίσως 
σε κάποια σημεία να είναι τεχνητή, σε άλλα 
όμως όχι. Επτά στους 10 πιστεύουν ότι 
τα πράγματα στην Κύπρο οδεύουν προς 
λάθος κατεύθυνση, μάλιστα η τάση αυτή 
διαπερνά όλα τα κόμματα, ακόμα και τον 
ΔΗΣΥ, αφού το 60% των ψηφοφόρων του 
όντως πιστεύει ότι τα πράγματα πάνε προς 
λάθος κατεύθυνση. Όσον αφορά την αντι-
μετώπιση των εσωτερικών προβλημάτων, 
επισημαίνεται ότι η δυσαρέσκεια τόσο για 
την Κυβέρνηση όσο και για την αντιπολί-
τευση υπήρξε αυξητική από τον Απρίλιο 
του 2019 μέχρι και σήμερα και η οποία 
υπερτερεί της ικανοποίησης. Μάλιστα, 
πιο δυσαρεστημένο το εκλογικό σώμα 
παρουσιάζεται από την αντιπολίτευση, 
παρά από την Κυβέρνηση.

Λανθασμένους θεωρούν 7 στους 10 
τους χειρισμούς της Κυβέρνησης όσον 
αφορά τις πολιτογραφήσεις, την ίδια ώρα 
που 6 στους 10 θεωρούν λανθασμένη και 
την απόφαση του Υπουργικού να δώσει 
αναστολή στρατιωτικής θητείας σε αριθμό 
στρατιωτών για σκοπούς σπουδών. Κυρί-
αρχα συναισθήματα, τα οποία φαίνεται να 
αναδεικνύονται σε όσους έχουν διαφωνήσει 

με την απόφαση, είναι αυτά της αδικίας, 
απογοήτευσης, θυμού και δυσαρέσκειας. 
Παρά τη δυσαρέσκεια στο πρόσωπο της 
Κυβέρνησης σε αρκετές παραμέτρους, το 
εκλογικό σώμα διαχωρίζει τους χειρισμούς 
του Προέδρου σε ό,τι αφορά την πανδημία, 
αφού 7 στους 10 τους θεωρούν καλούς ή 
πολύ καλούς. Ελπιδοφόρο είναι το γεγονός 
ότι 5 στους 10 δηλώνουν ότι θα εμβολια-
στούν, την ίδια ώρα που το 32% φαίνεται 
ότι δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν.

Διακυβεύματα
και πρόθεση ψήφου

Αρκετά φαίνεται να είναι τα διακυβεύ-
ματα των Βουλευτικών του 2021. Ποιο θα 
είναι το πρώτο κόμμα και ποια θα είναι η 
διαφορά του από το δεύτερο, εάν το ΔΗΚΟ 
θα επιβιώσει των διαγραφών και της φυ-
γής στελεχών, εάν η ΕΔΕΚ θα εξαργυρώσει 
την καλή παρουσία της στις Ευρωεκλογές, 
εάν η ΔΗ.ΠΑ. και η Αλληλεγγύη θα εισέλ-
θουν στη Βουλή, ποια θα είναι η πορεία 
του Ε.ΛΑ.Μ., πόσα κόμματα θα εισέλθουν 
τελικά στη Βουλή και εάν η Βουλή θα είναι 
8-κομματική, 7-κομματική, 6-κομματική ή 
ίσως κάτι άλλο και ποιες θα είναι οι συμ-
μαχίες την επόμενη μέρα ενόψει και της 
εκλογής Προέδρου της Βουλής, αλλά και 

για λόγους προεδρικών εκλογών. Έχοντας 
αυτά υπόψη, σημειώνεται ότι στην πρώτη 
αυτή δημοσκόπηση του «Σίγμα», τα κόμ-
ματα παρουσιάζονται με σχετικά χαμηλή 
συσπείρωση, λογική όμως για τέτοια περί-
οδο, με εξαίρεση ίσως το ΑΚΕΛ, το οποίο 
καταγράφει συσπείρωση υψηλότερη των 
άλλων κομμάτων αυτήν την περίοδο, στο 
65%, και παρουσιάζεται πιο συνεκτικό. 
Κυριότερη ίσως διαρροή του ΑΚΕΛ αυτή 
προς Οικολόγους. Ο ΔΗΣΥ παρουσιάζε-
ται αυτήν τη στιγμή με συσπείρωση στο 
56% και κυριότερες ίσως διαρροές προς 
Ε.ΛΑ.Μ. και ΕΔΕΚ, ενώ το ΔΗΚΟ παρουσι-
άζει διαρροές προς διάφορους κομματικούς 
χώρους και συσπείρωση στο 54%. Όσον 
αφορά την πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή, ο 
ΔΗΣΥ καταγράφει ποσοστό 16,8%, το ΑΚΕΛ 
14,4%, ΔΗΚΟ=7,3%, ΕΔΕΚ=3,4%, ΟΙΚΟ-
ΛΟΓΟΙ=3,3%, ΕΛΑΜ=3,6%, ΑΛΛΗΛΕΓ-
ΓΥΗ=1% και ΔΗ.ΠΑ.=1,4%, ενώ οι «Άλλοι» 
αθροίζουν στο 3,9%, με ποσοστά ο καθένας 
κάτω του 1%. Σημειώνεται ότι τα ποσοστά 
αυτά σαφώς και θα διαφοροποιηθούν, ενώ 
προχωράμε προς τις εκλογές, αφού τα ψη-
φοδέλτια των κομμάτων ακόμα δεν έχουν 
ολοκληρωθεί και γενικά η προεκλογική 
ακόμα δεν έχει ξεκινήσει επίσημα. 

*Εκλογικός Αναλυτής

Διαφθορά και ατιμωρησία

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΎ-
ΝΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, ΠΡΟΦΑ-
ΝΏΣ, ΤΗΝ ΎΠΟΧΡΕΏΣΗ ΠΡΟΣ 
ΣΎΜΜΟΡΦΏΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟ-
ΓΗ ΤΏΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΔΙΚΑ-
ΣΤΙΚΏΝ ΑΠΟΦΑΣΕΏΝ. ΤΟΤΕ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΧΟΎΜΕ ΑΠΟΤΕ-
ΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΟΣ 
ΔΙΑΔΙΚΟΎ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΑΝ Η 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΎΜΜΟΡΦΏΘΕΙ 
ΕΝΕΡΓΑ

Της Κυριακής

9μένουμεασφαλείς
staysafe
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΤΡΟ 21 - ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική 
Αρχή ΠΑΑ 2014-2020), ανακοινώνουν την προκήρυξη δράσεων του Μέτρου 21 κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμ-
βουλίου και τροποποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το Μέτρο 21 στοχεύει στην ενίσχυση των γεωργών που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία COVID-19 με έμφαση στους 
επαγγελματίες γεωργούς.

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή κατ’ αποκοπήν ποσού, ανά δεκάριο επιλέξιμης έκτασης, όπως αυτή εγκριθεί στο Καθεστώς Ενι-
αίας Στρεμματικής Ενίσχυσης για το έτος 2020. Η μέγιστη ενίσχυση ανά δικαιούχο ανέρχεται στα €7000, στο σύνολο του Μέτρου.

Επιλέξιμοι κλάδοι πρωτογενούς παραγωγής: 
1. Λαχανικά, αρωματικά φυτά και φράουλα
2. Καρπουζοκαλλιέργεια
3. Ελαιοκαλλιέργεια (στις περιοχές με υψόμετρο κάτω των 400 μέτρων)
4. Μόνιμες καλλιέργειες (στις περιοχές με υψόμετρο  400 μέτρων και άνω)
5. Αμπελουργία (οινοποιήσιμες, επιτραπέζιες και παραδοσιακές ποικιλίες)

Δικαιούχοι κλάδων 1-3:
Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που πληροί τα πιο κάτω:

α. έχει υποβάλει αίτηση στο Καθεστώς της Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) για το έτος 2020 και η αίτησή του χαρακτηρίζε-
ται ως υποβληθείσα για σκοπούς ΚΕΣΕ από τον ΚΟΑΠ 

και

β. είναι «επαγγελματίας γεωργός» (βλ. εγχειρίδιο Μέτρου για προϋποθέσεις)

Δικαιούχοι κλάδων 4-5:
Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που έχει υποβάλλει αίτηση στο Καθεστώς της Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) για το έτος 2020 
και η αίτησή του χαρακτηρίζεται ως υποβληθείσα για σκοπούς ΚΕΣΕ από τον ΚΟΑΠ

Υποβολή Αιτήσεων
Υποβολή αιτήσεων από 4/11/2020 – 17/11/2020 μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων της Ενιαίας Αίτησης του 
ΚΟΑΠ www.eas.capo.gov.cy.

Το Ενημερωτικό Έντυπο και όλο το συνοδευτικό υλικό είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy και του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης www.paa.gov.cy. Πληροφορίες μπορούν να δίνονται και μέσω της Παγκύπριας Γραμμής Εξυπη-
ρέτησης ΚΟΑΠ 77771999

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ  ΚΟΑΠ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ  ΓΡΑΜΜΗ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  ΚΟΑΠ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ	 Ιφιγενείας	34,	2007	Στρόβολος,	Τηλ.:	22	446	500,	Φαξ:	22	446	501	 7777	1999
ΛΕΜΕΣΟΣ	 Αγχίστου	4,	3048	Λεμεσός,	Τηλ.:	25	818	026,	Φαξ:	25	818	027
ΠΑΦΟΣ	 Ανεξαρτησίας	17,	8028	Πάφος,	Τηλ.:	26	822	651,	Φαξ:	26	822	650	 													ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΑΠ
ΛΑΡΝΑΚΑ	 Ακροπόλεως	18,	7103	Αραδίππου,	Τηλ.:	24	824	320,	Φαξ:	24	824	321	 Μιχαήλ	Κουτσόφτα	20,	2000	Λευκωσία
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ	 Σωτήρας	17,	5286	Παραλίμνι,	Τηλ.:	23	811	920,	Φαξ:	23	811921	 Τηλ.:	22	557	777,	Φαξ:	22	557	755

Η πρώτη δημοσκόπηση του «Σίγμα»

ΔΡ ΝΑΣΙΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ* 

Έ
να από τα πλέον προκλη-
τικά δεδομένα ατιμωρη-
σίας που παραβιάζει την 
έννοια της δίκαιης δίκης 
και το περί δικαίου αί-
σθημα είναι οι περιπτώ-
σεις όπου το Δικαστήριο 

διαπιστώνει, σε σχέση με μια διοικητική 
πράξη, την ύπαρξη παρανομίας και δι-
ατάζει την εξαφάνισή της από τον χώρο 
των νόμιμων πράξεων, απόφαση όμως 
την οποία δεν σέβεται και με την οποία 
δεν συμμορφώνεται άμεσα και ενεργά 
η διοίκηση.

Η δικαστική αυτή αρμοδιότητα φαί-
νεται να παραμένει χωρίς πραγματική 
«ουσία», αφού είναι υπαρκτό, καθιε-
ρωμένο και εκτεταμένο φαινόμενο, η 
γνωστή ως «αλαζονική» στάση, από 
πλευράς διοίκησης, αναφορικά με την 
αντιμετώπιση της δικαστικής ακυρωτικής 

απόφασης. Μια στάση μη συμμόρφωσης 
της διοίκησης, ως έκδηλη μορφή περι-
φρόνησης προς τη δικαστική απόφαση, 
που ανατρέπει την έννοια του Κράτους 
Δικαίου. Νοοτροπία και στάση η οποία 
προφανώς πλήττει την πίστη του πολίτη 
στη συνέπεια των θεσμών, στη χρηστή 
διοίκηση και στο δεδικασμένο, αφού ο 
λόγος που καταφεύγει στη δικαιοσύνη 
αποβλέπει στο να επιτύχει την ουσιαστι-
κή δικαίωσή του. Είναι το γνωστό στη 
νομική θεωρία και νομολογία φαινό-
μενο της εκδηλωμένης και προφανούς 
ενόχλησης της διοίκησης, γιατί βλέπει 
να ανατρέπονται οι επιθυμίες της με 
την ακύρωση των αποφάσεών της, για-
τί υπήρξε η πρωτοβουλία ενός απλού 
πολίτη που κατέφυγε στο Δικαστήριο. 
Δυστροπία που δεν είναι τυχαία και η 
οποία καθιερώθηκε διαχρονικά, γιατί 
γνωρίζει καλά η διοίκηση ότι δεν υπάρ-
χει μέθοδος να υποστεί συνέπειες ως 
αυτές που προβλέπει το ίδιο το Σύνταγμα 
(Άρθρα 146(5) και 150). Συνέπειες για 
τιμωρία μέχρι και με φυλάκιση στην 
περίπτωση αδιαφορίας ή μη συμμόρ-
φωσης κατά τρόπο ενεργό και άμεσο, 
προς το ακυρωτικό αποτέλεσμα. 

Τέτοια προστασία όφειλε να διασφαλί-
σει νομοθετικά η Κυπριακή Δημοκρατία, 
αλλά μέχρι σήμερα δεν την διασφάλισε 
και επέτρεψε την ανεμπόδιστη περιφρό-
νηση έναντι της δικαστικής ακυρωτικής 
απόφασης. Η απονομή της δικαιοσύνης 
περιλαμβάνει, προφανώς, την υποχρέωση 
προς συμμόρφωση και εφαρμογή των 
διοικητικών δικαστικών αποφάσεων. 
Τότε και μόνο έχουμε αποτελεσματική 
προστασία ενός διαδίκου και αποκατά-
σταση της νομιμότητας, εάν η διοίκηση 
συμμορφωθεί ενεργά.

Είναι ανεπίτρεπτο να τιμωρείται ο απλός 
πολίτης και για την πιο απλή παραβίαση 
πρόνοιας Νόμου και όμως η διοίκηση 
να «μπορεί» ανενόχλητη να περιφρονεί 
δικαστική απόφαση. Το θέμα ξεπερνά την 
αναφορά για αλαζονεία της διοίκησης και 
πλησιάζει στο ενδεχόμενο της διαπλοκής 
και διαφθοράς!

Υπενθυμίζω ότι το ίδιο το Σύνταγμα 
στο Άρθρο 35 καθιέρωσε την υποχρέωση 
κάθε οργάνου του Κράτους να σέβεται 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, άρα και το 
δικαίωμα καταφυγής στο Δικαστήριο 
και βέβαια το δικαίωμα να απολαμβάνει 
το υπέρ αυτού αποτέλεσμα δικαστικής 
απόφασης. Πρόβλεψη που έπρεπε να το-
νίζει τη σημασία και να συντελέσει στη 
διαπαιδαγώγηση που προσφέρει προς 
τη διοίκηση η κάθε ακυρωτική απόφαση 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου με βάση την 
τομή δικαίου που επιφέρει. Προφανώς, η 
διοίκηση, όταν αποφεύγει να εκπληρώσει 
το καθήκον συμμόρφωσης και υποταγής 
προς ακυρωτική δικαστική απόφαση, δεν 
προσφέρει καλή υπηρεσία στη χρηστή 
διοίκηση και ούτε επιβεβαιώνει το Κράτος 
Δικαίου. Μάλιστα η μη συμμόρφωσή της 
στο δεδικασμένο έχει καταστεί, δυστυχώς, 
παράδειγμα προς μίμηση, αφού επέτρεψε 
την ανάπτυξη μιας φιλοσοφίας εκτός νο-
μιμότητας. Παράλληλα, η μέχρι σήμερα 
αποφυγή ή παράλειψη ρύθμισης του θέ-
ματος νομοθετικά, θεωρείται από τον απλό 
πολίτη «αποδοχή ή ανοχή» Κυβέρνησης 
και Βουλής στην παραβίαση της νομιμό-
τητας. Κενό νομοθετικό που ουσιαστικά 
«διασφάλισε» διαχρονικά την ατιμωρησία 
της διοίκησης, κατάσταση που συντελεί 
στην απαξίωση προς τους θεσμούς.

Η δικαστική κρίση καταδεικνύει τη 
νομιμότητα, οπότε σε κάθε περίπτωση 
αυθαίρετης μη συμμόρφωσης προς το 
δεδικασμένο πρέπει να  αναζητηθεί ευθύνη, 
ώστε να υπάρξει τιμωρία. Το δικαίωμα 
πρόσβασης σε δικαστήριο δεν μπορεί, 
μετά και από δικαστική απόφαση, να καθί-
σταται με τη στάση της Διοίκησης, μάταιο. 
Μια τέτοια αντίληψη και περιφρονητική 
στάση της Διοίκησης, προς τη δικαστική 
απόφαση, διαμόρφωσε την πεποίθηση ότι, 
αντί να είναι το Δικαστήριο πραγματική 
καταφυγή και ύστατο μέτρο προστασίας 
για κάθε αδικηθέντα από τη διοίκηση, 
θα καταστεί (με τις καθυστερήσεις που 
ήδη υπάρχουν), διακοσμητική μόνον 
εξουσία. Ιδιαίτερα, γιατί το Δικαστήριο 
δεν μπορεί το ίδιο, λόγω της διάκρισης 

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. 
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ*

των εξουσιών, να καλύψει το συγκεκριμένο 
νομοθετικό κενό, το οποίο, ως υπέδειξε, 
αποτελεί καθήκον για την  εκτελεστική 
εξουσία και τη Βουλή, που οφείλουν να 
ενεργήσουν στο πλαίσιο της ρητής πρό-
βλεψης του Συντάγματος. 

Ελπίζω  να υπάρξει επιτέλους μια 
πραγματική αναγνώριση της ανάγκης 
πάταξης τέτοιων συμπεριφορών από 
πλευράς διοίκησης και να ψηφιστεί, 
έστω και τώρα, ο αναγκαίος Νόμος. Εάν 
δεν υπάρχει ενεργός συμμόρφωση από 
τη διοίκηση, τότε πρέπει να προβλέπει 

κυρώσεις ο Νόμος, που θα πρέπει να 
επιβληθούν εναντίον κάθε μη συμμορ-
φούμενου οργάνου. Προφανώς ο Νόμος 
θα πρέπει να περιέχει (όπως η πρόταση 
Νόμου του 2013 που ως βουλευτής υπέ-
βαλα τότε) τέτοιες ρυθμίσεις, που να οδηγεί 
όντως στην πάταξη του φαινομένου της μη 
συμμόρφωσης. Ανάγκη που προϋποθέ-
τει να μην υπάρξουν οι όποιοι ιδιαίτεροι 
συσχετισμοί συμφερόντων ή αλλότριοι 
λόγοι, που για τόσα χρόνια εμπόδισαν 
την ψήφιση τέτοιου Νόμου, αντίθετα στην 
έννοια του Κράτους Δικαίου. Αλλότριος 

μη νόμιμος στόχος που αποβλέπει στο 
να «διαφυλάξει», χωρίς συνέπειες, τη δι-
οίκηση, όταν δεν συμμορφώνεται άμεσα 
και ενεργά με τις ακυρωτικές αποφάσεις. 

Πρέπει, επιτέλους, αυτό το καθήκον 
να εκπληρωθεί. Άλλως, θα θεωρηθεί η 
συνέχιση της αδράνειας αυτής ως οριστικο-
ποίηση και επιβράβευση μιας αυθαίρετης 
«τακτικής» που διαμορφώνει διαλυτική 
αντίληψη περί τη νομιμότητα και επιβε-
βαιώνει ότι η ανομία έχει δυνατότητες να 
υπερισχύσει του Νόμου.

*Δικηγόρος



Η ειδική αυτή σχέση 
(Special Relationship) 
καθιερώθηκε  μετά τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, από μια ομιλία 

του Βρετανού τότε 
Πρωθυπουργού Win-

ston Churchill το 
1946. Ο οποίος 

τόνισε τις στενές 
συμμαχικές σχέσεις 

των δύο χωρών, 
που συνεχίστηκαν 

έκτοτε και στην πράξη 
προϋπήρξαν του 1946…

Η 
ειδική σχέση του 
Ηνωμένου Βασιλεί-
ου με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής 
συζητείται έντονα 
αυτές τις μέρες.

Η ειδική αυτή σχέ-
ση (Special Relationship) καθιερώθηκε 
μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
από μια ομιλία του Βρετανού τότε Πρω-
θυπουργού Winston Churchill το 1946. 
Ο οποίος τόνισε τις στενές συμμαχικές 
σχέσεις των δύο χωρών, που συνεχίστη-
καν έκτοτε και στην πράξη προϋπήρξαν 
του 1946…

Η σχέση καλύπτει πολλές πτυχές, όπως 
πολιτικές, στρατιωτικές, μυστικών υπη-
ρεσιών, διπλωματικές και οικονομικές, 
διασαλεύθηκε κατά περιόδους, αλλά 
επανήλθε στην «ομαλότητα». Ορισμένες 
περιπτώσεις ήσαν (από πλευράς ΗΒ)  η 
επίθεση το 1955 στο Σουέζ δίχως τη γνώση 
των ΗΠΑ, όταν ο Βρετανός Πρωθυπουργός 
Anthony Eden είπε ψέματα στη Βουλή των 
Κοινοτήτων για τη μυστική του συμφωνία 
με τη Γαλλία και το Ισραήλ, με αποτέλε-
σμα να παραιτηθεί της θέσεώς του. Από 
πλευράς ΗΠΑ η εισβολή στην πρώην 
βρετανική αποικία Γρανάδα (Grenada)  
το 1983 επί Βρετανίδας Πρωθυπουρ-
γού Margaret Thatcher, όταν είχαν κυ-
ριολεκτικά σπάσει τα κόκκινα τηλέφωνα, 
μέχρι που o Αμερικανός Πρόεδρος Ronald 
Reagan απολογήθηκε. Η πιο πρόσφατη 
ήταν τον Μάιο του 2017, όταν η αμερικα-
νική εφημερίδα «New York Times» άφησε 
να διαρρεύσουν απόρρητες πληροφορίες 
που είχε δώσει η βρετανική Αστυνομία 
του Manchester στις αμερικανικές μυστικές 
υπηρεσίες σχετικά με την τρομοκρατική 
έκρηξη στο Manchester, όπου δολοφονή-
θηκαν 22 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 
άλλοι 59. Έντονα ενοχλημένη  η βρετανική 
κυβέρνηση, με την Πρωθυπουργό Theresa 
May να δηλώνει ότι η ειδική σχέση τους 
βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και 
έχει πληγεί πολύ σοβαρά. Έφθασε την 
επομένη ο Υπουργός Εξωτερικών των 
ΗΠΑ και απολογήθηκε…

Ομιλία Δρος Χένρι Κίσινγκερ
Τον Μάιο του 1982, το  βρετανικό 

Υπουργείο Εξωτερικών (Φόρεϊν Όφις) 
γιόρτασε τα 200 χρόνια του με κύριο ομι-
λητή στο Βασιλικό Ινστιτούτο για Διεθνή 
Θέματα (Royal Institute for International 
Affairs), στο Chatham House, τον Δρα Χέν-
ρι Κίσινγκερ. 

Τίτλος: «Reflections on a Partnership: 
British and American Attitudes to Post-war 
Foreign Policy» («Συλλογισμοί περί ενός 
Συνεταιρισμού: Βρετανική και αμερικανική 

1971: ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - Ο ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΜΕΣΩ ΛΟΝΔΙΝΟΥ...

Η ειδική σχέση ΗΒ - ΗΠΑ

Ο ΔΡ ΚΊΣΊΝΓΚΕΡ ΕΜΕΊΝΕ 
ΠΊΣΤΟΣ ΣΤΗΝ «ΕΊΔΊΚΗ 
ΣΧΕΣΗ», ΟΠΩΣ ΥΠΕΔΕΊΞΕ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΊΛΊΑ ΤΟΥ ΤΗΣ 
10ΗΣ ΜΑΐΟΥ 1982. ΤΟ 
1974 ΗΤΑΝ ΒΑΣΕΊ ΑΥΤΗΣ 
ΤΗΣ «ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ» 
ΠΟΥ ΕΝΗΡΓΗΣΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΟ ΚΥΠΡΊΑΚΟ. ΕΠΊ-
ΣΦΡΑΓΊΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΊΑΣ 
ΗΤΑΝ Η ΊΣΤΟΡΊΚΗ ΤΗ-
ΛΕΦΩΝΊΚΗ ΣΥΝΟΜΊΛΊΑ 
ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΒΡΕΤΑΝΟ 
ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΥ JAMES 
CALLAGHAN ΣΤΊΣ 
14.8.1974 ΚΑΊ Η ΣΥΝΑ-
ΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΤΕΐΤ ΝΤΊΠΑΡ-
ΤΜΕΝΤ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΞΊΩ-
ΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΐΝ 
ΟΦΊΣ ΣΤΊΣ 27.8.1974…

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

στάση για τη μεταπολεμική εξωτερική 
πολιτική»).

Η μακροσκελής ομιλία του Δρος Χένρι 
Κίσινγκερ ήταν πολύ αποκαλυπτική. Το 
περιεχόμενό της πιστεύω βοήθησε στο 
να εξηγηθεί και επιβεβαιωθεί ότι όντως 
ήταν ο  Κίσινγκερ που ακολούθησε τη 
βρετανική πολιτική έναντι και του Κυ-
πριακού το 1974 και όχι αντιστρόφως. 
Ο Δρ Κίσινγκερ εξήρε την ανωτερότητα 
της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής, ότι 
αυτή είχε αποφασιστική επιρροή πάνω 
στην αμερικανική τα χρόνια μετά τον Δεύ-
τερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τις δεκαετίες 
του 1940 και 1950, όταν οι δύο χώρες 
ανταποκρίθηκαν μαζί στις γεωπολιτικές 
προκλήσεις της Σοβιετικής Ένωσης και 
ηγήθηκαν της δημιουργίας των πυλώνων 
της δυτικής συνεργασίας…

Είπε ο Κίσινγκερ:
«Η ιστορία της μεταπολεμικής μας ιστο-

ρίας είναι γεμάτη από αγγλο-αμερικανικές 
‘διευθετήσεις’ και ‘κατανοήσεις’, κάποτε 
πάνω σε κρίσιμα θέματα, που δεν εισχώ-
ρησαν σε επίσημα έγγραφα… Ήμασταν 
σύμμαχοι και φίλοι. Δεν χρειαζόταν να 
δένουμε τα πάντα». Και συνέχισε:

«Οι Βρετανοί ουσιαστικά ήσαν τόσο 
βοηθητικοί, που έγιναν μέτοχοι σε αμε-
ρικανικές εσωτερικές αποφάσεις, σε ση-
μείο που ίσως ποτέ δεν συνέβη μεταξύ 
κυρίαρχων κρατών.  Κατά την περίοδο της 
δικής μου υπηρεσίας (στην αμερικανική 
κυβέρνηση) οι Βρετανοί έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο για κάποιες αμερικανικές διμερείς 
διαπραγματεύσεις με τη Σοβιετική Ένω-
ση – στην πραγματικότητα βοήθησαν στη 
συγγραφή του εγγράφου-κλειδί.  Κατά τη 
δική μου θητεία, κρατούσα το βρετανικό 
Φόρεϊν Όφις πολύ καλύτερα ενημερω-
μένο και πιο στενά αναμεμειγμένο, παρά 
το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ…  Στις 
δικές μου διαπραγματεύσεις για το θέμα 
της Ροδεσίας δούλεψα έχοντας στα χέρια 
μου ένα βρετανικό έγγραφο, με βρετανική 
γραμματική, όταν ακόμα δεν αντιλαμβα-
νόμουν τη διαφορά μεταξύ ενός εγγράφου 
εργασίας από ένα εγκεκριμένο έγγραφο 
από το Υπουργικό. Η πρακτική της συ-
νεργασίας ανθεί μέχρι σήμερα…».

 
Άκρως μυστική βρετανική 
επιχείρηση το 1971

Με την ευκαιρία σήμερα της συζήτη-
σης ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού για τη 
σχέση αυτή, αναφέρω μιαν άκρως μυστι-
κή βρετανική επιχείρηση, για την οποία ο  
Κίσινγκερ δεν ήθελε πάση θυσία να μάθει 
η Ουάσινγκτον. Τα έγγραφα αυτά κατέχω 
από την αποδέσμευσή τους στο βρετανικό 
Εθνικό Αρχείο τον Ιούλιο του 2019.

 
 Η επιχείρηση παραπλάνησης

Το 1971 ο Αμερικανός νέος Πρόε-
δρος Richard Nixon (1969-1974) χρει-
αζόταν κάποιον να κάνει σίγουρο ότι η 
Κίνα ενδιαφερόταν σοβαρά για σχέσεις 
προτού ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση 
στο Capitol Hill. Και ο άνθρωπος για τη 
δουλειά αυτή ήταν ο Χένρι Κίσινγκερ. 
Το πρόβλημα ήταν ότι θα πήγαινε από 
την Ουάσινγκτον στο Πεκίνο δίχως κα-
νένας να γνωρίζει για το ταξίδι. Και εδώ 
ο Κίσινγκερ, ο οποίος εμπιστευόταν τους 
Βρετανούς πολύ περισσότερο από τους 
δικούς του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ζήτησε τη  
βοήθειά τους μέσω άκρας μυστικότητας.

Έτσι, λοιπόν, το Downing Street (με Πρω-
θυπουργό τον Edward Health) ξεκίνησε την 
επιχείρηση, διαδίδοντας ότι ένας μεγάλος 
επίσημος, ο Henry Kissinger, θα έφθανε 
στη χώρα για γεύμα εργασίας, θα συζη-
τούσαν για το Βιετνάμ και άλλα επείγοντα 
διεθνή θέματα με τους  Edward Heath, Υπ. 
Εξωτερικών Sir Alec Douglas-Ηome, Sir 
Bruke Trend, Επικεφαλής του Υπουργικού 
(Cabinet Secretary)  και άλλους υψηλόβαθ-
μους. Αντί, όμως, για γεύμα στο Λονδίνο, ο  
Κίσινγκερ  βρέθηκε χιλιάδες μίλια μακριά 
στο Πεκίνο, για μυστικές συζητήσεις με την 
κινέζικη κυβέρνηση, πριν από την ιστορική 
επίσκεψη του Νίξον στην Κίνα το 1972.

Η βρετανική πρεσβεία στην Ουάσι-
γκτον πήρε οδηγίες από το Λονδίνο να 
«μαγειρέψει» μια  είδηση, ως κάλυψη, για 
να δικαιολογηθεί η μυστηριώδης απου-
σία του  Κίσινγκερ από τον Λευκό Οίκο. 
Κατασκεύασαν μια τετραήμερη επίσκεψη 
στο Λονδίνο για συζητήσεις και ένα γεύμα 
που δεν έλαβεν χώραν ποτέ.

Η παραπλάνηση δούλεψε, έγραψε η 

«Γκάρντιαν» στις 17 Φεβρουαρίου 2012: 
«Οι εφημερίδες ξεγελάστηκαν…». Και η 
«Γκάρντιαν» είπε στους αναγνώστες της 
ότι «ο σύμβουλος του Richard Nixon για 
εθνική ασφάλεια, Χένρι Κίσινγκερ, έκανε 
μια σύντομη επίσκεψη στο Λονδίνο». Και 
πρόσθεσε:

«Είναι δύσκολο να φανταστεί ένας ότι 
το 10 Downing Street θα μπορούσε να 
αποπειραθεί κάτι τέτοιο σήμερα. Όμως 
ο Heath και το Υπουργικό του ήσαν μέ-
ρος μιας γενεάς του πολέμου, ικανοί να 
κρατούν μυστικά και ήσαν συνηθισμένοι 
σε τακτικές του Ψυχρού Πολέμου…  και 
εξαπατήσεις… Το γεύμα που δεν έλαβε 
ποτέ ήταν στις 26 Ιουνίου 1971…».

Στις 24 Ιουνίου 1971 το Υπουργείο 
Άμυνας στο Λονδίνο ενημέρωσε το Γρα-
φείο του Υπουργικού για τη «διευθέτηση» 
του ταξιδιού του Henry Kissinger με την 
άδεια του Air Vice Marshal Evans.

Ο  Κίσινγκερ πέταξε με βρετανικό στρα-
τιωτικό αεροπλάνο VC10 από το Dulles 
Airfield στην Washington απευθείας στο 
στρατιωτικό αεροδρόμιο της Βρετανικής 
Βασιλικής Αεροπορίας  Brize Norton στο 
Oxfordshire. Από το Λονδίνο, με τη βο-
ήθεια και πάλιν των Βρετανών, πήγε στο 
Πεκίνο  μέσω Παρισιού.  Η επιστροφή, 
εννοείται, είχε την ίδια διευθέτηση…

Στις 19 Ιουλίου 1971 ο Sir Dennis 
Greenhill σε επιστολή του προς τον Βρετανό 
πρέσβη στην Ουάσιγκτον, Earl of Cromer, 
τον ενημέρωσε με αντίγραφο πρακτικού 
για το τι συζητήθηκε  μεταξύ του Sir Burks 
Trend και του Henry Kissinger. Το οποίο 
δεν είδε κανένας, εκτός από τον άμεσο 
περίγυρο του Πρωθυπουργού στο προ-
σωπικό του  γραφείο. Και στο Φόρεϊν Όφις 
γνωστοποιήθηκε μόνο στον Υπουργό Εξω-
τερικών, στον ίδιο (Dennis Greenhill) και 
στον Tom Brimslow*. «Και αυτό, λόγω του 
ότι ο  Κίσινγκερ επανειλημμένα τόνισε 
ότι η ανταλλαγή ήταν αυστηρώς ιδιωτική 
και δεν ήθελε να γνωρίζει κανένας από 
τους ‘γραφειοκράτες’ (της χώρας του). 
Ο Burks Trend, ανησυχεί ο  Κίσινγκερ να 
μην υποπτευθεί ποτέ ότι άλλος από τον 
Πρωθυπουργό γνωρίζει γι’ αυτά. Θα είμαι 
ευγνώμων, αν καταστρέψετε αυτήν την 
επιστολή μαζί με το εσώκλειστο».

*Tom Brimslow - Βρετανός διπλωμά-
της που υπηρέτησε και στο Φόρεϊν Όφις. 
Έπαιξε σημαντικό ρόλο το 1973, στη δι-
απραγμάτευση μαζί με τον Χένρι Κίσιν-
γκερ για τη «Συμφωνία για την Πρόληψη 
Πυρηνικού Πολέμου» μεταξύ ΗΠΑ και 
Σοβιετικής Ένωσης. Η οποία, σύμφωνα με 
τον Kissinger, επιτεύχθηκε περισσότερο 
με βρετανική γνώση παρά αμερικανική 
και ότι ο Brimslow «ήταν παράδειγμα της 
αγγλο-αμερικανικής ειδικής σχέσης στην 
καλύτερή της περίπτωση…».

Στις 23 Ιουλίου 1971 ο Βρετανός πρέσβης 
στην Ουάσιγκτον Earl of Cromer απάντησε 
στον Sir Dennis Greenhill στο Φόρεϊν Όφις:

«Ευγνώμων για την επιστολή σας της 
19ης Ιουλίου μαζί με τα εσώκλειστα, τα 
οποία καταστρέφω. Ο Κίσινγκερ είναι 
αιωνίως κατατρομαγμένος στην ιδέα να 
φθάσουν τα όσα λέγονται μεταξύ μας  πίσω 
στους ‘γραφειοκράτες’ (της Ουάσιγκτον)…».

O Sir Bruke Trend στις 28 Ιουλίου 
1971 ενημέρωσε τον Air Vice Marshal 
D. C. Evans  ότι ο «ταξιδιώτης» ήταν πολύ 
εντυπωσιασμένος από την αποδοτικότη-
τα της επιχείρησης και ευχαρίστησε τον 
τελευταίο για τον σχεδιασμό της…

Στις 7 Φεβρουαρίου 1972 η Daily 
Mail έγραψε μια μικρή είδηση με τίτλο: 
«Ο βασικός μυστικός ρόλος της Βρετανίας 
στην κρίσιμη  απουσία του Kissinger από 
την Αμερική», αλλά έπεσε στα χαμηλά..

Ο Δρ  Κίσινγκερ έμεινε πιστός στην 
«ειδική σχέση», όπως υπέδειξε με την 
ομιλία του της 10ης Μαΐου 1982. Το 
1974 ήταν βάσει αυτής της «συνεννό-
ησης» που ενήργησε σε σχέση με το 
Κυπριακό. Επισφράγισμα της οποίας 
ήταν η ιστορική τηλεφωνική συνομιλία 
του με τον Βρετανό ομόλογό του James 
Callaghan στις 14.8.1974 και η συνάντηση 
στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ με τους αξιωματού-
χους του Φόρεϊν Όφις στις 27.8.1974… 
(«Διζωνική vs Δημοκρατία» 2019).

Στις 20 Ιουνίου 1995, η Βασίλισσα Ελι-
σάβετ τον τίμησε με τον τίτλο του (Επίτιμου 
Ιππότη) Honorary Knight Commander 
of the Order of Saint Michael and Saint 
George (KCMG).

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος
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O ΔΡ ΚΊΣΊΝΓΚΕΡ ΕΞΕΡΧΌΜΕΝΌΣ ΤΌΥ 10 DOWNING STREET  (ΦΏΤΌ DAILY MAIL, 6.12.2016).



Η Τουρκία, η τρομοκρατία και η συνεχής 
άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

O ΜΑΚΡΌΧΡΌΝΌΣ ΚΑΤΕΥΝΑ-
ΣΜΌΣ ΤΗΣ ΤΌΥΡΚΊΑΣ ΑΠΕΤΥ-
ΧΕ ΚΑΊ ΌΊ ΣΥΝΕΠΕΊΕΣ ΕΊΝΑΊ 
ΤΡΌΜΑΚΤΊΚΕΣ. ΧΩΡΊΣ ΜΊΑ ΝΕΑ 
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΊΚΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΌΥΡΚΊΑΣ, ΊΣΩΣ ΤΌ 
ΜΌΤΊΒΌ ΤΗΣ ΤΡΌΜΌΚΡΑΤΊΑΣ 
ΠΌΥ ΕΧΩ ΕΝΤΌΠΊΣΕΊ ΝΑ ΕΠΑ-
ΝΑΛΗΦΘΕΊ ΞΑΝΑ ΚΑΊ ΞΑΝΑ. ΕΝ 
ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ, Η ΕΕ ΣΥΝΕΧΊΖΕΊ ΝΑ 
ΑΚΌΛΌΥΘΕΊ ΜΊΑΝ ΑΥΤΌΚΑΤΑ-
ΣΤΡΌΦΊΚΗ ΠΌΛΊΤΊΚΗ, ΠΌΥ ΧΑ-
ΡΑΚΤΗΡΊΖΕΤΑΊ ΑΠΌ ΑΔΥΝΑΜΊΑ, 
ΑΠΑΘΕΊΑ ΚΑΊ ΑΡΝΗΣΗ

Κ
ατά το φθινόπωρο του 
2020, η Γαλλία και η Αυ-
στρία χτυπήθηκαν από 
τρομοκρατικές επιθέσεις 
με προφανή ισλαμιστικά 
κίνητρα. Ως αποτέλεσμα, 
οι κυβερνήσεις αυτών 

των κρατών καταδίκασαν το φαινόμενο 
που έχει χαρακτηριστεί στα Αγγλικά ως 
«Islamist terrorism», δηλαδή «ισλαμιστική 
τρομοκρατία».

Αυτές οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν 
ανάμεσα σε αυξημένες εντάσεις μεταξύ 
της Γαλλίας και της Τουρκίας. Επομένως, 
προκύπτουν τουλάχιστον τρία διασυνδε-
δεμένα ερωτήματα.  

Πρώτον, αληθεύουν οι σοβαροί ισχυ-
ρισμοί ότι, το 2014, η Τουρκία άρχισε να 
καλλιεργεί στενές σχέσεις με το λεγόμενο 
«Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβά-
ντε»; Μάλιστα, έχουν βάση οι συγκεκρι-
μένες καταγγελίες στην έκθεση του David 
L. Phillips, «ISIS-Turkey Links», που, το 
2017, δημοσιεύτηκε από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής (Δείτε: https://docs.house.gov/
meetings/FA/FA14/20170405/105842/
HHRG-115-FA14-Wstate-PhillipsD-
20170405-SD001.pdf);

Δεύτερον, πώς, σε ποιο βαθμό και με 
ποιες συνέπειες έχει τροφοδοτηθεί η «ισλα-
μιστική τρομοκρατία» από την εμπρηστική 
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τα περιστατικά σε ολόκληρο τον κόσμο 
παρακολουθούνται στενά. Εάν [εσείς οι 
Ευρωπαίοι] συνεχίζετε να συμπεριφέρεστε 
έτσι, αύριο κανένας Ευρωπαίος δεν θα 
μπορεί να βγει στον δρόμο με ειρήνη και 
ασφάλεια οπουδήποτε στον κόσμο. Εάν 
ανοίξετε τον δρόμο γι’ αυτό το επικίνδυνο 
μονοπάτι, εσείς είστε αυτοί που θα υπο-
στείτε τη σοβαρότερη ζημιά…». 

Το ανακοινωθέν ολοκληρώθηκε με 
επανάληψη αυτής της ωμής απειλής προς 
τους Ευρωπαίους (Πηγή: www.tccb.gov.
tr/en/news/542/73425/mansetlerle-
carpisarak-bugunlere-geldik#).

Το απόγευμα της 22ας Μαρτίου 2017, 
λίγες ώρες μετά τη μετάδοση αυτής της 
τουρκικής προεδρικής απειλής, πραγμα-
τοποιήθηκε μια θανατηφόρα επίθεση στο 
Γουεστμίνστερ στην καρδιά του Ηνωμένου 
Βασιλείου (ΗΒ) που, τότε, ήταν ακόμη κράτος 
μέλος της ΕΕ. Σκοτώθηκαν 6 άτομα, ένας 
από τους οποίους ήταν ο δράστης.

Στη Βουλή των Κοινοτήτων την επόμενη 
μέρα, η Theresa May, τότε Πρωθυπουργός 
του ΗΒ, περιέγραψε τον νεκρό δράστη ως 
«τρομοκράτη». Απαντώντας σε ερώτηση, η 
Πρωθυπουργός May διευκρίνισε: «Είναι λάθος 
να περιγράψουμε το τι συνέβη ως ισλαμική 
τρομοκρατία. Είναι ισλαμιστική τρομοκρα-
τία – μια διαστροφή μιας μεγάλης πίστης».

Μεταγενέστερη δικαστική απόφαση 
ενός ιατροδικαστή σημείωσε ότι, καθώς 
πραγματοποιούσε την επίθεσή του, ο δρά-
στης, Khalid Masood, «σκοτώθηκε νόμιμα» 
από στενό υπάλληλο προστασίας. Ένα από 
τα πέντε νεκρά θύματα του δράστη ήταν 

η Ayshe Frade. Ο ίδιος ο ιατροδικαστής 
αποφάσισε ότι «σκοτώθηκε παράνομα». 
Σύμφωνα με το BBC, η αείμνηστη Ayshe 
είχε πατέρα που καταγόταν από την Κύπρο.

Στους μήνες μετά τα διπλά επεισόδια 
της 22ας Μαρτίου 2017 – στην Άγκυρα 
και στο Γουεστμίνστερ αντίστοιχα – ακο-
λούθησαν νέες τρομοκρατικές επιθέσεις 
με επιβεβαιωμένα ή προφανή ισλαμιστικά 
κίνητρα. Παραδείγματα είναι οι επιθέσεις 
στο Manchester στις 22 Μαΐου 2017 (με 
22 νεκρούς), στη Γέφυρα του Λονδίνου 
στις 3 Ιουνίου 2017 (με 8 νεκρούς), στο 
Parsons Green του Λονδίνου στις 15 Σε-
πτεμβρίου 2017 (με 22 τραυματισμένους) 
και σε διάφορα άλλα μέρη της Ευρώπης, 
όπως το Παρίσι, το οποίο χτυπήθηκε κατ’ 
επανάληψιν.

 
Σιωπή

Υπήρχε οποιαδήποτε σχέση μεταξύ 
της απειλητικής ομιλίας του Προέδρου 
Ερντογάν το πρωί της 22ας Μαρτίου 2017 
και των τρομοκρατικών επιθέσεων που 
ακολούθησαν; Αυτό το κρίσιμο ερώτημα 
δεν υπεβλήθη, όταν, στις 23 Μαρτίου 2017, 
η επίθεση της προηγουμένης μέρας στο 
Γουεστμίνστερ συζητήθηκε εκτεταμένα στη 
βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων.

Ούτε υπεβλήθη στις 22 Ιουνίου και 5 
Δεκεμβρίου 2017, όταν οι τρομοκρατικές 
επιθέσεις των προηγουμένων εβδομάδων 
συζητήθηκαν εκτεταμένα στην ίδια Βου-
λή από την Amber Rudd, τότε Υπουργό 
Εσωτερικών του ΗΒ, και από άλλους 
βουλευτές.

Και στις τρεις περιπτώσεις, κανένας 
Βρετανός βουλευτής δεν ανέφερε την 
Τουρκία στο πλαίσιο της τρομοκρατίας. 

Όσον αφορά την ΕΕ, η πιθανή συσχέτιση 
μεταξύ της Τουρκίας και της τρομοκρα-
τίας αγνοήθηκε, για παράδειγμα, από το 
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων όταν 
συναντήθηκε στις 3 Απριλίου 2017, λί-
γες ημέρες μετά την τουρκική προεδρική 
απειλή της 22ας Μαρτίου 2017.  

(Πηγές: Hansard, House of Commons 
Debates, 23.03.2017, Columns 928-
951, 22.06.2017, Columns 195-213 
& 5.12.2017, Columns 913-925, www.
gov.uk/government/publications/the-
westminster-bridge-terrorist-attack, https://
westminsterbridgeinquests.independent.gov.
uk/ και www.bbc.com/news/uk-39363933 
και www.consilium.europa.eu/en/meetings/
fac/2017/04/03/).

«Καταστροφή»
Το φθινόπωρο του 2020 ξετυλίχθηκε 

παρόμοιο μοτίβο με εκείνο του 2017.
Στις 6 Οκτωβρίου 2020, ο Πρόεδρος 

Ερντογάν χρησιμοποίησε φλογερή δημα-
γωγία για να κατακρίνει τόσο τους «Ευρω-
παίους πολιτικούς» που «στοχεύουν τους 
μουσουλμάνους», όσο και τον Πρόεδρο 
Εμμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας. Σύμ-
φωνα με τον Πρόεδρο Ερντογάν, κάποια 
«σχόλια» του Γάλλου ομολόγου του – ότι 
«το Ισλάμ βρίσκεται σε κρίση» – ισοδυ-
ναμούσαν όχι μόνο με «ασέβεια», αλλά 
με «κατάφωρη πρόκληση».

Αποκεφαλίσεις
Στις 16 Οκτωβρίου 2020, ένας δάσκα-

λος, ο Samuel Paty, αποκεφαλίστηκε στο 
Παρίσι. Απ’ ό,τι φαίνεται, έπεσε θύμα ενός 
τρομοκράτη με ισλαμιστικά κίνητρα,  που 
σκοτώθηκε από την Αστυνομία. 

Στις 26 Οκτωβρίου 2020, επίσημο 
γραπτό προεδρικό ανακοινωθέν επα-
νέλαβε αυτά που είχε πει ο Πρόεδρος 
Ερντογάν προηγουμένως την ίδια ημέρα. 
Μεταξύ άλλων μηνυμάτων, ο Πρόεδρος 
Ερντογάν κάλεσε τον «λαό του» «να μην 
αγοράσει γαλλικά προϊόντα». Πρόσθεσε 
μια ολοφάνερη απειλή:

«Ως Πρόεδρος μιας χώρας της οποίας 
έξι εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην Ευ-
ρώπη, θεωρώ χρήσιμο να προειδοποιή-
σω τους ομολόγους μας. Ο ανταγωνισμός 
[σας] κατά των μουσουλμάνων δεν σας 
επιφέρει κανένα κέρδος. Στο τέλος αυ-
τού του δρόμου που έχετε πάρει, για να 
αποκρύψετε την ανικανότητά σας, είναι η 
καταστροφή».  (Δείτε: www.tccb.gov.tr/en/
news/542/122288/-turkey-is-the-biggest-

opportunity-for-western-countries-in-the-
fight-against-xenophobia-islamophobia-
cultural-racism-and-extremism- και www.
tccb.gov.tr/en/news/542/122501/-the-rising-
islamophobia-in-the-west-has-turned-into-
an-all-out-attack-on-our-book-our-prophet-
and-all-our-sacred-values-).

Έτσι, στις 26 Οκτωβρίου 2020 ο Πρόε-
δρος Ερντογάν απείλησε και πάλι τα κράτη 
της Ευρώπης, αλλά ούτε η ΕΕ, ούτε κανένα 
ευρωπαϊκό κράτος έλαβε άμεσα και αυστη-
ρά μέτρα κατά της Τουρκίας. Τρεις μέρες 
αργότερα, στην εκκλησία Notre Dame στη 
Νίκαια της Γαλλίας, ολοκληρώθηκε νέο 
θανατηφόρο εγκληματικό επεισόδιο με 
φερόμενα ισλαμιστικά κίνητρα. Είχε ως 
αποτέλεσμα τρεις θανάτους. Ένα από τα 
θύματα αποκεφαλίστηκε.

  
«Μίσος» και «βία»

Στις 4 Νοεμβρίου 2020 ξεκίνησε 
τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη, στην 
Αυστρία. Την ίδια μέρα, στη γαλλική Γε-
ρουσία, ο Jean-Yves Le Drian, Υπουργός 
Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της 
Γαλλίας, ξέσπασε. Σύμφωνα με επίσημη 
μετάφραση στα Ελληνικά, δήλωσε ότι 
οι «σχέσεις μας με την Τουρκία» έχουν 
φτάσει «σε ένα απαράδεκτο σημείο για 
συμμαχικές χώρες». 

Πρόσθεσε: «Οι προσβολές, οι συκο-
φαντίες, η προώθηση μιας εκστρατείας 
μίσους κατά της Γαλλίας και της Ευρώπης 
ανήκουν σε άλλη κατηγορία, είναι απειλές! 
Αναμένουμε λοιπόν από τον Τούρκο Πρό-
εδρο και την κυβέρνησή του να βάλουν 
άμεσα τέλος σε αυτές τις συμπεριφορές. 
Επίσης, δεν θα ανεχθούμε αυτό το μίσος 
και αυτή η βία να εξαχθούν σε γαλλικό 
έδαφος, επιτρέποντας την αναπαραγω-
γή τους από γκρουπούσκουλα που δεν 
πρέπει να έχουν πολιτικά δικαιώματα» 
(Πηγή: https://gr.ambafrance.org/Jean-
Yves-Le-Drian-les-menaces-turques-
doivent-cesser-11273).

 
Συμπέρασμα

O μακρόχρονος κατευνασμός της 
Τουρκίας απέτυχε και οι συνέπειες είναι 
τρομακτικές. Χωρίς μια νέα πανευρωπαϊκή 
στρατηγική κατά της Τουρκίας, ίσως το 
μοτίβο που έχω εντοπίσει να επαναληφθεί 
ξανά και ξανά.

Εν τω μεταξύ, η ΕΕ συνεχίζει να ακολου-
θεί μιαν αυτοκαταστροφική πολιτική, που 
χαρακτηρίζεται από αδυναμία, απάθεια 
και άρνηση.

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

ψεις του είναι προσωπικές.

Την Πέμπτη, με κοινή διακήρυξή 
τους οι ΥΠΑΜ Κύπρου, Ελλάδας 
και Ισραήλ καταδίκασαν «τις ενέρ-

γειες που δεν συνάδουν με το διεθνές 
δίκαιο και υπονομεύουν την περιφερει-
ακή ειρήνη και ασφάλεια, εκφράζοντας 
ξεκάθαρα την πρόθεσή τους να εντατι-
κοποιήσουν περαιτέρω τη συνεργασία 
τους, εξετάζοντας και μηχανισμούς 3+1 
με χώρες που μοιράζοντας τις ίδιες αξίες 
και διατηρούν έντονο ενδιαφέρον για τις 
εξελίξεις ασφάλειας στην περιοχή, όπως 
τις ΗΠΑ». 

«Τονίζουμε ότι, προκειμένου να δια-
τηρηθεί η ειρήνη και η ασφάλεια στην 
περιοχή, πρέπει να επικρατήσουν σχέσεις 
καλής γειτονίας και συνεργασίας στη βάση 
του διεθνούς δικαίου με σεβασμό των 
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών», αναφέρει κοινή 
διακήρυξη δέκα σημείων, που υιοθέτησαν 
οι Υπουργοί Άμυνας των τριών χωρών μετά 
την τριμερή συνάντηση που πραγματο-

ποιήθηκε στη Λευκωσία και προσθέτουν: 
«Σε αυτό το πλαίσιο καταδικάζουμε τις 
όποιες ενέργειες, οι οποίες δεν συνάδουν 
με το διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν την 
περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, 
που προωθείται από τις χώρες μας και 
από μη κρατικούς φορείς». 

Χαράλαμπος Πετρίδης, Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος και Μπένι Γκαντζ συμφώνη-
σαν να πραγματοποιήσουν την επόμενη 
τριμερή συνάντηση σε επίπεδο ΥΠΑΜ 
στο Ισραήλ, το 2021. 

Χρυσόσκονη
αποπροσανατολισμού

Τέτοιες διακηρύξεις αποτελούν ένας 
είδος χρυσόσκονης αποπροσανατολισμού 
για τις πραγματικότητες που επικρατούν 
στην ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου και αλλού, σε έναν πλανήτη 
ταραγμένο, με τις πολεμικές συρράξεις να 
εντείνονται προκαλώντας μεγάλα κύματα 
προσφύγων, νεκρών και αλλαγές συνόρων 
σε βάρος των ηττημένων.   

Ο ρόλος του Ισραήλ
στο Ναγκόρνο Καραμπάχ

Αν εμείς στην Κύπρο θρηνήσαμε την 
υποχώρηση των Αρμενίων με την ταπει-
νωτική συμφωνία υπέρ του Αζερμπαϊτζάν 

για κατάπαυση του πυρός στο (Αρτσάχ) 
Ναγκόρνο Καραμπάχ,  προφανώς δεν 
γνωρίζουμε τον βρόμικο ρόλο Νετανιάχου 
και Ισραήλ και την εμπλοκή τους υπέρ 
των Αζέρων. Συνηθίσαμε να βάζουμε το 
κεφάλι στην άμμο και αρκούμαστε σε συν-
θήματα και διακηρύξεις παρηγοριάς για 
τους ισχυρούς συμμάχους που έχουμε 
δίπλα μας. Ευελπιστούμε πως σε ώρες 
κινδύνου θα σταθούν δίπλα μας.

Πάντως ακούγεται σαν ιστορική ειρω-
νεία να θεωρούμε το Ισραήλ ως εταίρο 
που θέλει να επικρατήσει η ειρήνη, το 
διεθνές δίκαιο και οι σχέσεις καλής γει-
τονίας, την ώρα που μαζί με την Τουρκία 
δεν είναι μόνο οι ταραξίες της περιοχής, 
αλλά πρωταγωνιστούν και εμπλέκονται 
και σε πληθώρα άλλων συγκρούσεων, 
πότε ως αντίπαλοι και άλλοτε ως σύμμαχοι.

Όπως και η Τουρκία, το Ισραήλ αποδε-
κατίζει τους Παλαιστινίους αρνούμενο να 
συμμορφωθεί με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, 
βομβαρδίζει σε Συρία, Λίβανο και όπου 
κρίνει δικαιολογώντας την επιθετικότητά 
του για δήθεν την προστασία και ασφάλειά 
του από το Ιράν.

Το μοιραίο φλερτ με τη Δύση 
και το ΝΑΤΟ

Το διεφθαρμένο καθεστώς του Αζερ-

μπαϊτζάν τα τελευταία 20 χρόνια δέχθη-
κε τεράστια οικονομική και στρατιωτική 
βοήθεια από τις ΗΠΑ, ενώ κατά τη σύ-
γκρουση των Αζέρων με τους Αρμένιους 
είχε την ολόπλευρη στήριξη του Ισραήλ, 
που προμήθευε το καθεστώς με drones  
υψηλής τεχνολογίας. Μια στρατιωτική 
βοήθεια που συνέβαλε και στο μοιραίο 
αποτέλεσμα με την ήττα των Αρμενίων.

Από την άλλη η κυβέρνηση της Αρ-
μενίας τα τελευταία δύο χρόνια φλέρταρε 
με το ΝΑΤΟ και τη Δύση ενώ αρνιόταν 
πεισματικά τη βοήθεια της Μόσχας να 
αναπτύξει στρατό στην περιοχή του Να-
γκόρνο Καραμπάχ για την προστασία του 
αρμένικου πληθυσμού. Κάτι που αποδέ-
χθηκε μετά την ήττα.

Η σύγκρουση στο (Αρτσάχ) Ναγκόρνο 
Καραμπάχ κατέδειξε την ηχηρή απουσία 
της Δύσης γι’ ακόμη μια φορά. Καμιά χώρα,  
περιλαμβανομένης και της Γαλλίας που θε-
ωρητικά και συναισθηματικά τάσσεται υπέρ 
των Αρμενίων, δεν είχε καμιά πρόθεση να 
αναμειχθεί  στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και 
περιορίστηκε σε ρητορικές διακηρύξεις 
αφήνοντας τους  Αρμένιους να αγωνίζο-
νται λυσσαλέα για να προστατέψουν τη γη 
τους. Το Αζερμπαϊτζάν, έχοντας τη στήριξη 
της Τουρκίας που μετέφερε στρατιωτικό 
υλικό και μπουλούκια τζιχαντιστών από 

τη Συρία και τη στρατιωτική βοήθεια του 
Ισραήλ,  αποδεκάτιζε τον αρμένικο πλη-
θυσμό φτάνοντας στο κρίσιμο σημείο να 
πέσει στα χέρια τους και  η πρωτεύουσα 
Στεπανακέρτ (Στεφανόπολη).

Η Ρωσία με αστραπιαίες διαδικασίες 
ακύρωσε το μέτωπο που απειλούσε το 
μαλακό της υπογάστριο στην περιοχή του 
Καυκάσου, αφού απέτυχαν δύο εκεχειρίες.

Εκεί που η Τουρκία θεώρησε ότι θα 
βάλει τη Ρωσία σε διλήμματα, η κυνική 
και άκρως ρεαλιστική ρωσική εξωτερική 
πολιτική έδωσε μιαν απάντηση που θα 
δυσκολέψει την Άγκυρα. Οι ειδικές σχέσεις 
της Ρωσίας με την Αρμενία έχουν κεφα-
λαιοποιηθεί μέσω διμερούς στρατιωτική 
συμφωνίας. Παρ’όλα αυτά, η Μόσχα σε 
όλους του τόνους και με νόημα δήλωνε 
πως αν και εφόσον απειληθεί η εδαφική 
ακεραιότητα της Αρμενίας τότε μόνο θα 
ενεργοποιηθεί. Επίσης, ο Λαβρόφ δήλωνε 
πως Ρωσία και Τουρκία έχουν στρατηγική 
συνεργασία, αλλά όχι στρατηγική συμμαχία. 

Η ήττα των Αρμενίων στην ντε φάκτο 
Δημοκρατία του Αρτσάχ (Ναγκόρνο Κα-
ραμπάχ) πρέπει να προβληματίσει τόσο 
την Κύπρο όσο και την Ελλάδα. Υπάρχουν 
σύμμαχοι και λιγότερο σύμμαχοι.

Τα διδάγματα του Αρτσάχ για εμάς 
τουλάχιστον στην Κύπρο, όπου απειλείται 

η ύπαρξή μας από την Τουρκία, είναι να 
προσέχουμε και να μας προβληματίζουν 
οι συμπεριφορές των δήθεν συμμάχων 
μας. Η σπουδή να τους εκχωρούμε κυρι-
αρχικά δικαιώματα έχοντας την αφέλεια 
πως θα βρεθούν στο πλευρό μας δεν είναι 
μόνο επικίνδυνη, αλλά οδηγεί σε όλεθρο 
και καταστροφή. Την ίδια ώρα που προ-
σπαθούν να μας πείσουν να χαλάσουμε 
τις σχέσεις μας με άλλες χώρες όπως τη  
Ρωσία και την Κίνα.

Βέβαια δεν αναμένουμε κανένα «ξαν-
θό γένος» να μας σώσει,  όπως ειρωνικά 
προτρέχουν κάποιοι αναλυτές και αρθρο-
γράφοι να φορτώσουν στη Ρωσία την ήττα 
των Αρμενίων στο Αρτσάχ, αφήνοντας 
εκτός νυμφώνος και κατηγορητηρίου τον 
ταραξία Ισραήλ.

Ούτε ξανθό γένος, ούτε μελαχρινό γέ-
νος θα μας σώσει. Θα μας σώσει μόνο 
η δική μας προνοητικότητα, η πολιτική 
διορατικότητα (που δυστυχώς φάνηκε ότι 
δεν διαθέτουμε), και τα διδάγματα από 
τα παθήματα άλλων λαών , όπως των 
Κούρδων στη Συρία και των Αρμενίων 
στο Αρτσάχ.

Αυξάνουμε τους συμμάχους μας και 
δεν τους μειώνουμε καθ’ υπόδειξιν των 
λιγότερο συμμάχων για να μη βρεθούμε 
μόνοι και αβοήθητοι με τους τελευταίους.

Σύμμαχοι και λιγότερο σύμμαχοι

δημαγωγία του Ρετζέπ Ταϊγίπ Ερντογάν, 
ειδικά από το 2014, όταν ανέλαβε την 
Προεδρία της Τουρκίας; 

Τρίτον, γιατί δεν τιμωρήθηκε η Τουρ-
κία από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) τη 
στιγμή που, δημοσίως, ο Πρόεδρος Ερ-
ντογάν απείλησε τους Ευρωπαίους στις 
22 Μαρτίου 2017, 6 Οκτωβρίου 2020 
και 26 Οκτωβρίου 2020; 

Θέτω αυτά τα ερωτήματα, εν όψει ενός 
αυταπόδεικτου μοτίβου. Χαρακτηρίζεται 
από έναν περίεργο κύκλο. Περιλαμβά-
νει τουρκική προεδρική απειλή, που 
ακολουθείται από αδύναμη αντίδραση 
από την ΕΕ και μια σειρά τρομοκρατικών 
επιθέσεων. Το μοτίβο εκδηλώθηκε τόσο 
το 2017, όσο και το 2020.

 
«Το επικίνδυνο μονοπάτι»

Σε μια δημαγωγική ομιλία στην Άγκυρα, 
που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλε-
όραση το πρωί της 22ης Μαρτίου 2017, 
ο Πρόεδρος Ερντογάν καταδίκασε «τις 
ευρωπαϊκές χώρες» που, δήθεν, «απειλούν 
την Τουρκία». Η ομιλία αντικατόπτρισε 
τον θυμό του Προέδρου Ερντογάν ενάντια 
στην αρνητική στάση της Ολλανδίας, της 
Αυστρίας και ορισμένων άλλων ευρωπα-
ϊκών κρατών όταν ορισμένα στελέχη της 
τουρκικής κυβέρνησης ήθελαν να κάνουν 
εκστρατεία στο εξωτερικό εν αναμονή του 
συνταγματικού δημοψηφίσματος στην 
Τουρκία στις 16 Απριλίου 2017.

Στις 22 Μαρτίου 2017, τα κυριότερα 
σημεία της ομιλίας εκείνης της ημέρας 
κατεγράφησαν σε γραπτό ανακοινωθέν της 
Προεδρίας της Τουρκίας. Δημοσιεύθηκε 
στα Αγγλικά, προφανώς για να διαβαστεί 
από όλους τους μουσουλμάνους και μη 
μουσουλμάνους που διαβάζουν Αγγλικά, 
αλλά όχι Τουρκικά.

Στην αρχή του ανακοινωθέντος παρου-
σιάστηκε μια φωτογραφία που έδειχνε τον 
Πρόεδρο Ερντογάν με τα χέρια σηκωμένα. 
Επειδή κουκούλωσε τους δύο αντίχειρές 
του, ο Πρόεδρος Ερντογάν ξεδίπλωσε το 
σήμα γνωστό ως «Rabia», κάτι που σχετί-
ζεται με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα 
της Αιγύπτου.

Παρακάτω είναι μια μετάφραση της 
εισαγωγής του ανακοινωθέντος: 

«Υποδεχόμενος μέλη της ‘Ένωσης ανα-
τολικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων’ στο 
Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος Ερντο-
γάν απευθύνθηκε σε ευρωπαϊκές χώρες 
που απειλούν την Τουρκία και είπε: ‘Η 
Τουρκία δεν είναι χώρα που μπορεί να 
δεχθεί ασέβεια, καταπίεση, σπρωξίματα, 
διωγμούς των υπουργών της και το σπρώ-
ξιμο καταγής των πολιτών της.  Όλα αυτά 
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Ι
διόμορφα αναμένονται τα φετινά 
Χριστούγεννα, αφού θεωρείται δε-
δομένο πως θα τα περάσουμε με 
περιορισμούς. Αυτό προανήγγειλε 
εξάλλου και ο ίδιος ο Υπουργός 
Υγείας, Κωσταντίνος Ιωάννου, σε 
πρόσφατες δηλώσεις του στην κρα-

τική τηλεόραση, τονίζοντας πως, κατά την 
προσωπική του άποψη, για την περίοδο 
των γιορτών θα πρέπει να τεθούν αυστηρά 
μέτρα. Προς το παρόν δεδομένη θεωρείται 
η χρήση της μάσκας αλλά και οι απο-
στάσεις, τουλάχιστον μέχρι τη διάθεση 
του εμβολίου. Το ερώτημα, όμως, που 
τίθεται αυτήν τη στιγμή αφορά το ποιοι 
ενδέχεται να είναι οι άλλοι περιορισμοί 
που θα τεθούν για τις γιορτινές εκείνες 
ημέρες. Κι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο 
με τις κοινωνικές συναθροίσεις και τα 
οικογενειακά τραπέζια, αλλά και με τον 
αντίκτυπο που θα έχουν οι αυστηρότεροι 
περιορισμοί στην οικονομία, δεδομένου του 
όγκου των οικονομικών δραστηριοτήτων 
που λαμβάνουν χώραν τον Δεκέμβριο. 
Στόχος των μέτρων που τέθηκαν τώρα 
είναι η αναχαίτιση του προβλήματος, 
ώστε μέχρι τα Χριστούγεννα να είμαστε 
σε θέση από επιδημιολογικής άποψης να 

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟ-
ΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙ-
ΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΤΕΘΟΥΝ 
ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥ-
ΓΕΝΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΑ ΚΡΟΥ-
ΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ 
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Χριστούγεννα με... μέτρο

Πέτρος 
Καραγιάννης: 

Δεν αναμένονται 
χαλαρώσεις 
ακόμα κι αν 

πέσουν οι αριθμοί 
των κρουσμάτων. 
Αν τα πράγματα 
είναι καλά, ίσως 

τα μέτρα που 
ισχύουν τώρα 
στην υπόλοιπη 
επικράτεια της 

Κύπρου να 
ισχύσουν τα 

Χριστούγεννα και 
στις άλλες δύο 
επαρχίες, που 

έχουν σήμερα πιο 
αυστηρά μέτρα 

αποφύγουμε τα χειρότερα, με στόχο να 
κινηθεί η αγορά την περίοδο των γιορτών. 

«Τα φετινά Χριστούγεννα 
δεν θα είναι τα ίδια»

Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο Υπουργός Υγείας 
δήλωσε ότι δεν μπορεί να αρθούν εντελώς 
οι περιορισμοί που στοχεύουν στην ανα-
χαίτιση της πανδημίας. Για την περίοδο των 
Χριστουγέννων, αναφέρθηκε συγκεκρι-
μένα στον περιορισμό των ατόμων που θα 
παρευρίσκονται σε συναθροίσεις, ωστόσο 
δεν απέκλεισε αλλά ούτε και προανήγγειλε 
κάποιο άλλο περιοριστικό μέτρο για τις 
γιορτές. Ο κ. Ιωάννου δήλωσε ξεκάθαρα 
πως, «δυστυχώς, τα φετινά Χριστούγεν-
να δεν θα είναι τα ίδια». Υπέδειξε πως 
θα είναι με μέτρα και με περιορισμούς, 
σημειώνοντας παράλληλα πως προσω-
πική του άποψη είναι ότι «πρέπει να 
πάμε με αυστηρά μέτρα για εκείνη την 
περίοδο». Τίποτε, όμως, δεν είναι σίγουρο 
μέχρι στιγμής. Εξάλλου, όπως έχει κατ’ 
επανάληψιν δηλώσει ο ίδιος όπως και 
οι επιδημιολόγοι, τα μέτρα λαμβάνονται 
πάντα μετά από ανάγνωση και ανάλυση 
της επιδημιολογικής εικόνας.

Ξεχάστε τα ρεβεγιόν 
Ερωτηθείς σχετικά, ο καθηγητής μορια-

κής ιολογίας και μέλος της επιδημιολογικής 
ομάδας του Υπουργείου Υγείας, Πέτρος 
Καραγιάννης, δήλωσε στη «Σημερινή» πως 
δεν έγιναν επίσημα συζητήσεις και εισηγή-
σεις για την περίοδο των Χριστουγέννων, 
καθώς είναι νωρίς ακόμη. Ωστόσο, κληθείς 
να κάνει μία εκτίμηση για την πορεία των 
κρουσμάτων και επόμενα μέτρα που εν-
δεχομένως να ληφθούν, είπε πως ο ίδιος 
θεωρεί ότι με τα μέτρα που ισχύουν στις 
επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, τα οποία 
είναι ένα-δύο βήματα πριν από το ολικό 
lockdown, θα αποδώσουν, οπότε δεν θα 
χρειαστεί να επιβληθούν πιο αυστηροί 
περιορισμοί. «Αλλά, από την άλλη, και να 
πέσουν οι αριθμοί των κρουσμάτων και να  
έρθουμε σε ένα πιο διαχειρίσιμο στάδιο, 

δεν αναμένεται να χαλαρώσουν τα μέτρα», 
τόνισε. Δεν θα πάθουμε όπως το καλοκαίρι, 
είπε, προσθέτοντας πως τα Χριστούγεννα 
δεν θα τα περάσουμε ανέμελα. Εξήγησε ότι 
πρέπει να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί 
και μέτρα, λόγω του ότι ο κόσμος θα μπει 
στον πειρασμό να βρεθεί με άλλα άτομα 
και ειδικά σε κλειστούς χώρους, γεγονός 
που ευνοεί τη μετάδοση του ιού. 

Ο κ. Καραγιάννης δήλωσε χαρακτη-
ριστικά ότι «αν τα πράγματα είναι καλά, 
ίσως τα μέτρα που ισχύουν τώρα στην 
υπόλοιπη επικράτεια της Κύπρου να 
ισχύσουν τα Χριστούγεννα και στις άλ-
λες δύο επαρχίες που έχουν σήμερα πιο 
αυστηρά μέτρα». Από την άλλη, όπως είπε, 
σε περίπτωση αύξησης των κρουσμάτων 
θα γίνει επιλογή πιο αυστηρών μέτρων 
και θα κριθεί πού θα ισχύουν και πότε. 
Όλα θα εξαρτηθούν από την επιδημιο-
λογική εικόνα, πρόσθεσε. Περαιτέρω, ο 
κ. Καραγιάννης ξεκαθάρισε ότι για φέτος 
πρέπει να ξεχάσουμε τα ρεβεγιόν που 
κάναμε κάθε χρόνο, αφού «μία τέτοια 
περίπτωση είναι εκτός εξίσωσης, όπως 
και να εξελιχθούν τα πράγματα». 

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επιβολής 
ενός καθολικού lockdown, όπως το ζήσα-
με τον Απρίλιο, είπε πως αυτήν τη στιγμή 
δεν υπάρχει στο τραπέζι ένα τέτοιο σενάριο, 
ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να 
τεθεί προς συζήτηση σε περίπτωση που οι 
αριθμοί των κρουσμάτων αυξηθούν ραγδαία. 
«Προς το παρόν, με τα μέτρα που τέθηκαν 
σε ισχύ τώρα, αναμένουμε ότι θα πέσουν 
τα κρούσματα, αλλά αυτό θα πρέπει να το 
δούμε στην πράξη», είπε καταληκτικά. 

Τα ισχύοντα μέτρα 
Στο μεταξύ, υπενθυμίζεται πως τα 

νέα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ από την 
περασμένη Παρασκευή χωρίζονται σε 
δύο δέσμες. Η πρώτη αφορά στα μέτρα 
που ισχύουν σε παγκύπρια κλίμακα και 
η δεύτερη στα ειδικά πιο αυστηρά μέ-
τρα που τέθηκαν στις επαρχίες Λεμεσού 
και Πάφου. Μεταξύ άλλων, τα μέτρα που 

εφαρμόζονται σε παγκύπρια κλίμακα και 
προς το παρόν έχουν ισχύ μέχρι τις 30 
Νοεμβρίου, αλλά όπως είπε ο κ. Καρα-
γιάννης ενδέχεται να παραταθούν και για 
τις γιορτινές ημέρες, είναι τα εξής: 

Απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων 
από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί 
της επόμενης μέρας, εξαιρουμένων των 
μετακινήσεων για έκτακτους ιατρικούς 
λόγους (από/προς φαρμακείο, νοση-
λευτήριο) ή για σκοπούς εργασίας, με 
την παρουσίαση σχετικής βεβαίωσης ή 
αποδεικτικού στοιχείου. Ο μέγιστος αριθ-
μός συναθροιζομένων ανά οικία είναι τα 
δέκα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των 
ανηλίκων. Οι χώροι εστίασης λειτουργούν 
μέχρι τις 10:30 το βράδυ (επιτρέπεται το 
delivery και μετά από αυτήν την ώρα) και 
ο μέγιστος αριθμός πελατών ορίζεται στα 
75 άτομα σε εσωτερικούς χώρους και 150 
σε εξωτερικούς, ενώ ο μέγιστος αριθμός 
ανά τραπέζι δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
6 άτομα. Στις εκκλησίες ο μέγιστος αριθ-
μός προσώπων ορίζεται στα 75 άτομα. 
Αναστέλλεται η λειτουργία των παιδότο-
πων, θεματικών πάρκων και luna park. 
Απαγορεύεται η διεξαγωγή συνεδρίων, 
εμπορικών και εικαστικών εκθέσεων, συνε-
λεύσεων και εκδηλώσεων. Απαγορεύονται 
τα επισκεπτήρια σε οίκους ευγηρίας κλπ. 
Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ποτών 
και τροφίμων (υπεραγορές, μίνι-μάρκετ, 
κρεοπωλεία, κ.λπ) και τα φαρμακεία από 
την έναρξη της λειτουργίας τους και έως τις 
10 π.μ. εξυπηρετούν μόνο άτομα άνω των 
65 ετών και άτομα με αναπηρίες.

Τα ειδικά μέτρα που ισχύουν στις 
επαρχίες Λεμεσού και Πάφου μέχρι τις 
30 του μήνα είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

Απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων 
από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της 
επόμενης μέρας, εξαιρουμένων των μετα-
κινήσεων για έκτακτους ιατρικούς λόγους 
(από/προς φαρμακείο, νοσηλευτήριο) ή για 
σκοπούς εργασίας, με την παρουσίαση σχε-
τικής βεβαίωσης ή αποδεικτικού στοιχείου. 
Απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων 

από και προς τις δύο επαρχίες, εξαιρου-
μένων των μετακινήσεων εργαζομένων 
σε ουσιώδεις υπηρεσίες, μετακινήσεων 
για ιατρικό περιστατικό και  μετακινήσεων 
για μεταφορά προσώπων από και προς 
τους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου 
και το Λιμάνι Λεμεσού. Απαγορεύονται 
οι συναθροίσεις σε δημόσιους χώρους, 
πλην για σκοπούς άθλησης νοουμένου 
ότι δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα. Ισχύει 
κι εκεί ο μέγιστος αριθμός προσώπων σε 
σπίτια τα 10 άτομα. Ο εκκλησιασμός τελείται 
χωρίς την παρουσία πιστών, ενώ οι γάμοι, 
βαφτίσεις και κηδείες τελούνται με μέγιστο 
αριθμό τα 10 πρόσωπα. Απαγορεύεται η 
διεξαγωγή δείπνων για γάμους και βα-
φτίσεις, πέραν εκδήλωσης σε οικία με 
μέγιστο αριθμό 10 προσώπων περιλαμ-
βανομένων των ανηλίκων. Η λειτουργία 
των δημόσιων και ιδιωτικών Λυκείων και 
Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων από τις 16 Νοεμβρίου 2020 
θα πραγματοποιείται με εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, ενώ τα νηπιαγωγεία, τα Δημο-
τικά Σχολεία και τα Γυμνάσια συνεχίζουν 
κανονικά τη λειτουργία τους. Απαγορεύ-
ονται τα επισκεπτήρια σε νοσηλευτήρια, 
κλινικές, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα. 
Αναστέλλεται η λειτουργία των χώρων 
εστίασης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που 
αφορούν την κατ’ οίκον διανομή και το 
take-away. Οι χώροι εστίασης εντός ξε-
νοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων 
δύνανται να λειτουργούν μέχρι τις 10:30 
το βράδυ μόνο για την εξυπηρέτηση των 
προσώπων που διανυκτερεύουν στους 
χώρους τους. Οι λαϊκές αγορές θα λειτουρ-
γούν με 50% πληρότητα. Αναστέλλεται 
η λειτουργία των κλειστών εμπορικών 
κέντρων, των πολυκαταστημάτων και 
των μεγάλων καταστημάτων πέραν των 
500 τ.μ., εκτός των επιχειρήσεων λιανικού 
εμπορίου τροφίμων. Κλειστά παραμένουν 
κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, κουρεία, 
γυμναστήρια, πρακτορεία στοιχημάτων, 
καζίνο, υπαίθρια και κλειστά θέατρα και 
κινηματογράφοι. 



Από το «στοίχημα» στο «μακάρι»

15.11.2020
Της Κυριακής

13μένουμεασφαλείς
staysafe

ΑΠΌ ΤΌ «ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ Η 
ΣΧΌΛΙΚΗ ΧΡΌΝΙΑ», ΠΡΌ-
ΣΠΕΡΑΣΑΜΕ ΤΌ «ΣΤΌΙΧΗΜΑ 
ΝΑ ΚΕΡΔΗΘΕΙ Η ΧΡΌΝΙΑ», 
ΦΤΑΝΌΝΤΑΣ ΣΤΌ «ΜΑΚΑΡΙ 
ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ Η ΧΡΌΝΙΑ» 

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@ 
gmail.com

• 24 λύκεια και 
τεχνικές σχολές σε εξ 

αποστάσεως διδασκαλία 

• Προσαρμογή 
ωρολογίου 

προγράμματος 

• Ευχές να μην 
επεκταθεί το κλείσιμο 
σχολείων παγκυπρίως 

• Το θέμα της εξ 
αποστάσεως στην 

Επίτροπο 

• Γονείς: Άνιση 
μεταχείριση μαθητών Α

ντιδρούν οι γονείς από τα 
μέτρα που επηρεάζουν 
τους μαθητές σε Λεμε-
σό και Πάφο, υπομονή 
συνεχίζουν να κάνουν 
οι εκπαιδευτικοί και 
ψυχραιμία συστήνει ο 

Υπουργός Παιδείας. Για κανέναν δεν είναι 
ευχάριστη η κατάσταση, ωστόσο τα μέτρα 
τέθηκαν σε ισχύ και από αύριο Λύκεια 
και Τεχνικές Σχολές της Λεμεσού και 
Πάφου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι 
και την τελευταία μέρα του μήνα (ή μέχρι 
την επόμενη εξαγγελία).

24 σχολεία on line από αύριο
Συνολικά 8.850 μαθητές και μαθήτρι-

ες σε Λεμεσό και Πάφο από αύριο ξεκι-
νούν τη διαδικτυακή μάθηση. Προσαρμο-
σμένο θα είναι το ωρολόγιο πρόγραμμα, 
ξεκαθάρισε ο Υπουργός, αφού εννοείται 
ότι δεν μπορεί να τηρηθεί το υφιστάμενο 
του σχολείου. «Δεν είναι δυνατόν στην εξ 
αποστάσεως διδασκαλία να έχουμε μαθή-
ματα διάρκειας 45λεπτου. Η γενική οδηγία, 
που έχει δοθεί, είναι για περιόδους των 35 
λεπτών, από τις οποίες τουλάχιστον 10-
15 λεπτά θα διατίθενται για διαδραστική 
επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και 
μαθητών, ώστε να δίνεται η δυνατότητα να 
επιλυθούν απορίες και να γίνει διάλογος».

Για τη συνδεσιμότητα και την επάρκεια 
αυτής, ο κ. Προδρόμου ανέφερε ότι προη-
γήθηκε τεχνικός έλεγχος με τη συνδρομή 
της ΑΤΗΚ σε όλα τα σχολεία, ο οποίος 
έδειξε ότι μπορεί να υποστηριχθεί η εξ 
αποστάσεως. Παράλληλα, στο επόμενο 

διάστημα θα λειτουργήσει στο Υπουργείο 
Παιδείας, Γραφείο και Ομάδα Τεχνικής 
Βοήθειας με ειδικούς στα θέματα πληρο-
φορικής -τόσο από το ΥΠΠΑΝ όσο και 
από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας 
και Ψηφιακής Πολιτικής και ΑΤΗΚ- ώστε 
να μπορεί να δοθεί τεχνική βοήθεια σε 
οποιονδήποτε την  χρειάζεται.

Αναθεώρηση της ύλης
προτείνει η ΟΕΛΜΕΚ

Σε περίπτωση που η κατάσταση πα-
ραμείνει ίδια ή αν κλείσουν και σε άλλες 
επαρχίες τα σχολεία, τότε θα πρέπει να 
ξαναδούμε το θέμα των τετράμηνων εξετά-
σεων, όπως επισημαίνει η ΟΕΛΜΕΚ, διά 
στόματος Θέμη Πολυβίου. Ο Πρόεδρος 
της Οργάνωσης, μιλώντας στη «Σημερινή», 
τόνισε ότι «αν συνεχιστεί η κατάσταση 
και αν πρέπει να παραμείνουν κλειστά τα 
σχολεία ή να κλείσουν σε άλλες επαρχίες, 
τότε θα πρέπει να αναθεωρηθεί η ύλη 
και γενικότερα το θέμα των εξετάσεων 
τετραμήνων».

Για τα μέτρα που επηρεάζουν Λεμεσό 
και Πάφο, ο κ. Πολυβίου ανέφερε ότι «οι 
συνάδελφοι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν 
να βοηθήσουν και να διδάξουν μέσω του 
ΤEAMS τα παιδιά, ώστε να μη  δημιουρ-
γηθούν κενά. Ακόμη και αν χρειαστεί να 
δουλέψουμε άλλες μέρες για να καλύψουμε 
αυτά τα παιδιά, θα το συζητήσουμε». Σχε-
τικά με το κατά πόσον είμαστε έτοιμοι για 
την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης σε όλα τα σχολεία, ο κ. Πολυβίου 
επανέλαβε ότι υπάρχουν προβλήματα όσον 
αφορά την υλικοτεχνική υποδομή. «Το 
Υπουργείο, φαίνεται, αναγνωρίζοντας 
αυτά τα προβλήματα,  δημιούργησε την 
υπηρεσία που ανέφερε ο Υπουργός. Στο 
Υπουργείο θα υπάρχει τώρα εκπρόσω-
πος του Υφυπουργείου Καινοτομίας, ώστε 
αν υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα 
σε σχολεία, σε συνεργασία με την Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών να μπορούν να τα επι-
λύουν. Όμως σίγουρα οι συνάδελφοι θα 
χρησιμοποιήσουν δικό τους εξοπλισμό, 
διότι δεν υπάρχουν υπολογιστές και τα-
μπλέτες σε όλα τα σχολεία».

Η φυσική παρουσία
δεν αντικαθίσταται

Την ευχή να μην επεκταθεί το μέτρο 
παγκυπρίως, εφόσον οι συνέπειες θα εί-
ναι απρόβλεπτες, εξέφρασε ο Πρόεδρος 
της ΟΕΛΜΕΚ. «Απευχόμαστε το μέτρο 
να επεκταθεί παγκυπρίως, ωστόσο την 
απόφαση δεν είμαστε εμείς που θα τη 
λάβουμε, αλλά οι ειδικοί. Εκείνο που θέ-
λουμε να τονίσουμε γι’ ακόμη μια φορά 
είναι ότι η φυσική παρουσία των παιδιών 

στα σχολεία και στις τάξεις δεν μπορεί 
να αντικατασταθεί με τίποτε. Ελπίζουμε 
ότι θα είναι μόνο γι’ αυτές τις εβδομάδες 
και θα αποδώσουν τα μέτρα που εξαγ-
γέλθηκαν, ώστε μετά τις 30 του Νοέμβρη 
να επιστρέψουν τα παιδιά κανονικά στα 
σχολεία και να μη χρειαστεί να επεκταθεί 
στις υπόλοιπες επαρχίες αλλά και στις 
υπόλοιπες βαθμίδες».

Την Παρασκευή, στις 12, ήταν καθο-
ρισμένο το ραντεβού των εκπαιδευτικών 
οργανώσεων με την Επίτροπο Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Ειρήνη Λο-
ϊζίδου, για να ενημερωθούν σχετικά με 
την εκτίμηση αντικτύπου στην εφαρμογή 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη-
λεκπαίδευση, αφού μέσα στην εβδομάδα 
η επίτροπος παρέλαβε την έκθεση από 
το Υπουργείο Παιδείας.

5.000 μαθητές και
προσωπικό σε  καραντίνα 

Ο κ. Προδρόμου, στη συνέντευξη 
Τύπου που παραχώρησε την επομένη 
της εξαγγελίας των πρόσθετων μέτρων, 
ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ότι αυτά 
έχουν υπαγορευθεί από τις επιδημιο-
λογικές συνθήκες. «Δεν είναι κάτι που 
επιθυμούσαμε, αλλά δυστυχώς κρίνεται 
αναγκαίο σύμφωνα με τις εισηγήσεις που 
έχουμε και από ειδικούς, ειδικά για τον 
χώρο της Εκπαίδευσης».

Ο Υπουργός συμφώνησε στο ότι είναι 
προτιμότερο να έχουμε διδασκαλία και 
φοίτηση σε τάξεις με φυσική παρουσία. 
Από την άλλη,  όμως, εξήγησε ότι είναι 
σημαντικό επίτευγμα το γεγονός ότι «το 
Υπουργείο, σχολεία και εκπαιδευτικοί, 
μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πανδη-
μίας, μέσα σε ένα σχετικά μικρό χρονικό 
διάστημα, έχουν αναπτύξει τις δυνατότητες 
να παρέχουν, εκεί όπου είναι ανάγκη, εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση». Συνεχίζοντας, 
εξήγησε ότι από την αρχή της σχολικής 
χρονιάς και σε διάφορες περιπτώσεις 
περίπου 5.000 μαθητές και μαθήτριες 
ώς τώρα χρειάστηκε να απουσιάσουν 
για κάποιες μέρες από το σχολείο, αλλά 
παρακολούθησαν μέσω διαδικτύου, εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση.

Μαθητές δύο ταχυτήτων
Για άνιση μεταχείριση των μαθητών 

κάνει λόγο η Παγκύπρια Συνομοσπονδία 
Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, η οποία με 
ανακοίνωσή  της εκφράζει τη δυσαρέσκειά 
της απέναντι στα μέτρα που επηρεάζουν 
τους μαθητές Λυκείων στις επαρχίες 
Λεμεσού και Πάφου. Συγκεκριμένα, 
αναφέρει ότι «τα μέτρα καταπατούν τη 
θεμελιώδη αρχή της ισότητας και δη-

μιουργούν μαθητές δύο ταχυτήτων. 
Τόσο οι τελειόφοιτοι μαθητές όσο και 
οι μαθητές των Α’ και Β’ Λυκείου και 
Τεχνικών Σχολών των Επαρχιών αυτών 
θα κληθούν να παρακαθίσουν σε κοι-
νές εξετάσεις -Παγκύπριες και Εξετάσεις 
Τετραμήνων- με τους συμμαθητές τους 
άλλων επαρχιών, των οποίων η φοίτη-
ση συνεχίζεται απρόσκοπτα με φυσική 
παρουσία στις σχολικές τους μονάδες».

Οι γονείς αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι 
η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έδειξε πως 
δεν μπορεί να σταθεί ισάξια της φυσικής 
εκπαίδευσης στην τάξη και εκφράζουν το 
φόβο ότι τα παιδιά αυτά «ωθούνται στην 
παραπαιδεία για να καλύψουν τα κενά 
της τηλεκπαίδευσης, επιβαρύνοντας τους 
οικογενειακούς προϋπολογισμούς σε μια 
περίοδο που πλήθος οικογενειών δυσκο-
λεύονται ν’ αντεπεξέλθουν οικονομικά». 
Εκτός αυτού, η ανακοίνωση αναφέρει πως 
ο εξοπλισμός που έχει παραγγελθεί από το 
ΥΠΠΑΝ για να σταλεί στα σχολεία, όπως 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προβολείς, κλπ, 
δεν έχει παραληφθεί ακόμη.

Κλείνοντας, η Παγκύπρια Συνομο-
σπονδία Γονέων Μέσης τονίζει πως θα 
πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις 

σχετικά με την αξιολόγηση του μαθητή, είτε 
αναστέλλοντας τις εξετάσεις τετραμήνων 
για τους μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου είτε 
εξετάζοντάς τους σε διαφορετικό εξεταστικό 
δοκίμιο στη βάση όσων έχουν διδαχθεί. 
Σε αντίθετη περίπτωση, οι γονείς θα προ-
βούν στη λήψη δυναμικών μέτρων για 
διασφάλιση, όπως λένε, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των παιδιών τους.

Ψυχραιμία συστήνει
ο Προδρόμου

Μήνυμα στους γονείς και κηδεμό-
νες έστειλε ο Υπουργός, ότι «οφείλουμε 
να αντιμετωπίσουμε αυτήν τη δύσκολη 
κατάσταση που δημιουργεί η πανδημία 
και η επιδείνωση των συνθηκών». Το 
σχολείο μέχρι τώρα έχει λειτουργήσει ως 
χώρος υγειονομικής ασφάλειας εφαρ-
μόζοντας πρωτόκολλα, όπως ανέφερε 
και τώρα ακολουθούνται οι συστάσεις 
των ειδικών, ελπίζοντας πως η σχολική 
χρονιά θα ολοκληρωθεί με επιτυχία. 
«Πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι, 
να έχουμε εμπιστοσύνη ότι τα σχολεία, 
οι διευθύνσεις, οι εκπαιδευτικοί θα 
πλαισιώσουν τα παιδιά με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο».



Τ
έτοιες μέρες οι καταστη-
ματάρχες και όσοι ασχο-
λούνται με το εμπόριο 
δούλευαν πυρετωδώς 
για τη λεγόμενη «Μαύ-
ρη Παρασκευή». Φέτος, 
όμως, η Black Friday θα 

περιοριστεί σε διαδικτυακές προσφορές.
Βlack Friday ονομάστηκε η επόμενη 

ημέρα της Ημέρας των Ευχαριστιών στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Καθιερώθηκε ως η 
αρχή της περιόδου των χριστουγεννιάτικων 
αγορών και τα τελευταία χρόνια κέρδισε 
και το κυπριακό έδαφος. Φυσικά η φετινή 
«Μαύρη Παρασκευή» δεν μπορεί να συ-
γκριθεί με τις προηγούμενες. Ακόμη και 
στις ΗΠΑ, οι εικόνες που έκαναν τον γύρο 
του κόσμου με τους χιλιάδες καταναλω-
τές να περιμένουν από την προηγούμενη 
ημέρα έξω από τα καταστήματα για να 
προλάβουν τις προσφορές, δεν φαίνεται 
να επαναληφθούν φέτος. Μάλιστα, έρευνα 
που διενεργήθηκε από γνωστό ελεγκτικό 

ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ ΜΟΝΟ ΔΙΑΔΙ-
ΚΤΥΑΚΈΣ ΦΈΤΟΣ ΤΗΝ ΤΈ-
ΛΈΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ ΤΟΥ 
ΝΟΈΜΒΡΗ

Μαύρα τα νέα και για την Black Friday

οίκο έδειξε ότι το 71% των Αμερικανών 
φέτος θα περιοριστούν στις αγορές από 
το διαδίκτυο.

Κατεβάζουν ρολά,
ανεβαίνουν online

Ο Γενικός Γραμματέας του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου, Μάριος 
Αντωνίου, ανέφερε στη «Σ» τι γινόταν πέρσι 
τέτοια εποχή. «Τέτοιες μέρες δουλεύαμε 
πυρετωδώς γι’ αυτήν την ημέρα. Μάλιστα 
και ο κόσμος το περίμενε πώς και πώς,  
αφού καθιερώθηκε πλέον και στην Κύπρο 
η ‘Μαύρη Παρασκευή’. Φέτος, όμως, δεν 

έχει καμία σχέση με άλλες χρονιές. Θα 
εστιάσουμε μόνο στο διαδικτυακό, γιατί 
μόνο εκεί εναποθέτουμε πλέον τις ελπίδες 
μας, ιδίως τώρα που δύο επαρχίες μας 
κατέβασαν ρολά».

Ο κόσμος πλέον δεν κινείται ούτε σε 
Λευκωσία και Λάρνακα, όπως ανέφερε ο 
κ. Αντωνίου. «Παρόλο που είναι ανοικτά τα 
καταστήματα και ενδεχομένως να παραμεί-
νουν ανοιχτά, η κίνηση είναι περιορισμένη. 
Υπάρχει ανασφάλεια, ο κόσμος περιορί-
στηκε πάρα πολύ στις εξόδους του και στις 
επισκέψεις του, άρα όλη μας η προσπάθεια 
θα είναι στο διαδικτυακό εμπόριο».

Το εμπόριο πρέπει
να παραμείνει και on-line

Το διαδικτυακό εμπόριο είναι κάτι που 
στον κόσμο του λιανεμπορίου πρέπει 
πλέον να καθιερωθεί, σύμφωνα πάντα 
με τον κ. Αντωνίου. «Θα πρέπει να μπει 
για τα καλά στη ζωή μας, ανεξαρτήτως 
της πανδημίας. Ο κόσμος κινήθηκε πολύ 
με την έλευση της πανδημίας. Το χρη-
σιμοποίησε αρκετά και για παραγγελία 
τροφίμων και άλλων ειδών. Μετά το πρώτο 
lockdown, όμως, η κίνηση αγορών μέσω 
διαδικτύου έχει πέσει. Οι αποστάσεις στην 
Κύπρο είναι μικρές, ο κόσμος θέλει να 

δει κάτι από κοντά, να έχει άποψη, να το 
δοκιμάσει αν γίνεται κ.λπ. Η απήχηση 
λοιπόν στην Κύπρο είναι πολύ μικρότερη 
από άλλες χώρες».

Ο καταναλωτής, ωστόσο, θα πρέπει να 
έχει την επιλογή του διαδικτύου, όπως εξή-
γησε ο κ. Αντωνίου. «Με την πανδημία και 
την ανασφάλεια που αυτή προκαλεί είναι 
κάτι που πρέπει να έχουμε, να παρέχουμε 
και να προσφέρουμε στον κόσμο. Είναι 
μια άλλη επιλογή προς τους καταναλωτές. 
Ελπίζουμε λοιπόν στο Black Friday θα 
δουλέψει ό,τι μπορεί να δουλέψει μέσω 
του διαδικτυακού εμπορίου».

Ελπίζουν να δουλέψει
το διαδικτυακό

Οι συνθήκες και η ψυχολογία που αυτές 
δημιουργούν είναι παράγοντες αποτρε-
πτικοί για το εμπόριο. «Δεν είναι μόνο η 
ανασφάλεια λόγω φυσικής παρουσίας, 
είναι και η ψυχολογία του κόσμου, που 
είναι αλληλένδετη με την κατανάλωση. 
Παράλληλα υπάρχει η αβεβαιότητα της 
επόμενης ημέρας για τον καθένα και για 
την εργασία του πλέον. Θεωρώ ότι κατά 
την ημέρα αυτή, την τιμητική τους έχουν 
τα προϊόντα τεχνολογίας και ηλεκτρονικών 
συσκευών. Εκεί βλέπω να κινούνται και 
πάλι οι αγορές».

Ο καταναλωτής μπορεί εύκολα να κάνει 
χρήση διαδικτυακού εμπορίου, όταν πρό-
κειται για ηλεκτρονικές συσκευές. «Είναι 
πολύ εύκολο να γίνει διαδικτυακά, ειδικά 
αν κάποιος γνωρίζει από πριν όλα όσα 
χρειάζεται να έχει η ηλεκτρονική του συ-
σκευή. Αν γνωρίζει το μοντέλο που θέλει, 
τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές 
που ψάχνει σε κονσόλα, τηλεόραση κ.λπ, 
θεωρώ ότι θα βρει καλές ευκαιρίες και 
προσφορές για να προχωρήσει στην 
αγορά του».

Το λιανεμπόριο σβήνει,
οι επαγγελματίες υποφέρουν

Ο κ. Αντωνίου μίλησε για τη δυσάρεστη 
θέση στην οποία βρίσκεται ο τομέας του 
λιανεμπορίου, αναφέροντας, μάλιστα, ότι αν 
χαθεί ο επόμενος μήνας, τότε οι συνέπειες 
θα είναι απλώς τραγικές. «Οι καταστάσεις 
είναι πολύ δυσάρεστες. Το λιανεμπόριο είναι 
ο πιο σημαντικός πυλώνας της οικονομίας 
αμέσως μετά τον τουρισμό. Από τη στιγμή 
που ο τουρισμός χάθηκε, ο πιο σημαντικός 
πλέον τομέας της οικονομίας με την πιο 
μεγάλη συμβολή στο ΑΕΠ γύρω στο 12-
13% είναι το εμπόριο. Αν το εμπόριο χάσει 
τον Δεκέμβριο, χάσει τη χριστουγεννιάτικη 
περίοδο, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές 
για το ίδιο το εμπόριο και κατ’ επέκτασιν για 
την οικονομία. Σκεφθείτε μόνον όλα τα στοκ 
που παραγγέλθηκαν και δαπάνησαν μέλη 
μας μεγάλα ποσά και παρέλαβαν στοκ για τη 
χριστουγεννιάτικη περίοδο είτε σε ένδυση 
είτε σε στολίδια. Αν δεν ανοίξει η αγορά, οι 
απώλειες θα είναι τεράστιες.

»Αγωνιούμε και ανησυχούμε για το 
αύριο. Υπάρχουν ακανθώδη θέματα που 
δεν έχουν επιλυθεί από την πρώτη φορά 
που επιβλήθηκε ο καθολικός περιορισμός, 
και τώρα ερχόμαστε να επιβάλουμε έναν 
δεύτερο περιορισμό. Για παράδειγμα το 
θέμα των ενοικίων είναι εκεί. Δεν λύθηκε 
και δεν επήλθαν συμφωνίες από το πρώ-
το lockdown. Σε κάποιες περιπτώσεις τα 
ενοίκια είναι πολύ υψηλά και δεν υπάρχει 
κύκλος εργασιών, δεν υπάρχουν εισπράξεις 
για να πληρωθούν. Άρα προσπαθούμε να 
είμαστε αισιόδοξοι αλλά η κατάσταση είναι 
πολύ δύσκολη. Το μόνο που ελπίζουμε 
είναι τα μέτρα που είναι πολύ σκληρά, 
κυρίως για Λεμεσό και Πάφο, να έχουν 
ουσιαστικό και γρήγορο αποτέλεσμα, και 
τον Δεκέμβρη δεν θα χάσουμε πολύτιμο 
χρόνο και θα δουλέψουμε».

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com

Της Κυριακής
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Η Αικατερίνη των Μεδίκων γεν-
νήθηκε στις 13 Απριλίου 1519 
και πέθανε στις 5 Ιανουαρίου 

1589. Ήταν βασίλισσα της Γαλλίας από 
το 1547 έως το 1559 ως σύζυγος του 
βασιλιά Ερρίκου Β’ της Γαλλίας. Ήταν 
κόρη του Λαυρέντιου Β’ των Μεδίκων 
και της Μαγδαληνής ντε Λα Τουρ, κόρης 
του Ιωάννη Γ’, κόμη του Ωβέρν.

Το 1533, σε ηλικία 14 ετών, η Αικατε-
ρίνη παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Ερρίκο, 
δεύτερο γιο του βασιλιά της Γαλλίας Φρα-
γκίσκου Α’ και της βασίλισσας Κλαυδίας. 
Ο μεγάλος γιος του βασιλιά, πρίγκιπας 
Φραγκίσκος, πέθανε το 1536, οπότε 

διάδοχος του γαλλικού θρόνου έγινε ο 
σύζυγός της, που διαδέχθηκε το 1547 
τον πατέρα του ως Ερρίκος Β’ της Γαλλίας. 

Ο Ερρίκος Β’ πέθανε το 1559 και η 
Αικατερίνη εισήλθε στο πολιτικό προσκή-
νιο, ως μητέρα του ασθενικού 15χρονου 
πρώτου γιου της, Φραγκίσκου Β’, που 
όμως πέθανε το 1560. Ανέλαβε την αντι-
βασιλεία, του 10χρονου δεύτερου γιου 
της, Καρόλου Θ’, που και αυτός πέθανε 
πρόωρα το 1574. Η Αικατερίνη συνέχισε 
να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 
άσκηση της εξουσίας και επί του τρίτου 
γιου της, που έγινε βασιλιάς.

Ο θάνατος του Πάπα Λέοντα Ι’ το 1521 

μείωσε την επιρροή της οικογένειας των 
Μεδίκων μέχρι να εκλεγεί πάπας ένας 
άλλος Μέδικος, ο Κλήμης Ζ’ το 1523. Ο 
Κλήμης εγκατέστησε την Αικατερίνη στα 
ανάκτορα των Μεδίκων στη Φλωρεντία. 
Έγινε γνωστή στοn λαό της Φλωρεντίας 
ως η μικρή δούκισσα.

Η Αικατερίνη πίστευε στο ουμανιστικό 
πρότυπο του περισπούδαστου μονάρχη, 
του οποίου η εξουσία εξαρτιόταν τόσο 
από τα όπλα όσο και από τα γράμματα. 
Εμπνεύστηκε από τον πεθερό της, Βασιλιά 
Φραγκίσκο Α’, καθώς και από τους Με-
δίκους προγόνους της. Κατά την περίοδο 
του εμφυλίου πολέμου και της πτώσης 

του κύρους της μοναρχίας προσπαθούσε 
να ενισχύσει το βασιλικό κύρος με την 
προστασία καλλιτεχνών επί τρεις δεκαετίες.

Από τα προσωπικά της αντικείμενα που 
σώθηκαν φαίνεται ότι ήταν φανατική συλλέ-
κτρια. Έργα τέχνης περιλαμβάνουν ταπισερί, 
χειρόγραφους χάρτες, αγάλματα, πλούσια 
υφάσματα, έπιπλα από έβενο και ένθετο 
ελεφαντόδοντο, πορσελάνες και κεραμικά 
της Λιμόζ. Επίσης, βρέθηκαν πολλά πορ-
τρέτα, από τα οποία κάποια ήταν του Ζαν 
Κλουέ και του γιου του, Φρανσουά Κλουέ.

Η μεγάλη της αγάπη ήταν η αρχιτεκτο-
νική. Μετά το θάνατο του Ερρίκου Β’, η 
Αικατερίνη θέλησε να τιμήσει τη μνήμη 

του συζύγου της και να ενισχύσει το με-
γαλείο της δυναστείας των Βαλουά μέσω 
διαδοχικών πολυέξοδων αρχιτεκτονικών 
σχεδίων. Παρόλο ότι η Αικατερίνη ξόδεψε 
μεγάλα ποσά για τις τέχνες, δεν σώθηκε 
η καλλιτεχνική της κληρονομιά. Το τέλος 
της δυναστείας των Βαλουά, σύντομα μετά 
τον θάνατό της, έφερε αλλαγή προτεραιο-
τήτων. Οι συλλογές της διασκορπίστηκαν, 
τα ανάκτορά της πωλήθηκαν και τα κτήριά 
της αφέθηκαν μισοτελειωμένα ή αργότερα 
καταστράφηκαν.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 

www.artaeri.com.
Μακαρίου 71, Λ/σία

Τ
ο μαχαίρι και την πίτα φαί-
νεται πως έχει στα χέρια 
της η Βουλή σχετικά με 
την τύχη του προτεινόμε-
νου από την Κυβέρνηση 
νομοσχεδίου για τη ρι-
ζική μεταρρύθμιση της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το υπό συζήτηση 
νομοσχέδιο εξετάζεται από την Επιτροπή 
Εσωτερικών,  στην οποία αναμένεται μέσα 
στον Νοέμβριο να παραστεί αντιπροσωπία 
των Δήμων, ώστε να εξετάσει το περιε-
χόμενο και να εισακουστούν οι απόψεις 
των ίδιων των τοπικών Αρχών. Παρ’ όλα 
αυτά, η απόφαση θα κριθεί από τα ίδια τα 
πολιτικά κόμματα, τα οποία εκφράζουν 
διιστάμενες απόψεις σχετικά, κυρίως, με 
τον αριθμό των τοπικών Αρχών οι οποίες 
αναμένεται να παραμείνουν.

Το νέο μοντέλο
των 17 Δήμων

Σε ομιλία του κατά την 37η Ετήσια 
και Καταστατική Γενική Συνέλευση της 
Ένωσης Δήμων,  που πραγματοποιήθηκε 
την περασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός 
Εσωτερικών Νίκος Νουρής έκανε ξεκάθαρο 
πως η Κυβέρνηση προωθεί το σενάριο 
των 17 Δήμων, όπως παρουσιάστηκε 
στις 2/12/2019 από τον τέως Υπουργό 
Εσωτερικών και νυν Υπουργό Οικονο-
μικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη. Παρά τις 
πιέσεις που ασκήθηκαν από διάφορες 
τοπικές Αρχές με διαφορετικά σενάρια 
που προτάθηκαν για αλλαγή των τοπικών 
σχηματισμών, εντούτοις η Κυβέρνηση φαί-

νεται να προωθεί την αρχική απόφασή 
της και το μέλλον του νομοσχεδίου θα 
κριθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
μέσα στον Δεκέμβριο.

Κατά τον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, που ανέγνωσε ο Υπουργός 
Εσωτερικών, απηύθυνε θερμή παράκληση 
σε όσους εκπροσώπους της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης και των πολιτικών δυνάμεων 
διατηρούν επιφυλάξεις, «να υπερβούν 
τοπικών ή κομματικών σκοπιμοτήτων, 
προκειμένου να επιτύχουμε αυτό που 
οι πολίτες αξιούν από όλους».

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την 
παρουσίαση της τελικής πρότασης του 
Υπουργείου Εσωτερικών τον περασμέ-
νο Δεκέμβριο, τα προτεινόμενα σχήματα 
αφορούν τέσσερεις Δήμους στην επαρ-
χία Λευκωσίας, τέσσερεις στην επαρχία 
Λάρνακας, τέσσερεις στην επαρχία Λεμε-
σού, τρεις στην επαρχία Πάφου και δύο 
στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, με 
συνένωση τριάντα Δήμων και πενήντα 
κοινοτήτων σε δεκαεπτά νέους σύγχρο-
νους Δήμους, με αύξηση πληθυσμού των 
δημαρχούμενων περιοχών κατά εκατό 
χιλιάδες κατοίκους και εξοικονομήσεις 
ύψους μέχρι και πενήντα εκατομμυρίων 
ευρώ.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την επαρ-
χία Λευκωσίας, προτείνεται η συνένωση 
Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγίου Δομετίου, 
Έγκωμης και Αγλαντζιάς σε «Δήμο Λευ-
κωσίας» με πληθυσμό 174.167 κατοίκων 
και εξοικονομήσεις 17,2 εκατομμυρίων 
ευρώ, η συνένωση Λακατάμιας, Τσερίου 

και κοινοτικού συνοικισμού Ανθουπόλε-
ως σε «Δήμο Λακατάμιας» με πληθυσμό 
47.136 κατοίκων και εξοικονόμηση 1,7 
εκατομμυρίου, η συνένωση Λατσιών και 
Γερίου με πληθυσμό 25.009 κατοίκων και 
εξοικονόμηση 2 εκατομμυρίων ευρώ και 
η συνένωση Δήμου Ιδαλίου με τις κοινό-
τητες Αλάμπρας, Λυμπιών, Νήσου, Πέρα 
Χωρίου, Ποταμιάς, με συνολικό πληθυσμό 
20.066 κατοίκων και εξοικονόμηση μέχρι 
και 300.000 ευρώ.

Στην επαρχία Λάρνακας προτείνεται 
η συνένωση Λάρνακας, Αραδίππου, Λει-
βαδιών και Ορόκλινης σε «Δήμο Λάρ-
νακας» με συνολικό πληθυσμό 84.036 
και προβλεπόμενες εξοικονομήσεις 8 
εκατομμυρίων ευρώ, η απορρόφηση 
από τον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού, 
των κοινοτήτων Κιτίου, Περβολιών και 
Τερσεφάνου με συνολικό αριθμό κατοίκων 
15.249 και εξοικονόμηση 300.000 ευρώ, 
η απορρόφηση από τον Δήμο Λευκάρων 
των κοινοτήτων Βάβλας, Δελικήπου, Κάτω 
Δρυ, Κάτω Λευκάρων και Κόρνου με συ-
νολικό πληθυσμό 3.911 και εξοικονόμηση 
300.000 ευρώ και η συνένωση Δήμου 
Αθηένου και κοινότητας Αβδελερού με 
συνολικό αριθμό κατοίκων 5.235.

Στην επαρχία Λεμεσού ο Δήμος Λεμε-
σού θα αποτελείται από τη Λεμεσό, τη Μέσα 
Γειτονιά και Τσερκέζ Τσιφλίκ με συνολικό 
πληθυσμό 115.527 και εξοικονόμηση 5,3 
εκατομμυρίων ευρώ, ο «Δήμος Ανατολι-
κής Λεμεσού» από τον Άγιο Αθανάσιο, τη 
Γερμασόγεια, τον Άγιο Τύχωνα, τη Μουτ-
ταγιάκα, την Αρκούντα, τα Φοινικάρια και 

το Αρμενοχώρι με πληθυσμό 34.956 και 
εξοικονόμηση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, 
η συνένωση των Άνω και Κάτω Πολεμι-
διών σε Δήμο Πολεμιδιών με συνολικό 
πληθυσμό 25.839 και εξοικονόμηση 200 
χιλιάδων ευρώ και ο Δήμος «Δυτικής 
Λεμεσού» θα αποτελείται από τον Ύψωνα, 
τον Ασώματο, τη Σωτήρα, την Ερήμη, το 
Κολόσσι, το Τραχώνι, το Ακρωτήρι, την 
Επισκοπή και το Καντού, με συνολικό 
πληθυσμό 28.828 και εξοικονόμηση 
443.000 ευρώ.

Στην Πάφο το σενάριο περιλαμβάνει 
τη δημιουργία του «Δήμου Πάφου» (Πά-
φος, Γεροσκήπου, Αχέλια, Τίμη, Κονιά) με 
συνολικό πληθυσμό 44.344 κατοίκων και 
εξοικονόμηση 1,25 εκατομμυρίου ευρώ, 
του «Δήμου Δυτικής Πάφου» (Πέγεια, 
Έμπα, Λέμπα, Κισσόνεργα και Χλώρακα) 
με πληθυσμό 16.674 και εξοικονόμηση 2,5 
εκατομμυρίων ευρώ και του μικρότερου 
σε πληθυσμό Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς 
(Πόλις Χρυσοχούς Αργάκα, Μακούντα, 
Χρυσοχούς, Γουδί, Πελαθούσα, Κινούσα 
και Περιστερώνα) με συνολικό πληθυσμό 
3.378 κατοίκων και εξοικονομήσεις 700 
χιλιάδων ευρώ.

Τέλος, στην ελεύθερη Αμμόχωστο 
προτείνεται η συνένωση αφενός των 
τεσσάρων Δήμων και αφετέρου των 
πέντε κοινοτήτων για δημιουργία δύο 
δημοτικών σχηματισμών, με την ελεύ-
θερη Αμμόχωστο να αποτελεί τη μόνη 
επαρχία που όλοι οι κάτοικοί της είναι 
δημότες δήμων. Ως εκ τούτου προτείνεται η 
συνένωση των Δήμων Παραλιμνίου, Αγίας 

Νάπας, Σωτήρας και Δερύνειας σε Δήμο 
«Αγίας Νάπας – Πρωταρά» με συνολικό 
πληθυσμό 29.463 και εξοικονομήσεις 7 
εκατομμυρίων ευρώ, που θα αποτελεί τον 
μεγαλύτερο τουριστικό Δήμο της Δημο-
κρατίας, καθώς και τη δημιουργία ενός 
αμιγώς αγροτικού Δήμου, του «Δήμου 
Κοκκινοχωρίων», που θα αποτελείται από 
τις κοινότητες Λιοπετρίου, Φρενάρους, 
Άχνας, Αχερίτου και Αυγόρου με συνολικό 
πληθυσμό 12.839 και προβλεπόμενες 
εξοικονομήσεις 300 χιλιάδων ευρώ.

Η διαγραφή του
Δήμου Παραλιμνίου

Από την 37η Γενική Συνέλευση της 
Ένωσης Δήμων δεν έλειψαν και οι δι-
αφωνίες, που είχαν ως αποτέλεσμα τη 
διαγραφή του Δήμου Παραλιμνίου από 
το συλλογικό όργανο. Σύμφωνα με τα 
γεγονότα, ο Δήμαρχος Παραλιμνίου, 
ο οποίος είναι μέλος της εκτελεστικής 
επιτροπής, υπέβαλε πρόταση για αλλα-
γή του τρόπου καταβολής της εισφοράς 
προς την Ένωση Δήμων που να μη στη-
ρίζεται στο ύψος των εσόδων της κάθε 
δημοτικής Αρχής αλλά στο ύψος της 
κρατικής χορηγίας που παραχωρείται. 
Επισημαίνεται πως, σύμφωνα με τον Θε-
όδωρο Πυρίλλη, ο Δήμος Παραλιμνίου 
καταβάλλει ετήσια εισφορά στην Ένωση 
που ανέρχεται στο 10% των συνολικών 
εισφορών, ως ο Δήμος με τα περισσότερα 
έσοδα, ενώ η ίδια τοπική Αρχή λαμβάνει 
κρατική χορηγία που ανέρχεται μόλις στο 
2,5% της συνολικής κρατικής χορηγίας. 

Αυτό, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παρα-
λιμνίου, δημιουργεί αδικίες, αφού δεν 
συνυπολογίζονται τα έξοδα των Δήμων. 
Η πρόταση του Δημάρχου Παραλιμνίου 
δεν έλαβε πλειοψηφία και ως εκ τούτου 
αποχώρησε, ενώ η ολομέλεια της Ένω-
σης Δήμων,  εξετάζοντας την πρόταση 
που βρισκόταν στην ατζέντα για τις μη 
καταβληθείσες εισφορές και εφόσον ο 
Δήμος Παραλιμνίου τα τελευταία επτά 
χρόνια καταβάλλει ύψος εισφορών κατά 
το δοκούν, αποφάσισε να ενημερώσει τον 
Δήμο για χρονοδιάγραμμα στο οποίο κα-
λείται να εξοφλήσει τις μη καταβληθείσες 
εισφορές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα 
προχωρήσει με τη διαγραφή του βάσει 
καταστατικής πρόνοιας. Μιλώντας στη 
«Σ» ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, 
Ανδρέας Βύρας, τόνισε πως τα τελευταία 
επτά χρόνια ο Δήμος Παραλιμνίου κα-
ταβάλλει την εισφορά κατά το δοκούν, 
με αποτέλεσμα να αποστέλλει μειωμένη 
κατά 20 χιλιάδες ευρώ εισφορά ετησίως. 
Πρόκειται, όπως ανέφερε, για αυθαίρετες 
ενέργειες που δεν αντιπροσωπεύουν το 
συλλογικό όργανο της Ένωσης Δήμων. 
Στις δηλώσεις του, πάντως, ο Θεόδωρος 
Πυρίλλης, αναφερόμενος σε κατεστημένο 
στην Ένωση Δήμων, δεν παρέλειψε να 
κάνει λόγο για τοπικές Αρχές «τσιφλίκια», 
που υπάρχουν για να έχουν κάποιοι θέ-
σεις, ζητώντας παράλληλα τη δημιουργία 
μόνο δέκα Δήμων παγκυπρίως, δηλαδή, 
τρεις σε Λευκωσία, από δύο σε Λάρνακα, 
Λεμεσό και Πάφο και μόλις ένα Δήμο 
στην ελεύθερη Αμμόχωστο.

Αικατερίνη των Μεδίκων
ART AERI
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Μ
πορεί η πανδημία 
του κορωνοϊού 
να έχει οδηγήσει 
στη ραγδαία αύ-
ξηση του digital 
banking και την 
εντονότερη χρή-

ση των διαδικτυακών καναλιών, ωστόσο, για 
αρκετές συναλλαγές, η φυσική παρουσία 
είναι ακόμα απαραίτητη.

Ένα τέτοιο παράδειγμα αφορά στις κα-
ταθέσεις, είτε μετρητών είτε επιταγών. Για 
πολλές επιχειρήσεις, ειδικά Μικρομεσαίες, 
αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους. 
Ως αποτέλεσμα, αφιερώνουν ενέργεια, 
προσωπικό και εργατοώρες για τέτοιου 
είδους πράξεις. Ειδικά τη συγκεκριμένη 
περίοδο, κατά την οποία η κοινωνία κατα-
βάλλει προσπάθεια για περιορισμό των 
κρουσμάτων του κορωνοϊού, οι επισκέ-
ψεις στα τραπεζικά καταστήματα πρέπει 
να περιορίζονται στο ελάχιστο και μόνο 
εφόσον είναι απαραίτητο.

Η Τράπεζα Κύπρου, αφουγκραζόμενη 
τις ανάγκες των επιχειρηματιών αλλά και 
τα δεδομένα της εποχής, έχει προχωρήσει 
στην εισαγωγή νέων λύσεων, οι οποίες 
απλοποιούν τη διαδικασία κατάθεσης με-
τρητών και επιταγών, ακόμα και κερμάτων. 
Συγκεκριμένα, έχει ξεκινήσει την εγκατά-
σταση σύγχρονων μηχανών, οι οποίες θα 
επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να κάνουν 
τις καταθέσεις (χαρτονομίσματα, κέρμα-

Καταθέσεις μετρητών και επιταγών 
χωρίς επίσκεψη στο ταμείο

τα, επιταγές) τους γρήγορα, με ασφάλεια 
αλλά και χωρίς κόστος. Η Τράπεζα είχε 
προηγουμένως προχωρήσει σε ανάλυση 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων για 
εκτίμηση των αναγκών των πελατών της, 
ώστε να καταλήξει στις συγκεκριμένες 
αυτοματοποιημένες λύσεις. Μάλιστα, 
το πλάνο εγκατάστασης και λειτουργίας 
των νέων μηχανών εφαρμόστηκε ήδη και 
υλοποιείται τάχιστα.Αξίζει να σημειωθεί 
πως η Τράπεζα ήδη προσφέρει μέσω 156 
τερματικών ΑΤΜ αυτοματοποιημένες 
λύσεις κατάθεσης (χαρτονομίσματα και 
επιταγές) για ιδιώτες, ενώ,  επίσης, με με-
γάλη επιτυχία λειτουργούν σε παγκύπρια 
βάση 21 μηχανές καταμέτρησης κερμάτων.

Με τις νέες μηχανές δημιουργούνται 
τεράστια οφέλη και συνέργειες. Αρκεί να 
αναφερθεί πως η διενέργεια πράξεων κατά-
θεσης από επιχειρήσεις αποτελεί περίπου 
το 48% των συνολικών πράξεων κατάθεσης 
που διενεργούνται στα τραπεζικά ταμεία και 
η μέση διάρκεια εξυπηρέτησης -συμπερι-
λαμβανομένου του χρόνου αναμονής- ανέρ-
χεται σε 20-30 λεπτά. Με αυτά τα δεδομένα, 
είναι ξεκάθαρο πως η νέα επένδυση της 
Τράπεζας φέρνει χειροπιαστά οφέλη για 
τις κυπριακές επιχειρήσεις, σε μια περίοδο 
που ο χρόνος είναι κυριολεκτικά χρήμα. 
Το σχέδιο υλοποίησης που έχει θέσει σε 
εφαρμογή η Τράπεζα Κύπρου έχει μα-
κροπρόθεσμο ορίζοντα, αφού εκτιμήθηκε 
πως καλύπτει τις σχετικές ανάγκες για την 
επόμενη επταετία, μιας και οι μηχανές που 
έχουν εγκατασταθεί χρησιμοποιούν την πιο 
προηγμένη τεχνολογία.

Οι νέες μηχανές κατάθεσης
Οι νέες μηχανές που έχει εισαγάγει 

η Τράπεζα Κύπρου καλύπτουν το πλή-
ρες φάσμα των αναγκών. Συγκεκριμένα, 
έχουν εγκατασταθεί τριών ειδών μηχανές 
με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:

1. Business Cash Service

Υπηρεσίες: Καταθέσεις χαρτονομισμά-
των, κερμάτων μέχρι €20, επιταγών με 
χρήση ειδικών φάκελων ασφαλείας. Η 
ενημέρωση του λογαριασμού γίνεται την 
ίδια μέρα, αν η κατάθεση γίνει μέχρι τις 
11 το πρωί. Διαφορετικά η ενημέρωση 
γίνεται την επόμενη εργάσιμη μέρα.

Διαδικασία: Η επιχείρηση ετοιμά-
ζει στα γραφεία της τη συναλλαγή που 
θέλει να εκτελέσει. Τοποθετεί σε ειδικό 
φάκελο (τον οποίο προμηθεύεται από την 
Τράπεζα) τα χρήματα ή τις επιταγές και 
στην εξωτερική πλευρά καταγράφει τις 
λεπτομέρειες της κατάθεσης. Ακολούθως, 

στο κατάστημα το μόνο που απομένει είναι 
να σαρώσει και να αφήσει τον  φάκελο στη 
μηχανή, η οποία εκδίδει σχετική απόδει-
ξη παραλαβής του φακέλου. Η Τράπεζα 
παραλαμβάνει τους φακέλους και, αφού 
επιμετρήσει την αξία της κατάθεσης, τότε 
προχωρεί σε ενημέρωση του λογαριασμού.

Τοποθεσίες μηχανών: Έχει ολοκλη-
ρωθεί η τοποθέτηση 15 μηχανών. Συγκε-
κριμένα, οκτώ στη Λευκωσία, πέντε στη 
Λεμεσό, μία στη Λάρνακα και μία στην Αγία 
Νάπα. Σε κάποιες τοποθεσίες, η χρήση 
της μηχανής θα είναι εφικτή οποιαδήποτε 
στιγμή του εικοσιτετραώρου. 

2. 360 Notes/Coins

Υπηρεσίες: Καταθέσεις χαρτονομισμά-
των και κερμάτων με τη χρήση ειδικού 
κώδικα, ο οποίος καταχωρείται στη μηχανή.

Διαδικασία: Η ενδιαφερόμενη επιχεί-
ρηση υπογράφει ειδική συμφωνία με την 
Τράπεζα,  ώστε να της παραχωρηθούν οι 
σχετικοί κωδικοί. Αφού καταχωρηθούν 
οι κωδικοί, η επιχείρηση καλείται να το-
ποθετήσει τα χαρτονομίσματα/κέρματα 
σε ειδική εσοχή στη μηχανή. Η μηχανή 
καταμετρά σε πραγματικό χρόνο την κα-
τάθεση, επιστρέφει το συνολικό ποσό της 
κατάθεσης, και ολοκληρώνεται η κατάθεση 

με τη συμφωνία της επιχείρησης για το 
συνολικό ποσό. Ανά τακτά χρονικά δια-
στήματα, η Τράπεζα ενημερώνει αυτόματα 
τον λογαριασμό του πελάτη. Με αυτόν 
τον τρόπο, η κατάθεση ουσιαστικά γίνεται 
σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.  

Τοποθεσίες μηχανών: Έχει ξεκινή-
σει η εγκατάσταση των  μηχανών σε 22 
καταστήματα, οι οποίες αναμένεται να 
είναι διαθέσιμες στο σύνολό τους μέχρι 
τον Ιανουάριο του 2021. Οι μηχανές θα 
τοποθετηθούν σε όλες τις επαρχίες.

 
3. Coin Deposit

Υπηρεσίες: Καταμέτρηση της αξίας των 
κερμάτων και έκδοση ειδική απόδειξης 
παραλαβής κατάθεσης.

Διαδικασία: Ο ιδιώτης πελάτης/επιχεί-
ρηση, τοποθετεί τα κέρματα σε ειδική θήκη 
και, αφού ολοκληρωθεί ο υπολογισμός της 
συνολικής αξίας, τότε παρουσιάζεται στην 
οθόνη η συνολική  αξία των κερμάτων. Με 
την αποδοχή του ποσού από τον πελάτη, 
εκδίδεται ειδική απόδειξη ώστε να γίνει 
η κατάθεση από τα ταμεία.

Τοποθεσίες μηχανών: Έχουν παραγ-
γελθεί 24 μηχανές, οι οποίες στο σύνολό 
τους αναμένεται να είναι διαθέσιμες μέχρι 
τον Μάιο του 2021. Οι μηχανές θα βρί-
σκονται σε όλες τις επαρχίες.

CYON | Ψηφιακή
μεταμόρφωση

Οι νέες μηχανές από την Τράπεζα 
Κύπρου εξοικονομούν ουσιαστικό χρόνο 
αλλά και χρήμα για τις επιχειρήσεις, 
αφού οι καταθέσεις μπορούν να γίνουν 
μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Οι πλείστες 
μηχανές (Business Cash Service & 
360 Notes/Coins) θα τοποθετηθούν σε 
δημοφιλείς τοποθεσίες και κάποιες θα 
είναι διαθέσιμες για χρήση 24/7, ενώ 
οι υπόλοιπες τις ώρες λειτουργίας των 
καταστημάτων.

Πάντως, η γενικότερη ανταπόκριση για 
τα ψηφιακά κανάλια της Τράπεζας συνεχίζει 
να είναι μεγάλη. Συγκεκριμένα, 73% των 
πελατών έχουν στραφεί προς τα ψηφιακά 
κανάλια και 83% των συνολικών συναλλα-
γών γίνονται εκτός ταμείου/καταστήματος. 
Επιπλέον, οι υπηρεσίες Apple Wallet και 
BoC Wallet συνεχίζουν να καταγράφουν 
σημαντική αύξηση, με τους συνδρομητές 
να φτάνουν πλέον τις 65.000. Την ίδια ώρα, 
οι πελάτες φαίνεται πως εντείνουν τη χρήση 
του QuickPay, με 80.000 άτομα να αξιοποι-
ούν πλέον την υπηρεσία, ολοκληρώνοντας 
188.000 συναλλαγές. Σε συνδυασμό με όλα 
τα πιο πάνω, οι νέες μηχανές κατάθεσης της 
Τράπεζας θα συμβάλουν ακόμα περισσό-
τερο στη μείωση της κίνησης στα ταμεία, 
κάτι που θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα 
για τους πελάτες, την ίδια την τράπεζα αλλά 
και την κοινωνία συνολικά.



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

Ο 
οποιοσδήποτε οικο-
νομικός σχεδιασμός, 
είτε αφορά τα δημό-
σια οικονομικά είτε 
τις επιχειρήσεις, γί-
νεται δυσκολότερος 
σε περιόδους μεγά-

λης αβεβαιότητας, ειδικότερα όταν στην 
εξίσωση υπάρχουν και αστάθμητοι παρά-
γοντες, όπως η διασπορά του κορωνοϊού. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις το μοντέλο πρέπει 
να είναι δυναμικό, δηλαδή να μπορεί να 
προσαρμόζεται στις εξελίξεις, και να γίνο-
νται οι ανάλογες αναλύσεις ευαισθησίας, 
ώστε να μπορούν να χαρτογραφηθούν 
όσο το δυνατόν με τον καλύτερο τρόπο 
το χειρότερο και το καλύτερο σενάριο.

Για να είναι ολοκληρωμένος ένας 
σχεδιασμός, πρέπει να αφορά τόσο τον 
βραχυπρόθεσμο όσο και τον μακροπρό-
θεσμο ορίζοντα. Λόγω της κατάστασης 
που δημιουργείται από την πανδημία, τα 
προβλήματα δεν αφορούν συγκεκριμένες 
οικονομίες, αλλά την παγκόσμια οικονο-
μία στο σύνολό της. Σημειώνεται όμως 
ότι οικονομίες με θεσμικά προβλήματα, 
δημοσιονομικά «αδύναμες» ή επιρρεπείς 
σε υφεσιογόνες πιέσεις, θα «νιώσουν πε-
ρισσότερο» αυτήν την κρίση. Είναι φυσικά 
ξεκάθαρο ότι προέχει η διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας. 

Το ζητούμενο της επόμενης μέρας (με 
τα μέτρα στήριξης που λαμβάνονται) είναι 
να μην καταστραφούν ή να εκμηδενιστούν 
οι παραγωγικές μονάδες του τόπου, ώστε 
να υπάρξει ισχυρή ανάκαμψη όταν το πρό-
βλημα της πανδημίας περιοριστεί. Μεγάλος 
άγνωστος παράγοντας είναι φυσικά το 
χρονικό σημείο που αυτό θα γίνει και 
πώς θα επηρεαστεί η κάθε οικονομία 
ξεχωριστά. Υπενθυμίζεται ότι για φέτος 
υπήρξαν δηλώσεις για μίνι τουριστική 
περίοδο, κάτι το οποίο τελικά δεν επα-
ληθεύτηκε (σε σύγκριση με την Ελλάδα, 
εκεί η προσέλκυση σημαντικού αριθμού 
τουριστών φαίνεται να συνδυάστηκε με 
μεγάλη αύξηση κρουσμάτων, ενώ στην 
Κύπρο η επιδημιολογική εικόνα επι-
βαρύνθηκε λιγότερο και η τουριστική 
βιομηχανία πλήγηκε περισσότερο). 

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το οικονομικό 

και επιχειρηματικό παγκόσμιο μοντέλο 
θα διαφοροποιηθεί. Δέκα και πλέον χρό-
νια μετά την τελευταία οικονομική κρίση, 
που ξεκίνησε από την κατάρρευση των 
δομημένων προϊόντων στην Αμερική, η 
παγκόσμια, η ευρωπαϊκή, αλλά και η κυ-
πριακή οικονομία βρίσκονται αντιμέτωπες 
με μιαν ακόμη πρόκληση.

Χαρακτηριστικές είναι και οι δηλώσεις 
της Διοικητού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΚΤ), η οποία ανέφερε ότι η 
ανάκαμψη αναμένεται να είναι ασταθής, 
με τις ελπίδες να βασίζονται περισσότε-
ρο στον ρυθμό διάθεσης του εμβολίου. 
Επιπλέον, σημείωσε ότι η ανάκαμψη από 
μια ύφεση που βασίζεται σε υπηρεσίες, 
όπως αυτή του κορωνοϊού, φαντάζει πιο 
αργή σε σχέση με αυτήν που βασίζεται σε 
αγαθά, εφόσον οι υπηρεσίες δημιουργούν 
λιγότερη ζήτηση απ’ ό,τι τα καταναλωτι-
κά αγαθά. Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι η 
ύφεση που βασίζεται στις υπηρεσίες έχει 
πολύ μεγάλο αντίκτυπο στις θέσεις εργα-
σίας, συγκρίνοντας τα πέντε εκατομμύρια 
ανθρώπων στην Ευρωζώνη που έχασαν 
τη δουλειά τους το πρώτο εξάμηνο του 
τρέχοντος έτους, σε σχέση με τις 900.000 
απώλειες θέσεων εργασίας έξι μήνες μετά 
την κατάρρευση της Lehman Brothers.

Επισημαίνεται ότι η ΕΚΤ και άλλες 
κεντρικές τράπεζες χρησιμοποιούν όλα 
τα εργαλεία νομισματικής πολιτικής που 
διαθέτουν, όπως το πρόγραμμα έκτακτης 
αγοράς ομολόγων και η διάθεση μακρο-
πρόθεσμων δανείων προς τις τράπεζες 

για παροχή ρευστότητας στις οικονομίες, 
ώστε από τη μια να διατηρηθούν οι παρα-
γωγικές τους μονάδες και από την άλλη 
να υπάρξει όσο το δυνατόν ισχυρότερη 
ανάκαμψη όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. 

Την ίδια στιγμή έχουν αναπτυχθεί 
σημαντικά ευρωπαϊκά εργαλεία, μέσα 
από τα οποία τα κράτη μέλη μπορούν να 
αντλήσουν κεφάλαια, είτε υπό τη μορφή 
δανείων είτε σε χρηματοδοτήσεις. Σημα-
ντικός είναι ο ρόλος που αναμένεται να 
διαδραματίσει το Ταμείο Ανασυγκρότησης, 
από το οποίο η Κύπρος αναμένεται να 
αντλήσει περίπου ένα δισεκατομμύριο 
ευρώ, νοουμένου ότι προχωρήσει στην 
ετοιμασία και εφαρμογή ενός αξιόπιστου 
σχεδίου μεταρρυθμίσεων.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του 
Υπουργείου Οικονομικών, το πλάνο θα 
αφορά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων 
στη δημόσια υπηρεσία, στην τοπική 
αυτοδιοίκηση και στη Δικαιοσύνη, την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την πράσινη 
ανάπτυξη (από τους κύριους στόχους του 
προγράμματος) και την αλλαγή του πα-
ραγωγικού μοντέλου της χώρας με κύριο 
σημείο αναφοράς την καινοτομία και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. 

Όλοι οι πιο πάνω αποτελούν σημαντι-
κούς στόχους, ίσως, όμως, να απαιτείται 
χρόνος για να αποδώσουν. Για παράδειγμα, 
η συζήτηση για αλλαγή του μοντέλου ανά-
πτυξης της οικονομίας, όπως ξαναγράψαμε, 
χρονίζει και απαιτεί, πέραν της προσήλωσης 
για αλλαγή,  και τη διαφοροποίηση της 

κουλτούρας και του τρόπου σκέψης της 
κοινωνίας στο σύνολό της. Όσον αφορά τις 
μεταρρυθμίσεις, ευχή όλων είναι φυσικά 
να επιτευχθούν εκείνες οι συναινέσεις 
που θα επιτρέψουν την υιοθέτησή τους, 
εγχείρημα σχετικά δύσκολο σε προεκλο-
γική περίοδο.

Πέρα από τα πιο πάνω, που θα έπρεπε 
ήδη να εφαρμόζονταν, κρίνεται αναγκαίο 
να υπάρξουν αποφάσεις και κινήσεις που 
θα δώσουν ώθηση στην οικονομία βραχυ-
πρόθεσμα, ώστε με την αντιμετώπιση του 
προβλήματος του ιού να υπάρξει ισχυρή 
ανάπτυξη.

Με τα έσοδα από τον τουρισμό να 
φθάνουν στο ναδίρ και τον κατασκευα-
στικό τομέα, που παρά τα προβλήματα 
που δημιούργησαν συγκεκριμένες κακές 
πρακτικές, συνεισέφερε σημαντικά στην 
απασχόληση και στα κρατικά έσοδα (τέλη 
χαρτοσήμων, μεταβιβαστικά, φόρο προστι-
θέμενης αξίας, εισφορές στις κοινωνικές 
ασφαλίσεις και στο Γενικό Σύστημα Υγείας, 
εταιρικό φόρο) να αντιμετωπίζει σημαντι-
κότατες προκλήσεις, είναι απαραίτητο να 
υπάρξει προετοιμασία για το ενδεχόμενο 
βραχυπρόθεσμης συρρίκνωσης των δη-
μόσιων εσόδων. Όλοι συμφωνούν ότι θα 
είναι εφιαλτικό το σενάριο αν χαθεί και η 
τουριστική περίοδος του 2021.

Μπορεί η Κύπρος να έχει ενεργοποιήσει 
τη Ρήτρα Διαφυγής που αποφασίστηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προ-
νοεί την παρέκκλιση από τους δημοσι-
ονομικούς στόχους για το 2020 και για 

το 2021, όμως αυτό είναι προσωρινό και 
πρέπει να προετοιμαστούμε ως χώρα για 
την περίοδο που τα θεσμικά όργανα θα 
αρχίσουν να «μαζεύουν» αυτές τις χα-
λαρώσεις, εφόσον είναι αναμενόμενο ότι 
θα υπάρξουν, ενδεχομένως, ασφυκτικά 
χρονοδιαγράμματα επαναφοράς στους 
στόχους. Σημειώνεται δε ότι πάντοτε 
βασικός στόχος μια κυβέρνησης είναι η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δη-
μόσιων οικονομικών.

Δεν υπάρχει περίπτωση η τωρινή κα-
τάσταση να μην αφήσει πληγές και «οι-
κονομικά θύματα», το μεγάλο ζητούμενο 
είναι κατά πόσον οι εθνικές οικονομίες θα 
έχουν τα αντανακλαστικά να επανέλθουν 
όσο το δυνατόν σε μικρότερο χρονικό δι-
άστημα στην κανονικότητα.

Την ίδια στιγμή τα τραπεζικά ιδρύματα 
προετοιμάζονται για την περίοδο μετά τη 
λήξη του μέτρου αναστολής των δόσεων 
των δανείων, αναλύοντας το πώς έχουν 
επηρεαστεί τα εισοδήματα των δανειο-
ληπτών από την κρίση. Η παρατεταμένη 
κρίση αναπόφευκτα θα δημιουργήσει 
νέο κύμα μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων (ΜΕΔ). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με 
τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε 
η Κεντρική Τράπεζα, τον Ιούνιο υπήρξε 
σημαντική μείωση των ΜΕΔ κυρίως λόγω 
της μεταφοράς χαρτοφυλακίων δανείων 
εκτός του συστήματος σε εταιρείες εξαγο-
ράς πιστώσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα για την 
κοινωνία και τις επιχειρήσεις (μάλλον το 

αντίθετο εφόσον ενδεχομένως να ενταθούν 
οι πιέσεις και ο ρυθμός των διαδικασιών 
εκποίησης των υποθηκών).

Υπενθυμίζεται ότι τέλος του 2020 
τερματίζεται και η εφαρμογή του νόμου 
που αφορά την απαλλαγή από τέλη και 
φόρους πώλησης ακινήτων, που το αντίτι-
μο χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή 
χρεών.  Το μέτρο αυτό χρησιμοποιήθηκε 
ευρέως, ενώ επεκτάθηκε νομοθετικά μετά 
την αρχική εφαρμογή του. Αυτό επετράπη 
μέχρι το 2020, προτού θεωρηθεί κρατική 
στήριξη, όμως αυτό ίσως να επανεξεταστεί 
υπό την σκιάν εξάπλωσης της πανδημίας.

Τελευταία αναπτύσσεται και πάλι η συζή-
τηση για τη δημιουργία «κακών τραπεζών» 
για απορρόφηση μέρους των δανείων που 
ενδεχομένως να μπουν στην κατηγορία 
των ΜΕΔ λόγω του ιού. Η χρηματοδότηση 
ενός τέτοιου σχήματος και η αξία με την 
οποία θα μεταφερθούν σε αυτό τα δάνεια 
από το τραπεζικό ίδρυμα είναι δύο ζητή-
ματα, τα οποία πρέπει να εξεταστούν πριν 
προχωρήσει ένα τέτοιο εγχείρημα.

Η δημιουργία κακής τράπεζας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί δύσκολο 
εγχείρημα όχι τόσο τεχνικά αλλά πολιτικά, 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην το 
βλέπει τόσο θετικά. Το μεγαλύτερο ενδε-
χομένως ζήτημα σε μια τέτοια προσπάθεια 
είναι ο τρόπος χρηματοδότησής του. Η 
έκδοση ευρωομολόγων είναι μια πιθανή 
λύση αλλά όλοι έχουμε δει την αντίδραση 
ορισμένων χωρών μελών σε παρόμοιες 
περιπτώσεις.
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ΚΡΊΝΕΤΑΊ ΑΝΑΓΚΑΊΟ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΊΣ ΚΑΊ 
ΚΊΝΉΣΕΊΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΏΣΟΥΝ 
ΏΘΉΣΉ ΣΤΉΝ ΟΊΚΟΝΟΜΊΑ 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ, ΏΣΤΕ ΜΕ 
ΤΉΝ ΑΝΤΊΜΕΤΏΠΊΣΉ ΤΟΥ 
ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΊΟΥ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΊ ΊΣΧΥΡΉ ΑΝΑΠΤΥΞΉ 



Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ –ΜΕ ΤΗ ΒΟ-
ΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗ-
ΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΕΜΠΛΟΚΗ 
ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ– ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜ-
ΒΑΛΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ-
ΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗ 
ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΥΦΕΣΗ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
ως μοχλός ανάκαμψης 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΥΚΑΣ*

Η 
κρίση της πανδημίας 
Covid-19 σηματοδο-
τεί την απαρχή μίας 
μαζικής παραδειγμα-
τικής μετάβασης από 
μία περίοδο συγκε-
ντρωτικών θεσμών 

από την κορυφή προς τη βάση για έναν 
κόσμο κατανεμητικής και συνεργασια-
κής ισχύος και τον εκδημοκρατισμό της 
καινοτομίας και της δημιουργικότητας. 
Η κρίση απαιτεί ισχυρές αντιδράσεις, 
που θα βασίζονται στην αλληλεγγύη, τη 

συνεργασία και την ευθύνη. 
Το Σχέδιο που προτείνεται στο παρόν 

άρθρο στηρίζεται στην παροχή ισχυρών 
κινήτρων από την Κεντρική Κυβέρνηση 
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση προς τις 
Κοινωνικές Επιχειρήσεις για την ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και 
δράσεων με στόχο τη μείωση των επιπτώ-
σεων από την πανδημία και την ενίσχυση 
της απασχόλησης και της ανθεκτικότητας 
των τοπικών κοινωνιών.    

Η Κοινωνική Οικονομία έχει διαδραμα-
τίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση και 
τον μετριασμό των βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της κρίσης 
Covid-19. Βραχυπρόθεσμα, οι παράγοντες 
της Κοινωνικής Οικονομίας βοήθησαν στην 
ανάκαμψη από την κρίση, παρέχοντας και-
νοτόμες λύσεις που αποσκοπούν στην ενί-
σχυση των δημόσιων υπηρεσιών για τη 
συμπλήρωση της κυβερνητικής δράσης. 
Μακροπρόθεσμα, οι οργανώσεις της Κοινω-
νικής Οικονομίας μπορούν να βοηθήσουν 
στη διαμόρφωση της οικονομίας μετά την 
κρίση, προωθώντας οικονομικά και χωρίς 
αποκλεισμούς μοντέλα.

Τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επί-
πεδο και σε επίπεδο ΕΕ, παρατηρείται μια 
ραγδαία αύξηση της Κοινωνικής Οικονομί-
ας και των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στην 
ΕΕ υπάρχουν 2,8 εκατομμύρια οντότητες 
κοινωνικής οικονομίας, που αντιπροσω-
πεύουν το 6,3% της απασχόλησης στην 
ΕΕ, αλλά ο αντίκτυπός τους υπερβαίνει 
τους αριθμούς αυτούς.

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: 
α) Αποτελεί μια διακριτή μορφή επι-

χειρηματικότητας, η οποία έχει ως στόχο 
την επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού με 
έναν οικονομικά βιώσιμο τρόπο. 

β) Αφορά πρωτοβουλίες για την ανά-
πτυξη, χρηματοδότηση και εφαρμογή 
νέων λύσεων σε πραγματικά κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά και πολιτιστικά θέματα, 
χρησιμοποιώντας την κερδοφορία ως 
μέσο και όχι ως αυτοσκοπό.

γ) Μπορεί να λαμβάνει τόσο κερδοσκο-
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ΓΚΑΛΟΠ SIGMALIVE: ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑ-
ΓΝΩΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ;
Γκάλοπ με θέμα την Κοινή Αγροτική Πολιτική και το τι γνωρίζουν οι πολίτες 
γύρω από αυτήν  διεξήγαγε το Sigmalive, ζητώντας από τους αναγνώστες 
του να απαντήσουν σε δύο σχετικά ερωτήματα.

Περισσότεροι από 950 αναγνώστες του Sigmalive συμμετείχαν στο πρώτο 
γκάλοπ του. Στην ερώτηση «Έχεις ακούσει ξανά για την Κοινή Αγροτική Πο-
λιτική;» απάντησαν στο σύνολο 986 αναγνώστες. Τριακόσια είκοσι άτομα 
(32,45%)δήλωσαν πως έχουν ακούσει για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, ενώ 
666 αναγνώστες (67,55%) απάντησαν «Όχι». Το γκάλοπ «έτρεχε» από τις 9 
Σεπτεμβρίου μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα του Sigmalive.

Σε δεύτερο γκάλοπ, που ακολούθησε και «έτρεξε» για περίοδο 2 εβδομά-
δων(5-19/10) στο Sigmalive, με ερώτηση «Ποιοι επωφελούνται από την Κοινή 
Αγροτική Πολιτική;», απάντησαν 787 αναγνώστες. Από αυτούς, 248 αναγνώ-
στες (31,51%) απάντησαν πως από την Κοινή Αγροτική Πολιτική επωφελού-
νται μόνο «οι αγρότες», ενώ 171 άτομα (21,73%) ψήφισαν πως «οι κάτοικοι 
των αγροτικών περιοχών» είναι αυτοί που τυγχάνουν στήριξης της ΚΑΠ. Το 
μεγαλύτερο όμως ποσοστό των συμμετεχόντων και συγκεκριμένα το 46,76% 
(368 άτομα)απάντησαν πως «όλοι οι πολίτες της ΕΕ» επωφελούνται από την 
Κοινή Αγροτική Πολιτική. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν πως το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγνωστών 
που συμμετείχαν στα γκάλοπ δεν γνωρίζουν για την Αγροτική Πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ούτε για τα σημαντικά της οφέλη στα κράτη-μέλη 
και σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχοντας αναγνωρίσει την έλλειψη πληροφόρησης των Κυπρίων πολιτών σε 
σχέση κυρίως με τις λεπτομέρειες ως προς την Κοινή Αγροτική Πολιτική, τους 
σκοπούς της και την χρηματοδότηση, κάτι που επιβεβαιώνεται κι από το Ευρω-
βαρόμετρο του 2020 με θέμα «Ευρωπαίοι Πολίτες, Γεωργία και Κοινή Αγρο-
τική Πολιτική (μόνο ένα 7% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι γνωρίζουν λε-
πτομέρειες σχετικά με τη χρηματοδότηση), η εκστρατεία «Μάθε για την ΚΑΠ» 
έχει ως σκοπό να ενημερώσει το ευρύ κοινό γι’αυτήν τη σημαντική για την ΕΕ 
πολιτική, τους άξονές της και τους τρόπους χρηματοδότησης για όσους ενδι-
αφέρονται ή απασχολούνται ήδη στον γεωργικό τομέα. 

Η εκστρατεία «Μάθε για την ΚΑΠ» αναμένεται λοιπόν να διοργανώσει τους 
επόμενους μήνες πλήθος δράσεων και εκδηλώσεων για την επίτευξη του ως 
άνω σκοπού. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
learnaboutcap.com και ακολουθήστε μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
(Facebook, Twitter, Instagram) @ learnaboutcap. 

πική όσο και μη κερδοσκοπική μορφή, 
χωρίς να αλλάζει ο τελικός σκοπός της, 
δηλαδή η επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού.

Ως ‘Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικο-
νομία’ ορίζεται το σύνολο των οικονομικών 
δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία 
εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέ-
σεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης 
και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές 
της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλλη-
λεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του 
σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα εί-
ναι μια καινοτομία. Όλες οι καινοτομίες 
μπορούν να αναλυθούν και ταξινομη-
θούν με βάση τους τέσσερεις βασικούς 
τύπους καινοτομίας: καινοτομία προϊόντος, 
καινοτομία διαδικασιών, οργανωσιακή 
καινοτομία και καινοτομία μάρκετινγκ. Η 
επιτυχία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων 
είναι συνάρτηση πολλών αλληλεξαρτώ-
μενων παραγόντων, οι οποίοι μπορούν να 
κωδικοποιηθούν ως ακολούθως:

1. Καινοτομία Προϊόντος: Ενίσχυση 
του οικοσυστήματος των Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων. Προώθηση του ρόλου 
των νέων τεχνολογιών και της ψηφιο-
ποίησης στην Κοινωνική Οικονομία και 
τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Πρόσβαση 
σε δομές και τεχνογνωσία. Επιχορήγηση 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων, πρόσβαση 
σε χρηματοδότηση. Νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα, εναλλακτικά χρηματοδοτικά 
κανάλια (συμμετοχική χρηματοδότηση, 
microfinancing, peer-to-peer lending, block 
chain). Οι υποχρεώσεις της Κοινωνικής 
Επιχείρησης να είναι ανάλογες με τα οφέλη 
/ κίνητρα. Προϋποθέσεις για την απαλλαγή 
των Κοινωνικών Επιχειρήσεων από την 
καταβολή τελών, δικαιωμάτων, φόρων ή 
άλλης μορφής κρατικών επιβαρύνσεων. 

Κοινωνικό όφελος / αντίκτυπος. Σε 
πολλές χώρες ο ορισμός της κοινωνικής 
επίδρασης εκτείνεται πέραν των ευάλωτων 
/ μειονεκτούντων ομάδων –φροντίδα ηλι-
κιωμένων, αστέγων και ομάδων με ειδικά 
προβλήματα υγείας, βοήθεια σε φτωχές 

οικογένειες, ένταξη στην εργασία, στήριξη 
ατόμων που βρίσκονται στην απεξάρτηση– 
για να συμπεριλάβει στόχους δημοσίου 
συμφέροντος: προστασία περιβάλλοντος, 
οικολογική διαχείριση αποβλήτων, ανα-
κύκλωση, ενεργειακές κοινότητες, προ-
ώθηση του αθλητισμού, της τέχνης, του 
πολιτισμού, της επιστήμης, της έρευνας, 
αποκατάσταση της ιστορικής κληρονομιάς 
και διατήρηση των φυσικών τοπίων, κοι-
νωνικές επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες 
αγροτικές περιοχές, αποκατάσταση γειτο-
νιών στις αστικές περιοχές, προστασία του 
καταναλωτή, φροντίδα αδέσποτων ζώων 
και διαχείρισης καταφυγίων κλπ.

2. Καινοτομία Διαδικασιών: Συμμε-
τοχή συνεργαζόμενων μελών με έμμι-
σθη εργασία και εθελοντών με άμισθη 
εργασία. Συμμετοχική Διακυβέρνηση 
και δημοκρατικές διαδικασίες στη λήψη 
αποφάσεων. Τακτική ανατροφοδότηση 
και παρακολούθηση, μετρήσιμα αποτελέ-
σματα / λογοδοσία. Να μη δημιουργηθεί 
υπερβολική και γραφειοκρατική εποπτεία 
που θα εμποδίσει τους οργανισμούς / 
τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με 
αυτήν. Προκαθορισμένες διαδικασίες 
και κανόνες σε ό,τι αφορά τη διανομή 
κερδών προς τα μέλη, τους μετόχους και 
ιδιοκτήτες προκειμένου να διασφαλίζεται 
η οικονομική βιωσιμότητα. Σύμπραξη 
ιδιωτικών και δημοσίων οργανισμών, 
Κοινωνική Καινοτομία. Εξειδικευμένη 
εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, πλατ-
φόρμες εκπαίδευσης online.

3. Οργανωσιακή Καινοτομία: Ανάπτυξη 
ικανοτήτων, απαραίτητων για τους κοινωνι-
κούς επιχειρηματίες, όπως η ομαδικότητα 
στην εργασία, η προσαρμοστικότητα, η 
αίσθηση πρωτοβουλίας, η ανάληψη ρίσκου, 
η ηγεσία, η επικοινωνία, η δικτύωση και 
η καινοτόμος σκέψη. Καλλιέργεια μιας 
ανοιχτής, δημιουργικής κουλτούρας. Ενθάρ-
ρυνση της ποικιλομορφίας ‘diversity’ και 
της ανεκτικότητας / δεκτικότητας. Μείωση 
των ανισοτήτων και αύξηση της κοινω-

νικής συνοχής. Ευημερία του συνόλου. 
Κοινωνικό Κεφάλαιο, Κοινωνική 

Ανταλλαγή, βιώσιμα Κοινωνικά Δίκτυα. 
Κοινωνικό Κεφάλαιο είναι το σύνολο των 
εγγενών πόρων των κοινωνικών σχέσεων 
που διευκολύνουν τη συλλογική δράση. 
Περιλαμβάνει την εμπιστοσύνη, την ασφά-
λεια, τη συνεργασία, καθώς και το σύνολο 
των κοινωνικών κανόνων και παραδό-
σεων. Κοινωνικό κεφάλαιο χτίζουμε με 
κάθε μας πράξη, συμπεριφορά, δράση 
και άποψη σε όλη την διάρκεια της ζωής 
μας. Ένας Κοινωνικός Επιχειρηματίας με 
ικανοποιητικό κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί 
ευκολότερα να αλληλοεπιδράσει με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να κινητοποιήσει 
και να ηγηθεί. 

4. Καινοτομία Μάρκετινγκ: Διαφάνεια 
– η ετήσια έκθεση (οικονομική έκθεση και 
έκθεση πεπραγμένων) να είναι δημόσια 
στη ιστοσελίδα της επιχείρησης. Ενίσχυση 
του βαθμού ευαισθητοποίησης και ενημέ-
ρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών 
για τα οφέλη που προκύπτουν από την 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Δράσεις 
ενεργοποίησης των πολιτών και συνεργα-
σίας στην αλληλέγγυα οικονομία. Συνερ-
γασία με διεθνείς οργανώσεις / φόρουμ 
για την ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής 
οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματι-
κότητας. Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
των κρατών μελών της ΕΕ. Δημιουργία 
ενός μηχανισμού υποστήριξης για την 
ανάπτυξη, προώθηση και προβολή των 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων και άλλων 
πρωτοβουλιών Κοινωνικής Οικονομίας. 

Δημιουργία Δικτύου Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας, το οποίο θα πε-
ριλαμβάνει όλους τους φορείς με κοινό 
όραμα για την ανάπτυξη του οικοσυστή-
ματος για το ‘Κοινό Καλό’. Προκήρυξη 
διαγωνισμού για  σχεδιασμό λογότυπου 
με στόχο το branding του Δικτύου Κοινω-
νικής Επιχειρηματικότητας. Ηλεκτρονική 
πλατφόρμα διασύνδεσης φορέων, συνερ-
γατών και κοινωνικών εταίρων: επέκταση 
λειτουργιών, προβολή της πλατφόρμας σε 

ευρύτερο κοινό. Εθνική καμπάνια τύπου 
‘buy social’ για στήριξη των Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων.

Νέο δυναμικό μοντέλο
καινοτομίας

Οι πιο πάνω παράγοντες και διακριτές 
ικανότητες που περιλαμβάνουν κάθε πτυχή 
/ διάσταση μιας Κοινωνικής Επιχείρησης 
πρέπει να συνδυάζονται μεταξύ τους με 
τρόπο που να μεγιστοποιείται το όφελος / 
κοινωνικός αντίκτυπος και να ελαχιστοποι-
είται το ρίσκο / επιχειρηματικός κίνδυνος. 

Μετά από πολύχρονη έρευνα έχω 
αναπτύξει ένα νέο, δυναμικό Μοντέλο 
Καινοτομίας, το οποίο μπορεί να βοηθήσει 
τους Οργανισμούς να: α) Ανακαλύψουν 
και αξιοποιήσουν πολύτιμες ασυμμετρίες 
(ευκαιρίες), οι οποίες δημιουργούν πολ-
λαπλασιαστικά οφέλη και πλεονεκτήματα 
και β) αμυνθούν απέναντι στις αρνητικές 
ασυμμετρίες (κινδύνους). 

Το νέο αυτό Υπόδειγμα Καινοτομί-
ας –παρουσιάζεται αναλυτικά σε έναν 
πρακτικό Οδηγό 235 σελίδων που έχω 
ετοιμάσει– μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους 
τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα, κλίμακες 
και μεγέθη: Δημόσιες Υπηρεσίες, Επιχει-
ρήσεις (Startups και Μεγάλες Εταιρείες), 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
ΜΚΟ, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Κυκλική 
Οικονομία, Οικονομική Διπλωματία, 
Nation Branding κ.ά. Το πρωτοποριακό 
αυτό εργαλείο μπορεί να βοηθήσει τους 
Οργανισμούς να καινοτομήσουν πολύ 
πιο αποτελεσματικά. 

Συνοψίζοντας: Η Κοινωνική Επιχειρη-
ματικότητα –με τη βοήθεια των κατάλληλων 
εργαλείων και υποστηρικτικών μέσων για 
την υλοποίηση του θεσμού και την ενεργό 
εμπλοκή των φορέων της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και των τοπικών παραγωγικών 
φορέων– μπορεί να συμβάλει άμεσα και 
ουσιαστικά στην έξοδο από τη νέα μεγάλη 
ύφεση που προκάλεσε η πανδημία. 

*Σύμβουλος Στρατηγικής, Επικοινωνίας και 
Καινοτομίας



• Το ποσοστό απασχόλησης των πρό-
σφατων αποφοίτων ΕΕΚ στην Ευρώπη 
είναι 78,9% (2019).
• Το 10,8% του πληθυσμού στην Ευ-
ρώπη ηλικίας 25 έως 64 ετών συμ-
μετέχει στην εκπαίδευση ενηλίκων 

(2019).
• Το 60% των αποφοίτων ΕΕΚ βρί-
σκουν την πρώτη τους μακροχρόνια 
εργασία εντός ενός μηνός από την 
ολοκλήρωση των σπουδών τους (80% 
μετά από έξι μήνες) (2018).

• Το 29% των ατόμων έχουν χαμηλές 
γενικές ψηφιακές δεξιότητες (2019).
• Η πανδημία COVID-19 έχει μεγα-
λώσει το υφιστάμενο χάσμα ψηφια-
κών δεξιοτήτων και αναδύονται νέες 
ανισότητες.

Γεγονότα και αριθμοί

Της Κυριακής

19μένουμεασφαλείς
staysafe

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ 2020

Η ΑνΑΔ ως Εθνικό Σημείο Επαφής

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΥΤΙΔΉΣ*

Η 
Αρχή Ανάπτυξης Αν-
θρώπινου Δυναμικού 
Κύπρου (ΑνΑΔ) έχει 
οριστεί από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή ως 
το «Εθνικό Σημείο 
Επαφής» (National 

Contact Point) για την «Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 
2020» (European Vocational Skills Week 
2020). Στο πλαίσιο αυτό, η ΑνΑΔ ενθαρ-
ρύνει οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται 
με την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση (ΕΕΚ) να υλοποιήσουν και 
να δημοσιοποιήσουν δραστηριότητες 
σχετικές με την ΕΕΚ.

 
Τι είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής 

και ποιος ο ρόλος τους;
Τα Εθνικά Σημεία Επαφής διαδρα-

ματίζουν ζωτικό ρόλο στην επιτυχία της 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών 
Δεξιοτήτων. Αποτελούν μέρος ενός δικτύου 
βασικών οργανισμών που εργάζονται στον 
τομέα της ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη και 
προωθούν την ΕΕΚ σε όλους, και ιδίως 
ενθαρρύνουν τους τοπικούς ενδιαφερό-
μενους φορείς ΕΕΚ να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες της Εβδομάδας.

 
 Τι είναι η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Επαγγελματικών Δεξιοτήτων» και ποιο 
είναι το βασικό σύνθημά της;

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελ-
ματικών Δεξιοτήτων είναι μια ετήσια 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
οφέλη της ΕΕΚ.

Το σύνθημα της φετινής πρωτοβου-
λίας είναι «Ανακάλυψε το Ταλέντο σου!». 
Κάθε άτομο, ανεξάρτητα από την ηλικία 
ή το υπόβαθρό του, έχει ταλέντο. Η ΕΕΚ 
μπορεί να του προσφέρει τις πρακτικές 
δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες 
που απαιτούνται για την επιτυχία στην 
αγορά εργασίας και στην κοινωνία.

Η Εβδομάδα 2020 πραγματοποιείται 
ψηφιακά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση την περίοδο 9-13 Νοεμβρίου 
2020, συγκεντρώνοντας όλους τους εν-
διαφερομένους για να μοιραστούν την 
εμπειρογνωμοσύνη τους. Το θέμα της 
εκστρατείας φέτος είναι η ΕΕΚ για τις 
Πράσινες και Ψηφιακές Μεταβάσεις, 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες της 
Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και μια Ευρώπη κατάλληλη 
για την ψηφιακή εποχή.

 
 Ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της 

Εβδομάδας;
Οι γενικοί στόχοι της Εβδομάδας 2020 

είναι:
• Ανάδειξη των πολλών τρόπων με τους 

οποίους η ΕΕΚ μπορεί να βοηθήσει τους 
νέους και τους ενήλικες να «ανακαλύψουν 
το ταλέντο τους». 

• Επίδειξη στους εργοδότες των τε-
ράστιων οφελών της επένδυσης σε αν-
θρώπινο δυναμικό, υποστηρίζοντας την 
αρχική κατάρτιση των νέων, καθώς και 
την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την 
επανειδίκευση των ενηλίκων.

• Επικύρωση των επιλογών των ατόμων 

όταν επιλέγουν την ΕΕΚ, δείχνοντας την 
ανταγωνιστική τους αξία.

• Ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης για 
την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών 
Δεξιοτήτων, βασιζόμενη στην επιτυχία 
προηγούμενων εκστρατειών.

 
Πώς επηρεάζεται η επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση από την 
πανδημία του κορωνοϊού;

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει δι-
αταράξει σημαντικά όλες τις μορφές εκ-
παίδευσης και κατάρτισης. Αυτή είναι μια 
ευκαιρία για μια νέα προσέγγιση στην ΕΕΚ, 
καθιστώντας την πιο μοντέρνα, ελκυστική, 
ευέλικτη και κατάλληλη για την ψηφιακή 
εποχή και την πράσινη μετάβαση. Την 1η 
Ιουλίου 2020, η Επιτροπή υπέβαλε μια 
φιλόδοξη ατζέντα για να καθοδηγήσει τις 
προσπάθειες ανάκαμψης στην απασχόληση 
και την κοινωνική πολιτική από τη νόσο 
COVID-19, με έμφαση στις δεξιότητες 
και την ΕΕΚ. Η ανακοίνωσή της σχετικά 
με ένα Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δεξι-
οτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, 
κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα 
προτείνει 12 δράσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την υποστήριξη συνεργασιών 
για απόκτηση και αναβάθμιση δεξιοτήτων, 
επανειδίκευση και ενίσχυση της διά βίου 
μάθησης. Η Σύσταση της Επιτροπής για 
την ΕΕΚ επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η 
ΕΕΚ εφοδιάζει το ανθρώπινο δυναμικό 
με τις δεξιότητες για να υποστηρίξει την 
ανάκαμψη από την πανδημία, καθώς και 
τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις, με 
κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

 
Τι είναι η Επαγγελματική Εκπαίδευ-

ση και Κατάρτιση (ΕΕΚ);
Η επαγγελματική εκπαίδευση και κα-

τάρτιση (ΕΕΚ) εφοδιάζει τους ανθρώπους 
με δεξιότητες και γνώσεις που σχετίζονται 
με ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Είναι ένα 
σημαντικό στοιχείο της διά βίου μάθησης 
και ιδιαίτερα σημαντικό για τις προσπά-
θειες της Ευρώπης να ανταποκριθεί στις 
οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων αλλα-
γών, όπου οι επιτυχημένες επιχειρήσεις 
και οργανισμοί πρέπει να συμβαδίζουν 
με τις συνεχώς αναδυόμενες τάσεις. Η 
παγκοσμιοποίηση και η ψηφιοποίηση 
αλλάζουν τη φύση των θέσεων εργασίας 
και αμφισβητούν την ίδια την έννοια της 
εργασίας. Είναι ζωτικής σημασίας η ΕΕΚ 
να προσαρμόζεται και να εκσυγχρονίζεται 

ώστε να αντικατοπτρίζει τις πραγματικό-
τητες της αγοράς και να εφοδιάζει τους 
αποφοίτους της ΕΕΚ με τις δεξιότητες 
που χρειάζονται για να επιδιώξουν τις 
ευκαιρίες απασχόλησης του σήμερα και 
του μέλλοντος.

Οι στενότεροι δεσμοί μεταξύ ΕΕΚ και 
επιχειρήσεων αποτελούν έναν πρωταρχικό 
τρόπο για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕΚ παρέ-
χει σχετικές δεξιότητες. Τα προγράμματα 
μάθησης που βασίζονται στην εργασία και 
τα συστήματα μαθητείας διασφαλίζουν 
τους στενότερους δεσμούς μεταξύ της 
εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας.

 
Με ποιους τρόπους η Ευρωπαϊκή 

Ένωση προσπαθεί να αναβαθμίσει και 
να δώσει περαιτέρω ώθηση στην ΕΕΚ;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζε-
ται με εθνικές κυβερνήσεις, εργοδότες, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και χώρες 
εκτός της ΕΕ για:

• Ενίσχυση της ποιότητας της ΕΕΚ.
• Βελτίωση της διδασκαλίας και της 

κατάρτισης.
• Περισσότερη συνάφεια των μαθη-

μάτων με την αγορά εργασίας.
Ο ρόλος αυτός κατοχυρώθηκε στη Δι-

ακήρυξη της Κοπεγχάγης του 2002, όταν 
τα κράτη-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν κοινές 
προτεραιότητες και στρατηγικές για την 
προώθηση πανευρωπαϊκών συστημάτων 
αναγνώρισης δεξιοτήτων και προσόντων.

 
Τι είναι οι Πρεσβευτές και ποια η 

αποστολή τους;
Οι Πρεσβευτές ορίζονται από την Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή και μέσω της επαγ-
γελματικής τους πορείας λειτουργούν 
ως πρότυπο για κάθε νεαρό άτομο που 
μπορεί να διστάζει να ακολουθήσει μια 
επαγγελματική πορεία ή έναν ενήλικα 
που θα μπορούσε να επωφεληθεί από 
την αναβάθμιση των γνώσεων και δε-
ξιοτήτων του ή την επανειδίκευσή του 
μέσω της ΕΕΚ. Αποστολή τους είναι η 
ενημέρωση για τις ευκαιρίες καριέρας 
που υπάρχουν μέσω της συμμετοχής 
στην ΕΕΚ για όλα τα άτομα ανεξαρτή-
τως ηλικίας. Πρεσβευτής στην Κύπρο 
έχει οριστεί ο Δρ  Κώστας Αργυρίδης, ο 
οποίος είναι ανώτερο μέλος του τεχνικού 
προσωπικού της εταιρείας  Advanced  
Micro Devices.

*Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1ης 
Τάξης, Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμμα-

τισμού

15.11.2020

Η ΑΝΑΔ ΕΝΘΑΡΡΎΝΕΙ ΟΡΓΑ-
ΝΙΣΜΟΎΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΣΧΟ-
ΛΟΎΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΕΚ) ΝΑ ΎΛΟ-
ΠΟΙΗΣΟΎΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙ-
ΟΠΟΙΗΣΟΎΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ-
ΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΚ



ΧΡΊΣΤΟΣ ΠΈΤΡΟΥ

Σύμφωνα με πληροφορίες 
του Economy Today από 
το Υπουργείο Οικονομι-

κών, ο 12ος μισθός των δημο-
σίων υπαλλήλων θα καταβληθεί 
στις 22 Δεκεμβρίου του 2020. Ο 
13ος μισθός θα καταβληθεί μετά 
τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα 
στις 29 Δεκεμβρίου.

Η πανδημία δεν φαίνεται να 
αλλάζει τους όρους καταβολής 
των μισθών των ΔΥ, αφού και τις 
προηγούμενες χρονιές περίπου 
τις ίδιες ημερομηνίες έγιναν οι 
καταβολές.

Δεν υπάρχει θέμα μείω-
σης μισθών 

Σημειώνεται ότι για τον μισθό 
των ΔΥ έγινε ειδική αναφορά από 
τον ΥΠΟΙΚ Κωνσταντίνο Πετρίδη 
στη δημοσιογραφική διάσκεψη για 
τα νέα σχέδια στήριξης. Συγκεκρι-
μένα, η αναφορά του κ. Πετρίδη 
απαντούσε στο κατά πόσον εξε-

τάστηκε μείωση των μισθών των 
ΔΥ στο πλαίσιο αντιμετώπισης της 
πανδημίας και των οικονομικών 
δυσκολιών που προκύπτουν απ’ 
αυτήν.

Ο κ. Πετρίδης απάντησε ότι δεν 
τίθεται τέτοιο ζήτημα. Εξάλλου, σύμ-
φωνα με τον κ. Πετρίδη, περικοπές 
στους δημοσίους υπαλλήλους θα 
έπλητταν την κατανάλωση γενικό-
τερα. 

Της Κυριακής

8μένουμεασφαλείς
staysafe 20μένουμεασφαλείς

staysafe
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Το Υπουργικό Συμβούλιο 
ενέκρινε την Παρασκευή 
την παραχώρηση έκτα-

κτου Χριστουγεννιάτικου Δώρου 
για το 2020 στους δικαιούχους 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδή-
ματος, στους λήπτες δημόσιου 
βοηθήματος, στους χαμηλοσυ-
νταξιούχους και σε άλλους βο-
ηθούμενους από τις Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας.

Μετά τη συνεδρίαση, ο Αναπλη-
ρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
Παναγιώτης Σεντώνας δήλωσε ότι 
η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στα 
€17.538.000. και είναι αυξημένη 
σε σχέση με το 2019, που ήταν στα 
€16.347.000.

Πιο συγκεκριμένα:
α) Στους δικαιούχους Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος που εί-
ναι δικαιούχοι κατά το Δεκέμβριο 
2020, θα παραχωρηθεί ποσό που 
αντιστοιχεί στο 80% των βασικών 
αναγκών της οικογένειάς τους για 
τον μήνα Δεκέμβριο 2020, με τον 
τρόπο που αυτές υπολογίζονται με 
βάση το ελάχιστο καλάθι διαβίωσης, 
όπως αυτό προνοείται στην περί 
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 
Νομοθεσία.

β) Στους λήπτες Δημόσιου Βοη-
θήματος θα παραχωρηθεί ποσό που 
αντιστοιχεί στο 80% των βασικών 

αναγκών της οικογένειάς τους για 
τον μήνα Δεκέμβριο 2020, με τον 
τρόπο που αυτές υπολογίζονται με 
βάση το ελάχιστο καλάθι διαβίωσης 
όπως αυτό προνοείται στην περί 
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 
Νομοθεσία.

γ) Σε δικαιούχους του Σχεδίου 
Ενίσχυσης Νοικοκυριών Συνταξι-
ούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, οι 
οποίοι δεν είναι δικαιούχοι ελάχι-
στου εγγυημένου εισοδήματος ή 
δημοσίου βοηθήματος, θα παρα-
χωρηθεί ποσό ίσο με το επίδομα 
χαμηλοσυνταξιούχου του μηνός 
Δεκεμβρίου 2020 με ελάχιστο 
ποσό τα €100.

δ) Στους εγκλωβισμένους, θα 
παραχωρηθεί ποσό ίσο με το επί-
δομα εγκλωβισμένου του μηνός 
Δεκεμβρίου 2020.

ε) Στα παιδιά εγκλωβισμένων, τα 
οποία διαμένουν στις κατεχόμενες 
περιοχές και φοιτούν στο Νηπι-
αγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο 
Ριζοκαρπάσου, θα παραχωρηθεί 
ποσό ίσο με το επίδομα που θα 
τους παραχωρηθεί για τον μήνα 
Δεκέμβριο 2020.

στ) Στις πολύτεκνες μάνες που 
είναι δικαιούχοι του «Σχεδίου Πα-
ροχής Επιδόματος Πολύτεκνης Μά-
νας» θα παραχωρηθεί πόσο ύψους 
€100 έκαστη.

ΠΡΑΣΊΝΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΊΚΟ ΓΊΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΊΟΥ

Ξεκινούν τα έργα για Λιμάνι 
και Μαρίνα Λάρνακας

Χριστουγεννιάτικα 
δώρα €17,5 εκ.

Ημερομηνίες 
καταβολής του 
12ου και του 
13ου μισθού 
των δημοσίων 
υπαλλήλων

Τι δείχνουν 
τα νεότερα 
στοιχεία 
αναφορικά με 
το 3ο τρίμηνο 
του 2020

Στο -4,1% συγκριτικά με πέρυσι
ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας

Σ ύμφωνα με την Προκαταρκτική 
Εκτίμηση (Flash Estimate) της 
Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ρυθμός 

ανάπτυξης της οικονομίας κατά το τρίτο 
τρίμηνο του 2020 είναι αρνητικός και 
υπολογίζεται σε -4,1% σε σύγκριση με 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Μετά τη 
διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές 
διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο 
ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο -4,4%.

Ο αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης του 
ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Ξε-
νοδοχεία και Εστιατόρια», «Μεταποίηση», 
«Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινω-
νίες», «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, 
Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων «, 
«Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία», 
«Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπη-

ρεσιών».
Η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων 

και των σχετικών διαταγμάτων για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης της νόσου COVID-19 είχε 
άμεσο αντίκτυπο στην κυπριακή Οικονομία, 
η οποία παρουσίασε επιβράδυνση κατά το 
πρώτο τρίμηνο του 2020 και σημαντική 
μείωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020. 
Τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόστηκαν 
αφορούσαν, μεταξύ άλλων, σε περιορισμούς 
στη διακίνηση των πολιτών καθώς και 
στο προσωρινό κλείσιμο επιχειρήσεων 
διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων,  
στο οποίο αποδίδεται η πρωτοφανής μεί-
ωση του 2ου τριμήνου. H άρση των πιο 
πάνω περιοριστικών μέτρων οδήγησε σε 
βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης του τρί-

του τριμήνου σε σύγκριση με το δεύτερο 
τρίμηνο 2020.

Έκτακτη μεθοδολογική προσαρμογή  
Λόγω της πρωτοφανούς κατάστασης, η 
Στατιστική Υπηρεσία έπρεπε να προβεί 
σε ορισμένους υπολογισμούς όσον αφο-
ρά τους βραχυπρόθεσμους δείκτες που 
χρησιμοποιήθηκαν. Αυτοί οι υπολογισμοί 
βασίστηκαν σε πληροφορίες που συλ-
λέχθηκαν από πηγές διαφορετικές από 
αυτές που χρησιμοποιούνται συνήθως 
για την παραγωγή της Εκτίμησης του 
ΑΕΠ (όπως αναλυτικά στοιχεία για τις 
εβδομαδιαίες ηλεκτρονικές συναλλαγές 
και προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας 
εργατικού δυναμικού). Η αντιμετώπιση 
των προβλημάτων ήταν κοινή απ’ όλα 
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κάτω από την εποπτεία και καθοδήγηση 
της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας

Πότε θα πάρουν 13ο 
μισθό οι δημόσιοι 

υπάλληλοι

Σ
την υπογραφή του συμ-
βολαίου για το Έργο ανά-
πτυξης του Λιμανιού και 
της Μαρίνας Λάρνακας 
προχωρεί το Υπουργείο 
Μεταφορών, Επικοινω-
νιών και Έργων, μετά την 

έγκριση που έδωσε την Παρασκευή το 
Υπουργικό Συμβούλιο. Το μεγάλο αυτό 
έργο αναμένεται να ξεκινήσει τον ερχόμενο 
Ιανουάριο, θα διαρκέσει 15 χρόνια και 
το κόστος του θα ανέλθει στο 1 δισ. ευρώ, 
ενώ αναμένεται να αποφέρει οικονομικά 
οφέλη 120 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του 
Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός 
Μεταφορών Γιάννης Καρούσος είπε 
πως το σώμα έδωσε την έγκρισή του για 

υπογραφή ενός από τα πιο σημαντικά 
έργα στον τόπο μας, το οποίο αφορά την 
ανάπτυξη της περιοχής του Λιμανιού και 
της Μαρίνας της Λάρνακας.

«Οι επενδύσεις γι’ αυτό το μεγαλε-
πήβολο έργο αναμένεται να ανέλθουν 
περίπου στο 1 δισ. ευρώ. Τα πρόσθετα 
υπολογιζόμενα οικονομικά οφέλη για τον 
τόπο, πέραν της δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας, αναμένεται να ξεπεράσουν τα 
120 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο κατά 
την περίοδο της πλήρους ανάπτυξης», 
ανέφερε.

Ο κ. Καρούσος είπε στη συνέχεια ότι 
το Υπουργικό Συμβούλιο εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για το έργο και τον έχει 
εξουσιοδοτήσει να προχωρήσει με την 
υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης, 

κάτι που θα γίνει μέσα στις επόμενες μέ-
ρες. Ο επιτυχών προσφοροδότης είναι η 
κοινοπραξία Eldeman Holding BV και 
Alexandrou Corporate Services Ltd, ισ-
ραηλινών και κυπριακών συμφερόντων 
αντίστοιχα. 

«Είναι με μεγάλη χαρά που προα-
ναγγέλλω την υπογραφή της Σύμβασης 
Παραχώρησης, αφού αυτό σηματοδοτεί 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας και μια 
νέα σελίδα για την πόλη της Λάρνακας 
και της Κύπρου γενικότερα. Οι εργασίες 
αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο 
2021, και να εξελιχθούν σε περίοδο που 
φτάνει τα 15 χρόνια για την πλήρη ανάπτυξη 
του μεγαλεπήβολου αυτού έργου», είπε.

Ο κ. Καρούσος εξήγησε ότι οι επενδύ-
σεις αφορούν, μεταξύ άλλων, την επέκταση 

του λιμανιού, την επέκταση και αναβάθμιση 
της μαρίνας, την ανάπτυξη γης η οποία 
συμπεριλαμβάνει την ανέγερση χώρων 
για κοινωνικές και πολιτιστικές δραστη-
ριότητες, νοσοκομείου και εκπαιδευτικών 
κέντρων, καθώς επίσης τη δημιουργία 
χώρων πρασίνου, πεζοδρόμων και πε-
ζοδρομίων.

«Υπό την σκιά της πανδημίας, το 
Υπουργείο μου με μεγάλη ικανοποίη-
ση προχωρεί άμεσα με την υπογραφή, 
και εύχεται στους νέους μας συνεργάτες, 
την κοινοπραξία Eldeman Holding BV 
και Alexandrou Corporate Services Ltd, 
καλή δουλειά προς επίτευξη των στόχων 
τους. Το Υπουργείο θα είναι παρόν και 
στενός συνεργάτης στο μακρόχρονο έργο 
τους», κατέληξε ο κ. Καρούσος.



Τ
ο 90% των στελεχών του 
κλάδου του πετρελαίου 
και του φυσικού αερίου 
συμφωνούν ότι οι επεν-
δύσεις σε τεχνολογία και 
ανθρώπινο δυναμικό εί-
ναι απαραίτητες για την 

επιβίωση των σημερινών συνθηκών της 
αγοράς, σύμφωνα με μια νέα έρευνα της 
EY, Oil and Gas Digital Transformation 
and the Workforce Survey 2020. Μάλιστα, 
το 58% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι 
η πανδημία COVID-19 κατέστησε κα-
τεπείγουσα την επένδυση στην ψηφιακή 
τεχνολογία, με την πλειοψηφία να σχε-
διάζουν να επενδύσουν μεγάλο (29%) 
ή μέτριο μερίδιο (51%) του συνολικού 
τους προϋπολογισμού.

Η τεχνολογία δεν χρησιμο-
ποιείται από μόνη της

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν οι 
μισές (46%) εταιρείες, κατά μέσο όρο, δεν 
έχουν τις δεξιότητες στο υπάρχον εργατικό 
δυναμικό τους για να αξιοποιήσουν την 
επένδυση στην τεχνολογία. Οι εταιρείες 
αναγνωρίζουν την έλλειψη ωριμότητας 
σε πολλές δεξιότητες γύρω από κρίσιμες 
ψηφιακές τεχνολογίες – κατά μέσο όρο, 
το χάσμα μεταξύ σημαντικότητας και 
ωριμότητας είναι 36%. Για παράδειγμα, 
η αυξανόμενη διαθεσιμότητα αναλυτικών 
στοιχείων και πληροφοριών μεγάλων δε-
δομένων αναφέρθηκε από το 43% των 
στελεχών ως μία από τις τρεις κορυφαί-
ες τάσεις που θα επηρεάσουν θετικά την 
επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας 
τους τα επόμενα τρία χρόνια. Ωστόσο, το 

χάσμα μεταξύ στρατηγικής σημασίας και 
ωριμότητας βασικών δεξιοτήτων ήταν ένα 
από τα μεγαλύτερα στην ανάλυση δεδο-
μένων, στο 59%.

Εμπόδια οι οργανωτικές και 
πολιτιστικές προκλήσεις 

Το 92% των στελεχών συμφωνούν ότι 
οι δυνατότητες επανακατάρτισης των στε-
λεχών της εταιρείας τους θα καθορίσουν 
την επιτυχία τους τα επόμενα τρία χρόνια. 
Ωστόσο, μόνο το 9% αισθάνονται έντονα 
ότι έχουν έτοιμο ένα ισχυρό σχέδιο για να 
εφαρμοστεί, και μόλις το 3% αισθάνονται 
έντονα ότι η επιχείρησή τους είναι καλή 
στη διδασκαλία δεξιοτήτων με αυξημένη 
ζήτηση, σύμφωνα με την έρευνα της EY.

Όταν ρωτήθηκαν για το υπάρχον ερ-

γατικό δυναμικό τους, οι ερωτηθέντες 
δήλωσαν ότι το 60% των εργαζομένων 
πρέπει να επιμορφωθούν ή να επανακα-
ταρτισθούν και ότι ο μέσος εργαζόμενος 
θα χρειαστεί κατά μέσο όρο 10 μήνες επα-
νακατάρτισης, με σχεδόν τα μισά στελέχη 
(48%) να αναμένουν ότι θα απαιτηθεί ένας 
χρόνος ή και περισσότερο. Τα στελέχη 
που ρωτήθηκαν, αύξησαν τον χρόνο που 
απαιτείται για επιμόρφωση (97%), καθώς 
οι αντικρουόμενες προτεραιότητες (95%) 
και η δυσκολία εκτίμησης της προόδου 
των εργαζομένων (95%) θεωρούνται ως 
πρωταρχικά εμπόδια στην αποτελεσματική 
και έγκαιρη επιμόρφωση. Επιπλέον, τα 
δύο τρίτα εξέφρασαν την πεποίθηση ότι 
η δομή της επιχείρησής τους εμποδίζει 
την ικανότητά της να καινοτομεί, καθι-

στώντας πιο δύσκολη την επίλυση αυτών 
και άλλων προκλήσεων.

Ενέργειες με σύνεση 
Τα στελέχη του κλάδου του πετρελαίου 

και του φυσικού αερίου προβλέπουν με-
γαλύτερη πρόσβαση σε εργαζομένους με 
ψηφιακές δεξιότητες εντός των επόμενων 
τριών ετών, κάτι που θα μετριάσει την τρέ-
χουσα έλλειψη ταλέντων και δεξιοτήτων, 
σύμφωνα με την έρευνα της ΕY. Το ποσοστό 
των στελεχών των οποίων οι εταιρείες 
έχουν επαρκή πρόσβαση σε εργαζόμε-
νους με δεξιότητες υπολογιστικού νέφους 
(cloud computing skills) αναμένεται να 
βελτιωθεί κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες 
σε σχέση με την τρέχουσα διαθεσιμότητα, 
μαζί με την ψηφιακή παιδεία (+18), την 

επιστήμη δεδομένων (+26) και την τεχνητή 
νοημοσύνη (AI, +24), αντίστοιχα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευ-
νας, ο Χριστόφορος Σωκράτους, Συνέταιρος 
και Επικεφαλής του Τομέα Ενέργειας της ΕΥ 
Κύπρου, αναφέρει: «Ο τομέας του πετρελαίου 
και του φυσικού αερίου βρίσκεται σήμερα 
σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς ο ρόλος της 
τεχνολογίας θα επιταχυνθεί, ο όγκος των 
δεδομένων θα μεγαλώσει και ο ανταγωνισμός 
για ταλέντα θα αυξηθεί σημαντικά. Κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, ο χρόνος υιοθέτησης 
της τεχνολογίας μειώθηκε από πέντε χρόνια 
σε τρεις μήνες. Οι εταιρείες θα πρέπει να 
επενδύσουν εντονότερα στην τεχνολογία, 
αλλά, το πιο σημαντικό, να επενδύσουν και 
στην επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού τους. Οι εταιρείες πρέπει να βρουν 
μια ισορροπία αντιμετωπίζοντας παράλληλα 
τις πιέσεις της αγοράς. Διαφορετικά, ο κλάδος 
κινδυνεύει  ενδεχομένως να χάσει κρίσιμα 
χρόνια και μια γενιά εργαζομένων». 

Τρεις στους πέντε 
εργαζομένους στον 

κλάδο του πετρελαίου 
και του φυσικού 
αερίου πρέπει να 

επιμορφωθούν ή να 
επανεκπαιδευτούν

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕ-
ΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΚΟΡΥ-
ΦΑΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ 
ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΘΕ-
ΤΙΚΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 
ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ
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Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο της 
cdb bank (Κυπριακή Τράπεζα 
Αναπτύξεως) έκανε αποδεκτή 

την απόφαση του Πρώτου Εκτελεστικού 
Διευθυντή της Τράπεζας, Κώστα Αργυ-
ρίδη, να αποχωρήσει από τα καθήκοντά 
του την 1η Δεκεμβρίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει 
τις θερμές ευχαριστίες του προς τον κ. 
Αργυρίδη για τη σημαντική προσφορά του 
στον Οργανισμό και τον καθοριστικό ρόλο 
που διαδραμάτισε, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της θητείας του, στη σταθερή ανάκτηση 
της χρηματοοικονομικής δύναμης της 
Τράπεζας και στην επιστροφή της σε 

πορεία σταθερότητας, ομαλότητας και 
κερδοφορίας. Του εύχεται, παράλληλα, 
ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο 
της cdb bank προχώρησε στον διορισμό 
του κ. Λούκα Μαραγκού στη θέση του 
Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή και 
εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Τράπεζας.

Ο κ. Μαραγκός έχει πολυετή εμπει-
ρία στον χρηματοοικονομικό τομέα 
και είναι γνώστης της κυπριακής και 
διεθνούς οικονομίας. Έχει εργαστεί στο 
Corporate Banking Department της 
Τράπεζας Κύπρου και από το 2000 

μέχρι το 2009 ως Associate Director 
Risk Management στην TFI Public Co 
Ltd. Από το 2009 εκτελεί χρέη Chief 
Executive Officer στην TFI Markets Ltd. 
Ο κ. Μαραγκός είναι κάτοχος πτυχίου BSc 
Accounting & Finance από το London 
School of Economics και μεταπτυχια-
κού διπλώματος Master in Business 
Administration του Imperial College 
of London.

Ο διορισμός του κ. Μαραγκού στη 
θέση του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή 
και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου υπόκειται στην έγκριση της 
Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.

Νέος Εκτελεστικός Διευθυντής της 
cdb bank ο κ. Λούκας Μαραγκός

ΔΠΧΑ 17: Μια νέα πραγματικότητα 
για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Η UniversalLife με περηφάνια 
ανακοινώνει ότι γίνεται η πρώτη 
ασφαλιστική εταιρεία στην Κύ-

προ που εξασφαλίζει την παγκοσμίου 
εμβέλειας πιστοποίηση Great Place to 
Work®. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται 
μετά από αξιολόγηση του εργασιακού 
περιβάλλοντος ενός οργανισμού από τους 
ίδιους τους ανθρώπους του μέσω του 
μοντέλου αξιών που ανέπτυξε η Great 
Place to Work®.  Η συγκεκριμένη με-
θοδολογία αποσκοπεί στη μέτρηση της 
εμπιστοσύνης που δείχνει το ανθρώπινο 
δυναμικό μιας εταιρείας στην ηγεσία του 
και κατ’ επέκτασιν  τον ίδιο τον οργανισμό 
του, την υπερηφάνεια που αισθάνονται 
για το έργο που επιτελούν οι ίδιοι αλλά 
και η εταιρεία γενικότερα καθώς και τη 
συντροφικότητα που απολαμβάνουν με 
τους συναδέλφους τους.

Σε σχετικές δηλώσεις του, ο Γενικός 
Διευθυντής του Great Place to Work®, 

Κυριάκος Ιακωβίδης, ανέφερε ότι ο ασφα-
λιστικός και ευρύτερος χρηματοοικονο-
μικός τομέας στηρίζεται σε καθοριστικό 
βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό που 
εργοδοτεί και κατά συνέπειαν στην ποι-
ότητα του εργασιακού περιβάλλοντος. Η 
Universal Life ήταν η πρώτη ασφαλιστική 
εταιρεία που επέλεξε να αξιολογήσει 
αυτήν τη σημαντική παράμετρο.

 Εκ μέρους της UniversalLife, ο Πρώ-
τος Εκτελεστικός Διευθυντής Έβαν Γαβάς 
δήλωσε ότι αποτελεί τιμή και προνόμιο η 
αναγνώριση από τους ανθρώπους τους ως 
Great Place To Work.  Στη Universal Life 
ήταν και θα είναι πάντα προτεραιότητά 
τους η δημιουργία ενός ανοιχτού και 
συμμετοχικού εργασιακού περιβάλλο-
ντος, μέσα στο οποίο οι άνθρωποί της να 
νιώθουν ότι μπορούν να καινοτομούν, 
να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται, 
λαμβάνοντας σεβασμό και νιώθοντας 
περηφάνια για το έργο που επιτελούν. 

Universal Life: Η πρώτη ασφαλιστική 
εταιρεία στην Κύπρο με την 

πιστοποίηση Great Place to Work®

Μ
ετά από 20 χρό-
νια συζητήσεων 
και προσχεδίων, 
τελικού και ανα-
θεωρημένου 
προτύπου, το 
Διεθνές Πρότυ-

πο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για 
Ασφαλιστικά Συμβόλαια (ΔΠΧΑ 17) ήρθε 
για να «ταράξει τα νερά» στον χώρο της 
ασφαλιστικής βιομηχανίας και ιδιαίτερα 
στον κλάδο ζωής.

Το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 17 
τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 
2023 και οι ασφαλιστικές εταιρείες θα 
πρέπει να παρουσιάσουν την εκτίμησή 
τους για τον αντίκτυπο ένα χρόνο νωρίτερα. 
Αναμένεται να επηρεάσει την παρουσία-
ση της κερδοφορίας, των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων, ενώ ταυ-
τόχρονα εισάγει στον ισολογισμό στοιχεία 
παρόμοια με αυτά της Φερεγγυότητας 2 
(Solvency II).

Η ουσιαστική αλλαγή του ΔΠΧΑ 17 
για τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι η ανα-
γνώριση εισοδήματος από ασφαλιστικά 
συμβόλαια ανάλογα με την πάροδο του 
ασφαλιστικού κινδύνου και όχι του χρόνου. 
Αν λοιπόν ο κίνδυνος αναμένεται προς το 
τέλος ενός συμβολαίου, τότε αυτό δυνητικά 
μπορεί και να σημαίνει ότι στην αρχή δεν 
αναγνωρίζεται σημαντικό εισόδημα. Αν, για 
παράδειγμα, ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο 
λήγει σε ένα χρόνο, η αλλαγή θα είναι 
διαχειρίσιμη, αν όμως είναι ένα διά βίου 
συμβόλαιο, τότε τίθεται ζήτημα.

Ένα άλλο βασικό ζήτημα που προκύ-
πτει από το ΔΠΧΑ 17 είναι η υποχρέωση 
άμεσης αναγνώρισης επαχθών συμβά-
σεων, συμβάσεων δηλαδή από τις οποίες 
προκύπτει ζημιά και όχι κέρδος. Τέτοια 
ασφαλιστικά συμβόλαια προσφέρονται 
από ασφαλιστικές εταιρείες για σκοπούς 
εισόδου σε νέες αγορές, ιστορικούς λό-
γους, λόγους πληρότητας της γκάμας προ-
σφερόμενων προϊόντων, κ.λπ. Η επιλογή 
λοιπόν από μια ασφαλιστική εταιρεία να 
προσφέρει προϊόν κάτω του κόστους, θα 
επηρεάζει αυτόματα την κερδοφορία και 
την κεφαλαιακή της επάρκεια.

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 17 δύναται 
επίσης να επηρεάσει τη μερισματική πο-
λιτική, λόγω των μεταβατικών διατάξεων 
στην αρχική αναγνώριση. Η σωρευτική 
επίδραση στην αρχική αναγνώριση, η 
αρχική αναγνώριση επαχθών συμβολαίων 
και νέων προβλέψεων, αναμένεται να 
επηρεάσουν αρνητικά τα ιδία κεφάλαια 
και πιο συγκεκριμένα το αποθεματικό 

κερδοζημιών που είναι διαθέσιμο για 
διανομή μερισμάτων. Επηρεάζονται λοι-
πόν άμεσα τραπεζικοί όμιλοι, επενδυτικό 
κοινό, καθώς και οι ιδιώτες ιδιοκτήτες 
ασφαλιστικών εταιρειών. Με λίγα λόγια, 
αν ένας μέτοχος ασφαλιστικής εταιρείας 
βασίζεται σε ετήσιο μέρισμα, τα διαθέσιμα 
αποθεματικά για διανομή θα επηρεαστούν 
αρνητικά από το ΔΠΧΑ 17, σε σημείο 
που η πολιτική μερισμάτων ενδεχομένως 
να μεταβληθεί για σημαντικό χρονικό 
διάστημα.

Τα διοικητικά συμβούλια και οι δι-
οικήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών 
θα χρειαστούν χρόνο και χρήμα για την 
εξέταση των πολλών επιλογών που προ-
σφέρει το νέο πρότυπο . Η υποχρεωτική 
γνωστοποίηση βασικών παραδοχών και 
άλλων πληροφοριών θα επιτρέψει, για 
πρώτη φορά, τη δημιουργία σημείων 

αναφοράς και την αναγνώριση βέλτιστων 
πρακτικών στον Ασφαλιστικό Κλάδο της 
Κύπρου.

Οι εποπτικές Αρχές στην Ευρώπη εί-
ναι ήδη σε εγρήγορση για την υιοθέτηση 
του νέου προτύπου, καθώς οι χρηματο-
οικονομικές εκθέσεις που θα λαμβάνουν 
αναμένεται ότι θα είναι κάτι το εντελώς 
καινούργιο. Η ποσότητα διαφορετικών 
εκτιμήσεων και παραδοχών θα δημιουργή-
σει αναπόφευκτα ανάγκη για οριοθέτηση 
ανεκτών μεθόδων και ορίων. Η αμεσότη-
τα της επικοινωνίας με τις ασφαλιστικές 
εταιρείες είναι πολύ σημαντική για την 
επιτυχή εφαρμογή του προτύπου. Φυσικά, 
από την άλλη, τα εποπτικά κεφάλαια και 
ο τρόπος αξιολόγησής τους παραμένουν 
σε μεγάλο βαθμό τα ίδια.

Το Τμήμα Φορολογίας δεν θα μείνει 
ανεπηρέαστο. Το νέο προφίλ κερδοφορίας 

θα επηρεάσει κατά απόλυτο τρόπο το 
φορολογητέο εισόδημα των ασφαλιστικών 
εταιρειών. Αναμένεται λοιπόν με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον η εγκύκλιος που θα θέτει 
το πλαίσιο του ασφαλιστικού φορολο-
γητέου εισοδήματος και των διακριτών, 
για πρώτη φορά, άλλων εισοδημάτων 
που θα παρουσιάζονται, καθώς επίσης 
και της μεταχείρισης της σωρευτικής 
επίδρασης στην πρώτη εφαρμογή του 
προτύπου.

Θεωρητικά, η αλλαγή στο πρότυπο 
έγινε κυρίως για τους ασφαλιζόμενους, 
υφιστάμενους και δυνητικούς. Οι ασφαλι-
ζόμενοι, με πάσα βεβαιότητα, θα πρέπει να 
αναμένουν ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες 
θα αναθεωρήσουν προϊόντα, θα επιδι-
ώξουν αλλαγές σε καλύψεις, σε όρους 
συμβολαίων, σε χρονικά περιθώρια, σε 
ελάχιστα και μέγιστα όρια, κ.λπ. Θα πρέπει 

να εξετάσουν ατομικά και συλλογικά τα 
δεδομένα μπροστά τους, όταν αυτά τους 
τεθούν. Από την άλλη, όμως, θα τους δο-
θεί μια άνευ προηγουμένου ξεκάθαρη 
εικόνα των πεπραγμένων αλλά και του 
μέλλοντος της ασφαλιστικής εταιρείας 
στην οποία είναι ασφαλισμένοι (αλλά 
και των ανταγωνιστών της), για να είναι 
σε θέση να πάρουν τη μέγιστη δυνατή 
ενημερωμένη απόφαση.

Από τη μια η υιοθέτηση του νέου προ-
τύπου αποτελεί σημαντική πρόκληση 
και σίγουρα δεν πρόκειται για εύκολο 
εγχείρημα. Από την άλλη, θα ωθήσει 
τον ασφαλιστικό κόσμο στη νέα εποχή. 
Ανυπομονούμε για νέες τεχνολογίες, νέα 
προϊόντα και νέα μυαλά μπροστά στη νέα 
πραγματικότητα.

*Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Limited 
**Αssistant Manager, KPMG Limited
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Σ
χεδόν δύο εβδομάδες μετά 
τις αμερικανικές εκλογές 
οι κάλπες δεν έχουν κλεί-
σει, ενώ παραμένει υπό 
αμφισβήτηση, τουλάχι-
στον στο στρατόπεδο του 
Ντόναλντ Τραμπ, το ίδιο 

το αποτέλεσμα. Όπως είχαν προβλέψει οι 
ειδικοί, η μάχη της κάλπης μετατοπίστηκε 
στις δικαστικές αίθουσες, με την εξέλιξη 
αυτή να μην προοιωνίζεται καθοριστική 
αλλαγή του αποτελέσματος, αλλά αντίθετα 
μια βασανιστική παράταση της διαδικασίας. 
Πάντως, εάν η νίκη του Τζο Μπάιντεν 
χρειαζόταν την επιβεβαίωση της διεθνούς 
κοινότητας, τότε θα την είχε από νωρίς 
εξασφαλισμένη, μιας και ένας ένας οι 
ηγέτες, ακόμα και οι σκληροπυρηνικοί 
«φιλο-τραμπικοί», του έδωσαν τα συγχα-
ρητήριά τους. Εντούτοις, ο απερχόμενος, 
όπως όλα δείχνουν, ένοικος του Λευκού 
Οίκου δεν φαίνεται να το βάζει κάτω και 
συνεχίζει τις νομικές διαδικασίες για να 
αποδείξει την «καλπονοθεία». Τι βρίσκεται 
όμως πίσω από αυτήν την «εμμονή» και 
ποιος είναι ο τελικός σκοπός του Τραμπ; 
Την ίδια ώρα τίθεται το ζήτημα κατά πόσον 
θα διαφοροποιηθεί η εξωτερική πολιτική 
των ΗΠΑ σε μια ενδεχόμενη διακυβέρ-
νηση Μπάιντεν.

Κάθε μέρα όλο και πιο
μακριά από την προεδρία
ο Τραμπ

Οι προσπάθειες του Τραμπ να αμφι-
σβητήσει το αποτέλεσμα όσο περνάνε 
οι μέρες φαίνεται να πέφτουν στο κενό, 
αφού ο αντίπαλός του έρχεται ολοένα 
και πιο κοντά στον Λευκό Οίκο. Με τη 
διαδικασία της καταμέτρησης (και κά-
ποιες φορές της επανακαταμέτρησης) να 
βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, τα στοιχεία 
δείχνουν ότι ο Μπάιντεν κερδίζει τόσο 
στη λαϊκή ψήφο όσο και στους εκλέκτο-
ρες στις πολιτείες-«κλειδιά». Σύμφωνα 
με αναλυτές,  αναμένεται ότι Μπάιντεν θα 
κερδίσει τον Τραμπ με διαφορά πέραν 

των πέντε εκατομμυρίων ψήφων, ενώ 
βρίσκεται σε πορεία επικράτησης 306 
εκλεκτόρων. Παράλληλα, δεν φαίνεται να 
υπάρχουν μεγάλες ελπίδες για ανατροπή 
του αποτελέσματος με την επανακαταμέ-
τρηση των ψήφων που επιθυμεί ο Τραμπ 
διακαώς. Σύμφωνα έρευνα της Fairvote 
από τα στοιχεία επανακαταμέτρησης από 
το 2000, η αλλαγή που μπορεί να επι-
τευχθεί έχει μέσο όρο μόλις 430 ψήφους 
(0,02%), ενώ η μέγιστη κάρπωση ψήφων 
ήταν  2.600 (0.11). Αντίθετα, σύμφωνα 
με το CNN, ο Τραμπ χρειάζεται αλλαγή 
κατά την επανακαταμέτρηση της τάξεως 
του 0,62% ή 20.000 ψήφους. Συγκριτι-
κά με το 2016, η διαφαινόμενη νίκη του 
Μπάιντεν ίσως είναι ίση ή και μεγαλύτερη 
από τη νίκη του Τραμπ έναντι της Χίλα-
ρι Κλίντον. Εάν επιβεβαιωθεί το σενάριο 
των 306 εκλεκτόρων, τότε «ισοφαρίζει» 
με το σκορ του Τραμπ πριν από τέσσερα 
χρόνια. Σε αντίθεση με τον Μπάιντεν, ο 
Τραμπ το 2016 δεν κατάφερε να κερδίσει 
τη λαϊκή ψήφο.

Πίσω από τη
στρατηγική του Τραμπ

Πού στηρίζεται, όμως, η «εμμονή» του 
Τραμπ στη μη αποδοχή του αποτελέσματος 
και σε ποια βάση στηρίζει τις καταγγελίες 
του; Ήδη το Ρεπουμπλικανικό κόμμα και 
η προεκλογική ομάδα του Τραμπ έχουν 
καταθέσει προσφυγές στη Δικαιοσύνη 
σε τουλάχιστον πέντε πολιτείες-«κλειδιά», 
καταγγέλλοντας νοθεία ή παρατυπίες στην 
εκλογική διαδικασία. Προς το παρόν η 
καταμέτρηση συνεχίζεται σε κάποιες από 
τις αμφίρροπες πολιτείες, όπως η Πενσιλ-
βάνια, ενώ άρχισε η επανακαταμέτρηση 
στο χέρι, στην  Τζόρτζια. Αυτό που πρέπει 
να σημειωθεί όμως είναι ότι η κάθε πο-
λιτεία έχει μια καταληκτική ημερομηνία, 
μέχρι την οποία πρέπει να επικυρωθούν 
τα αποτελέσματα και οι ψήφοι που έχει 
λάβει κάθε υποψήφιος. Για παράδειγμα, 
στην Τζόρτζια η ημερομηνία αυτή είναι 
η 20ή Νοεμβρίου, στην Πενσιλβάνια η 

23η και στην Αριζόνα η 30ή. Σύμφωνα 
με ειδικούς, ο Τραμπ με τις προσφυγές 
στην Πενσιλβάνια, το Μίσιγκαν και την 
Αριζόνα, οι οποίες αριθμούν 47 εκλέκτορες, 
επιδιώκει να μπλοκάρει την πλειοψηφία 
εκλεκτόρων του Μπάιντεν. Από την άλλη 
όμως υπάρχει και η άποψη ότι όλα αυτά 
είναι περισσότερο πολιτικά παιχνίδια κα-
τευνασμού της εκλογικής βάσης του Τραμπ, 
παρά μια λογική δικαστική διαδικασία. 
Συγκεκριμένα, ο στόχος είναι περισσότερο 
η αμφισβήτηση της νομιμότητας της νίκης 
του Μπάιντεν και η «κινητοποίηση» των 
υποστηρικτών τού Τραμπ για τις επερχό-
μενες εκλογικές αναμετρήσεις. Πάντως 
είναι μια τακτική που φαίνεται να έχει 
αποτέλεσμα, τουλάχιστον στο κομμάτι 
της απονομιμοποίησης των εκλογικών 
αποτελεσμάτων, αφού σύμφωνα με την 
Politico, πέραν του 70% των Ρεπουμπλι-
κάνων δεν πιστεύουν ότι οι εκλογές ήταν 
«καθαρές». Στο επιχείρημα των πολιτικών 
παιχνιδιών συνηγορεί και το γεγονός ότι η 
ομάδα του Τραμπ έκανε ελάχιστη πρόοδο 
σε σχέση με τις νομικές διαδικασίες που 
κινεί, ενώ δεν κέρδισε καμιά σημαντική 
μάχη στις πολιτείες-«κλειδιά». Σε κάποιες 
περιπτώσεις,  μάλιστα, δεν κατέθεσε απο-
δεικτικά στοιχεία, ενώ σε άλλες δεν έστειλε 
καν τα σωστά έγγραφα.

Πόση «ζημιά» μπορεί
να κάνει μέχρι την
αποχώρησή του;

Ένα άλλο ερώτημα που δημιουργήθηκε, 
πριν ακόμα βγουν τα αποτελέσματα, είναι 
το πώς θα γίνει η πολιτική μετάβαση σε μια 
ενδεχόμενη ήττα του Τραμπ. Σημειώνε-
ται ότι, σε περίπτωση που ξεκαθαρίσει το 
αποτέλεσμα υπέρ του Μπάιντεν, τα καθή-
κοντά του αναλαμβάνει στις 20 Ιανουαρίου. 
Ωστόσο δημοσίευμα της Politico συνδέει 
την απομάκρυνση του Υπουργού Άμυνας 
των ΗΠΑ Μαρκ Έσπερ και την τοποθέτηση 
έμπιστων προσώπων του Τραμπ σε θέσεις 
ηγεσίας στο Πεντάγωνο με μια προσπά-
θεια να θέσει εμπόδια σε μια ενδεχόμενη 

διακυβέρνηση Μπάιντεν. Συγκεκριμένα, 
εν ενεργεία, αλλά και πρώην κυβερνητικοί 
αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ 
απέπεμψε τον Έσπερ μερικώς εξαιτίας 
της αντίθεσής του σε μια επιταχυνόμενη 
μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής 
παρουσίας σε ξένα μέτωπα πολεμικών 
συγκρούσεων και ειδικότερα στο Αφ-
γανιστάν. Επιπρόσθετα, καταγράφηκε η 
παραίτηση τριών υψηλόβαθμων μη στρα-
τιωτικών αξιωματούχων και η τοποθέτηση 
έμπιστων του Λευκού Οίκου, οι οποίοι 
υπάρχουν υποψίες ότι θα υλοποιήσουν 
την πολιτική ατζέντα του Τραμπ. Οι δύο 
αυτές κινήσεις, σύμφωνα με το δημοσί-
ευμα, εξυπηρετούν τον Τραμπ με τους 
εξής τρόπους: Αρχικά, η οποιαδήποτε 
κίνηση για επιτάχυνση των διαδικασιών 
αποχώρησης των στρατιωτικών δυνάμεων 
των ΗΠΑ θα προκαλέσει συγκρουσια-
κές καταστάσεις με τους στρατηγούς που 
ηγούνται των ενόπλων δυνάμεων, αλλά 
και πολιτικούς αξιωματούχους, οι οποίοι 
τάσσονται κατά της άμεσης αποχώρησης 
των Αμερικανών στρατιωτών από το Αφ-
γανιστάν, όσο η κατάσταση ασφάλειας 
στη χώρα αυτή παραμένει εύθραυστη. 
Κατά δεύτερον, η εξέλιξη αυτή θα θέσει 
προσκόμματα στην υλοποίηση της δέ-
σμευσης του Μπάιντεν για παραμονή 
ενός μικρού αριθμού στρατιωτών στο 
Αφγανιστάν, ώστε να εφαρμόζονται μέτρα 
αποτροπής τρομοκρατικών επιθέσεων. 
Από την άλλη, όμως, δεν αποκλείεται οι 
τακτικισμοί αυτοί να έχουν να κάνουν 
περισσότερο με την επιβράβευση των 
συμμάχων, αλλά και την τιμωρία όσων 
αντιστάθηκαν στην υλοποίηση της ατζέντας 
του Τραμπ. Πάντως, αναλυτές σημειώνουν 
ότι, σε κάποια άλλη χώρα, εάν ο πρόεδρος 
αρνείτο το αποτέλεσμα των εκλογών, θα 
μπορούσαμε να μιλούσαμε για απόπειρα 
«πραξικοπήματος».

Πώς επηρεάζεται η εξωτερική 
πολιτική των ΗΠΑ

Η τετραετία της διοίκησης Τραμπ ση-

μαδεύτηκε με αρκετές διαφοροποιήσεις 
στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. 
Μάλιστα, αναλυτές χρεώνουν στον πλα-
νητάρχη μιαν «αμφιλεγόμενη σχέση 
θαυμασμού με πολλούς αυταρχικούς 
ηγέτες κρατών παγκοσμίως». Σε αυτό 
το πνεύμα καταλογίζουν στη «διχαστική» 
προσωπικότητα του Τραμπ δυσκολίες στην 
αμερικανική διπλωματία, με την εικόνα 
της χώρας να επιδεινώνεται μεταξύ των 
εταίρων της. Δεν λησμονείται η φιλική του 
στάση απέναντι στον Τούρκο Πρόεδρο 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τα επαινετικά 
σχόλια στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τα 
κομπλιμέντα προ κορωνοϊού προς τον 
Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Οι ειδικοί 
αποδίδουν τις τάσεις αυτές στην έλξη του 
Τραμπ προς την εξουσία. Σύμφωνα με 
τον Πίτερ Τράμπορ, καθηγητή πολιτικών 
επιστημών, «ζηλεύει τον τρόπο με τον 
οποίο διοικούν αυτοί οι ηγέτες με τη σι-
δηρά πυγμή. Ψυχολογικά τον τρομάζει 
η αδυναμία». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 
έχει ενδιαφέρον να εξεταστεί το πώς θα 
διαφοροποιηθεί η εξωτερική πολιτική 
σε μια διακυβέρνηση Μπάιντεν. Υπάρ-
χει η άποψη ότι η διεθνής πολιτική και 
στρατιωτική αποδέσμευση των ΗΠΑ είχε 
αρχίσει δειλά από την προεδρία Μπα-
ράκ Ομπάμα, όταν ο Τζο Μπάιντεν ήταν 
αντιπρόεδρος αλλά συνεχίστηκε με «βί-
αιο» τρόπο από τον Τραμπ. Το ερώτημα 
είναι κατά πόσον μπορεί ή και θέλει να 
αλλάξει αυτήν τη στάση ο Μπάιντεν. Η 
απάντηση για πολλούς αναλυτές είναι 
ξεκάθαρη: Δεν μπορεί να αλλάξει την 
προσέγγιση της Ουάσιγκτον στα διεθνή 
ζητήματα. Ας μην ξεχνάμε ότι η Κίνα και 
οι «ατελείωτοι» πόλεμοι είναι εξαιρετικής 
σημασίας θέματα στη χώρα και δύσκολα 
μπορούν να διαφοροποιηθούν. Ακόμα 
όμως και εάν θελήσει να πραγματοποιή-
σει αλλαγές, η διαφαινόμενη διατήρηση 
της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών 
στην εξουσία αναμένεται ότι θα κρατήσει 
σε μεγάλο βαθμό «εγκλωβισμένη» την 
κυβέρνηση Μπάιντεν.
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ΚΑΤΕΥΝΑΣΜΌΥ ΤΗΣ 
ΕΚΛΌΓΊΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 
ΤΌΥ ΤΡΑΜΠ, ΠΑΡΑ 
ΜΊΑ ΛΌΓΊΚΗ ΔΊΚΑ-
ΣΤΊΚΗ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

Ο γαντζωμένος στην καρέκλα
Τραμπ στήνει παγίδες



E
νωτικά και συμφιλιωτικά 
προς την διχασμένη Αμε-
ρική αλλά και την απο-
ξενωμένη ανθρωπότητα 
ήταν τα πρώτα μηνύματα 
του εκλεγμένου Δημο-
κρατικού Υποψηφίου Τζο 

Μπάιντεν, για την προεδρία των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Και μολονότι σε συνέντευξή 
της προχθές η πρέσβης των ΗΠΑ καθη-
σύχαζε τους Κυπρίους ότι οι εκλογές δεν 
θα μετέβαλλαν την πολιτική των ΗΠΑ 
προς την Κύπρο, οι Κύπριοι ενώνονται 
προς την αισιόδοξη συναίνεση των Ελ-
ληνο-αμερικανών στις ΗΠΑ αλλά και την 
ευρύτερη ανθρωπότητα ότι στον νέο ηγέτη 
των ΗΠΑ μπορούν να προσβλέπουν σε 
μιαν αλλαγή στην αμερικανική εξωτερική 
πολιτική και μεγαλύτερη ευαισθησία στην 
ύπαρξη της υπόλοιπης ανθρωπότητας 
και τις προκλήσεις οικουμενικών προ-
βλημάτων όπως ο κορωνοϊός.

Aυτά, σε αντίστιξη προς έναν πείσμονα 
Τραμπ, ο οποίος δεν έχει ακόμη παραδε-
χτεί και έχει ξεκινήσει ορισμένες νομικές 
προκλήσεις για τις εκλογές σε καίριες πο-
λιτείες της μάχης - και έχει υποσχεθεί 
περισσότερα – και που έχει απαντήσει 
στο αποτέλεσμα των εκλογών με δηκτική 
αλαζονεία, παίζοντας γκολφ κι επιμένοντας 
επιθετικά στην αποκαλούμενη ατζέντα του 
«Αμερική Πρώτη». Ακόμη πιο προκλητικά 
εμμένοντας έτσι σε μιαν ανταγωνιστική κι 
εριστική πολιτική που προσέβαλλε τους 
συμμάχους των ΗΠΑ και επαινούσε ως 
«προσωπικούς φίλους» δικτάτορες όπως 
ο Κιμ. Ένας Τραμπ που τόνιζε την προ-
τεραιότητα της εθνικής ασφάλειας, είδε 
ανταγωνιστικά τις εμπορικές σχέσεις με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ απεικόνιζε 
το μπλοκ ως απειλή για τα αμερικανικά 
συμφέροντα.

Διαφορά κεφαλαιώδης κι όχι μόνο 
στους τόνους, ο εκλεγμένος Πρόεδρος 
των ΗΠΑ Μπάιντεν ευαγγελίζεται μια 
πλήρη μεταστροφή κι έναν νέο συμφι-
λιωτικό τόνο σε μια νέα εποχή θεραπείας 

των ρήξεων και χασμάτων, σε μια προεδρία 
που πρώτη της κίνηση στην εξωτερική 
πολιτική ίσως προβάλει την επιστροφή 
της Συμφωνίας του Παρισιού για την αλ-
λαγή του κλίματος, απ’ όπου απέσυρε τις 
ΗΠΑ ο Τραμπ. 

Επιπλέον, ο Μπάιντεν έχει δεσμευτεί 
να επανέλθει αμέσως σε ορισμένες άλλες 
πρωτοβουλίες που απέρριψε ο Τραμπ, 
συμπεριλαμβανομένης και της πυρηνικής 
συμφωνίας του Ιράν, εάν συμμορφωθεί 
και η Τεχεράνη. Ορκίστηκε επίσης να 
αντιστρέψει την αποχώρηση των ΗΠΑ 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Οι Κύπριοι πολιτικοί συμφωνούν λοι-
πόν με τους περισσότερους Ευρωπαίοιυς 
ηγέτες, στο να «ανακουφιστούν» από την 
προοπτική του Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, 
σε μια νέα συναινετική και ανοικτή σχέση 
που προωθεί τον διάλογο, τη συναντίληψη 
και τη συνεργασία. Μια εποχή πολιτικού 
πολιτισμού.

H Aμερική σε κατάσταση 
εμφυλίου; 

O Thomas Hobbes, ο Χωββέσιος, γυ-
ρισμένος ανάποδα. Όπου η πολιτική δεν 
είναι η ανθρώπινη συνθήκη της ανώτερης 
πολιτι(σμι)κής σύμβασης που καταπαύει 
τον πόλεμο, την άγρια φυσική συνθήκη του 
ανθρώπου, αλλά επιστρέφει σε αυτόν ως 
μόνον απομείναντα τρόπο διεκδίκησης των 
δικαιωμάτων μιας άγριας, προ-πολιτικής 
του ανθρώπου κατάστασης, μιας αγνής κι 
αλήθειας που συνωμοτούν να διαστρέψουν 
τα πολυδαίδαλα τερτίπια και τεχνάσματα 
των «γραφιάδων» και «καλαμαράδων». Με 
καλομελετημένη πονηριά ή με την ωμότητα 
του μαχητικού ενστίκτου ο Τραμπ αγγίζει 
ένα νεύρο που γνωρίζει ότι είναι εκεί για 
να αντισταθεί με ενστικτώδη δυσπιστία στο 
αποτέλεσμα εκλογών που δίνουν την εξουσία 
στις κοινωνικά προνομιούχες ακτές ανα-
τολικά και δυτικά των ΗΠΑ, «κλέβοντάς» 
την από την γελασμένη κόκκινη «middle 
America», των Κεντρικών Πολιτειών. Οι 
γελαδάρηδες cowboys,  άλλωστε, ξέρουν 

έναν τρόπο στην μυθική συστατική ιστορία 
των ΗΠΑ να διεκδικούν το δίκιο τους: «I’ll 
see you out in the street». Μόνη εναλλακτική 
κι ανασταλτική της βίας η εργαλειακή αντί-
ληψη του νόμου, το «Ι’ll sue». Εργαλειακά, 
αν λειτουργήσει. Ειδάλλως, τελική λύση το 
«out in the street», όπου ήδη επιδείχθηκε 
μια πρόγευση ξυλοδαρμών και βίας.

«Τώρα θα δούμε την βία. Την αληθινή 
βία. Οι οπαδοί του Τραμπ δεν πρόκειται να 
αποδεχθούν ότι έχασε. Από τώρα και στο 
εξής, θα αρχίσουμε να βλέπουμε πιστολί-
δια και δεν ξέρω τι άλλες αγριότητες στους 
δρόμους των ΗΠΑ. H Aμερική είναι σε κα-
τάσταση εμφυλίου»,  διαβάζουμε στον Τύπο 
να υποστηρίζει ο καθηγητής Συγκριτικής 
Λογοτεχνίας και Κοινωνικών Σπουδών στο 
Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, 
δοκιμιογράφος και θεωρητικός, Στάθης Γουρ-
γουρής, χαρακτηρίζοντας «πρωτόγνωρη» 
την συνθήκη που δημιουργήθηκε κατά τις 
αμερικανικές εκλογές. «Έχουν υπάρξει κι 
άλλες αμφίρροπες εκλογές», σημειώνει, 
«στις ΗΠΑ. ‘Θρίλερ’ ήταν και η αναμέτρηση 
Μπους–Γκορ, όπου όμως, κατ’ ουσίαν, δεν 
έγινε η επανακαταμέτρηση των ψήφων. Αλλά 
δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν υποψήφιος που 
να μην αναγνωρίζει καν την εκλογική δι-
αδικασία». 

Πρόκειται εδώ για μια θεσμική αμφι-
σβήτηση της ακεραιότητας της εκλογικής 
διαδικασίας, ή πρόκειται για συναισθη-
ματικά ανώριμη αμετροέπεια ενός «bad 
looser», που δεν μετρά τις πραγματικές 
συνέπειες των λόγων του; Για την ώρα, 
διεξάγεται ακόμα η τελική καταμέτρηση 
των ψήφων, αν και μόνο στην Τζόρτζια και 
στο Ουϊσκόνσιν εκκρεμεί μια ουσιαστική, 
για τον Τραμπ, δικαστική διαδικασία. Αν 
αποδώσει τα προσδοκώμενα.  Έως τότε, ο 
κόσμος παρακολουθεί ενεός την μεγάλη, 
μόνη υπερδύναμη του κόσμου να μην 
μπορούν να καταμετρήσουν τις ψήφους 
τους με τρόπο ταχύ, αποτελεσματικό, απο-
φασιστικό, αναντίλεκτο. Και η ιστορία του 
κόσμου θα παραμείνει μετέωρη, σε ανα-
στολή, χωρίς ξεκαθαρισμένο Πρόεδρο και 

αποφασιστικές δράσεις σε μια Αμερική 
στις Συμπληγάδες του τεράστιου χρέους 
των τριάμισι τρις και των θυμάτων ρεκόρ 
της πανδημίας, έχοντας τροχοδρομήσει 
όξυνση στις σχέσεις με Ρωσία και σηκώνο-
ντας ανάστημα απέναντι στην οικονομική 
πρόκληση της Κίνας, αλλά την ίδια ώρα 
μπροστά στις παγκόσμιες προκλήσεις της 
οικονομίας και της υγείας στην εποχή του 
κορωνοϊού. Ή τις κυοφορούμενες αλλά κι 
εκραγείσες συγκρούσεις και γεωπολιτικές 
ανακατατάξεις στην κεντρική Ευρασία, 
από τον Καύκασο ώς την Συρία, στο Ιράκ 
και το Ιράν, και βέβαια στην πετρελαϊκά 
ενδιαφέρουσα Ανατολική Μεσόγειο, όπου 
η οπορτουνιστικά καραδοκούσα πονηρή 
Τουρκία, ασθμαίνει και βρυχάται πεινα-
σμένη ήδη στο σβέρκο μας.

Και μπροστά στις ιστορικές αυτές 
προκλήσεις ένας ληξιπρόθεσμος Πρό-
εδρος που δηλώνει απερίφραστα ότι «δεν 
διαβάζει βιβλία» και αντιπροβάλλει στην 
απλοϊκή του κρίση το macho ποζάρισμα 
ενός θεατρινίστικου έως κωμικού αντρι-
λικιού και της χονδροειδούς απαξίωσης 
του πολιτικού συστήματος, απέναντι στις 
επίσης ληξιπρόθεσμες υποσχέσεις ενός 
υπέργηρου 82ετούς εκλεγμένου Joe Biden, 
που ίσως δεν βγάλει την θητεία. Γλωσσο-
λόγοι βγαίνουν στα ΜΜΕ αναλύοντας το 
περιορισμένο και κοινότοπο λεξιλόγιο του 
Προέδρου Τραμπ και πόσο επαναλαμβάνει 
τις ίδιες λέξεις, αλλά, παρά την εμφανώς 
ρηχή «παιδεία» του, κυβέρνησε ήδη μια 
θητεία με καταμετρήσιμες επιτυχίες στην 
οικονομία και με καλή επιλογή συμβού-
λων, αφού παρά το «λαϊκό» του προφίλ 
είναι μέλος της ελίτ, δισεκατομμυριούχος 
κεφαλαιοκράτης, με ιδιόκτητο ουρανοξύ-
στη να διαφημίζει επιτυχίες συνάμα και 
φιλοδοξία, όσο, και γιατί όχι, ματαιοδοξία.

Αν όχι εμφύλιος, πάντως 
διχασμός και υπονόμευση

Αμφισβητήσεις των αποτελεσμάτων 
μιας εκλογικής αναμέτρησης ακούμε όχι 
τόσο σπάνια, ειδικά βέβαια από τους χαμέ-

νους των εκλογών. Αυτό κυρίως συνιστά 
μορφή μη αυτοαναιρετική αποδοχής του 
αντίξοου αποτελέσματος και ψυχολογικού 
συμβιβασμού με την εκλογική ήττα, που 
αφήνει ανοικτές υποσχέσεις μελλοντικής 
επιστροφής και ελπιδοφόρου συνέχισης 
της πολιτικής ζωής κι αγώνα.

Αλλά, εδώ έχουμε μια εκλογική ανα-
μέτρηση όταν ο Πρόεδρος αμφισβητεί 
το ίδιο πλαίσιο των εκλογών. Αυτό είναι 
ιστορικών διαστάσεων, δεν γίνεται χωρίς 
να ζητηθούν συνέπειες. Το ίδιο το πολιτι-
κό παιχνίδι κι η λογική και ρητορική της 
πολιτικής αντιπαράθεσης συνεπάγονται 
επιθέσεις κατά των ικανοτήτων ή και της 
ηθικής ακεραιότητας του αντιπάλου. Αρ-
χαίοι Έλληνες ρήτορες δίδαξαν κι έδωσαν 
παραδείγματα της οξύτητας των πολιτικών 
λεκτικών επιθέσεων. Αλλά εδώ εμφανίζεται 
υποψήφιος που λέει ότι υπάρχει νοθεία. Κι 
ισχύει εδώ, σκέφτονται οι ακροατές, το «συ 
είπας», ο ίδιος που κατηγορεί για νοθεία, 
δημιουργεί το πλαίσιο και για νοθεία και 
για βία, η αμφισβήτηση εισπράττεται ως 
θεσμική και συνολική. 

Οι ένοπλοι ψηφοφόροι του όξινου κα-
τηγόρου που κυκλοφορούν αντιδρώντας 
στην νοθεία ως βίαιη απόσπαση του δι-
καίου τους είναι βία που αυτοδικαιώνεται 
ως απάντηση σε ό,τι κρίνουν ως βία. Προ-
αλείφεται έκρηξη βίας. Αληθινής βίας. Αν 
οι οπαδοί του Τραμπ δεν προετοιμαστούν 
από τον ίδιο τον Τραμπ να αποδεχθούν ότι 
έχασε, αφού ο ηττημένος καλείται θεσμικά 
να νομιμοποιήσει την έννομη διαδοχή του 
αποδεχόμενός την, ενθαρρύνονται εμμέσως 
να αντιδράσουν «στον δρόμο».  Θα έχουμε 
σκηνές Φαρ-Ουέστ, με πιστολίδια και ανε-
ξέλεγκτες αγριότητες στους δρόμους των 
ΗΠΑ; Αν οι νομοθετημένες διαδικασίες 
μπορέσουν να δώσουν έννομη και θεσμι-
κή έκφραση Aμερική στην αμφισβήτηση 
της νομιμότητας της διαδικασίας και του 
αποτελέσματος των εκλογών αποτρέποντας 
τον εμφύλιο, ένα νέο 1860, πάντως η χώρα 
θα ζει σε μια κατάσταση βαθέος διχασμού.

*Φιλόσοφος, συγγραφέας
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COVID-19: «Φλέγεται» η Ευρώπη

O Joe Biden εξελέγη (8/11/2020). 
Αλλά το serial συνεχίζεται. Ο κ. 
Trump αμφισβητεί προς το παρόν. 

Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι ηγέτες 
του κόσμου συγχάρηκαν  τον κ. Biden. 
Μερικά συμπεράσματα:

Αυτές οι εκλογές έδειξαν την αδυναμία 
της δημοκρατίας στις ΗΠΑ.

Ο κ. Trump μιλά για νοθεία και πιθανή 
προσφυγή στα δικαστήρια.

Τι θα αλλάξει στην αμερικανική πο-
λιτική;  

Εσωτερικά, περισσότερο κράτος, περισ-
σότεροι φόροι, περισσότερη ανοχή στους 
μετανάστες και στους ξένους.

Εξωτερικά:  Ελπίζουμε, τέρμα στην 
πολιτική του απομονωτισμού, περισσό-
τερη συνεργασία με τον ΟΗΕ και τους 
εξειδικευμένους του οργανισμού. Προσπά-
θεια επιστροφής, ίσως, στον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), περισσότερη 
υποστήριξη στο κίνημα της κλιματικής 
αλλαγής, ίσως, επαναθεώρηση της στά-
σης των ΗΠΑ έναντι της Συνθήκης του 
Παρισιού.

Για τις εξωτερικές επεμβάσεις, ίσως 
επανεξέταση του θέματος της Μέσης Ανα-
τολής και της Άπω Ανατολής και όλων 
των εξωτερικών θεμάτων.

Από την άλλη μεριά, πρέπει να κα-

ταλάβουμε ότι στην εξωτερική πολιτική 
των Η.Π.Α., όπως και σ’ όλες τις Μεγάλες 
Δυνάμεις, υπάρχουν οι “σταθερές”, που 
δεν αλλάζουν με τις αλλαγές Προέδρων.

Και για να έλθουμε και στο δικό μας 
θέμα, στις Ελληνο-Τουρκικές Σχέσεις και 
στο θέμα με την Τουρκία. Δεν πρέπει να 
περιμένει κάποιος εντυπωσιακές αλλαγές 
ή ακόμη και αλλαγές στην αμερικανική 
πολιτική.  Οι άνθρωποι που την χειρί-

ζονται και την εφαρμόζουν είναι εκεί, 
πάντα εκεί, και τα συμφέροντα επίσης. 
Ας είμαστε, λοιπόν, λιγότερο ενθουσι-
ώδεις και ας θυμηθούμε επίσης την 
περίπτωση του Προέδρου Κάρτερ και 
τις κωδωνοκρουσίες.
*Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 

& Διεθνών Σχέσεων  (Η.Ε.Ι.  Γενεύης, Ελβε-
τίας), Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεοδούλου, 

πρώην Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ
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Οι αμερικανικές εκλογές (ΙΙΙ)

Τ
ο δεύτερο κύμα των 
μολύνσεων από τον 
Covid-19 φουσκώνει 
δημιουργώντας αμφιβο-
λίες ότι θα έχουμε στην 
Ευρώπη μια γρήγορη 
οικονομική ανάκαμψη. 

Η πανδημία θέτει τα εθνικά συστήματα 
υγείας σε δοκιμασία, αν και η ενίσχυση των 
ελπίδων, ότι ένα εμβόλιο θα είναι σύντο-
μα διαθέσιμο, έφερε κάποιαν αισιοδοξία 
στους πολίτες και στα χρηματιστήρια. Στο 
μεταξύ, ωστόσο, οι περιορισμοί στη Γηραιά 
Ήπειρο πολλαπλασιάζονται.

Την Τετάρτη, η Γαλλία πήρε τη θέση της 
Ρωσίας ως η χειρότερα πληττόμενη χώρα 
στην Ευρώπη, ενώ η Ιταλία ξεπέρασε το 
ορόσημο του 1 εκατομμυρίου μολύνσεων 
και έγινε μία από τις 10 χώρες που έχουν 

πληγεί χειρότερα στον  κόσμο.

Βρετανία
Η Βρετανία ξεπέρασε την Τετάρτη τούς 

50.000 νεκρούς από κορωνοϊό και έγινε 
έτσι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό 
θανάτων από την Covid-19 στην Ευρώπη. 
Ταυτόχρονα έχει υποστεί τη μεγαλύτερη 
συρρίκνωση του ΑΕΠ μεταξύ των μεγάλων 
οικονομιών και οι οικονομολόγοι λένε 
πως αυτό οφείλεται στο ότι τα μέτρα του 
αρχικού lockdown διήρκεσαν εκεί περισ-
σότερο απ’ ό,τι σε άλλες χώρες και είχαν 
ιδιαίτερα σοβαρό αντίκτυπο στον τομέα 
των υπηρεσιών, που αντιστοιχεί στο 80% 
της βρετανικής οικονομίας. 

Από την περασμένη εβδομάδα, ο Πρω-
θυπουργός Μπόρις Τζόνσον έχει δώσει 
εντολή στον πληθυσμό της Αγγλίας να 
μείνει στο σπίτι για ένα μήνα, σε μια προ-
σπάθεια να επιβραδυνθούν οι μολύνσεις 
κατά το δεύτερο κύμα. Αντίθετα από το 
πρώτο lockdown, η κυβέρνηση έχει εν-
θαρρύνει τις εταιρείες κατασκευών και 
μεταποίησης να μείνουν ανοικτές και δεν 
έχει κλείσει τα σχολεία και τα πανεπιστήμια.

Γαλλία
Δεν είναι η κατάλληλη ώρα να χαλαρώ-

σουν οι περιορισμοί που έχουν υιοθετη-
θεί στη Γαλλία με στόχο την ανάσχεση της 
εξάπλωσης της επιδημίας του κορωνοϊού, 
εκτίμησε την Πέμπτη ο Γάλλος Πρωθυ-
πουργός Ζαν Καστέξ σε συνέντευξή του 
στην εφημερίδα Le Monde. Την Τετάρτη, η 

Γαλλία ανακοίνωσε 35.879 νέα κρούσμα-
τα κορωνοϊού, ανεβάζοντας τον συνολικό 
αριθμό των μολύνσεων σε 1,86 εκατομμύ-
ριο, καθιστώντας την, την πλέον πληγείσα 
χώρα στην Ευρώπη από την covid-19 σε 
αριθμό κρουσμάτων. Εξάλλου ο αριθμός 
των νεκρών έχει φτάσει τις 42.535.

Περίπου πριν από δύο εβδομάδες επι-
βλήθηκε στη Γαλλία νέο εθνικό lockdown, 
το οποίο έχει πλήξει την οικονομία, όμως 
γεννά ελπίδες σε κάποιους πολιτικούς ότι, 
εφόσον βελτιωθούν τα νούμερα της πανδη-
μίας, η Γαλλία ίσως καταφέρει να ανοίξει τα 
βασικά καταστήματα και τις επιχειρήσεις 
για τα Χριστούγεννα. Ο Υπουργός Οικονο-
μίας Μπρουνό Λεμέρ δήλωσε την Πέμπτη 
ότι, αν οι πολίτες τηρήσουν τα μέτρα του 
αυστηρού lockdown που έχουν επιβληθεί, 
η κρίσιμης σημασίας για τις επιχειρήσεις 
και τους καταστηματάρχες περίοδος των 
Χριστουγέννων μπορεί να διασωθεί.

Γερμανία
Το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ για τις 

λοιμώδεις νόσους ανακοίνωσε την πε-
ρασμένη Πέμπτη πως οι κανόνες που 
έχουν επιβληθεί για τη συγκράτηση της 
πανδημίας θα παραμείνουν σε ισχύ για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά έδωσε 
ένα σινιάλο ελπίδας, καθώς έκανε λόγο 
για τις «πρώτες ενδείξεις» βελτίωσης της 
καμπύλης των μολύνσεων. Ο Υπουργός 
Υγείας Γενς Σπαν δήλωσε από την πλευρά 
του πως πιστεύει ότι οι περιορισμοί που 
έχουν επιβληθεί θα συνεχισθούν όλον τον 

χειμώνα και πρόσθεσε πως δεν βλέπει 
τη ζωή να εξομαλύνεται τον Δεκέμβριο ή 
τον Ιανουάριο, ακόμη κι αν ο αριθμός των 
νέων μολύνσεων μειωθεί. «Δεν βλέπω να 
γίνονται αυτόν τον χειμώνα εκδηλώσεις 
με περισσότερους από 10 ή 15 ανθρώ-
πους», τόνισε.

Ιταλία
Η Ιταλία ξεπέρασε το όριο του ενός 

εκατομμυρίου κρουσμάτων Covid-19. Οι 
γιατροί και οι νοσηλευτές απηύθυναν την 
εβδομάδα που μας πέρασε δραματική 
έκκληση σχετικά με τη δυνατότητα των 
ιταλικών νοσοκομείων να περιθάλψουν 
νέους ασθενείς με κορωνοϊό, υπογραμ-
μίζοντας πως «τα νοσοκομεία είναι στο 
χείλος της κατάρρευσης λόγω έλλειψης 
προσωπικού και κλινών». 

Ισπανία
Από τις 23 Νοεμβρίου, η χώρα θα 

ζητάει απ’ όσους φθάνουν αεροπορικώς 
από χώρες υψηλού κινδύνου μόλυνσης 
με Covid-19 να έχουν κάνει τεστ σε διά-
στημα 72 ωρών πριν από την άφιξή τους 
και να είναι αρνητικό. Η χώρα ξεπέρασε 
το όριο των 40.000 νεκρών.

Ουγγαρία
Μετά τη Γαλλία, την Αγγλία και άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, η Ουγγαρία επέβαλε 
κι αυτή την Τετάρτη μερικό lockdown, που 
πρόκειται να διαρκέσει τουλάχιστον 30 
ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύθηκαν 

οι συναθροίσεις, τα εστιατόρια κλείνουν, 
οι πολιτιστικές και οι ψυχαγωγικές εκδη-
λώσεις ματαιώνονται και η απαγόρευση 
της κυκλοφορίας επεκτείνεται.

Ελλάδα 
Ρεκόρ κρουσμάτων αλλά και θανάτων 

σημείωσε την περασμένη Πέμπτη η Ελ-
λάδα, αφού ανακοίνωσε 3.316 νέα κρού-
σματα του ιού στη χώρα και 50 νεκρούς. 

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, η Κυ-
βέρνηση αποφάσισε την αυστηροποίηση 
των μέτρων που αφορούν στις μετακι-
νήσεις των πολιτών, την τηλεργασία και 
την ατομική άθληση. Συγκεκριμένα, από 
την Παρασκευή τέθηκε σε όλη την επι-
κράτεια, από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το 
πρωί, περιορισμός των μετακινήσεων στις 
απολύτως αναγκαίες. Δηλαδή, αυστηρά 
και μόνο για λόγους εργασίας, υγείας και 
συνοδείας των κατοικίδιων ζώων κάθε 
νοικοκυριού και σε κοντινή απόσταση 
από την κατοικία. Σημειώνεται ότι, για 
το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εξα-
κολουθεί να απαιτείται η αποστολή sms 
προς το 13033, καθώς και η βεβαίωση 
εργαζομένου σε περίπτωση μετακίνησης 
για λόγους εργασίας.

ΠΟΥ: Ο ιός «δεν έχει
κουραστεί»

Οι πολίτες ενδέχεται να έχουν κουραστεί 
από τον κορωνοϊό, αλλά θα πρέπει να 
παραμείνουν σε εγρήγορση, τόνισε την 
Πέμπτη ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμρπεγέ-

σους, γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). «Μπορεί εμείς 
να έχουμε κουραστεί από τον covid-19, 
αλλά αυτός δεν έχει κουραστεί μ’ εμάς. Οι 
ευρωπαϊκές χώρες δυσκολεύονται, αλλά 
ο ιός δεν έχει αλλάξει σημαντικά, ούτε 
οι τρόποι περιορισμού του», πρόσθεσε 
ο Τέντρος μιλώντας στο Φόρουμ για την 
Ειρήνη στο Παρίσι.

Ακτίδα αισιοδοξίας
για το εμβόλιο

Στο μεταξύ, ακτίδα αισιοδοξίας αποτέ-
λεσε αυτήν τη βδομάδα η επισφράγιση της 
συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
με τις Pfizer/BioNTech για την προμήθεια 
300 εκατομμυρίων δόσεων του υποψή-
φιου εμβολίου τους κατά του Covid-19. 
Η συμφωνία προβλέπει ότι οι 27 χώρες 
θα αγοράσουν 200 εκατομμύρια δόσεις 
και έχουν επιλογή για την προμήθεια επι-
πλέον 100 εκατομμυρίων δόσεων, ενώ 
σύμφωνα με την Ευρωπαία Επίτροπο Υγεί-
ας,  Στέλλα Κυριακίδου, υπάρχει σχέδιο 
κατανομής των διαθέσιμων δόσεων με 
βάση τον πληθυσμό κάθε χώρας. Υπεν-
θυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
ήδη υπογράψει αντίστοιχες συμφωνίες 
με τις εταιρείες Astra Zeneca, Sanofi and 
Johnson & Johnson για τα πειραματικά 
τους εμβόλια και βρίσκεται σε συνομιλίες 
με τις Moderna, CureVac και Novavax 
για την εξασφάλιση και των δικών τους 
πειραματικών εμβολίων.

Πηγή: ΑΜΠΕ 
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Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΘΈΤΈΊ ΤΑ 
ΈΘΝΊΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΈΊ-
ΑΣ ΣΈ ΔΟΚΊΜΑΣΊΑ, ΑΝ ΚΑΊ 
Η ΈΝΊΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΈΛΠΊΔΩΝ, 
ΟΤΊ ΈΝΑ ΈΜΒΟΛΊΟ ΘΑ ΈΊΝΑΊ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΊΑΘΈΣΊΜΟ, ΈΦΈΡΈ 
ΚΑΠΟΊΑΝ ΑΊΣΊΟΔΟΞΊΑ ΣΤΟΥΣ 
ΠΟΛΊΤΈΣ ΚΑΊ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΊ-
ΣΤΗΡΊΑ



Ο κυπριακός καφές Χαραλάμπους δι-
ατίθεται στην Κύπρο εδώ και 77 χρόνια, 
γεγονός που τον καθιστά τον παλαιότερο 
κυπριακό καφέ. Μένοντας πιστός στο όραμα 
της ποιότητας, τις αξίες της παράδοσης και 
τη σημασία της κουλτούρας, ο κυπριακός 
καφές Χαραλάμπους παραμένει άρρηκτα 
δεμένος με τη σύγχρονη ζωή, ανανεώνεται 
και παρουσιάζει το νέο του πρόσωπο μέσα 
από τις νέες του συσκευασίες. Συσκευασίες 
που προστατεύουν τον καφέ, τον διατηρούν 
φρέσκο με αναλλοίωτο άρωμα και εκφρά-
ζουν απόλυτα το πνεύμα του παραδοσιακού 
κυπριακού καφέ, που παραμένει αναπό-
σπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, 
ταυτισμένος με τη φιλοξενία και τη συντροφιά 
της παρέας. Οι νέες συσκευασίες είναι ελκυ-

στικές στο μάτι και τονίζουν την απόλαυση 
του καφέ μέσα από το παραδοσιακό φλι-
τζανάκι, το οποίο είναι άμεσα συσχετισμένο 
με τη γεύση και το άρωμα του κυπριακού 
καφέ Χαραλάμπους, είναι αναγνωρίσιμο 
σε όλους και ξυπνά πολλές αναμνήσεις. 
Για να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο η 

άρρηκτη σχέση του κυπριακού καφέ με 
την παράδοση, σε όλες τις συσκευασίες 
κυριαρχεί το στοιχείο της λαϊκής τέχνης. 
Τιμώντας την κυπριακή παράδοση, ο σχε-
διασμός του πακέτου αντλεί έμπνευση από 
την αριστοτεχνική χειροτεχνία της Κύπρου. 
Το χρώμα που επιλέχθηκε για τον Κλασικό 
είναι το πράσινο, χρώμα που ξεχωρίζει στο 
ράφι και ταυτίζεται άμεσα με την εταιρεία. 
Για τον Μόκκα επιλέχθηκε το χρυσό χρώ-
μα, καθώς είναι ένας δυνατός καφές με 
ξεχωριστή γεύση,  ενώ για τον Ασημένιο, 
έναν πιο ελαφρύ καφέ, επιλέχθηκε το αση-
μένιο αντίστοιχα. Ο καφές Χαραλάμπους 
κυκλοφορεί σε 3 διαφορετικές επιλογές: 
κλασικός, ένα έντονα αρωματικό χαρμάνι 
από επιλεγμένες ποικιλίες καφέ Βραζι-

λίας με πλούσιο άρωμα, διαθέσιμος σε 
συσκευασίες 100γρ, 200γρ και 500γρ – 
ασημένιος, ένας παραδοσιακός καφές από 
ποικιλίες καφέ Βραζιλίας, από ελαφρύ σε 
ένταση χαρμάνι, διαθέσιμος σε συσκευα-
σίες 200γρ – μόκκα, ένας δυνατός καφές 
με πλούσιο άρωμα και έντονη γεύση, με 
χαρμάνι από ποικιλίες καφέ Βραζιλίας και 
Αιθιοπίας, διαθέσιμος σε συσκευασίες 
200γρ. και 500γρ. Η διαφοροποίηση 
στις συσκευασίες (κλασικός, ασημένιος, 
μόκκα) είναι πιο έντονη ώστε να μπορεί 
εύκολα ο καταναλωτής να ξεχωρίζει το 
κάθε χαρμάνι, χωρίς όμως να χάνεται η 
ταυτότητα του προϊόντος. Περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://
www.gcharalambous.com/our-story/. 

Η γκάμα των προϊόντων LIDL πλέον δεν βρίσκεται 
μόνο μέσα στα καταστήματα της εταιρείας αλλά ταξιδεύει 
στους δρόμους όλης της Κύπρου με το «Lidl Vantastic», το 
οποίο δημιουργήθηκε για να συναναστρέφεται, να 
σκορπά καλή διάθεση και να κερνά νοστιμιές από τις 
υπεραγορές Lidl. Το Lidl Vantastic ξεκίνησε το ταξίδι 
του από τα μέσα Σεπτεμβρίου, γεμάτο με νόστιμα γλυκά 
και έχει ήδη πραγματοποιήσει τις απολαυστικές του 
στάσεις σε πολλά σημεία της Κύπρου, για να  κεράσει 
φίλους, πελάτες και συνεργάτες!  Αφορμή γι’ αυτό το ταξίδι αποτελεί η συμπλήρωση 10 χρό-
νων από το άνοιγμα των πρώτων καταστημάτων Lidl στην Κύπρο.  Αν τύχει να βρεθείτε σε 
ένα από τα 18 κατάστημα Lidl την ημέρα που το επισκέπτεται το “Lidl Vantastic”, θα το δείτε 
σταθμευμένο κοντά στην είσοδο του καταστήματος, με τη δραστήρια ομάδα του να προσφέρει 
μοναδικά cup cake φτιαγμένα αποκλειστικά για την επέτειο της Lidl.  Όλη η διαδικασία 
γίνεται με μεγάλη προσοχή, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα προστασίας όπως 
ορίζονται από το Υπουργείο Υγείας. 

Προσμετρώντας τη μεγάλη απήχηση που 
έχουν τα Έξυπνα Σπίτια και την αυξημένη 
ζήτηση για εγκατάσταση της «έξυπνης» τε-
χνολογίας σε υφιστάμενα και νέα σπίτια, η 
NEDECO Electronics Ltd πραγματοποίησε 
τον Οκτώβριο εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα 
μέλη του Συνδέσμου Αδειούχων Εργοληπτών 
Ηλεκτρολόγων Κύπρου σε Λευκωσία και 
Πάφο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της NEDECO 
Electronics Ltd, Λουκιανός Ράφτης, παρουσίασε στα μέλη του ΣΕΗΚ το σύστημα αυτο-
ματισμού σπιτιού Cockpit, το οποίο εισήγαγε στην Κύπρο η NEDECO Electronics Ltd σε 
συνεργασία με την Cockpit Σλοβενίας, προτείνοντας στους Κύπριους έναν διαφορετικό 
τρόπο ζωής, πιο εύκολο και πιο ποιοτικό. Για τον σκοπό της παρουσίασης λήφθηκαν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, στη βάση των διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας για 
τον περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και 
εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό και εγκατάσταση του συστήματος Cockpit, ο κ. 
Ράφτης αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου συστήματος αυτοματισμού 
σπιτιού, τονίζοντας ότι χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία Z - Wave Plus που θεωρείται η 
κορυφαία σε τέτοιου είδους συστήματα. Επιπλέον, το γεγονός ότι για την εγκατάστασή του 
δεν χρειάζεται ειδική καλωδίωση ή κάποια άλλη πρόνοια, καθιστά το σύστημα ιδανικό 
τόσο για νέα όσο και για υφιστάμενα σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, αλλά και πιο 
οικονομικό σε σχέση με τα παραδοσιακά ενσύρματα συστήματα αυτοματισμού. Το σύστημα 
αποτελείται από μία πλειάδα λειτουργικών μονάδων και αισθητήρων, επιτρέποντας στον 
χρήστη να ελέγχει μέσα από την οθόνη του smart phone ή του tablet του, απ’ όπου και να 
βρίσκεται, τον οικιακό φωτισμό, τις ηλεκτρικές συσκευές, τον θερμοσίφωνα, τα ηλεκτρικά 
blinds, τις ηλεκτρικές γκαραζόπορτες, όπως επίσης κλιματιστικές μονάδες, αισθητήρες 
κίνησης –θερμοκρασίας– φωτισμού, θερμοστάτες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου 
κ.λp. καλύπτοντας έτσι όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου σπιτιού. Επίσης, το σύστημα 
έχει τη δυνατότητα να καταγράφει στοιχεία για τη χρήση της κάθε οικιακής συσκευής, 
παρέχοντας πληροφορίες στον χρήστη για την ενεργειακή κατανάλωση του σπιτιού του.

Το ανανεωμένο «Mall of Engomi»
θα γίνει ο απόλυτος προορισμός

H Atterbury Cyprus, με την εμπει-
ρία των ειδικών της, έχει αναλάβει την 
ανακατασκευή του «Mall of Engomi», 
με τις εργασίες να βρίσκονται σε προ-
χωρημένο στάδιο, με αναμενόμενη 
έναρξη λειτουργίας εντός της άνοιξης 
του 2021. Το γεγονός ότι η Έγκωμη 
θεωρείται μία κεντρική και περιζήτητη 
κατοικημένη περιοχή της Λευκωσίας 
και που επίσης φιλοξενεί κάποια από τα κύρια πανεπιστήμια του νησιού με πολλές 
φοιτητικές εστίες να βρίσκονται σε αρκετά κοντινή απόσταση, δίνει εξαιρετικές προ-
οπτικές στο εμπορικό κέντρο και στις επιχειρήσεις που θα φιλοξενήσει. Στο «Mall 
of Engomi» προγραμματίζεται να δοθεί μία συναρπαστική νέα πρόσοψη, προς τη 
Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου, με τα δύο καταστήματα Σκλαβενίτης και Superhome 
Center να παραμένουν ως έχουν, ενώ το υπόλοιπο κέντρο να αναδιαμορφώνεται 
εκ νέου, με έναν εντελώς νέο συνδυασμό καταστημάτων και χώρων εστίασης. Το 
ενδιαφέρον για ενοικίαση χώρου είναι έντονο, ειδικά από brands που επιθυμούν να 
εισέλθουν σε εμπορικό κέντρο για πρώτη φορά, και ιδιαίτερα στον τομέα της εστίασης. 
Ο Γενικός Διευθυντής της «GNOMI», Μάριος Ιωάννου, της διαφημιστικής εταιρείας 
που ανέλαβε την εκστρατεία επαναλανσαρίσματος του mall, δήλωσε: «Είμαστε πολύ 
χαρούμενοι που συμμετέχουμε σ’ αυτήν την εκστρατεία και μοιραζόμαστε το όραμα 
της Atterbury Cyprus, όσον αφορά τη διαφοροποίηση του mall, μετά την προσθήκη 
νέων καταστημάτων. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την ανακατασκευή του 
mall και για ευκαιρίες ενοικίασης, στο www.mallofengomi.com.

Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται ολοένα και περισσότερο 
ένα έντονο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές προς την παγκόσμια 
τάση της υγιεινής, την οποία προσπαθούν να ενσωματώνουν 
όσο περισσότερο μπορούν στην καθημερινότητά τους. Η εται-
ρεία GPM – Henkel Ltd., επιθυμώντας να ανταποκριθεί στις 
αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις των καταναλωτών, φέρνει 
στην κυπριακή αγορά ένα ακόμα καινοτόμο απορρυπαντικό για 
υγιεινή καθαριότητα στα ρούχα, με τη γνωστή ποιότητα Dixan. Το 
ολοκαίνουργιο Dixan Clean & Hygiene εγγυάται ρούχα καθαρά 
και απαλλαγμένα από επίμονους λεκέδες. Η πρωτοποριακή 
σύνθεση του νέου απορρυπαντικού διεισδύει σε βάθος στις 
ίνες των ρούχων, με αποτέλεσμα να απομακρύνει δραστικά τις 
ανεπιθύμητες ουσίες και τα σωματίδια, εξασφαλίζοντας βαθιά 
καθαριότητα. Παράλληλα, χάρη στην εξειδικευμένη του τεχνολογία, το νέο Dixan Clean 
& Hygiene δεσμεύει τα μόρια κακοσμίας και εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές, αφή-
νοντας ένα εξαιρετικό άρωμα που απελευθερώνεται σταδιακά, ακόμα και μέρες μετά την 
πλύση. Το νέο απορρυπαντικό Dixan αποτελεί την ιδανική λύση για το καταναλωτικό 
κοινό το οποίο επιθυμεί καθαρά και αστραφτερά ρούχα, γεμάτα λάμψη και φρεσκάδα 
και με ένα μοναδικό άρωμα, που διαρκεί μέχρι και την επόμενη πλύση των ρούχων. 
Η Henkel παρουσιάζοντας το Dixan Clean & Hygiene δείχνει ότι παραμένει σταθερά 
προσηλωμένη στην καινοτομία των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά, με στόχο να 
βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα ζωής των καταναλωτών.

Ανακαλύψτε το ολοκαίνουργιο Dixan Clean
& Hygiene για υγιεινή καθαριότητα!

NEDECO Electronics Ltd: Παρουσίαση για
τα Έξυπνα Σπίτια στα μέλη του ΣΕΗΚ

Στρατηγικής σημασίας τα δύο λατομεία
στην περιοχή Πυργών/Σταυροβουνίου

Σε ενημερωτική συνάντηση εκπρο-
σώπων του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Σκυροποιών με τον Υπουργό Γεωργίας, 
για διαφαινόμενες προσπάθειες παρεμπό-
δισης των εργασιών των δύο λατομείων, 
Σκύρα Λίμα Λτδ και Λατομείο Πυργών 
Λτδ, επαναβεβαιώθηκε η στρατηγικής 
σημασίας λειτουργία και απρόσκοπτη 
προμήθεια λατομικών υλικών στην οικο-
δομική βιομηχανία από τα λατομεία αδρανών υλικών του τόπου μας. Στη συνάντηση, 
οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Σκυροποιών τόνισαν την ανάγκη για 
συνέχιση της 60χρονης και 35χρονης λειτουργίας αντίστοιχα, των δύο λατομείων, 
αφού διαθέτουν τεράστια αποθέματα κατάλληλου πετρώματος για τις οικοδομικές 
ανάγκες του παρόντος και του μέλλοντος στον τόπο μας. Ο Υπουργός τοποθετήθηκε 
γραπτώς στην πολιτική του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος για ορθολογική αξιοποίηση των ορυκτών πόρων του τόπου, πάντα στο 
πλαίσιο εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας. Στην επιστολή αναφέρει επίσης ότι 
είναι περιβαλλοντικά προτιμότερο, η επάρκεια λατομικών υλικών να επιτυγχάνεται 
με αξιοποίηση των αποθεμάτων εντός και περιφερειακά των υφιστάμενων λατομικών 
ζωνών και όχι με αδειοδότηση νέων λατομείων σε παρθένες περιοχές. Τέλος, τονίζει 
ότι οποιεσδήποτε αναπτύξεις περιφερειακά και πλησίον των λατομικών ζωνών, οι 
οποίες δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με την επεξεργασία και χρήση των λατομικών 
υλικών, πρέπει να αποτρέπονται για να μη δημιουργούνται προβλήματα στην επέκταση 
των λατομικών ζωνών, αλλά και για λόγους ασφάλειας. Πάγια θέση του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Σκυροποιών είναι ότι, ως νησί η Κύπρος, με περιορισμένη πρόσβαση 
σε ορυκτούς πόρους, για να έχει βιώσιμη ανάπτυξη, επιβάλλεται όπως όλοι, μαζί το 
κράτος και η πολιτεία, να τους διαφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού!

Με έμφαση στις αξίες, 
το όραμα και τους στόχους 
κάθε Brand, Οργανισμού 
και Εταιρείας ξεχωριστά, η 
TBWA\Entelia ανακοίνω-
σε με ιδιαίτερη χαρά την 
έναρξη συνεργασίας της με 
τη Green Dot Cyprus και την 
Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου. Αξιοποι-
ώντας την πολύχρονη πείρα 
και γνώση στρατηγικής και 
επικοινωνιακής μεθοδολογίας της, ετοιμάζεται να δημιουργήσει σύγχρονες στρα-
τηγικές προώθησης των δύο Οργανισμών, κυρίως μέσω του Digital Marketing. Η 
συνεργασία αυτή φιλοδοξεί να συμβάλει στη μέγιστη προβολή της Green Dot Cyprus 
και της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου, πάντοτε με τα εξειδικευμένα τμήματα της Εταιρείας που 
προσφέρουν υπηρεσίες Brand Leadership, Media Buying & Planning, Digital & 
Social Media, Creative Production και Public Relations. Παραμένοντας αφοσιωμένη 
στις ξεκάθαρες στρατηγικές, το όραμα και τις ιδέες που ανατρέπουν τα δεδομένα της 
επικοινωνίας, η TBWA\Entelia ανήκει σ’ ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα 
παγκοσμίως δίκτυα, την TBWA, με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες, με 
350 γραφεία και 15 χιλιάδες ανθρώπους. Την ίδια στιγμή, έχοντας στον πυρήνα της 
το τρίπτυχο από τη Σύμβαση στην Ανατροπή και το Όραμα, κάθε πρόταση, στρατη-
γική και κίνησή της έχει ως φιλοσοφία, μεθοδολογία και πρακτική το Disruption 
(Διασάλευση/Ανατροπή) που ανατρέπει τον προκαθορισμένο τρόπο σκέψης, έχοντας 
ως δείκτη το όραμα για ένα μεγαλύτερο μερίδιο μέλλοντος!

 Μετά από δύο συνεχή χρόνια εντατικών ερευ-
νών και αναπτύξεων και κατόπιν υπεράριθμων 
εργαστηριακών δοκιμών, η FROU-FROU πέτυχε 
να δημιουργήσει το απόλυτο SUGARFREE μπι-
σκότο: το νέο επαναστατικό και μοναδικό σε γεύση 
μπισκότο DIGESTIVE Zer0% χωρίς ζάχαρη. Το 
νέο FROU FROU Digestive Zer0% χωρίς ζάχαρη 
προσφέρεται σε δυο συσκευασίες. Σε κυλινδρικό 
πακέτο των 240γρ. και σε πρακτικό μέγεθος mini 
σε σακουλάκι 65γρ., που διευκολύνει τον καταναλωτή να το μεταφέρει μαζί του όπου 
θέλει, εξ ου και χαρακτηρίστηκε «Take & Go», «πάρ’το και έφυγες». Για τη συσκευασία, 
η FROU-FROU επέλεξε στρατηγικά το λευκόχρυσο χρώμα για να τονίσει την ανώτερη 
ποιότητα και υψηλή αξία των προϊόντων, καθώς και την ουσιαστική διαφοροποίηση 
στη γευστική τους διάσταση από αλλά ανταγωνιστικά προϊόντα. Έχουν χαμηλότερες 
θερμίδες ανά μπισκότο και συνιστούν ένα τρόφιμο για μια προσεγμένη, σύγχρονη 
και πιο απαιτητική διατροφή. Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορούν να καταναλώνονται 
και από διαβητικούς. Η μεγάλη επιτυχία του όλου εγχειρήματος έγκειται στο ότι η 
FROU-FROU πέτυχε να αφαιρέσει από το μπισκότο τη ζάχαρη, κρατώντας όμως όλη 
τη γεύση, τα διατροφικά πλεονεκτήματα, το άρωμα και την υφή. Για την επίτευξη του 
στόχου αυτού, η επιστημονική ομάδα ανάπτυξης νέων προϊόντων της FROU-FROU 
συνεργάστηκε με ειδικό Άγγλο εμπειρογνώμονα για θέματα μπισκοτοποιίας. Στη νέα 
μοναδική συνταγή των FROU FROU DIGESTIVE Ζer0% έχει χρησιμοποιηθεί μια υπό 
παραλλαγή «κρυφή» και ξεχωριστή πρωτοποριακή διαδικασία, που αναπτύχθηκε 
κατά την παραγωγική διεργασία στο εργοστάσιο. Τα νέα FROU-FROU DIGESTIVE 
Zer0% είναι διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα λιανικής ανά το παγκύπριο. Κατά τους 
πρώτους 12 μήνες τα νέα μπισκότα θα διατίθενται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, 
ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε ένα ευρύτερο φάσμα καταναλωτών να τα απολαύσουν.

Στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των 
δύο Οργανισμών, πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου 2020, 
ο καθαρισμός της παραλίας του ΚΟΤ στη 
Λάρνακα από το Πανεπιστήμιο Central 
Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus) και 
το Leroy Merlin. Η ενέργεια αυτή είναι 
μέρος της γνωστής καμπάνιας ‘’Let’s do 
it Cyprus’’, η οποία αποτελεί ένα από τα 
πιο γνωστά προγράμματα εθελοντών που 
αφορούν το περιβάλλον στην Κύπρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Central 
Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus) αποτελεί τον ακαδημαϊκό συνεργάτη του εν 
λόγω προγράμματος εθελοντισμού. Στον καθαρισμό της παραλίας, κατά τη διάρκεια 
του οποίου τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα σχετικά με τον COVID-19, 
συμμετείχαν εθελοντές από το προσωπικό του Πανεπιστημίου Central Lancashire 
Cyprus (UCLan Cyprus) και της εταιρείας Leroy Merlin, καθώς και αριθμός φοιτητών 
του Πανεπιστημίου. Οι περίπου 30 συμμετέχοντες κατάφεραν να συλλέξουν 25 σα-
κούλες απορριμάτων και 10 σακούλες με ανακυκλώσιμα υλικά, δίνοντας μιαν ανάσα 
πνοής σε ένα από τα πιο γνωστά παραλιακά μέτωπα της πόλης της Λάρνακας. Οι δύο 
οργανισμοί, έντονα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα κοινωνικής προσφοράς, με την 
πρωτοβουλία αυτή στοχεύουν στη βελτίωση της εικόνας του παραλιακού μετώπου της 
Λάρνακας, αλλά και στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης του ευρύτερου 
κοινωνικού συνόλου. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα συγκαταλέγεται ανάμεσα σε 
μια σειρά από ενέργειες του Βρετανικού Πανεπιστημίου της Κύπρου, UCLan Cyprus 
και του Leroy Merli στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μετά την πρόσφατη 
υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης, ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί περαιτέρω 
ενέργειες, που θα πραγματοποιηθούν στο προσεχές μέλλον.

Συνεργασία της TBWA\Entelia με την Green Dot 
Cyprus και την Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου

Νέες συσκευασίες για τον κυπριακό καφέ Χαραλάμπους

Digestive Zer0 % χωρίς ζάχαρη
από τη FROU-FROU

Το εορταστικό ταξίδι του Lidl Vantastic 
συνεχίζεται!

Το bookfriends.com.cy, το μεγαλύτερο site με 
βιβλιοκριτικές αναγνωστών στην Κύπρο και την 
Ελλάδα, που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη 
του Public, κατέκτησε την πρώτη θέση στα Digital 
Communication Awards (DCA), στην κατηγορία 
Website (Corporate, Microsite, Career). Τα Digital 
Communication Awards, που φέτος διεξήχθησαν 
ψηφιακά, επιβραβεύουν από το 2011 πρωτοπόρες 
εταιρείες και επιτεύγματα που ξεχωρίζουν για τη δημιουργικότητά τους, τη στρατηγική, 
την καινοτομία, την εκτέλεση και υλοποίηση αλλά και για τα αποτελέσματά τους στον ψη-
φιακό κόσμο. Η διάκριση ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές από έναν αναγνωρισμένο 
θεσμό στην Ευρώπη, όπως είναι τα DCA, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι το bookfriends.
com.cy διαθέτει τα χαρακτηριστικά μίας κορυφαίας ιστοσελίδας: πρωτότυπη ιδέα, ωραίο 
σχεδιασμό, επιτυχημένη στρατηγική προσέγγιση και έξυπνη πλοήγηση. Έχοντας κατα-
κτήσει σε χρόνο ρεκόρ το σημαντικό ορόσημο των 45.000 βιβλιοκριτικών και με πάνω 
από 300.000 επισκέψεις και 160.000 μοναδικούς χρήστες στο πρώτο τρίμηνο της λει-
τουργίας του, το bookfriends αναγνωρίστηκε ως μία καινοτόμος πρωτοβουλία που θέτει 
νέα πρότυπα στην ψηφιακή επικοινωνία. Το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Website 
τοποθετεί το bookfriends.com.cy στα κορυφαία sites της Ευρώπης, επισφραγίζoντας 
ότι αποτελεί τη #1 πλατφόρμα σε χρηστικότητα και πληροφορία. Με 75 κατηγορίες 
βιβλίων, πάνω από 300.000 καταχωρημένα βιβλία, 105.000 συγγραφείς και 6.000 
εκδότες, το βραβευμένο πλέον bookfriends.com.cy αποτελεί έναν πρακτικό, εύχρηστο 
προορισμό, όπου οι αναγνώστες ενημερώνονται, ανταλλάσσουν προτάσεις και ιδέες 
ανάγνωσης, ενώ εκφράζουν την προσωπική τους άποψη σε σχέση με αγαπημένα βιβλία 
και συγγραφείς. Το διάβασμα είναι μια υπέροχη συνήθεια, ένας συναρπαστικός τρόπος 
ψυχαγωγίας, γνώσης και έμπνευσης. Και στο bookfriends συναντά την καλύτερη εκδοχή 
του, σε μια πλατφόρμα ανοιχτή για ενδιαφέρουσες συναντήσεις και γόνιμη επικοινωνία.

Πρώτη θέση για το Public με το bookfriends
στα Digital Communication Awards

Καθαρισμός της ακτογραμμής του ΚΟΤ στη 
Λάρνακα από UCLan Cyprus και το Leroy Merlin

Της Κυριακής

8μένουμεασφαλείς
staysafe 26μένουμεασφαλείς

staysafe

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγρα-
ψαν την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 
2020, η εταιρεία Medochemie και 
η Φαρμακευτική Σχολή του Πανε-
πιστημίου Λευκωσίας, με στόχο την 
από κοινού προώθηση της έρευνας. 
Το μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους 
της Medochemie, οι Δρ  Δάφνη Πίττα 
και Δρ Χριστάκης Σεργίδης και εκ 
μέρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, οι Δρ Φίλιππος Πουγιούτας και Δρ Χρίστος 
Πέτρου. Το Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη φιλοξενία και 
ανταλλαγή ερευνητών, φοιτητών και προσωπικού, την ανάπτυξη και συμμετοχή σε 
κοινά ερευνητικά  προγράμματα, την υλοποίηση ερευνητικών έργων κοινού ενδια-
φέροντος, καθώς και την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και δραστηριοτήτων, 
προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας. Όπως δήλωσε ο Διευθυντής Έρευνας και 
Καινοτομίας της εταιρείας Medochemie, Δρ Χριστάκης Σεργίδης, το μνημόνιο είναι 
υψίστης σημασίας για την Κύπρο, καθώς γεφυρώνει τη συνεργασία, μεταξύ της ακα-
δημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του τόπου, με την κυπριακή βιομηχανία. Η 
ενεργοποίηση του μνημονίου αυτού θα συμβάλει τα μέγιστα στον στρατηγικό στόχο  
της Medochemie, να ανεβάσει την Κύπρο στο σκαλοπάτι της παγκόσμιας καινοτομίας 
στον  τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής καινοτόμων φαρμακευτικών 
σκευασμάτων. Παράλληλα, υπέδειξε ότι με το σημερινό μνημόνιο το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας και η Medochemie ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη φαρμάκων με 
μεθόδους, φιλικές προς το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας πράσινη χημεία.  Ταυτόχρονα 
οι ασθενείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα  θεραπευτικά σκευάσματα, 
τα οποία προσφέρουν την ευκαιρία για καλύτερη ποιότητα ζωής.

Μνημόνιο Συνεργασίας Medochemie – 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας στον τομέα της Υγείας

15.11.2020



Με ελπίδα και αισιοδοξία υποδεχόμαστε το 
νέο έτος φορώντας το γούρι του Αντικαρκινικού 
Συνδέσμου Κύπρου. Το βραχιόλι είναι κατα-
σκευασμένο με ασήμι 925° και είναι διαθέσιμο 
σε κόκκινο και μαύρο λουράκι. Η εισφορά των 
€20 βοηθά στην ενίσχυση των δωρεάν υπηρε-
σιών Ανακουφιστικής Φροντίδας που προσφέ-
ρει ο Σύνδεσμος προς χιλιάδες καρκινοπαθείς 
συνανθρώπους μας και τις οικογένειές τους 
κάθε χρόνο. Το γούρι διατίθεται σε όλα τα κατά 
τόπους γραφεία του Αντικαρκινικού Συνδέσμου 
Κύπρου και στο e-shop, στην ιστοσελίδα www.
anticancersociety.org.cy. Περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες στα τηλέφωνα 
22446222 (Λευκωσία), 25372990 (Λεμεσός), 24654921 (Λάρνακα), 26947923 
(Πάφος), 23731110 (Αμμόχωστος).

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Μαρνέρου Άννα: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 
Γ΄ 209 (δίπλα από Shoebox και Pizza 
Hut), Πάνω Λακατάμεια, τηλ.: 22721727, 
22721711. 
Δημητρίου Αναστασία: Κωνσταντινου-
πόλεως 76 Α (500 μέτρα από το φώτα 
Γάλλου πρέσβη, απέναντι από το γυμνάσιο 
Κωνσταντινουπόλεως), Στρόβολος, τηλ.: 
22250085, 22261656. 
Χαραλάμπους -  Γιάλλουρου Ξένια: Λεωφ. 
Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Δοϊράνης 1 
(κάτω από κλινική «Αγγελή»), Λευκωσία, 
τηλ.: 22374939, 22877694. 
Φλιός Κωνσταντίνος - Αγαθόνικος: Λυκα-
βηττού 9ΑΒ, Αρχάγγελος (100μ. από τον 
φούρνο Χρυσοβάλαντου), Λακατάμεια, τηλ.: 
22383838, 96171370. 
Μαυρομμάτη Λένα (Χρυσταλλένη): Λεωφ. 
Ακροπόλεως 68 (μεταξύ Marks and 
Spencer’s και εκκλησίας Αγίου Δημητρίου, 
δίπλα από Astro Bank), Στρόβολος, τηλ.: 
22424233, 22321267. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Δημητρίου Μάριος: Πέτρου Τσίρου 71Γ 
(πλησίον Fisco Lotus Plaza), Λεμεσός, τηλ.: 

25339191, 25103783. 
Χριστοφόρου Ηρακλής: Λεωφ. Μακαρίου 
ΙΙΙ 187 (πλησίον φώτων ΑΡΙΕΛ, έναντι 
Burger King), Λεμεσός, τηλ.: 25374444, 
99090920. 
Πετρίδης Μιχαήλ: Λεωφ. Μακαρίου Γ’, 23 
(φώτα FOUI), Λεμεσός, τηλ.: 25363655, 
99461515. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Σεβέρης Μάριος: Παύλου Βαλδασερίδη 
8 (πλησίον CARREFOUR), Λάρνακα, τηλ.: 
24639410, 24662497.
Ραμίρεζ Λύδια: Λεωφ. Παπανικολή 31Α 
(δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης), Λάρνακα, 
τηλ.: 24634390, 96323458. 

ΠΑΦΌΣ 
Ηλιάδη Μάχη: Ανεξαρτησίας 11 & Επτανή-
σου 1 (δίπλα από Τεχνική Σχολή), Πάφος, 
τηλ.: 26941100, 26944544. 

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ
Κιαγιάς Γιώργος: Σωτήρας 6Α (πλησίον Κλι-
νικής «Λητώ»), Παραλίμνι, τηλ.: 23827020, 
23744353. 

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Ουρολόγος: Αχιλλέας Κορέλλης, τηλ. 99562642

Ιατροί

 ΖΗΤΌΥΝΤΑΊ
ΖΗΤΕΊΤΑΊ δικηγόρος σε δικηγορικό γραφείο στη Λάρνακα με διεθνή πελατεία. Απαιτούμενα προ-
σόντα: Εγγεγραμμένος δικηγόρος στην Κύπρο με τουλάχιστον 3 χρόνια δικαστηριακή πείρα, άριστη 
γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικού υπολογιστή, ευχάριστη προσωπικότητα, 
οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. Μισθός αναλόγως προσόντων. Οι ενδιαφερόμενοι/νες 
παρακαλούνται να αποστέλλουν βιογραφικό και αν είναι δυνατό συστατικές επιστολές στο  e-mail: 
c.a.theodoulou@cytanet.com.cy ή στο φαξ 24623215. Πληροφορίες στο τηλ.: 24656318 (κ. 
Μυρούλα Γεωργίου). Υπάρχει θέση και για Ασκούμενη/Ασκούμενο.

Μικρές Αγγελίες 

Η Europa Donna Κύπρου ανακοινώνει τη σύγκληση της 
Ετήσιας Παγκύπριας Γενικής της Συνέλευσης, την Τετάρτη, 2 
Δεκεμβρίου2020 και ώρα 4.00μ.μ. Λόγω των περιοριστικών 
μέτρων που εφαρμόζονται εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, 
η Συνέλευση θα διεξαχθεί διαδικτυακά, μέσω του προγράμματος 
Zoom. Τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στη διάρκεια της Συνέ-
λευσης είναι: Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης, Έγκριση πρακτικών 
προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 23/11/2019, 
Λογοδοσία από την Πρόεδρο του Συνδέσμου Στέλλα Μάστορα για 
τα πεπραγμένα της περιόδου «Ιανουάριος -Δεκέμβριος 2019» 
και ενημέρωση για τον προγραμματισμό της περιόδου 2020– 
2021, Λογοδοσία από την Ταμία του Συνδέσμου Αριάνα Παπαδοπούλου για τους 
λογαριασμούς του έτους 2019 και κατάθεση της Έκθεσης Ελεγκτών από την KPMG 
και Άλλα θέματα. Τα μέλη του συνδέσμου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν δια-
δικτυακά τη Γενική Συνέλευση παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 
22490849, προκειμένου να τους κοινοποιηθεί έγκαιρα ο κωδικός συμμετοχής στη 
Συνέλευση και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης 23/11/2019.  

Πρωτότυπο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο 
Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, το οποίο 
λειτουργεί ως Νοσοκομείο Αναφοράς.

Προσωπικό του Νοσοκομείου στέλνει το δικό 
του αισιόδοξο μήνυμα μιας και βρισκόμαστε 
λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, με το 
στόλισμα ενός πρωτότυπου χριστουγεννιάτικου 
δέντρου, με ηλεκτρικά είδη.

Το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου στις 
11 Νοεμβρίου συμπλήρωσε 8 μήνες από την 
πρώτη ημέρα που λειτούργησε ως Νοσοκομείο 
Αναφοράς.

Κλήρωση λαχείου
Η κλήρωση του λαχείου του Ταμείου 

Ευημερίας της Στέγης «Νέα Ελεούσα», με 
αρ. άδειας του Υπουργείου Οικονομικών 
Α/Α:77/2019, που ήταν προγραμματισμένη 
να γίνει στις 16/10/2020 και αναβλήθηκε 
λόγω της πανδημίας του Covid-19, θα γίνει 
στις 16/12/2020.

Ακύρωση εκδήλωσης
Ο Δήμος Αμμοχώστου ανακοινώνει ότι, 

παρ’ όλες τις ενέργειές του για πραγμα-
τοποίηση της ειρηνικής πορείας προς το 
Οδόφραγμα Δερύνειας σήμερα Κυριακή, 
15 Νοεμβρίου 2020, στη 1.00μ.μ., για τις 
απαράδεκτες και προκλητικές ενέργειες 
της Άγκυρας, στην Αμμόχωστο, δεν κατέ-
στη εφικτή η εξασφάλιση ειδικής άδειας, 
λόγω της σοβαρότητας της πανδημίας στο 
νησί μας, με αποτέλεσμα η εκδήλωση να 
ακυρωθεί.

Δήμος Αθηένου
Ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει ότι, από 

σήμερα Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2020 
και κάθε Κυριακή, το Πράσινο σημείο θα 
είναι ανοικτό για εξυπηρέτηση του κοινού 
από τις 9.00π.μ. – 3.00μ.μ.

Δήμος Λάρνακας
Το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου 

Λάρνακας πληροφορεί το κοινό ότι αύριο 
Δευτέρα, 16 – 20/11/2020, θα πραγματο-
ποιούνται εργασίες καθαρισμού από χόρτα 
σε πεζοδρόμια, δρόμους και παγκέτα στη 
Λεωφόρο Φανερωμένης, από τον ιερό ναό 
Παναγίας Φανερωμένης μέχρι τον κυκλικό 
κόμβο Cineplex, στην ευρύτερη περιοχή 
γύρω από την πολυκατοικία Παυλήμπεη 
στον δρόμο Λάρνακας – Λεμεσού, στον 
Κυβερνητικό Οικισμό Μακαρίου Γ’ και 
μπροστά από το Αρχαίο Υδραγωγείο 
Καμαρών .

Ετήσια Παγκύπρια Γενική Συνέλευση
Europa Donna Κύπρου (2020)

Χριστουγεννιάτικο δέντρο
στο Νοσοκομείο Αναφοράς

Εκδήλωση μνήμης προς τον Κοντεάτη, 
με πανελλήνια εμβέλεια, ποιητή, αγωνιστή 
και δημοσιογράφο, Τεύκρον Ανθία, πραγ-
ματοποιήθηκε στην αυλή του «Σπιτιού της 
Κοντέας» στη Λάρνακα, με την ευκαιρία 
του μνημοσύνου του (8 Νοεμβρίου 1968). 
Διοργανωτές της εκδήλωσης ήταν το Κοι-
νοτικό Συμβούλιο Κοντέας και ο Θεατρικός 
Όμιλος Κοντεατών και Φίλων «Τέρψις». 

Εκδήλωση μνήμης για τον Τεύκρον Ανθία

Ο Κυπριακός Οργανισμός 
Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) 
ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν 
οι πληρωμές στους δικαιούχους 
του Εθνικού Προγράμματος 
Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα για το οικονομικό έτος 2020,συνολικού ύψους 
€4.646.000. Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης  περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:  
Προώθηση οίνων, Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων, Πράσινος Τρύγος, 
Επενδύσεις στον τομέα του οίνου και Καινοτομία στον τομέα του οίνου. Με την κα-
ταβολή του ποσού των €4.646.000στους δικαιούχους, εκταμιεύθηκε το 100% του 
κονδυλίου που είχε εγκριθεί από την Ε.Ε. για την Κύπρο. Η χρηματοδότηση προήλθε 
100% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα Aεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου έχουν 
κερδίσει τη Διαπίστευση Υγείας Αεροδρομίου 
από το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων (ACI 
World). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αξιολογεί 
τα υγειονομικά μέτρα και τα πρωτόκολλα που 
εφαρμόζονται στα αεροδρόμια, ιδιαίτερα μετά 
την πανδημία του Covid-19. Ανάμεσα στα άλλα, 
αξιολογούνται ο καθαρισμός και η απολύμανση 
στο αεροδρόμιο, η φυσική  αποστασιοποίηση των 
επιβατών (όπου αυτή είναι εφικτή), η προστασία 
του προσωπικού, η διαμόρφωση των χώρων, 
η επικοινωνία προς το επιβατικό κοινό κ.λπ. Ο 
Γενικός Διευθυντής του ACI World, Luis Felipe 
de Oliveira, επιβεβαίωσε ότι τα δύο αεροδρόμια της Κύπρου λειτουργούν σύμφωνα 
με τα πρωτόκολλα που ορίζονται στις οδηγίες επανεκκίνησης.  Από την πλευρά της, η 
Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια της Hermes Airports, Ελένη Καλογήρου, δήλωσε 
πως «τα αεροδρόμια είναι ένα ζωτικό κομμάτι της αεροπορικής βιομηχανίας και η 
συγκεκριμένη διάκριση, μέσα από το πρόγραμμα του ACI, φανερώνει τη δέσμευσή 
μας στην εφαρμογή των μέτρων, τα οποία βοηθούν στην αποκατάσταση της εμπιστο-
σύνης των επιβατών. Η Διαπίστευση Υγείας Αεροδρομίου είναι μια επιβεβαίωση 
ότι όλα τα μέτρα που εφαρμόζουμε στα αεροδρόμιά μας βρίσκονται στην κορυφή 
των διεθνών προτύπων».

Πιστό στη σημαντική αποστολή του, να 
συμβάλει στο έργο της Πολιτείας, παρέχοντας 
βοήθεια σε υπουργεία, φορείς και Aρχές στη 
μάχη ενάντια στον Covid-19, το #SupportCΥ 
προσφέρει προστατευτικές μάσκες μιας χρήσης, 
σε οργανισμούς που στηρίζουν συνανθρώπους 
μας. Υπηρετώντας ύψιστες αξίες όπως η αλλη-
λεγγύη, η συνεργασία και το ενδιαφέρον για 
τον Άνθρωπο, το #SupportCΥ παρέδωσε τις 
μάσκες στους πιο κάτω: Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου (για Κέντρο Ανακουφιστικής 
Φροντίδας «Αροδαφνούσα»), Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων, Οργάνωση Παραπλη-
γικών Κύπρου, Αντιαναιμικό Σύνδεσμο Κύπρου (Κέντρα Θαλασσαιμίας), Παγκύπριο 
Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο μια Ευχή», Σύνδεσμο κατά Πλάκας Σκλήρυνσης, Δήμο Λεμε-
σού, Δήμο Μέσα Γειτονιάς και Κοινοτικό Συμβούλιο Κυπερούντας. Οι μάσκες μιας 
χρήσης αγοράστηκαν από την Τράπεζα Κύπρου, UNICARS, Procopiou MediShop, 
Mangas Home Improvement και ArnoldDigitalPrinters, μέλη του #SupportCY. Το  
Δίκτυο Υποστήριξης #SupportCΥ, το οποίο απαριθμεί πλέον 84 μέλη, δημιουργή-
θηκε σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό 
REACTION. Δίπλα του βρίσκονται επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
οργανωμένα σύνολα, σε μια προσπάθεια υποστήριξης της κυπριακής κοινωνίας και 
των συνανθρώπων μας, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ενάντια στον Covid-19.  
Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν, μπορούν να αποταθούν στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση supportcy@bankofcyprus.com, να αναφέρουν τα βασικά στοιχεία 
της προσφοράς τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Καταβολή Ενίσχυσης από τον ΚΟΑΠ

Τα Aεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου απέσπασαν 
τη Διαπίστευση Υγείας Αεροδρομίου 

Το #SupportCΥσυνεχίζει σταθερά
τη στήριξη στους συνανθρώπους μας

Γούρι 2021 Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου

Της Κυριακής

27μένουμεασφαλείς
staysafe

Κατά τη διάρκεια σεμνής τελετής,  
που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 
6 Νοεμβρίου 2020, στο Προεδρικό 
Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, υπουργών, βουλευτών και 
άλλων επισήμων, ο Σύνδεσμος «Μωρά 
Θαύματα» παρέδωσε στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας ένα υπερσύγχρονο 
ασθενοφόρο ειδικά διαμορφωμένο 
για πρόωρα, νεογνά με προβλήματα 
υγείας, παιδιά και εγκύους, αξίας 300.000 ευρώ.Το ασθενοφόρο είναι ένα από τα 
πλέον σύγχρονα και τεχνολογικά αναβαθμισμένα ασθενοφόρα που υπάρχουν στην 
Ευρώπη, καθώς είναι καινούριας γενιάς και πιστοποιημένο με βάση το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο των ασθενοφόρων ΕΝ1789. Σχεδιάστηκε από την εταιρία Ambuline με την 
υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων Κύπρου, έτσι ώστε να είναι εργονομικό, 
ευρύχωρο και να παρέχει τη δυνατότητα στο προσωπικό να εργάζεται με ασφάλεια, 
αποτελεσματικότητα, άνεση και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, που μπορεί να 
επικρατούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του ασθενούς. Το συγκεκριμένο ασθενο-
φόρο με τον εξοπλισμό και την τεχνολογία που διαθέτει, θα παρέχει εξειδικευμένη και 
υψηλής ποιότητας φροντίδα σε όλα τα νεογέννητα, παιδιά και  εγκύους (επίτοκες) της 
Κύπρου. Σε χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τις ευγνώμονες 
ευχαριστίες της Πολιτείας και των πολιτών στην Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του 
Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα», όχι μόνο για την αγορά του ασθενοφόρου, αλλά ιδιαί-
τερα για τη συνολική δραστηριότητα που αναπτύσσουν. Ανέφερε επίσης ότι μελετάται 
διεξοδικά η βέλτιστη αναβάθμιση και επέκταση, το συντομότερο δυνατό, της Μονάδας 
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου. Στον δικό της χαιρετι-
σμό η Πρόεδρος του Συνδέσμου, Έλενα Μεγαλέμου Τριανταφυλλίδου, αναφέρθηκε 
στη στενή συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα» 
και ότι ένας μεγάλος στόχος έγινε πραγματικότητα. Τόνισε πως η 6η Νοεμβρίου του 
2020 είναι ένας σημαντικός σταθμός στην πορεία του Συνδέσμου και ότι από δω και 
στο εξής τα «Μωρά Θαύματα» θα μεταφέρονται με ασφάλεια από και προς τις ειδικές 
Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας του Νοσοκομείου Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ στη Λευκωσία 
και του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Ευχαρίστησε τον ΟΠΑΠ Κύπρου για την 
ευγενή χορηγία των 100.000 ευρώ, όπως και τον κόσμο για τις εισφορές και την αγάπη 
του στον Σύνδεσμο. Τέλος ευχαρίστησε όλους τους φορείς του κράτους που στηρί-
ζουν το όραμα του Συνδέσμου, που είναι η αναβάθμιση και επέκταση της Μονάδας 
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Βιντεογραφημένη παρέμβαση στην τελετή έκανε και η 
Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης , Στέλλα Κυριακίδου, ως γιαγιά πρόωρου μωρού και 
πρώην Πρόεδρος του Συνδέσμου «Μωρά Θαύματα», ευχαριστώντας την Πρόεδρο και 
τα μέλη του Δ.Σ. για την επίτευξη του μεγάλου στόχου. Στη συνέχεια απηύθυνε σύντομο 
χαιρετισμό ο κ. Δημήτρης Αλετράρης, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ Κύπρου, ως 
μέγας χορηγός της αγοράς του νεογνολογικού και παιδιατρικού ασθενοφόρου. Κατά 
τη διάρκεια της τελετής τηρήθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού. 

Ο Σύνδεσμος «Μωρά Θαύματα»
δωρίζει στο κράτος το πρώτο Νεογνολογικό

& Παιδιατρικό Ασθενοφόρο 

15.11.2020

JENINSEN LTD
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1508482
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 9 November 2020. The Liquidator is Mary Georgiou of 
Markou Drakou 5, 2012 Nicosia, Strovolos, Cyprus.

Dated this 9th day of November 2020
Mary Georgiou

✚ ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
O πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και αδελφός 

ΜΑΡΊΌΣ ΘΕΌΔΩΡΌΥ
(INTERNATIONAL)

από το Πισσούρι, κάτοικος Λεμεσού
 

απεβίωσε την Πέμπτη, 12/11/2020, σε ηλικία 86 ετών.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη, 18/11/2020, στη Λεμεσό, σε στενό οικογενειακό κύκλο, τηρουμένων όλων των μέτρων κατά της πανδημίας.
Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητηρίους επισκέψεις.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Αγγελική Θεοδώρου

Παιδιά: Λιάκος - Πωλέτ Θεοδώρου
Χαρά - Νίκος Πανέρας

Εγγόνια: Μάριος και Γιάννης Θεοδώρου
Αγγελική και Ανδρέας Πανέρας
Αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνια, παρακαλούμε να γίνονται ονομαστικές ηλεκτρονικές εισφορές στον Σύνδεσμο «ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ».
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: ΙΒΑΝ  CY04 0020 0106 0000 0005 0205 8000



ΝΊΚΟΣ ΓΕΩΡΓΊΟΥ*

Ο παράγοντας αποχή είχε κατα-
λυτική συμβολή στις τελευταίες 
εκλογικές αναμετρήσεις. Στο 

ερώτημα, όμως, γιατί ο εκλογέας απέχει, 
η απάντηση δεν είναι μονοδιάστατη. Οι 
λόγοι μπορεί να είναι κοινωνικοοικο-
νομικοί, θεσμικοί, να σχετίζονται με τη 
σημασία της αναμέτρησης, μέχρι και 
με την ημέρα και ώρα της διεξαγωγής 
των εκλογών. 

Είναι συγκλίνουσα άποψη, ωστόσο, 
ότι τα φαινόμενα διαφθοράς προκαλούν 
κρίση εμπιστοσύνης προς την πολιτι-
κή, τους θεσμούς και τα πρόσωπα, 
αυξάνοντας τα ποσοστά αποχής. Εάν 
προσθέσουμε στην εξίσωση την παρά-
μετρο Covid-19 και μαζί τους κανόνες 
κοινωνικής αποστασιοποίησης, τον φόβο 
και την ανασφάλεια που νιώθουν οι 
πολίτες και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομά-
δες, τότε είναι σαφές πως το πρόβλημα 
διογκώνεται ακόμη περισσότερο. 

Συνεπώς, τα νέα δεδομένα επιβάλλουν 
να σκεφτούμε νέους, δημιουργικούς 
τρόπους, ώστε να καταστήσουμε τη 
συμμετοχική διαδικασία ευκολότερη 
και ασφαλέστερη. Στο τραπέζι πρέπει να 
μπουν νέες ιδέες, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ελέγ-

χου και μείωσης της διαφθοράς, πέρα 
από την ενδυνάμωση του νομοθετικού 
πλαισίου, είναι η συμμετοχή στα κοινά 
και όχι η απαξίωση της πολιτικής και 
των κέντρων λήψης αποφάσεων. 

Σε πρώτο στάδιο μπορούμε να διε-
ρευνήσουμε την πιθανότητα υιοθέτησης 
της επιστολικής και πρόωρης ψήφου, 
κατόπιν μελέτης και διαβούλευσης και 
με τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλίδες 
και νομοθετικές ρυθμίσεις. Παράλληλα, 
να αρχίσουμε τη συζήτηση για εφαρ-
μογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
στο μέλλον. 

Ασφαλώς, χρειάζεται μελέτη, σωστή 
αξιολόγηση και αξιοποίηση εμπειρογνω-
μόνων. Πάνω απ’ όλα όμως χρειάζεται 
καλή θέληση και διάθεση για αλλαγή. 
Πρόκειται, άλλωστε, για μέτρα που εφαρ-
μόζονται ήδη σε αρκετές χώρες, όπως 
για παράδειγμα οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, 
η Αυστρία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η 
Νορβηγία, η Ελβετία, η Γαλλία και η 
Γερμανία.

Η επιστολική ψήφος, αντί της 
αυτοπρόσωπης προσέλευσης στην 
κάλπη προβλέπει εναλλακτική άσκηση 
των εκλογικών δικαιωμάτων, μέσω 
επιστολής ή άλλων τεχνολογικών 
μέσων. Προσφέρει την ευκαιρία σε 
απόδημους, άτομα με αναπηρίες και 
ψηφοφόρους που για διάφορους λό-

γους αδυνατούν να προσέλθουν στις 
κάλπες, να συμμετέχουν στην εκλογική 
διαδικασία. Η πρόωρη ψηφοφορία, η 
οποία φέτος στις ΗΠΑ καταρρίπτει όλα 
τα ρεκόρ συμμετοχής, προσφέρει το 
δικαίωμα στους πολίτες να ψηφίσουν 
νωρίτερα και εντός συγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος. Στην παρούσα 
συγκυρία παρέχει, ακόμη, την ευκαι-
ρία στους ψηφοφόρους να αποφύ-
γουν τον συνωστισμό την ημέρα των 
εκλογών, μεσούσης της πανδημίας 
του κορωνοϊού.

Στις ΗΠΑ, πάντως, για τις Προεδρικές 
Εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ψήφισαν 
σχεδόν 70 εκατομμύρια πολίτες μέσω της 
επιστολικής ή της πρόωρης ψήφου, ενώ 
το 2016 συμμετείχαν στη διαδικασία εκ 
των προτέρων, διά ζώσης ή επιστολικά, 
57 εκατομμύρια Αμερικανοί.

Ας ανοίξει η συζήτηση, λοιπόν. Πρό-
κειται για μια μεταρρύθμιση που θα 
βοηθήσει τους πολίτες, το πολιτικό σύ-
στημα και κατ’ επέκτασιν τη Δημοκρατία 
μας. Η κατάσταση, όπως διαμορφώνεται 
δεν επιτρέπει εφησυχασμό, η ανάγκη 
για κάθαρση είναι πιο επιτακτική από 
ποτέ άλλοτε. Η συμμετοχή στις εκλογικές 
διαδικασίες είναι αυτή που μπορεί να 
οδηγήσει μπροστά τον τόπο.

*Επαρχιακός Γραμματέας ΔΗΣΥ Αμμοχώ-
στου, Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας

Η Δερύνεια ως ακριτική τοπική 
Αρχή ασφυκτιά οικιστικά, αφού 
δεν διαθέτει αρκετή οικιστική 

περιοχή και γι’ αυτό προτείνουμε λύσεις 
που να αναπτερώνουν το πεσμένο ηθικό 
των δημοτών μας. Οι τοπικές Αρχές, ως ο 
κατεξοχήν θεσμός που βρίσκεται στη βάση 
της πολιτικής πυραμίδας και πιο κοντά στον 
πολίτη, διατηρούν άμεση επαφή μαζί του 
προσπαθώντας να εφαρμόσουν μια πιο 
αποτελεσματική πολιτική, όσον αφορά τα 
αιτήματα των πολιτών, σύμφωνα με τα ευ-
ρωπαϊκά πρότυπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχει θέσει ως στόχο μέσα από το νέο δημοσι-
ονομικό πλαίσιο 2021-2027 να στηρίξει τις 
απομακρυσμένες, απομονωμένες και υπο-
ανάπτυκτες περιοχές.  Με αυτό το σκεπτικό, 
η νεκρή ζώνη στην Κύπρο θα μπορούσε 
να αξιοποιηθεί, όχι μόνο για ανάπτυξη και 
αναζωογόνηση, αλλά και για την προώθηση 
τοπικών και εθνικών πρωτοβουλιών, που 
να προβάλλουν την ειρηνική συνύπαρξη 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Ο ημικατεχόμενος Δήμος Δερύνειας 
επενδύει στην ανάγκη στέγασης των νέων 
ζευγαριών. Εφόσον διαθέτει περιορισμέ-
να δημοτικά όρια και κατόπιν αρκετών 
προσπαθειών και διαβουλεύσεων με το 
Υπουργείο Εσωτερικών, ο Δήμος Δερύ-

νειας έχει χαρακτηριστεί ολόκληρος ως 
ακριτική περιοχή. Αυτό συνεπάγεται και 
αξιοποίηση κονδυλίων και χορηγιών, μέσα 
από το νέο απλοποιημένο και στοχευμένο 
στεγαστικό σχέδιο για τις ακριτικές πε-
ριοχές. Το σχέδιο αυτό, που αφορά την 
απόκτηση πρώτης κατοικίας, καλύπτει 
χορηγία μεταξύ 20 και 40 χιλιάδων ευρώ.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Δερύνειας 
έχει αναγνωρίσει την ανάγκη αξιοποίησης 
της νεκρής ζώνης. Η νεκρή ζώνη είναι η 
περιοχή, η οποία έχει παραχωρηθεί από 
την Κυπριακή Δημοκρατία στην Ειρηνευτι-
κή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών για την 
εκπλήρωση των όρων εντολής της, όπως 
αυτοί απορρέουν από το ψήφισμα 186 του 
1964. Η περιοχή της νεκρής ζώνης μπορεί 
να αξιοποιηθεί,  για οικιστικούς, αθλητικούς, 
πολιτιστικούς, γεωργικούς και επενδυτικούς 
σκοπούς. Γι’ αυτή λοιπόν την ανάγκη αξιο-
ποίησης της νεκρής ζώνης αποταθήκαμε στα 
Ηνωμένα Έθνη και σ’ όλα τα εμπλεκόμενα 
Υπουργεία και αρμόδιους φορείς, οι οποίοι 
επικρότησαν την προσπάθειά μας, παρά τα 
προσκόμματα και τα εμπόδια που θέτει ο 
τουρκικός στρατός κατοχής. 

Για να ζωντανέψουμε λοιπόν τη νεκρή 
ζώνη, θα πρέπει να ωθήσουμε την ανά-
πτυξη, τόσο εντός, όσο και πλησίον αυτής.  
Η νεκρή ζώνη μπορεί να αποτελέσει την 
απαρχή της προώθησης μέτρων οικοδό-
μησης εμπιστοσύνης, αλληλοβοήθειας και 
αλληλεγγύης μεταξύ των δύο κοινοτήτων. 
Ως αποτέλεσμα των ενεργειών μας, η νεκρή 
ζώνη μπορεί, παρά τις δύσκολες περιστάσεις, 
να αποτελέσει το πρώτο βήμα για μετατροπή 

της από γκρίζα σε μια ζωντανή ζώνη, μια 
περιοχή όπου θα δραστηριοποιούνται, θα 
δημιουργούν και θα συνυπάρχουν οι δύο 
κοινότητες μέχρι την οριστική επίλυση του 
κυπριακού ζητήματος.

Επιπρόσθετα, η  αναζωογόνηση της 
νεκρής ζώνης μπορεί να φέρει τις δύο 
κοινότητες πιο κοντά, κάτι που αποτελεί 
στόχο τόσο των Ηνωμένων Εθνών όσο και 
ξένων αντιπροσωπιών στην Κύπρο.  Αξιο-
ποιώντας έτσι την ευκαιρία που μας δίδεται 
για είσοδο στη νεκρή ζώνη, για γεωργικούς 
κυρίως σκοπούς, ευελπιστούμε ότι θα μας 
επιτραπεί και η οικιστική ανάπτυξη, στέλ-
νοντας έτσι το μήνυμα ότι η νεκρή ζώνη 
ζωντανεύει και μας φέρνει πιο κοντά στην 
κατεχόμενη γη και θάλασσά μας.

Οι ακριτικές περιοχές βιώνουν καθημε-
ρινά τον πόνο της προσφυγιάς, αλλά και τις 
δυσκολίες των κατοίκων τους. Δεν παύουμε 
όμως ποτέ να δείχνουμε τον επιθυμητό 
δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι 
δύο ηγέτες για επανέναρξη του διαλόγου και 
των διαπραγματεύσεων.  Αυτός ο δρόμος 
δεν θα πρέπει να είναι ούτε μονόδρομος, 
αλλά ούτε δρόμος χωρίς επιστροφή.  Θα 
πρέπει να είναι ο δρόμος, που ως πρώτο 
βήμα θα δίνει ζωή στη νεκρή ζώνη και θα 
χαράσσει την πορεία προς την επανένωση 
του νησιού. Ο δρόμος, παρόλο που είναι 
μακρύς και δύσβατος, όλο και κάπου θα 
μας οδηγήσει.  Φτάνει να υπάρχει όραμα, 
θέληση και βούληση, για να φτάσουμε στον 
τελικό μας προορισμό και να αποφύγουμε 
το τραγικό αδιέξοδο.

*Δήμαρχος Δερύνειας 

ΕΛΕΝΑ ΛΥΜΠΟΥΡΉ*

Ξαφνικά, κάποιοι θυμήθηκαν τις 
εκποιήσεις και την προστασία των 
πολιτών. Προφανώς, γιατί πλησι-

άζουν οι  βουλευτικές εκλογές. Τις τελευ-
ταίες εβδομάδες επανέρχεται το θέμα στο 
προσκήνιο με αφορμή τη συζήτηση στη 
Βουλή σχετικών προτάσεων νόμου από 
κόμματα για την αναστολή τους, ενόψει 
της δύσκολης οικονομικής κατάστασης 
που διέρχεται η πατρίδα μας, λόγω και 
της πανδημίας του κορωνοϊού. Η ΕΔΕΚ 
κατέθεσε την πρόταση από τις 17 Μαρτί-
ου 2020, αλλά τώρα θα συζητηθεί, αφού 
με παρόμοια πρόταση ακολούθησαν και 
άλλα κόμματα. Η επαναφορά του θέμα-
τος στο προσκήνιο δίνει την ευκαιρία να 
αποκατασταθεί η πραγματικότητα αναφο-
ρικά με αυτό το σοβαρό θέμα, για να μην 
παραπληροφορούνται οι πολίτες. Σε μια 
περίοδο δικαιολογημένης αγανάκτησης 
των πολιτών, ο λαϊκισμός, απ’όπου κι εάν 
προέρχεται, πρέπει να αντιμετωπίζεται με 
επιχειρήματα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία.

Το κοινό μέτωπο του Υπουργείου Οι-
κονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας και 
του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών, ως 
γνωστόν τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ των 
εκποιήσεων, προβάλλοντας σε απόλυτο 
συντονισμό ότι σε περίπτωση αναστολής 
των εκποιήσεων:

• Κινδυνεύει η αξιοπιστία του τραπε-
ζικού μας συστήματος,

• παραβιάζονται οι ευρωπαϊκές οδη-
γίες, και

• στηρίζουμε τους στρατηγικούς κα-
κοπληρωτές.

Επιπρόσθετα προβάλλεται το επιχείρημα 
ότι τα ακίνητα που εκποιούνται δεν είναι 
πρώτη κατοικία. Αφορούν ενυπόθηκες 
εγγυήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων 
(ΜΕΔ), που χρονολογούνται πριν από την 
πανδημία του κορωνοϊού.

Δεν αμφισβητούμε ότι υπάρχουν στρα-
τηγικοί κακοπληρωτές. Όμως η πλειοψη-

φία των δανειοληπτών που αδυνατούν να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους είναι 
θύματα της πολιτικής που ακολούθησαν 
οι παραπάνω φορείς, οι οποίοι είναι και 
οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για:

• Την παραχώρηση δανείων χωρίς 
αντικειμενική έρευνα δυνατοτήτων απο-
πληρωμής από τον δανειολήπτη.

• Την κλοπή σε βάρος των πολιτών 
στο Χρηματιστήριο το 1999-2001.

• Την απάτη των αξιογράφων.
• Την ασυδοσία των τραπεζιτών που 

οδήγησε στο κούρεμα των καταθέσεων,  
στην οικονομική κρίση και την ανεργία 
που ακολούθησε.

Οι παραπάνω φορείς δεν άσκησαν τον 
αναγκαίο εποπτικό έλεγχο στον τραπεζι-
κό τομέα. Αντίθετα, κάλυπταν με ευθύνη 
κυρίως των κομμάτων που κυβερνούσαν 
την ασυδοσία των τραπεζιτών σε βάρος 
των πολιτών. Κανένας από αυτούς δεν 
πλήρωσε. Πλήρωσαν μόνον οι πολίτες.

Την ίδια στιγμή προτάσεις της ΕΔΕΚ 
που θα βοηθούσαν στην αναδιάρθρωση 
των δανείων και στη μείωση των ΜΕΔ, 
επειδή θα μείωναν το φαγοπότι σε βάρος 
των πολιτών, δεν έγιναν αποδεκτές, όπως:

• Ο δανειολήπτης να μπορεί να αγορά-
σει το δάνειό του σε τιμή πολύ υψηλότερη 
από αυτήν που η τράπεζα το πωλεί στις 
Εταιρείες Αγοράς Πιστώσεων.

• Για σκοπούς αναδιάρθρωσης αλλά 
και εκποίησης η αξία του ακινήτου να 
είναι αυτή με βάση την οποία έγινε το 
αρχικό δάνειο. Αξία την οποία καθόρισαν 
οι εκτιμητές της τράπεζας. Σήμερα λαμ-
βάνεται υπόψη η νέα χαμηλότερη τιμή 
που καθορίζουν εν πολλοίς και πάλι οι 
εκτιμητές της τράπεζας;

• Σε περίπτωση προσφυγής στους 
εγγυητές το διεκδικούμενο ποσό να κα-
τανέμεται ισόποσα σε όλους και μόνο σε 
αυτό που θα επιλέξει η τράπεζα.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι με διάφορες δικαι-
ολογίες οδηγούν σε εκποίηση και την πρώτη 
κατοικία πολιτών που δυστυχώς δεν έχουν την 
οικονομική δυνατότητα να έχουν μια ισχυρή 

νομική υποστήριξη και είναι ιδιοκτήτες ενός 
προνομιακού ακινήτου. Αναφέραμε πολλές 
τέτοιες περιπτώσεις. Ποιος ενδιαφέρθηκε; 
Ποιανού ίδρωσε το αφτί του;

Τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία 
σήμερα διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους για 
να προστατεύσουν δήθεν τους πολίτες από 
τις εκποιήσεις, τι έπραξαν την ώρα που 
λαμβάνονταν οι αποφάσεις; Την ώρα που 
οι πολίτες ήθελαν πραγματική προστασία;

Όταν στις 20 Νοεμβρίου 2008 στη 
Βουλή η ΕΔΕΚ ζητούσε ενίσχυση του 
εποπτικού ελέγχου στις τράπεζες για να 
σταματήσει η ασυδοσία των τραπεζιτών 
και να μην κινδυνεύσει η κυπριακή οι-
κονομία, ποια ήταν η θέση τους;

Στις 16 Μαρτίου 2013 στη συνεδρίαση 
του Εθνικού Συμβουλίου για το θέμα του 
κουρέματος, ποια πρόταση κατέθεσαν για 
αποφυγή του; ΜΟΝΟ η ΕΔΕΚ κατέθεσε 
πρόταση: «Αντί για κούρεμα, το συγκεκρι-
μένο ποσό να ληφθεί από τους καταθέτες 
με τη μορφή δανεισμού με αντάλλαγμα 
δεκαετές κρατικό ομόλογο με επιτόκιο 
1%-1,5%».  Η πρόταση,  φυσικά, απορρί-
φθηκε απ’ όλους τους παρευρισκομένους.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2014 τον νόμο 
για τις εκποιήσεις τον ψήφισαν ΔΗΣΥ, 
ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ. Η ΕΔΕΚ τον καταψήφισε.

Τον Ιούνιο του 2018 η πρόταση της 
ΕΔΕΚ για αναστολή των εκποιήσεων σε 
περίπτωση που ο δανειολήπτης διαφωνεί 
με τις υπερχρεώσεις των τραπεζών και 
προσφεύγει σε ένδικα μέσα, η εκποίηση 
να αναστέλλεται μέχρι την έκδοση της 
απόφασης του δικαστηρίου, καταψηφίστη-
κε από την πλειοψηφία των βουλευτών.

Όταν η ΕΔΕΚ με την παρουσία της ανέ-
στελλε άδικες εκποιήσεις σε βάρος πολιτών, 
η Βουλή ψήφιζε την ηλεκτρονική εκποίηση.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν, οφεί-
λουν όμως και να αναγνωρίζουν την κρίσιμη 
στιγμή ποιοι ήσαν πραγματικά δίπλα τους.  
Η εκ των υστέρων προσπάθεια συγκάλυψης 
ευθυνών αποτελεί φτηνή δικαιολογία.

*Κοινοβουλευτική Συνεργάτις,
Μέλος Κ.Ε. Κ.Σ. ΕΔΕΚ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΑΚΟΣ* 

Πρέπει να τεθεί μια ισχυρή βάση 
διαλόγου με δομημένες διαπραγ-
ματεύσεις,  που να δημιουργούν 

ελπίδα στον προσφυγικό κόσμο για εξεύ-
ρεση βιώσιμης και λειτουργικής λύσης 
το συντομότερο δυνατό. Πρέπει άμεσα 
να φύγει από το τραπέζι η πρόταση που 
θέτουν η Τουρκία και οι Τουρκοκύπριοι 

για λύση δύο κρατών ή λύση συνομοσπον-
δίας. Πρέπει άμεσα να σταματήσει ο λόγος 
της διχόνοιας και της αντιπαράθεσης στο 
εσωτερικό μέτωπο. Τώρα είναι η ώρα 
που με τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα, 
λαός και πολιτική ηγεσία θα πρέπει να 
στηρίξουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
στη δύσκολη προσπάθεια που καταβάλλει.    

Για μας τους πρόσφυγες το εδαφικό, οι 
εγγυήσεις, η  ασφάλεια και η άμεση  από-
συρση των τουρκικών στρατευμάτων είναι  

ζωτικής σημασίας, αλλά, το κυριότερο θέμα, 
είναι η ομοσπονδιακή   διακυβέρνηση  να 
έχει ένα   λειτουργικό σύστημα, ούτως ώστε  
το κράτος να λειτουργήσει, χωρίς χαλαρή 
ομοσπονδία με επιπρόσθετες εξουσίες στα 
συνιστώντα κρατίδια. Εάν οι διαπραγματεύ-
σεις καταλήξουν σε τέτοιου είδους λύση, 
οι  συνέπειες θα είναι τεράστιες. 

Επίσης, τον  προσφυγικό κόσμο μας 
ικανοποιεί μόνο μια λειτουργική και βιώ-
σιμη λύση να προασπίζει τα δικαιώματα 

των προσφύγων, ως προς την περιου-
σία, αλλά και τα υπόλοιπα ανθρώπινα 
δικαιώματά τους, εμμένοντας στην κα-
τοχύρωση όλων των δικαιωμάτων, που 
απολαμβάνουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να 
επιμείνει στην εξασφάλιση της ξεκάθα-
ρης και αδιαμφισβήτητης συνέχειας του 
κράτους μας, πράγμα το οποίο θα είναι 
προς το συμφέρον όλων των Κυπρίων. 
Τέλος, σε αυτές τις κρίσιμες  ώρες είναι 

επιβεβλημένη η σύνεση, η υπευθυνότητα 
και η αυτοσυγκράτηση.     

Για μένα, ένα από τα πιο σημαντικά 
θέματα, που είναι και ζωτικής σημασίας,  
είναι το σύστημα της κεντρικής διοίκησης. 
Το εφιαλτικό σενάριο το οποίο με φοβίζει  
είναι εάν η κεντρική κυβέρνηση καταρ-
ρεύσει ή δεν λειτουργήσει το σύστημα από 
υπαιτιότητα της Τουρκίας, τότε εξ ορισμού 
το κράτος θα διαλυθεί σε δύο αυτόνομες 
διοικήσεις, ουσιαστικά δύο ξεχωριστές 

περιοχές και εφόσον δεν γίνουν ούτε  οι 
παραχωρήσεις από την Τουρκία, τότε δεν 
θα υπάρχει τρόπος να επανέλθουμε στην 
προηγούμενη κατάσταση. 

Δεδομένου ότι έχουμε πικρή εμπειρία 
από τον τρόπο με τον οποίον Ευρωπαίοι 
αξιωματούχοι έχουν συμπεριφερθεί κατά 
τη διάρκεια που η χώρα αντιμετώπιζε οι-
κονομικές δυσκολίες, ποιος  μας  εγγυάται 
ότι  δεν θα επαναληφθεί;  
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Είναι εκβιασμός η απαίτηση του 
ΔΗ.ΚΟ. και του λαού για έλεγχο;

Ο εκβιασμός είναι ένα εργαλείο, 
που το χρησιμοποιεί κάποιος 
για να πετύχει ένα ανήθικο, ή 

παράνομο στόχο ή για να αναγκάσει 
κάποιον να αποδεχτεί κάτι που είναι 
αντίθετο με το καλό του συνόλου. Εί-
ναι η χρήση απειλής προκειμένου να 
εξαναγκαστεί κάποιος σε πράξη, που 
ωφελεί αυτόν που ασκεί την απειλή.

Με δεδομένο λοιπόν αυτόν τον ορι-
σμό για τον εκβιασμό, καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι ο Νικόλας Παπαδό-
πουλος και το ΔΗ.ΚΟ. δεν ασκούν κα-
νέναν εκβιασμό, αλλά απλώς θέτουν 
ως προϋπόθεση μια λαϊκή απαίτηση, 
για να ψηφίσουν τον προϋπολογισμό 
του κράτους. Και αυτή η προϋπόθεση 
είναι η έντονη απαίτηση της τεράστι-
ας πλειοψηφίας του κυπριακού λαού. 
Διαφωνούν μόνο οι πολύ φανατικοί 
οπαδοί του Νίκου Αναστασιάδη και 
του ΔΗ.ΣΥ.

Το ΔΗ.ΚΟ. δεν θέτει την προϋπόθε-
ση, που κάποιοι ονομάζουν εκβιασμό, 
ούτε για να πετύχει έναν ανήθικο και 
παράνομο στόχο, ούτε για να αναγκάσει 
κάποιον να αποδεχτεί κάτι, που είναι 
αντίθετο με το καλό του συνόλου. Δεν 
χρησιμοποιεί αυτήν την προϋπόθεση 
ή απειλή, προκειμένου να εξαναγκάσει 
την Κυβέρνηση σε πράξη που ωφελεί 
το ΔΗ.ΚΟ. ή τον Νικόλα Παπαδόπου-
λο και όχι το δημόσιο συμφέρον. Ζητά 
απλώς εφαρμογή μιας πρόνοιας του 

Συντάγματος.
‘Ενας δημοσιογράφος σε άρθρο του 

(και όχι σε παραπολιτικό σχόλιο), διακη-
ρύσσει πως «δεν ανεχόμαστε πολιτικούς 
ηγέτες να χρησιμοποιούν την ανάγκη 
κάθαρσης για μικροπολιτικά οφέλη».

Το ΔΗ.ΚΟ. δεν χρησιμοποιεί την 
ανάγκη για κάθαρση για δικό του όφε-
λος. Το ΔΗ.ΚΟ. ζητά την κάθαρση και 
προσπαθεί να πείσει την Κυβέρνηση 
να αποδεχτεί τον έλεγχο, έστω κι αν 
θέτει την προϋπόθεση καταψήφισης 
του προϋπολογισμού. Γιατί άραγε η 
Κυβέρνηση επιμένει να μην αποδέ-
χεται τη διενέργεια έρευνας από την 
Ελεγκτική Υπηρεσία  για κάθαρση, 
έστω κι αν με την άρνησή της κιν-
δυνεύει  το κράτος να μείνει χωρίς 
προϋπολογισμό; Και τι μικροπολιτικό 
όφελος θα κερδίσει το ΔΗ.ΚΟ., αν η 
κυβέρνηση επιμένει στην άρνησή 
της; Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, κ.  
δημοσιογράφε, δεν λέει «πως αν δεν 
γίνει το δικό του, θα καταψηφίσει τον 
προϋπολογισμό». Το ΔΗ.ΚΟ. θα κα-
ταψηφίσει τον προϋπολογισμό, μόνο 
αν η κυβέρνηση αρνείται να δώσει τα 
στοιχεία των πολιτογραφήσεων στον 
Γ.Ε. για έλεγχο. Γιατί άραγε αυτό το 
πείσμα της Κυβέρνησης; 

Η ενέργεια του ΔΗ.ΚΟ., κύριε δη-
μοσιογράφε, δεν «πάει πολύ πίσω την 
οικονομία, δεν παραλύει τον δημόσιο 
τομέα και δεν επηρεάζει χιλιάδες αν-
θρώπους». Αυτά όλα που λες, θα γί-
νουν από την αδικαιολόγητη άρνηση 
της Κυβέρνησης να δεχτεί τον έλεγχο 
που απαιτεί η τεράστια πλειοψηφία 
του λαού.

Ποιος, αλήθεια, θέλει «να γίνει το 
δικό του», όπως αποφαίνεται ο  δημο-
σιογράφος; Ο Νικόλας Παπαδόπου-

λος, που επιμένει και απαιτεί να γίνει 
ο έλεγχος των πολιτογραφήσεων από 
την Ελεγκτική Υπηρεσία,  ή ο Προέδρος 
Αναστασιάδης και η κυβέρνηση του 
ΔΗΣΥ, που φοβάται τον έλεγχο; 

Όμως, υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο, 
που αποδεικνύει ότι ο Νικόλας Παπα-
δόπουλος δεν εκβιάζει, ούτε μπορεί να 
εκβιάσει: Το ΔΗ.ΚΟ. διαθέτει αυτήν τη 
στιγμή μόνο 7 βουλευτές. Επομένως, 
δεν μπορεί μόνο του να καταψηφίσει 
τον προϋπολογισμό. Χρειάζονται ακό-
μα 21 ψήφοι για την καταψήφιση. Θα 
είναι μήπως εκβιαστής η πλειοψηφία 
της Βουλής, αν καταψηφίσει τον προ-
ϋπολογισμό; 

Το συμπέρασμα είναι ότι ο Νικό-
λας Παπαδόπουλος και το ΔΗ.ΚΟ. 
διακινδυνεύουν την αξιοπιστία τους. 
Αλλά επιμένουν, επειδή αυτή είναι η 
απαίτηση του λαού, επειδή ξέρουν 
ότι ο έλεγχος είναι προς το δημόσιο 
συμφέρον και όχι προς το συμφέρον 
του ΔΗ.ΚΟ.

Η άρνηση του ελέγχου ποιων το συμ-
φέρον εξυπηρετεί; Φυσικά εκείνων που 
φοβούνται τον έλεγχο. Το θέμα είναι 
πολύ απλό. Γιατί κάποιοι προσπαθούν 
να το κάμουν περίπλοκο θέμα πείσμα-
τος, συμφερόντων μικροπολιτικής και 
οικονομική οπισθοδρόμηση;

Είναι τόσο απλό. Αν δεν έχει  κάτι 
να κρύψει, αν δεν φοβάται  τον έλεγχο, 
πρέπει η Κυβέρνηση να δώσει αντί-
γραφα των φακέλων στην Ελεγκτική 
Υπηρεσία.  Το αντίθετο είναι απλώς 
γινάτι, που έχει τους λόγους του. Και 
ο κάθε πολίτης αντιλαμβάνεται εύκολα 
αυτούς τους λόγους. Κι ας λέει ο ΠτΔ 
ότι θα εξαγγείλει μέτρα για πάταξη της 
διαφθοράς. Ο σωστός έλεγχος πρέπει 
να είναι το πρώτο μέτρο.

Ο προσφυγικός κόσμος αναμένει από τον ΠτΔ καθαρή λύση για το Κυπριακό

ΠΕΤΡΟΣ Θ. 
ΠΑΝΤΕΛΊΔΉΣ
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ΑΝΤΡΟΣ 
Γ. ΚΑΡΑΓΊΑΝΝΉΣ*



Οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες της Αμερικής έχουν ολοκλη-
ρωθεί και έχουν καταδείξει τον 

νικητή, αν και αυτό αμφισβητείται από τον 
Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος προφανώς θα 
προχωρήσει – και έχει ήδη προχωρήσει 
σε αρκετές περιπτώσεις – σε δικαστική 
αμφισβήτηση του αποτελέσματος. Ένα 
αποτέλεσμα, όμως, που καθ’ ομολογουμέ-
νως έχει αναδείξει τον Τζο Μπάιντεν ως 
τον 46ο εκλεγμένο Πρόεδρο των ΗΠΑ, 
με σημαντικές πρωτιές και εν μέσω πρω-
τοφανών καταστάσεων, λόγω της κρίσης 
της πανδημίας του νέου κορωνοϊού. Η 
προσέλευση στις κάλπες οριοθετεί και 
τη σημαντική αξία που είχαν αυτές οι 
εκλογές, ενώ έχουν παρατηρηθεί τα 
υψηλότερα ποσοστά ψήφων για πρώτη 
φόρα και στους δύο υποψηφίους, με τη 
διαφορά να κυμαίνεται στα περίπου τέσ-
σερα εκατομμύρια ψήφων μεταξύ των δυο 
υποψηφίων. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει 

μια βαθιά διχασμένη Αμερική, η οποία 
πρέπει τώρα, υπό τη νέα ηγεσία της, να 
προχωρήσει σε ενοποιητικά βήματα και 
πολιτικές, κάτι το οποίο έχει ήδη δηλώσει 
ο εκλεγμένος Πρόεδρος Μπάιντεν.

Οι επιπτώσεις του αποτελέσματος των 
αμερικανικών εκλογών προφανώς δεν 
αφορούν μόνο το εσωτερικό της χώρας. Ο 
αντίκτυπός τους, ως συνήθως, επηρεάζει 
κατά το μάλλον ή ήττον την παγκόσμια 
τάξη πραγμάτων. Ο ρόλος των ΗΠΑ πα-
ραμένει, ενδεχομένως όσο ποτέ άλλοτε, 
καθοριστικός στη διαμόρφωση των διεθνών 
γεωπολιτικών τάσεων. Οι πολιτικές του 
Τραμπ την παρελθούσα τετραετία κατέδει-
ξαν μιαν αποστασιοποίηση από διάφορα 
μέτωπα και πρωτίστως οδήγησαν σε μια 
μονομέρεια όσον αφορούσε τη στάση των 
ΗΠΑ σε σχέση με παγκόσμια ζητήματα, 
όπως για παράδειγμα την αντιμετώπιση 
της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, την 
απόσυρση από τη Συμφωνία του Παρισιού 
για τις κλιματικές αλλαγές, την απόσυρση 
από την συμφωνία για τον περιορισμό 
των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν, 
τον έντονο προστατευτισμό απέναντι στην 
Κίνα κ.ο.κ. Η λίστα είναι μακρά για να κα-
ταδείξει τη φιλοσοφία που ακολούθησε η 
πολιτική του Τραμπ σε σχέση με τη διεθνή 
συμμετοχή των ΗΠΑ.

Αλλαγή πολιτικής
Από την άλλη, οι προεκλογικές δε-

σμεύσεις του Μπάιντεν δείχνουν μια 
διαφορετική προσέγγιση, που θα δού-
με να ακολουθείται με την ανάληψη της 
εξουσίας από τη διακυβέρνησή του. Αν 
και η γενική μεταστροφή σε συνθήκες 
πολυμέρειας στις διεθνείς σχέσεις των 
ΗΠΑ ενδεχομένως να μην είναι καταφα-
νής από τις πρώτες στιγμές της εξουσίας 
του, ο Μπάιντεν έχει δεσμευτεί για την 
επανένταξη των ΗΠΑ στο σύστημα του 
Παρισιού για τις κλιματικές αλλαγές, στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στη 
συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, εφό-
σον φυσικά το Ιράν τηρήσει τις υποχρε-
ώσεις του στη βάση της συμφωνίας. Οι 
εκτιμήσεις μάλιστα αναφέρουν ότι ειδικά 
σε σχέση με τα πρώτα δυο ζητήματα – της 
Συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές και 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – ο 
Μπάιντεν ήδη προσανατολίζεται σε άμεση 
έκδοση διαταγμάτων, που δεν απαιτούν 
έγκριση από το Κογκρέσο για υλοποίησή 
τους. Στο επίπεδο του ΝΑΤΟ ενδέχεται 
επίσης να υπάρξει διαφοροποίηση της 
πολιτικής του Τραμπ που εξέφραζε έντονη 
κριτική για τις αμυντικές δαπάνες των 
μελών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. 
Ήδη, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών 

δήλωσε ότι δεν εκτιμά ότι οι αμυντικές 
δαπάνες των χωρών του ΝΑΤΟ θα απο-
τελέσουν το επίκεντρο της πολιτικής του 
εκλεγμένου Πρόεδρου σε σχέση με το 
ΝΑΤΟ, όπως αποτέλεσαν επί Τραμπ.

Επί θεμάτων οικονομίας, οι πολιτικές 
Τραμπ – Μπάιντεν διαφέρουν ουσιωδώς. 
Αν και επί διακυβέρνησης Τραμπ οι ΗΠΑ 
ανέκαμψαν οικονομικά, ειδικά πριν από την 
πανδημία, μετά τον Μάρτιο παρατηρήθηκε 
ραγδαία πτώση στους πλείστους δείκτες της 
οικονομίας, οι οποίοι βελτιώθηκαν όμως το 
καλοκαίρι και στις αρχές του φθινοπώρου, 
πρωτίστως για τον λόγο ότι δεν υπήρξε κα-
θολικό lockdown στις ΗΠΑ, όπως συνέβη 
και συμβαίνει στην Ευρώπη, κυρίως λόγω 
του δεύτερου κύματος του Covid-19. Ο 
Μπάιντεν υποστηρίζει μια εκ διαμέτρου 
αντίθετη αντιμετώπιση του κορωνοϊού σε 
σχέση με αυτήν του Τραμπ, προτάσσοντας 
την αντιμετώπιση της πανδημίας έναντι της 
διατήρησης του ανοίγματος των επιχειρή-
σεων που πρεσβεύει ο Τραμπ.

Σε καθαρά οικονομικούς όρους, ο Μπάι-
ντεν θα ακολουθήσει εκ της ιδεολογίας των 
Δημοκρατικών πιο προοδευτικές πολιτικές, 
δηλώνοντας προεκλογικά ότι θα αναπτύξει 
περαιτέρω το δημόσιο σύστημα υγείας, θα 
προχωρήσει σε αύξηση του κατώτατου 
μισθού, απαγόρευση της κατασκευής και 

διάθεσης επιθετικών ατομικών όπλων και 
επενδύσεις σε πιο καθαρές μορφές ενέρ-
γειας στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που 
αφορούν στη Συμφωνία του Παρισιού 
για τις κλιματικές αλλαγές, μεταξύ άλλων.

Τεράστιες προκλήσεις
Ενδεχομένως, όμως, ο Μπάιντεν να 

αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις που 
δεν εξαρτώνται από τις πολιτικές που θα 
ακολουθήσει. Πρωτίστως, η μεγαλύτερη 
πρόκληση είναι να υπάρξει μια ομαλή 
μετάβαση στην εξουσία από τον Τραμπ 
στον Μπάιντεν. Πρέπει να θεωρούμε δε-
δομένο το ότι ο Τραμπ δεν θα παραδώσει 
χωρίς μάχη την εξουσία και αυτό δεν 
αφορά τους συνειρμούς που κάποιοι 
αντιλαμβάνονται σε σχέση με την προ-
ώθηση βίαιης αντίδρασης όσον αφορά 
τα αποτελέσματα των αμερικανικών 
εκλογών. Το γεγονός ότι ο Τραμπ κέρ-
δισε σε μεγάλο αριθμό πολιτειών και το 
ότι το αποτέλεσμα, ούτως ή άλλως, είναι 
περίπου οριακό, δίνει ένα διαφορετικό 
νόημα στο ποιο ακριβώς ήταν το στοίχημα 
της εκστρατείας των Δημοκρατικών. Η 
εκθρόνιση του Τραμπ δεν ήταν τόσο εύκο-
λη, αφού ο Τραμπ κατάφερε να κερδίσει 
τους μισούς σχεδόν Αμερικανούς πολίτες 
παρόλη την, όπως διαφαινόταν από τις 

δημοσκοπήσεις – που ειρήσθω εν παρό-
δω έπεσαν ξανά έξω – μαζική προέλαση 
του «μπλε κύματος» των Δημοκρατικών. 
Ένα τέτοιο κύμα λειτούργησε υπέρ του 
Μπάιντεν σε σχέση με τις επιστολικές 
ψήφους, πλείστες εκ των οποίων αμφι-
σβητεί πλέον ο Τραμπ. Ο εξωσυστημικός 
Τραμπ κατάφερε να διεκδικεί επί ίσοις 
όροις την επανεκλογή του, την ίδια στιγμή 
που ο Μπάιντεν με την ήπια στάση του 
έπεισε τους μισούς συν Αμερικανούς να 
τον εκλέξουν εις αντικατάστασιν του νυν 
Πρόεδρου των ΗΠΑ. Αν το παράδειγμα 
του Μπιλ Κλίντον το 1992  που νίκησε 
τον Μπους μπορεί να αποτελεί μέτρο 
σύγκρισης, τότε μπορούμε κάλλιστα να 
καταλήξουμε ότι η ροή των ανέμων έχει 
αλλάξει έκτοτε σε διάφορους τομείς: αν 
ο άνεμος για τον Κλίντον ήταν ούριος 
τότε, σήμερα ο άνεμος είναι ανάπρυμος 
για τον Μπάιντεν, ο οποίος καλείται να 
αντιμετωπίσει τις τεράστιες προκλήσεις 
που δημιουργήθηκαν από τις πολιτικές 
του Τραμπ, αλλά και από το αποτέλεσμα 
των αμερικανικών εκλογών του 2020. 

*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

Ο χαρακτηρισμός είναι πολύ βαρύς, 
αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ηπιότε-
ρος για όσους στην κάθε περίπτωση 

αποενοχοποιούν την Τουρκία και ενοχοποιούν 
με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τη δική μας 
πλευρά.Όσοι λοιπόν δεν αντιλαμβάνονται ότι 
σκοπός της Τουρκίας είναι η με κάθε τρόπο 
επανάκτηση και ο ολοκληρωτικός έλεγχος 
της Κύπρου και ο εξανδραποδισμός του Κυ-
πριακού Ελληνισμού, ναι, είναι στην ουσία 
και στην πράξη φερέφωνα της Τουρκίας, η 
οποία τις προθέσεις της όχι μόνον ουδέποτε 
απέκρυψε, αλλά με μεθοδικότητα σταδιακά 
υλοποιεί Μερικοί ισχυρίζονται ότι, δήθεν, η 
Τουρκία προχωρεί στη δημιουργία νέων 
τετελεσμένων όταν δεν διεξάγονται συνομιλίες/
διαπραγματεύσεις. Στην πραγματικότητα, για 
τέσσερεις και πλέον δεκαετίες μόνον «κου-
βέντες του καφενείου» διεξήγοντο, όπως τις 
περιέγραψε χαρακτηριστικά ο Άγγλος δη-
μοσιογράφος Robert Fisk, προ ετών στην 
εφημερίδα Independent. Ομνύουν ακόμη 
πίστη στη «διζωνική δικοινοτική Ομοσπονδία 
με πολιτική ισότητας» όταν η Άγκυρα και ο 
νέος «ηγέτης» των Τ/κυπρίων επαναλαμ-
βάνουν σε όλους τους τόνους ότι τίποτε άλλο 
δεν συζητούν παρά μόνο «συνομοσπονδία» 
και «λύση δύο κρατών». Δηλαδή… «κρά-

τος Ταταριστάν». Τι άλλο δηλαδή πρέπει 
να ακούσουμε για να αφυπνιστούμε; Στο 
μεταξύ η Τουρκία συνεχίζει απτόητη την 
έκνομη παραβατικότητά της, τις προκλή-
σεις και τις απειλές ως και τις πειρατικές 
της ενέργειες στην Κυπριακή ΑΟΖ και την 
ελληνική υφαλοκρηπίδα. Εκδίδει συνεχώς 
νέες NAVTEX και συνεχίζει τις απειλές της 
για εποικισμό της Αμμοχώστου. Αντί λοι-
πόν να ανησυχούν και να διαμαρτύρονται 
για την τουρκική επιθετικότητα, το μόνον 
που έμεινε να ζητήσουν είναι τον τερματι-
σμό και των αντικατοχικών εκδηλώσεων. 
Μιλούν μερικοί εθνικώς ασπόνδυλοι και 
ψοφοδεείς για «πατριωτικό ρεαλισμό» και 
με «ιστορικό συμβιβασμό» δηλαδή αποδοχή 
των τετελεσμένων της εισβολής και «λύση υπό 
τις περιστάσεις». Γιατί λοιπόν να ζητούμε από 
τους ξένους επιβολή κυρώσεων σε βάρος 
της Τουρκίας, όταν εμείς οι ίδιοι όχι μόνον 
την θωπεύουμε, αλλά έμμεσα την επιβρα-
βεύουμε; Η Τουρκία γράφει τους πάντες 
στα «παλιά της τα παπούτσια» εάν όχι… και 
κάπου αλλού, διότι μία γλώσσα καταλαβαίνει. 
Αυτήν της δυνάμεως και της ισχύος και δεν 
υπολογίζει κανέναν όταν δεν έχει απέναντί 
της ηγέτες με σθένος και εθνικό ανάστημα, 
αλλά «κουραμπιέδες» και «χαλβάδες».

 Υ.Γ.
1. «Κουραμπιές»: άνθρωπος δειλός, 

φοβητσιάρης κ.λπ.
2. «Χαλβάς»: άνθρωπος αφελής, 

νωθρός ή και δειλός, ποιος  δίνει ση-
μασία σε αυτόν.

* Πρώην συνδικαλιστής

Κατά καιρούς, με αφορμή τις κλιμα-
κούμενες προκλήσεις της Τουρ-
κίας σε βάρος των κυριαρχικών 

δικαιωμάτων της Κύπρου και της Ελλάδας, 
επανέρχεται στην επικαιρότητα και τον 
δημόσιο διάλογο, το «πάλαι ποτέ» Δόγμα 
του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου.

Ας θυμηθούμε πώς προέκυψε και 
πώς σταδιακά εγκαταλείφθηκε. Και ας 
επιχειρήσουμε να πείσουμε γιατί η επα-
νενεργοποίησή του συνιστά κορυφαία 
παράμετρο μιας αποτελεσματικής εθνικής 
στρατηγικής. Το 1981, από του επίση-
μου βήματος της Βουλής των Ελλήνων, 
ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέ-
ου διακήρυξε  το περίφημο casus belli. 
Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση 
της Τουρκίας εναντίον της Κύπρου θα 
θεωρηθεί ως ισοδυναμούσα με επίθεση 
εναντίον της Κύπρου και θα οδηγήσει 
σε ελληνοτουρκικό πόλεμο.

Το 1993 ο Ανδρέας Παπανδρέου, σε μια 
κίνηση έμπρακτης υλοποίησης των εθνικών 

αλλά και συμβατικών υποχρεώσεων της 
Ελλάδας έναντι της Κύπρου, σε συμφωνία 
με την τότε Κυπριακή Κυβέρνηση εξήγγειλε 
το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου

Η σύλληψη του Δόγματος του Ενιαίου 
Αμυντικού Χώρου από τον Ανδρέα Πα-
πανδρέου ήταν απλή στην ουσία της, όπως 
απλό είναι καθετί το μεγάλο. Στηριζόταν 
στην ανάγκη μιας ενιαίας αντιμετώπισης 
του τουρκικού επεκτατισμού. Έτσι έγινε 
συνείδηση στο Έθνος ότι στην Κύπρο 
δίνεται η μάχη ολόκληρου του Ελληνι-
σμού και πως αν η μάχη αυτή χαθεί, θα 
υπάρξει βαθύ ρήγμα και στην υπόλοιπη 
περίμετρο του Ελληνισμού.

Από την Ελλάδα ετέθη ως εθνική 
στρατιωτική στρατηγική η αμυντική 
επάρκεια, η ευέλικτη αντίδραση και η 
ικανότητα κάλυψης του Ενιαίου Αμυντι-
κού Χώρου Ελλάδας – Κύπρου. Για τις 
ανάγκες του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος 
πραγματοποιήθηκαν κοινές στρατιωτι-
κές ασκήσεις στον αέρα, την ξηρά και τη 
θάλασσα, αναβαθμίστηκε ο επιχειρησι-
ακός συντονισμός των δύο Επιτελείων 
και συμπληρώθηκε η αναγκαία εκείνη 
υποδομή που επιτρέπει στην Ελλάδα να 
βοηθήσει στρατιωτικά την Κύπρο. Η αε-
ροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» 
στην Πάφο κατέστη επιχειρησιακά έτοιμη.

Στο πλαίσιο της αμυντικής μας συμπό-
ρευσης με την Ελλάδα είχαν τεθεί ως στόχοι 

των στρατηγικών επιλογών του Ελληνισμού 
η δημιουργία αισθήματος ασφάλειας του 
Κυπριακού Ελληνισμού, η ενίσχυση της 
διαπραγματευτικής ικανότητας της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και η ανακοπή των 
τουρκικών επεκτατικών βλέψεων σε βάρος 
της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας 
και της ανεξαρτησίας της Κύπρου.

Όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις μας 
είχαν τεθεί ως προτεραιότητες η ενίσχυση 
της μαχητικής ικανότητας της Εθνικής 
Φρουράς με την αναβάθμισή της ως δύ-
ναμης αξιόπιστης αποτρεπτικής ισχύος. 
Επιδιώχθηκε να αξιοποιηθεί δυναμικά 
μια οργανωμένη και ευέλικτη εφεδρεία 
καθώς και λαϊκή πολιτοφυλακή. 

Τη συμπόρευση της Ελλάδας και της 
Κύπρου σε θέματα στρατηγικής υπαγο-
ρεύουν δύο βασικά λόγοι, εκτός από τους 
λόγους εθνικής ταύτισης. Ο πρώτος είναι 
αμυντικός. Η ενιαία τουρκική επιβουλή 
όπως εκδηλώνεται εναντίον της Θράκης, 
του Αιγαίου και εναντίον της Κύπρου, επι-
βάλλουν όπως κοινή είναι η αντίδραση του 
Ελληνισμού προκειμένου να είναι αποτελε-
σματική. Στη Θράκη, ενώ δεν τίθεται θέμα 
συνόρων από πλευράς Τουρκίας, ανακινείται 
συχνά θέμα μουσουλμανικής μειονότητας 
ως αφορμή επέμβασης στα εσωτερικά της 
Ελλάδας. Στο Αιγαίο, οι τουρκικοί στόχοι 
είναι πιο σαφείς. Επιδιώκει ανατροπή του 
status quo  και αμφισβητούνται ελληνικά 

νησιά, τα οποία θεωρεί γκρίζες ζώνες. Τις 
μονομερείς της διεκδικήσεις απέναντι στην 
Ελλάδα τις ονομάζει αυθαίρετα «διαφορές» 
και επιδιώκει διάλογο εφ’ όλης της ύλης 
μακριά από τους διεθνείς κανόνες και το 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Παράλληλα 
έχει βλέψεις κατά του εναέριου χώρου της 
Ελλάδας, επιδιώκει επέκταση των ορίων 
του FIR και διεκδικεί συνεκμετάλλευση 
του  υποθαλάσσιου πλούτου της ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας. Η κατάφωρη, κατ’ εξα-
κολούθησιν παραβίαση των ελληνικών 
κυριαρχικών δικαιωμάτων με το Οruc–
reis να έχει εγκατασταθεί στην Ελληνική 
ΑΟΖ αποτελεί σαφές δείγμα γραφής των 
τουρκικών προθέσεων.

Δυστυχώς, το Δόγμα του Ενιαίου 
Αμυντικού Χώρου, χωρίς επισήμως να 
εγκαταλειφθεί, αφέθη να απονευρωθεί και 
να υποβαθμιστεί. Η ακύρωση της απόφα-
σης για έλευση του ρωσικού πυραυλικού 
συστήματος το 1998 ακολουθήθηκε από 
τη σταδιακή ακύρωση των κοινών στρα-
τιωτικών ασκήσεων Κύπρου – Ελλάδας. 
Υπήρξε ταυτόχρονα μια στασιμότητα στον 
τομέα των εξοπλισμών, η οποία καθηλώνει 
τις δυνατότητες ενίσχυσης της αμυντικής 
ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυτή η μονομερής απονεύρωση 
στον τομέα της Άμυνας ακολουθήθηκε 
χωρίς την παραμικρή ανταπόκριση από 
την τουρκική πλευρά. Αντίθετα, κλιμα-

κώνει την επιθετικότητά της.
Πέραν τούτων είναι αυταπόδεικτο 

πως αν ο Ελληνισμός δεν επιθυμεί ένα 
καθεστώς αυτοπεριορισμού και διαρκούς 
ομηρίας υπό το καταθλιπτικό βάρος της 
συνεχώς αναβαθμιζόμενης τουρκικής 
προκλητικότητας, θα πρέπει να δηλώσει 
έργοις την παρουσία του στην Ανατολική 
Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην Κύπρο, όπου 
απολύτως νομιμοποιείται να το πράξει, 
τόσο εξ επόψεως Διεθνούς Δικαίου όσο 
και ζωτικού ενδιαφέροντος. Η Συνθήκη 
Εγγυήσεως και συμμαχίας του 1960 ορί-
ζει την Ελλάδα ως εγγυήτρια δύναμη, η 
οποία μαζί με τη Βρετανία και την Τουρκία 
επωμίζονται την ευθύνη για τη διατήρηση 
της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της 
εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Η τουρκική εισβολή του 1974 
και η συνεχιζόμενη κατοχή νομιμοποιούν 
απολύτως την Ελλάδα να λαμβάνει όλα 
τα αναγκαία μέτρα, περιλαμβανομένων 
στρατιωτικών για την εξισορρόπηση της 
κραυγαλέας ανισορροπίας στρατιωτικών 
εξοπλισμών υπέρ των δυνάμεων κατοχής.

Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν, παράλ-
ληλα με τις πολιτικές και διπλωματικές 
προσπάθειες και πρωτοβουλίες για λύση 
του Κυπριακού, να εργάζονται για την 
υλοποίηση μιας αποτελεσματικής απο-
τρεπτικής στρατηγικής, η οποία πρέπει 
να είναι συνεχής και αμείωτη με βασικά 

στοιχεία την αξιοπιστία, τη διακήρυξη 
της πρόθεσης μας ότι θα αντιδράσου-
με και τη διασφάλιση της δυνατότητας 
ανταποδοτικού πλήγματος. Οι τριμερείς 
συνεργασίες που συνομολογήθηκαν τα 
τελευταία χρόνια, παρά την χρησιμότητά 
τους, είναι φανερό ότι δεν προσφέρουν 
αμυντική συνδρομή απέναντι στην τουρ-
κική επιθετικότητα.

Η εθνική στρατιωτική στρατηγική 
πρέπει να στηρίζεται στην «αμυντική 
επάρκεια», στην «ευέλικτη αντίδραση» 
και στην ικανότητα κάλυψης του Ενιαίου 
Αμυντικού Χώρου Ελλάδας – Κύπρου».

Κάθε άλλη επιλογή συνιστά συμπεριφο-
ρά εθνικής αφροσύνης. Όσο συντομότερα  
γίνει αυτό κατανοητό, τόσο θωρακίζονται 
οι εθνικές μας προοπτικές. Διαφορετικά, 
ζώντας με χίμαιρες και ευσεβοποθισμούς 
και υποβαθμίζοντας την τουρκική απειλή, 
θα είμαστε ένοχοι συναυτουργίας των 
επαπειλούμενων εθνικών δεινών.

Σημ: Σήμερα, 15 Νοεμβρίου 2020, η 
37η θλιβερή επέτειος της ανακήρυξης του 
ψευδοκράτους. Χρέος μας η αντίσταση σε 
κάθε ενέργεια και πράξη διαχωρισμού, 
διαίρεσης και μισαλλοδοξίας. Επαναβεβαί-
ωση της θέλησης και της απόφασής μας 
για κατεδάφιση του τείχους που χωρίζει 
την πατρίδα μας.

*Πρώην Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώ-
πων, πρώην Υπουργός Άμυνας

Φερέφωνα της ΤουρκίαςKαθαρίζουμε…  ψηφιακά τον Στρόβολο

Η πανδημία έβαλε τις κρατικές υπηρε-
σίες και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
για τα καλά στην ψηφιακή εποχή, αν 

και η μετάβαση αυτή θα έπρεπε να είχε γίνει 
προ πολλού, σταδιακά και, ας μου επιτραπεί, 
συντεταγμένα. Ο Δήμος μας,  βλέποντας ότι 
το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
στην παρούσα φάση είναι η παράνομη ρίψη 
αποβλήτων σε οικόπεδα και ανοιχτούς χώρους, 
αποφάσισε να ψηφιοποιήσει τις υπηρεσίες 
του, για περαιτέρω διευκόλυνση του κοινού. 
Πλέον, οι δημότες Στροβόλου μπορούν να 
πληρώσουν για την υπηρεσία κατ’ οίκον συλ-
λογής ογκωδών αντικειμένων διαδικτυακά. 
Το ίδιο ισχύει και για την υπηρεσία κατ’ οί-
κον συλλογής κλαδευμάτων, εφόσον τώρα 
μπορούν να αγοράσουν τα σακούλια μέσω 
της ιστοσελίδας του Δήμου, τα οποία θα τους 
παραδοθούν κατ’ οίκον.  Είναι εις γνώσιν μας 
ότι πολλοί δημότες δυσκολεύονται οι ίδιοι να 
μεταφέρουν τα απόβλητά τους στο Πράσινο 
Σημείο Στροβόλου. Είναι επίσης εις γνώσιν  μας 
ότι ορισμένοι, οι οποίοι αποτελούν, ευτυχώς, 
μειοψηφία, επιλέγουν να απορρίπτουν αυτά τα 
απόβλητα σε ανοικτούς χώρους και οικόπεδα, 
παρά την ύπαρξη αποτρεπτικών χρηματικών 
προστίμων για τους παραβάτες. Αυτή η συ-

μπεριφορά έχει ως αποτέλεσμα η Υπηρεσία 
του Δήμου να επιβαρύνεται σε σημαντικό 
βαθμό, καθότι πολύ συχνά αναγκάζεται να 
αλλάζει το πρόγραμμα καθαρισμού λόγω της 
συσσώρευσης αποβλήτων σε κατοικημένες 
περιοχές. Μας θλίβει το ότι αρκετοί συμπο-
λίτες μας όχι μόνο απορρίπτουν απόβλητα 
παράνομα, αλλά δεν σέβονται και την ξένη 
περιουσία, επιλέγοντας να τα απορρίπτουν 
σε οικόπεδα των συνδημοτών τους ή μέσα 
και γύρω από τους κάδους ανακύκλωσης, 
οι οποίοι δέχονται μόνο ορισμένα ρεύματα 
αποβλήτων, όπως σημειώνεται και στην ει-
δική σήμανση που έχει ο κάθε κάδος. Αυτή 
η εικόνα είναι απαράδεκτη για έναν Δήμο 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εν έτει 2020. 

Κανένας μας δεν θέλει να ζει σε έναν 
Δήμο βρόμικο. Κανένας μας δεν αποδέ-
χεται τις δικαιολογίες τού ότι δεν γνώριζε 
κάποιος πού βρίσκεται το Πράσινο Σημείο, 
το οποίο εξακολουθεί να εξυπηρετεί τους 
δημότες δωρεάν (τους ιδιώτες και όχι τους 
επαγγελματίες, όπως έχουμε επισημάνει 
πολλάκις). Στην Κύπρο όλα τα νοικοκυριά 
υπερηφανεύονται για την καθαριότητά τους. 
Ήρθε ο καιρός, αυτή η αγάπη μας για την 
τάξη και την καθαριότητα να εντοπίζεται και 
στους δημόσιους χώρους μας και όχι μόνο 
στις κατοικίες μας. Πλέον, δεν υπάρχουν δι-
καιολογίες, καθώς με μια απλή διαδικασία, 
από το σπίτι του ο καθένας και καταβάλλο-
ντας ένα μικρό αντίτιμο, επιχορηγημένο από 
τον Δήμο, μπορεί να ζητήσει να περάσει 

το συνεργείο του Δήμου από την κατοικία 
της/του για να συλλέξει τα απόβλητα. Η 
διαδικασία είναι ως εξής: Αρχικά γίνεται η 
παραγγελία και η πληρωμή μέσω της ιστο-
σελίδας του Δήμου, στην οποία υπάρχει ένας 
οδηγός χρήσης, για πιο εύκολη πλοήγηση 
στο σύστημα (https://www.strovolos.org.cy/
bulk-items-collection/).

Τα κλαδεύματα συλλέγονται κατ’ οίκον 
ήδη από την 1η Ιουλίου. Υπενθυμίζεται όμως 
ότι, για τη χρήση της πιο πάνω υπηρεσίας, 
τα πράσινα απόβλητα πρέπει να είναι το-
ποθετημένα στα ειδικά κομποστοποιήσιμα 
σακούλια χωρητικότητας 110 λίτρων, τα οποία 
πωλεί ο Δήμος έναντι του ενός ευρώ το ένα. 
Τα σακούλια μπορούν να αγοραστούν από 
τα ταμεία του Δήμου (άμεση παραλαβή) ή 
μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου και να 
παραδοθούν κατ’ οίκον. Για την κατ’ οίκον 
παράδοση των κομποστοποιήσιμων σα-
κουλιών ισχύει ως προϋπόθεση η ελάχιστη 
παραγγελία 15 σακουλιών. Στη συνέχεια, 
όταν οι δημότες γεμίσουν τα σακούλια και 
θέλουν να τα παραλάβει η υπηρεσία, τότε 
ενημερώνουν τηλεφωνικά το Γραφείο Εξυ-
πηρέτησης Δημοτών στο 22470470, για να 
γίνει η συλλογή από το ειδικό συνεργείο 
του Δήμου μας. Για τα ογκώδη αντικείμενα, 
υπενθυμίζουμε ότι η υπηρεσία του Δήμου 
στοιχίζει δέκα ευρώ για ένα έως τρία αντι-
κείμενα. Για κάθε επιπρόσθετο αντικείμενο 
υπάρχει χρέωση των πέντε επιπλέον ευρώ. 
Πλέον, η πληρωμή μπορεί να γίνεται και μέσω 
της ιστοσελίδας μας και όχι μόνο στο ταμείο 

του Δήμου. Η συλλογή από τις οικίες γίνεται 
εντός τριών εργάσιμων ημερών, με τον Δήμο 
να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους δημότες 
που θα εξυπηρετηθούν πριν να μεταβεί το 
συνεργείο στην οικία τους, για συλλογή των 
ογκωδών αντικειμένων. Υπενθυμίζουμε τους 
δημότες να αφήνουν τα απόβλητα σε προσιτό 
σημείο, όταν χρησιμοποιούν οποιαδήποτε 
από τις πιο πάνω υπηρεσίες.

Ελπίζουμε ότι η ψηφιακή αυτή υπηρεσία 
που προσφέρει ο Δήμος Στροβόλου θα βοη-
θήσει στην άμβλυνση του προβλήματος της 
ακατάσχετης και παράνομης ρίψης αποβλήτων 
σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους. Βέβαια, 
γνωρίζουμε ότι χρειάζεται να γίνουν πολλά 
για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, 
το οποίο είναι η πλήρης εξάλειψη του φαινο-
μένου. Για να επιτευχθεί, χρειάζεται αλλαγή 
νοοτροπίας και αλλαγή προτεραιοτήτων. Ο 
σοφός λαός μας λέει ότι «η καθαριότητα είναι 
μισή αρχοντιά», φαίνεται ότι το ξεχάσαμε 
κάπου στην πορεία κι αρχίσαμε να μη σεβό-
μαστε το περιβάλλον, τους γύρω μας και τη 
δημόσια υγεία. Οι κοινωνιολόγοι του τόπου 
μας προσπάθησαν να περιγράψουν αυτό 
το φαινόμενο με διάφορους όρους,α όπως 
«ατομικιστικός κτητισμός» και «επιδειξιομα-
νής καταναλωτισμός». Αφήνω την ορολογία 
στους ειδικούς, όμως εφιστώ την προσοχή 
όλων στον όρο «ατομικισμός». Ίσως αυτό 
ακριβώς είναι το πρόβλημα της κοινωνίας 
μας, η παντελής αδιαφορία μας για τις συνέ-
πειες των πράξεων μας στη ζωή των άλλων. 

*Δήμαρχος Στροβόλου 

Το ξεχασμένο δόγμα  

Μια πρώτη αποτίμηση των αμερικανικών εκλογών
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Ο... ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΣ ΠΡΏΤΟΣ ΤΟΝ ΛΙΘΟΝ ΒΑΛΈΤΏ!

Ο ΛΑΛΑ ΈΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΝΈΙ ΠΙΚ-ΝΙΚ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΏΣΤΟ

ΔΈΝ ΞΈΚΟΛΛΑΈΙ ΑΠΟ ΤΟΝ... ΜΈΛΑΝΟ ΟΙΚΟ

ΈΝΑ ΣΦΑΓΈΙΟ ΧΏΡΙΣ ΧΑΜ

ΚΙ Ο ΛΎΚΟΣ ΜΑΤΏΝΈΙ - ΑΛΛΑ ΈΙΝΑΙ ΛΎΚΟΣ
Το Κυπριακό δεν είναι δικοινοτικό, εσω-

τερικό πρόβλημα «δικοινοτικής συμβίωσης», 
όπως υποβάλλουν αυτοί που επιδιώκουν να το 
αποδιεθνοποιήσουν, αποκρατικοποιώντας την 
Κύπρο του ‘60 και του ψηφίσματος 186. Υπάρ-
χει αίμα, κόκκινο, ναι, κι από τις δύο πλευρές, 
υπάρχει πόνος όπως σε κάθε σύγκρουση, κι ο 
πόνος του «Άλλου», υπάρχουν τα ανθρώπινα 
δράματα, η ανθρώπινη διάσταση, η συμπάθεια 

γ ι α 
τ η ν 
κοινή 
α ν -
θρώ-
π ι ν η 
μ ο ί -
ρ α . 
Αλλά 

αυτό δεν αναιρεί την ύπαρξη ενόχων, στο 
πολιτικό επίπεδο, σκοτεινών σχεδιασμών, 
επιβουλής, επιτιθεμένου και θύματος. Η ισο-
πέδωση κι η εξομοίωση δεν είναι ο καλύτερος 
τρόπος να κατανοηθεί ένα πρόβλημα, ειδικά 
πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Ούτε θα 
βοηθήσουμε στη λύση του με τα τερπίτια της 
«αναμόρφωσης των όρων της σύγκρουσης» 
(conflict transformation): απλώς θα έχουμε 

διευκολύνει την παράδοσή μας, αλλοιώνοντας 
τους όρους του προβλήματος που είναι ο 
τουρκικός επεκτατισμός, βοηθούμενος τώρα 
από τον οικονομικό μας εξανδραποδισμό. 
Τα δόντια που μας απειλούν, όσο και να 
το θέλουμε, είναι δόντια λύκου, κι όχι μιας 
καλόγνωμης γιαγιάς.

Τίτος Χριστοδούλου

Η διαφθορά στα λεξικά ορίζεται ως η 
«συστηματική παραβίαση όλων των 
ηθικών και νομικών κανόνων, κατά την 
άσκηση των καθηκόντων ενός υπαλλή-
λου ή λειτουργού, συνήθως με τη μορφή 
δωροδοκίας». Τελικά, όμως, απέκτησε 
μιαν ευρύτερη εννοιολογική έκταση και 
καλύπτει όλα τα σκάνδαλα, τις κομπίνες, τις 
ατασθαλίες, τις βρομιές, τις μιζοφαγίες, τις 
λαμογιές, αλλά και την κουμπαροκρατία, 
την ημετεροκρατία, τη συγγενοκρατία και 
ευρύτερα την ευνοιοκρατία. Στην μπανανία 

μας, κανένας να μη βγάζει την ουρά του έξω 
από τη διαφθορά (εκτός από μεμονωμένες 
φωτεινές εξαιρέσεις, για να είμαστε δίκαιοι). 
Άλλοι με μεγαλύτερες ουρές και άλλοι με 
μικρότερες, όλοι έχουν γευτεί... «το γλυκό 
πιοτό της αμαρτίας», που τραγουδάει και η 
Ρίτα Σακελλαρίου. Τώρα που είπαμε για το 
«γλυκό πιοτό», είμαι σίγουρος ότι το μυαλό 
σας πήγε στο βίντεο του Αλ Τζαζίρα με τον 
Δ. Συλλούρη. Αυτό, όμως, ήταν ένα μικρό 
δείγμα. Απλώς οι άλλοι «αμαρτήσαντες» φά-
νηκαν τυχεροί που δεν τους τσάκωσαν επ’ 

αυτοφώρω με καμιά κρυφή κάμερα. Γι’ αυτό 
προκάλεσε σκωπτικά χαμόγελα η τελευταία 
πομπώδης διαδήλωση που οργάνωσε το 
ΑΚΕΛ κατά της διαφθοράς και γενικότερα η 
αγχώδης προσπάθεια του κόμματος αυτού 
να εμφανιστεί ως ο σφοδρότερος πολέμιος 
της διαφθοράς στον τόπο. Ειδικότερα όταν 
βουλευτής του ΑΚΕΛ είναι πρωταγωνιστής 
στο βίντεο που έκανε ρεζίλι την Κύπρο, 
ένα άλλο ανώτερο στέλεχος του κόμματος 
φυλακίστηκε για το σκάνδαλο της Δρομο-
λαξιάς, ενώ σε φυλάκιση καταδικάστηκαν 

και δημοτικοί σύμβουλοι του ΑΚΕΛ στην 
Πάφο, για το σκάνδαλο του αποχετευτικού. 
Εντάξει, έρχονται και βουλευτικές εκλογές 
και όλοι θέλουν να αποστασιοποιηθούν 
από την απεχθή διαφθορά, αλλά αυτό δεν 
σημαίνει κιόλας ότι πείθουν τον λαό πως 
είναι «άσπιλοι και αμόλυντοι». Ούτε και η 
Κυβέρνηση, η οποία επιχειρεί να σβήσει τη 
φωτιά που άναψε το σκάνδαλο των χρυσών 
διαβατηρίων... φτύνοντας απλώς προς τις 
γιγαντιαίες φλόγες.

ΚΎΠΡΟΦΡΈΝΗΣ

Του έφτιαξαν και ιδιαίτερο κήπο του 
σουλτάνου για να κάνει σήμερα πικ-νικ 
στη σκλαβωμένη Αμμόχωστο. Και έδωσαν 
στον μπαχτσέ την ονομασία «Κήπος του 
Έθνους της Κύπρου». Προφανώς εννοούν 
«του Τουρκικού Έθνους της Κύπρου». Μαζί 
με τον Ερντογάν θα είναι και ο αρχηγός 
των Γκρίζων Λύκων, Ντεβλέτ Μπαχτσελί. 
Συμπεριφέρονται ως να είναι ιδιοκτήτες 
της πόλης. Ενώ δεν είναι παρά κοινοί 
κλέφτες, που θα μπούνε στα κλεμμένα για 

να διασκεδάσουν. Αγύρτες και άρπαγες. 
Ξεδιάντροποι σφετεριστές. Ο αιμοδιψής 
ισλαμοφασίστας στην περίκλειστη πόλη 
της Αμμοχώστου. Τι πιο ταιριαστό; Ένας 
Δράκουλας σε μια πόλη-φάντασμα! Κάπου 
εκεί κοντά έκανε και το δικό του «πικ-νικ» 
ο Λαλά Μουσταφά, όταν κατέλαβε την Αμ-
μόχωστο το 1571. Ένα «πικ-νικ» θανάτου, 
ανάμεσα στα ερείπια και τα αποκεφαλισμέ-
να σώματα των υπερασπιστών της πόλης, 
με δίπλα του να ρέει ένα ποτάμι αίματος. Ο 

Λαλά... Ερντογάν θα μπει κι αυτός σήμερα 
«θριαμβευτής» στην πόλη, για να διεκδι-
κήσει την αιματοβαμμένη «κληρονομιά» 
του προγόνου του και να την αξιοποιήσει 
με δικούς του εργολάβους, φυσικά. Ε, να 
ξεσκάσει και λίγο ο Ταγίπ μετά τις στενα-
χώριες που τράβηξε τις τελευταίες ημέρες. 
Παραιτήθηκε ο γαμπρός του από υπουργός 
Οικονομικών, ενώ ο φίλος του ο Τραμπ 
έφαε μια ττενέκκα στο κεφάλι. Τι θα φάνε 
στο πικ-νικ; Μάλλον θα φάνε το λεγόμενο 

«σάντουιτς του Αλλάχ». Θα είναι και ο 
Τατάρ εκεί. Ντυμένος γκαρσόνι. Ο Ερντογάν 
πιστεύει ότι ο τουρκικός λαός, όταν τον δει 
να τρώει σε πικ-νικ στην Κύπρο, θα ξεχάσει 
ότι ο ίδιος πεινά και ότι η τουρκική λίρα κα-
τρακυλά σε έναν κατήφορο χωρίς τέλος. Και 
να σας πω και το άλλο; Οι Τούρκοι βλέπουν 
και την πενταμερή σαν ένα... πικ-νικ. Όπου 
θα βάλουν στο τραπέζι τα δικά τους εδέσμα-
τα και θα επιμένουν να μας τα ταΐσουν.

ΚΎΠΡΟΦΡΈΝΗΣ

Κανένας άλλος Αμερικανός Πρόεδρος 
δεν επέδειξε τέτοιαν αναξιοπρεπή στάση 
στο να αποδεχθεί την εκλογική του ήττα 
και να απέλθει χωρίς να κάνει τόσο ττόζι, 
όσο ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχασε φανερά στο 
γήπεδο και θέλει να κερδίσει το ματς στα 
χαρτιά. Όλος ο αυταρχισμός, ο λαϊκισμός, 
η χυδαιότητα, ο εγωισμός, η αρρωστημένη 
ισχυρογνωμοσύνη που τον συνόδευαν τα 
τέσσερα χρόνια της προεδρίας του, εκδη-
λώθηκαν μαζικά και στην ώρα της εξόδου 
του από τον Λευκό Οίκο. Ή, καλύτερα, τον... 

Μελανό Οίκο. Το «μελανός» δεν έχει καμιά 
σχέση με τη φουκαριάρα τη... Μελάνια, η 
οποία τράβηξε τα πάνδεινα δίπλα στον Τρα-
μπάκουλα και, όπως γράφτηκε, είναι έτοιμη 
να του ζητήσει διαζύγιο. Σημειώστε ότι ενώ 
συνεχιζόταν η καταμέτρηση των ψήφων, 
αυτός σηκώθηκε και πήγε... να παίξει γκολφ. 
Τον ενδιέφεραν περισσότερο οι τρύπες στο 
γρασίδι, από τις τρύπες που δημιούργησε ο 
ίδιος τέσσερα χρόνια στην προεδρία. Τρύπες 
στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού, στην 
εξωτερική πολιτική, στις σχέσεις με τους 

συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, στα 
δημοκρατικά θέσμια. Το εξωφρενικό είναι 
ότι βρέθηκαν πάνω από 72.000.000 Αμε-
ρικανοί που ψήφισαν τον Τραμπ, παρ’ όλο 
που βαρύνεται με τον θάνατο εκατοντάδων 
χιλιάδων Αμερικανών, οι οποίοι θα μπο-
ρούσαν σήμερα να ζουν, αν δεν υποτιμούσε 
τόσο προκλητικά τη σοβαρότητα της πανδη-
μίας. Μάλλον έχουμε εδώ το σύνδρομο της 
Στοκχόλμης σε γιγαντιαία κλίμακα. Οι πο-
λιτικοί αναλυτές θεωρούν ότι ο Τραμπ δεν 
έχει καμιά πιθανότητα να ανατρέψει, μέσω 

της νομικής οδού, το εκλογικό αποτέλεσμα. 
Ωστόσο θα επιμένει μέχρι τέλους να εμφα-
νίζεται ως θύμα εκλογικής απάτης, έστω 
και εάν ο Μπάιντεν έχει εξασφαλίσει πέντε 
εκατομμύρια ψήφους περισσότερες από τον 
απερχόμενο Πρόεδρο. Μην αποκλείσετε το 
ενδεχόμενο τελικά o Τραμπ να... παγιδεύσει 
το Οβάλ Γραφείο και να κάτσει και ο ίδιος 
εκεί μέσα, ζωσμένος εκρηκτικά σαν ισλαμι-
στής τρομοκράτης, για να μην μπορέσουν να 
τον απομακρύνουν... 

ΜΠΟΞΈΡ

Ένα μόνο σφαγείο ανέτρεψε απότομα τα επι-
δημιολογικά δεδομένα, με καμιά εκατοστή, 
και βάλε, κρούσματα μεταξύ των εργαζομέ-
νων, λειτουργών των αρμοδίων κρατικών 
υπηρεσιών και επαφών τους. Και όχι, δεν 
φταίει το κρέας των αμνών και των χοίρων, 
όπως το κρέας των νυχτερίδων στην Κίνα, απ’ 
όπου ξεκίνησε ο κορωνοϊός. Στο συγκεκρι-
μένο σφαγείο, για τη διασπορά του ιού φταίνε 

οι συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων, οι 
οποίοι μάλλον θα αισθάνονταν σαν... αρνιά, 
στριμωγμένα σε μίνι μάντρες. Είναι φανερό 
ότι στο σφαγείο δεν τηρούσαν τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα, ούτε το περίφημο ΧΑΜ 
(Χέρια, Αποστάσεις, Μάσκες). Θα περίμενε 
κανένας ότι σε ένα σφαγείο, το πρώτο πράμα 
που θα τους ενδιέφερε θα ήταν το... ΧΑΜ. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ήταν εύκολο 

να κολλήσουν ο ένας τον άλλο, και ο άλλος 
τον παράλλο. Διότι οι υπεύθυνοι για τους 
ελέγχους επικέντρωναν την προσοχή τους 
στην υγεία των κρεάτων και όχι στην υγεία 
αυτών που διαχειρίζονταν τα κρέατα. Και στο 
τέλος, όπως ήταν αναμενόμενο, οι διάφορες 
αρμόδιες υπηρεσίες άρχισαν να... σφάζονται 
μεταξύ τους για το ποιος είχε την ευθύνη που 
δεν απέτρεψε τη διασπορά. Εκείνο που μας 

καίει, όμως, είναι άλλο. Φανταστήκατε να εκ-
δηλωθούν κρούσματα σε όλα τα σφαγεία και 
να μείνουμε χωρίς κρέας, ιδιαίτερα μέσα στις 
γιορτές; Στερούμαστε τόσα άλλα πράματα 
στην καραντίνα, ε, όχι να στερηθούμε και την 
εθνική μας σούβλα, το μόνο πράμα που θα 
μπορούσε να κρατήσει ψηλά το ηθικό μας, 
ώστε να μην πάθουμε κατάθλιψη!

ΜΠΟΞΈΡ

Ο ΤΑΤΑΡ ΚΑΙ ΤΟ 
«ΚΟΜΜΈΝΟ ΧΈΡΙ»

Διερωτώμαι για ποιο λόγο 
μιλάμε για πενταμερή, τη 
στιγμή που ξέρουμε ότι 
θα είναι τετραμερής. Θα 
συμμετάσχουν η ελληνο-
κυπριακή πλευρά και οι 
τρεις εγγυήτριες δυνάμεις. 
Η τουρκοκυπριακή πλευρά 
θα είναι πλήρως ενσωμα-
τωμένη στην τουρκική. 
Όπως πάντα, δηλαδή. Αλλά 
αυτήν τη φορά, θα είναι 
ακόμα πιο εξαφανισμένος 
ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. 
Τι ηγέτης, δηλαδή; Μαξιλα-
ράκι για να βάζει τα πόδια 
του ο σουλτάνος είναι. Το 
δήλωσε, άλλωστε, ο ίδιος ο 
Τατάρ δημοσίως: «Μόλις 
καθίσω στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων, ή ενώ 
συζητώ με ξένους διπλω-
μάτες, πρέπει να προστα-
τεύσω τα δικαιώματα και τα 
συμφέροντα όχι μόνο των 
Τουρκοκυπρίων αλλά και 
της Τουρκίας». Είναι τόσο 
χαρούμενος και ευγνώμων 
που έχει «εκλεγεί» για να 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα 
της Τουρκίας, ώστε ανέτρεξε 
ακόμα και στην κατάκτη-
ση της Κύπρου από τους 
οθωμανούς το 1570/71, για 
να υποδείξει πόσο σημα-
ντικό για την Τουρκία είναι 
το νησί. Θυμήθηκε, λοιπόν, 
ο... μαριονετα-τάρ αυτά που 
είπε ο Σοκουλού Μεχμέτ 
Πασάς, μετά την κατάληψη 
της Κύπρου και την ήττα 
του οθωμανικού ναυτικού, 
τον επόμενο χρόνο, από 
τον στόλο των δυτικών 
δυνάμεων, σε εκδίκηση για 
την απώλεια της Κύπρου: 
«Εμείς κόψαμε το χέρι σας, 
παίρνοντάς σας την Κύπρο. 
Εσείς, νικώντας το ναυτικό 
μας, ξυρίσατε απλώς τη 
γενειάδα μας. Το κομμένο 
χέρι δεν αναπληρώνεται, 
αλλά η ξυρισμένη γενειάδα 
μεγαλώνει πιο άγρια». Αυτό 
το «κομμένο χέρι» κατα-
κτήθηκε εκ νέου από τους 
Τούρκους το 1974. Επιδί-
ωξη του Τατάρ είναι να το 
κρατάει εσαεί η Τουρκία, με 
μια λύση δικών της προδια-
γραφών. Σ’ αυτήν τη γραμμή 
θα είναι και το μήνυμα που 
θα μεταφέρει η Τουρκία 
στην πενταμερή: «Θα κόψω 
τα χέρια όποιου θέλει να πά-
ρει πίσω το κομμένο χέρι»! 

ΜΠΟΞΈΡ

Μας 
κοροϊδεύουν 
ασύστολα!
 
Άκου να δεις που τώρα 
στα κατεχόμενα ξεκίνησαν 
πλατφόρμα «Βούληση και 
Δημοκρατία»!  46 χρόνια 
μετά τις δύο βάρβαρες τουρ-
κικές εισβολές και 56 χρόνια 
από το πρώτο τουρκικό 
πραξικόπημα για διάλυση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και αντικατάστασή της με 
δύο «συνιστώντα ομόσπονδα 
κράτη»! Και ανακάλυψαν 
αυτήν τη… μεγάλη έλλειψη 
δημοκρατίας στα κατεχόμε-
να όλως αιφνιδίως με την 
ανάδειξη του Ερσίν Τατάρ 
στις πρόσφατες «εκλογές» 
ως του νέου τους ηγέτη. Δι-
αμαρτυρίες, λοιπόν,  για την 
«προστασία της δημοκρατίας 
και της ελεύθερης βούλησης, 
στοιχεία που κλονίζονται  
συθέμελα με την επικράτηση 
του Ερσίν Τατάρ στις ‘εκλο-
γές’»!  Διαδηλώσεις, λοιπόν, 
με Μουσταφά Ακιντζί και 
Σερντάρ  Ντενκτάς… Δηλαδή, 
πριν από τον Τατάρ είχαν 
δημοκρατία και ελευθερία 
βούλησης στα κατεχόμενα; 
Και το ωραίο της υπόθεσης 
είναι ότι η πλατφόρμα αυτή 
υποστηρίζει λύση βάσει του 
σχεδίου Ανάν! Και σύμφωνα 
με την εφημερίδα «Πολίτης», 
9.11.2020: «Πηγές από 
τους διοργανωτές ανέφεραν 
στον ‘Π’ ότι στόχος είναι να 
διατηρηθεί η κυπριακή τους 
ταυτότητα…». Δηλαδή, το 
Σχέδιο Ανάν βασίζεται σε 
δημοκρατία και ελεύθερη 
βούληση, επειδή το… ψήφι-
σαν οι ίδιοι με τη βοήθεια 
της παράνομης ψήφου των 
κουβαλητών εποίκων που 
παράνομα εκμεταλλεύονται 
τις κλεμμένες μας περιουσί-
ες!  Αλλάζει ο Μανωλιός και 
βάζει τα ρούχα του αλλιώς.  
Αν πράγματι οι Τουρκοκύ-
πριοι  σέβονται δημοκρατικά 
ανθρώπινα δικαιώματα και 
διατήρηση της κυπριακής 
τους ταυτότητας είναι στο 
χέρι τους: Να σεβαστούν την 
ΚΔ που τους παρέχει όλες τις 
διευκολύνσεις και δικαιώ-
ματα, ταυτότητα, διαβατήρια, 
συντάξεις, ιατρική περίθαλψη 
όλα αυτά τα χρόνια, να ξεση-
κωθούν εναντίον των εποί-
κων, του τουρκικού στρατού 
και να ενσωματωθούν πίσω 
με την υπόλοιπη ΚΔ σε 
ένα ΕΝΙΑΙΟ δημοκρατικό 
κράτος για όλους. Δεν είναι 
ο Τατάρ το πρόβλημά τους. 
Το πρόβλημα είναι όλοι τους. 
Αλλιώς, μας κοροϊδεύουν 
ασύστολα.

 Φανούλα Αργυρού

Της Κυριακής
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Από την ίδρυση της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας το 1960,  η κοινωνία μας 
βιώνει ολοένα και περισσότερο τον 

εφιάλτη της  διαφθοράς, της διαπλοκής, 
της μίζας και της ρεμούλας. Πρόκειται 
για έννοιες που σημαδεύουν  έντονα  
την πολιτική  και κοινωνικοοικονομική 
ζωή της Κύπρου από τα πρώτα βήματα 
του νεοσύστατου κράτους μέχρι σήμερα.

Είναι γεγονός πως η πρώτη φορά που 
άκουσα σε πάρα πολύ έντονο βαθμό  τη 
φράση διαφθορά, διαπλοκή, μίζα και ρεμούλα,  
προκαλώντας μου  μεγάλη αίσθηση  αλλά 
και ψυχική αναστάτωση, ήταν τη δεκαετία 
του 1980, από τον περίφημο  κωμικό Χάρυ 
Κλυνν, κατά κόσμον Βασίλη Τριανταφυλλίδη, 
μετέπειτα Δήμαρχο Καλαμαριάς Θεσσαλο-
νίκης.  Ο δημοφιλέστατος  Χ. Κλυνν  ξεκί-
νησε να σατιρίζει με τον δικό του  μοναδικό 
τρόπο τα κραυγαλέα γεγονότα  διαφθοράς 
και διαπλοκής  που ταλάνιζαν την Ελλάδα 
στη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.  

Παρόμοια φαινόμενα -και ίσως χειρότε-

ρα- διαδραματίζονταν και στην Κύπρο, αλλά 
ελλείψει διαφάνειας και ενεργού πολιτικής 
ζωής δεν  αποκαλύπτονταν δημόσια, καθώς 
εσκεπάζοντο κάτω από τον μυστηριακό  
τσουμπέ του «μακαριακού κράτους». 

Το πρώτο μεγάλο σκάνδαλο ήταν εκείνο 
του Συνεργατισμού, στις αρχές της δεκαε-
τίας του 1980, που ανέδειξε η εφημερίδα 
«Σημερινή». Στην έκθεση της Ερευνητικής 
Επιτροπής, που υποβλήθηκε στο Υπουρ-
γικό Συμβούλιο της πρώτης κυβέρνησης 
Σπύρου Κυπριανού, καταγράφονται σημεία 
και τέρατα για  κακοδιαχείριση, ανυπαρξία 
ελέγχου και έλλειψη διαφάνειας, ενοχοποι-
ώντας τον τότε ισχυρό άνδρα του Συνεργα-
τισμού, Ανδρέα Αζίνα.  Αρκετές δεκάδες 
εκατομμυρίων λιρών διασπαθίστηκαν από 
συνεργατικές εταιρείες, ενώ αξιωματούχοι 
δάνειζαν [χάριζαν] χρήματα στους εαυτούς 
τους  ανεξέλεγκτα  και χωρίς εξασφαλίσεις.  
Ο Ανδρέας  Αζίνας, Διοικητής της Υπη-
ρεσίας Συνεργατικής Αναπτύξεως, στενός  
συνεργάτης του  Προέδρου  Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου, καταδικάστηκε σε 18μηνη φυ-
λάκιση  και απολύθηκε από το Δημόσιο.

Μερικά χρόνια αργότερα ξεφύτρωσε  το 
σκάνδαλο ΞΕΚΤΕ, που αφορούσε τη λεηλασία 
δημοσίου χρήματος  αρκετών  εκατομμυρίων 
λιρών Κύπρου στην κατασκευή του αυτοκι-
νητόδρομου  Λευκωσίας – Λεμεσού στην 

πρώτη διακυβέρνηση στη μεταμακαριακή 
εποχή με Πρόεδρο τον Σπύρου Κυπριανού. 
Τη δευτεροκαθεδρία πήρε το μέγα σκάνδαλο 
του Χρηματιστηρίου το 1999,  επί διακυ-
βέρνησης Γλαύκου Κληρίδη – ΔΗΣΥ,  όταν 
βιώσαμε τη φρικτή μετατόπιση του πλούτου 
της μεσαίας τάξης προς μία νεοφανή επιχει-
ρηματική κλίκα  που δημιουργήθηκε  από 
αετονύχηδες χρηματιστές, οι οποίοι βρήκαν 
ως αρωγούς και συνεταίρους  το πολιτικό 
κατεστημένο της χώρας. Είναι απολύτως βέ-
βαιο πως χωρίς τις πλάτες των πολιτικών 
ταγών και των κομμάτων θα  ήταν αδύνατο να 
ευοδωθεί το αισχρότατο πλιάτσικο σε βάρος 
των ανυποψίαστων πολιτών, που πίστεψαν 
στους καινοτόμους θεσμούς του κράτους 
σπεύδοντας να καταθέσουν τις οικονομίες 
τους στο νεοϊδρυθέν Χρηματιστήριο, το 
οποίο υποτίθεται δημιουργήθηκε για να 
επενεργήσει ως ατμομηχανή της οικονο-
μικής ανάπτυξης της χώρας, ενόψει και της 
ένταξης  στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το πλιάτσικο συνεχίσθηκε  μέσω δια-
γραφής χρεών εκατομμυρίων από τις δύο 
μεγάλες τράπεζες του τόπου,  Τράπεζα  
Κύπρου και  Λαϊκή Τράπεζα, σε επώνυμους 
πολιτικούς, κόμματα και οργανώσεις, επί 
διακυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου 
– ΔΗΚΟ – ΑΚΕΛ 2003-08.  Το τρένο των  
κουρσάρων της οικονομίας  προχώρησε 

ακάθεκτο με τη δημοσιονομική ρεμούλα 
2009-12,  κατά τη διακυβέρνηση  Δη-
μήτρη Χριστόφια – ΑΚΕΛ – ΔΗΚΟ, με 
Υπουργό  Οικονομικών τον  τραπεζίτη 
Χαρίλαο  Σταυράκη, που περηφανευό-
ταν κυνικά  πως η κυπριακή οικονομία 
είναι άτρωτη, όταν η αντιπολίτευση και 
η Ευρωπαϊκή Ένωση τον συμβούλευαν  
φορτικά  να πάρει μέτρα θωράκισης της 
οικονομίας,  λόγω  πτώχευσης του αμερι-
κανικού  τραπεζικού κολοσσού Lehman 
Brothers.  Σε ελάχιστους μήνες επήλθε 
μοιραία  η κατάρρευση  του κυπριακού  
τραπεζικού συστήματος, τα κρατικά ταμεία 
στέρεψαν,  το κράτος μπήκε στη δανειακή 
αγχόνη της Τρόικας, ενώ χιλιάδες νοικο-
κυριά φτωχοποιήθηκαν. 

Με τον πρώτο μήνα  ανάληψης της δια-
κυβέρνησης  τον Μάρτιο του 2013 από τον 
Νίκο Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ,   το Eurogroup  
έβαλε το πιστόλι στον κρόταφο της χρεο-
κοπημένης Κύπρου  με το κούρεμα του 
48% των καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου 
και με το λουκέτο της Λαϊκής Τράπεζας, 
που είχε ως φρικτή κατάληξη  την απώ-
λεια δισεκατομμυρίων ευρώ από πολίτες, 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η τραπεζική 
– οικονομική τραγωδία κορυφώθηκε επί  
ίδιας διακυβέρνησης, με το λουκέτο του 
Συνεργατισμού και το φέσωμα του φορολο-

γούμενου πολίτη με 2.5 δις ευρώ. Κι εκεί που 
εμείς οι αφελείς νομίζαμε πως το φαγοπότι 
είχε  τελειώσει και οι ένοχοι, συνένοχοι και 
λοιποί παρατρεχάμενοι θα έμπαιναν στη 
φυλακή,  αίφνης εμφανίσθηκε το  σκάνδαλο 
των Χρυσών Διαβατηρίων, το οποίο απο-
καλύφθηκε προ ολίγων  εβδομάδων σε όλο 
του το μεγαλείο από αιφνίδια  τηλεοπτική 
ριπή του καταρινού σταθμού Αλ Τζαζίρα.

Φυσικά, στο μεσοδιάστημα συνετελέστηκαν 
μικρότερα οικονομικά εγκλήματα σε βάρος 
της κοινωνίας όπως το ΧΥΤΥ- ΧΥΤΑ, ΣΑΠΑ, 
ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ, FOCUS και άλλα, με τη φυ-
λάκιση πρώην Βοηθού Εισαγγελέα, πρώην 
Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας που διετέ-
λεσε και Υπουργός Οικονομικών,  δημάρχων,  
βουλευτών, υπουργών, πρωτοκλασάτων και 
μη στελεχών  που ανήκαν  και στα τέσσερα 
μεγαλύτερα  κόμματα του τόπου.  Αξίζει να 
επισημάνουμε και την τραγωδία στη ναυτική 
βάση στο Μαρί στις 11 Ιουλίου 2011.

4+1 σωστικές ενέργειες
Η ατιμωρησία των ενόχων,  συνενόχων 

και ηθικών αυτουργών  είναι  η πηγή του 
κακού  που  διαχρονικά  εκτρέφει τη διαφθορά,  
υποβοηθώντας την  να ριζώσει βαθιά στην 
κουλτούρα της κοινωνίας μας.  Η Λερναία 
Ύδρα της  λεηλασίας  του δημοσίου χρήματος 
θα δαμασθεί μόνον αν υπάρξει η αναγκαία 

πολιτική βούληση και θέληση για:  
• Δημιουργία  Ανεξάρτητης Αρχής κατά 

της Διαφθοράς – Διαπλοκής, η οποία θα 
στελεχώνεται από άμεμπτους τεχνοκράτες 
εγνωσμένου κύρους. 

• Θωράκιση των διάτρητων πτυχών 
του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις 
συμβάσεις δημοσίων έργων  που έχουν 
σχέση με τη δοσοληψία ιδιωτικού και δη-
μόσιου τομέα σε όλες τις εκφάνσεις τους. 

• Τιμωρία των ενόχων των μεγάλων 
σκανδάλων που συγκλόνισαν τη χώρα. 

• Άρση της βουλευτικής ασυλίας και εισα-
γωγή νομοθεσίας περί ευθύνης υπουργών 
και ανώτερων λειτουργών του Δημοσίου.

• Λειτουργία πραγματικά ανεξάρτη-
των εισαγγελικών Αρχών, οι οποίες να 
παρεμβαίνουν αυτεπάγγελτα  σε  όλες 
τις περιπτώσεις που υπάρχουν υπόνοιες 
ύπαρξης  κυκλωμάτων κερδοσκοπίας σε 
βάρος  του Δημοσίου.

Αν τα πιο πάνω δεν επιτευχθούν,  ο 
τόπος θα σύρεται στην άβυσσο από τους 
πολιτικούς καιροσκόπους,  τους οικονο-
μικούς κερδοσκόπους  και τους  κάθε 
λογής εμπόρους του λαού,  οι οποίοι  θα 
εκμεταλλεύονται  την ανυπαρξία/ αδυναμία  
του θεσμικού πλαισίου για να οικειοποι-
ούνται τον δημόσιο πλούτο. 

*Δημοσιογράφος 

 Ανατομία των κραυγαλέων σκανδάλων στην κυπριακή «Μπανανία»
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Πολύ σκότος εν ταις φρεσίν έχοντες...

Νέας αμερικανικής ηγεσίας, προβολή 
διλημμάτων πολιτικής

«Πολύ σκότος έχοντες εν ταις 
φρεσίν». «Ιδού σκοτία» 
ατελεύτητος.  Σκότος 

αφώτιστο στας φρένας. Σκοταδιασμένα 
μυαλά, δηλαδή. Και δεν ξέρουν πώς - ή 
και δεν θέλουν ακόμη - να βρουν ένα 
φαναράκι, ν’ ανάψουν έναν πυρσό, ούτε 
φάρο τηλαυγή να εντοπίσουν ικανό να 
τους φωτίσει κάποια έστω σκαλοπάτια 
και μονοπάτια προς ανηφοριές ελπίδας 
για σωτηρία...

Και τούτο δεν είναι, αλίμονο, το χει-
ρότερο.

ΕΦ’ ΟΣΟΝ όλοι βλέπουν κι άπαντες 
γνωρίζουν, εκ των αποτελεσμάτων της 
επιλογής τους, ότι:

- Λάθος δρόμο επέλεξαν του λόγου 
τους.

- Μονολιθικά, όμως, τον πορεύονται 
επί δεκαετίες.

- Βρίζοντας όσους κατά καιρούς τις 
αντιρρήσεις τους τολμούν να διατυ-
πώσουν, άλλη πορεία εισηγούμενοι ν’ 
αναζητηθεί.

- Απαξιώνοντας και περιφρονώντας, 
σκοταδολάγνως, κάθε πρόσκληση στο 
«δεύτε λάβετε φως».

ΠΟΛΥ ΣΚΟΤΟΣ εν ταις φρεσίν έχο-

ντες, έπαρση περισσή και εριστικό 
εγωισμό αχαλίνωτο, ούτε την απλή 
επέδειξαν ποτέ ταπεινή εντιμότητα, 
αφού ο χρόνος και οι πραγματικότητες 
το απέδειξαν, τα λάθη τους να παρα-
δεχτούν, βρε αδερφέ. Και με τόλμη 
να τα ομολογήσουν, αναζητώντας λίγο 
φως. Το παλαιότερο του Πάπα Αλά-
θητο μονάχα επιδεικνύουν: Πάνσοφο 
και προσοδοφόρο «το κόμμαν τζιαι τ’ 
αμμάθκια σας»: Για τις ιδιοτέλειές τους 
αρμέγοντας εξουσίας οφέλη, ακατάπαυ-
στα αυτοδοξαστικά...

ΕΤΟΣ 2020: Κατά σειράν 18ο έτος 
της αδιαλείπτως εδραιωνομένης στην 
Τουρτζιάν μονοκρατορίας του ισλαμι-
στή νεο-οθωμανού, επίδοξου ν’ αναγο-
ρευτεί σπουδαιότερος και ικανότερος 
των Οθωμανών σουλτάνων και του 
«πατέρα» των Τούρκων Ατατούρκ, ο 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

- Ικανός να παίζει στα δάxτυλά του, 
ως παγκόσμιος σκακιστής, τις υπερ-
δυνάμεις Ρωσίας και ΗΠΑ, ανταγω-
νιζόμενες ποία θα τον εγκολπωθεί 
περισσότερο.

- Ικανός να εκβιάζει και ν’ απειλεί 
τους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως 
κλειδοκράτωρ του μεταναστευτικού 
και υποχθόνιος καθοδηγητής της τζι-
χαντιστικής εν  Ευρώπη τρομοκρατίας.

- Αυτόκλητος συνάμα προστάτης 
πασών των ισλαμικών μειονοτήτων, 
και ψηφοφόρων και συλλογικοτήτων 
και μυστικών πρακτόρων και τζαμιών 

στις ευρωπαϊκές χώρες.
- Με την υπεροψία κι αυτοπεποίθη-

ση που απέκτησε ως αυτοδοξαζόμενος 
παγκοσμίως και εισέτι ατιμώρητος 
εξαγωγέας και μισθοφορικών πολέμων 
στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη, στο 
Ναγκόρνο Καραμπάχ.

- Απολυταρχικά φυλακίζοντας, εξο-
ντώνοντας κι εξουδετερώνοντας κάθε 
αντίθετη φωνή εντός Τουρκίας.

- Αδιάκοπα απειλώντας με πόλεμο 
Ελλάδα και Κύπρο και επιδεικτικά 
καταπατώντας, με στόλους και πλω-
τά γεωτρύπανα, τα κυριαρχικά τους 
δικαιώματα σε θαλάσσιες ΑΟΖ και 
υφαλοκρηπίδες.

ΑΚΟΜΗ και ο πιο «τυφλός τα τ’ 
ώτα τον τε νουν τα τ’ όματι’ ει» (για να 
θυμηθούμε και του Σοφοκλέους τον 
Οιδίποδα) δεν έχει πλέον καμία απορία 
για το πού το πάει και πώς το πάει και 
μέχρι πού θα το τραβήξει ο Ερντογάν.

ΟΥΔΕΙΣ πλέον ψάχνει να ανακαλύ-
ψει τις... πραγματικές προθέσεις, τις 
στρατηγικές επιδιώξεις και τις μεθο-
δευμένες τακτικές της Ερντογανικής 
Τουρτζιάς.

ΟΥΔΕΙΣ πλην των ημετέρων εν 
σκοτία μονολιθικώς σκοταδιασμένων 
μυαλών, της καυχόμενης για την πάγια 
σοφία της, πάνσοφης εν Κύπρω πολι-
τικής και κομματικής ηγεσίας.

ΙΔΟΥ κραυγαλέα λίγα δείγματα, 
χρόνια τώρα διαρκώς επαναλαμβανό-
μενα και ουδ’ επ’ ελάχιστον διαφορο-

ποιούμενα:
- «ΧΑΡΑΥΓΗ», Τετάρτη, 17 Ιου-

νίου 2020: «Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος 
Κυπριανού   επανέλαβε   την   πά-
για θέση  τού ΑΚΕΛ ότι η  τουρκι-
κή προκλητικότητα  θα αναχαιτι-
στεί μόνο εάν και εφόσον καταφέρου-
με να πείσουμε την Τουρκία, μέσα από 
έμπρακτες ενέργειες, ότι με την επί-
λυση των προβλημάτων στην γει-
τονιά μας, με  την ύπαρξη σχέσε-
ων ειρηνικών με τις γειτονικές χώ-
ρες θα καταφέρει η Τουρκία να γί-
νει μέρος των συζητήσεων για την αξι-
οποίηση του φυσικού πλούτου που 
υπάρχει στη λεκάνη  της Ανατολι-
κής Μεσογείου. Ο Α. Κυπριανού 
υπογράμμισε ότι χρειάζεται να πεί-
σουμε  την  Τουρκία  πως  με  σω-
σ τ ή   λ ύ ση   τ ο υ   Κυπρ ι α κ ού   θ α 
έχει και η ίδια να αποκομίσει οφέλη. 
Οφέλη τα οποία θα προκύψουν από 
τη συμμετοχή της στις ευρύτερες συ-
ζητήσεις για αξιοποίηση του φυσικού 
αερίου»....

- ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ περί της - από πολλών 
ετών - κοινής γραμμής της ηγεσίας του 
ΑΚΕΛ με την ηγεσία του ΔηΣυ: Ο πρό-
εδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, 
από 5ης Δεκεμβρίου 2013 δήλωνε σε 
εκδήλωση του ΚΕΒΕ και του ΟΠΕΚ 
πως «δεν πρέπει να αποκλείσουμε σε 
περίπτωση λύσης του Κυπριακού τη 
διασύνδεση διά υποθαλάσσιου αγωγού 
Κύπρου και Τουρκίας». Και ότι «θα 

είναι διπλό το κέρδος για την Κύπρο, 
γιατί εμείς μπορούμε να πωλούμε πιο 
φτηνό φυσικό αέριο με μεγαλύτερο 
κέρδος και η Τουρκία να έχει φτηνό 
φυσικό αέριο για να καλύψει τις ενερ-
γειακές της ανάγκες».

- ΕΠΕΙΔΗ προφανώς ήταν η «γραμ-
μή» που εκπόνησαν και τους ανέθεσαν, 
από την εποχή εκείνη, οι εν Λευκωσία 
πρεσβείες των ΗΠΑ και της Βρετανίας. 
Δεν τα έλεγαν μόνο στους επισκεπτόμε-
νους τις πρεσβείες τους αρχηγούς των 
κομμάτων, ούτε μόνο στους ευνοού-
μενους εγχώριους «οππίνιον λίντερς» 
τους. Τα έλεγαν αυτοπροσώπως σε συνε-
ντεύξεις τους, απευθυνόμενοι και προς 
όλους τους πολίτες, οι εκλαμπρότατοι:

- «Χρειάζεται να εμπιστευθείτε την 
Τουρκία», γνωμοδοτούσε, με συνέ-
ντευξή του στον «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ»,  
ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζων Κόενιγκ, 
Κυριακή, 11. 5.2014.

- «Είναι ανάγκη να συμπεριληφθεί 
η Τουρκία, γιατί θα είναι σημαντικός 
παίκτης σ’ αυτόν τον τομέα [της αξιο-
ποίησης των υποθαλασσίων ΚΟΙΤΑΣ-
ΜΑΤΩΝ της κυπριακής ΑΟΖ] σ’ αυτήν 
την περιοχή», έλεγε την ίδια εποχή και 
ο Βρετανός πρέσβης Μάθιου Κιτ, σε 
συνέντευξή του, 21.1.2014, στον Πάρη 
Ποταμίτη, στην τηλεόραση του ΡΙΚ. Και 
πρόσθετε με νόημα ότι, «θα χρειαστούν 
ΑΛΛΟΙ που τουλάχιστον θ’ αρχίσουν 
τέτοιες επαφές με την Τουρκία για το 
κοινό μπένεφιτ» και «μακροπρόθεσμα 

όλοι μαζί θα μπορέσουμε να δημιουρ-
γήσουμε κάτι τέτοιο»...

ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΝΑΣΜΟΣ ανέκπτωτος:
(α) Ομοούσιος μ’ εκείνον του Μονά-

χου 1938 των Τσάμπερλεν & Νταλαντιέ 
προς τον Χίτλερ και:

(β) Σιωπηρή αποδοχή του ναζιστι-
κού «λέμπενστραουμ» (Ζωτικού Χώ-
ρου») με την ερντογανική μεταγλώττισή 
του σε «Γαλάζια Πατρίδα» και:

(γ) Παροχή άπλετου κι άνευ απο-
τελεσματικών αντιδράσεων χρόνου 
στον Ερντογάν για πολλαπλασιασμό 
της στρατιωτικής του ισχύος και με 
ρωσικούς S-400 και με γερμανικά 
υποβρύχια και με ορδές μισθοφόρων 
τζιχαντιστών και με εγχώρια ανάπτυξη 
πληθώρας καταστροφικων «ντόουνς», 
στη γνωστή μόλα και τη συνταγή του 
αλήστου μνήμης επανεξοπλισμού της 
ναζιστικής Γερμανίας 1933-1939.

ΑΠΕΝΑΝΤΙ στους μέχρι εθελοδου-
λίας τόσο «πολύ σκότος εν ταις φρεσίν 
έχοντες», πώς να μην επανέλθει, άραγε, 
πανηγυρίζων νεο-πορθητής ακόμη και 
για «πικ-νικ» στη σκλαβωμένη Αμμό-
χωστο σήμερα, 15.11.2020, θριαμβευ-
τής ο Ερντογάν, σαδιστικώς σε βάρος 
του Ελληνισμού εορτάζοντας τα 37 
χρόνια ανακήρυξης του ψευδοκράτους 
του Αττίλα, επί των σκλαβωμένων 46 
χρόνια ελληνικών εδαφών της Κύπρου 
– βατήρα για τις επόμενες μεθοδεύσεις 
του νεο-οθωμανικού Στρατηγικού Βά-
θους της Τουρτζιάς;

Η σημερινή ηγεσία των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ 
Τραμπ, κατόπιν των εκλογικών αποτελεσμάτων, 
οδηγείται, εκούσα άκουσα, σε έξοδο από τον Λευ-

κό Οίκο, παρά το γεγονός ότι ο μέχρι τούδε Αμερικανός 
ηγέτης αρνείται να αποδεχθεί το εκλογικό αποτέλεσμα, 
κατά τρόπο που στιγματίζει, όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και 
το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ.

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος, αειθαλής Τζο Μπάιντεν, 
πεπειραμένος πολιτικός και γνώστης των εξελίξεων 
στη διεθνή πολιτική, αλλά και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα 

και την ευρύτερη 
περιοχή της Νο-
τ ι ο α ν α τ ο λ ι κ ή ς 
Μεσογείου και 
της Μέσης Ανα-
τολής, αναμένεται 
να αναπτύξει τα-
κτικής και στρα-
τηγικής υφής 
κινήσεις, που θα 
μπορέσουν να 
αποκαταστήσουν 
διαταραχθείσες 
ισορροπίες που 
προήλθαν από 
τις πολιτικές του 
Ντόναλντ Τραμπ, 
οι οποίες παραπέ-
μπουν και σε προ-
σωπικές κινήσεις 
εύνοιας προς τον 
Τούρκο Πρόεδρο 
Ερντογάν. 

Ο Τζο Μπάι-
ντεν πρόκειται 
κατά ταύτα να 
α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι 
σε ελάσσονα ή 
μείζονα βαθμό 
διαφορετική πο-
λιτική τακτικής 
υφής έναντι της 
τουρκικής ηγε-
σίας, θεωρώντας 
κατά τα αναμενό-

μενα ότι αφενός η Τουρκία πρέπει να λάβει το μήνυμα 
πως δεν μπορεί να ασκεί πολιτικές ανεξάρτητες,  κατά το 
δοκούν και άνευ ορίων, έναντι των πολιτικών των ΗΠΑ 
και της Δυτικής Συμμαχίας, αφετέρου όμως παραμένει 
γεωπολιτικά ζωτικής σημασίας περιοχή για τα δυτικά 
συμφέροντα ευρύτερα.

Προδήλως η Ουάσιγκτον και η εν προκειμένω γραφει-
οκρατία της υπερδύναμης τελεί εν γνώσει του γεγονότος 
πως οι σημερινές συνθήκες στη σχέση Ουάσιγκτον - Άγκυ-

ρας έχουν ποιοτικά διαφοροποιηθεί από το παρελθόν, 
καθώς η Τουρκία κινείται σε μια σχετικώς ανεξέλεγκτη 
τροχιά, συγκριτικά προς τις παλαιόθεν υφιστάμενες σχέσεις 
εξάρτησης από τις ΗΠΑ, που σημαίνει πως δεν παρεκκλί-
νει των δικών της στρατηγικών επιλογών, ανεξαρτήτως 
έξωθεν υποδείξεων.

Το ερώτημα που τίθεται εν προκειμένω, και οφείλει 
να απαντηθεί, είναι κατά πόσον η αμερικανική γραφειο-
κρατία και ο νέος Πρόεδρος κατανοούν σε βάθος και στην 
έκταση που οφείλει κανείς να προσεγγίζει την Τουρκία, 
το γεγονός ότι οι τουρκικές δομές εξουσίας παράγουν 
πολιτικές αναθεωρητικού επεκτατισμού, οι οποίες δεν 
αποδίδονται αποκλειστικά στον Ερντογάν, αλλά αποτε-
λούν διαχρονικά αναπόσπαστο τμήμα της τουρκικής 
κρατικής γραφειοκρατίας, στον βαθμό που αναμφίβολα 
ο αναθεωρητισμός ταυτίζεται, κατά το μάλλον ή ήττον, 
με την υπόσταση αυτού τούτου του τουρκικού κρατικού 
οικοδομήματος.

Συναφώς και κατά τα ανωτέρω οφείλει κανείς να θε-
ωρεί δεδομένο το γεγονός ότι ακόμα και εάν, κατά τον 
α ή β τρόπο απερχόταν η ηγεσία Ερντογάν, όπερ των 
σημερινών συνθηκών δεδομένων εξαιρετικά απίθανο, η 
επόμενη ηγεσία της Τουρκίας θα προχωρούσε ίσως σε 
μια τακτικής και μόνο υφής απόπειρα συνεννόησης με 
τις ΗΠΑ, χωρίς όμως να μεταβάλει ούτε κατά κεραία τις 
στρατηγικές επιδιώξεις και στοχεύσεις της στην περιοχή. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ένα σενάριο χωρίς τον Ερντο-
γάν στην ηγεσία της Τουρκίας πιθανότατα θα έφερνε την 
Τουρκία πιο κοντά στις ΗΠΑ διά της προβολής τουρκικής 
ήπιας ισχύος, ενώ ταυτόχρονα οι τουρκικές στρατηγικές 
στοχεύσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά το Αιγαίο και την Κύπρο, 
θα παρέμεναν κατά τα ανωτέρω  αναλλοίωτες. Εξ ου και 
η παρουσία Ερντογάν, που προβάλλει απροκαλύπτως 
τις τουρκικές αναθεωρητικές στρατηγικές αντιλήψεις, 
δημιουργεί εκτός από τα εκκινούμενα από την τουρκι-
κή επιθετικότητα προβλήματα, ταυτόχρονα ευκαιρίες 
στρατηγικών συμπράξεων για την Ελλάδα, οι οποίες και 
παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες. 

Το ανωτέρω σκεπτικό, που παραπέμπει στην προσ-
δοκώμενη αντιμετώπιση των τουρκικών τακτικών και 
στρατηγικών στοχεύσεων από τη νέα αμερικανική ηγεσία, 
δεν μπορεί να επέλθει από κινήσεις εν είδει αυτόματου 
πιλότου, αλλά οφείλει να προσδιοριστεί με σαφήνεια και 
να αναδειχθεί δεόντως στα όμματα της νέας αμερικανικής 
διοίκησης από την ελληνική ηγεσία, συνεπικουρούμενη 
από την κυπριακή. 

Τούτο μπορεί να λάβει χώραν, αφού πρώτα η Αθή-
να συνειδητοποιήσει τη φύση του τουρκικού πολιτικού 
συστήματος και τις δομές παραγωγής αναθεωρητισμού, 
χαρακτηριστικά που υποδεικνύουν πως η Τουρκία αναδι-
πλούται τότε και μόνον όταν η αίσθηση ενός επερχόμενου 
κόστους είναι ορατή.

*Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο

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

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Το ερώτημα που τίθεται εν 
προκειμένω, και οφείλει 
να απαντηθεί, είναι κατά 

πόσον η αμερικανική 
γραφειοκρατία και ο νέος 
Πρόεδρος κατανοούν σε 
βάθος και στην έκταση 
που οφείλει κανείς να 

προσεγγίζει την Τουρκία, 
το γεγονός ότι οι τουρκικές 
δομές εξουσίας παράγουν 
πολιτικές αναθεωρητικού 

επεκτατισμού, οι οποίες δεν 
αποδίδονται αποκλειστικά 

στον Ερντογάν, αλλά 
αποτελούν διαχρονικά 
αναπόσπαστο τμήμα 

της τουρκικής κρατικής 
γραφειοκρατίας, στον 

βαθμό που αναμφίβολα ο 
αναθεωρητισμός ταυτίζεται, 
κατά το μάλλον ή ήττον, με 
την υπόσταση αυτού τούτου 

του τουρκικού κρατικού 
οικοδομήματος

Κυβέρνηση και κόμματα, πότε 
θα δώσουν εξηγήσεις για την 

εγκληματική λεηλασία των 
δισεκατομμυρίων για την 

άμυνα που κατασπαράχθηκαν 
για να συγκαλύψουν 

ατιμώρητα σκάνδαλά τους; 
Οι ηγέτες κατήντησαν οι 

συνειδητοί δολιοφθορείς της 
άμυνας του τόπου. Ποτέ δεν 

πίστεψαν σε αυτήν ως ισχυρή 
αντιστήριξη σε διπλωματικούς 
χειρισμούς. Έτσι, την ειρήνη 

δεν την πέτυχαν και τον 
πόλεμο δεν θα τον αποφύγουν 

Σκληρά μηνύματα από το Καραμπάχ
και οι δολιοφθορείς της άμυνάς μας

Ισχύει διαχρονικά η απόφανση του Βιργιλίου: «Si vis 
pacem, para bellum – Αν θέλεις ειρήνη, να ετοιμάζεσαι 
για πόλεμο». Οι ηγέτες της Κυπριακής Δημοκρατίας 

θέλουν ειρήνη, λένε, αλλ’ ουδέποτε προετοιμάστηκαν όχι για 
πόλεμο, αλλά τουλάχιστον για αξιοπρεπή αντίσταση κατά 
του Τούρκου κατακτητή. Επιζητούν την ειρήνη, αλλά την 
αποδέχονται με τουρκικούς όρους. Γι’ αυτό και ο πόλεμο 
ίσως μας επιβληθεί εξαιτίας της εγκληματικής ανεπάρκειας 
και αδιαφορίας τους. Καταγγέλλονται σχεδόν όλοι διότι 
λεηλάτησαν το Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης και κατασπά-
ραξαν, για τις ασωτίες τους, πέραν των 10 δισεκατομμυρίων, 

εισφορές των πολι-
τών για την άμυνα 
που δεν έχουμε...

Έστω και τώρα, 
ειδικά μετά το Να-
γκόρνο Καραμπάχ, 
ας ξυπνήσουν επι-
τέλους! Η οδυνη-
ρή ήττα των Αρ-
μενίων δεν ήταν 
αποτέλεσμα της 
πολεμικής ικανό-
τητας των Αζέρων. 
Ήταν προϊόν θανα-
τηφόρων πληγμά-
των από τουρκικά 
drones, τα οποία, 
ουσιαστικά, διέλυ-
σαν το αρματικό, 

πυροβολικό και αντιαεροπορικό δυναμικό των Αρμενί-
ων. Η οδυνηρή για τους Αρμενίους έκβαση του πολέμου 
επιβεβαιώνει μερικά σκληρά δεδομένα, από τα οποία οι 
ηγεσίες της Ελλάδος και της Κύπρου καλούνται να αντλή-
σουν αμέσως μαθήματα και να ενεργήσουν ανάλογα:

Πρώτον, όσοι αφελείς, ας ενταφιάσουν οριστικά τις αστείες 
προλήψεις τους για «το ξανθό γένος», το οποίο θα ηγηθεί, 
τάχα, των Ορθοδόξων χριστιανών για να συντρίψει το τέρας 
του τουρκισμού και του μουσουλμανισμού. Η Ρωσία ενεργεί 
με βάση τα εθνικά συμφέροντά της. Ρεαλιστικά. Ωμά. Κυνικά. 
Διατηρεί, μεν, μεγάλη στρατιωτική βάση στην Αρμενία, αλλά 
έχει και στενές ενεργειακές και αμυντικές σχέσεις με το 
τουρκογενές Αζερμπαϊτζάν. Εξάλλου, η Τουρκία μεθόδευσε 
και προκάλεσε την διένεξη, με την ανοχή της Μόσχας!

Δεύτερον, διαχρονική διεκδίκηση σοβαρών κρατών, 
όπως πρώτος δίδαξε ο Θουκυδίδης, είναι το συμφέρον. 
Γι’ αυτό και το Ισραήλ είναι από τους κύριους τροφοδότες 
σε όπλα και κυρίως drones (Aerostar, Hermes, Heron, 
Harop), του τυραννικού καθεστώτος Αλίγιεφ. Για έναν 
πολύ σοβαρό λόγο: Το Αζερμπαϊτζάν είναι κατά πλειο-
ψηφία σιϊτικό και, συνεπώς, ο προσεταιρισμός του ευνοεί 
το Ισραήλ στην αντιπαράθεσή του με το σιϊτικό Ιράν, το 
οποίο θεωρεί ως τον ορκισμένο εχθρό του.

Τρίτον, η Τουρκία νίκησε τους Αρμενίους με τα drones 
(Bayraktar TV2), υπό το βλέμμα της Ρωσίας, η οποία 

της επέτρεψε να επανέλθει εν δυνάμει στην περιοχή του 
Καυκάσου ως ένας νέος ισχυρός δρων. Οι αμυντικές 
βιομηχανίες της Τουρκίας σχεδίασαν και κατασκευάζουν 
εξελιγμένα drones με ξένη, βεβαίως, τεχνογνωσία. Σήμερα 
συγκαταλέγονται μεταξύ των έξι καλύτερων του κόσμου! 

Τέταρτον, η Αρμενία υποτίμησε την τουρκική υποκίνηση 
και ανάμειξη στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Από καιρό, τα 
σύννεφα μιας νέας σύγκρουσης ήταν εμφανή. Προφανώς 
δεν έγινε έγκαιρα η κατάλληλη στρατιωτική προετοιμα-
σία και εξοπλισμοί, με αποτέλεσμα τα τουρκικά drones 
να διαλύσουν την άμυνα των Αρμενίων, που αφελώς 
ανέμεναν ρωσική υποστήριξη. 

Πέμπτον, η σύγκρουση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ 
φαίνεται να αλλάζει τη μορφή του πολέμου στο άμεσο 
και προσεχές μέλλον. Τα drones κυριάρχησαν στον ου-
ρανό. Στο εξής, θεωρούνται ως σοβαρός παράγων στη 
διεξαγωγή και κατάληξη συγκρούσεων.

Τίθεται ένα σημαντικό ερώτημα: Τα άρματα είναι ανί-
σχυρα απέναντι στα drones; Ναι, αν δεν διαθέτουν τα 
μέσα για να τα αντιμετωπίσουν. Μετά τη  χρήση drones 
στη Συρία, στη Λιβύη και στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, η 
τεχνολογία εισβάλλει κυριολεκτικά και αλλάζει άρδην τη 
μορφή και τον τρόπο διεξαγωγής μελλοντικών πολέμων. 
Τα drones είναι εφοδιασμένα με είδος τεχνητής νοημο-
σύνης. Να αναμένεται ότι στο εγγύς μέλλον οι πόλεμοι 
θα διεξάγονται κυρίως από drones, μη επανδρωμένα 
σκάφη και στρατιώτες-ρομπότ; Όλα αυτά δεν είναι πλέον 
στη σφαίρα της φαντασίας παραγωγών του Χόλιγουντ.

Είναι εμφανές ότι Ελλάδα και Κύπρος, οι οποίες αντι-
μετωπίζουν αδίστακτη τουρκική απειλή, οφείλουν να 
πάρουν σκληρά μηνύματα από τον πόλεμο στο Ναγκόρνο 
Καραμπάχ. Πρώτον, καλούνται να προετοιμάζονται για 
ενδεχόμενο πόλεμο με την Τουρκία. Τάχιστα να αποκτή-
σουν και drones. Ήδη οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις 
αναζητούν drones-killers τουρκικών και απέκτησαν τα 
πρώτα ισραηλινά Heron. Δεύτερον, την κρίσιμη στιγμή 
κανείς δεν θα προστρέξει σε βοήθειά μας, αν υποστούμε 
νέα επίθεση από τον Αττίλα, στο Αιγαίο ή στην Κύπρο.  

Τρίτον, στις διακρατικές και διεθνείς σχέσεις ισχύει απα-
ράβατα ο κυνικός κανόνας: Συμφέροντα! Ούτε δίκαιο, ούτε 
ψηφίσματα, ούτε δηλώσεις συμπαράστασης. Έστω και τώρα, 
η Κυβέρνηση οφείλει να ενισχύσει δραστικά την Εθνική 
Φρουρά με όπλα νέας τεχνολογίας. Και αντί ο ΔΗΣΥ να 
κοκορεύεται ότι διατίθενται ακόμα… 70 εκ. για την άμυνα, ας 
εξηγήσει γιατί ο προϋπολογισμός της κάθε χρόνο υφίσταται 
πρωτοφανή καθίζηση και γιατί η Εθνική Φρουρά διαθέτει 
οπλικά συστήματα ηλικίας  20 και 30 χρόνων. 

Τέταρτον, κυβέρνηση και κόμματα, πότε θα δώσουν 
εξηγήσεις για την εγκληματική λεηλασία των δισεκα-
τομμυρίων για την άμυνα που κατασπαράχθηκαν για 
να συγκαλύψουν ατιμώρητα σκάνδαλά τους; Οι ηγέτες 
κατήντησαν οι συνειδητοί δολιοφθορείς της άμυνας του 
τόπου. Ποτέ δεν πίστεψαν σε αυτήν ως ισχυρή  αντιστήριξη 
σε διπλωματικούς χειρισμούς. Έτσι, την ειρήνη δεν την 
πέτυχαν και τον πόλεμο δεν θα τον αποφύγουν.    

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ

Της Κυριακής

31μένουμεασφαλείς
staysafe
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