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Η κοινή γνώμη κατανοεί αυτά 
που αρνείται να κατανοή-
σει η πολιτική ηγεσία των 

Αθηνών και της Λευκωσίας. Ότι, 
δηλαδή, οι Τούρκοι δεν συμβιβά-
ζονται. Το αντίθετο. Τα θέλουν όλα. 
Και μας προκαλούν. Καθημερινά. 
Δεν έχουν όρια. Αυτό δήλωσε ο 
Τούρκος Πρόεδρος. Ότι θα μας 
δείξουν την τρέλα τους!  Και ότι ο 
Έλληνας Πρωθυπουργός θα πρέπει 
να μάθει τα όριά του. Και ότι δεν 
πρέπει να τα βάζει με τον μέγαν  
Σουλτάνο. Αλλιώς θα τιμωρηθεί 
παραδειγματικά και δημόσια. 
Όπως το 1921 στη Μικρά Ασία 
και το 1974 στην Κύπρο.   

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 2 ///

Όμηροι της 
τουρκικής 
τρέλας... 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
«Καλλιέργεια υπεύθυνης 
νοοτροπίας απέναντι στα 

τυχερά παιχνίδια»
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ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΑ 
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€120.000  τον μήνα κέρδος 
για το κράτος 
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ΕΜΒΟΛΙΑ 
Στόχος 
η ανοσία 
μέχρι 
τον Ιούνιο
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ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Η χαριστική 
βολή στις 
κοινότητες 
του Ακάμα
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ΠΑΦΟΣ 
Οριστική
επίλυση 
για τον δρόμο
στη Γιόλου 
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ΠΑΙΔΕΙΑ
Μετά τις 
Βουλευτικές 
οι Παγκύπριες
ΣΕΛΙΔΑ /// 13

Αν και ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο 
Γκουτέρες αναμένεται, σύμφωνα 
με πληροφορίες της «Σημερι-

νής», να συγκαλέσει την άτυπη Πεντα-
μερή Διάσκεψη περί τα τέλη Απριλίου, 
εντούτοις το σκηνικό για πραγματοποί-
ησή της παραμένει ρευστό, λόγω της 
κρίσιμης κατάστασης στο εσωτερικό 
της Τουρκίας και συνάμα των πολιτικών 
παιχνιδιών τού Ταγίπ Ερντογάν στην 
εξωτερική του πολιτική. 

Διπλωματικοί παρατηρητές διασυν-
δέουν τη δημοσκοπική καθίζηση του 
Τούρκου Προέδρου με την επιχείρηση-

φιάσκο στο Βόρειο Ιράκ, αλλά και με την 
επιδεινωμένη συμπεριφορά του στο Κυ-
πριακό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. 

Παράλληλα, η Άγκυρα φαίνεται 
ότι αυτήν την περίοδο δρομολογεί 
στην εξωτερική της πολιτική κινήσεις 
αποφυγής ενδεχόμενης κρίσης στις 
σχέσεις της με τη νέα αμερικανική 
διοίκηση, της οποίας η στάση που θα 
τηρήσει έναντι της Τουρκίας παραμέ-
νει ερωτηματικό.   

Ο Τούρκος Πρόεδρος όταν βρίσκε-
ται στη μέγγενη της εσωτερικής πίεσης 
χρησιμοποιεί τη συνήθη τακτική του. 

Εξωτερικεύει την κρίση και γίνεται 
επικίνδυνος και απρόβλεπτος. 

Οι εκτιμήσεις και η ανησυχία της 
ελληνικής Κυβέρνησης, που εδράζεται 
και στη χρονική στιγμή, είναι ότι η 
Τουρκία στήνει ένα blame game, προ-
καλώντας την Ελλάδα να λειτουργήσει 
κατά τρόπον που να της επιρριφθούν 
ευθύνες σε ενδεχόμενο ναυάγιο του 
διαλόγου. Η Αθήνα τηρεί στάση ανα-
μονής για τη συνέχιση των διερευνητι-
κών και δεν θέτει ως προϋπόθεση την 
έξοδο του «Τσεσμέ».
ΣΕΛΙΔΑ /// 7

Ρευστή η Πενταμερής, 
στον αέρα οι διερευνητικές

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ. ΑΝΗΣΥΧΕΙ Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

•Οι Τούρκοι προχωρούν στην 
υλοποίηση της Γαλάζιας Πατρίδας 
χρησιμοποιώντας την Κύπρο σε 
μια προσπάθεια να ελέγξουν τον 
διάδρομο του Σουέζ και την περιοχή 
απέναντι από τη Συρία, καθώς και το 
σύνολο της Ανατολικής Μεσογείου 

• Θέλουν να ελέγξουν τους 

θαλάσσιους και εναέριους διαδρό-
μους στην περιοχή, δημιουργώ-
ντας έτσι συνθήκες εξάρτησης και 
εγκλωβισμού της ίδιας της ΕΕ  

• Η Βάση κοντά στο Μπογάζι, πώς 
η Άγκυρα σχεδιάζει να αποκόψει την 
Ευρώπη από την Ανατολική Μεσόγειο 
και πώς την Ελλάδα από την Κύπρο

• Τι θα πρέπει να πει ο Πρόε-
δρος στον Μπορέλ 

• Η σημασία του τουρκικού 
αεροπλανοφόρου και το ναρκοπέ-
διο του Αιγαίου 

• Η επιμονή του Νετανιάχου 
και ο τορπιλισμός του EastMed    
ΣΕΛΙΔΑ /// 4

Η Τουρκία εγκλωβίζει την Ευρώπη μέσω Κύπρου

ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Οι «πενταμερείς» 1959-
2021 και οι διαχρονικές 

τουρκικές απαιτήσεις
ΣΕΛΙΔΑ /// 6

ΓΚΕΡΧΑΡΝΤ 
ΣΡΕΝΤΕΡ 

Ο ρόλος της 
Τουρκίας στη νέα 
παγκόσμια τάξη

ΣΕΛΙΔΑ /// 5 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το Ψήφισμα 2561 
και η προώθηση

 της «κοινοτητοκρατίας»
ΣΕΛΙΔΑ /// 9

Σε γεωπολιτικό αμόκ 
ο Ταγίπ Ερντογάν - 
Σενάρια πρόωρων 

εκλογών στην Τουρκία, 
αλλά και αναθεώρησης 
του Συντάγματος - Τα 

αποτελέσματα των 
δημοσκοπήσεων που δεν 

θέλει να βλέπει

Ο Ερντογάν προσπαθεί να 
εκμεταλλευτεί το οξύτατο 
αντικουρδικό αίσθημα και 
εργαλειοποιεί τον θάνατο 

των 13 αιχμαλώτων, 
ώστε να προχωρήσει σε 
μια νέα εισβολή στο Ιράκ 

και να επανακτήσει τη 
δημοτικότητά του  

Πώς διασυνδέεται η 
δημοσκοπική καθίζηση 
του Τούρκου Προέδρου 

με την επιχείρηση-φιάσκο 
στο Βόρειο Ιράκ αλλά 

και με την επιδεινωμένη 
συμπεριφορά του 

στο Κυπριακό και τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις 



Έφυγε ακόμα ένας μεγάλος τραγου-
διστής. Ένας τραγουδιστής γεμά-
τος καημούς και αισθήματα. Μια 

φωνή που σημάδεψε το χρέος απέναντι 
στη Λευτεριά. Και την αξιοπρέπεια του 
ανθρώπου: Αντώνης Καλογιάννης, ο 
άνθρωπος που τόσο αγάπησε το νησί 
μας. Ο άνθρωπος που έκλαψε για την 
τραγωδία του Κυπριακού Ελληνισμού. 
«Όταν τραγουδώ για την Κύπρο, νιώθω το 
δράμα των Κυπρίων. Είναι πολύ δύσκολο 
να περιγράψω όλα εκείνα τα συναισθή-
ματα που νιώθω», είχε εξομολογηθεί σε 
μια συνέντευξή του στο «Περιοδικό». Στις 
ομιλίες του τόνιζε την ανάγκη για αγώνα, 
για εθνική ομοψυχία, για επιστροφή στις 
πατρογονικές μας εστίες.

«Η Κύπρος είναι η άλλη μου πατρίδα. 
Δεν ξεχνώ ότι τραγούδησα σε 80 μέτρα 
απόσταση από τα κατεχόμενα κυπριακά 
σπίτια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα νέα παιδιά 
που ξεδίπλωσαν τη γαλανόλευκη σημαία 
μαζί με την κυπριακή, τη στιγμή που 
τραγουδούσα. Ήταν από τις λίγες φορές 
που λιποψύχησα τραγουδώντας… Δεν 
μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Εκεί 
έζησα μια συγκλονιστική βραδιά». Λό-
για που καθρεφτίζουν έναν προσωπικό 

προβληματισμό, ανάμεσα στη συμπόνια 
και την κατανόηση.

Ναι, η φωνή σου, Αντώνη Καλογιάννη, 
μας έκανε τότε να κοιτάξουμε πέρα από τα 
συρματοπλέγματα. «ΒΟΥΝΟ ΜΟΥ ΠΕ-
ΝΤΑΔΑΚΤΥΛΕ, ΠΙΚΡΟΣ ΒΟΡΙΑΣ ΠΟΥ 
ΦΥΣΗΞΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΧΕΙ ΦΕΡΕΙ…». 
Τούτο το παλιό τραγούδι ραγίζει τις ψυχές 
μας. Ακόμα τρεμοσβήνει μέσα στη συ-
νείδησή μας, μια ανάσα λευτεριάς, έστω 
και στα μικρά, πικρά μας όνειρα. Ναι, για 
μας τους ακριτικούς Έλληνες, κάθε στίχος, 
κάθε λέξη αγγίζει τις ψυχές μας, με ένα 
νόημα πέρα από τον χώρο και τον χρόνο. 
«Όρτσα τα πανιά, κόντρα στον Δεληβοριά, 
είναι τ’ αμπάρια γεμάτα με άγρια θεριά…». 
Πόσο συμβολικοί και επίκαιροι είναι πά-
ντα τούτοι οι μελωδικοί στίχοι. Η Κύπρος, 
σε ολόκληρη τη μακραίωνη Ιστορία της, 
κουβαλούσε άγρια θεριά, μα δεν άλλαξε 
ποτέ. Οι παλμοί της, αιώνια ελληνικοί, 
ρυμουλκούν το πανάρχαιο πνεύμα των 

προγόνων, γιατί, στο κάτω-κάτω της γραφής, 
αν καταφέραμε να επιβιώσουμε μέσα από 
φυλακισμένα χρόνια, το οφείλουμε στην 
ελληνική μας κληρονομιά. 

«Θυμάμαι», συνεχίζει ο Αντώνης Κα-
λογιάννης, «ήταν ένας άνθρωπος 82 ετών, 
τόσο μου είπε ότι ήταν, με γαλάζια μάτια 
γεμάτα όνειρο και νοσταλγία. Ήρθε κοντά 
μου και μου είπε στα κυπριακά – δεν 
μπορώ τώρα να τα μιλήσω – μου είπε: 
Έλα δω γιε μου, να σου δείξω το σπίτι 
μου… Μου έδειχνε με το δάκτυλό του το 
σπίτι του και έκλαιγε».  Ακριβώς σε αυτό 
το σημείο ο Καλογιάννης διακόπτει την 
ομιλία του και σκουπίζει τα βουρκωμένα 
του μάτια. Απλώς θυμήθηκε την πρώτη 
συναυλία στην Κύπρο. «Δακρυσμένο που-
λί, στην Κύπρο τη θαλασσοφίλητη που 
έταξαν για να μου θυμίζει την πατρίδα», 
έγραψε κάποτε ο Γιώργος Σεφέρης.

Έτσι, ο Καλογιάννης είχε ταυτιστεί με 
τους Έλληνες της Κύπρου. Τους αγάπησε 
και τον αγάπησαν. Πολλά ήταν τα καλο-
καίρια που ερχόταν στο νησί μας για τις 
αντικατοχικές συναυλίες. Ποτέ, ώς το τέ-
λος της ζωής του, δεν ξέχασε το μαρτύριο 
των αδελφών Κυπρίων. Μια ενδόμυχη 
υπαρξιακή ανάγκη, που υπενθύμιζε ότι 
ο Αττίλας ήταν και είναι απέναντί μας. Τα 
τραγούδια ζωντανεύουν πάντοτε εκείνο το 
φιλότιμο, τη φιλοπατρία, την αγιάτρευτη 
πληγή του καημού και της επιστροφής. 
Αυτοί που έζησαν στις κατεχόμενες πό-
λεις και χωριά μας, κουβαλούν ως την 
ύστατη πνοή τους, τις μνήμες εκείνες που 
έζησαν στην πατρική τους γη, στο χώμα 

όπου αναγιώθηκαν και έφυγαν το προ-
δομένο, εφιαλτικό καλοκαίρι του 1974, 
χωρίς γυρισμό….

Σαράντα επτά χρόνια ο Πενταδάκτυλος 
έχει καρφωμένο στις πλαγιές του το έμβλη-
μα της κατοχής. Σαράντα επτά ολόκληρα 
χρόνια, η Μόρφου, η Κερύνεια, η Αμμό-
χωστος, ο Απόστολος Ανδρέας και όλα τα 
σκλαβωμένα μας χωριά, μένουν βουβά, 
χωρίς δικαίωση, χωρίς ελπίδα. Ωστόσο, 
οι πρόσφυγες φρόντισαν να μεταδώσουν 
στα παιδιά τους εκείνο το ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ. 
Οι σημερινοί νέοι οφείλουν να έχουν στο 
μυαλό τους την κατεχόμενη πατρίδα. Γιατί 
η γη δεν έχει κρικέλια να την πάρουν οι 
ξένοι και να φύγουν. Αυτή είναι η βαριά 
παρακαταθήκη για τους σημερινούς νέους. 
Και, ευτυχώς, υπάρχουν διαμάντια νεολαί-
ας, που κάποτε θα φέρουν τη δικαίωση.

Αντώνη Καλογιάννη, στην άλλη Ελλά-
δα έφυγες στα 82 σου χρόνια. Ξέρουμε 
όμως ότι εδώ άφησες την ψυχή σου να μας 
δείχνει τον δρόμο της Λευτεριάς. Αυτής 
της Λευτεριάς που δεν παζαρεύεται στα 
συρτάρια της πολιτικής. Γιατί δεν μπορεί 
να υπάρξει ελληνικό χέρι, που να βάλει 
υπογραφή για να προδώσει αξίες, ιδανι-
κά, κληρονομιά αιώνων. Τρεις χιλιάδες 
χρόνια, η ελληνική ψυχή της Κύπρου 
δεν νοθεύεται, δεν ακυρώνεται. Είναι 
ζωντανή εικόνα που λαμπαδιάζει εσαεί 
στο ιστορικό μας γίγνεσθαι. Αιωνία σου 
η μνήμη, αδελφέ μας Αντώνη Καλογιάν-
νη. Τα εμβληματικά σου τραγούδια, για 
ολόκληρο τον Ελληνισμό, θα αποτελούν 
ένα ελπιδοφόρο βάλσαμο ψυχής.
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Ο ΑΛΈΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΥΠΗΡΞΈ ΈΝΑΣ ΈΚ ΤΩΝ ΙΔΡΥ-
ΤΩΝ ΤΗΣ ΈΦΗΜΈΡΙΔΑΣ «Η ΣΗ-
ΜΈΡΙΝΗ», ΈΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 1983 
-ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΈΛΈΥΤΑΙΑ 
ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗ- ΔΙΑΤΗΡΟΥΣΈ ΤΙΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΈΣ ΤΟΥ ΣΤΗΛΈΣ ΣΤΗΝ 
ΈΦΗΜΈΡΙΔΑ «ΑΛΗΘΈΙΑ», «ΤΑ 
ΥΠΈΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ» ΚΑΙ ΤΑ 
«ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΠΑΡΈΡΓΑ» 

Π ο ι ο ν  ε λ λ η ν ο τ ο υ ρ -
κικό διάλογο και ποια 
Π ε ν τ α μ ε ρ ή ;  Δ ι ά λ ο γ ο ς 
σημαίνει  τουλάχιστον 
δύο.  Οι  Τούρκοι είναι 
του αποφασίζομεν και 
διατάσσομεν .  Άσε ,  δε , 
που μας προειδοποιούν 
να μην εμπιστευόμαστε 
τ ο υ ς  σ υ μ μ ά χ ο υ ς  μ α ς . 
Επί  τούτου,  δεν έχουν 
άδικο. Διότι,  ούτε η ΕΕ 
ούτε  το  ΝΑΤΟ στάθη -
καν στο ύψος τους. Δεν 
στηρίζονται στο δίκαιο, 
αλλά στα  συμφέροντα. 
Εδώ, αρχίζουν οι ευθύ-
νες της ηγεσίας μας, που 
έχει την ψευδαίσθηση 
ότι  είτε ο ΓΓ  του ΟΗΕ 
Αντόνιο Γκουτέρες είτε 
ο Ύπατος Εκπρόσωπος 
της Κοινής Άμυνας και 
Εξωτερικής Πολιτικής 
της ΕΕ,  Ζοζέπ Μπορέλ, 
θα ήταν δυνατό να πιέ-
σουν την Άγκυρα. Πώς 
να την πιέσουν;  Γιατί να 
την πιέσουν, όταν εμείς 
οι  ίδιοι  υποκύπτουμε 
στις τουρκικές αξιώσεις; 
Και όταν υποχωρούμε 
προτού καν καθίσουμε 
σ τ ο  τ ρ α π έ ζ ι  τ ω ν  δ ι α -
πραγματεύσεων.  Πριν 
από το ’74,  η Ομοσπον-
δία εθεωρείτο ως χείρι-
στη μορφή διχοτόμησης. 
Κάκιστη τουρκική λύση. 
Μετά το ’74, έγινε η ση-
μαία μας. Ποια; Η διχο-
τόμηση!  Και εφόσον οι 
Τούρκοι εισέπραξαν τη 
σ υ γ κ α τ ά θ ε σ ή  μ α ς  γ ι α 
την Ομοσπονδία,  έβα-
λ α ν  π λ ώ ρ η  γ ι α  τ η  χ α -
λαρή Ομοσπονδία. Και 
εφόσον αποδεχθήκαμε 
τη χαλαρή διχοτομική 
Ομοσπονδία, τώρα αξι-
ώνουν συνομοσπονδία 
δύο κρατών. Είναι, μάλι-
στα, ανεκδιήγητος ο Τα-
τάρ, ο οποίος προβάλλει 
τον ισχυρισμό ότι ,  εάν 
δεχτούμε την  ισότιμη 
κυριαρχία στο πλαίσιο 
μιας συνομοσπονδίας, 
δεν θα επιμένει στα δύο 
κράτη.  Μας κοροϊδεύ-
ει μπροστά στα μούτρα 
μας. Και μας εξευτελίζει. 

 Τ ό σ ο  ο  Τ α τ ά ρ  ό σ ο 
και ο Ερντογάν δεν θέ-
λ ο υ ν  δ ύ ο  κ ρ ά τ η  σ τ η ν 
Κ ύ π ρ ο ,  α λ λ ά  έ ν α .  Κ α ι 
αυτό να  είναι  τουρκι -
κό!  Προτεκτοράτο της 
Ά γ κ υ ρ α ς .  Τ μ ή μ α  τ η ς 
νέας Οθωμανικής Αυ-
τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς .  Α υ τ ό ς 
είναι ο στόχος της Πε-
νταμερούς.  Και αν δεν 
δεχτούμε ό,τι μας λένε 
ο ι  Τ ο ύ ρ κ ο ι ,  τ ό τ ε  θ α 
ε π ι χ ε ι ρ ή σ ο υ ν  ν α  μ α ς 
φορτώσουν την ευθύ -
νη. Είναι τραγικά τα δι-
λήμματα,  στα οποία μας 
έχει οδηγήσει η εξευμε-
νιστική πολιτική. Είτε θα 
πάμε σε  ναυάγιο είτε 
θα δεχτούμε τους τουρ-
κικούς όρους. Και μέσα 
σε όλα αυτά το κράτος 
βουλιάζει στα σκάνδαλα 
και η ανυποληψία του 
κομματικού συστήματος 
κτυπά κόκκινο. Και ενώ 
η Κύπρος χάνεται,  αυ-
τοί καβγαδίζουν ενόψει 
βουλευτικών εκλογών 
γ ι α  τ η ν  ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η 
των μικροκομματικών 
τ ο υ ς  σ κ ο π ι μ ο τ ή τ ω ν . 
Ό τ α ν  ο ι  π ο λ ί τ ε ς  σ ο υ 
α ρ ν ο ύ ν τ α ι  ν α  σ ε  λ ά -
β ο υ ν  υ π ό ψ η  δ ι ό τ ι  ε ί -
σαι ανυπόληπτος,  πώς 
θα σε λάβουν υπόψη οι 
σ ύ μ μ α χ ο ι  ή  ο  ε χ θ ρ ό ς 
σου; Αυτό και αν είναι 
κατάντημα, που μας κα-
ταδικάζει να ζούμε ως 
όμηροι της τουρκικής 
τρέλας του Ερντογάν... 

... Συνέχεια από σελίδα 1

ΘΕΣΗΦτωχότερη η δημοσιογραφία μετά 
τον θάνατο του Αλέκου Κωνσταντινίδη 

Έ
φυγε από τη ζωή την 
Τρίτη, 16 Φεβρουαρί-
ου 2021, σε ηλικία 90 
ετών, ο δημοσιογράφος 
Αλέκος Κωνσταντινίδης, 
βυθίζοντας σε πένθος την 
κυπριακή δημοσιογρα-

φική οικογένεια. 
Ο Αλέκος Κωνσταντινίδης γεννήθηκε το 

1930 και είχε καταγωγή από το Καζάφανι 
της Κερύνειας. Σπούδασε στο Διδασκαλικό 
Κολέγιο Μόρφου (μετέπειτα Παιδαγω-
γική Ακαδημία). Εργάστηκε πολύ λίγο 
ως δάσκαλος. Επέλεξε τη δημοσιογρα-
φία ξεκινώντας ως κριτικός τέχνης και 
κινηματογράφου (συνεργάστηκε με τον 
φημισμένο κριτικό Φένεκ Μικελίδη). Αρ-
θρογράφησε στο περιοδικό «Νέα Εποχή», 
με έντονη κριτική διάθεση, τη δεκαετία 
του ’50. Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Μύθοι 
και κριτική. Κριτική του Πνευματικού 
Κατεστημένου». 

Η έφεσή του στη γλώσσα ήταν δεδο-
μένη και την απέδιδε καθημερινά, εδώ 
και τριάντα χρόνια, από την καθημερινή 
στήλη του στην «Αλήθεια», τα «Γλωσσικά 
Πάρεργα». Μέσα από τη στήλη του επι-
βεβαίωνε κάθε ημέρα την αγάπη του για 
τη σωστή ελληνική γλώσσα, προσπαθώ-
ντας να διορθώσει την κακοποιημένη από 
τα  μέσα επικοινωνίας γλώσσα μας. Ήταν 
οπαδός της επιστήμης της Σημειολογί-
ας και μελέτησε τον Ουμπέρτο Έκο. Έχει 
διαβάσει πλήθος βιβλίων, λογοτεχνικών, 
ιστορικών, πολιτικών, αστυνομικών κ.ά. 
(κυρίως ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά), 
ενώ  παρακολούθησε όλους τους μεγάλους 

συγγραφείς της εποχής αλλά και παλαι-
ότερους. Στο ενεργητικό του εμφανίζει 
μεταφράσεις, εκδόσεις βιβλίων κριτικής 
και πολιτικής και θεατρικών έργων. 

Εντάχθηκε στο αριστερό κίνημα και 
εργάστηκε στην εφημερίδα του ΑΚΕΛ, 
«Νέος Δημοκράτης». Ασκούσε αυστηρή 
κριτική στο πνευματικό κατεστημένο της 
εποχής, με το ψευδώνυμο «Μπαλτάς». Στη 
συνέχεια, το 1956, ίδρυσε την εφημερίδα 
«Εμπρός» μαζί με τους Τεύκρο Ανθία, 
Ανδρέα Καννάουρο και άλλους προοδευ-
τικούς νέους της εποχής. Στη συνέχεια 
εγκατέλειψε το ΑΚΕΛ διαφωνώντας με 
τη στάση του κόμματος στον αγώνα της 
ΕΟΚΑ. Πήγε στο Λονδίνο για μερικά χρό-
νια και όταν επέστρεψε, τη δεκαετία του 
’60, συνεργάστηκε με διάφορα κυπριακά 
και ξένα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των 
οποίων το ΡΙΚ, ο  «Φιλελεύθερος» και η 
«Ελευθερία». Για μεγάλο διάστημα, πριν 
και μετά την τουρκική εισβολή, εργάστηκε 
ως ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτο-
ρείου Ειδήσεων.

«Τα Υπέρ και τα Κατά» 
Το 1976 ίδρυσε, μαζί με άλλους έξι 

δημοσιογράφους, τη «Σημερινή», ανα-
λαμβάνοντας την αρχισυνταξία της εφη-

μερίδας. Στη «Σημερινή» καθιέρωσε την 
αρθρογραφική στήλη του «Τα Υπέρ και 
τα Κατά», την οποία κράτησε ανελλιπώς 
μέχρι τον θάνατό του στην εφημερίδα 
«Αλήθεια», όπου μεταπήδησε λίγα χρόνια 
μετά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 
Ένωση Συντακτών Κύπρου, η στήλη του 
«Τα Υπέρ και τα Κατά», «θα μπορούσε 
ν’ αποτελέσει ειδικό σεμινάριο στις πα-
νεπιστημιακές δημοσιογραφικές σχολές 
του τόπου. Για το σκωπτικό της ύφος, τα 
χλευαστικά σχόλιά της, τις δηκτικές υπο-
δείξεις και την τολμηρή κριτική της, η 
στήλη αυτή υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλής».

Ο Αλέκος Κωνσταντινίδης μετακι-
νήθηκε στην «Αλήθεια» το 1983. Στην 
«Αλήθεια» παρέμεινε, πρώτα ως αρχι-
συντάκτης και μετέπειτα ως σύμβουλος 
έκδοσης (από το 2006). Το γραφείο που 
ξεχώριζε στη μεγάλη συντακτική αίθουσα 
της «Αλήθειας» ήταν το δικό του. Ήταν 
το μόνο που δεν είχε υπολογιστή, γιατί 
δεν τον χρειαζόταν. Είχε μόνο κάποιες 
κόλλες άσπρο χαρτί στη μέση, ένα στυλό 
και γύρω ένα σωρό βιβλία και λεξικά. 
Μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής 
του παρέμεινε ενεργός δημοσιογράφος. 
Παρά το γήρας του, ήταν πάντα ο πρώτος 
που εισερχόταν στο γραφείο το πρωί για 

να διαβάσει με την ησυχία του τις κα-
θημερινές εφημερίδες και να εστιάσει σ’ 
εκείνα τα κείμενα που έκρινε ο ίδιος ότι 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις 
στήλες του «Τα Υπέρ και τα Κατά» και τα 
«Γλωσσικά Πάρεργα». Η τελευταία του 
στήλη «Τα Υπέρ και τα Κατά» δημοσι-
εύθηκε στην «Αλήθεια» μετά τον θάνατό 
του, στις 18 Φεβρουαρίου 2021, ενώ τα 
«Γλωσσικά Πάρεργα» θα συνεχίσουν να 
δημοσιεύονται στην τελευταία σελίδα της 
εφημερίδας εις μνήμην του. Ο Αλέκος 
Κωνσταντινίδης παρέμεινε ενεργός μέχρι 
το τέλος και υπηρέτησε τη δημοσιογραφία 
για πάνω από 66 χρόνια. 

Φόρος τιμής από την ΕΣΚ 
Σε μία συγκινητική ανακοίνωση, η 

Ένωση Συντακτών Κύπρου  αποδίδει 
φόρο τιμής στον Αλέκο Κωνσταντινίδη. 
Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Πλήρης 
ημερών, δημοσιογραφικών εμπειριών 
και αρθρογραφικών καταγραφών εγκα-
τέλειψε τα εγκόσμια το βράδυ της Τρίτης, 
16 Φεβρουαρίου 2021, ο πολύπειρος, 
πολυτάλαντος και μέχρι το βαθύ του γή-
ρας εν ενεργεία δημοσιογράφος Αλέκος 
Κωνσταντινίδης. Ο Αλέκος Κωνσταντινίδης 
υπήρξε εκ των πρωτοπόρων, στυλοβατών 

της κυπριακής δημοσιογραφίας, με γλώσσα 
σκληρή και δηκτική, αναλύσεις βαθιές 
και τεκμηριωμένες, αλλά και με σχόλια 
καυστικά, σκωπτικά που άφησαν εποχή. 
Ο Αλέκος Κωνσταντινίδης υπήρξε από τα 
πρώτα-πρώτα μέλη της Ένωσης Συντακτών 
Κύπρου και στο μητρώο της Οργάνωσης 
φέρει τον αριθμό 29. Η χαρισματική του 
γραφίδα δεν κόσμησε μόνο τη δημοσιογρα-
φία, αλλά και τη λογοτεχνία του τόπου μας. 
Αφού στις πρώτες δεκαετίες της καριέρας 
του εργάστηκε επιτυχώς και ως κριτικός 
λογοτεχνίας, με βαθιές και διεισδυτικές 
αναλύσεις, αρθρογραφώντας με το ψευ-
δώνυμο Αλέκος Μπαλτάς», προσθέτει. 
«Το Δ.Σ. της ΕΣΚ θερμά συλλυπείται την 
οικογένεια και όλους τους οικείους του 
μεταστάντος λαμπρού δημοσιογράφου», 
καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο Αλέκος Κωνσταντινίδης καταλείπει 
σύζυγο και τρία ενήλικα τέκνα. Η κηδεία 
του τελέστηκε χθες Σάββατο, 20 Φεβρου-
αρίου, από τον ιερό ναό του Αποστόλου 
Βαρνάβα στη Δασούπολη. Το Συγκρότημα 
ΔΙΑΣ και η εφημερίδα «Η Σημερινή» εκ-
φράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια 
στην οικογένεια του αποθανόντος αλλά 
και στην τελευταία του επαγγελματική 
«οικογένεια», την εφημερίδα «Αλήθεια». 

Αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη
ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ

21.02.2021

ΣΟΦΟΚΛΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ΜΈΣΩ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΔΩΝ, ΒΑΣΈΩΝ ΚΑΙ ΠΈΝΤΑΜΈΡΟΎΣ ΚΛΈΒΈΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΈΈ   

Η Τουρκία εγκλωβίζει
την Ευρώπη μέσω Κύπρου  

Η ΒΆΣΗ ΚΟΝΤΆ ΣΤΟ ΜΠΟΓΆΖΙ 
ΚΆΙ ΠΏΣ Η ΆΓΚΥΡΆ ΆΠΟΚΟ-
ΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ ΆΠΟ ΤΗΝ 
ΆΝΆΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΆΙ 
ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΆ ΆΠΟ ΤΗΝ ΚΥ-
ΠΡΟ, ΚΆΘΏΣ ΚΆΙ ΠΏΣ ΕΛΕΓΧΕΙ 
ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΆΠΟ ΤΟ ΣΟΥΕΖ  

Ο
ι Τούρκοι προχωρούν 
τους στρατηγικούς 
τους σχεδιασμούς 
και δη την υλοποί-
ηση της Γαλάζιας 
Πατρίδας χρησιμο-
ποιώντας την Κύπρο 

σε μία προσπάθεια να ελέγξουν τον διάδρομο 
του Σουέζ και την περιοχή απέναντι από τη 
Συρία, καθώς και το σύνολο της Ανατολι-
κής Μεσογείου. Με άλλα λόγια, θέλουν να 
ελέγξουν τους θαλάσσιους και εναέριους 
διαδρόμους στην Ανατολική Μεσόγειο, δη-
μιουργώντας έτσι συνθήκες εξάρτησης και 
εγκλωβισμού της ίδιας της ΕΕ. Μπαίνουν, 
ήδη, στη δεύτερη φάση της τουρκικής λίμνης 
και, αφού έχουν κυριαρχήσει στη θάλασσα 
του βορρά, τώρα βάζουν χέρι στον νότο.  

Προκεχωρημένη Βάση… 
Μετά τις Βάσεις στο Κατάρ και στη Σομα-

λία, ο σχεδιασμός του Τουρκικού Γενικού 
Επιτελείου περιλαμβάνει και τη δημιουργία 
Προκεχωρημένης Ναυτικής Βάσης στην 
περιοχή του Μπογαζίου, που θα λειτουργεί 
επιχειρησιακά μαζί με τις μεγάλες ναυτικές 
Βάσεις που βρίσκονται  στη Μερσίνα και 
Αλεξανδρέττα. Υπό αυτές τις συνθήκες, το 
Κυπριακό, αλλά και τα Ελλαδοτουρκικά, δεν 
συνιστούν διμερή ζητήματα, όπως πολλάκις 
επιχειρείται να εμφανιστούν, αλλά καθαρά 
γεωπολιτικά προβλήματα, που προκαλεί 
η τουρκική πολιτική, η οποία, κατά γενική 
ομολογία, έχει ως στόχο την αναβίωση της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή η στρατη-
γική επιτρέπει στην Τουρκία να εγκλωβίζει 
την Ευρώπη μέσω Κύπρου. Με την άφιξη, 
μάλιστα, του Υπάτου Εκπροσώπου της Κοι-
νής Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ στην 
Κύπρο, στις 24 του μήνα, θα ήταν μία πρώτης 
τάξεως ευκαιρία να εξηγηθεί το Κυπριακό 
μέσα από γεωπολιτικές διαστάσεις και πώς 
η πτώση της Κύπρου θα εγκλωβίσει την 
Ευρώπη στην πρακτική εφαρμογή των 
επεκτατικών σχεδίων της Άγκυρας.

 Η δεύτερη βάση
της τουρκικής λίμνης 

Ήδη, οι Τούρκοι, όπως έχουμε προ καιρού 
αποκαλύψει, και επιβεβαιώθηκε, σχεδιάζουν 
τη δημιουργία μιας προκεχωρημένης Βάσης 
στην περιοχή του Μπογαζίου, η οποία θα λει-
τουργεί επιχειρησιακά μαζί με τη Μερσίνα για 
να εξυπηρετήσει τη στρατηγική της Τουρκίας 
στην Ανατολική Μεσόγειο στην εξής λογική: 
Μέχρι σήμερα, η αντίληψη της τουρκικής 
λίμνης περιελάμβανε την περιοχή από τη 
Μαρμαρίδα ώς την Αλεξανδρέττα. Σήμερα, η 
περιοχή αυτή επεκτείνεται, φτάνοντας μέχρι 
το Σουέζ, καλύπτοντας ολόκληρη την Κύπρο 
και δη τον νότο, ειδικώς σε περίπτωση που 
η λύση του Κυπριακού θα είναι στη βάση 
μιας χαλαρής αποκεντρωμένης ομοσπον-
δίας - συνομοσπονδιακού χαρακτήρα όπως 
αυτή που τίθεται επί τάπητος εν όψει μιας 
Πενταμερούς. 

Πέντε σημεία
στρατηγικού σχεδιασμού  

Η δημιουργία ναυτικής Βάσης στην περιοχή 
της Αμμοχώστου προς την Καρπασία αποτελεί 
ένα προκεχωρημενο φυλάκιο της Τουρκίας, 
το οποίο βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με: 
1) Το αεροδρόμιο του Λευκονοίκου, από το 
οποίο εξορμούν τα τουρκικά drones (Μπα-
ϊρακτάρ), ενώ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
yiannos10@gmail.com

Της Κυριακής

8μένουμεασφαλείς
staysafe 4μένουμεασφαλείς

staysafe

εκτός Κύπρου υπάρχει η δυνατότητα χρήσης 
του από πολεμικά μαχητικά της Άγκυρας 
εκτός Κύπρου. Σε περίπτωση επιχειρήσεων 
το Λευκόνοικο είναι εντός του βεληνεκούς 
της Εθνικής Φρουράς, άρα είναι ευάλωτο. 
Συνεπώς, το Λευκόνοικο θα χρησιμοποιη-
θεί και για γειτονικές απειλές στην ευρύτερη 
περιοχή. Άρα ο σχεδιασμός δεν αφορά μόνο 
την Κύπρο, αλλά και τις γειτονικές χώρες. Δη-
λαδή, μέσω Κύπρου θα απειλούνται και άλλα 
κράτη.  2) Την αγορά και την εγκατάσταση 
των S-400 σε περιοχές νότια της Τουρκίας. 3) 
Την κατασκευή του μικρού μεν, σημαντικού 
δε αεροπλανοφόρου, που αναμένεται να είναι 
έτοιμο το 2023,  για να καλύπτει περιοχές 
στη λογική της Γαλάζιας Πατρίδας. Και πέραν 
αυτής. Το οποίο αεροπλανοφόρο δεν κατα-
σκευάζεται από την Τουρκία για να καλύψει 
τις ανάγκες της και τους στρατηγικούς της 
σχεδιασμούς στην περιοχή του Αιγαίου.  Εκεί, 
τα ελληνικά νησιά μοιάζουν με ναρκοπέδιο. 
Το τουρκικό  αεροπλανοφόρο σχεδιάζεται για 
να πλέει στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν 
του Σουέζ ή από την Ανατολική Μεσόγειο και 
προς την περιοχή του Γιβραλτάρ. Όπως οι 
αρχικοί τουρκικοί σχεδιασμοί προβλέπουν, 
μια προκεχωρημένη Βάση στην περιοχή 
Μπογαζίου μπορεί να χρησιμοποιείται για 
ανεφοδιασμούς, συντήρηση και ξεκούραση 
προσωπικού. Βεβαίως, οι Τούρκοι μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν, και χρησιμοποιούν ήδη, 
το λιμάνι της Αμμοχώστου. Όμως, μια βάση 
στο Μπογάζι ή πλησίον αυτού θα είναι για 
καθαρά στρατιωτικούς σκοπούς. 4) Τα θα-
λάσσια drones τα οποία η Τουρκία άρχισε 
να κατασκευάζει για να αποκτήσει νέα πλε-
ονεκτήματα στους θαλάσσιους χώρους, που 
θέλει να ελέγχει.  5) Τον ευρύτερο τουρκικό 
σχεδιασμό, που εντάσσει την Κύπρο στο 
λεγόμενο τρίγωνο του διαβόλου, το οποίο 
περιλαμβάνει τις Βάσεις της Άγκυρας στο 
Κατάρ και στη Σομαλία, έχοντας ως τρίτη 
κορυφή του τριγώνου την Κύπρο.

Η αποκοπή από την Ευρώπη  
Η επίλυση του Κυπριακού στη βάση της 

χαλαρής ομοσπονδίας με συνομοσπονδιακό 
χαρακτήρα δεν συνιστά απλώς μια τουρκική 
λύση όπως την καταγράφουν τα βρετανικά 
έγγραφα, αλλά μια ευρύτερη γεωπολιτική 
στρατηγική της Άγκυρας, που επηρεάζει τις 
σχέσεις της στα θέματα της ασφάλειας, με το 
ΝΑΤΟ, τη Ρωσία, την ΕΕ, το Ισραήλ, τη Συρία, 
την Αίγυπτο και άλλες χώρες της περιοχής. 
Επί τούτου, θα μπορούσαν να αναφερθούν 
τα εξής: 1) Η απόσταση από τη Βάση της 
Μερσίνας μέχρι το Σουέζ είναι περί τα 650 
χιλιόμετρα και από την Αμμόχωστο 450. 
Ως εκ τούτου, είναι σαφές το προσφερό-
μενο πλεονέκτημα. 2) Η απόσταση από τα 
παράλια της Συρίας είναι 170 χιλιόμετρα. 
Στη Συρία είναι δυνατό να απολήξουν μελ-
λοντικά αγωγοί πετρελαίου και η Άγκυρα 
θέλει να έχει λόγο στην ασφάλεια και τον 
έλεγχό τους. Η ενίσχυση της Τουρκίας την 
καθιστά ακόμη πιο χρήσιμη για τις ΗΠΑ 
και το ΝΑΤΟ έναντι της Μόσχας, η οποία 
διαθέτει στη Συρία τις Βάσεις στην Ταρτούς 
και στη Λαττάκεια. Ταυτοχρόνως, γίνεται πιο 
σημαντική και για τη Ρωσία, διότι η Μόσχα 
την  θεωρεί ως σύμμαχο χώρα στον διακα-
νονισμό της Συρίας αφού ήδη περιπολούν 
μαζί στη λεωφόρο Μ4 από το Αλέπο στη 
Δαμασκό. Η απουσία ενόπλων δυνάμεων 
από την Κύπρο σε περίπτωση ομοσπον-
διακής λύσης του Κυπριακού εντάσσει το 
νησί στο σύστημα ασφάλειας της Τουρκίας 
και δη στη λογική της Γαλάζιας Πατρίδας 
θέτοντας το σύστημα του φυσικού αέριου 
κάτω από τη δική της ασφάλεια. Δηλαδή, 
και χωρίς την Προκεχωρημένη  Ναυτική 
Βάση στην περιοχή Μπογαζίου, η Τουρκία 
θα είναι δυνατό σε περίπτωση ομοσπον-
διακής λύσης, καθώς και με τη χρήση των 
υπόλοιπων υποδομών και σχεδιασμών της, 
να αποκόψει την Ανατολική Μεσόγειο από 
τη θαλάσσια περιοχή προς την Ελλάδα και 
την Ευρώπη. Εννοούμε από τις ανατολικές 
ακτές της Κρήτης ώς το Σουέζ, ελέγχοντας 
και τις νότιες θαλάσσιες περιοχές της Κύ-
πρου και ευρύτερα. Κλείνει έτσι έναν από 
τους πνεύμονες της ίδιας της Ευρώπης, 

Τι θα πρέπει να 
πει ο Πρόεδρος 
στον Μπορέλ 

Η σημασία 
του τουρκικού 

αεροπλανοφόρου 
και το ναρκοπέδιο 

του Αιγαίου 

Η επιμονή του 
Νετανιάχου

και ο τορπιλισμός 
του EastMed    
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Ο ΧΆΡΤΗΣ ΆΥΤΟΣ ΆΠΟΤΥΠΩΝΕΙ ΠΩΣ 
Η ΤΟΥΡΚΙΆ ΆΠΟΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΆΝΆΤΟ-
ΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΆΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ 
ΕΥΡΩΠΗ ΚΆΙ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΆ. ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 
Ά ΕΙΝΆΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 
ΛΙΜΝΗΣ, ΟΠΩΣ ΤΗ ΓΝΩΡΙΖΆΜΕ ΩΣ 
ΣΗΜΕΡΆ, ΆΠΟ ΤΗ ΜΆΡΜΆΡΙΔΆ ΩΣ ΤΗΝ 
ΆΛΕΞΆΝΔΡΕΤΤΆ. ΤΩΡΆ, ΕΧΕΙ ΆΡΧΙΣΕΙ 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Β. ΕΚΤΕΙΝΕΤΆΙ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ 
ΛΙΜΝΗ ΚΆΙ ΣΤΆ ΝΟΤΙΆ. ΓΙΆ ΝΆ ΕΛΕΓΞΕΙ 
Η ΤΟΥΡΚΙΆ ΜΕ ΝΆΥΤΙΚΕΣ ΒΆΣΕΙΣ, 
ΜΕΤΆΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΆΙ ΆΥΤΗ ΣΤΟ 
ΜΠΟΓΆΖΙ, ΤΙΣ ΘΆΛΆΣΣΙΕΣ ΚΆΙ ΕΝΆΕΡΙΕΣ 
ΟΔΟΥΣ ΆΠΟ ΚΆΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΟΥΕΖ, 
ΘΕΤΟΝΤΆΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ 
ΤΗΣ ΕΞΆΡΤΗΣΗ. Ο ΜΆΥΡΟΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΆΠΟΤΥΠΩΝΕΙ ΤΟ 
ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ ΤΩΝ ΠΥΡΆΥΛΩΝ «ΜΠΟΡΆ» 
ΠΟΥ ΦΤΆΝΟΥΝ ΤΆ 280 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΆ 
ΚΆΙ Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΚΕΙΝΟ ΤΩΝ ΠΥΡΆΥ-
ΛΟΙ «Τ-80», ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΆΓΚΥΡΆ 
ΕΧΕΙ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΆΣΜΟ ΓΙΆ ΠΆΡΆΓΩΓΗ 
ΜΕ ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ 800 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΆ. ΟΙ 
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΒΆΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ 
ΠΟΛΛΆΠΛΆ ΣΗΜΕΙΆ ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ ΣΕ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΚΆΙ ΆΜΥΝΤΙ-
ΚΟΥ ΆΓΩΝΆ. ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΆΤΗΓΙΚΗ ΆΥΤΗ, 
Η ΆΓΚΥΡΆ ΘΕΛΕΙ ΝΆ ΒΆΛΕΙ ΤΕΛΟΣ 
ΣΤΟΝ EASTMED ΚΆΙ ΝΆ ΚΛΕΨΕΙ ΤΟΝ 
ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ, ΕΛΕΓΧΟ-
ΝΤΆΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΆΕΡΙΟ ΜΕΣΩ ΆΓΩΓΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΆ ΔΙΚΆ ΤΗΣ ΠΆΡΆΛΙΆ, ΕΙΔΙΚΩΣ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΆΣ.   

ΤΟ «ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΟΥ ΔΙΆΒΟΛΟΥ» 
ΆΠΟΤΕΛΕΙΤΆΙ ΆΠΟ ΤΙΣ ΒΆΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΆΣ ΣΤΟ ΚΆΤΆΡ, ΣΤΗ 
ΣΟΜΆΛΙΆ ΚΆΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Ο 

ΧΆΡΤΗΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ 
ΤΟΥΣ ΣΤΡΆΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΆΣΜΟΥΣ 
ΤΗΣ ΆΓΚΥΡΆΣ ΣΤΟ ΆΙΓΆΙΟ, ΠΡΟΣ ΤΗ 

ΛΙΒΥΗ, ΤΗ ΣΥΡΙΆ ΚΆΙ ΣΤΆ ΒΆΛΚΆ-
ΝΙΆ. Ο ΧΆΡΤΗΣ ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΕΤΆΙ 

ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΓΡΆΦΟΝΤOΣ ΠΟΥ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 

ΤΟΥ 2018 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “TURKEY: A 
NAVAL POWER ON THE RISE?”. ΕΧΕΙ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΞΆΝΆ ΆΠΟ ΆΥΤΕΣ ΤΙΣ 
ΣΤΗΛΕΣ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΜΩΣ, ΗΓΕΣΙΆ 

ΔΕΝ… ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Ά, 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΆΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΆ ΝΆ 

ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΝΕΟ-ΟΘΩΜΆΝΙΚΗ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΜΙΆΣ ΧΆΛΆΡΗΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΆΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΆ-
ΚΟΥ ΧΆΡΆΚΤΗΡΆ.        

αφού θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις 
θαλάσσιες και εναέριες οδούς από και προς 
το Σουέζ. Σημαντικός, πλέον, είναι ο έλεγ-
χος και των νότιων ακτών της Κύπρου είτε 
πριν από είτε μετά τη λύση του Κυπριακού.  
Ενισχυτική της στρατηγικής αυτής είναι η 
Βάση του Ακσάζ, το οποίο βρίσκεται εντός 
του βεληνεκούς των ελληνικών ενόπλων 
δυνάμεων. Στις επιχειρήσεις, η μία Ναυ-
τική Βάση δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά 
και δεν αχρηστεύει την άλλη,  αλλά την 
ενδυναμώνει. Πρόκειται για τα λεγόμενα 
πολλαπλά σημεία εξόρμησης. Άλλωστε, 
οι Βάσεις δεν χρησιμοποιούνται μόνο 
για επιθετικούς αλλά και για αμυντικούς 
σκοπούς στη διεξαγωγή ενός αγώνα για 
την προστασία της τουρκικής ενδοχώρας.         

Τορπιλισμός του EastMed 
Είναι πρόδηλον ότι με αυτόν τον τρόπο 

στέλνει σαφέστατο μήνυμα για την ανατρο-
πή των σχεδιασμών του Eastmed, που δεν 
αποτελεί απλώς αγωγό μεταφοράς φυσικού 
αερίου, αλλά μία εναλλακτική στρατηγική 
επιλογή, που θα μπορούσε να περιορίσει 
την επιθετικότητα της Τουρκίας. Και συμ-
βαίνει αυτό διότι για την κατασκευή του 
EastMed θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις 
και θα πρέπει να καλυφθεί από θέματος 
ασφαλείας ένας χώρος από τα Βαλκάνια 
μέχρι τη Μέση Ανατολή, που αφενός θα 
αποτελεί υποσύστημα ασφαλείας της Ευρώ-
πης και αμυντικό βραχίονα στην περιφέρεια 
της Ευρασίας, ο οποίος θα περιορίζει τον 
υφιστάμενο ρόλο της Τουρκίας και θα μειώνει 
την αυθάδειά της, άλλοτε έναντι των ΗΠΑ 
και άλλοτε έναντι της Ρωσίας. Με τον τρόπο 
αυτό, η Άγκυρα καθιστά σαφές ότι το φυσικό 
αέριο της Κύπρου, ή ακόμη και του Ισραήλ, 
θα ήταν δυνατό να περάσει μέσω αγωγού 
προς τα δικά της εδάφη, κλέβοντας έτσι τον 
γεωπολιτικό ρόλο που θα ήταν δυνατό να 
διαδραματίσει η Κύπρος είτε εντός είτε εκτός 
της ΕΕ. Τονίζεται αυτό, διότι η μεταφορά 
φυσικού αερίου από τα κυπριακά οικόπεδα 
στην ΕΕ θα ήταν δυνατό, έστω και μερικώς, 
να εξισορροπήσει τα μεγάλα συμφέροντα 
της Ευρώπης που διακυβεύονται εντός της 
Τουρκίας. Ο EastMed  θα ήταν δυνατό να 
αποτελέσει μια οικονομική ενεργειακή και 
στρατιωτική αποτροπή έναντι της τουρκικής 
απειλής, η οποία δεν στρέφεται μόνο εναντίον 
της Κύπρου και της Ελλάδος αλλά και σε 
βάρος  της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός 
του Ισραήλ Βενιαμίν  Νετανιάχου επέμενε 
δημόσια, κατά την τελευταία συνάντησή του, 
την περασμένη εβδομάδα με τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη, στην κατασκευή του EastMed 
ως ενεργειακού και γεωπολιτικού σχεδια-
σμού, επί του οποίου το Ισραήλ προσδοκά  
να αποκτήσει έξοδο προς την Ελλάδα και 
τη λοιπή Ευρώπη, αποκτώντας πολιτικό 
λόγο στην ΕΕ αφού θα μπορεί μέσω του 
EastMed να την τροφοδοτεί με φυσικό 
αέριο. Το Ισραήλ, που είναι εκτός της ΕΕ, 
δεν κατασκευάζει αγωγό προς την Τουρκία, 

διότι αντιλαμβάνεται ότι μπορεί μέσω του 
φυσικού αερίου να έχει ενισχυμένο ρόλο 
στις Βρυξέλλες. Όταν το αντιλαμβάνεται το 
Ισραήλ, είναι απαράδεκτο να μην το αντιλαμ-
βάνεται η Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι 
κράτος μέλος της ΕΕ. Η Λευκωσία αφενός 
θα έπρεπε να είναι υπέρμαχος του EastMed 
και αφετέρου ουδόλως θα ήθελε μέσω μιας 
ομοσπονδίας να περάσει το φυσικό της αέριο 
προς τις τουρκικές ακτές για να παραδώσει 
τον ενισχυμένο γεωπολιτικό της ρόλο στην 
Άγκυρα και να καταστεί προτεκτοράτο της 
Τουρκίας, εντός και εκτός ΕΕ.  

Ενόψει Πενταμερούς φθάνει στην Κύ-
προ ο κ. Μπορέλ. Είναι λοιπόν ευκαιρία για 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να θέσει το 
Κυπριακό, όχι μόνο μέσα από τη νομική 
του διάσταση, αλλά κυρίως μέσα από τη 
γεωπολιτική του πτυχή. Έτσι θα έχει τη δυνα-
τότητα να εξηγήσει τον τουρκικό στρατηγικό 
σχεδιασμό που πλήττει τα συμφέροντα των 
κρατών μελών της ΕΕ, και της ίδιας, καθώς 
και τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία μπο-
ρεί να απειλεί γειτονικές μας χώρες μέσω 
ημών. Από νομικής απόψεως, δηλαδή από 
πλευράς Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, 
τα επιχειρήματα θα πρέπει να είσαι σαφή:  

1) Δεν μπορεί να θέσει η Τουρκία επί 
της τράπεζας της Πενταμερούς την ισότιμη 
κυριαρχία, η οποία αποτελεί μορφή συ-
νομοσπονδίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία 
είναι κράτος μέλος του ΟΗΕ που τελεί 
υπό κατοχήν. Έχει παραβιαστεί η έννομος 
τάξη από την Τουρκία και πρέπει να απο-
κατασταθεί. Και όχι να νομιμοποιηθούν 
τα φασιστικά τετελεσμένα της εισβολής 
μέσω μιας ομοσπονδίας, συνομοσπονδι-
ακού χαρακτήρα, όπως την επιβάλλουν 
οι κανόνες των τουρκικών τανκς.    

2)  Η Τουρκία, με βάση το πρωτόκολλο 
10 και την αντίδραση της 21ης Σεπτεμβρί-
ου του 2005, οφείλει να αναγνωρίσει την 
Κυπριακή Δημοκρατία και όχι, όπως η ίδια 
ισχυρίζεται, το πολιτειακό προϊόν που θα 
προκύψει από τη λύση για να μπορεί να 
ισχυρίζεται ότι παρήχθη πρωτογενές δίκαιο 
και ότι διαλύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία. 
Συνεπώς, η αναγνώριση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από την Τουρκία πρέπει να 
γίνει πριν από την υπογραφή λύσης,  για 
να μπορεί να τεκμηριωθεί η συνέχειά της 
και όχι η διάλυσή της. Το Πρωτόκολλο 10  
και η αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του κοι-
νοτικού κεκτημένου και αναφέρονται στο 
ενιαίο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και όχι στην οποιαδήποτε ομοσπονδία ή 
συνομοσπονδία. Τώρα, ως προς τα θέμα-
τα της γεωπολιτικής, θα πρέπει να υπο-
δειχθεί προς τον κ. Μπορέλ ότι η πτώση 
της Κύπρου μέσα από ένα ομοσπονδιακό 
διχοτομικό σύστημα, που θα καθιστά την 
Τουρκία κυρίαρχη τόσο συνταγματικά όσο 
και γεωπολιτικά στην περιοχή, θα στραφεί 
αργά ή γρήγορα σε βάρος της ΕΕ και των 
κρατών-μελών της. Και θα συμβεί αυτό διότι  
η Κύπρος και δη η ομόσπονδη Κύπρος θα 
εξελιχθεί σε προτεκτοράτο της Τουρκίας, η 
οποία μέσω ημών θα εκβιάζει αναλόγως 
των συμφερόντων  της τις Βρυξέλλες, ανε-
ξαρτήτως της σχέσης που θα έχει με την 
ΕΕ. Εάν δηλαδή θα είναι πλήρους ένταξης 
ή της όποιας ειδικής σχέσης.     

Γεωπολιτική και συνενοχή 
του Μπορέλ  

Από γεωπολιτικής άποψης είναι σαφές 
ότι ο έλεγχος της Ανατολικής Μεσογείου 
από την Τουρκία δεν θα δημιουργήσει 
συνθήκες πλήρους ελέγχου της Κύπρου, 
αλλά θα είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για 
τον εγκλωβισμό της ΕΕ στη νέα Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Εργαλείο προς την κατεύθυνση 
αυτή είναι οι  στρατηγικοί σχεδιασμοί της 
Τουρκίας και η Πενταμερής, η οποία, εάν 
οδηγήσει σε νέο Κραν Μοντανά, θα νομι-
μοποιήσει την ιμπεριαλιστική πολιτική της 
Άγκυρας όχι μόνο σε βάρος της Κύπρου, 
αλλά και κατά των κρατών της περιοχής 
διά της τουρκικής ισχύος και του ελέγχου 
του φυσικού αερίου. Το ερώτημα είναι το 
εξής: Όταν η ηγεσία μας αρνείται να δει την 
πραγματικότητα,  πώς θα την περάσει στον 
κ. Μπορέλ; Μάλλον θα θέλει να τον κατα-
στήσει δικό της συνένοχο! Επειδή γνωρίζει 
τι συμβαίνει, ούτως ή άλλως, δεν μπορεί να 
απαλλαγεί των ευθυνών του.



Ο ρόλος της Τουρκίας
στη νέα παγκόσμια τάξη

Δ
εν αποτελεί μυστικό το 
γεγονός ότι η Γερμανία 
και η Τουρκία διατη-
ρούν διαχρονικά στε-
νές σχέσεις σε πολιτικό, 
οικονομικό, στρατιωτι-
κό και γεωστρατηγικό 

επίπεδο. Μεγαλύτερος σύμμαχος και 
υποστηρικτής της Άγκυρας στην εντα-
ξιακή της πορεία υπήρξε το Βερολίνο, 
μαζί φυσικά με το Λονδίνο.  Οι σχέσεις 
των δυο χωρών δεν έχουν όμως μόνο 
παρελθόν και παρών αλλά προμηνύεται και 
ένα ιδιαίτερο  μέλλον, καθώς η Γερμανία 
αναγνωρίζει τη σημασία της γεωπολιτικής 
ισχύος της Τουρκίας. Με πιο ξεκάθαρο 
τρόπο  το συγκεκριμένο ζήτημα θέτει και  
ο  Γερμανός πρώην Καγκελάριος Γκέρ-
χαρντ Σρέντερ. Στο βιβλίο του, με τίτλο 

«Η Τελευταία Ευκαιρία» (Letzte Chance), 
υποστηρίζει ότι η Δύση έχει περισσότερα 
να χάσει σε δυνάμεις όπως η Τουρκία 
με «νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου». 
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει μάλιστα στη ση-
μασία της Ανατολικής Μεσογείου, όπου 
η  Ευρώπη  καλείται, όπως σημειώνει, να 
αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις.

Ενεργειακές σχέσεις με Μόσχα 
Αξίζει να σημειωθεί πως ο σοσιαλδη-

μοκράτης Γκέρχαρντ Σρέντερ είναι σήμερα 
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Nord 
Stream AG και της ρωσικής ενεργειακής 
εταιρείας Rosneft,  ενώ διατελεί  και παγκό-
σμιος διευθυντής της  επενδυτικής τράπε-
ζας Rothschild.  Ασχολείται ενεργά και με 
τον χώρο του αθλητισμού, καθώς είναι και 
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του 
ποδοσφαιρικού συλλόγου Ανόβερο 96. Το 
γεγονός ότι εμπλέκεται ενεργά στο θέμα 
του αγωγού Nord Stream έχει  ιδιαίτερη 
σημασία   αν συνυπολογίσει κανείς ότι τα 
κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, 
που προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγο-
ρά, δρουν σε ένα βαθμό ανταγωνιστικά 
εις βάρος των ρωσικών. Πριν από λίγες 
ημέρες ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως  
ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν 
πιστεύει ότι ο αγωγός φυσικού αερίου Nord 
Stream 2 είναι μια κακή συμφωνία για 
την Ευρώπη και θα αποφασίσει εάν θα 
υπάρξουν κυρώσεις για να σταματήσει 
το έργο του αγωγού που ξεκινάει από τη 
Ρωσία και καταλήγει στην Γερμανία.

Δεν είναι τυχαίο που ο  πρώην ισχυρός 

άντρας της Γερμανίας,  και νυν ισχυρός παί-
κτης  των ενεργειακών πρότζεκτ της Ρωσίας, 
χαρακτηρίζει στο βιβλίο του την  Τουρκία ως 
«αναμφισβήτητη κυρίαρχη δύναμη» στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό το πλαίσιο καλεί 
μάλιστα την Ευρώπη να αποδεχτεί αυτήν την 
πραγματικότητα  «είτε της αρέσει είτε όχι». 
Το βιβλίο, το οποίο έχει παρουσιαστεί με 
αρκετά κολακευτικά σχόλια στον τουρκικό 
Τύπο,  το έχει γράψει μαζί με τον Γκρέγκορ 
Σσχόλγκενμ, καθηγητή ιστορίας στο πανε-
πιστήμιο της Νέας Υόρκης, της Οξφόρδης 
και του Λονδίνου. Ο Σρέντερ  προειδοποιεί, 
μάλιστα, για την ανάγκη ύπαρξης μιας νέας 
παγκόσμιας τάξης .

Άξονας Ρωσίας-Τουρκίας-Κίνας 
Ένα κεφάλαιο του βιβλίου που αφιερώνε-

ται στον άξονα Ρωσίας-Τουρκίας-Κίνας  ανα-
φέρει χαρακτηριστικά:  «Μια νέα παγκόσμια 

τάξη, που χρειαζόμαστε, είναι μια τελευταία 
ευκαιρία για τη Δύση. Η Τουρκία, η Κίνα 
και η Ρωσία είναι σημαντικοί παράγοντες 
στην παγκόσμια πολιτική. Η Δύση θα χάσει 
αν ενεργήσει  ενάντια σε αυτές τις χώρες 
με τη νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου».

Αναφορικά με την κλιμάκωση της έντα-
σης των σχέσεων Βρυξελλών-Άγκυρας 
την τελευταία περίοδο, ο Γερμανός πρώην 
Καγκελάριος στέκεται επικριτικά απένα-
ντι στην Ε.Ε.,  κατηγορώντας την μάλιστα 
για λανθασμένες πολιτικές απέναντι στην 
Τουρκία, που οδηγούν στην ένταση.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι, ειδικά οι Γερ-
μανοί, είδαμε αυτήν τη χώρα (Τουρκία) 
και τους πολίτες της με ταπεινωτικό και 
επιβλητικό τρόπο».

Κατηγορίες κατά Ε.Ε. 
Υπογραμμίζοντας την επιθυμία της 

χώρας του να συμπεριλάβει την Τουρκία 
ως μέλος της Ε.Ε., ο Σρέντερ  σημειώνει: 
«Από τη Συμφωνία της Άγκυρας το 1963, 
καμία άλλη χώρα εκτός από τη Γερμα-
νία δεν άνοιξε προοπτική ένταξης στην 
ΕΕ για την Τουρκία. Αλλά εκτός από την 
τελευταία εποχή του συνασπισμού SPD-
Πρασίνων [Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα 
της Γερμανίας], κανένας από αυτούς δεν 
ήταν ειλικρινής [με την Τουρκία]». 

Συνεχίζοντας σε άλλο σημείο ισχυρίζε-
ται πως το να ζητά η Ε.Ε. από την Τουρκία 
να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για την 
ελευθέρωση των θεωρήσεων  βίζας και να  
καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις ένταξης είναι 
ένδειξη άρνησης. Σύμφωνα με τον Schroder, 
το ζήτημα είναι ανεξάρτητο από την πολιτική 
ηγεσία στην Τουρκία. Μάλιστα είπε πως 
είναι  ψευδαίσθηση να νομίζει κανείς ότι  μια 
νέα κυβέρνηση που θα έρθει στην εξουσία 
μετά τον [Τούρκο Πρόεδρο] Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, θα επανεξετάσει την παγκόσμια 
πολιτική της χώρας και θα εγκαταλείψει τη 
δύναμη στην ανατολική Μεσόγειο.

Τουρκία και  Μέση Ανατολή
Στο βιβλίο του, ο πρώην πολιτικός εφιστά 

την προσοχή στους πιθανούς ρόλους της 
Τουρκίας στις τρέχουσες συγκρούσεις ως 
μεσολαβητή για την «ειρήνη» σε όλη τη 
Μέση Ανατολή. Τονίζει επίσης τον ρόλο 
της Τουρκίας  στην υπόθεση της Συρίας ως 
παράδειγμα, λέγοντας ότι ο πόλεμος εκεί δεν 
μπορεί να τελειώσει χωρίς τη βοήθεια της 
Άγκυρας και της Μόσχας.  «Η Τουρκία είχε 
πιο δυναμική φωνή από τις ευρωπαϊκές 

χώρες στην απόρριψη της ρωσικής εισβολής 
στην Κριμαία. Η Άγκυρα υπέγραψε επίσης 
αρκετές συμφωνίες με το Κίεβο στον αμυντι-
κό τομέα, ενώ συνεργάστηκε με τη Μόσχα 
στη Συρία και τον Καύκασο», σημειώνει. 

Το τουρκικό TRT, που αφιερώνει εκτενές 
άρθρο για το βιβλίο του Σρέντερ, αναδεικνύει 
μάλιστα απόσπασμα στο οποίο σημειώνει 
πως «η εποχή των Τούρκων υπουργών 
και προέδρων που στέκονται στις αίθουσες 
αναμονής της Βόννης ή του Βερολίνου υπό 
ταπεινωτικές συνθήκες έχει τελειώσει». Σχο-
λιάζοντας περαιτέρω τις απειλές εναντίον 
της Τουρκίας από ξένες δυνάμεις, ο Σρέντερ 
είπε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν αντιμετώπισε τις οικονομικές απει-
λές του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ 
ως μέρος της βελτιωμένης αυτονομίας της 
Άγκυρας σε διάφορους τομείς.

Αυτονομία σε εξοπλισμούς 
Παραθέτοντας τους λόγους πίσω από 

την αυτονομία και την αυτοπεποίθηση της 
Τουρκίας ενάντια σε τέτοιες απειλές από ξένες 
μεγάλες δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ, είπε, «Πρώ-
τον, ο αμερικανικός στρατός εξαρτάται από τις 
βάσεις Ιντζιρλίκ και  Κουρετσίκ . Δεύτερον, 
η Τουρκία έχει πλέον μιαν αξιόλογη βιομη-
χανία όπλων. Παράγουν και πωλούν τα δικά 
τους μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα». 

Πρόσθεσε επίσης ότι η βιομηχανία 
όπλων της Άγκυρας και η εξάρτηση 
ορισμένων χωρών από αυτά τα όπλα, 
φέρνουν την Τουρκία όλο και πιο κοντά 
στην προσέγγιση του στόχου της να είναι 
ισχυρή δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο.

Της Κυριακής
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από το 1956»). 
Ας δούμε τη διευθέτηση καθισμάτων.
Η κάθε αντιπροσωπία είχε διαχωριστεί  

σε «Συμβούλους» (Advisers). 
Σύμβουλοι Βρετανίας – Δούκας του 

Devonshire, λόρδος Carrington, Υπουργός 
Κοινοπολιτείας, Γενικός Γραμματέας, Sir 
Arthur Clark 

Σύμβουλοι Ελλάδας – κ.κ. Πηλαβάκης, 
Παλαμάς και Μελάς

Σύμβουλοι Τουρκίας – κ.κ. Bayulken, 
Erkin, Kuneralp

Σύμβουλοι Κύπρου (α) κ. Σουλιώτη, 
κ. Κληρίδης, κ. Παπαδόπουλος

Σύμβουλοι Κύπρου (β) κ.κ. Orek, 
Denktash, Riza 

Και στη μέση των «Συμβούλων Κύ-
πρου» καθόταν ο κ. Κυπριανού (Σπύρος), 
τότε Υπ. Εξωτερικών της ΚΔ  (με πίσω του 
να γράφεται «πόρτα»). Και όλοι αυτοί να 
αντιπροσωπεύουν «Κύπρο», όχι Κυπριακή 
Δημοκρατία. 

(Η  αναφορά σε Γενικό Γραμματέα δεν 
είχε καμία σχέση με τον ΓΓ του ΟΗΕ, ανα-
φερόταν στον κ. J Howard Drake ως ΓΓ 
της Διάσκεψης.  Δούκας του Devonshire 
ήταν ο  Andrew Cavendish, τότε Υφυ-
πουργός για Κοινοπολιτειακές Σχέσεις. Ο 
λόρδος Carrington ήταν υπουργός άνευ 
χαρτοφυλακίου. Ο Sir Arthur Clark ήταν 
ο Βρετανός ‘Υπ. Αρμοστής στη Λευκωσία) .

Το ότι ήταν  «πενταμερής» το επιβε-
βαίωσε ο τότε Υπουργός Κοινοπολιτείας 
στις  2.1.1964 στο Συμβούλιο Ασφαλείας, 
όταν είπε:  «Μία συνεδρία αντιπροσώπων 
των τριών κυβερνήσεων ΗΒ, Τουρκίας 
και Ελλάδας και των δύο κοινοτήτων θα 
λάβει χώραν στο Λονδίνο σύντομα» (“A 

conference of representatives of the three 
governments [i.e. the UK, Turkey and 
Greece] and of the two communities will 
be convened in London at an early date”).  

Εκείνη τη «διευθέτηση» των Βρετανών 
δέχθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 
και οι λοιποί «σύμβουλοι» Ελληνοκύπριοι 
που έλαβαν μέρος. Η σχετική δήλωση 
του Υπουργού Κοινοπολιτείας Duncan 
Sandys  αναφέρθηκε και στη Βουλή των 
Κοινοτήτων στις 14 Ιανουαρίου 1964, 
όταν ανακοινώθηκε σχετική επιστολή 
προς τον ΓΓ του ΟΗΕ, ημερ. 9.1.1964: 

«Έχω απόψε λάβει τη συγκατάθεση του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και του Δρος 
Κουτσιούκ για τις καλές υπηρεσίες των 
κυβερνήσεων ΗΒ, Ελλάδας και Τουρκίας 
να βοηθήσουν στη λύση των προβλη-
μάτων στην Κύπρο. Γι’ αυτόν το σκοπό, 
συνέδριο των αντιπροσώπων των τριών 
κυβερνήσεων και των δύο κοινοτήτων 
θα διοργανωθεί στο Λονδίνο σύντομα».

«I have tonight received from 
Archbishop Makarios and Dr. Kutchuk 
their acceptance of the offer of good 
offices of the British, Greek and Turkish 
Governments to help in the solution of 
the problems of Cyprus. For this purpose, 
a Conference of representatives of 
these three Governments and of the 
two communities will be convened in 
London at an early date».

Ένας μπορεί να ισχυριστεί ότι ήταν 
«εξαμερής» η συνάντηση το 1964, καθώς 
ο μ. Σπ. Κυπριανού μίλησε ως Υπ. Εξωτε-
ρικών της ΚΔ, όμως, τόσο η δήλωση του 
Υπουργού Κοινοπολιτειακών Σχέσεων, 
όσο και η διευθέτηση καθισμάτων αλλιώς 
παρουσιάζουν τα πράγματα. 

https://api.parliament.uk/historic-
hansard/commons/1964/feb/17/cyprus 

Τώρα, ας δούμε τι απαιτούσαν οι Τούρ-
κοι στη δεύτερη «πενταμερή».

Στις 16 Ιανουαρίου 1964 ο προεδρεύ-
ων Υπουργός Κοινοπολιτείας πρότεινε 
όπως οι συζητήσεις  ήσαν ανεπίσημες 
δίχως δεσμεύσεις, μέχρι να έφθαναν σε 
μια βάση για συμφωνία. Φαινόταν, είπε, 
κάποια σίγουρη κοινή συνισταμένη για 
επίλυση των προβλημάτων. Σε αμφότερες 
τις κοινότητες στην Κύπρο, ειδικά στους 
Τούρκους, έπρεπε να διδόταν ένα αίσθη-
μα ασφάλειας για τα δικαιώματα και τις 
περιουσίες τους, καθώς και για το θέμα 
του Συντάγματος. Και ζήτησε από τους  
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους 
αντιπροσώπους να θέσουν τις προτάσεις 
τους για λύση των προβλημάτων.  Πρώτος 
μίλησε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Eρκίν, ο οποίος 
αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της 
Κύπρου και ότι αυτή είναι προέκταση 
της Ανατολίας κ.λπ., δεύτερος ο Ραούφ 
Ντενκτάς (πιο κάτω οι απαιτήσεις του), 
και τρίτος ο Γλ. Κληρίδης,  ο οποίος απέρ-
ριψε τις τουρκικές θέσεις και πρότεινε 
ένα πραγματικό ενιαίο δημοκρατικό 
σύνταγμα, με ίσα δικαιώματα για όλους 
τους πολίτες κ.λπ. 

Ο Ραούφ Ντενκτάς είπε ότι η κοινότητά 
του θεωρούσε  πως η λύση έπρεπε να 
ήταν  βασισμένη σε μια εθελοντική ανταλ-
λαγή πληθυσμού με συγκέντρωση του 
τουρκικού πληθυσμού σε μια περιοχή. 
Να υπήρχαν πρόνοιες για ανταλλαγή 
γης μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και 
για αποζημίωση όπου δεν θα γινόταν 
ανταλλαγή και ό,τι ακόμα προέβλεπε 
μια Κεντρική Κυπριακή Κυβέρνηση. Η 
Κύπρος μπορούσε να ήταν ένα ενωμένο 
κράτος, νοουμένου ότι οι Ελληνοκύπριοι 
δεχόντουσαν κάποιες επιφυλάξεις για τα 
τουρκικά δικαιώματα, ή μπορούσε να εί-
ναι ένα Ομόσπονδο Κράτος. Μπορούσαν 
να υπάρξουν εγγυήσεις ότι η τουρκική 
κοινότητα στο μέλλον δεν θα αναζητούσε 
να ενωθεί με τη Τουρκία. Αύξηση των 
τουρκικών και ελληνικών στρατιωτικών 
δυνάμεων…

Στις 24 Ιανουαρίου 1964 ο Υπουργός 
Κοινοπολιτείας Duncan Sandys μαζί με 
Βρετανούς αξιωματούχους σε συνάντηση 
με την τουρκική αντιπροσωπία και ώρα 
3.55 μ.μ. στο Malborough House έδω-
σε στον κ. Ερκίν προκαταρκτική (draft) 
φόρμουλα. Είπε ότι η τουρκοκυπριακή 
αντιπροσωπία τον είχε πληροφορήσει 
ότι ο Δρ Κουτσιούκ  δεν επρόκειτο να 
διαπραγματευτεί  εκτός από μια βάση 
για γεωγραφικό διαχωρισμό των δύο 

κυπριακών κοινοτήτων… Ο κ. Ερκίν πρό-
τεινε δύο τροποποιήσεις. Α) Να γινόταν 
ξεκάθαρο ότι τα δικαιώματα της Τουρκίας 
ως εγγυήτριας δύναμης σύμφωνα με τη 
Συνθήκη (Εγγυήσεως) θα παρέμεναν, και 
β) Η τουρκική κυβέρνηση θα μπορούσε 
να στείλει και άλλα στρατεύματα στο νησί 
ως μέρος της διεθνούς ειρηνευτικής δύ-
ναμης (που συζητείτο)…

Ο Υπ. Κοινοπολιτείας είπε ότι η πρώτη 
τροποποίηση πίστευε θα γινόταν αποδεκτή. 
Όμως  η δεύτερη ούτε από την ελληνική 
Κυβέρνηση, ούτε από την ελληνοκυπριακή 
κοινότητα θα γινόταν δεκτή. Συμφώνησε να 
ενημερώσει την ελλαδική αντιπροσωπία. 

Λίγο αργότερα, την ίδια μέρα και ώρα 
5.25 μ.μ., ο Υπουργός Κοινοπολιτείας σε 
συνάντηση με την ελλαδική αποστολή 
(κ.κ. Χρίστο Ξανθόπουλο, Παλαμά και Μι-
χάλη Μελά), είπε ότι η τουρκοκυπριακή 
αντιπροσωπία τού το είχε ξεκαθαρίσει ότι 
δεν θα δεχόταν λύση που δεν προνοούσε 
γεωγραφικό διαχωρισμό των δύο κυπρι-
ακών κοινοτήτων…

Ενιαίο κράτος 
Οι τουρκικές αξιώσεις δεν έγιναν δεκτές 

ούτε από τους Ελληνοκυπρίους, οι οποίοι 
υποστήριζαν ενιαίο κράτος, ούτε από την 
ελλαδική αντιπροσωπία και η «πενταμε-
ρής» είχε πλέον ουσιαστικά διαλυθεί. Ο 
Σπ. Κυπριανού, μετά από συνάντηση με 
τους Βρετανούς στο Chequers, επέστρεψε 
στην Κύπρο…

Οι Κύπριοι που αντιπροσώπευσαν 
την «Κύπρο» ήσαν:  Σπ. Κυπριανού, Υπ. 
Εξωτερικών της ΚΔ,  Κρ. Τορναρίτης,  Γε-
νικός Εισαγγελέας,   Α. Σωτηριάδης, ‘Υπ. 
Αρμοστής της ΚΔ στο Λονδίνο, κ.  Στέλ-
λα  Σουλιώτη, Υπ. Δικαιοσύνης, Τάσσος 
Παπαδόπουλος, Υπουργός Εργασίας,  ο 
Γλ. Κληρίδης, πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων,  Παναγιώτης Κακογιάν-
νης, πατέρας της Στέλλας Σουλιώτη και 
δικηγόρος από τη Λεμεσό,  Πασχάλης 
Πασχαλίδης,  οικονομικός σύμβουλος της 
ΚΔ, Οσμάν  Ορέκ, Υπουργός  Άμυνας,  
Ραούφ Ντενκτάς,  πρόεδρος της Κοινο-
τικής Συνέλευσης και ο Τουρκοκύπριος 
πολιτικός Χαλίτ Αλί Ριζά.  Συν ο Βρετανός 
δικηγόρος Sir Frank Soskice (πέθανε το 
1979).  

 
Κραν Μοντανά 2017 

Το 2017,  εις απάντησιν σε ερώτησή  
μου, «Ποιες συγκεκριμένα κυρίαρχες 
χώρες και άλλοι συμμετείχαν επίσημα 
στη Διάσκεψη για την Κύπρο ως μέλη, 
ως συμμετέχοντες ή ως παρατηρητές;» 
το Φόρεϊν Όφις απάντησε: «Τα Ηνωμένα 
Έθνη διευκόλυναν τη  διάσκεψη για την 
Κύπρο. Τα μέρη ήσαν, οι δύο κυπρια-
κές κοινότητες. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η 
Ελλάδα και η Τουρκία παρευρέθησαν 
υπό την ιδιότητά τους ως οι τρεις εγγυ-
ήτριες δυνάμεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
παρευρέθη  ως  παρατηρητής».  Επίσημα 
απούσα η ΚΔ.

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τα βρετανικά 
έγγραφα, μπορούμε να πούμε ότι και το 
1964 στην ουσία ήταν «πενταμερής». Ίσως 
να χρησιμοποιήθηκε η γνωστή βρετανική 
τακτική τής κατά Sir David Hannay εποι-
κοδομητικής ασάφειας. Το 1974, όμως, 
στη Γενεύη ΙΙ με προεδρεύοντα τον James 
Callaghan και  πρόσφατα το 2017 στην 
Ελβετία, εκείνη η «σκεπασμένη» ύπαρξη 
τής αναγνώρισης της ΚΔ το 1964, έστω 
με εποικοδομητική ασάφεια, απουσίαζε 
εμφαντικά για να ικανοποιηθεί η Τουρκία, 
η οποία διαχρονικά δεν αναγνωρίζει την 
ΚΔ.  Και το ίδιο θα ακολουθήσει  και στην 
επόμενη. Αν γίνει. Και αν βρεθεί  δικός 
μας να δεχτεί τα προτεινόμενα, που λέγεται 
ότι μετέφερε ο Βρετανός ΥΠΕΞ Ντόμινικ 
Ράαμπ ως «νέο βρετανικό σχέδιο»,  θα 
εκτελεστεί η ΚΔ μέσω Δι-κοινοτικής, Δι-
ζωνικής Ομοσπονδίας. Μια  νέα φορεσιά 
του απορριφθέντος  «Σχεδίου Ανάν» του 
Sir David  Hannay. Θυμίζω ότι ο τελευ-
ταίος μάς είχε προειδοποιήσει ότι  θα 
μας το φέρνουν ξανά και ξανά, ώσπου 
να το δεχτούμε. Θα είναι «το τέλος του 
τόπου», κατά Ανδρέα Μαυρογιάννη («Σ», 
14.2.2021).

Σημ. Δεν αναφέρθηκα  στις τουρκικές 
απαιτήσεις μεταξύ 1955-59, τα γράψαμε 
επανειλημμένα. 

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος 

Η 
πρώτη «πενταμερής» 
διάσκεψη για το Κυ-
πριακό έλαβεν χώραν 
στο Lancaster House 
στο Λονδίνο τον Φε-
βρουάριο του 1959,  
όπου στις 19 Φεβρου-

αρίου 1959 υπογράφτηκαν οι Συμφωνίες 
Ζυρίχης και Λονδίνου. Συμμετείχαν το 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Τουρκία (που 
αυτοδιορίσθηκαν και οι «εγγυήτριες» 
της ΚΔ») και οι δύο κοινότητες με τους 
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και Δρα Φαζίλ 
Κουτσιούκ.  Η  «Κυπριακή Δημοκρατία» 
ανακηρύχτηκε στις 16 Αυγούστου 1960 
στη Λευκωσία με υπογραφές Sir Hugh 
Foot, τελευταίου κυβερνήτη της αποικί-
ας,  Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, πρώτου 
Προέδρου της νεοσύστατης Κυπριακής 
Δημοκρατίας και Δρος  Φαζίλ Κουτσιούκ, 
πρώτου Αντιπροέδρου της ΚΔ.  Στους 
Μαρωνίτες, Αρμενίους και Λατίνους, 
τους οποίους κατέταξαν ως θρησκευτι-
κές ομάδες (επιμονή της Τουρκίας ήταν 
να αναγνωριστούν ΜΟΝΟ δύο κοινό-
τητες) δόθηκε επιλογή  να αποφασίσουν 
σε ποιαν από τις δύο κοινότητες ήθελαν 
να ενσωματωθούν,  και οι τρεις ομάδες 
επέλεξαν την ελληνική Κοινότητα. 

Η δεύτερη  «πενταμερής» έλαβεν 
χώραν και πάλι στο Λονδίνο,  αλλά στο 
Malborough House. Ξεκίνησε στις 15 
Ιανουαρίου 1964. Την διοργάνωσαν οι 
Βρετανοί ως «Διάσκεψη για την Κύπρο 
1964», μετά τις τουρκικές επιθέσεις τον  
Δεκέμβριο του 1963 και εφόσον η Κυ-
πριακή Δημοκρατία ζήτησε βοήθεια από 
το Λονδίνο. Και παρ’ όλον ότι η Κυπρια-
κή Δημοκρατία υφίστατο από το 1960,  
εντούτοις βλέπουμε ότι η διευθέτηση 
καθισμάτων (seating arrangements) 
αποκαλύπτει πως oι τουρκικές απαιτή-
σεις, δηλαδή η αποφυγή αναγνώρισης 
της  ΚΔ  μάλλον λαμβανόταν υπόψη. Γι’ 
αυτό βλέπουμε ότι στη διευθέτηση κα-
θισμάτων η Κυπριακή Δημοκρατία  δεν 
φαινόταν. Σημειώνω ότι οι Τούρκοι και 
οι Τουρκοκύπριοι από τότε απαιτούσαν 
δύο ξεχωριστά γεωγραφικά κράτη  (βλέ-
πε και βιβλίο γράφουσας  «Διζωνική vs 
Δημοκρατία» 2019). Παράλληλα και οι 
Βρετανοί από τις 3.1.1964 ξεκίνησαν να 
μελετούν σχέδια για ανασύσταση/μετάλ-
λαξη της ΚΔ σε δύο συνιστώντα κράτη 
(two constituent states),  όπως έγραψα 
σε διάφορα άρθρα μου ( «Σημερινή», 
23.11.2020, «H πολιτική ισότητα του κ. 
Stephen Lillie ήταν βρετανική φόρμουλα 

Οι «πενταμερείς» 1959-2021 
και οι διαχρονικές τουρκικές απαιτήσεις 

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΊΔΊ, ΣΎΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΑ ΒΡΕΤΑΝΊΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, 
ΜΠΟΡΟΎΜΕ  ΝΑ ΠΟΎΜΕ ΟΤΊ 
ΚΑΊ ΤΟ 1964 ΣΤΗΝ ΟΎΣΊΑ 
ΗΤΑΝ «ΠΕΝΤΑΜΕΡΗΣ». ΊΣΩΣ 
ΝΑ ΧΡΗΣΊΜΟΠΟΊΗΘΗΚΕ Η 
ΓΝΩΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΊΚΗ ΤΑΚΤΊΚΗ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑ SIR DAVID HANNAY 
ΕΠΟΊΚΟΔΟΜΗΤΊΚΗΣ ΑΣΑΦΕΊ-
ΑΣ. ΤΟ 1974, ΟΜΩΣ, ΣΤΗ ΓΕ-
ΝΕΎΗ ΊΊ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΕΎΟΝΤΑ 
ΤΟΝ JAMES CALLAGHAN ΚΑΊ  
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΤΟ 2017 ΣΤΗΝ 
ΕΛΒΕΤΊΑ, ΕΚΕΊΝΗ Η «ΣΚΕΠΑ-
ΣΜΕΝΗ» ΎΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑ-
ΓΝΩΡΊΣΗΣ ΤΗΣ ΚΔ ΤΟ 1964, 
ΕΣΤΩ ΜΕ ΕΠΟΊΚΟΔΟΜΗΤΊΚΗ 
ΑΣΑΦΕΊΑ, ΑΠΟΎΣΊΑΖΕ ΕΜΦΑ-
ΝΤΊΚΑ ΓΊΑ ΝΑ ΊΚΑΝΟΠΟΊΗΘΕΊ 
Η ΤΟΎΡΚΊΑ, Η ΟΠΟΊΑ ΔΊΑΧΡΟ-
ΝΊΚΑ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΊ ΤΗΝ 
ΚΔ. ΚΑΊ ΤΟ ΊΔΊΟ ΘΑ ΑΚΟΛΟΎ-
ΘΗΣΕΊ  ΚΑΊ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ

Αν βρεθεί  δικός μας να δεχτεί
τα προτεινόμενα, που λέγεται ότι μετέφερε

ο Βρετανός ΥΠΕΞ Ντόμινικ Ράαμπ ως
«νέο βρετανικό σχέδιο»,  θα εκτελεστεί
η ΚΔ μέσω Δι-κοινοτικής, Δι-ζωνικής 
Ομοσπονδίας. Μια  νέα φορεσιά του 

απορριφθέντος  «Σχεδίου Ανάν»
του Sir David  Hannay

Της Κυριακής
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-δηλαδή τα 3/5- ενώ για τροποποίηση 
μόνο με κοινοβουλευτική ψηφοφορία 
απαιτούνται 400 ψήφοι, που ισοδυνα-
μούν με τα 2/3 του Κοινοβουλευτικού 
Σώματος. Σημειώνεται ότι το AKP δια-
θέτει  289 βουλευτές, ενώ το MHP έχει 
48 βουλευτές. Συνολικά η κυβερνητική 
συμμαχία κατέχει 337 έδρες. Επομένως 
για να πετύχει την τροποποίηση του Συ-
ντάγματος με δημοψήφισμα ο Ερντογάν 
χρειάζεται 63 επιπλέον βουλευτές και με 
κοινοβουλευτική ψηφοφορία χρειάζεται 
επιπλέον 23.

Δημοσκοπήσεις που
δεν θέλει να βλέπει…

Δημοσκοπικά ο Ταγίπ Ερντογάν και 
το κόμμα του παρουσιάζουν μίαν άνευ 
προηγουμένου καθίζηση, ενώ ταυτό-
χρονα οι αντίπαλοί του δυναμώνουν, 
κάτι που κάνει τον Ερντογάν άκρως 
επικίνδυνο στην εξωτερική του πολι-
τική, καθότι προτεραιότητά του είναι το 
πολιτικό του μέλλον. Βασικούς λόγους 
της συνεχιζόμενης πτώσης του Ερντογάν 
φαίνεται να αποτελούν η κατάρρευση της 
οικονομίας, η δυσαρέσκεια των πολιτών 
για τους χειρισμούς του στην πανδημία, 
όπως και η δυσαρέσκειά τους απέναντι 
στην πολυτελέστατη ζωή του Ερντογάν, 
την στιγμή που ίδιοι βιώνουν συνθήκες 
ανεργίας, φτώχιας και ανέχειας.  

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπη-
ση της εταιρείας «Αβράσια», το κυβερνών 
κόμμα δεν θα εξασφάλιζε αυτοδυναμία, αν 
γίνονταν σήμερα εκλογές, ούτε ακόμη και 
με τον Μπαχτσελί, καθώς συγκεντρώνει 
συνολικά μόνο το 43% των ψήφων, όταν 
απαιτείται το 50+1.
•  Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης 

(ΑΚΡ): 35,6%
•  Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP): 

25,3%
• Καλό Κόμμα (İYİ): 13,4%
•  Δημοκρατικό Κόμμα του Λαού (HDP): 

10,5%
• Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (MHP): 8,1%
• Κόμμα Μέλλοντος (Gelecek Partisi): 3%
•  Κόμμα Δημοκρατίας και Προόδου 

DEVA: 2,9%
Καταποντίζεται, όπως καταγράφεται στη 

δημοσκόπηση, και η δημοφιλία του Τούρ-
κου Προέδρου. Αν υποψήφιοι πρόεδροι 
απέναντί του ήταν οι δύο δήμαρχοι Άγκυ-
ρας και Κωνσταντινούπολης, θα κέρδιζαν 
σήμερα τον Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με 
την ίδια δημοσκόπηση, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, 
δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, φαί-
νεται να τον προσπερνά κατά 5.5 μονάδες, 
κι ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ 
Γιαβάς, κατά 7.5 μονάδες. Ίσως είναι η 
πρώτη φορά που οι δύο δήμαρχοι της 
αντιπολίτευσης υπερτερούν στις δημο-
σκοπήσεις με τόση μεγάλη διαφορά τού 

Ταγίπ Ερντογάν.
İmamoğlu: 42,6%
Erdoğan: 37%
Yavaş: 43,9%
Erdoğan: 36,5%

Στον αέρα οι διερευνητικές 
με την Αθήνα…

Ο Τούρκος Πρόεδρος όταν βρίσκεται 
στη μέγγενη της εσωτερικής πίεσης χρη-
σιμοποιεί τη συνήθη τακτική του. Εξωτε-
ρικεύει την κρίση και γίνεται επικίνδυνος 
και απρόβλεπτος. Αυτήν τη φορά επιλέγει 
να θέσει εν αμφιβόλω τις διερευνητικές 
επαφές με την Ελλάδα, που επανήρχισαν 
μόλις τον περασμένο μήνα. Έστειλε, από την 
περασμένη Πέμπτη μέχρι και τις 2 Μαρ-
τίου, στο Αιγαίο το υδρογραφικό σκάφος 
«Τσεσμέ», τη  στιγμή που η Αθήνα αναμένει 
την απάντηση της τουρκικής πλευράς για 
τον νέο γύρο των επαφών. Συγκεκριμένα, 
η Αθήνα έχει προτείνει ημερομηνίες για 
την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου.

Οι εκτιμήσεις και η ανησυχία της ελ-
ληνικής Κυβέρνησης, που εδράζεται και 
στη χρονική στιγμή, είναι ότι η Τουρκία 
στήνει ένα blame game, προκαλώντας 
την Ελλάδα να λειτουργήσει κατά τρόπον 
που να της επιρριφθούν ευθύνες σε εν-
δεχόμενο ναυάγιο του διαλόγου. 

Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι 
η Αθήνα τηρεί στάση αναμονής  για τη 

συνέχιση των διερευνητικών και δεν θέτει 
ως προϋπόθεση την έξοδο του «Τσεσμέ».

Ρευστή και η Άτυπη
για το Κυπριακό  

Όπως προαναφέραμε, ο Αντόνιο 
Γκουτέρες αναμένεται να συγκαλέσει 
την Άτυπη Πενταμερή Διάσκεψη για το 
Κυπριακό, περί τα τέλη Απριλίου. Σαφώς 
όλα τα μέρη έχουν συμφωνήσει για την 
ημερομηνία, εντούτοις η κατάσταση όπως 
διαμορφώνεται, αλλά και η δυστοκία που 
υπήρξε όλο το προηγούμενο διάστημα για  
συμφωνία της ημερομηνίας, προκαλούν 
προβληματισμό και ανησυχία στη Λευ-
κωσία για το αν τελικά θα καταφέρει να 
συνέλθει η συνάντηση ή εάν η Τουρκία 
θα προφασιστεί λόγους να απέχει.  

Προφασιζόμενος εκνευρι-
σμός για το «Philia Forum»

Στο πλαίσιο της εξωτερίκευσης της 
κρίσης από την Τουρκία, καταγράφεται 
και ο προφασιζόμενος εκνευρισμός του 
τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών 
για την πρωτοβουλία της Ελλάδας να 
διοργανώσει τη πολυμερή συνάντηση 
με την ονομασία «Philia Forum» με τη 
συμμετοχή της Κύπρου, της Αιγύπτου, 
της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και 
της Γαλλίας.

Συναφώς εκτιμήσεις ότι η Τουρκία 
επιδείνωσε τη στάση της έναντι της Κύ-
πρου και της Ελλάδας ή ότι έβγαλε το 
«Τσεσμέ» στο Αιγαίο, λόγω της περιφε-
ρειακής συνάντησης, είναι ανεδαφικές. 
Άλλωστε, όπως γράφει και ο αθηναϊκός 
Τύπος, ούτε οι ίδιοι οι Τούρκοι δεν επι-
καλέστηκαν τέτοιο λόγο!   

Βλέμμα στις ΗΠΑ 
Σημαντικό ρόλο 0για τα επόμενα βήματα 

της Τουρκίας  αναμένεται να διαδραματίσει 
και η εξωτερική πολιτική του νέου Αμε-
ρικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν στην 
περιοχή. Η Άγκυρα φαίνεται ότι εναποθέτει 
τις ελπίδες της σε συγκεκριμένα άτομα της 
ομάδας εξωτερικής πολιτικής  του Αμε-
ρικανού Προέδρου, ώστε να αποφευχθεί 
κρίση στις σχέσεις τους. Πρόκειται για τη 
Βικτόρια Νούλαντ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
και την Αμάντα Σλόουτ στο Συμβούλιο 
Εθνικής Ασφαλείας. 

Αν και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει 
τη στάση του Μπάιντεν, ωστόσο η δημό-
σια πρόκλησή του προς την Άγκυρα στο 
αίτημα για την απελευθέρωση του Οσμάν 
Καβαλά, δείχνει ότι προτίθεται να αναδείξει 
τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου 
η Τουρκία υστερεί παρασάγγας. Επιβαρυ-
νόμενη βεβαίως με τη συνεργασία της με 
τη Ρωσία και την προμήθεια του ρωσικού 
αντιπυραυλικού συστήματος S-400, αλλά 
και με τη στάση της έναντι του ΝΑΤΟ.

Σε αυτό το σημείο να προσθέσουμε 
και την ενέργεια της Τουρκίας να  προ-
σλάβει δικηγορική εταιρεία με έδρα την 
Ουάσιγκτον για να ασκήσει πίεση, ώστε 
να επανενταχθεί στο αμερικανικό πρό-
γραμμα του μαχητικού αεριωθουμένου 
F-35, αφού η συμμετοχή της σ’ αυτό ανε-
στάλη λόγω της  αγοράς των ρωσικών 
συστημάτων S-400.

Η Άγκυρα είχε παραγγείλει περισ-
σότερα από 100 «αόρατα» μαχητικά και 
κατασκεύαζε εξαρτήματα για την παρα-
γωγή τους, όμως αποβλήθηκε από το 
πρόγραμμα το 2019, αφού αγόρασε τα 
ρωσικά πυραυλικά αμυντικά συστήμα-
τα, για τα οποία η Ουάσιγκτον λέει πως 
απειλούν τα F-35.

Τώρα η Τουρκία προσέλαβε τη δικη-
γορική εταιρεία Arnold & Porter για να 
της προσφέρει «συμβουλές στρατηγικής 
και πρόσβαση» στις αρχές των ΗΠΑ με 
ένα συμβόλαιο έξι μηνών ύψους 750.000 
δολαρίων, η ισχύς του οποίου αρχίζει αυ-
τόν τον μήνα.

Η Άγκυρα υποστηρίζει πως η αποβολή 
της από τον πρόγραμμα ήταν άδικη και 
Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν έχει δηλώσει 
πως ελπίζει σε θετικές εξελίξεις υπό τον 
Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΡΙ-
ΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ «ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ», 
ΣΥΓΚΑΛΕΙ ΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ Ο 
ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ, ΜΕ ΤΟ ΣΚΗΝΙ-
ΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΕΥΣΤΟ ΛΟΓΩ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
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ΣΕ ΑΜΟΚ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΡΟΩΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Ρευστή η Πενταμερής,
στον αέρα οι διερευνητικές

Α
ν και ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο 
Γκουτέρες αναμένεται, 
σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της «Σημερινής», να 
συγκαλέσει την άτυπη 
Πενταμερή Διάσκεψη 
περί τα τέλη Απριλίου, 

εντούτοις το σκηνικό για πραγματοποίησή 
της παραμένει ρευστό, λόγω της κρίσιμης 
κατάστασης στο εσωτερικό της Τουρκίας 
και συνάμα των πολιτικών παιχνιδιών 
τού Ταγίπ Ερντογάν στην εξωτερική του 
πολιτική. 

Διπλωματικοί παρατηρητές διασυνδέουν 
τη δημοσκοπική καθίζηση του Τούρκου 
Προέδρου με την επιχείρηση-φιάσκο στο 
Βόρειο Ιράκ αλλά και με την επιδεινωμένη 
συμπεριφορά του στο Κυπριακό και τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις. 

Παράλληλα, η Άγκυρα φαίνεται ότι 
αυτήν την περίοδο δρομολογεί στην εξω-
τερική της πολιτική κινήσεις αποφυγής 
ενδεχόμενης κρίσης στις σχέσεις της με τη 
νέα αμερικανική διοίκηση, της οποίας η 
στάση που θα τηρήσει έναντι της Τουρκίας 
παραμένει ερωτηματικό.   

Σενάρια πρόωρων εκλογών
και αλλαγής Συντάγματος 

Εκτιμάται ότι ο Ταγίπ Ερντογάν εργα-
λειοποιεί τον θάνατο των 13 αιχμαλώ-
των (βλέπε ανάλυση στη σελ. 23), ώστε 
να προχωρήσει σε μια νέα εισβολή στο 
Ιράκ. Μια τέτοια κίνηση θα τον βοηθήσει 
να επανακτήσει τη χαμένη δημοτικότητά 
του, εκμεταλλευόμενος βέβαια το οξύτατο 
αντικουρδικό αίσθημα που επικρατεί τη 
δεδομένη στιγμή στην Τουρκία. Η επα-
νάκτηση της δημοτικότητάς του θα του 
επιτρέψει είτε να κηρύξει πρόωρες εκλογές, 
όπως άλλωστε του προτάσσει επίμονα 
και ασφυκτικά η αντιπολίτευση, είτε να 
προχωρήσει σε αναθεώρηση του Συντάγ-
ματος , ώστε να συνεχίσει  να κυβερνά. 

Υπενθυμίζεται ότι αναθεώρηση του 
Συντάγματος έγινε πριν από μόλις τρία 
χρόνια, επί διοίκησής του, και έδινε ουσια-
στικά υπερεξουσίες στον Τούρκο Πρόεδρο.

Το θέμα αναθεώρησης του Συντάγμα-
τος έθεσε αιφνιδίως την 1η Φεβρουαρίου 
ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Είναι 
προφανές ότι η ρίζα των προβλημάτων 
της Τουρκίας είναι τα Συντάγματα που 
έχουν γραφτεί από τους πραξικοπηματίες 
τη δεκαετία του ’60», δήλωσε, προσθέτοντας 
ότι η τελική εκδοχή του Συντάγματος  θα 
τεθεί σε δημοψήφισμα.

Το νέο Σύνταγμα, όπως πρότεινε ο αρ-
χηγός του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης 
(MHP), Ντεβλέτ Μπαχτσελί, σύμμαχος του 
Ερντογάν, θα προνοεί  την απαγόρευση 
του φιλοκουρδικού κόμματος HDP με 
την κατηγορία της υποκίνησης του αυ-
τονομισμού. 

Τονίζεται ότι, με βάση τη νομοθεσία, 
ο Ερντογάν χρειάζεται την υποστήριξη 
βουλευτών από διαφορετικά κόμματα, 
πέραν του κόμματος τού Ντεβλέτ Μπα-
χτσελί, ώστε να μπορεί να προχωρήσει 
σε συνταγματική τροποποίηση .

Πιο συγκεκριμένα, για την αλλαγή 
του Συντάγματος μέσω δημοψηφίσματος 
απαιτούνται 360 κοινοβουλευτικές ψήφοι 

Όλα τα μέρη έχουν 
συμφωνήσει για την 
ημερομηνία, εντού-
τοις η κατάσταση 

όπως διαμορφώνεται 
προκαλεί προβλημα-
τισμό στη Λευκωσία 
για το αν τελικά θα 

καταφέρει να συνέλ-
θει η συνάντηση και 
για το αν η Τουρκία 
θα προφασιστεί λό-
γους ώστε να απέχει  

Διπλωματικοί παρα-
τηρητές διασυνδέ-

ουν τη δημοσκοπική 
καθίζηση του Τούρ-

κου Προέδρου με την 
επιχείρηση-φιάσκο 

στο Βόρειο Ιράκ αλλά 
και με την επιδεινω-
μένη συμπεριφορά 

του στο Κυπριακό και 
τις ελληνοτουρκικές 

σχέσεις 

Ο Ερντογάν
προσπαθεί να εκμε-
ταλλευτεί το οξύτατο 

αντικουρδικό
αίσθημα που

επικρατεί
στην Τουρκία 

Ο Τούρκος Πρόεδρος 
εργαλειοποιεί τον 

θάνατο των 13 αιχ-
μαλώτων ώστε να 
προχωρήσει σε μια 

νέα εισβολή στο Ιράκ, 
για να επανακτήσει 
τη δημοτικότητά του 

ΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΥ
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Η πιθανή και μάλλον 
αναμενόμενη 
αναθέρμανση 

των σχέσεων ΕΕ-
Τουρκίας θα έχει 
κόστος για την ΕΕ 
επειδή ο Ερντογάν 
θα απαιτήσει, κατά 

πάγια και διαχρονική 
σουλτανική 
πρακτική, 

ανταλλάγματα για 
να επιστρέψει στις 

ευρωπαϊκές αγκάλες, 
προτάσσοντας και 
τον εκβιασμό του 
μεταναστευτικού. 

Ποιοι θα καταβάλουν 
μέρος αυτού 
του κόστους; 

Τα συνήθη και 
βολικά, ευεπίφορα 
θύματα: Η Ελλάδα 

και η Κυπριακή 
Δημοκρατία. Στο 
πιο πάνω πλαίσιο 

πρέπει να ενταχθούν 
οι διερευνητικές 

συνομιλίες Αθήνας-
Άγκυρας, καθώς 

και η επιχειρούμενη 
σύγκληση άτυπης 

πενταμερούς για το 
Κυπριακό

ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΦΛΕΡΤ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΕΕ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕ-
ΣΜΑ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΝΑ ΑΠΟ-
ΣΥΡΕΙ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 
ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙ-
ΑΚΗ ΑΟΖ, ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ, ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ, ΝΑ ΕΠΑΝΑΡΧΙΣΟΥΝ ΟΙ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΚΑ-
ΤΕΛΗΞΑΝ ΣΕ ΦΙΑΣΚΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ, ΑΝ, ΤΕΛΙΚΑ, 
ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ, ΜΙΑ ΑΤΥΠΗ 
ΠΕΝΤΑΜΕΡΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙ-
ΑΚΟ. ΚΑΙ ΟΛΑ, ΜΕ ΤΟΥΡΚΙ-
ΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, 
ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΗ ΣΟΥΛΤΑ-
ΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ 
ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΒΡΕΙΣ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Τ
ο 2023 είναι η 100ετη-
ρίδα της Τουρκικής Δη-
μοκρατίας. Μέχρι τότε, 
ο Πρόεδρος Ερντογάν 
φιλοδοξεί να καταστήσει 
την Τουρκία περιφερει-
ακή και μεγάλη δύναμη. 

Μόλις πρόσφατα ανακοίνωσε ότι σε δύο 
χρόνια η χώρα του θα στείλει αστροναύ-
τες στο φεγγάρι. Φάρος και οδηγός των 
φιλοδοξιών του είναι, κατά κύριο λόγο, το 
«Στρατηγικό Βάθος» του πρώην μέντορα 
και νυν πολιτικού αντιπάλου του, Αχμέτ 
Νταβούτογλου. 

Σε αυτό καταγράφονται όλες οι ενέρ-
γειες, οι σχεδιασμοί και οι μεθοδεύσεις 
που η Τουρκία καλείται να υλοποιήσει, 
αν επιθυμεί να ηγηθεί της περιοχής και 
να συμπεριληφθεί στην ομάδα των με-
γάλων χωρών. 

Αυτές οι φιλοδοξίες έχουν ένα φοβερό 
τίμημα για τον τουρκικό λαό. Αποτελούν 
και έναν θανατηφόρο εφιάλτη για τις γειτο-
νικές χώρες. Πάνω από 400.000 πολίτες, 
στρατιωτικοί, αστυνομικοί, ακαδημαϊκοί, 
δημοσιογράφοι, δημόσιοι υπάλληλοι και 
άλλοι, έχουν συλληφθεί, φυλακιστεί, απο-
λυθεί ή… εξαφανιστεί. 

Πολεμική βιομηχανία
Η χώρα είναι μια απέραντη φυλακή. 

Το καθεστώς έχει παραβιάσει αδίστακτα 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατέλυσε το 
κράτος δικαίου. Διέλυσε τους θεσμούς. 
Φίμωσε την ελευθερία έκφρασης. Έπνιξε 
τη Δημοκρατία. Πρόκειται για ένα από τα 
χειρότερα και ειδεχθέστερα απολυταρχικά 
και αυταρχικά καθεστώτα στον κόσμο.

Ο Ερντογάν έραψε το Σύνταγμα στα 
μέτρα των φιλοδοξιών και της αλαζονείας 
του. Για να υλοποιήσει τα νεο-οθωμανικά 
σχέδιά του έκτισε πολεμική βιομηχανία 
εφάμιλλη ξένων χωρών. Απέκτησε στρα-
τιωτικήν ισχύ. 

Αυτήν προβάλλει σε πολλά μέτωπα: 
Συρία, Κύπρος, Ναγκόρνο-Καραμπάχ, 
Αιγαίο, Λιβύη. Με εμπλοκές, είτε ευθέ-
ως είτε δι’ αντιπροσώπων, στο Ιράκ, στον 
Λίβανο, στα παλαιστινιακά εδάφη, στην 
Υεμένη, και με ναυτικές και άλλες βάσεις 
στην Αλβανία, στο Κατάρ, στη Σομαλία. 

Τα τελευταία χρόνια, ο Ερντογάν και 
μέλη της κυβέρνησής του έχουν καθυβρίσει 
τον Πρόεδρο Μακρόν και τη Γαλλία, τη 
Γερμανία, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, την Ελλάδα, 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κυπριακή 

Η Ευρώπη θα υποκύψει
στο ερντογανικό φλερτ;

Δημοκρατία, την Αρμενία. Συμπεριφέρεται 
ως αδίστακτος πειρατής και θρασύς νταής. 

Εκλογές το 2023
Το περσινό καλοκαίρι στο Αιγαίο και 

στην κυπριακή ΑΟΖ και προηγουμένως 
στον Έβρο, ο Ερντογάν ενήργησε ως κα-
κοποιός και εκβιαστής. Η Αθήνα, όπως 
και οι Βρυξέλλες, επιτέλους, ξύπνησαν και 
αντιλήφθηκαν ότι απέναντί τους έχουν έναν 
επιθετικό και αρπακτικό «σύμμαχο» που 
απαιτεί τα πάντα και δεν σέβεται τίποτε. 

Μετά τους εκβιασμούς, τις απειλές 
και τις ιταμές προκλήσεις και αξιώσεις, 
διεθνώς έχει δημιουργηθεί ένα ισχυρό 
αντιτουρκικό κλίμα. Ο αμερικανικός και 
ο ευρωπαϊκός Τύπος, σοβαρές δεξαμενές 
σκέψεις, Ινστιτούτα Πολιτικής και Στρατη-
γικής κατ’ επανάληψιν  ανέλυσαν, γιατί η 
Τουρκία δεν μπορεί να λογίζεται πλέον 
σύμμαχος της Δύσης και του ΝΑΤΟ και 
γιατί δεν πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Όμως, ο Τούρκος είναι πονηρός! 
Ο Ερντογάν, το 2023 θα πάει σε εκλογές. 

Από καιρό η τουρκική οικονομία είναι σε 
άσχημη κατάσταση. Το εσωτερικό μέτωπο, 
παρά τα καταπιεστικά μέτρα, είναι καζάνι 
που βράζει. Απόδειξη: Οι τελευταίες μαχη-
τικές διαδηλώσεις των Τούρκων φοιτητών 
εναντίον διορισμένων, ελεγχόμενων από 
το καθεστώς, πρυτανικών Αρχών. Οι μάζες 
υποφέρουν και η αντιπολίτευση στηλιτεύει το 
φαραωνικό στυλ διαβίωσης του σουλτάνου. 
Η δημοτικότητά του πήρε την κατιούσα.  

Επιχείρηση γοητείας
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η τελευ-

ταία επιχείρηση Ερντογάν να γοητεύσει 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία, κατ’ 
επανάληψιν, εκβίασε με τις μεταναστευτικές 
ροές, άρμεξε δισεκατομμύρια, απαίτησε 
ένταξη a la turka και την καθύβρισε ως 
ναζιστική. Και πότε; Όταν συχνά ο Τούρ-
κος Πρόεδρος κοκορευόταν ότι η ΕΕ έχει 
ανάγκη την Τουρκία και όχι αντίστροφα. 
Και ότι πιθανή ένταξη της χώρας πρέπει 
να γίνει με τουρκικούς και όχι ευρωπα-
ϊκούς όρους. 

Το τουρκικό φλερτ προς την ΕΕ είχε 
ως αποτέλεσμα ο Ερντογάν να αποσύρει 
τα ερευνητικά και πολεμικά σκάφη του 
από το Αιγαίο και την κυπριακή ΑΟΖ, 
να δεχθεί, μετά από απίστευτες αξιώσεις 
του, να επαναρχίσουν οι διερευνητικές 
επαφές με την Ελλάδα που κατέληξαν 

σε φιάσκο, και να συγκληθεί, αν, τελικά, 
συγκληθεί, μία άτυπη πενταμερής για το 
Κυπριακό. Και όλα, με τουρκικούς όρους, 
απαιτήσεις, αλλοπρόσαλλη σουλτανική 
πρακτική και νέες προσβολές και ύβρεις 
εναντίον της Γαλλίας και της Ελλάδος. 

Ο σουλτάνος φλερτάρει και τις ΗΠΑ, 
επειδή ο νέος Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, 
δεν είναι όπως ο ακαταλόγιστος φίλος του, 
Τραμπ. Φαίνεται πως η Ουάσινγκτον θα 
αντιδράσει διαφορετικά έναντι του Ερντογάν 
ο οποίος, κατά τον Μπάιντεν, «πρέπει να 
πληρώσει»: Για την αγορά των ρωσικών 
S-400. Για τη συνεργασία του με τον Πού-
τιν. Για τη  συμπεριφορά του έναντι του 
ΝΑΤΟ και μελών του. 

Για τις προκλήσεις του προς συμμα-
χικές χώρες. Κυρίως, για τις συλλήβδην 
παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών του 
τουρκικού λαού, την ενίσχυση τρομοκρα-
τικών ομάδων, την επιθετικότητα εναντίον 
γειτονικών λαών και φίλων-συμμάχων 
των ΗΠΑ, κ.λπ.

Παίγνιο και άθυρμα
Ο Ερντογάν, θα πληρώσει; Ιδού το μέγα 

ερώτημα που οι ΗΠΑ και η ΕΕ καλούνται να 
απαντήσουν ξεκάθαρα. Ειδικά, η Ένωση, η 
οποία μετατράπηκε σε παίγνιο και άθυρμα 
του σουλτάνου, με γερμανική βοήθεια και 
ανοχή αρκετών κρατών-μελών, εξαιτίας ση-
μαντικών συμφερόντων τους με την Τουρκία, 
η οποία επισείει αδιάκοπα τον μπαμπούλα 
του μεταναστευτικού. Με αδίστακτες αξιώσεις 
για την τελωνειακή ένωση και τη χορήγηση 
βίζας στα 80 εκ. Τούρκων. 

Η εγγενής αδυναμία της ΕΕ είναι διπλή, 
εκτός άλλων: Δεν έχει ενιαία εξωτερική 
πολιτική και δεν έχει κοινή αμυντική 
πολιτική. Εις μεν την άμυνα εξαρτάται 
και συναρτάται προς τις ΗΠΑ και το 
ΝΑΤΟ. Εις δε την εξωτερική πολιτική, 
αυτή υποτάσσεται στα εθνικά συμφέρο-
ντα των κρατών-μελών με την Τουρκία. 
Απόδειξη: 

Η κατεχόμενη και απειλούμενη από τον 
Αττίλα, Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο 
της περιλάλητης κοινοτικής αλληλεγγύης, 
ζήτησε όπως επιβληθούν τιμωρητικά μέ-
τρα κατά της Άγκυρας, μετά την εισβολή 
στην κυπριακή ΑΟΖ, τη συνεχιζόμενη 
κατοχή και διάτρησή της από τουρκικά 
γεωτρύπανα, την πολιορκία της νήσου 
από τον τουρκικό στόλο και τον εποικισμό 

της Αμμοχώστου.
Ουδέν έγινε, παρά μόνο κάποιες κυ-

ρώσεις σε πρόσωπα. Αντιδρά η Γερμανία, 
η οποία, κατά τον Ερντογάν, «αγαπιέται 
με την Τουρκία»! Άλλες χώρες της ΕΕ, 
όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα, η 
Ολλανδία και Βαλτικές, έχουν τεράστια 
συμφέροντα στην Τουρκία ή, απλώς, δεν 
ενοχλούνται από την πειρατεία της. Εξάλ-
λου, η τουρκικής απαίτησης και επιβολής 
πενταμερής για το Κυπριακό, αναβάλλεται 
διαρκώς για να συγκληθεί, αν συγκλη-
θεί, μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 
25-26 Μαρτίου, με τουρκικές αιτιάσεις 
και προσκόμματα, για να μη επιβληθούν 
κυρώσεις στην Τουρκία.

Ένας θηριώδης ταύρος
Η ΕΕ έχει έναν θηριώδη τουρκικό ταύρο 

μέσα στο ευρωπαϊκό υαλοπωλείο. Πρέπει 
να αποφασίσει χωρίς άλλες αναστολές, 
αμφισημίες και υστεροβουλίες: Θα τον 
ανεχτεί να εκβιάζει την Ένωση και κράτη-
μέλη της; Θα παρακάμψει τις εγκληματικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και ελευθεριών του τουρκικού λαού; Θα 
υποβαθμίσει την αγορά των S-400 και τη 
συνεργασία του με τον Πούτιν; 

Η ΕΕ θα παραβλέψει την υπονόμευση 
του ΝΑΤΟ και της Δύσης; Θα υποτιμήσει 
την επεκτατική πολιτική Ερντογάν στη 
Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, 
ακόμα και στην περιοχή του Καυκάσου; 
Θα κάνει πως δεν βλέπει τις πολεμικές 
ενέργειες της Τουρκίας εναντίον δύο 
κρατών-μελών της, της Ελλάδος και της 
Κυπριακής Δημοκρατίας; Θα κλείσει τα 
μάτια μπροστά τις αστήρικτες καταδίκες 
Κούρδων βουλευτών;

Με απλά λόγια: Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα υποκύψει στην επιχείρηση γοητείας 
από έναν σεσημασμένο πειρατή, έναν αυ-
ταρχικό ηγέτη και δικτάτορα, εισβολέα και 
κατακτητή, δολοφόνο του τουρκικού και 
γειτονικών λαών; Χειρότερα: Η Ένωση θα 
θυσιάσει τις αρχές και αξίες, πάνω στις 
οποίες έχει οικοδομηθεί και στηρίζεται, 
για να υποκύψει σε έναν Τουρκο-Χίτλερ; 

Η ΕΕ θα υποκύψει
Η απάντηση είναι: Ναι, η Ένωση θα 

υποκύψει, τελικά, στην Τουρκία.
Πρώτον, επειδή είναι μεγάλη χώρα, 

μεγάλη αγορά και αρκετά κράτη-μέλη 
της Ένωσης έχουν τεράστια οικονομικά, 

εμπορικά ή και άλλα συμφέροντα.
Δεύτερον, η Τουρκία διατηρεί τον 

δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, 
μετά τον αμερικανικό και οι ΗΠΑ-ΝΑΤΟ 
διατηρούν δύο τεράστιες βάσεις στη χώρα 
του Αττίλα.

Τρίτον, η Τουρκία βρίσκεται γεωπο-
λιτικά, στρατηγικά, ενεργειακά, αμυντικά, 
σε μια κρίσιμης σημασίας, για τη Δύση, 
περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Τέταρτον, μετά το Ισραήλ, είναι η 
δεύτερη ισχυρότερη χώρα απέναντι στη 
Ρωσία και άλλους δρώντες στη Μέση και 
Ευρύτερη Ανατολή.

Πέμπτον, οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεν επι-
θυμούν να χαρίσουν ένα κράτος-μέλος 
του ΝΑΤΟ στη Ρωσία και στον Πούτιν. 

Έκτον, η Τουρκία, ως αναδυόμενη αλλά 
και αναθεωρητική  δύναμη, επιχειρεί να 
αναπληρώσει το κενό που άφησε την τε-
λευταία δεκαετία η διακυβέρνηση Ομπά-
μα και Τραμπ στην περιοχή της Μέσης 
Ανατολής. Άρα, η ΕΕ έχει ανάγκη και την 
Τουρκία στην άσκηση της όποιας εξω-
τερικής ευρωπαϊκής πολιτικής σε αυτήν 
την περιοχή του κόσμου. 

Ποιοι θα πληρώσουν;
Η πιθανή και μάλλον αναμενόμενη 

αναθέρμανση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας θα 
έχει κόστος για την ΕΕ επειδή ο Ερντογάν 
θα απαιτήσει, κατά πάγια και διαχρονική 
σουλτανική πρακτική, ανταλλάγματα για 
να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές αγκάλες, 
προτάσσοντας και τον εκβιασμό του με-
ταναστευτικού. 

Ποιοι θα καταβάλουν μέρος αυτού του 
κόστους; Τα συνήθη και βολικά, ευεπί-
φορα θύματα: Η Ελλάδα και η Κυπριακή 
Δημοκρατία. Στο πιο πάνω πλαίσιο πρέπει 
να ενταχθούν οι διερευνητικές συνομιλίες 
Αθήνας-Άγκυρας, καθώς και η επιχει-
ρούμενη σύγκληση άτυπης πενταμερούς 
για το Κυπριακό. 

Δύο προβλήματα με μια προσπάθεια 
επίλυσης, με ηγέτιδα και δραστήρια πα-
ντεπόπτρια στο παρασκήνιο, τη Βρετανία 
και υποβολέα τη Γερμανία. Ο Έλληνας 
Πρωθυπουργός, εξαρτημένος από τους 
Γερμανούς και ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης, πολλαπλώς ευάλωτος και αναξιόπι-
στος, αλλ’ επιρρεπής σε εκχωρήσεις και 
προσχωρήσεις σε τουρκικές θέσεις και 
αξιώσεις. Ζούμε ένα χειρότερο 2004 και 
απείρως χειρότερο 1974.   
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United Cyprus Republic», το όνομα που 
χρησιμοποιήθηκε στο «Σχέδιο Annan» της 
31ης Μαρτίου 2004 και που μεταφράστηκε 
παραπλανητικά στα Ελληνικά ως «Ενωμέ-
νη Κυπριακή Δημοκρατία». (Δείτε: www.
pio.gov.cy/en/assets/pdf/cyproblem/%20
%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BD%205.
pdf)

Η αλήθεια είναι αυτονόητη. Το Ψήφι-
σμα 2561 (2021) αποτελεί νεο-οθωμανική 
συνταγή για «δικοινοτική», «διζωνική» 
και «δικρατική» συν-ομοσπονδοποίηση 
υπό «ομοσπονδιακό» πέπλο. Έτσι, προω-
θεί την «κοινοτητοκρατία» (στα Αγγλικά 
«communitocracy»), αντί τη δημοκρατία 
(στα Αγγλικά «democracy»).

«Κοινοτητοκρατία»
αντί δημοκρατία

Η έννοια της «κοινοτητοκρατίας» έχει 
αναλυθεί από τον ακαδημαϊκό Imad 
Salamey του Αμερικανικού Λιβανέ-
ζικου Πανεπιστημίου. Στο βιβλίο του 
υπό τον τίτλο «The Decline of Nation-
States after the Arab Spring: The Rise 
of Communitocracy» (Routledge, 2017), 
υποθέτει ότι στη Μέση Ανατολή η «κοι-
νοτητοκρατία» έχει εμφανιστεί ως «απο-
κεντρωμένο» σύστημα διακυβέρνησης 
που στηρίζεται σε «κοινότητες», αντί σε 
κεντρικά κρατικά όργανα. 

Κατά την άποψή μου, τέτοια μέθοδος 
διακυβέρνησης όχι μόνον αναπολεί το 
οθωμανικό σύστημα «μιλέτ» και τη βρε-
τανική «πολιτική της κοινοτικής αυτονο-
μίας» υπέρ των «δύο κοινοτήτων», όπως 
προβλέπει το «Δόγμα Macmillan» του 
Ιουνίου του 1958 και για τα οποίο έχω 
γράψει τόσες φορές στο παρελθόν. Ακό-
μη χειρότερα, ως μορφή του κοινοτισμού 
(στα Αγγλικά «communalism»), έχει την 
ικανότητα να προκαλέσει ενδοκοινοτική 
τριβή και ενδοκοινοτικές ταραχές. 

Με όλα αυτά υπόψη, το Ψήφισμα 2561 
(2021) αποτελεί γεωπολιτική και ιδεολογική 
ήττα για την ΕΕ και για τον ευρύτερο «δυ-
τικό» δημοκρατικό κόσμο. Προβλέπει μια 
«λύση» που δεν θα στηρίζεται στη δύναμη 
που κρατάει ο λαός (στον ενικό), όπως γίνεται 
στη δημοκρατία. Αντ’ αυτού, όπως γίνεται 
σε «κοινοτητοκρατία», θα στηρίζεται στη 
δύναμη που θα κρατούν δύο ξεχωριστές 
νεο-οθωμανικές «κοινότητες» σε δύο ξεχω-
ριστά «κράτη» που θα βρίσκονται σε δύο 
ξεχωριστές «ζώνες». Επίσης, θα στηρίζεται 
σε ένα περίεργο είδος διαχωρισμού, που 
προέρχεται από την ισλαμο-οθωμανική 
διαίρεση των μουσουλμάνων από τους 
μη μουσουλμάνους (Δείτε το εκτεταμένο 
αντίγραφο μιας διάλεξης που έδωσα στα 
Αγγλικά στις 18 Νοεμβρίου 2020, υπό 
τον τίτλο «Τα ραγισμένα αποικιακά θεμέ-

λια ενός νεο-αποικιακού συντάγματος», 
στο www.uclancyprus.ac.cy/wp-content/
uploads/2020/12/%E2%80%98The-cracked-
colonial-foundations-of-a-neo-colonial-
Constitution-as-at-27.11.2020-PDF.pdf)

«Δεν επιδιώκουμε
μια δημοκρατία»

Στο πλαίσιο της προώθησης της «κοινο-
τητοκρατίας», αντί της δημοκρατίας, είναι 
σωστό να προσθέσω κάτι σχετικό. Στις 8 
Φεβρουάριου 2017, ο γνωστός ακαδημαϊκός 
και υποστηρικτής της προτεινομένης «ομο-
σπονδοποίησης», Δρ Ερόλ Κεϊμάκ, μίλησε σε 
συνέδριο στο Λονδίνο ενώπιον του Λόρδου 
David Hannay, ενός από τους κορυφαίους 
Βρετανούς αρχιτέκτονες αυτής της μορφής 
«λύσης», και παραδέχθηκε τα εξής: 

«Επιδιώκουμε διζωνική, δικοινοτι-
κή ομοσπονδία που είναι ομοσπονδία 
με τον καταμερισμό της εξουσίας. Δεν 
επιδιώκουμε μια δημοκρατία. Δεν επι-
διώκουμε σταθερότητα, ή πολλά άλλα 
πράγματα που γνωρίζετε. Επιδιώκουμε 
μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία» 
(Πηγή: βίντεο του «Centre for Turkey 
Studies» που δημοσιεύτηκε στις 9 Φε-
βρουάριου 2017 στο www.youtube.com/
watch?v=8ugozR03IBE).

Η μακρόχρονη τουρκική 
στρατηγική

Χωρίς αμφιβολία, το Ψήφισμα 2561 
(2021) αντικατοπτρίζει τη μακρόχρονη 
τουρκική στρατηγική, ειδικά όπως κα-
ταγράφτηκε στην ιστορική έκθεση του 
Δρος Galo Plaza, τότε Διαμεσολαβητή 
του ΟΗΕ, στις 26 Μαρτίου 1965, εννιά 
χρόνια μετά την προετοιμασία της νεο-
αποικιακής τουρκικής στρατηγικής από 
τον Nihat Erim και εννιά χρόνια πριν από 
την πραγματοποίηση των δύο τουρκικών 
εισβολών στην ΚΔ το 1974. 

Έχοντας υπόψη την κατάθεση του 
Δρος Fazil Kuchuk, ανώτερου μέλους της 
«Τουρκικής Κοινότητας» και ουσιαστικά 
πιονιού της Τουρκίας που επιγράφτηκε 
στην έκθεση ως «Αντιπρόεδρος της ΚΔ», 
ο Δρ  Plaza σημείωσε ότι οι στρατηγικοί 
στόχοι της «ηγεσίας» της «Τουρκικής Κοι-
νότητας» περιελάμβαναν: 

(1) τη διατήρηση των «δύο κοινοτήτων» 
ως συνταγματικών οντοτήτων · 

(2) την επίτευξη ενός «γεωγραφικού 
διαχωρισμού των δύο κοινοτήτων υπό 
ομοσπονδιακό σύστημα διακυβέρνησης» · 

(3) το κατασκεύασμα μιας «τουρκο-
κυπριακής ζώνης» στον «βορρά», μιας 
προτεινομένης «διαχωριστικής γραμμής» 
από τη «βορειοδυτική ακτή» της ΚΔ, «διά 
μέσου της Λευκωσίας», μέχρι την Αμμό-
χωστο «στην ανατολή» · 

(4) την επιβολή μιας «αναγκαστικής 
ανταλλαγής πληθυσμών», η οποία θα 
προκαλούσε «μια υποχρεωτική μετα-
κίνηση ανθρώπων» · και 

(5) τη δημιουργία δύο ξεχωριστών και 
«αυτόνομων Τουρκοκυπριακών και Ελ-
ληνοκυπριακών Κρατών» («autonomous 
Turkish-Cypriot and Greek-Cypriot 
States»). 

Σύμφωνα με τον Δρ Plaza, η στάση 
της Τουρκίας το 1965 δεν ήταν πολύ 
διαφορετική από εκείνην της ηγεσίας 
της «Τουρκικής Κοινότητας»: 

«Η κυβέρνηση της Τουρκίας συνεχίζει 
να επιμένει ότι οποιαδήποτε διευθέτηση 
του κυπριακού προβλήματος πρέπει να 
περιέχει τα ακόλουθα δύο στοιχεία: πρώτον, 
την απαγόρευση της Ένωσης [Κύπρου με 
Ελλάδα] · και δεύτερον, τον γεωγραφι-
κό διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων στο 
πλαίσιο ενός ομοσπονδιακού συστήματος 
διακυβέρνησης».

(Πηγές: Έγγραφο του ΟΗΕ S/6253, 
παραγράφους 46, 70, 73, 78, 82, 97, 
98, 107, 109 και 149, και Έγγραφο 
S/6253/Corr.1, https://digitallibrary.
un.org/record/573661?ln=en και https://
digitallibrary.un.org/record/573663?ln=en).

Μέσω των δύο τουρκικών εισβολών 
του 1974, την επακόλουθη κατοχή και 
τη σχετική εθνοκάθαρση, η Τουρκία «ντε 
φάκτο» εφάρμοσε βασικές πτυχές αυτής 
της στρατηγικής. Παράλληλα, προετοί-
μασε το έδαφος για μια «λύση» επάνω 
στις γραμμές που σημείωσε ο Δρ Plaza 
το 1965. 

«Ικανοποίηση»
Όταν υιοθετήθηκε το Ψήφισμα 2561 

(2021) στις 29 Ιανουαρίου 2021, τι έκανε 
το Υπουργείο Εξωτερικών εκ μέρους της 
κυβέρνησης της ΚΔ; Μήπως εξήγησε στο 
κοινό τις αναμφισβήτητες πραγματικότητες 
που εντόπισα πιο πάνω; Η απάντηση είναι 
«όχι». Το Υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε 
το Ψήφισμα 2561, κυκλοφορώντας μια 
«δήλωση» εμπλουτισμένη με διγλωσσία. 
Ιδού ένα εμβληματικό απόσπασμα: 

«Το Υπουργείο Εξωτερικών [της ΚΔ] 
εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι 
μέσω του ψηφίσματος 2561 το Συμβού-
λιο Ασφαλείας επαναβεβαιώνει εκ νέου 
τη βάση λύσης του Κυπριακού με ρητές 
αναφορές στο διατακτικό και προοιμιακό 
του μέρος. Επαναβεβαιώνει επίσης όλα 
τα προηγούμενα Ψηφίσματά του για την 
Κύπρο και συγκεκριμένα το ιδιαίτερα 
σημαντικό Ψήφισμα 1251 [της 29ης 
Ιουνίου 1999], το οποίο αναφέρεται σε 
ένα κράτος με μία κυριαρχία, ιθαγένεια 
και διεθνή προσωπικότητα, στη βάση της 
δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας, με 
πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται 
στα ψηφίσματα του ΟΗΕ» (Πηγή: https://
mfa.gov.cy/el/press-releases/2021/01/29/
mfa-statement-renewal-unficyp-mandate-
29012021-gr/) 

Συμπέρασμα
Καταλήγω σε ένα απλό συμπέρασμα. 

Υιοθετώντας το Ψήφισμα 2561 (2021) 
και υπερασπίζοντας τον νεο-οθωμανι-
κό διαχωρισμό μέσω μιας «λύσης» με 
«δικοινοτικά», «διζωνικά», «δικρατικά» 
και «συνομοσπονδιακά» χαρακτηριστικά, 
το Συμβούλιο Ασφαλείας επιβεβαίωσε 
ότι, στην ουσία, επιδιώκει μεσανατολι-
κή «κοινοτητοκρατία» αντί ευρωπαϊκή 
δημοκρατία. 

Δημιουργούνται τουλάχιστον δύο 
ερωτήματα: 

Πρώτον, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το 
Ψήφισμα 2561 (2021) προετοιμάστηκε 
από το ΗΒ μετά την αποχώρησή του από 
την ΕΕ, τι γυρεύει ένα πρώην μέλος της 
ΕΕ στο επίκεντρο της διπλωματικής εκ-
στρατείας υπέρ μιας αντιδημοκρατικής 
«λύσης» σε μια ευρωπαϊκή χώρα που 
ανήκει στην ΕΕ; 

Δεύτερον, έχοντας υπ’ όψιν ότι οι Έλ-
ληνες έδωσαν τη δημοκρατία στον κόσμο 
κατά την αρχαιότητα, γιατί τόσο πολλοί 
Έλληνες πολιτικοί στην Αθήνα και στη 
Λευκωσία είναι τόσο πρόθυμοι να θυ-
σιάσουν τη δημοκρατία σήμερα; 

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

του είναι προσωπικές

απαίτηση να εγκριθεί ή να τροποποιηθεί 
το ομοσπονδιακό σύνταγμα του Κράτους 
της Κύπρου [«State of Cyprus»] με τη 
σύμφωνη γνώμη και των δύο κοινοτή-
των, στην αποτελεσματική συμμετοχή και 
των δύο κοινοτήτων σε όλα τα όργανα 
και στις αποφάσεις της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης, σε διασφαλίσεις που να 
κάνουν σίγουρο ότι η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση δεν θα έχει την εξουσία να 
λαμβάνει μέτρα κατά των συμφερόντων 
μιας κοινότητας · και στην ισότητα, στις 
ίδιες δυνάμεις και στις λειτουργίες των 
δύο ομοσπονδιακών κρατών».

Η «πολιτική ισότητα» των «δύο κοινο-
τήτων» είναι μία παραπλανητική φράση. 
Καμουφλάρει την ατομική ανισότητα και 
τις άμεσες η έμμεσες μορφές διακρίσεων 
που θα προκληθούν από την εφαρμογή 
της «πολιτικής ισότητας» σε συνδυασμό 
με τον «δικοινοτικό» διαχωρισμό και τη 
«διζωνική» πόλωση. 

Ερμηνεία της
«διζωνικότητας»

Αυτές οι πραγματικότητες επιβεβαι-
ώνονται από την επόμενη – δωδέκατη 
– παράγραφο του παραρτήματος Ι της 
έκθεσης του ΓΓ της 8ης Μαρτίου 1990. 
Αυτή ερμηνεύει τη «διζωνικότητα» με 
διαχωριστικό, ανήθικο και άδικο τρόπο:

«Η διζωνικότητα της ομοσπονδίας πρέ-
πει να είναι ξεκάθαρη και να προέρχεται 
από το γεγονός ότι το κάθε ομοσπονδιακό 
Κράτος [«federated State», δηλ. συνιστών 
Κράτος] θα διοικείται από μια κοινότητα 
στην οποία θα υπάρχει σταθερά εγγυημένη, 
ξεκάθαρη πλειοψηφία πληθυσμού και 
ιδιοκτησίας περιουσιών στην περιοχή της 
κάθε κοινότητας. Θα είναι επίσης ξεκάθα-
ρον από το γεγονός ότι η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση δεν θα επιτρέπεται να παρεμ-
βαίνει στις εξουσίες και λειτουργίες των 
[δύο] ομοσπονδιακών κρατών».

(Πηγές: ΟΗΕ στο https://undocs.org/
en/S/RES/716%20(1991), https://undocs.
org/S/RES/1251(1999), https://undocs.
org/en/S/RES/2561(2021), και https://
digitallibrary.un.org/record/87130?ln=en)

Η «διζωνικότητα» είναι εξωφρενική. 
Συγκρούεται με, μεταξύ άλλων, την Ευ-
ρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου (του 1950), τη Διεθνή Σύμβαση 
για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλε-
τικών Διακρίσεων (του 1965), τη Διεθνή 
Σύμβαση για την Καταστολή και Τιμωρία 
του Εγκλήματος του Απαρτχάιντ (του 1973) 
και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Το Ψήφισμα 1251 (1999)
Έρχομαι τώρα στο άλλο κείμενο που 

αναφέρεται στη Λειτουργική Παράγρα-

φο 1 του Ψηφίσματος 2561 (2021) – το 
Ψήφισμα 1251 (1999). Στη Λειτουργι-
κή Παράγραφο 11 αυτού, το Συμβούλιο 
Ασφάλειας:

«Επιβεβαιώνει τη θέση του ότι μια δι-
ευθέτηση στην Κύπρο πρέπει να βασίζεται 
σε ένα Κράτος της Κύπρου [«a State of 
Cyprus»]  με ενιαία κυριαρχία και διεθνή 
προσωπικότητα και μια ενιαία ιθαγένεια, 
με την ανεξαρτησία και με προστατευμένη 
εδαφική ακεραιότητα που περιλαμβάνει 
δύο πολιτικά ίσες κοινότητες όπως πε-
ριγράφονται στα σχετικά ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, σε μια δικοινοτική 
και διζωνική ομοσπονδία, και ότι μια τέ-
τοια διευθέτηση πρέπει να αποκλείει την 
ένωση εν όλω ή εν μέρει με οποιαδήποτε 
άλλη χώρα ή οποιαδήποτε μορφή της 
διχοτόμησης ή της απόσχισης».

Ούτε η έκθεση του ΓΓ της 8ης Μαρτίου 
1990, ούτε τα Ψηφίσματα 716 (1991), 
1251 (1999) και 2561 (2021) ξεκαθαρί-
ζουν, εάν το «State of Cyprus» σημαίνει 
«Republic of Cyprus» (δηλ. ΚΔ), την κυρί-
αρχη χώρα που εγκαθιδρύθηκε στη Νήσο 
Κύπρο στις 16 Αυγούστου 1960 και που 
εντάχθηκε στην ΕΕ στην 1 Μαΐου 2004. 
Έτσι, το προβλεπόμενο «State of Cyprus» 
μπορεί να είναι – ή να μην είναι – μια νέα 
οντότητα που θα αντικαταστήσει την ΚΔ. 
Αυτή η αβεβαιότητα είναι παράδειγμα της 
εποικοδομητικής ασάφειας («constructive 
ambiguity»), για την οποία η βρετανική 
διπλωματία έχει γίνει διάσημη. 

Η «Κοινή Διακήρυξη» (2014)
Στη Λειτουργική Παράγραφο 4 του 

Ψηφίσματος 2561 (2021), το Συμβούλιο 
Ασφαλείας «ανακαλεί» το Ψήφισμα 2537 
(2020), το οποίο αναφέρει την «Κοινή Δι-
ακήρυξη» της 11ης Φεβρουαρίου 2014. 
Σύμφωνα με τη μετάφραση του Γραφείου 
Τύπου και Πληροφοριών της ΚΔ, αυτή 
κατέγραψε το όραμα «του Ε/κ ηγέτη Νίκου 
Αναστασιάδη και του Τ/κ ηγέτη Ντερβίς 
Έρογλου», οι οποίοι υποστήριξαν «λύση» 
που θα περιλαμβάνει μία «ομοσπονδία» 
υπό δύο ξεχωριστές «κοινότητες», δύο 
ξεχωριστές «ζώνες» και δύο ξεχωριστά 
«συνιστώντα κράτη» («constituent states») 
– «το ελληνικό κυπριακό συνιστών κράτος» 
(«the Greek-Cypriot constituent state») και 
«το τουρκικό κυπριακό συνιστών κράτος» 
(«the Turkish-Cypriot constituent state»).

Κατά συνέπειαν, το Ψήφισμα 2561 
(2021) προβλέπει την εγκαθίδρυση δύο 
ξεχωριστών ημι-κυρίαρχων «κρατών» 
(«states»). Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
«λύσης», αυτά θα συνυπάρχουν με ένα 
ημι-κυρίαρχο και διαχωρισμένο «Κράτος 
της Κύπρου» («State of Cyprus»), ίσως 
με ένα παραπλανητικό όνομα όπως «the 

Το Ψήφισμα 2561 (2021) και η προώθηση 
της «κοινοτητοκρατίας», αντί της δημοκρατίας

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*
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Σ
τις 29 Ιανουαρίου 2021, 
το Συμβούλιο Ασφαλεί-
ας του Οργανισμού των 
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) 
ενέκρινε το Ψήφισμα 
2561 (2021). Όπως έχει 
γίνει τόσες φορές στο πα-

ρελθόν με προηγούμενα ψηφίσματα, το 
Ψήφισμα 2561 (2021) συντάχθηκε από 
το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) ως «κατόχου 
της πένας» («penholder») για το λεγόμενο 
«κυπριακό πρόβλημα» και υιοθετήθη-
κε πίσω από τις πλάτες των πολιτών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ). 

Στόχος μου σήμερα είναι να ξετυλίξω 
τη γόρδια πολυπλοκότητα που κρύβε-
ται σε αυτό το κείμενο. Αρχίζω, λοιπόν, 
με τη Λειτουργική Παράγραφο 1 του 
Ψηφίσματος 2561 (2021). Σε αυτήν, το 
Συμβούλιο Ασφαλείας: «Επιβεβαιώνει 
όλα τα σχετικά ψηφίσματά του για την 
Κύπρο, ιδίως το Ψήφισμα 1251 (1999), 
και ανακαλεί τη σημασία της επίτευξης 
μιας διαρκούς, ολοκληρωμένης και 
δίκαιης διευθέτησης που βασίζεται σε 
μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία 
με πολιτική ισότητα, όπως εκτίθεται στα 
σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της 
OP4 [δηλ. Λειτουργικής Παραγράφου 4] 
του Ψηφίσματός του 716 (1991)».

Τι, λοιπόν, ορίζει η Λειτουργική Παρά-
γραφος 4 του Ψηφίσματος 716 (1991) και 
τι προβλέπει το Ψήφισμα 1251 (1999);  

Το Ψήφισμα 716 (1991)
Αρχίζω με το Ψήφισμα 716 (1991), το 

οποίο υιοθετήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 
1991. Η Λειτουργική Παράγραφος 4 
αυτού «επιβεβαιώνει … ότι η θέση του 
Συμβουλίου [Ασφαλείας] για τη λύση 
του Κυπριακού βασίζεται σε ένα Κράτος 
της Κύπρου [στα Αγγλικά «one State of 
Cyprus»] που περιλαμβάνει δύο πολιτικά 
ίσες κοινότητες, όπως ορίζεται από τον 
Γενικό Γραμματέα [ΓΓ] στην ενδέκατη πα-
ράγραφο του παραρτήματος Ι της έκθεσής 
του της 8ης Μαρτίου 1990 [στο Έγγραφο 
του ΟΗΕ S/21183]».

Εδώ, παρουσιάζεται γόρδια πολυπλοκό-
τητα. Το Ψήφισμα 2561 (2021) αναφέρει 
το Ψήφισμα 716 (1991), το οποίο ρίχνει 
την προσοχή στην ενδέκατη παράγραφο 
του παραρτήματος Ι της έκθεσης του ΓΓ 
της 8ης Μαρτίου 1990. 

«Πολιτική ισότητα»
Αυτό που κρύβεται στην ενδέκατη πα-

ράγραφο είναι η ακόλουθη ερμηνεία της 
«πολιτικής ισότητας»: 

«Πρέπει να αναγνωριστεί η πολιτική 
ισότητα των δύο κοινοτήτων και ο δικοινο-
τικός χαρακτήρας της ομοσπονδίας. Ενώ η 
πολιτική ισότητα δεν σημαίνει ίση αριθμη-
τική συμμετοχή σε όλους τους κλάδους της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης και διοίκησή 
της, θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται, με-
ταξύ άλλων, με διάφορους τρόπους: στην 

Η «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ» ΤΩΝ 
«ΔΎΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» ΕΙΝΑΙ 
ΜΙΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ. 
ΚΑΜΟΎΦΛΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ 
Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΚΡΙ-
ΣΕΩΝ ΠΟΎ ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΎΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
«ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ» ΣΕ 
ΣΎΝΔΎΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ «ΔΙΚΟΙ-
ΝΟΤΙΚΟ» ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ 
«ΔΙΖΩΝΙΚΗ» ΠΟΛΩΣΗ 
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Ο
ι μαξιμαλιστικές θέ-
σεις της Τουρκίας 
στο Kυπριακό, η 
εμμονή της σε λύση 
δύο κρατών καθώς 
και η πλήρης περι-
φρόνησή της προς 

την Κυπριακή Δημοκρατία, ένα κράτος 
αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ και μέλος 
της  Ε.Ε., καθιστούν τη σύγκληση μιας  
πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπρι-
ακό απομακρυσμένη. Η αμηχανία του 
επικεφαλής του ΟΗΕ κ. Γκουτέρες και 
η παρελκυστική τακτική που ακολουθεί 
ως προς τον καθορισμό του χρόνου και 
χώρου της επικείμενης πενταμερούς, είναι 
ενδεικτικά  μιας ένοχης στάσης και συ-
μπαιγνίας  για το σκηνικό που ετοιμάζεται 
να στηθεί για τη διάλυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Οι εμπλεκόμενοι στο Κυ-
πριακό, με πρωταγωνιστή τη Βρετανία, 
είναι πρόθυμοι να βάλουν στο τραπέζι των 
συνομιλιών τις «νέες ιδέες» της Άγκυρας, 
που δεν είναι άλλες από τις πάγιες αξι-
ώσεις της για μετατροπή της Κύπρου σε 
προτεκτοράτο της.  Δηλαδή μια χαλαρή 
ομοσπονδία, που στην πραγματικότητα 
θα είναι συνομοσπονδία δύο κυρίαρχων 
κρατών,  όπου οι δύο εγγυήτριες δυνάμεις, 
Τουρκία και Βρετανία, θα κατοχυρώνουν 
εσαεί η μία τον κατοχικό τούρκικο στρατό  
της  και η άλλη τις βρετανικές Βάσεις αλλά 

Ο
ι εξελίξεις στο Κυ-
πριακό, που δρο-
μολογούνται από 
την Τουρκία και 
Βρετανία με την 
επικείμενη πεντα-
μερή διάσκεψη 

χωρίς παρουσία της ΚΔ, είναι εξαιρετι-
κά δυσοίωνες. Οι λύσεις που υπάρχουν 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι 
συνομοσπονδιακής μορφής  (Διζωνική 
Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ) – Δύο 
κράτη) και εξυπηρετούν τη στρατηγική  
της Τουρκίας και της Βρετανίας, που στο-
χεύουν στην κατάλυση της ΚΔ, τον έλεγχο 
όλης της Κύπρου και την διαιώνιση της 

παραμονής των Βρετανικών Βάσεων.
Για τη διαμόρφωση αυτών των δυσμε-

νών δεδομένων στο εθνικό μας θέμα, με-
γάλη ευθύνη έχει και η ΚΔ, που διέπραξε 
μοιραία στρατηγικά λάθη μετά την τουρκική 
εισβολή του 1974, τα οποία διευκόλυναν 
τη υνέχιση της τουρκικής επεκτατικής 
στρατηγικής  και μας οδήγησαν στο ση-
μερινό στρατηγικό αδιέξοδο:

Πρώτο στρατηγικό λάθος, η υιοθέτηση  
των ούτω καλουμένων Διακοινοτικών Συ-
νομιλιών (ΔΣ), που μετέτρεψαν το διεθνές 
έγκλημα που διέπραξε η Τουρκία σε βάρος 
της ΚΔ, σε δικοινοτική διαφορά και απε-
νοχοποίησαν την Τουρκία. Διεξάγονται 
επί δεκαετίες και είναι μόνο κατ’ όνομα 
διακοινοτικές, αφού συζητούμε υπό την 
απειλή των Τουρκικών Δυνάμεων Κατο-
χής (ΤΔΚ), με την υποτελή διοίκηση που 
εγκατέστησε βίαια η Τουρκία στη Κύπρο 
(«ΤΔΒΚ»). Με τη μακροχρόνια διεξαγωγή 
τους, η Τουρκία πέτυχε να παγιώσει τα 
τετελεσμένα της κατοχής, να συνεχίσει 
τις εποικιστικές και επεκτατικές δράσεις 
της και την προσπάθεια υποβάθμισης τής 

ΚΔ και νομιμοποίησης της παράνομης 
«ΤΔΒΚ». Σήμερα τα κατεχόμενα εδάφη 
μας παρουσιάζουν μια εφιαλτική εικόνα 
τουρκοποίησης και ισλαμοποίησης. Ο 
Ελληνισμός ξεριζώθηκε και αντικαταστά-
θηκε από Τούρκους εποίκους. Η «ΤΔΒΚ»,  
πλήρως εξαρτημένη από την Τουρκία 
(έποικοι, στρατεύματα, διμερείς συμφωνί-
ες), λειτουργεί ως οιονεί επαρχία της  και 
στις ούτω καλούμενες ΔΣ, υποστηρίζει 
τα συμφέροντα της Τουρκίας σε βάρος 
εκείνων της Κύπρου. Όταν δεν υπάρχουν 
κοινά κρατικά συμφέροντα μεταξύ δύο 
συνομιλητών (ΚΔ - υποτελής διοίκηση 
Τουρκίας), δεν μπορεί να συγκροτηθεί 
κοινό βιώσιμο κράτος.

Δεύτερο στρατηγικό λάθος, η υιοθέτηση  
της λύσης ΔΔΟ, που επέβαλαν η Τουρκία 
και η Βρετανία. Η ΔΔΟ καταλύει την ΚΔ, 
νομιμοποιεί τη διχοτόμηση και επεκτείνει 
τον τουρκικό έλεγχο σε όλη την Κύπρο. 
Είναι μορφή συγκεκαλυμμένης συνομο-
σπονδίας, η οποία παραβιάζει την  ενότητα 
του κράτους, τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τη δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας 

στη λήψη αποφάσεων, τη λειτουργικότητα 
και την  ασφάλεια. Η ΔΔΟ, παρά το γεγο-
νός ότι απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα το 
2004 (σχέδιο Ανάν) από τη συντριπτική 
πλειοψηφία του Κυπριακού Ελληνισμού, 
εξακολουθεί να υποστηρίζεται από τις κυ-
πριακές κυβερνήσεις και τις ηγεσίες των 
μεγάλων κομμάτων. Εμπαίζεται ο λαός ότι 
η ΔΔΟ δεν είναι το σχέδιο Ανάν. 

Τρίτο στρατηγικό λάθος, η  αποδυ-
νάμωση της αμυντικής θωράκισης της 
ΚΔ, λόγω υποτίμησης της σημασίας της 
στρατιωτικής ισχύος, που μείωσε τη δυνα-
τότητα αυτοάμυνάς της και την αποτρεπτική 
ικανότητά της. Δεν έγινε εκσυγχρονισμός 
και συμπλήρωση των μέσων και οπλικών 
συστημάτων της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ), 
ούτε υλοποιήθηκε προγραμματισμός από-
κτησης ικανού Πολεμικού Ναυτικού και 
Πολεμικής Αεροπορίας, παρά το γεγονός ότι 
η τουρκική απειλή  μεγεθύνεται συνεχώς. 
Οι ΤΔΚ εκσυγχρονίζονται και ενισχύονται 
με  επιθετικά οπλικά συστήματα (άρματα, 
αυτοκινούμενα πυροβόλα, UCAV κ.ά.). Η 
Τουρκία έχει επεκτείνει την κατοχή και 

στον θαλάσσιο χώρο τής Κύπρου, με την 
κατάληψη μεγάλου τμήματος της ΑΟΖ  
της ΚΔ και μεθοδεύει τον  εποικισμό  
της Αμμοχώστου και τη δημογραφική 
αλλοίωση των ελευθέρων περιοχών.

Σήμερα η ΚΔ σύρεται στην πενταμερή 
διάσκεψη μέσα σε ένα δυσμενέστατο περι-
βάλλον, που πηγάζει από τη συνεχιζόμενη 
επεκτατική στρατηγική τής Τουρκίας συ-
νεπικουρούμενη από τη Βρετανία, αλλά 
και από το αποδυναμωμένο εσωτερικό 
μέτωπό μας: 

Τα στρατηγικά λάθη μας (υιοθέτηση 
ΔΣ/ΔΔΟ-αποδυνάμωση άμυνας).

Την έλλειψη αρραγούς εθνικού μετώ-
που, απόρροια ενός άκρατου κομματι-
σμού, που πρυτανεύει έναντι τής εθνικής 
συσπείρωσης.

Τη λαβωμένη εικόνα της ΚΔ στο εξω-
τερικό, λόγω κατάπτωσης του δημόσιου 
βίου, με σοβαρά κρούσματα διαφθοράς 
και παραβίασης της χρηστής διοίκησης, 
της αξιοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Οδηγούμεθα σε  στρατηγικό αδιέξοδο, 
αφού όλες οι λύσεις που διαμορφώνονται  

στο Κυπριακό είναι λύσεις τουρκικών όρων. 
Έστω και την υστάτη να συνειδητοποιήσει 
ο λαός μας τον θανάσιμο  κίνδυνο και να 
επιβάλει αναθεώρηση της στρατηγικής 
μας,  προς ανακοπή της ολέθριας πορείας, 
με κύριες ενέργειες:

Τη μη συμμετοχή  στην παγίδα της 
πενταμερούς διάσκεψης με απούσα την ΚΔ .

Τη μη υπογραφή λύσης τουρκικών 
όρων στο Κυπριακό (ΔΔΟ, δύο κράτη, 
συνομοσπονδία, χαλαρή ομοσπονδία κ.ά.) 
προς διάσωση της ΚΔ και αποτροπή της 
επέκτασης του τουρκικού ελέγχου σε όλη 
την Κύπρο.

Την επείγουσα ενίσχυση της αμυντι-
κής θωράκισης της ΚΔ και την επανα-
τοποθέτηση του Κυπριακού στην ορθή 
βάση του ως θέματος εισβολής, κατοχής, 
εποικισμού και εθνοκάθαρσης. Ο αγώνας 
μας με πολιτικά, νομικά και διπλωματικά 
μέσα να επικεντρωθεί στην εφαρμογή 
των ψηφισμάτων του ΣΑ/ΟΗΕ για απο-
μάκρυνση των ΤΔΚ και εποίκων, και  
κατάργηση της «ΤΔΒΚ». 

* Αντιστράτηγος ε.α.
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a.giourov@gmail.com

Η Πενταμερής ναυαγεί
προτού ξεκινήσει 

και δικαιώματα στην Αιγιαλίτιδα ζώνη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το οξύ-
μωρο και πολιτικά ανήθικο είναι ότι και 
οι δύο αυτές χώρες το 1960 υπέγραψαν 
ως εγγυήτριες δυνάμεις την ακεραιότη-
τα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα 
επιδιώκουν τη διάλυσή της.

Το μείζον ερώτημα, που εγείρεται, εί-
ναι κατά πόσον ο Αντόνιο Γκουτέρες θα 
τολμήσει να παρακάμψει τις αποφάσεις 
του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
από το οποίο παίρνει τις εντολές για τις 
όποιες κινήσεις του στο Κυπριακό.  

Η Κύπρος πάντα ήταν
στο στόχαστρο

Η Κύπρος, λόγω της πολυσήμαντης 
γεωστρατηγικής της θέσης, πάντα ήταν 
στο στόχαστρο των μεγάλων δυνάμεων 
που επιδίωκαν  να την θέσουν υπό 
τον πλήρη έλεγχό τους. Από της ανα-
κήρυξης της Ανεξαρτησίας της -και ο 
τρόπος με τον οποίο οι αρχιτέκτονες και 
σχεδιαστές όλων των προηγούμενων 
διχοτομικών σχεδίων επέβαλαν τις  συμ-
φωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου- θεωρήθηκε 
ως ένα έκθετο παραπληγικό κράτος με 

περιορισμένο χρόνο ζωής. Κανένας δεν 
πίστεψε στην επιβίωσή του και ότι θα 
μπορούσε να υπερβεί τους σκοπέλους 
και τις παγίδες. Γι’ αυτό έβαζαν την 
Τουρκία μπροστά, προκειμένου να ανα-
λαμβάνει τη βρόμικη δουλειά και εκ 
δευτέρου τη Βρετανία με την πολιτική 
τού «διαίρει και βασίλευε», προκειμένου 
να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της 
ΝΑΤΟϊκής λυκοσυμμαχίας.

Η συνωμοσία του 1974 και η σφαγή 
της Κύπρου δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. 
Ήταν η κορύφωση όλων των μεθοδεύσεων  
για να μετατραπεί -όσο μπανάλ και αν 
ακούγεται- σε ένα υποτελές κράτος. Σε 
ένα κράτος-μαριονέτα, και όπως χαρα-
κτηριστικά κατάγγελλε ο ιστορικός ηγέ-
της του ΑΚΕΛ, Εζεκίας Παπαϊωάννου, τη 
μετατροπή της Κύπρου σ’ ένα αβύθιστο 
αεροπλανοφόρο του ΝΑΤΟ  και των 
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.

Σαράντα επτά χρόνια μετά και αφού 
παραβιάστηκαν όλες οι αρχές του διε-
θνούς δικαίου και κατακουρελιάστηκαν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Τουρκία 
από θύτης μετατρέπεται με θράσος και 
αξιώσεις σε εμπλεκόμενο μέρος. Προ-

φανώς  πιστεύουν πως έφθασε η ώρα να 
προχωρήσουν με αναίμακτο τρόπο στη 
διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τώρα η Κύπρος κινδυνεύει ξανά να  
γίνει το εμπόρευμα στα ανατολίτικα παζάρια  
προκειμένου οι ΗΠΑ να επαναφέρουν 
την Τουρκία στον δρόμο του πιστού και 
καλόβολου ΝΑΤΟϊκού συμμάχου τους. 
Ήδη οι συζητήσεις που γίνονται για το 
μέλλον των  ρωσικών πυραύλων  S-400 
και τα μισόλογα  του Τούρκου Υπουρ-
γού Άμυνας για να επαναληφθεί το κακό 
προηγούμενο της Κύπρου με τους S-300, 
οι οποίοι  εκτοπίστηκαν στην Κρήτη, προ-
καλούν νέες ανησυχίες.  

Αφέλεια ή συνειδητή πράξη 
υποτέλειας

Την Πέμπτη ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβ. 
Νεοφύτου, σε συνέχεια των επαφών του 
με  Πρέσβεις στην Κύπρο, συναντήθηκε με 
την   Αμερικανίδα Πρέσβη, Judith Garber, 
στην οποία εξέφρασε τις ανησυχίες του «για 
τους κινδύνους από τη μη πραγματοποίη-
ση της πενταμερούς διάσκεψης». Ζήτησε 
τη στήριξη των ΗΠΑ,  λέγοντας  «πως το 
πλαίσιο λύσης του Κυπριακού δεν μπορεί 

να ξεφύγει από τις ομόφωνες αποφάσεις του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, για ένα κράτος και 
η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σε Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, με 
πολιτική ισότητα».

Η τάση να εκλιπαρούμε τις ΗΠΑ να μας 
βοηθήσουν για μια δίκαιη λύση του Κυπρι-
ακού, την ώρα που και οι πέτρες γνωρίζουν 
πως η τραγωδία της Κύπρου σχεδιάστηκε και 
μεθοδεύτηκε από τις ίδιες σε συνεργασία με  
την Τουρκία και τη Βρετανία, είναι απαρά-
δεκτη. Αυτή η συμπεριφορά είτε εδράζεται 
σε μια  πολιτική αφέλεια, ή είναι μια στάση 
υποτέλειας και ραγιαδισμού. 

Οι κίνδυνοι που είναι υπαρκτοί δεν εί-
ναι αν δεν γίνει η πενταμερής. Ο μεγάλος 
κίνδυνος είναι να γίνει, με τα Ην. Έθνη να 
ρίχνουν  πλέον  τη μάσκα της υποκρισίας, να 
αποδέχονται  τις θέσεις της Άγκυρας  και η 
ε/κ πλευρά να βρεθεί εκ νέου σε μια παγίδα 
εγκλωβισμού. Να εξαναγκαστεί  να αποδεχθεί 
θέσεις της Τουρκίας ή  να βρεθεί στο εδώλιο 
του κατηγορουμένου ότι δεν θέλει λύση. 

Ας μην πανικοβάλλει τον λαό ο κ. Αβέ-
ρωφ πως αν δεν γίνει η άτυπη πενταμερής 
«θα μας βρει το καλοκαίρι να χάνουμε και 
τα Βαρώσια μας». Eξάλλου η  πενταμερής, 

όπως λέγεται, θα είναι άτυπη και γίνεται 
για να διαφανεί αν υπάρχει έδαφος. Όπως 
όλα δείχνουν,  το ναυάγιο είναι προ των 
πυλών προτού καν ξεκινήσει, γιατί όχι μόνο 
δεν υπάρχει έδαφος, αλλά η Τουρκία δεν 
έχει καμιά διάθεση να συμμορφωθεί με 
τις ομόφωνες αποφάσεις του Σ. Ασφαλείας. 

Μόνη ασφαλιστική οδός για να μη 
βρεθεί ξανά η Κύπρος στα γρανάζια της 
κρεατομηχανής της τουρκο-βρετανικής συ-
μπαιγνίας  με την ευλογία των ΗΠΑ, είναι 
η προετοιμασία μιας διεθνούς διάσκεψης, 
στην οποία θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι 
όλων των μονίμων μελών του Συμβουλίου 
Ασφαλείας,  όπου η Κύπρος δεν θα παίζεται 
μονότερμα στο γήπεδο των  δαιμόνων της. 

Επέστρεψε στην… καθημερι-
νότητά του ο Ερντογάν

Ο Τούρκος Πρόεδρος δεν άντεξε για 
πολύ. Βλέποντας την καθίζηση των ποσο-
στών τόσο του ιδίου όσο και του κόμματός 
του ΑΚΡ, επανήλθε στον παλιό κακό του 
εαυτό, υβρίζοντας κρατικούς ηγέτες όπως 
της Γαλλίας και της Ελλάδας, ρίχνοντας εκ 
νέου την πρόχειρη μάσκα του «ειρηνιστή» 
που φόρεσε, προκειμένου να εξευμενίσει 
τις ΗΠΑ και ειδικά τον νέο Αμερικανό 
Πρόεδρο Μπάιντεν καθώς και την ελίτ 
των Βρυξελλών για να μην επιβληθούν 
κυρώσεις.  Με τις μαξιμαλιστικές της 
θέσεις η Τουρκία επιχειρεί να κερδίσει 
ξανά χρόνο τόσο στο Κυπριακό όσο και 
στα άλλα  μέτωπα που άνοιξε  στο Ιράκ, 
τη Συρία και τη Λιβύη.

Το φερέφωνο και ο εγκάθετος του Ερ-
ντογάν στα κατεχόμενα,  Ερσίν Τατάρ, κα-
θημερινά πλέον με τις δηλώσεις του δείχνει 
πως πηγαίνουν στην πενταμερή με στόχο 
να πετύχουν τη διχοτόμηση. Απαντώντας σε 
δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
Νίκου Αναστασιάδη, είπε πως «το μοντέ-
λο λύσης που προνοεί τη συνεργασία δυο 
κυρίαρχων κρατών μπαίνει στην ατζέντα 
από εμάς ως μια νέα ιδέα, και θα τεθεί στο 
τραπέζι στην άτυπη διάσκεψη και δεν θα 
κάνουμε πίσω σε αυτό». Χαρακτήρισε δε 
απαράδεκτη τη δήλωση του Προέδρου πως 
δεν πρέπει να αλλάξουν οι παράμετροι των 
ΗΕ, πως τα σχέδια της τουρκικής πλευράς 
για άνοιγμα της κλειστής πόλης των Βαρω-
σίων πρέπει να τερματιστούν όπως και οι 
δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανατο-
λική Μεσόγειο. Ισχυρίστηκε μάλιστα πως 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης «θέτει τέτοιους 
όρους», και στοχεύει στο να δυναμιτίσει την 
άτυπη διάσκεψη.

Με τέτοιες θέσεις είναι αδύνατο να γεφυ-
ρωθεί το χάσμα και είναι περίεργο πώς η 
Αμερικανίδα Τζέιν Χολ Λουτ  προτείνει στον 
Γ.Γ. του ΟΗΕ  να επιχειρήσει τη σύγκληση 
της πενταμερούς, η οποία είναι καταδικα-
σμένη να ναυαγήσει προτού καν ξεκινήσει.

Μοιραία στρατηγικά λάθη της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΟΚΚΑΡΗΣ*
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«Η 
τάξη και οι 
θεσμοί σε 
κ ί ν δ υ ν ο … 
Τείνουν να 
απολέσουν 
την αυτα-
π ό δ ε ι κ τ η 

ηγεμονία τους, να απογαλακτιστούν το 
σαγηνευτικό επίχρισμα της αυτοκυρούμε-
νης νομιμότητάς τους… Σεβασμός, λοιπόν, 
στους θεσμούς»… 

Για όλην αυτή, βεβαίως, τη δυσμοιρία 
των θεσμών δεν υπάρχει καμία… ενδο-
παθής αιτία – η ενδογενής διάβρωση 
και διαφθορά τους στην πολύμορφη 
συνύφανσή τους με ολόκληρο το πολι-
τικο-οικονομικό σύστημα – αλλά πάντα 
μία… εξωγενής, ένας τρίτος διασαλευτικός 
παράγοντας: Είναι τα ΜΜΕ, που πρέπει 
ν’ αρκεστούν στον ρόλο του «ουδέτερου» 
παρατηρητή και καταγραφέα και να μην 
«παρενοχλούν» με «ανάρμοστες» ερωτή-
σεις, ούτε να ερευνούν καταστάσεις και 
συμπεριφορές, οι… μεμψίμοιροι πολίτες, 
που πρέπει να επιστρέψουν στις ασχολίες 
τους, να πάψουν να βγαίνουν στους δρό-
μους, να σταματήσουν να διαδηλώνουν 
και να διαμαρτύρονται και να μη μιλούν 
για όσα δεν τους πέφτει λόγος, εν μέσω, 
μάλιστα, των… πάνδημων και… πάνδεινων 
διαταγμάτων κατά της πανδημίας.

Το διακύβευμα, ωστόσο, των θλιβε-
ρών γεγονότων των πρόσφατων ημερών, 
δεν είναι μόνον το κατά πόσον οι θεσμοί 
λειτούργησαν ανταποκρινόμενοι στο συ-
ντεταγμένο πλαίσιο λειτουργίας τους (που 
δεν το έπραξαν), ή αν η αστυνομική βία 
υπερέβη των νόμων, απολαύουσα ενός 
ιδιότυπου καθεστώτος πολιτειακής ασυλίας. 

Το διακύβευμα, πέρα απ’ όλα αυτά, 
είναι, κυρίως, το «προνόμιο» του πολι-
τικού λόγου, ποιος μπορεί να μιλά και 
ποιος όχι για όλα αυτά τα πράγματα που 
αρθρώνουν, με τη σιωπή, τις σκιές, τις 
παραφωνίες και τις συγκρούσεις τους, 
τη σκηνή της πολιτικής.  

Το θεοκρατικό, στην ουσία του, κήρυγμα 
περί σεβασμού στους θεσμούς, δεν στοχεύει 
τίποτε άλλο από το να κατασιγάσει εκείνον 
τον λόγο που πιθανόν να εμβάλει  μες στο 
φτωχό μυαλουδάκι μας την ανατρεπτική 
υποψία, ότι, στην πραγματικότητα, οι θεσμοί 
αξίζουν όσου σεβασμού μπορούν οι ίδιοι 
να κερδίσουν από τους πολίτες, ότι δεν είναι 
δομές αιώνιες και άχρονες, μια για πάντα 
παγιωμένες στις μήτρες του πολιτικού, αλλά 
υπόκεινται στην κριτική, την αμφισβήτη-
ση και την αλλαγή, ότι δεν υπάρχει τίποτα 
ιερό στην υπόσταση και τη λειτουργία τους, 
αλλά ότι είναι το αποκρυστάλλωμα των 
σχέσεων εξουσίας, στη διαφοροποίηση 
του οποίου υπόκεινται διαρκώς, ότι δεν 
εξαρτώνται μονοσήμαντα από τη δράση 
κάποιων δρώντων υποκειμένων εντός της 
πολιτικής σφαίρας, αλλά διαμορφώνουν, 
ταυτόχρονα, αυτήν τη δράση, επί τη βάσει 
της διαχωριστικής λογικής τους εντός της 
σχέσης κυριαρχίας, ότι, εν τέλει, υπόκει-
νται σε μια δύναμη που δεν πηγάζει από 
τους ίδιους...

Με άλλα λόγια, ότι μπορεί να αρθρωθεί 
ένα άλλο κομβικό σημείο διέλευσης της 
πολιτικής σχέσης με το όνομα δημοκρατία 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@simerini.com 

Τελικά, πόσο «δημοκρατία» είμαστε; 

(με την οποία ουδεμία σχέση έχει το κοι-
νοβουλευτικό μας σύστημα), που, όπως 
επισημαίνει ο Jacques Rancière, σήμαινε 
και σημαίνει πάντοτε «τη δύναμη των αν-
θρώπων, που δεν είχαν τίποτε, την ομιλία 
εκείνων, που δεν έπρεπε να ομιλούν»…  

Όπως δείχνει ο Ρανσιέρ, «στην πραγμα-
τικότητα, αυτό ακριβώς είναι το περιεχόμενο 
της λέξης ‘δημοκρατία.’ Η ονομασία αυτή 
πρέπει να κρατήσει όλη της την πολεμική 
δύναμη. Ανακαλύφθηκε όχι απ’ τους δη-
μοκράτες σαν κραυγή συσπείρωσης, αλλά 
απ’ τους εχθρούς της σαν όρος ύβρεως. Η 
δημοκρατία σήμαινε τη δύναμη των αν-
θρώπων, που δεν είχαν τίποτε, την ομιλία 
εκείνων, που δεν έπρεπε να ομιλούν, εκείνων 
που, στην πραγματικότητα, δεν αποτελού-
σαν ομιλούντα όντα. Οι πρώτες σημαντικές 
εμφανίσεις του όρου ‘δήμος’ μπορούν να 
βρεθούν στον Όμηρο και πάντοτε σε σχέση 
με καταστάσεις ομιλίας. Οι Έλληνες κι οι 
Τρώες αρχηγοί παράλληλα κατάγγελλαν 
το ίδιο σκάνδαλο: ότι οι άνδρες του δήμου 
– οι άνδρες που αποτελούσαν μέρος του 
ακαθόριστου συνόλου των ανθρώπων 
‘πέρα από την αρίθμηση’ – έπαιρναν το 
θάρρος να μιλήσουν».

Μετρούν τη βία με το…
σταγονόμετρο

Τώρα, για άλλη μια φορά, φτάσαμε 
στο σημείο να μετρούμε τη βία με το 
σταγονόμετρο, να ορίζουμε επιτροπές 
διερεύνησης, οι οποίες θα αποφανθούν 
μέχρι ποίου σημείου φτάνει, και πρέπει 
να φτάνει, το μακρύ χέρι του νόμου… Βε-
βαίως, το γεγονός ότι η Αστυνομία, από 
μόνη της, δεν μπορεί να πει, εκ του ασφα-
λούς,  ότι δεν ασκήθηκε υπέρμετρη βία 
κατά τα επεισόδια, δηλοί πως, με κάποιον 
τρόπο, τη μέτρησε, αν όχι κατ’ απόλυτη 
ακρίβεια, τουλάχιστον κατά προσέγγιση.

Αλλά, όσο θα αναμένουμε να μάθουμε με 
ποιον μετρητή μετριέται η βία και ποιο είναι 
το όριο που χωρίζει την υπέρμετρη βία από 
την επιτρεπτή, δεν θα πρέπει να χάσουμε 
από τα μάτια μας το ουσιώδες:  Το θέμα 
δεν είναι, μόνο, πόσες μπουνιές ή ροπαλιές 
έδωσε η Αστυνομία,  πώς χρησιμοποίησε 
τον περιβόητο Αίαντα ή  πόσα δακρυγόνα 
έριξε κ.ο.κ., αλλά η νοοτροπία με την οποία 
προσεγγίζει τέτοιου είδους φαινόμενα, το 
πνεύμα που διαπνέει τις ενέργειες και τις 
πράξεις της, η στοχοποίηση συγκεκριμένης 
κατηγορίας ανθρώπων μέσα από «στοχευμέ-
νες» επιχειρήσεις, η επίταση του ελέγχου και 
της επιτήρησης σε χώρους που επιδιώκουν 
να διευρύνουν τον ορίζοντα της έκφρασης 
και αυτοοργάνωσής τους.

Και δεν είναι δυνατόν, η οιαδήποτε δια-
μαρτυρία πολιτών και η καταγγελία τους για 
κατασταλτικές ενέργειες των Αρχών ασφα-
λείας, να καταμηνύεται ως προσπάθεια… 
κατατρομοκράτησης του σώματος. Εδώ, 
προφανώς, ισχύει και η αλήστου μνήμης 
δήλωση πρώην αστυνομικού διευθυντή 
Λευκωσίας επί προηγούμενης διακυβέρνη-

σης, ότι η Αστυνομία δεν… τρομοκρατείται 
από κανέναν… Όπερ έδει δείξαι.

Ο βαθμός πολιτικής βίας
Ένα δημοκρατικό καθεστώς μπορεί να 

αξιολογηθεί με κριτήριο τον «βαθμό πολιτι-
κής βίας που υπάρχει ακόμα σ’ αυτό, πόσο 
μεγάλο τμήμα των πολιτικών σχέσεων είναι 
ακόμα μυστικές, και  πόσο μεγάλη είναι η 
δεσμευτική ισχύς των συμφωνιών μεταξύ των 
κοινωνικών και των πολιτικών δυνάμεων». 
Αυτά είναι τα κριτήρια αξιολόγησης που θέτει 
ο Ιταλός πολιτικός φιλόσοφος Νορμπέρτο 
Μπόμπιο για τις σύγχρονες δημοκρατίες. 

Εκ πρώτης, μπορεί να πει κανείς ότι, 
γι’ ακόμη μια φορά, η φιλοσοφία βάζει 
πολύ υψηλά τον πήχη για την πολιτική 
πραγματικότητα, ωστόσο, η αξιολόγηση 
του Μπόμπιο φαίνεται να είναι πολύ πε-
ρισσότερο «εμπράγματη», αφού σχημα-
τίζει έναν «ιδεότυπο» από τις αρχές και 
τα κριτήρια μέσα από τα οποία οι ίδιες 
οι δημοκρατίες αυτοπροσδιορίζονται και 
συγκροτούν, κατά το μάλλον ή ήττον, το 
πλαίσιο λειτουργίας τους.  

Παρά την ενθυλάκωσή της σε μια κατά 
προσέγγισιν ιδανική κατάσταση πραγμά-
των, ως τέτοια, η πρόταση του Μπόμπιο 
προσφέρεται ως ένα ενδιαφέρον… crush 
test για κάθε δημοκρατία, να μετρηθεί 
με το… μπόι όσων ευαγγελίζεται. Και δεν 
ξέρω πόσο δημοκρατική θα βρίσκαμε 
την πολιτεία μας, αν την υποβάλλαμε στα 
τρία κριτήρια αξιολόγησης που προτείνει. 

Όσον αφορά το πρώτο, όλα τα σύγχρονα 
κράτη, με βάση το «μονοπώλιο της βίας», 
είναι αστυνομικά, διαφέρουν, απλώς, η 
έκταση και η ένταση της αστυνόμευσης. 
Κατά κανόναν, ο βαθμός αστυνομικής 
βίας, που εκφράζεται κυρίως μέσω της 
καταστολής, συναρτάται προς το επίπεδο 
δραστικότητας των κοινωνικών αγώνων, 
τις μορφές της κινηματικής τους έκφρα-
σης και το είδος των διεκδικητικών τους 
προταγμάτων. Ως προς την άποψη αυτών 
των τελευταίων, η Κύπρος,  σε μια μακρο-
ιστορική προοπτική, ουδόλως μπορεί να 
σεμνύνεται, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια 
καθίσταται ολοένα και εντονότερα ενεργή 
η παρουσία κινήσεων και ομάδων στον 
χώρο της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, 
που αρθρώνουν, ενίοτε, έναν ριζοσπαστικό 
αντι-εξουσιαστικό και αμφισβητησιακό 
αντι-καπιταλιστικό  λόγο, μέσα από συ-
γκεκριμένες κινηματικές συμπεριφορές 
και ενέργειες, οι οποίες οδήγησαν στη 
διεύρυνση του πεδίου της κρατικής επι-
τήρησης και καταστολής και στην επίταση 
αυτής της τελευταίας, με πιο «σύγχρονα» 
κατασταλτικά μέσα και μεθόδους, καθι-
στώντας ορατές τις συναρμογές της με τους 
«κόμβους αντι-εξουσίας και αντίστασης».   

Παραπλανητική
εξιδανίκευση της Ευρώπης

Θα ήταν μια κυνικά εκπεφρασμένη πα-
ραπλανητική εξιδανίκευση να υποστηρίζει 

κανείς ότι η Κύπρος, με τον υπερβάλλοντα 
κατασταλτικό ζήλο κάποιων μελών της 
αστυνομικής δύναμης στα πρόσφατα επει-
σόδια, φανέρωσε το… «τριτοκοσμικό» της 
πρόσωπο, πλήττοντας , για άλλη μια φορά, 
τη δύσθυμα ταλανισμένη ευρωπαϊκή της 
ταυτότητα.  Όχι μόνο δεν συμβαίνει αυτό, 
αλλά, τα πρόσφατα γεγονότα, επιβεβαιώ-
νουν πως η Κυπριακή Δημοκρατία, προτού 
καν προλάβει να γίνει ένα σύγχρονο… 
«κανονικό», δυτικού τύπου, κράτος, εισέρ-
χεται ήδη στη μεταδημοκρατική συνθήκη 
(Colin Crouch) που διέπει την εξέλιξη 
των δυτικών κοινωνιών προς μιαν αυξα-
νόμενη αυταρχικοποίηση,  επίταση του 
κοινωνικού ελέγχου και καταστρατήγηση 
βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, 
καθώς «στην αυγή του εικοστού πρώτου 
αιώνα η πολιτική μάς γυρίζει πίσω, από 
ορισμένες απόψεις, στον κόσμο που ξέραμε 
πολύ πριν από τις αρχές του εικοστού 
αιώνα, όταν η πολιτική ήταν ένα παιχνίδι 
εξουσίας ανάμεσα σε ολιγαρχικές ομάδες».

Όπως επισημαίνει ο Τζόρτζιο Αγκά-
μπεν, «αυτό που ζούμε σήμερα είναι το 
τέλος ενός κόσμου, το τέλος μιας εποχής 
για την πολιτική ιστορία της Δύσης. Αυτή 
η εποχή είναι η περίοδος των αστικών δη-
μοκρατιών, των θεμελιωμένων σε δικαι-
ώματα, κοινοβούλια, συντάγματα και στη 
διάκριση των εξουσιών. Αυτό λοιπόν το 
μοντέλο αργοπεθαίνει. Ήταν σε κρίση εδώ 
και αρκετό καιρό, αλλά τώρα διαπιστώ-
νεται ότι προετοιμάζεται η εγκαθίδρυση 
ένας νέου δεσποτισμού, ο οποίος, καθότι 
βασίζεται στην υγεία, πιθανόν θα είναι 
ισχυρότερος και δριμύτερος απ’ όλους 
τους ολοκληρωτισμούς που γνωρίσαμε 
μέχρι τώρα. Οι Αμερικανοί πολιτειολόγοι 
αποκαλούν Security State (Κράτος Ασφά-
λειας) ένα κράτος στο οποίο οι πολίτες, για 
λόγους ασφάλειας, θα μπορούσαν να απο-
δεχτούν περιορισμούς στις ατομικές τους 
ελευθερίες, που θα τους ήταν αδιανόητο ότι 
θα τις αποδέχονταν ποτέ στο παρελθόν».

Ο χρόνος, βεβαίως, θα δείξει, αν οι κινή-
σεις αυτές, οργανωμένες και επιτελεσμένες 
από νέους, κατά κύριο λόγο, ορίζουν, έστω 
στα σπάργανα, έναν καινούργιο χώρο – 
έναν χώρο χωρίς ορισμούς - και έναν και-
νούργιο χρόνο -  χρόνο της έντασης και 
του πάθους, χρόνο της ρήξης του Χρόνου, 
κατά την έκφραση του Τζον Χολογουέι -, 
αν είναι παραγωγοί νέων συμβάντων, ενός 
καινούργιου χειραφετητικού πειραματισμού 
συζευγνύοντας τους κόσμους των επιθυ-
μιών μέσα από σύνθετες μορφές δράσης 
και οικείωσης της υποκειμενικότητας, για 
να δημιουργήσουν τους δεσμούς μιας νέας 
κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως ευαγγε-
λίζονται, αν σηματοδοτούν τη ρήξη με τις 
παλιές τελεολογίες της πολιτικής πάλης 
αναδομώντας το πεδίο των μετασχηματιστι-
κών αγώνων, αν δημιουργούν το μοντέλο 
μιας νέας πολιτικής πειθαρχίας πέρα από το 
κράτος και τα κόμματα, διανοίγοντας έναν 
ορίζοντα να σκεφτούμε και να πράξουμε την 

πολιτική πέραν από την κυρίαρχη κρατική 
αναφορά και τα ιδεολογικοπολιτικά συμ-
φραζόμενά της – κόμματα, κορπορατιστικές 
οργανώσεις κ.ά. Αν θα αποτελέσουν, εν 
τέλει, την επινόηση μιας νέας αρνητικότητας, 
που συγκροτεί δημιουργικά τις αντιστάσεις 
της απέναντι στην επιβολή ενός μοντέλου 
κρατικής καταστολής και «περίφραξης» 
(αστυνομική βία, ζωνοποίηση του κοινωνι-
κού, ατιμωρησία αστυνομικών οργάνων), 
οικονομικής αναδιάρθρωσης (αύξηση των 
ανισοτήτων, επέκταση των ζωνών της φτώ-
χιας), πολιτισμικής περικύκλωσης (άνοδος 
του ρατσισμού, χειραγώγηση της γνώσης 
μέσω της καταστροφής της δημόσιας παι-
δείας κ.λπ.).  Και, αν, για πρώτη, ίσως, φορά 
με τέτοια εφευρετική ένταση, θα αξιοποι-
ήσει τους μηχανισμούς της εναλλακτικής 
πληροφόρησης, παρεμβαίνοντας, μ’ έναν 
αυτοσχέδιο συνωμοτικό «εξτρεμισμό», στις 
ίδιες τις πηγές της συμβολικής εξουσίας, 
ρίχνοντας στον σκουπιδοτενεκέ της πα-
γκόσμιας αντι-τρομοκρατικής υστερίας, 
το σύνθημα «ασφάλεια υπεράνω όλων». 

 Ως προς το δεύτερο, θα ήταν… χάσιμο 
χρόνου να επιχειρηματολογήσει κανείς για 
το προφανές της μυστικότητας των πολιτικών 
σχέσεων, το εύρος της διαπλοκής πολιτικής 
και οικονομικής εξουσίας, τον ρόλο  των 
ΜΜΕ, αλλά και την απαράμιλλη τέχνη του 
ψεύδους και της εξαπάτησης που ασκείται 
σε όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής.

Ως προς το τρίτο, η δεσμευτική ισχύς 
των συμφωνιών μεταξύ των κοινωνικών 
και των πολιτικών δυνάμεων είναι τόση, 
όσο και η δύναμη ενός… τραπουλόχαρτου 
στους εποχικούς ανέμους. Όση, φοβούμαι, 
αποδεικνύεται και η δεσμευτικότητα των 
εκάστοτε συμφωνηθέντων στις συνεδρίες 
του Εθνικού Συμβουλίου και τις συνόδους 
των πολιτικών αρχηγών. 

Βία και αντι-βία
Οπωσδήποτε η βία δεν είναι η «λύση» 

των κοινωνικών προβλημάτων, ούτε η 
αντι-βία είναι η «απάντηση» στη βία του 
κράτους, πόσω μάλλον που, αυτή η τελευ-
ταία, δρώντας στο «φυσικό» της έδαφος, 
διασφαλίζει απαραμείωτα την υπεροχή 
της, δομικά, δε, αναμοχλεύει και διασπείρει 
η ίδια την αντι-βία, προκειμένου να νομι-
μοποιήσει και να καταστήσει περισσότερο 
«αναγκαίο»  το καθησυχαστικό πέπλο της 
τάξης και της ασφάλειας.

Αλλά, απέχει πολύ το να ηθικολογούμε, 
μέσα στο κενό της πολιτικής, ενάντια στη 
βία, από το να τη σκεφτούμε ως πολιτικό 
και φιλοσοφικό πρόβλημα, να την επι-
σκοπήσουμε μέσα στην ανθρωπολογι-
κή και κοινωνική της διάσταση, να την 
επισκεφθούμε μέσα στη γενικευμένη της 
πανταχοπαρουσία.  

Σήμερα η βία είναι παντού, όσο κι αν 
ένα σύστημα οργανωμένης παραπληρο-
φόρησης επιχειρεί να την αποκρύψει, να 
πείσει πως αυτή δεν υπάρχει, να απαξι-
ώσει τους λόγους και τις πολιτικές που 
την καθιστούν αντικείμενο στοχασμού 
και «αναίρεσης».  

Τη στιγμή που «καταδικάζουμε» τους 
βανδαλισμούς στους δρόμους των πό-
λεων, ας σκεφτούμε τη γενικευμένη και 
πολύμορφη παρουσία της στη ζωή μας, 
ας αναρωτηθούμε για την παθητικότητά 
μας απέναντι στις αλόγιστες εξάρσεις της 
κρατικής καταστολής, την επέκταση της 
μορφής «της αστυνομικής δράσης, που 
αφορά κάθε όψη της ζωής», την εγκα-
ταβίωσή της στη ρίζα των κοινωνικών 
σχέσεων και των θεσμών. 

Σήμερα, η βία, είναι το εργαλείο ενός 
γενικευμένου κοινωνικού πολέμου που 
έχει στόχο τις πολιτικές ελευθερίες, γίνεται, 
με τη μορφή της στρατιωτικής επέμβασης, ο 
μηχανισμός της παγκόσμιας καπιταλιστικής 
νομιμοποίησης. Είναι παρούσα παντού, 
στον κόσμο των κατώτερων τάξεων, των 
ανθρώπων «χωρίς έγγραφα» και ταυτότητα, 
στους χώρους δουλειάς, στις πειθαρχίες 
του εκπαιδευτικού συστήματος, στις θε-
σμίσεις που αναπαράγουν τις οικονομικές 
ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
στην οικονομία της καθημερινής ζωής, στον 
λειτουργικό εκφασισμό της καθημερινότητας. 
Είναι ο κατακερματισμός και ο εγκλεισμός 
του κοινωνικού μέσα στα τείχη που εξο-
ρίζουν τον ανεπιθύμητο άλλο…

Και αυτό επιβάλλει να ξαναστοχαστούμε 
τους «επιβεβλημένους» δυισμούς ανά-
μεσα στην «έλλογη»  και την άλογη βία, 
να σκεφτούμε τη βία, πραγματικά και 
δυνητικά, ως στοιχείο αντίστασης, έστω 
κι αν εγκαταλείψαμε, πια, την ιδέα, πως 
μπορεί να αλλάξει ολοκληρωτικά τον κόσμο. 

Όπως επισημαίνει ο 
Τζόρτζιο Αγκάμπεν, 
«αυτό που ζούμε 
σήμερα είναι το 

τέλος ενός κόσμου, 
το τέλος μιας εποχής 

για την πολιτική 
ιστορία της Δύσης. 

Αυτή η εποχή 
είναι η περίοδος 

των αστικών 
δημοκρατιών, των 

θεμελιωμένων 
σε δικαιώματα, 
κοινοβούλια, 

συντάγματα και 
στη διάκριση των 
εξουσιών. Αυτό 

λοιπόν το μοντέλο 
αργοπεθαίνει. Ήταν 
σε κρίση εδώ και 

αρκετό καιρό, αλλά 
τώρα διαπιστώνεται 
ότι προετοιμάζεται 

η εγκαθίδρυση ένας 
νέου δεσποτισμού, 
ο οποίος, καθότι 
βασίζεται στην 

υγεία, πιθανόν θα 
είναι ισχυρότερος 

και δριμύτερος 
απ’ όλους τους 

ολοκληρωτισμούς 
που γνωρίσαμε μέχρι 

τώρα…»

ΤΟ ΔΙΑΚΎΒΕΎΜΑ ΤΩΝ ΘΛΙΒΕΡΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΚΑΤΑ 
ΠΟΣΟΝ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΎΡΓΗΣΑΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕ-
ΝΟΙ ΣΤΟ ΣΎΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑΣ ΤΟΎΣ 
(ΠΟΎ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΡΑΞΑΝ), Ή ΑΝ Η ΑΣΤΎΝΟΜΙΚΗ ΒΙΑ 
ΎΠΕΡΕΒΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΑΠΟΛΑΎΟΎΣΑ ΕΝΟΣ ΙΔΙΟΤΎΠΟΎ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΑΣΎΛΙΑΣ. ΤΟ ΔΙΑΚΎΒΕΎΜΑ, 
ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΟΛΑ ΑΎΤΑ, ΕΙΝΑΙ, ΚΎΡΙΩΣ, ΤΟ «ΠΡΟΝΟΜΙΟ» 
ΤΟΎ ΠΟΛΙΤΙΚΟΎ ΛΟΓΟΎ, ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΣ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΎΤΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΎ ΑΡΘΡΩ-
ΝΟΎΝ, ΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ, ΤΙΣ ΣΚΙΕΣ, ΤΙΣ ΠΑΡΑΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΣΎΓΚΡΟΎΣΕΙΣ ΤΟΎΣ, ΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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ΑΝΑΜΈΝΈΤΑΙ ΝΑ ΈΜΒΟΛΙ-
ΑΣΤΟΥΝ ΣΧΈΔΟΝ 240.000 
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Μ
ε γοργούς ρυθμούς 
προχωρούν οι 
ε μ β ο λ ι α σ μ ο ί 
στη χώρα μας, 
αφού πλέον δεν 
παρατηρούνται 
καθυστερήσεις 

και όσες δόσεις έρχονται, διατίθενται άμεσα 
στους ενδιαφερομένους. Σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, 
μέχρι στιγμής εμβολιάστηκαν συνολικά 
54.000 συμπολίτες μας. Το γεγονός αυτό, 
σε συνδυασμό με τα νέα εμβόλια που 
αναμένεται να λάβουν πολύ σύντομα το 
πράσινο φως και να μπουν κι αυτά στη 
μάχη κατά της πανδημίας, μας φέρνει ένα 
βήμα πιο κοντά στον κοινό στόχο όλων, 
που δεν είναι άλλος από την ανοσία της 
κοινότητας, κάτι που σύμφωνα με το 
αρμόδιο Υπουργείο -εάν όλα πάνε κατ’ 
ευχήν- αναμένεται να επιτευχθεί από τον 
ερχόμενο Ιούνιο. 

Οι αριθμοί μιλούν 
από μόνοι τους 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του 
Υπουργείου Υγείας, μέχρι και την Παρα-
σκευή, 19 Φεβρουαρίου, είχαν εμβολιαστεί 
54.000 συμπολίτες μας. Αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός ότι μόλις σε έξι ημέρες 
τα άτομα που εμβολιάστηκαν αυξήθηκαν 
κατά 9.500 χιλιάδες, αφού μέχρι τις 13 
Φεβρουαρίου εμβολιάστηκαν κατά της 
COVID-19 συνολικά 44.429 άτομα, εκ 
των οποίων τα 29.592 άτομα έλαβαν την 
1η δόση του εμβολίου, ενώ τα 14.837 
άτομα ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό 
τους, έχοντας λάβει και τις δύο δόσεις. Τα 
54.000 άτομα που εμβολιάστηκαν μέχρι 
στιγμής είναι άτομα άνω των 74 χρονών, 
άτομα που διαμένουν σε οίκους ευγηρίας, 
επαγγελματίες υγείας και κάποια άτομα 
που εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες όπως 
θαλασσαιμικοί, και αιμοκαθαρόμενοι. 
Επιπλέον υπάρχουν και τα άτομα που 
έκλεισαν ραντεβού αλλά θα εμβολιαστούν 
τις αμέσως επόμενες ημέρες. 

Η συνέχιση του εμβολιαστι-
κού προγράμματος 

Όσον αφορά τη συνέχιση του εμβο-
λιαστικού προγράμματος, την ερχόμενη 
εβδομάδα θα ανοίξουν τα ραντεβού αρχικά 
για άτομα 72 ετών και άνω και ακολούθως 
για άτομα 70 ετών και άνω. Περαιτέρω, 
από τον Μάρτιο θα αρχίσουν πιο εντατικά 
οι εμβολιασμοί για τις ευάλωτες ομάδες. 
Σε σχετική ανακοίνωσή του το Υπουργείο 
Υγείας ανακοίνωσε πως στο πλαίσιο της 
εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Εμβολια-
σμών για COVID-19, προχωρεί παράλληλα 
και με τον σχεδιασμό και τη διεκπεραίωση 
των εμβολιασμών συγκεκριμένων ομά-
δων πληθυσμού στη βάση νοσηρότητας 
σύμφωνα με τον δημοσιευμένο κατάλογο 
των ομάδων του πληθυσμού με αυξη-

μένο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση. Οι 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού αφορούν 
σε: Χρόνια Αναπνευστική Νόσο, Σοβαρή 
Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια, Καρδιακή 
Ανεπάρκεια οποιασδήποτε αιτιολογίας 
(ισχαιμικής ή μη αιτιολογίας) σταδίου 
κατά ΝΥΗΑ ΙΙΙ ή IV, Καρδιαγγειακή 
Νόσο, Συγγενείς καρδιοπάθειες μετά 
από χειρουργική διόρθωση με σημαντική 
υπολειπόμενη βλάβη ή μη-διορθωμένες 
συγγενείς καρδιοπάθειες με σημαντική 
υπολειπόμενη βλάβη. Επίσης: ενεργός 
χρήση βιολογικών παραγόντων (π.χ. TNF 
αναστολείς, αναστολείς ιντερλευκίνης) ή 
άλλων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, 
ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθεια, ασθενείς 
με Σακχαρώδη Διαβήτη, άτομα με σοβαρή 
παχυσαρκία, ασθενείς με ιστορικό μετα-
μόσχευσης, άτομα με ανοσοανεπάρκεια, 
ασθενείς με Τετραπληγία – Νευρολογι-
κές Νόσους με πνευμονολογικά. Για τον 
σκοπό αυτό έχει συσταθεί με Υπουργική 
Απόφαση Ad-Hoc Επιτροπή για την εκπό-
νηση Πλάνου Ιεράρχησης των Ομάδων 
Εμβολιασμού στη βάση Νοσηρότητας στη 
βάση συγκεκριμένης κατηγοριοποίησης. 
Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από την 
Αν. Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών 
και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 
εκπροσώπους του Παγκύπριου Ιατρικού 
Συλλόγου, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων 
Ασθενών Κύπρου και τη Λέκτορα Ιατρι-
κής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου Δρα 
Ειρήνη Χριστάκη, εκ μέρους της Συμβου-
λευτικής Επιστημονικής Επιτροπής για 
τον κορωνοϊό. Βάσει των εισηγήσεων της 
Ad-Hoc Επιτροπής, το Υπουργείο Υγεί-
ας θα ενημερώνει τις αντίστοιχες ομάδες 
ασθενών για τον τρόπο που θα μπορούν 
να περιληφθούν στις ομάδες προτεραιό-
τητας για εμβολιασμό, τη διαδικασία με 
την οποία θα μπορούν να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον για εμβολιασμό, καθώς και 

τον προγραμματισμό του ραντεβού τους. 

«Ανοσία από τον 
ερχόμενο Ιούνιο»  

Σχολιάζοντας την πορεία των εμβολια-
σμών στη χώρα μας, ο Υπουργός Υγείας, 
Κωνσταντίνος Ιωάννου, σε πρόσφατες 
δηλώσεις του ανέφερε ότι «αν και το εμ-
βόλιο της AstraZeneca προβλέπει ότι η 
2η δόση χορηγείται στις 12 εβδομάδες, 
αναμένουμε ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου 
θα εμβολιαστούν σχεδόν 240.000 άτο-
μα». Αυτό σημαίνει, πρόσθεσε, ότι μπορεί 
να καλυφθούν όλες οι ευπαθείς ομάδες 
ακόμα και άτομα άνω των 65 ετών. Όσον 
αφορά τη συλλογική ανοσία, σύμφωνα 
με τον Υπουργό, «εάν τηρηθούν τα χρο-
νοδιαγράμματα αναμένουμε ότι μέχρι το 
τέλος Ιουνίου θα εμβολιαστούν περί τα 
500.000 άτομα, άρα με αυτά τα δεδομένα 
και εάν προσέχει ο κόσμος τότε έχουμε τη 
δυνατότητα να προσφέρουμε ανοσία από 
τον Ιούνιο». Ο κ. Ιωάννου εξέφρασε την 
πεποίθηση πως μέχρι τότε θα υπάρχουν 
εμβόλια για να εμβολιαστεί το 70% των 
ατόμων άνω των 18 ετών, βάσει πάντα 
και της αποστολής των απαιτούμενων 
δόσεων στην Κύπρο.  

Νέες συμφωνίες ΕΕ 
για επιπλέον εμβόλια 

Στο μεταξύ, την περασμένη εβδομάδα 
η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε με νέες 
συμφωνίες με τις εταιρείες Pfizer και 
Moderna για την προμήθεια επιπλέον 
350 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων 
κατά της Covid-19. Συγκεκριμένα, η νέα 
συμφωνία με την αμερικανο-γερμανική 
κοινοπραξία Pfizer/BioNTech αφορά στην 
προμήθεια 200 εκατομμυρίων δόσεων, 
πέραν των 300 εκατομμυρίων δόσεων 
που έχουν ήδη δεσμευτεί από την Ε.Ε. 
για το 2021 στο πλαίσιο της πρώτης 

συμφωνίας που υπεγράφη πέρυσι. 
Συνεπώς, το σύνολο των δόσεων που 
η Pfizer/BioNTech έχει δεσμευτεί να 
παραδώσει στους «27» μέσα στο 2021 
φθάνει πλέον τα 500 εκατομμύρια, ενώ 
υπάρχει η δυνατότητα να αυξηθούν στα 
600 εκατομμύρια, βάσει ρήτρας της νέας 
συμφωνίας. Οι επιπλέον 200 εκατομμύ-
ρια δόσεις αναμένεται να παραδοθούν 
εντός του έτους, εκ των οποίων τα 75 
εκατομμύρια εντός του δεύτερου τριμή-
νου. Το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech 
είναι το πρώτο -από τα μέχρι στιγμής 
τρία σε σύνολο- που έχει λάβει έγκριση 
χρήσης στην Ε.Ε. (ακολούθησαν αυτά της 
Moderna και της AstraZeneca).

Της νέας συμφωνίας με τη Pfizer-
BioNTech ακολούθησε παρόμοιου τύπου 
συμφωνία και με τη Moderna, αυτήν τη 
φορά για την προμήθεια 150 εκατομμυ-
ρίων επιπλέον δόσεων του εμβολίου της 
κατά του Covid-19. Έτσι, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σχεδόν διπλασιάζει τον αριθμό 
των δόσεων που έχει εξασφαλίσει για το 
2021 κι απ’ αυτήν την αμερικανική εται-
ρεία βιοτεχνολογίας. Βάσει της συμφωνίας, 
η Ε.Ε. έχει επίσης επιλογή να αγοράσει 
άλλες 150 εκατομμύρια δόσεις το 2022. 
Υπενθυμίζεται πως η ΕΕ έχει ήδη κλείσει 
για φέτος 160 εκατομμύρια δόσεις του 
εμβολίου της Moderna. Οι παραδόσεις 
άρχισαν τον Ιανουάριο, με στόχο μέχρι 
το τέλος Μαρτίου να έχουν παραδοθεί 
10 εκατομμύρια δόσεις, αν και έχουν 
υπάρξει αρκετές καθυστερήσεις.

Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που 
αναμένεται πολύ σύντομα να μπουν και 
άλλα εμβόλια στη μάχη κατά της πανδημίας, 
όπως το εμβόλιο της Johnson & Johnson 
που υπέβαλε τον φάκελό της για έγκριση 
και θα πάρει άδεια πολύ σύντομα, ενώ 
είναι και το Sputnik V, που θα ζητήσει 
έγκριση από την Επιτροπή Αδειοδότησης.

54.000 συμπολίτες μας έλαβαν
το εμβόλιο κατά της Covid-19

Εβδομάδα αποφάσεων για τις επό-
μενες χαλαρώσεις στα περιοριστικά 
μέτρα θα είναι η επόμενη, σύμφωνα 
με τον επιδημιολόγο Πέτρο Καραγιάν-
νη. Μιλώντας την Παρασκευή στην 
εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλι-
δο», είπε πως η κατάσταση παραμένει 
σταθερή, παρά τα σκαμπανεβάσματα 
στον αριθμό των κρουσμάτων, ενώ 
όσον αφορά το ποσοστό θετικότητας 
πλέον ο ECDC μάς έχει κατατάξει στις 
«πράσινες» χώρες. Σημείωσε πως 
είναι ενθαρρυντικά τα αποτελέσμα-
τα, ωστόσο, υπάρχει ένας σεβαστός 
αριθμός κρουσμάτων στην κοινότητα, 
που προβληματίζει λίγο σχετικά με 
τις επόμενες χαλαρώσεις. Ο κ. Κα-
ραγιάννης εξέφρασε την ελπίδα να 
συνεχιστεί η πτώση των ημερήσιων 
κρουσμάτων την επόμενη εβδομάδα, 
που θα ληφθούν οι αποφάσεις για τις 
χαλαρώσεις των μέτρων. «Θεωρώ ότι 
η ερχόμενη εβδομάδα είναι εβδομάδα 
αποφάσεων», είπε χαρακτηριστικά. 
Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Φεβρουαρίου 
λήγει η παράταση που δόθηκε στα 
μέτρα. Από πλευράς του ο Υπουργός 
Υγείας, μιλώντας στην κρατική τηλε-
όραση, ανέφερε πως όσον αφορά την 
εστίαση, αναμένεται να ανοίξει βάσει 
του σχεδιασμού και τις προτάσεις που 
έχουν κατατεθεί και από την επιδημιο-
λογική ομάδα. Χρονικά τοποθετεί την 
επαναλειτουργία των χώρων εστίασης, 
το πρώτο δεκαπενθήμερο Μαρτίου. 

Εβδομάδα 
αποφάσεων για 
τις χαλαρώσεις 



Σ
τον αέρα παραμένει η 
ημερομηνία έναρξης των 
Παγκυπρίων Εξετάσεων, 
η οποία τοποθετείται χρο-
νικά στις 24 Μαΐου, αλλά 
λόγω του ότι η διάρκειά 
τους συμπίπτει με τις βου-

λευτικές εκλογές, που θα διεξαχθούν στις 30 
Μαΐου, γίνονται σκέψεις για μεταφορά των 
εξετάσεων μετά τις εκλογές. Τους αρμοδίους 
προβληματίζει το γεγονός πως τα σχολεία 
είναι και εκλογικά κέντρα και δεν μπορούν 
ταυτόχρονα να είναι εξεταστικά κέντρα. Την 
ίδια ώρα, η πρόταση του Υπουργείου Παι-
δείας που τέθηκε στο τραπέζι και αφορά στην 
κατάργηση των Παγκυπρίων Εξετάσεων 
και εισδοχή στα Πανεπιστήμια μόνο μέσα 
από τις τετράμηνες εξετάσεις, αφού από την 
επόμενη σχολική χρονιά εισέρχεται στον 
χορό των τετραμήνων και η Γ’ Λυκείου, απο-
τελεί ακόμα ένα σημείο τριβής μεταξύ των 
εμπλεκόμενων οργανώσεων και του αρμό-
διου Υπουργείου. Στο μεταξύ, την Τετάρτη 
αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις για 
την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία. 
Σύμφωνα με τους οργανωμένους γονείς και 
εκπαιδευτικούς, την 1η Μαρτίου πρέπει να 
ανοίξουν τα γυμνάσια και τα λύκεια μαζί με 
τις τεχνικές σχολές. Όπως υποστηρίζουν, η 
παρατεταμένη απουσία των μαθητών από το 
σχολικό περιβάλλον, από τη  ρουτίνα τους, 
από τη συνήθη μελέτη και εργασίες τους, 
μόνο ζημιά μπορεί να επιφέρει, τονίζοντας 
γι’ ακόμη μια φορά ότι η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση δεν μπορεί να υποκαταστήσει 
τη φυσική παρουσία στην τάξη. 

Λίγοι-λίγοι ή όλοι μαζί
Κανείς δεν γνωρίζει ακόμη το πώς και το 

πότε θα γίνει η επιστροφή των υπόλοιπων 
μαθητών στα σχολεία. Τα σενάρια που 
δίνουν και παίρνουν είναι μόνο υποθέ-
σεις, όπως διευκρίνισε ο ίδιος ο Υπουργός 
Παιδείας στους οργανωμένους γονείς και 
εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια τηλε-
συνάντησης που είχαν την περασμένη 
εβδομάδα. Ο κ. Προδρόμου τόνισε γι’ 
ακόμη μια φορά ότι τα πάντα εξαρτώνται 
από τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις 
συστάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
που απαρτίζεται από επιδημιολόγους. Συμ-
φώνησε, εξάλλου, ότι προτεραιότητα του 
ίδιου του Υπουργείου είναι η επιστροφή 
όλων των μαθητών στα θρανία. 

Με άγνωστο το τι μέλλει γενέσθαι τις 
επόμενες ημέρες, το ΥΠΠΑΝ προχωρεί 
σε σχεδιασμούς και τροποποιήσεις που 
αφορούν κυρίως στην κάλυψη των δεικτών 
επάρκειας που προβλέπονται και στον 
τρόπο ολοκλήρωσης της φετινής σχολικής 
χρονιάς. «Ας μην ξεχνάμε ότι διανύουμε 
ήδη το δεύτερο εξάμηνο και ο χρόνος που 
απομένει για να ολοκληρωθεί η χρονιά 
και να οδηγηθούμε σε τελικές εξετάσεις 
είναι πολύ λίγος», ανέφερε χαρακτηριστικά 
στη «Σημερινή» ο Πρόεδρος της Συνομο-
σπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, 
κ. Χαράλαμπος Διονυσίου. 

Μείωση της ύλης 
Με δεδομένο ότι τον ερχόμενο Μάιο οι 

μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου θα οδηγη-
θούν σε τελικές εξετάσεις, αλλά παραμένουν 
στο σπίτι από τον περασμένο Δεκέμβριο 
-ίσως και νωρίτερα- οι οργανωμένοι γο-
νείς και εκπαιδευτικοί ζήτησαν από τον 
Υπουργό την άμεση αναδιαμόρφωση της 
ύλης για το Γυμνάσιο και την Α’ και Β’ τάξη 
των Λυκείων και Τεχνικών Σχολών. «Η 
εξεταστέα ύλη θα πρέπει να στηρίζεται 
στην ύλη που διδάχθηκαν οι μαθητές στο 
σύνολό τους. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύ-
ει και για τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Θα 
πρέπει άμεσα να αναδιαμορφωθεί η ύλη, 
να είναι προσαρμοσμένη στις συνθήκες 
που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδη-
μίας και να ανακοινωθεί το συντομότερο 
ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα οι 
τελειόφοιτοι». 

Ερωτηθείς για το πότε αναμένεται να 
ανακοινωθεί η αναδιαμορφωμένη ύλη 
των εξετάσεων, ο κ. Διονυσίου ανέφερε ότι 
ενδεχομένως τέλη Μαρτίου να ανακοινω-
θεί. Όσο για τον σχεδιασμό της σχολικής 
χρονιάς που απομένει, ο κ. Διονυσίου 
επισήμανε ότι αίτημα των γονιών είναι 
όπως οι αρμόδιοι εστιάσουν στους δεί-
κτες επάρκειας με βάση τον πραγματικό 
ωφέλιμο διδακτικό χρόνο μέχρι και το 
τέλος της σχολικής χρονιάς. 

Παράταση της 
σχολικής χρονιάς

Το πότε θα είναι αυτό το τέλος, επίσης 
άγνωστο, εφόσον ο Υπουργός αποκάλυψε 
στους οργανωμένους γονείς και εκπαι-
δευτικούς το ενδεχόμενο παράτασης της 
σχολικής χρονιάς. «Όπως μας ανέφερε 
ο ίδιος ο Υπουργός,  υπάρχουν σκέψεις 
για παράταση της σχολικής χρονιάς ή 
εξεύρεση ωφέλιμου διδακτικού χρόνου 
με δεδομένο επίσης ότι θα υπάρχει, 
όπως προανέφερα, αναπροσαρμογή 
της ύλης». 

Σε εκκρεμότητα παραμένει η ημερομη-
νία έναρξης των Παγκυπρίων Εξετάσεων, η 
οποία τοποθετείται χρονικά στις 24 Μαΐου, 
αλλά η διάρκειά τους συμπίπτει με τις 
βουλευτικές εκλογές, που είναι στις 30 
Μαΐου. «Αυτό που προβληματίζει είναι 
η σκέψη για μεταφορά των Παγκυπρί-
ων Εξετάσεων για μετά τις βουλευτικές 
εκλογές. Τα σχολεία είναι και εκλογικά 
κέντρα και δεν μπορούν ταυτόχρονα να 
είναι εξεταστικά κέντρα. Μετά τις Βου-
λευτικές, όμως, εγώ το θεωρώ απίθανο 
να μπορέσει να βγει το πρόγραμμα των 
εξετάσεων. Δεν επιθυμούμε σε καμία πε-
ρίπτωση να ζήσουμε το περσινό, που η 
παράδοση των απολυτηρίων γινόταν μέχρι 
τις 10 Ιουλίου. Θεωρούμε ότι μπορεί να 
γίνει ένας πολύ καλός προγραμματισμός 

και να ξεκινήσουν οι Παγκύπριες από 
τις 24 Μαΐου, όπως ανακοινώθηκε στον 
Οδηγό Εξετάσεων, και να μείνει ένα κενό, 
στο τριήμερο που είναι οι εκλογές μέχρι 
και την 1η Ιουνίου». 
Οι σκέψεις για «κατάργηση» 
των Παγκυπρίων

Η σκέψη για κατάργηση των Παγκυ-
πρίων Εξετάσεων και εισδοχή στα Πανε-
πιστήμια μόνο μέσα από τις τετράμηνες 
εξετάσεις, αφού από την επόμενη σχολική 
χρονιά εισέρχεται στον χορό των τετραμή-
νων και η Γ’ Λυκείου, τέθηκε στο τραπέζι 
της τηλε-συνάντησης και προβλημάτισε 
τους εμπλεκομένους. Η πρόταση αυτή του 
Υπουργού Παιδείας έθεσε σε άμυνα εκπαι-
δευτικούς και γονείς, οι οποίοι ανέφεραν 
ότι θα τοποθετηθούν αφού μελετήσουν 
προσεκτικά την όποια γραπτή πρόταση 
τούς δοθεί από το Υπουργείο. 

Ο κ. Διονυσίου ανέφερε ότι «αναμένουμε 
την πρόταση που να περιλαμβάνει όλες 
τις παραμέτρους για την κατάργηση των 
Παγκυπρίων Εξετάσεων. Δεν είμαστε ούτε 
θετικοί ούτε αρνητικοί, όπως αναφέραμε 
στον ίδιο, σε αυτήν την πρόταση, φτάνει να 
δούμε ότι είναι εμπεριστατωμένη και να 
μην έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα ίδια 
τα προβλήματα με τον θεσμό των τετρα-
μήνων. Επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να 
υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες για να 

μην ‘εισέρχονται’ από το παράθυρο ή με 
διάφορους άλλους τρόπους στα πανεπι-
στήμια κάποιοι που δεν αξίζουν και να 
στερήσουν από κάποιους άλλους αυτές 
τις θέσεις. Αυτό που ανέφερε ο Υπουργός 
είναι ότι θα μετρούν οι βαθμοί μόνο των 
τετραμήνων εξετάσεων αλλά θεωρούμε ότι 
αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει στην αμέ-
σως επόμενη χρονιά, γιατί υπάρχουν και 
οι μαθητές που μπορεί να μην καταφέ-
ρουν να περάσουν φέτος και να θέλουν να 
προσπαθήσουν ξανά την επόμενη χρονιά. 
Αυτόματα έτσι αποκλείονται οι μαθητές που 
θα είναι στο στρατό ή θα λείπουν από το 
σχολείο και δεν θα μπορούν να δώσουν 
εξετάσεις τετραμήνων. Είναι μια σημαντική 
παράμετρος, που πρέπει να τη δει». 

«Θα μπορούσαν
να επιστρέψουν όλοι
την ερχόμενη Δευτέρα»

Πονοκέφαλο προκαλεί η επιστροφή 
των μαθητών και στην επιδημιολογική 
ομάδα, η οποία θα καταθέσει τις εισηγήσεις 
της την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με 
τον κ. Πέτρο Καραγιάννη, ο οποίος μίλη-
σε στη «Σ», η επιστροφή θα μπορούσε 
να γίνει και μαζικά. «Θα μπορούσαν να 
επιστρέψουν όλες οι υπόλοιπες τάξεις από 
την 1η Μαρτίου. Θεωρώ ότι τα παιδιά 
αυτά εφόσον θα φορούν τη μάσκα τους, 
θα είναι εντάξει. Επομένως με τη σωστή 
συμπεριφορά με τη χρήση της μάσκας, 
θα μπορούσαν να επιστρέψουν». 

Θετικό επίσης θεωρεί το ενδεχόμενο 
επιστροφής των μαθητών του Λυκείου 
κατά την πρώτη εβδομάδα του Μάρτη και 
να ακολουθήσουν οι μαθητές του Γυμνα-
σίου την επόμενη εβδομάδα. «Εξαρτάται 
τι θα αποφασιστεί την ερχόμενη Τετάρτη, 
οπότε θα δούμε τον Πρόεδρο, σίγουρα 
όμως θα πρέπει να υπάρχει στοχευμένη 
και σταδιακή χαλάρωση».

Όσον αφορά τα απογευματινά φροντι-
στήρια και υπόλοιπες δραστηριότητες, ο 
Δρ Καραγιάννης ανέφερε ότι «δεν υπάρ-
χει ξεκάθαρη εικόνα. Σίγουρα χρειάζεται 
προσοχή. Στα φροντιστήρια, όπου γίνεται 
μάθημα ένας προς ένα, δεν υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα, εκεί που συνυπάρχουν όμως 
παιδιά με διαφορετικές ηλικίες,  εκεί ίσως 
να πρέπει να το σκεφτούμε λίγο. Όταν 
όμως εφαρμόζονται πιστά τα πρωτόκολλα, 
δεν βλέπω γιατί να μην ανοίξουν και τα 
υπόλοιπα. Όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι 
δεν πρέπει να υπάρξει μαζικό άνοιγμα. 
Αν για παράδειγμα ανοίξουν τα σχολεία 
1η Μαρτίου, τότε κάποιες άλλες χαλα-
ρώσεις καλό θα ήταν να γίνουν από τις 
8 Μαρτίου και μετά».

Το διαθεματικό κέντρο ICLAIM 
(Interdisciplinary Centre for 
Law, Alternative and Innovative 

Methods), το οποίο αποτελεί ανεξάρτητο, 
μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που δου-
λεύει σε στενή συνεργασία με τη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, 
ανακοινώνει ότι έχει λάβει το Βραβείο του 
Ευρωπαίου Πολίτη 2020 από το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ). Αποτελεί έναν 
εκ των 30 βραβευθέντων από 25 χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και έναν 
εκ των δύο νικητών στην Κύπρο! 

Την Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 
2021, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου στην Κύπρο ανακοίνωσε τους 
δύο Κύπριους νικητές. Την Καθηγήτρια 
Νομικής, Δρα Stéphanie Laulhé Shaelou, 
ιδρύτρια του ICLAIM, η οποία λαμβάνει 
το βραβείο εκ μέρους του οργανισμού 
για το πρόγραμμα «Κοινωνική Διαμεσο-
λάβηση στην Πράξη», και τον κ. Κώστα 
Βήχα, ο οποίος τιμάται για τη μακροχρόνια 
προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας σε 
όσους την έχουν ανάγκη. Το βραβείο, το 
οποίο έχει συμβολική αξία, έχει στόχο να 
αναγνωρίσει το έργο όσων προωθούν τις 
ευρωπαϊκές αξίες μέσα από τις καθημε-
ρινές τους δραστηριότητες. 

Το πρόγραμμα «Κοινωνική Διαμε-
σολάβηση στην Πράξη» αποτελεί ένα 

από τα μακροπρόθεσμα προγράμματα 
του Οργανισμού, υπό την εποπτεία της 
Καθηγήτριας Δρος Stéphanie Laulhé 
Shaelou. Ευρύτερος στόχος του είναι να 
προωθήσει την κοινωνική διαμεσολάβηση 
ως εργαλείο επίλυσης διαφορών στην 
κυπριακή κοινωνία, αλλά και πέρα από 
αυτήν. Το 2018, μια ομάδα φοιτητών 
Νομικής του Πανεπιστημίου UCLan 
Cyprus ανέλαβαν ως εκπαιδευόμενοι 
στο ICLAIM να συγγράψουν το Εγχει-
ρίδιο Κοινωνικής Διαμεσολάβησης υπό 
την καθοδήγηση και εποπτεία της Δρος 

Νάταλη Αλκιβιάδου. Από τον Ιούλιο του 
2018, το περιεχόμενο του Εγχειριδίου 
και οι γνώσεις του ICLAIM επί του θέ-
ματος έχουν διαδοθεί ευρέως μέσα από 
μια σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων 
που προωθούν τη χρήση της κοινωνικής 
διαμεσολάβησης. Στα εργαστήρια συμ-
μετείχαν εκπαιδευτικοί, αντιπρόσωποι 
Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), 
φοιτητές και επαγγελματίες από τον δη-
μόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η προσέγγιση 
«εκπαίδευση εκπαιδευτών» (train the 
trainers) είχε πρώτα δοκιμαστεί πιλοτικά 

μέσα από εκπαίδευση που διεξήγαγε το 
ICLAIM με την υποστήριξη του Πανε-
πιστημίου UCLan Cyprus και χρημα-
τοδότηση από το University of Central 
Lancashire Institute of Citizenship, 
Society and Change (UCLan ICSC). Την 
εκπαίδευση αυτή ακολούθησαν μια σειρά 
από εργαστήρια με τον τίτλο «Κοινωνική 
Διαμεσολάβηση στην Πράξη», που διεξή-
γαγε την περίοδο 2019-2020 το ICLAIM 
με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου 
UCLan Cyprus και χρηματική στήριξη 
από τη Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία στη 
Λευκωσία. Στα εργαστήρια αυτά συμ-
μετείχαν οι εκπαιδεύτριες του ICLAIM 
στην Κοινωνική Διαμεσολάβηση, Δρ 
Κατερίνα Αντωνίου και κ. Νάντια Κορ-
νιώτη, με εισηγήσεις από τη Δρα Pinar 
Zubaroğlu-Ioannides και υποστήριξη 
από μέλη των συμμετεχόντων ομάδων 
και φοιτητές του Πανεπιστημίου. Όλα τα 
εργαστήρια ενθάρρυναν τη συμμετοχή ατό-
μων από όλες τις κοινότητες της Κύπρου, 
διαφορετικού επαγγελματικού ή άλλου 
υποβάθρου. Τα εργαστήρια οδήγησαν 
στη δημιουργία του Δικτύου Κοινωνι-
κών Διαμεσολαβητών (Social Mediators 
Network) τον Σεπτέμβριο του 2020. Εν 
μέσω της πανδημίας, το πρόγραμμα «Κοι-
νωνική Διαμεσολάβηση στην Πράξη» 
ανταποκρίθηκε άμεσα στη νέα πραγμα-

Η Δρ Stéphanie 
Laulhé Shaelou, 

ιδρύτρια του 
ICLAIM, είναι 
η μία εκ των 
δύο Κύπριων 
νικητών του 
βραβείου, 
η οποία το 

λαμβάνει εκ 
μέρους του 

οργανισμού για 
το πρόγραμμα 
«Κοινωνική 

Διαμεσολάβηση 
στην Πράξη» 
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Το ICLAIM έλαβε το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη 2020
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

τικότητα, προσφέροντας την ευκαιρία για 
συλλογικό και ενεργό προβληματισμό 
σχετικά με τον αντίκτυπο του COVID-19 
στις κοινότητες της Κύπρου και τον ρόλο 
που θα μπορούσε να διαδραματίσει η 
κοινωνική διαμεσολάβηση ως προς τα 
νέα δεδομένα. Ως εκ τούτου, το Βραβείο 
αναγνωρίζει την ενεργό πολιτότητα σχε-
δόν 100 ατόμων απ’ όλην την Κύπρο 
και πέρα από αυτήν, όπως επίσης και 
την εμπιστοσύνη όλων των συντελεστών 
που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Το ICLAIM 
ευχαριστεί όλους για τη συνδρομή τους. 

Το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη του 
προγράμματος είναι το επικείμενο εργα-
στήριο που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη 
Φεβρουαρίου, ως μέρος του νέου προγράμ-
ματος «Κοινωνική Διαμεσολάβηση για 
Κοινωνικές Μεταβάσεις». Το εργαστήριο 
θα υλοποιήσει το ICLAIM με τη στήρι-
ξη του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus 
και την επιχορήγηση του University of 
Central Lancashire Centre for Sustainable 
Transitions (UCLan CST). Το εργαστή-
ρι αυτό θα πραγματοποιηθεί στις 26-27 
Φεβρουαρίου 2021. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθεί-
τε τη σελίδα www.social-mediation.org 
ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω 
της ηλ. διεύθυνσης social-mediation@
iclaimcentre.org. 

Μετά τις Βουλευτικές οι Παγκύπριες



ΘΑ ΚΟΣΤΊΣΕΊ €700.000 
Η ΜΟΝΊΜΗ ΕΠΊΔΊΟΡ-
ΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
- ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΒΔΟΜΑ-
ΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΊ 
ΣΥΜΒΟΛΑΊΑ, ΑΝ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΊΣ 

Οδεύει προς οριστική επίλυση το 
πρόβλημα του δρόμου στη Γιόλου
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Σ
οβαρές αντιδράσεις υπάρ-
χουν ξανά τον τελευταίο 
καιρό στην κοινότητα Γιό-
λου και τις γύρω περιοχές 
για το θέμα του δρόμου 
πριν από την είσοδο του 
χωριού, με κατεύθυνση 

από την Πάφο προς την Πόλη Χρυσο-
χούς, ο οποίος «έσκασε» πρώτη φορά τον 
Απρίλιο του 2019 και πέρυσι, αρχές του 
2020, υποχώρησε εξολοκλήρου, με απο-
τέλεσμα να υπάρχει μικρή εκτροπή για τα 
διερχόμενα οχήματα για μεγάλο χρονικό 
διάστημα μέχρι και σήμερα. Να σημειωθεί 
ότι τα τελευταία χρόνια το συγκεκριμένο 
σημείο υποχώρησε τρεις φορές συνολικά, 
αναγκάζοντας το Υπουργείο Συγκοινωνιών 
και Έργων να αναζητήσει οριστική επίλυ-
ση του προβλήματος και όχι προσωρινή, 
όπως έγινε στο παρελθόν.

Για το πρόβλημα το οποίο προέκυψε 
υπήρξε και εκδήλωση διαμαρτυρίας των 
κατοίκων δυο φορές, ενώ επιτόπου βρέθηκε 
πέρυσι τον Γενάρη, για να διαπιστώσει 
ιδίοις όμμασι το πρόβλημα, και ο ίδιος ο 
Υπουργός, Γιάννης Καρούσος.

Αν και από τότε πέρασαν 13 ολόκληροι 
μήνες, φαίνεται ότι οι επόμενες ημέρες είναι 
καθοριστικές για την εξέλιξη του θέματος και 
πλέον τα πράγματα οδεύουν προς επίλυση.  
Στο διάστημα που μεσολάβησε χρειάστηκε 
να γίνουν δυο μελέτες από το Τμήμα Γεω-
λογικής Επισκόπησης, ενώ καθυστέρηση 
υπήρξε και για περίοδο ενάμιση περίπου 
μήνα μέχρι να προστεθεί το κόστος επί-
λυσης στον προϋπολογισμό του Υπουρ-

γείου. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, 
υπολογίζεται ότι το έργο αποκατάστασης 
θα αγγίξει τις €700.000.

Την επόμενη εβδομάδα
πέφτουν οι υπογραφές 

Μετά τις αντιδράσεις αλλά και τη δυσφο-
ρία που παρατηρήθηκε τον τελευταίο καιρό, 
κυρίως μετά και τις έντονες βροχοπτώσεις 
που προηγήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, 
ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών 
& Έργων, Γιάννης Καρούσος, με παρέμ-
βασή του στην τηλεόραση ΣΙΓΜΑ και την 
εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», διαβεβαίωσε 
ότι όλα πήραν τον δρόμο τους και μετά 
από μερικές ημέρες αναμένεται η υπο-
γραφή των συμβολαίων για να αρχίσει η 

υλοποίηση του έργου. 
«Μόλις έγινε η κατάρρευση εκεί», είπε, 

«ανταποκριθήκαμε άμεσα και δώσαμε μια 
εναλλακτική λύση, ούτως ώστε να δοθεί 
στην κυκλοφορία το οδικό δίκτυο και άμε-
σα αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στις 
μελέτες που έπρεπε να κάνουμε, ούτως 
ώστε να δώσουμε μια μόνιμη λύση για-
τί δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει 
πρόβλημα στον συγκεκριμένο δρόμο και 
στο συγκεκριμένο σημείο». 

Για να προχωρήσει το Τμήμα Δημοσίων 
Έργων και να δώσει μια μόνιμη λύση για 
να μην παρουσιαστεί το πρόβλημα και 
στο μέλλον, συμπλήρωσε ο κ. Καρούσος, 
έπρεπε να γίνουν κάποιες μελέτες από το 
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. «Έγιναν 

δηλαδή γεωτρήσεις, διερευνήθηκαν οι 
συνθήκες στο υπέδαφος για να βεβαιω-
θούμε ότι θα έχουμε οριστική επίλυση 
του προβλήματος και δεν θα ξαναπαρου-
σιαζόταν. Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκό-
πησης έκανε μια μελέτη, δεν έμεινε όμως 
ευχαριστημένο με τα αποτελέσματα και 
έκανε και δεύτερη, η οποία παραδόθηκε 
τον Νοέμβριο. Επομένως, εμείς μετά από 
αυτό»,  ανέφερε ο Υπουργός Μεταφορών, 
Επικοινωνιών & Έργων, «τον Νοέμβριο 
ετοιμάσαμε τη μελέτη μας για το πώς θα 
προχωρήσουμε με το συγκεκριμένο σημείο 
και ακολούθως προκηρύξαμε το έργο. Το 
συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό 
€700 χιλιάδες, δεν πρόκειται για «ππα-
τσιάρισμα», όπως λέμε στα κυπριακά». 

Την ίδια στιγμή ο κ. Καρούσος παρα-
δέχθηκε ότι, πέρα από τη χρονοτριβή για 
την επαναληπτική γεωλογική μελέτη που 
χρειάστηκε, η όλη διαδικασία καθυστέ-
ρησε ακόμη ένα-ενάμιση μήνα λόγω του 
γεγονότος ότι δεν υπήρχε προϋπολογισμός 
και το Υπουργείο δεν μπορούσε να ενη-
μερώσει τους επιτυχόντες προσφοροδότες 
ότι η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει 
και να υπογραφούν τα σχετικά συμβόλαια 
επιδιόρθωσης του δρόμου.

Ταυτόχρονα, κατέληξε ο Γιάννης Κα-
ρούσος, «δόθηκε και στους υπόλοιπους 
προσφοροδότες, όπως ορίζει ο Νόμος, 
διορία 15 ημερών, για να κάνουν προσφυγή 
στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, 
αν επιθυμούν. Αν δεν υπάρξει οποια-
δήποτε προσφυγή», είπε, «την επόμενη 
εβδομάδα ελπίζω ότι θα υπογράψουμε 
και τη συμφωνία για το έργο. Επομένως 
το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανταποκρί-
θηκε άμεσα για το σημείο εκείνο, έκανε 
όλες τις μελέτες. Μπορούσαμε να πάμε 
να κάνουμε μια προσωρινή λύση, αλλά 
μετά από μια ή δυο εβδομάδες θα είχαμε 
το ίδιο αποτέλεσμα», ανέφερε. 

Τέλος, ο Υπουργός εξέφρασε και την 
κατανόησή του για τον προβληματισμό 
και την ταλαιπωρία που υφίστανται οι κά-
τοικοι της περιοχής, αφού ήδη πέρασε 
ένας χρόνος από την τελευταία εμφάνιση 
του προβλήματος, όμως επανέλαβε πως 
έπρεπε να γίνουν όλες οι απαιτούμενες 
μελέτες για να προσφερθεί μια οριστική 
και μόνιμη λύση και όχι μια πρόχειρη, 
που θα παρουσιαζόταν ξανά στο μέλλον.  

ΜΑΡΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
info@pafospress.com
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Οι κοινότητες του Ακάμα βρίσκονται 
στον αναπνευστήρα 

Τ
η χαριστική βολή στην 
ήδη παραπαίουσα οικο-
νομία της περιοχής του 
Ακάμα απειλεί να δώσει 
η πανδημία του κορω-
νοϊού, προειδοποιούν 
εκπρόσωποι της Κοινο-

τικής Δράσης Ακάμα, υπενθυμίζοντας γι’ 
άλλη μια φορά τη δυσχερή θέση αλλά και 
την κοινωνική απομόνωση στην οποία 
βρίσκονται οι κοινότητες του Ακάμα εδώ 
και πολλά χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με την 
καθημερινότητα να ρυθμίζεται διαρκώς 
από διατάγματα που στόχο έχουν τον κατ’ 
οίκον περιορισμό και την κοινωνική απο-
στασιοποίηση, οι κάτοικοι των κοινοτήτων 
του Ακάμα ένιωσαν ακόμη πιο βαθιά στο 
πετσί τους την απομόνωση και την περι-
θωριοποίηση. «Το κλείσιμο επιχειρήσε-
ων και σχολείων, οι άδειοι δρόμοι, δεν 
είναι καινούριο φαινόμενο στην περιοχή 
μας. Εδώ και δεκαετίες παρακολουθού-
με οικογενειακές επιχειρήσεις να βάζουν 
οριστικά λουκέτο η μία μετά την άλλη, τα 
σχολεία να κλείνουν το ένα μετά το άλλο, 
και τον κόσμο του Ακάμα να εγκαταλείπει 
την περιοχή για βιοποριστικούς λόγους. 
Ενδεικτικά να αναφέρω ότι, το μοναδι-
κό καφενείο που λειτουργούσε στο Νέο 
Χωριό, έβαλε λουκέτο τον προηγούμενο 
Ιανουάριο. Ωστόσο, τα παρατεταμένα μέ-
τρα κοινωνικής αποστασιοποίησης έχουν 
σαφώς εντείνει την εικόνα ερήμωσης των 
κοινοτήτων, ενώ έχουν επιβαρύνει την 
ήδη εύθραυστη οικονομική κατάστασή 
τους», ανέδειξε ο κοινοτάρχης του Νέου 
Χωριού, Ανδρέας Χριστοδούλου. 

Όπως πρόσθεσε ο κ. Χριστοδούλου, 
«η πανδημία, μεταξύ άλλων, έχει στερή-
σει από τους κατοίκους των κοινοτήτων 
του Ακάμα, που στην πλειοψηφία τους 
είναι ηλικιωμένοι, τον μοναδικό τρόπο 
κοινωνικοποίησής τους, αφού τα λιγοστά 
καφενεία στην περιοχή είναι κλειστά. Οι 
άνθρωποι του Ακάμα βρίσκονται  σε μα-
ρασμό. Αν δεν ληφθούν μέτρα, φοβάμαι 
ότι αυτή η εικόνα θα είναι το μέλλον των 
κοινοτήτων μας». 

Ο κοινοτάρχης της Ίνειας, Γιάγκος 
Τσίβικος, αναφερόμενος στο οικονομικό 
αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι κοινό-
τητες, επεσήμανε ότι η τοπική οικονομία 
βασίζεται στη γεωργοκτηνοτροφία, ενώ 
οι υπόλοιπες θέσεις εργασίας αφορούν 
τον τουριστικό τομέα, ο οποίος είναι από 
τους πρώτους που έχουν πληγεί από την 
πανδημία. «Επιπλέον, οι λιγοστές οικογε-
νειακές επιχειρήσεις που παλεύουν εδώ 

και χρόνια να κρατηθούν στη ζωή, όπως 
τα καφενεία και κάποιες οικογενειακές 
ταβέρνες, βρίσκονται αντιμέτωπες γι’ 
άλλη μια φορά με έναν δύσκολο αγώνα 
επιβίωσης», πρόσθεσε.

Το δημογραφικό και 
πληθυσμιακό πρόβλημα

Όπως ανέδειξαν οι κοινοτάρχες, τα κυρι-
ότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
κοινότητες του Ακάμα είναι η κοινωνικο-οι-
κονομική περιθωριοποίηση και η αστυφιλία, 
η οποία εντείνει ολοένα και περισσότερο το 
δημογραφικό και πληθυσμιακό πρόβλημα 
που ταλανίζει την περιοχή του Ακάμα εδώ 
και τρεις δεκαετίες. 

Η τελευταία απογραφή πληθυσμού, η 
οποία διενεργήθηκε το 2011, κατέγραψε 
μείωση στον ε/κ πληθυσμό της περιοχής 
της τάξεως του 41%, αφού οι κάτοικοι 
των επτά κοινοτήτων του Ακάμα μειώ-
θηκαν στους 1.498, από τους 2.527 που 
ήταν κατά την απογραφή του 1976. «Δεν 
έχουμε καμιάν αμφιβολία ότι η επόμενη 
απογραφή πληθυσμού θα καταγράψει 
ακόμη πιο ανησυχητικά αποτελέσμα-
τα. Όσοι γεννιούνται στην περιοχή μας 
έχουν ως δεδομένο ότι με την ενηλικί-
ωσή τους θα εγκαταλείψουν τα χωριά 
τους. Αυτή η απόφαση δεν είναι επιλογή 
τους, αλλά λύση ανάγκης. Οι λιγοστές 
θέσεις εργασίας και η υποβαθμισμένη 
ποιότητα ζωής στην περιοχή δεν τους 
αφήνουν άλλα περιθώρια», επεσήμανε ο 
κ. Χριστοδούλου, τονίζοντας ότι ο νεαρός 
πληθυσμός της περιοχής έχει μειωθεί 
δραματικά και ο εναπομείνας πληθυσμός 

γερνά και αργοπεθαίνει.
Το δημογραφικό πρόβλημα που αντι-

μετωπίζουν οι κοινότητες αντανακλάται 
και στον αριθμό των σχολείων που υπάρ-
χουν στην περιοχή. Χαρακτηριστικά, ο 
δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτης 
Παπαχριστοφή, ανέφερε ότι ο αριθμός 
των μαθητών έχει μειωθεί κατά τα 2/3, 
σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών που 
φοιτούσαν στα σχολεία της περιφέρειας 
της Πόλης Χρυσοχούς και του Ακάμα 
πριν από 30 χρόνια και, ως αποτέλεσμα, 
περίπου 15 σχολεία έχουν κλείσει. 

Οι «εγκλωβισμένες»
περιουσίες

Η υποβάθμιση των κοινοτήτων, σύμφω-
να με τις τοπικές Αρχές, εντείνεται και από 
την αδυναμία των εκάστοτε κυβερνήσεων 
να επιλύσουν μιαν από τις μεγαλύτερες 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι 
της περιοχής, που είναι η καταπάτηση 
του δικαιώματος που έχουν στην εκμε-
τάλλευση των περιουσιών τους, οι οποίες 
βρίσκονται «εγκλωβισμένες» εδώ και 30 
περίπου χρόνια στον Ακάμα. 

Με τη Δήλωση Πολιτικής το 1989, 
μεγάλες περιοχές του Ακάμα και τεράστιος 
αριθμός ιδιωτικών περιουσιών καθορί-
στηκαν με τον πολεοδομικό χαρακτηρισμό 
Προστασία της Φύσης και με μηδενικό 
συντελεστή δόμησης, εντός των οποίων 
απαγορεύτηκε η οποιαδήποτε ανάπτυξη. 
Η επιβολή των μηδενικών συντελεστών 
και αργότερα η ένταξή τους στο Δίκτυο 
Natura 2000, είχαν ως αποτέλεσμα να 
μηδενιστεί η αξία των ιδιωτικών κτημάτων 

και να σταθεί αδύνατη η οποιαδήποτε 
εκμετάλλευσή τους για κάλυψη των ανα-
γκών των ιδιοκτητών και των παιδιών 
τους. «Από τότε μέχρι σήμερα, το Κράτος 
δεν έδωσε καμία αποζημίωση στους κα-
τοίκους της περιοχής, ούτε έλαβε μέτρα 
για να αντισταθμίσει τη δέσμευση των 
περιουσιών, ούτε πρόσφερε επιπλέον 
κίνητρα για να προωθηθεί η ανάπτυξη 
στην περιοχή μας. Είναι αδιανόητο σε 
μια δημοκρατική χώρα, εν έτει 2021, 
να στερούμαστε ένα βασικό ανθρώπινο 
δικαίωμά μας», τόνισε ο κοινοτάρχης της 
Ίνειας, Γιάγκος Τσίβικος. 

Από πλευράς του, ο κοινοτάρχης του 
Νέου Χωριού, Αντρέας Χριστοδούλου, 
ανέφερε ότι όσο το πρόβλημα των ιδιω-
τικών περιουσιών του Ακάμα παραμένει 
άλυτο, οι κοινότητες, και μαζί η πολιτιστική 
κληρονομιά της περιοχής, οδηγούνται με 
μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό. 

Μόνη διέξοδος 
το Τοπικό Σχέδιο

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της 
Κοινοτικής Δράσης Ακάμα, ο μόνος τρό-
πος για να αναζωογονηθούν οι κοινότητες 
είναι η ολοκλήρωση του Τοπικού Σχε-
δίου για τον Ακάμα, και η περίληψη σε 
αυτό, προνοιών που να ευνοούν μια ήπια 
αειφόρο ανάπτυξη, με σεβασμό προς το 
περιβάλλον.

«Η ανακοίνωση του Τοπικού Σχεδίου 
αναβάλλεται συνεχώς. Η τελευταία υπό-
σχεση που μας έδωσε η Κυβέρνηση ήταν 
ότι το Σχέδιο θα παρουσιαστεί την άνοιξη 
του 2021. Ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι και 
η τελευταία. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις 
πρωτοφανείς συνθήκες και τις δυσκολίες 
που δημιούργησε η πανδημία, ωστόσο, 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα χωριά του 
Ακάμα βρίσκονται στον αναπνευστήρα», 
τόνισαν οι κοινοτάρχες.

Όσον αφορά τη μορφή της ανάπτυξης 
που θα πρέπει να προωθηθεί στην περιοχή, 
ώστε να δημιουργηθούν μακροπρόθε-
σμα συνθήκες ευημερίες, ανέφεραν ότι 
είναι απαραίτητο να προωθηθεί μια ήπια 
ανάπτυξη, η οποία θα είναι προσεκτικά 
σχεδιασμένη ώστε να μην επηρεάσει την 
προικισμένη φύση του Ακάμα, αλλά και 
μικρές αναπτύξεις στο παραλιακό μέτω-
πο, οι οποίες θα πρέπει να συνδεθούν με 
την κατασκευή ενός μοντέρνου οδικού 
δικτύου στην περιοχή, με πρώτο βήμα την 
κατασκευή του δρόμου Πάφου - Πόλης. 

Η διασύνδεση των κοινοτήτων με τις 
παραλίες και το Εθνικό Δασικό Πάρκο 
είναι ο μόνος τρόπος για να επανέλθουν 
σε τροχιά ευημερίας», επεσήμαναν οι 
κοινοτάρχες. «Ιδιαίτερα για τις απο-
μακρυσμένες κοινότητες, η ανάπτυξη 
του πυρήνα τους είναι αδύνατον να 
επιτευχθεί χωρίς τη διασύνδεσή τους 
με παραλιακή ανάπτυξη ή και με κά-
ποια μεγάλη ανάπτυξη στην ευρύτερη 
περιοχή, στη βάση μελετών και εκτιμή-
σεων των περιβαλλοντικών κινδύνων, 
η οποία θα δημιουργήσει πραγματικές 
προοπτικές για την περιοχή, όπως νέες 
θέσεις εργασίας». 

Ο Τραϊανός γεννήθηκε στις 18 Σε-
πτεμβρίου 53 και πέθανε στις 8 
Αυγούστου 117. Ήταν από τον 

Ιανουάριο του 98 μέχρι το 117 Ρωμαίος 
Αυτοκράτορας. Το πραγματικό όνομά του 
ήταν Μάρκος Ούλπιος Τραϊανός, αλλά ως 
Αυτοκράτορας έλαβε το όνομα Imperator 
Caesar Nerva Traianus Augustus.

Ο Τραϊανός ήταν ο πρώτος Ρωμαίος 
ηγεμόνας που καταγόταν από μια επαρχία. 
Θεωρείται στην παραδοσιακή ιστοριο-
γραφία της Συγκλήτου ως ο καλύτερος 
Ρωμαίος ηγεμόνας. Μετά τις διώξεις και 
τις εκτελέσεις Ρωμαίων συγκλητικών που 
χαρακτήριζαν τους τελευταίους χρόνους της 
βασιλείας του Δομιτιανού και το τέλος της 
Δυναστείας των Φλαβίων, θεμελιώθηκε από 

τον προκάτοχό του Νέρβα και περισσότερο 
από τον ίδιο τον Τραϊανό το σύστημα της 
αυτοκρατορικής υιοθεσίας. Η κατάκτηση 
της Αρμενίας, της Μεσοποταμίας και προ 
πάντων της Δακίας επέφερε τη μέγιστη 
επέκταση της Αυτοκρατορίας κατά την 
εποχή του. Στην εσωτερική του πολιτική 
ο Τραϊανός προσπάθησε να ενισχύσει την 
Ιταλία με οικοδομικά και κοινωνικά έργα 
και στόχευε στην επέκταση του εκρωμα-
ϊσμού στις επαρχίες της Αυτοκρατορίας.

Ο Τραϊανός ανήκε στους απογόνους 
μιας ομάδας αποίκων, οι οποίοι το 206 π.Χ. 
είχαν εγκατασταθεί στα νότια της Ιβηρικής 
χερσονήσου, στην ιταλική της επαρχίας 
Χισπάνια από τον Σκιπίωνα τον Αφρικανό. 
Οι πρόγονοί του κατάγονταν αρχικά από το 

Τύδερτα στην Ούμπρια. Ο Τραϊανός πρέπει 
να ήταν Ρωμαίος πολίτης ως ιθαγενής της 
νότιας Ισπανίας, αφού ο ομώνυμος πατέρας 
του βρισκόταν όταν γεννήθηκε ο γιος του 

στην αρχή της συγκλητικής του θητείας, 
κάτι που η προέλευση από την ιταλική 
θα απέκλειε. Ο πατέρας του μάλλον είχε 
καταφέρει την εποχή του Κλαυδίου να γί-

νει ένα από τα πρώτα μέλη της Ρωμαϊκής 
Γερουσίας που δεν είχε ιταλική καταγωγή. 

Το 116 ο Τραϊανός έφτασε στον Περσικό 
Κόλπο. Ουδείς Ρωμαίος ηγεμόνας έφτασε 
ποτέ άλλοτε τόσο ανατολικά και κανείς 
μετά τον Οκταβιανό Αύγουστο δεν είχε 
προσθέσει τόση έκταση στην Αυτοκρατορία. 
Ήδη το 106 ο κυβερνήτης της Συρίας, 
Αύλος Κορνήλιος Πάλμας Φροντονια-
νός, κατέκτησε τους Ναβαταίους. Αυτή η 
έκταση ακολούθως έγινε η νέα επαρχία 
Αραβία Πετραία. Κατά τα επόμενα έτη η 
Αρμενία και η Μεσοποταμία έγιναν και-
νούργιες επαρχίες του ρωμαϊκού κράτους. 
Μια ακόμη νέα επαρχία, η Ασσυρία, την 
οποία επίσης πρέπει να δημιούργησε ο 
Τραϊανός, επιβεβαιώνεται για πρώτη φορά 

από πηγές της Ύστερης Αρχαιότητας. Αυτός 
είναι ο λόγος που η χωρική τοποθέτηση 
και η πιθανή έκτασή της αμφισβητούνται 
αρκετά από τους ερευνητές ή ακόμα και 
η ύπαρξή της θεωρείται αβέβαιη.

Με την επεκτατική του πολιτική ο 
Τραϊανός παραμέλησε τη συμβουλή 
του Αυγούστου να διατηρούνται τα σύ-
νορα όπως ήταν. Ο λόγος αυτής της συμ-
βουλής ήταν η πρόβλεψη οικονομικών 
προβλημάτων σε περίπτωση περαιτέρω 
κατακτήσεων. Νομίσματα του Τραϊανού 
κυκλοφόρησαν και στην Κύπρο με τον 
τύπο Κοινόν Κυπρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 

www.artaeri.com.
Μακαρίου 71, Λ/σία

Τραϊανός
ART AERI
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΉ ΔΡΆΣΉ ΆΚΆΜΆ: Ή 
ΠΆΝΔΉΜΙΆ ΕΠΙΒΆΡΥΝΕ ΤΉ ΔΥ-
ΣΧΕΡΉ ΘΕΣΉ ΣΤΉΝ ΟΠΟΙΆ ΒΡΙ-
ΣΚΟΝΤΆΙ ΟΙ ΆΠΟΜΆΚΡΥΣΜΕΝΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΉΤΕΣ ΤΟΥ ΆΚΆΜΆ

21.02.2021

Ανδρέας 
Χριστοδούλου: 
«Οι άνθρωποι 

του Ακάμα 
βρίσκονται σε 

μαρασμό. Αν δεν 
ληφθούν μέτρα, 

φοβάμαι ότι αυτή 
η εικόνα θα είναι 
το μέλλον των 

κοινοτήτων μας» 

Γιάγκος Τσίβικος: 
«Οι λιγοστές 

οικογενειακές 
επιχειρήσεις, 

όπως καφενεία 
και ταβέρνες, 
βρίσκονται 

αντιμέτωπες 
γι’ άλλη μια 

φορά με έναν 
δύσκολο αγώνα 

επιβίωσης»



Πριν από λίγες ημέρες η Εθνική 
Αρχή Στοιχημάτων εγκαινίασε τη νέα 
εκστρατεία της για το Ασφαλές Παι-
χνίδι. Μιλήστε μας λίγο γι’ αυτήν την 
προσπάθεια. Ποιοι είναι οι στόχοι της 
και τι περιλαμβάνει;  

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων προχώ-
ρησε στην έναρξη νέας ενημερωτικής εκ-
στρατείας, η οποία εντείνει την προσπάθειά 
της για ενημέρωση και ευαισθητοποίη-
ση του κοινού σχετικά με τις αρνητικές 
συνέπειες που ενδέχεται να επιφέρει η 
υπέρμετρη ενασχόληση με το στοίχημα 
και τα τυχερά παιχνίδια. Μακροπρόθεσμο 
στόχο της εκστρατείας αποτελεί η καλλι-
έργεια υπεύθυνης νοοτροπίας και σωστής 
αντίληψης απέναντι στα τυχερά παιχνίδια. 
Παράλληλος στόχος είναι η θωράκιση 
του κοινού και η πρόληψη εξαρτητικών 
συμπεριφορών με την εν λόγω δραστη-
ριότητα. Στόχοι που συγκαταλέγονται 
και στο Σχέδιο Δράσης της Αρχής για 
το Ασφαλές Παιχνίδι, το οποίο αποσκοπεί  
εν ολίγοις στην εκπαίδευση και ενημέ-
ρωση της κοινωνίας, στη διασφάλιση της 
ασφαλούς ενασχόλησης με το στοίχημα 
και τα τυχερά παιχνίδια, στην πρόληψη και 
καταπολέμηση της διαταραχής τυχερών 
παιχνιδιών, καθώς επίσης στην προστα-
σία των νεαρών ατόμων και ευάλωτων 
ομάδων του πληθυσμού. Η εκστρατεία 
σηματοδοτεί την έναρξη μίας σειράς από 
δράσεις που θα εξελιχθούν κατά τη διάρκεια 
του έτους προς αυτήν την κατεύθυνση, με 
την εμπλοκή και κινητοποίηση όλων των 
μερών της κοινωνίας και των αρμόδιων 
φορέων. Η προστασία των παικτών και 
η πρόληψη της εξάρτησης στα τυχερά 
παιχνίδια  βρίσκονται στο επίκεντρο των 
δραστηριοτήτων μας, αφού στόχος μας 
είναι να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
του τομέα και την ελαχιστοποίηση οποιων-
δήποτε αρνητικών συνεπειών. 

Ποια είναι η κεντρική ιδέα της εκ-
στρατείας;

Κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας είναι 
το «Σκέψου το παιχνίδι, παίξε με ασφάλεια». 
Σκοπός είναι να προβληματίσει τον δέκτη 
του μηνύματος και να του θέσει κάποια 
διλήμματα που προκύπτουν αναπόφευ-
κτα από την ενασχόληση με το στοίχημα. 
Μέσα από τα διλήμματα, το άτομο καλείται 
να σκεφτεί τι θέλει να σημαίνει το τυχερό 
παιχνίδι γι’ αυτόν, ποια είναι η διαχωρι-
στική γραμμή ανάμεσα στην κοινωνική 

με την προβληματική ενασχόληση, πού 
βρίσκονται τα όρια ανάμεσα στη νομιμό-
τητα και την παρανομία, τη διασκέδαση 
και την εξάρτηση, τον ενθουσιασμό και 
την απογοήτευση. Μέσα από τα διάφορα 
μηνύματα της εκστρατείας, το άτομο θα 
ενημερωθεί για το πώς η συμμετοχή στα 
τυχερά παιχνίδια μπορεί να είναι ασφα-
λής, καθώς επίσης για τους κινδύνους 
που ελλοχεύουν από την προβληματική 
ενασχόληση. Περισσότερες πληροφορίες 
για την εκστρατεία μπορεί να βρει κανείς 
στο micrositewww.safergambling.gov.cy/
dilemmas2.0/. 

Μπορείτε να μας αναφέρετε ένα 
παράδειγμα από τις δράσεις που θα 
ακολουθήσουν εντός του 2021 για την 
προστασία των παικτών; 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής επιδίωξής 
της για ενίσχυση της προστασίας των παι-
κτών, των νεαρών ατόμων και ευάλωτων 
ομάδων, καθώς και του ευρύτερου κοινω-
νικού συνόλου, η Αρχή θα προχωρήσει το 
επόμενο διάστημα στη λειτουργία Εθνικής 
Πλατφόρμας Αυτοαποκλεισμού παικτών, 
στη δημιουργία προτύπου εφαρμογής 
πρακτικών Ασφαλούς Παιχνιδιού για τις 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχήμα-
τος και στην εφαρμογή των Κανονισμών 
Προστασίας των παικτών, νεαρών ατόμων 
και παθολογικών παικτών.

Πείτε μας λίγα λόγια για την Εθνική 
Πλατφόρμα Αυτοαποκλεισμού παικτών. 
Πώς θα λειτουργεί; Με ποιο τρόπο ο παί-
κτης θα μπορεί να αποκλείσει τον εαυτό 
του από τη στοιχηματική δραστηριότητα; 

Η Εθνική Πλατφόρμα Αυτοαποκλει-
σμού παικτών, η οποία προβλέπεται στον 
στρατηγικό μας σχεδιασμό και στους Κα-
νονισμούς Προστασίας Παικτών, Νεαρών 
Ατόμων και Παθολογικών Παικτών που 
τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση τον 
Ιούλιο 2020, αναμένεται να υλοποιηθεί 
το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 
Η πλατφόρμα έχει υιοθετηθεί επιτυχώς 
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με τη 
λειτουργία της πλατφόρμας, ο παίκτης που 
κατανοεί ότι έχει καταστεί προβληματική 
η ενασχόλησή του με το στοίχημα και 
επιθυμεί να αυτοεξαιρεθεί από τη διαδι-
κτυακή στοιχηματική δραστηριότητα, είτε 
για καθορισμένο χρονικό διάστημα είτε 
επ’ αόριστον, θα έχει τη δυνατότητα μέσα 
από την εγγραφή του στην πλατφόρμα 
να αποκλειστεί απ’ όλους τους παρόχους 

Η 
Εθνική Αρχή Στοι-
χημάτων εγκαινίασε 
πρόσφατα νέα ενη-
μερωτική εκστρατεία, 
η οποία αποσκοπεί 
στην καλλιέργεια νο-
οτροπίας υπεύθυνου 

και ασφαλούς παιχνιδιού και εντάσσεται 
στις στρατηγικές επιδιώξεις της Αρχής για 
ενίσχυση της προστασίας των παικτών 
και της κοινωνίας ευρύτερα. Η Χριστίνα 
Χριστοφόρου, Υπεύθυνη Επιχειρησιακής 
Ανάπτυξης και Κοινωνικής Ευθύνης της 
Αρχής, αναλύει σε συνέντευξή της στη «Ση-
μερινή» την κεντρική ιδέα και τους στόχους 
της εκστρατείας, η οποία σηματοδοτεί την 
έναρξη μιας σειράς δράσεων προς την 
κατεύθυνση της καλλιέργειας νοοτροπίας 
ασφαλούς συμμετοχής στο στοίχημα και 
τα τυχερά παιχνίδια, όπως η επικείμενη 
λειτουργία της Εθνικής Πλατφόρμας Αυτο-
αποκλεισμού, καθώς και η εφαρμογή του 
προτύπου ασφαλούς παιχνιδιού. Μεγάλο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η Πλατφόρμα 
Αυτοαποκλεισμού, η οποία αναμένεται να 
υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα και μέσω αυτής ο παίκτης που 
κατανοεί ότι έχει καταστεί προβληματική 
η ενασχόλησή του με το στοίχημα, θα έχει 
τη δυνατότητα μέσα από την εγγραφή του 
στην πλατφόρμα, να αποκλειστεί απ’ όλους 
τους παρόχους διαδικτυακών στοιχηματικών 
υπηρεσιών είτε για καθορισμένο χρονικό 
διάστημα είτε επ’ αόριστον. 

Χριστίνα 
Χριστοφόρου:

«Στόχο της νέας 
ενημερωτικής 
εκστρατείας 

της Αρχής για 
το Ασφαλές 

Παιχνίδι αποτελεί 
η καλλιέργεια 

υπεύθυνης 
νοοτροπίας και 

σωστής αντίληψης 
απέναντι στα τυχερά 

παιχνίδια»

Μέσω της 
Πλατφόρμας 

Αυτοαποκλεισμού, 
οι «προβληματικοί» 
παίκτες θα μπορούν 
με την εγγραφή τους 
να αποκλείονται απ’ 
όλους τους παρόχους 

διαδικτυακών 
στοιχηματικών 

υπηρεσιών είτε για 
καθορισμένο χρονικό 

διάστημα είτε επ’ 
αόριστον
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Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑ-
ΤΩΝ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟ-
ΡΟΥ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΝΕΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΜΙΛΑ ΣΤΗ «Σ» ΓΙΑ 
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙ-
ΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΥΤΟ-
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ-
ΚΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

διαδικτυακών στοιχηματικών υπηρεσιών. 
Ο αποκλεισμός θα γίνεται σε οριζόντια 
βάση, δηλαδή το άτομο που θα εγγράφεται 
στην Πλατφόρμα δεν θα μπορεί να έχει 
πρόσβαση σε καμία απολύτως διαδικτυακή 
στοιχηματική δραστηριότητα. Σκοπός της 
πλατφόρμας αυτοαποκλεισμού είναι να 
λειτουργήσει ως ένα σημαντικό εργαλείο 
προς ενδυνάμωση των παικτών όταν και 
εφόσον αναγνωρίσουν ότι αναπτύσσουν 
προβληματική συμπεριφορά κατά την ενα-
σχόλησή τους με το στοίχημα, ή ακόμη και 
να αποτρέψει δυνητικούς παίκτες από το 
να ασχοληθούν με οποιαδήποτε στοιχη-
ματική δραστηριότητα ή τυχερό παιχνίδι, 
εφόσον δεν το επιθυμούν ή ακόμη και 
σε περιπτώσεις όπου συντρέχουν προ-
βλήματα συννοσηρότητας. 

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε αρ-
κετές διαφημίσεις από στοιχηματικές 
εταιρείες. Υπάρχουν συγκεκριμένες 
πρόνοιες για την προστασία του κοινού 
και των ανηλίκων;

Η Αρχή διατηρεί Κώδικα Πρακτικής 
σχετικά με τη διαφήμιση διεξαγωγής 
στοιχημάτων, ο οποίος αναθεωρήθηκε 
πρόσφατα και έχει ως κύριο στόχο την 
ενίσχυση της προστασίας του κοινού και 
την ελαχιστοποίηση της έκθεσης ανηλί-
κων σε στοιχηματικές διαφημίσεις και 
προωθητικές ενέργειες. Στον Κώδικα 
περιλαμβάνονται πρόνοιες για τη δια-
φύλαξη της προστασίας των παικτών, το 
περιεχόμενο, την ηλικιακή στοχοποίηση, 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και 
για την απαγόρευση χορηγίας προϊόντων 
και υπηρεσιών που ενδεχομένως να απευ-
θύνονται σε παιδιά. Σκοπός μας είναι η 
διαφύλαξη των δικαιωμάτων των κατα-
ναλωτών και ο περιορισμός της έκθεσης 
ευάλωτων ομάδων και νεαρών ατόμων 
σε στοιχηματικές διαφημίσεις.

Από το 2018 η Εθνική Αρχή Στοι-
χημάτων διοργανώνει την Εβδομάδα 
Ασφαλούς Παιχνιδιού. Στοχεύετε και 
στη φετινή διοργάνωση και ποια είναι 
τα μέχρι τώρα συμπεράσματα;

Η Αρχή, από το 2018, διοργανώνει 
κάθε χρόνο ανελλιπώς την Εβδομάδα 
Ασφαλούς Παιχνιδιού, της οποίας σημα-
ντικότερος στόχος είναι η ενεργοποίηση 
και κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων 
μερών και της κοινωνίας σε θέματα εκ-
παίδευσης, καθώς και η προστασία και η 
ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού. Μέσα 

από διάφορες δράσεις που υλοποιούνται 
κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας, όπως 
το Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού, εκ-
παιδεύσεις, διαδραστικά παιχνίδια, σε-
μινάρια, κ.λπ., διενεργούνται εις βάθος 
συζητήσεις, γίνεται ανταλλαγή γνώσεων 
και απόψεων καθώς και βέλτιστων πρα-
κτικών. Επιπρόσθετα, αναδεικνύεται επα-
ναλαμβανόμενα η ανάγκη διαμόρφωσης 
κατάλληλων συνεργειών μεταξύ δημόσιων 
και ιδιωτικών φορέων για την εφαρμογή 
μιας ολιστικής προσέγγισης για το ασφαλές 
παιχνίδι. Λόγω της σημαντικότητας των 
συμπερασμάτων της Εβδομάδας και της 
αυξανόμενης συμμετοχής της κοινωνίας 
και των εμπλεκόμενων μερών, σκοπεύ-
ουμε στη συνέχιση αυτής της διοργάνω-
σης με ακόμη περισσότερες δράσεις και 
συνέργειες. Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά 
τη διάρκεια της εβδομάδας τον Οκτώβριο 
του 2020 συμμετείχαν πέραν των 1500 
ατόμων εν συγκρίσει με το 2018, κατά το 
οποίο συμμετείχαν 800 άτομα.

Ποιες οι συμβουλές της Αρχής προς 
τα άτομα που επιλέγουν να συμμετέ-
χουν στο στοίχημα;

Στόχος της Αρχής, όπως αναφέρ-
θηκε και πιο πάνω, είναι η συμμετοχή 
στο στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια 
να παραμείνει ένα είδος διασκέδασης, 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ελαχιστο-
ποίηση των αρνητικών συνεπειών από 
την προβληματική ενασχόληση με αυτά. 
Εάν ένα άτομο αποφασίσει να συμμετέχει 
σε αυτήν τη δραστηριότητα, μπορεί να 
το πράξει με έναν τρόπο ασφαλή για το 
ίδιο και το περιβάλλον του. Ειδικότερα, 
ο παίκτης μπορεί να θέσει εξαρχής τα 
όρια του χρηματικού ποσού και τον χρόνο 
που θα αφιερώσει και να τα τηρήσει, να 
μη σπαταλά περισσότερα χρήματα από 
αυτά που του επιτρέπει η οικονομική 
του δυνατότητα, να ενημερώνεται για 
τους όρους και κανονισμούς παροχής 
υπηρεσιών στοιχήματος, να φροντίζει να 
ισορροπεί τον ελεύθερό του χρόνο ανάμεσα 
στη στοιχηματική δραστηριότητα και τις 
υπόλοιπές του δραστηριότητες και ασχολίες, 
να αποφεύγει να ασχολείται όταν δεν είναι 
σε καλή διάθεση και να μην καταναλώνει 
αλκοόλ, καθώς μπορεί να επηρεάσει την 
ικανότητα αντίληψης και κρίσης του. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
συμβουλές και μέτρα αυτοπροστασίας, 
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
www.safergambling.gov.cy. 

«Η πρόληψη καθοδηγεί κάθε πτυχή των 
ενεργειών της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων»
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ΕΊΝΑΊ ΣΗΜΑΝΤΊΚΌ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΊ ΜΑΚΡΌΧΡΌ-
ΝΊΌΣ ΣΧΕΔΊΑΣΜΌΣ, 
ΛΕΠΤΌΜΕΡΗΣ ΓΊΑ ΚΑΘΕ 
ΤΌΜΕΑ, ΕΤΣΊ ΏΣΤΕ ΝΑ 
ΥΠΑΡΞΕΊ ΠΛΗΡΗΣ ΑΞΊ-
ΌΠΌΊΗΣΗ ΤΏΝ ΠΑΡΑ-
ΓΏΓΊΚΏΝ ΜΌΝΑΔΏΝ 
ΤΌΥ ΤΌΠΌΥ ΚΑΊ  ΔΗΜΊ-
ΌΥΡΓΊΑ ΝΕΏΝ ΘΕΣΕΏΝ 
ΕΡΓΑΣΊΑΣ. ΑΥΤΌ ΑΦΌΡΑ 
ΚΑΘΕ ΤΌΜΕΑ ΜΊΛΑΜΕ, 
ΤΌΥΣ ΠΑΡΑΔΌΣΊΑΚΌΥΣ 
ΤΌΜΕΊΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΊΑ-
ΚΗΣ ΌΊΚΌΝΌΜΊΑΣ ΕΊΤΕ 
ΚΑΠΌΊΌ ΝΕΌ 

Ε
ίναι ξεκάθαρον ότι οι εται-
ρείες υψηλής τεχνολογίας 
βρίσκονται τα τελευταία 
χρόνια στο προσκήνιο, 
με τις μετοχές τους στις 
διεθνείς χρηματαγορές, 
τουλάχιστον για όσες υλο-

ποιούν επιχειρηματικά εφαρμογές που 
αναπτύσσουν, να καταγράφουν σημαντι-
κά κέρδη. Την ίδια στιγμή πολλές χώρες 
προωθούν τη δημιουργία εκείνων των 
συνθηκών για την προσέλκυση εταιρειών 
του τομέα για να εγκαταστήσουν γραφεία 
στην επικράτειά τους και ατόμων, εξει-
δικευμένων στον τομέα είτε σε θέματα 
έρευνας είτε παροχής υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι  τα μέτρα που εφαρ-
μόζονται σε άλλες χώρες, και είναι ίσως 
καλύτερο να εξετάσουμε τις αποφάσεις 
χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
πρώτο στάδιο, κινούνται σε τρεις κατευ-
θύνσεις. Στην τεχνολογική αναβάθμιση 
και τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι επιχειρή-
σεις του τομέα μπορούν να λειτουργήσουν 
αποδοτικά και με ασφάλεια, στη δυνατότητα 
δημιουργίας βάσης μέσω της μεταφοράς 
προσωπικού και των οικογενειών τους 
(εξετάζουν ζητήματα όπως ποιότητα ζωής, 
περιβάλλον, ιατρική περίθαλψη και επίπεδο 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όσον αφορά 
τη φοίτηση των παιδιών τους) και τρίτο, 
το νομικό, φορολογικό και χρηματοοι-
κονομικό περιβάλλον.

Η δημιουργία υποδομών προϋποθέ-
τει επένδυση μέσα από ένα μακροχρόνιο 
πλάνο και πέραν των μεταρρυθμίσεων που 
αφορούν τα εσωτερικά της χώρας και τηv 
εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
προκύπτουν και ζητήματα συνδεσιμότητας 
με τον έξω κόσμο και ταχύτητας / απόδο-
σης του διαδικτύου (κάτι που είναι πολύ 
σημαντικό για παράδειγμα στην περίπτωση 
που θα θέλαμε ως χώρα να προσελκύ-
σουμε εταιρείες που διαχειρίζονται κέντρα 
δεδομένων – data centers).

Πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν αναπτυ-
χθεί πρωτοβουλίες ώστε να βελτιωθούν οι 
συνθήκες για προσέλκυση τέτοιων εταιρει-
ών, υπήρξαν κάποιες που ήδη πήραν την 
απόφαση να εγκατασταθούν στην Κύπρο, 
όμως υπάρχουν αρκετά που πρέπει να 
γίνουν και ειδικά σε θέματα ταχύτητας στη 
διεκπεραίωση των διαδικασιών, χωρίς 
αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε έκπτωση 
στους ελέγχους.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα χω-
ρών που κατάφεραν σε σύντομο χρονικό 
διάστημα να απλοποιήσουν διαδικασίες 
μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας όπως 
η Εσθονία (π.χ. η επανέκδοση πιστοποιητικού 
γεννήσεων είναι θέμα λεπτών), η Πορτογαλία 
και η Ελλάδα, με τελευταίο παράδειγμα την 
ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου που θα 
επιτρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα 
τη διεκπεραίωση μεταβιβάσεων ακινήτων. 

Είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι μηχα-
νισμοί χρηματοδότησης αλλά και εξόδου 

από την επένδυση, όπως για παράδειγ-
μα η χρηματοδότηση των διαδικασιών 
έρευνας και τεχνολογίας σε άλλες χώρες 
γίνεται είτε από επενδυτές, οι οποίοι ευ-
ελπιστούν στην εμπορική εκμετάλλευση 
των προϊόντων που θα αναπτυχθούν ώστε 
να πωλήσουν τις μετοχές τους με  κέρδος 
(business angels), ίσως και μέσω ιδιωτικής 
τοποθέτησης με την εισαγωγή των μετοχών 
της εταιρείας σε κάποιο χρηματιστήριο, 
είτε από υφιστάμενες εταιρείες, οι οποίες 
προσπαθούν να εμπλουτίσουν  και να 
εκσυγχρονίσουν  τα προϊόντα τους. 

Σημαντικό, δηλαδή, ρόλο διαδραματί-
ζει η παρουσία αναπτυγμένων μεθόδων 
χρηματοδότησης και χρηματαγορών. Η 
θέσπιση του θεσμικού πλαισίου των ορ-
γανισμών συλλογικών επενδύσεων στην 
Κύπρο αναμένεται να βοηθήσει στην προ-
σέλκυση τέτοιων επενδύσεων, αφού απαι-
τείται η εγγραφή και η εποπτεία τους από 
τις αρμόδιες Αρχές, παρέχοντας με αυτόν 
τον τρόπο επιπλέον εξασφάλιση προς τους 
εν δυνάμει επενδυτές. Η Κύπρος παρέχει 
σημαντικά φορολογικά κίνητρα στους ορ-
γανισμούς που ασχολούνται με τον τομέα 
της έρευνας και της καινοτομίας, εφόσον 
παραχωρείται φορολογική έκπτωση μέχρι 
50% του φορολογητέου εισοδήματος για 
επενδύσεις σε τέτοιους οργανισμούς.

Όσον αφορά τα έσοδα από τα δικαιώ-
ματα πνευματικής ιδιοκτησίας (intellectual 
property), υπάρχει ειδική πρόνοια στον 
νόμο, σύμφωνα με την οποία το 80% των 

εισοδημάτων απαλλάσσονται από την φο-
ρολογία, παρέχοντας επιπλέον κίνητρο 
σε οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν την 
Κύπρο για εγγραφή τέτοιων δικαιωμάτων.

Επιπρόσθετα, παρέχονται συγκεκρι-
μένα φορολογικά κίνητρα σε περίπτωση 
που υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών ή και 
ερευνητές αποφασίσουν να εγκατασταθούν 
στην Κύπρο. Παρέχεται, δηλαδή, φοροα-
παλλαγή 50% από τον φόρο εισοδήματος 
όταν τα συνολικά ετήσια εισοδήματά τους 
ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ. Κάτι που 
ίσως πρέπει να επανεξεταστεί ως προς 
τη διεύρυνσή του.

Ερευνητική δραστηριότητα
Η ερευνητική δραστηριότητα συνδέεται 

πολλές φορές με την τεχνολογία και την 
πληροφορική, κυρίως όσον αφορά λογι-
σμικά προγράμματα. Υπάρχουν πολλοί 
άλλοι τομείς στους οποίους γίνονται τέτοιες 
δραστηριότητες. Στην περίπτωση της Κύ-
πρου είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν 
τα χαρακτηριστικά στοιχεία της χώρας 
και ο τοπικός χαρακτήρας. 

Τα τελευταία χρόνια μεγάλη είναι η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας των κρυπτονο-
μισμάτων και των διατραπεζικών συναλ-
λαγών (fintech). Όσον αφορά το πρώτο, τα 
κρυπτονομίσματα ακόμη αποτελούν ένα 
πεδίο που προκαλεί «φόβο» στα τραπεζικά 
ιδρύματα, ενώ οι εποπτικές Αρχές βλέπουν 
με σκεπτικισμό οποιεσδήποτε προσπά-
θειες οργανισμών που έχουν πρόθεση 

να εμπλακούν στη συγκεκριμένη αγορά.
Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές εφαρμογές 

διατραπεζικών συναλλαγών, το τελευταίο 
διάστημα αναπτύσσονται σημαντικά στην 
Κύπρο με την ανάπτυξη του «ηλεκτρονικού 
πορτοφολιού» και τη διεκπεραίωση όλο 
και περισσότερων συναλλαγών μέσω του 
διαδικτύου. Είναι ξεκάθαρον ότι η χώρα δεν 
θα μπορούσε από τη μια μέρα στην άλλη να 
γίνει Silicon Valley, χρειάζονται αργά και 
σταθερά βήματα μέσα από ένα στρατηγικό 
πλάνο που δεν τελειώνει στις επόμενες βου-
λευτικές ή προεδρικές εκλογές. Χώρες που 
κατάφεραν να δημιουργήσουν το «brand» 
του εναλλακτικού κέντρου εγκαθίδρυσης 
εταιρειών τεχνολογίας και έρευνας και και-
νοτομίας αποκόμισαν σημαντικά οφέλη.

Επενδύσεις σε γραφεία και υποδομές, 
σε κατοικίες και διαμερίσματα για το προ-
σωπικό τους, ενίσχυση της κατανάλωσης, 
ανάπτυξη των ερευνητικών προγραμμάτων, 
ενίσχυση του τομέα της εκπαίδευσης, των 
επαγγελματικών υπηρεσιών και των δημό-
σιων οικονομικών (μέσα από τις εισπράξεις 
φόρων και εισφορών όπως αυτές που αφο-
ρούν το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και 
του συστήματος υγείας) είναι κάποια από 
τα θετικά που καταγράφονται σε χώρες οι 
οποίες κατάφεραν να προσελκύσουν επι-
χειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και έρευνας.  

Η δημιουργία μιας ευέλικτης  και απο-
δοτικής κρατικής μηχανής ενισχύει το επι-
χειρηματικό περιβάλλον και την ποιότητα 
των υπηρεσιών που προσφέρονται προς 

τους πολίτες. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που 
θα πρέπει να προωθηθούν τα νομοσχέ-
δια που αφορούν τη  μεταρρύθμιση του 
κρατικού μηχανισμού και της υιοθέτησης 
απλών και σύντομων διαδικασιών, με την 
ενίσχυση ταυτόχρονα της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης. Οι επιχειρηματίες και γε-
νικά οι επενδυτές, πέρα από το σταθερό 
φορολογικό και νομικό πλαίσιο, αξιολογούν 
και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται. Σε 
κανέναν δεν θα άρεσε να υποστεί διοικη-
τικό κόστος και μεγάλες καθυστερήσεις, 
όσον αφορά τις επενδύσεις του, λόγω των 
προβλημάτων που ενδεχομένως να πα-
ρουσιάζουν οι κρατικές υπηρεσίες.

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

Είναι σημαντικό να υπάρξει μακροχρόνι-
ος σχεδιασμός, λεπτομερής για κάθε τομέα, 
έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης αξιοποίηση 
των παραγωγικών μονάδων του τόπου 
και  δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
Αυτό αφορά κάθε τομέα μιλάμε, τους 
παραδοσιακούς τομείς της κυπριακής 
οικονομίας είτε κάποιο νέο. 

Η προσέλκυση εταιρειών
υψηλής τεχνολογίας



ΤΑ  ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΙΑΒΑΤΉΡΙΑ, 
ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟ-
ΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ Ή ΠΑΝΔΉΜΙΑ 
ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΤΑ 
ΠΛΑΝΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΉΣΉ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Το Σχέδιο Δράσης σταδιακής 
επανέναρξης των πτήσεων και επα-
ναλειτουργίας των αερολιμένων, 
το οποίο θα τεθεί  σε εφαρμογή 
από την 1η Μαρτίου 2021, έχεις 
ως εξής:   

1Για τις χώρες της ΕΕ συν τις 
Ισλανδία, Λίχτενσταϊν, Νορβη-
γία και Ελβετία, θα ακολουθείται 

η κατηγοριοποίηση των  χωρών του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων (ECDC), οι οποίες θα 
ταξινομούνται στις κατηγορίες πράσινη, 
πορτοκαλί ή κόκκινη.  

2Για τον μήνα Μάρτιο,  για τις 
τρίτες χώρες Ηνωμένο Βασί-
λειο, Ρωσία, Ουκρανία, Ισρα-

ήλ, Λίβανο, ΗΑΕ, Ιορδανία, Σαουδική 
Αραβία, Αίγυπτο, Λευκορωσία όπως 
και επίσης για τον κατάλογο σύστασης 
τρίτων χωρών του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου,  θα διεξάγεται αξιολόγηση 
από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο θα 
τις ταξινομεί  σε κατηγορία  πράσινη, 
πορτοκαλί, κόκκινη και γκρίζα. Όσες 
από τις πιο πάνω χώρες ταξινομηθούν 
στην κατηγορία γκρίζα, θα χρειάζονται 
ειδική άδεια εισόδου και οι επιβάτες 
θα πρέπει να προσκομίζουν ανάλυ-
ση PCR εντός 72 ωρών πριν από την 
αναχώρηση.  Σε αυτήν την κατηγορία 
θα ισχύουν μέτρα αυτοπεριορισμού, 
τα οποία θα είναι σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

3Από την 1η μέχρι και την 31η 
Μαρτίου 2021, οι αφιχθέντες από 
οποιαδήποτε από τις πιο πάνω 

χώρες, η οποία έχει ταξινομηθεί στην 
πράσινη κατηγορία, θα υποβάλλονται 
σε εργαστηριακό έλεγχο PCR τεστ, το 
κόστος του οποίου θα καλύπτεται από 
την Κυπριακή Δημοκρατία.  

4Σημειώνεται ότι,  για τον μήνα 
Μάρτιο, όλοι οι επιβάτες, ανε-
ξαρτήτως κατηγορίας, που αφι-

κνούνται στην Κύπρο θα έχουν περάσει 
από εργαστηριακό έλεγχο PCR.

5Από την 1η Απριλίου, η αξι-
ολόγηση και η κατάταξη των 
τρίτων χωρών θα γίνεται στις 

κατηγορίες πράσινη, πορτοκαλί ή 
κόκκινη σύμφωνα με τα κριτήρια 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόλη-
ψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).  Ως 
τρίτες χώρες, πέρα από το Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ, 
Λίβανο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο 
και Λευκορωσία, προστίθενται, από 
την 1η Απριλίου 2021, και οι ακόλου-
θες χώρες: Σερβία, Κατάρ, Μπαχρέιν, 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αρμενία 
και Γεωργία.

6Όσα κράτη δεν συμπεριλαμβά-
νονται στα πιο πάνω θα ταξινο-
μούνται στην κατηγορία γκρίζα 

– ειδική άδεια. 

7Το Υπουργείο Υγείας θα ανακοι-
νώνει σε εβδομαδιαία βάση την 
κατηγοριοποίηση των χωρών.

8Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμ-
βούλιο αποφάσισε την επέκταση, 
μέχρι την 31η Μαρτίου 2021, 

του μέτρου παραμονής 7 ημερών σε 
χώρους που θα υποδείξει η Κυπριακή 
Δημοκρατία για όσους φθάνουν από 
το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που ήδη εφαρμόζονται.

9Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε κα-
τηγορία ισχύουν τα ακόλουθα:

i.  Κατηγορία Πράσινη.  Σε 
αυτήν την κατηγορία, όλοι οι επιβάτες, 
με την άφιξή τους στην Κύπρο, από την 
1η μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021, 
θα υποβάλλονται σε εργαστηριακή 
ανάλυση PCR, το κόστος του οποίου 
θα καλύπτεται από την Κυπριακή Δη-
μοκρατία.  Από την 1η Απριλίου 2021 
δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός, 
πρακτική που ισχύει και σήμερα.

ii.  Κατηγορία Πορτοκαλί, στην 
οποία θα απαιτείται η προσκόμιση 
αρνητικής εργαστηριακής ανάλυσης 
PCR εντός 72 ωρών πριν από την ανα-
χώρηση, πρακτική που ισχύει και 
σήμερα.

iii.  Κατηγορία Κόκκινη, στην οποία 
θα απαιτείται διπλή εργαστηριακή 
ανάλυση, δηλαδή αρνητική εργαστη-
ριακή ανάλυση PCR εντός 72 ωρών 
πριν από την αναχώρηση και ακόμα 

μία εργαστηριακή ανάλυση PCR με 
την άφιξη στην Κύπρο. Σε αυτήν την 
κατηγορία δεν ισχύουν μέτρα  αυτο-
περιορισμού / καραντίνας. Σημειώ-
νεται ότι Κύπριοι πολίτες και νόμιμα 
διαμένοντες στη Δημοκρατία μπο-
ρούν να επιλέξουν να διενεργήσουν 
εργαστηριακό έλεγχο μόνο κατά την 
άφιξή τους στην Κύπρο. Σε αυτήν την 
περίπτωση θα πρέπει να  παραμένουν 
σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπε-
ριορισμού σύμφωνα με τις εκάστοτε 
οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, εκτός 
και αν προσκομίσουν επιπρόσθετη 
εργαστηριακή ανάλυση με αρνητι-
κό PCR εντός 72 ωρών πριν από την 
αναχώρηση.

iv.  Κατηγορία Γκρίζα – ειδική 
άδεια.  Στη συγκεκριμένη κατηγορία 
θα ακολουθείται και η διαδικασία 
για παραχώρηση ειδικής άδειας ει-
σόδου στη Δημοκρατία για πολίτες 
τρίτων χωρών (εξαιρούνται από την 
παραχώρηση ειδικής άδειας οι Κύ-
πριοι πολίτες, οι νόμιμα διαμένοντες 
στην Κυπριακή Δημοκρατία και οι 
Ευρωπαίοι πολίτες).  Σε αυτήν την 
κατηγορία οι αφιχθέντες θα πρέπει να  
παραμένουν σε καθεστώς υποχρεω-
τικού αυτοπεριορισμού σύμφωνα με 
τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργείου 
Υγείας.

v.  Σε όλες τις κατηγορίες θα διε-
ξάγονται δειγματοληπτικοί εργαστη-
ριακοί έλεγχοι σύμφωνα και με τις 
οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Η σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων 

Της Κυριακής
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Στην πανδημία, ο τελευταίος
λόγος για τον τουρισμό

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 

Π
αρά τις συνεχείς και 
συντονισμένες κυ-
βερνητικές και ιδι-
ωτικές προσπάθειες 
που καταβάλλονται 
για επανεκκίνηση του 
τουρισμού, η πανδημία 

«έχει τα δικά της σχέδια». Αυτά μάλιστα 
φαίνεται ότι δεν έχουν προοπτική σύγκλισης 
τουλάχιστον στους επόμενους μήνες, με τα 
πλάνα των αρμοδίων και των επαγγελματιών 
του κλάδου.

Ένα «πράσινο διαβατήριο» 
δεν φέρνει την άνοιξη

Το πρώτο θετικό μήνυμα για απρόσκο-
πτη επανεκκίνηση του τουρισμού και της 
ελεύθερης διακίνησης ήρθε την περασμένη 
Κυριακή, από το Ισραήλ. 

Εκεί, κατά την επίσκεψη του Προέδρου 
Αναστασιάδη, συνοδεία Υπουργών της  
κυπριακής Κυβέρνησης, αποφασίστηκε, 
μεταξύ άλλων, ότι «από την 1η Απριλίου 
2021, Ισραηλινοί πολίτες, στους οποίους 
έχει χορηγηθεί εμβόλιο εγκεκριμένο από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), 
δεν θα υποβάλλονται σε PCR τεστ για να 
ταξιδέψουν στην Κύπρο, ούτε θα τίθενται 
σε αυτοπεριορισμό». 

Επίσης, όπως αναφέρεται εκτενέστερα και 
πιο κάτω, και οι μη εμβολιασμένοι θα μπο-
ρούν να ταξιδέψουν στην Κύπρο, τηρώντας 

ωστόσο οδηγίες και σχετικά πρωτόκολλα. 
Με αφορμή την υπό αναφορά συμφωνία, 

ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος 
υπογράμμισε ότι το Ισραήλ έφτασε να είναι 
η 3η πιο σημαντική αγορά για τον κυπριακό 
τουρισμό, αφού το 2019 οι αεροπορικές 
αφίξεις από το Ισραήλ ανήλθαν  στις 300.000 
και οι αφίξεις κρουαζιέρας στις 40.000.

Με δεδομένο τον αυξημένο ρυθμό εμβο-
λιασμών στο Ισραήλ, η διμερής συμφωνία 
για το «πράσινο διαβατήριο» κρίνεται από 
αρμόδιους φορείς ως θετικότατη εξέλιξη.

Ωστόσο, από μόνη της η εν λόγω συμφω-

νία δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις απώλειες 
που προδιαγράφονται για την τουριστική 
βιομηχανία στο πλαίσιο της ήδη τρέχουσας 
τουριστικής σεζόν. «Ανάλογες συμφωνίες 
πρέπει να επιδιωχθούν και με άλλες χώρες 
και ειδικά με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη 
Ρωσία», επεσήμανε ο κ. Περδίος σε διαδι-
κτυακή συζήτηση την Τρίτη, με θέμα «Του-
ρισμός: Η Κύπρος απέναντι στις προκλήσεις 
της πανδημίας ». 

Εξάλλου το Ηνωμένο Βασίλειο, που απο-
τελεί την 1η αγορά του κυπριακού τουρι-
σμού, «καλπάζει» ομοίως με το Ισραήλ στον 

εμβολιασμό του πληθυσμού του. Γεγονός 
που καθιστά εφικτή και ουσιώδη μια διμερή 
συμφωνία μεταξύ της χώρας μας και της 
Βρετανίας, για «πράσινο διαβατήριο» Βρε-
τανών τουριστών. Ευνοϊκό στοιχείο αποτελεί 
και το γεγονός πως η Βρετανία εμβολιάζει 
τον πληθυσμό της με εγκεκριμένα από την 
ευρωπαϊκή αρμόδια Αρχή (ΕΜΑ) εμβόλια.

Αντιθέτως, στην περίπτωση της Ρωσίας, 
μια ενδεχόμενη συμφωνία «πράσινου δια-
βατηρίου» σκοντάφτει, προς το παρόν τουλά-
χιστον, στην έγκριση του ρωσικού εμβολίου 
από τις αρμόδιες Eυρωπαϊκές Υπηρεσίες. 

Παρά τις εν εξελίξει διαδικασίες,  «το εμβόλιο 
Sputnik V δεν είναι αδειοδοτημένο από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ). 
Υπήρξε μια πρόθεση για αδειοδότηση, από 
τον ΕΜΑ, ωστόσο η αίτηση ακόμη μελετάται 
και ως εκ τούτου δεν υπάρχει καν τελική 
αξιολόγηση. Η Κύπρος συμμετέχει ως μέλος 
στον ΕΟΦ, συμμερίζεται και συντρέχει μαζί 
με τις αποφάσεις του ΕΜΑ», όπως ανέφερε 
η Διευθύντρια των Φαρμακευτικών Υπη-
ρεσιών, Έλενα Παναγιωτοπούλου. Σε ό,τι 
αφορά λοιπόν την χωρίς περιορισμούς 
έλευση Ρώσων τουριστών, αναμένεται με 

ενδιαφέρον η απόφαση του ΕΜΑ για το 
Sputnik V. 

Το άνοιγμα
των αεροδρομίων 

Το πολυαναμενόμενο από τους επαγγελ-
ματίες του τουρισμού σχέδιο για άνοιγμα 
των αεροδρομίων θα τεθεί σε εφαρμογή, 
τελικά, όπως ορίστηκε από τις αρχές του 
έτους, την 1η Μαρτίου. Ελαφρώς διαφο-
ροποιημένο από το αρχικό πλάνο λόγω 
πανδημίας, το σχέδιο ανοίγματος, το οποίο 
ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο την 
περασμένη Τετάρτη, συνεπάγεται δυνατό-
τητα έλευσης επιβατών από 56 χώρες υπό 
νέους και καθορισμένους όρους. Ως εκ 
τούτου, η ασάφεια για το καθεστώς άφιξης 
και διαμονής τουριστών, που αποτελούσε 
αγκάθι στις προσπάθειες των επαγγελμα-
τιών του κλάδου, υποχωρεί εν πολλοίς 
υπό την εν λόγω εξέλιξη. 

Χρειάζεται προσοχή 
Παρά λοιπόν τις εντατικές προσπάθειες 

και τις αποφάσεις που ευνοούν την επα-
νεκκίνηση του τουρισμού, οι ορίζουσες 
για την ουσιαστική λειτουργία «της βαριάς 
βιομηχανίας της Κύπρου» φαίνεται ότι 
ελέγχονται ακόμη από την πανδημία. 

Οι πολιτικές και οι ιδιωτικές πρωτο-
βουλίες για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
όφελος από την τουριστική δραστηριότητα, 
γίνονται και είναι υλοποιήσιμες στον βαθμό 
που η πανδημία το επιτρέπει.

Το μεγάλο στοίχημα του εμβολιασμού, 
που καθορίζει τον χρόνο και τον τρόπο 
ανοίγματος της οικονομίας, παρά τα όποια 
προβλήματα παρουσιάζονται, προχωρεί με 
αργούς και σταθερούς ρυθμούς. Ωστόσο, 
οι διάφορες μεταλλάξεις του ιού και οι  
αβεβαιότητα που αυτές επαναφέρουν, 
αντισταθμίζουν και αναγκάζουν σε «υπο-
χρεωτική αναμονή». 

Το συμπέρασμα είναι ότι όσο δεν είναι 
εξασφαλισμένη η υγειονομική θωράκιση, 
η όποια απόφαση για ανοίγματα και εξω-
στρέφειες χρειάζεται προσοχή γιατί μπορεί 
να αποβεί επικίνδυνη και να υπονομεύσει 
ακόμη περισσότερο τις προοπτικές της 
οικονομίας, για την οποία υποτίθεται ότι 
θα ληφθούν τα όποια ρίσκα. 

21.02.2021

ΑΜΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει πρωτοφανή αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Οι αγρότες και όλοι όσοι συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού τρο-
φίμων της ΕΕ εργάζονται σκληρά για να συνεχίσουν να παρέχουν ποιοτικά γεωργικά προ-
ϊόντα σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Σε αυτό το 
πλαίσιο και λαμβάνοντας ως γνώμονα ότι η παρούσα κρίση έχει διαρκέσει ήδη πολύ περισ-
σότερο από το αρχικώς αναμενόμενο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τους 
γεωργούς και τους παραγωγούς τροφίμων, να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη της ΕΕ και 
να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας των 
πολιτών της Ευρώπης.

Οι γεωργοί και λοιποί δικαιούχοι ενισχύσεων για την αγροτική ανάπτυξη θα μπορούν να 
λάβουν δάνεια ή εγγυήσεις για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας τους ύψους έως και 
200.000 ευρώ με ευνοϊκούς όρους, όπως πολύ χαμηλά επιτόκια ή ευνοϊκά χρονοδιαγράμ-
ματα πληρωμών.

Ακόμη, ένα νέο προσωρινό μέτρο θα δώσει τη δυνατότητα στις χώρες της ΕΕ που διαθέ-
τουν εναπομείναντα κονδύλια αγροτικής ανάπτυξης, να τα διαθέσουν ως ενισχύσεις στους 
γεωργούς και στις μικρές επιχειρήσεις αγροδιατροφικών προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο 
θα ανακουφιστούν άμεσα εκείνοι που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Οι χώρες της 
ΕΕ μπορούν να παράσχουν στήριξη έως 5.000 ευρώ ανά γεωργό και έως 50.000 ευρώ ανά 
μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ).

Για να αυξηθούν οι ταμειακές ροές των γεωργών, η Επιτροπή θα αυξήσει επίσης τις προ-
καταβολές των ενισχύσεων για στήριξη του εισοδήματος στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής (ΚΑΠ) (από 50 % σε 70%), καθώς και ορισμένων ενισχύσεων αγροτικής ανάπτυ-
ξης (από 75% σε 85%). Οι γεωργοί έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν αυτές τις προκαταβο-
λές από τα μέσα Οκτωβρίου του περασμένου έτους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με το προσωρινό πλαίσιο της Επιτροπής για τη λήψη μέ-
τρων κρατικής ενίσχυσης, οι γεωργοί μπορούν πλέον να λάβουν μέγιστη ενίσχυση 100.000 
ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση και οι εταιρείες μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων μέ-
γιστο ποσό 800.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό μπορεί να συμπληρωθεί και με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Αυτό το είδος 
εθνικής στήριξης στον γεωργικό τομέα μπορεί να χορηγηθεί χωρίς προηγούμενη έγκριση 
από την Επιτροπή – ανώτατο όριο 20.000 ευρώ (και 25.000 ευρώ σε ειδικές περιπτώσεις).

Στις μέρες μίας πρωτοφανούς παγκόσμιας κρίσης έγινε ξεκάθαρο το πόσο κομβικής σημασίας 
είναι η απρόσκοπτη συνέχιση του εφοδιασμού με είδη πρώτης ανάγκης όλων των πολιτών της 
ΕΕ. Σε αυτό το σημείο ο ρόλος που επιτελεί ο Ευρωπαίος γεωργός είναι καίριος. Η στήριξή 
του αποτελεί όχι μόνο ζήτημα κοινωνικής συνοχής αλλά βασική προϋπόθεση για να συνεχί-
σει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής, είναι δίπλα στον γεωργό και, κατ’επέκτασιν, δίπλα στον κάθε Ευρωπαίο πολίτη. 



Η 
Βιώσιμη Ανταγω-
νιστικότητα είναι η 
ικανότητα δημιουρ-
γίας και διατήρησης 
πλούτου και οικο-
νομικής ανάπτυξης 
χωρίς αποκλεισμούς 

και χωρίς να ελαττώνεται η μελλοντική 
ικανότητα διατήρησης ή αύξησης των 
υπαρχόντων επιπέδων πλούτου και οι-
κονομικής ευρωστίας. 

Στον Παγκόσμιο Δείκτη Βιώσιμης 
Ανταγωνιστικότητας 2020 (The Global 
Sustainable Competitiveness Index 2020) 
η Κύπρος κατατάσσεται στην τελευταία 
θέση ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, 
με επιδόσεις πολύ πιο κάτω από την 
προτελευταία χώρα, που είναι η Ελλάδα. 
Πιο συγκεκριμένα, σε διεθνές επίπεδο 
η Ελλάδα κατατάσσεται στην 47η θέση, 
ενώ η Κύπρος στην 67η θέση. 

Σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής για την Οικο–καινοτομία 
(European Eco-innovation Scoreboard) 
για την περίοδο 2011–2019, η Κύπρος 
βρίσκεται στις τρεις τελευταίες θέσεις 
ανάμεσα στα κράτη μέλη τής ΕΕ, πολύ 
πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
Την ίδια περίοδο η Ελλάδα σημείωσε 
σημαντική βελτίωση προσεγγίζοντας τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ειδικότερα, στον 
βασικό πυλώνα της Οικο-καινοτομίας 
«κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα» 
η Κύπρος κατατάσσεται στην τελευταία 
θέση ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Ως «Οικο-καινοτομία» νοείται κάθε μορ-
φή καινοτομίας που οδηγεί σε σημαντική 
πρόοδο όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
μέσω του περιορισμού των επιπτώσεων των 
τρόπων παραγωγής μας στο περιβάλλον, 
μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας 
στις περιβαλλοντικές πιέσεις ή μέσω της 
επίτευξης πιο αποδοτικής και υπεύθυνης 
χρήσης των φυσικών πόρων.

Στην Έρευνα «Δείκτης Καινοτομίας» 
(Innovation Index) για το 2021 ανάμεσα 
σε 60 χώρες, που δημοσιεύτηκε πριν από 
λίγες μέρες από το πρακτορείο Bloomberg, 
η Κύπρος βρίσκεται στην 47η θέση και 
η Ελλάδα στην 30ή θέση ανάμεσα σε 60 
χώρες. Η Κύπρος καταλαμβάνει την τελευ-
ταία θέση ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ.    

Στην παγκόσμια έρευνα The Global 
Talent Competitiveness Index 2020, στην 

κομβικής σημασίας παράμετρο «Επαγ-
γελματικό Μάνατζμεντ» (Professional 
Management), η Κύπρος κατατάσσεται 
πάρα πολύ χαμηλά (98η θέση), ενώ η 
Ελλάδα βρίσκεται στην 83η θέση ανάμεσα 
σε 132 χώρες.

Σύμφωνα με τη διεθνή, συγκριτική έρευ-
να Fragile States Index Annual Report 
2020, η οποία αξιολογεί τα ρίσκα και τις 
ευπάθειες (risks and vulnerabilities) σε 
όλους τους τομείς σε 178 χώρες, η Κύπρος 
καταλαμβάνει την τελευταία θέση –και η 
Ελλάδα την προτελευταία θέση– ανάμεσα 
στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σε Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονο-
μικών της Κύπρου με τίτλο «Διαχείριση 
Κινδύνων Οντοτήτων Γενικής Κυβέρνη-
σης, των Κρατικών Επιχειρήσεων και των 
Κρατικών Οργανισμών», που δημοσιεύτηκε 
στις 4 Μαΐου 2020, αναλύονται διάφορες 
τεχνικές, πλαίσια και πρότυπα που χρησι-
μοποιούνται διεθνώς για τον  εντοπισμό, την 
ανάλυση και τη διαχείριση των κινδύνων των 
Οργανισμών, καθώς και την ανάλυση του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. 
Οι προαναφερόμενες τεχνικές, πλαίσια 

και πρότυπα αφορούν στατικά εργαλεία 
και γραμμικά μοντέλα, τα οποία αδυνατούν 
να αντιμετωπίσουν τις ασύμμετρες απειλές 
της νέας εποχής – αυτό άλλωστε κατέδειξε 
και η κρίση του κορωνοϊού. Η εστίαση 
στην αποδοτικότητα και τις σταδιακές 
βελτιωτικές αλλαγές (incrementalism) 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ασύμ-
μετρες αβεβαιότητες, οι αλληλεξαρτήσεις, 
η περιπλοκότητα και η μεταβλητότητα, 
εμπεριέχει εκρηκτικά ρίσκα και δυνητικά 
καταστροφικές συνέπειες. 

Στην εποχή της τεράστιας αβεβαιότη-
τας, της ρευστότητας, της διαταραχής, της 
μεταβλητότητας, της πολυπλοκότητας, των 
ασυμμετριών, των καταστροφικών ρίσκων, 
των μαύρων κύκνων και των τέλειων κα-
ταιγίδων χρειάζονται νέα, δυναμικά εργα-
λεία, μη γραμμικά μοντέλα και ολιστικές, 
πολυπαραμετρικές προσεγγίσεις. Μετά 
από πολύχρονη έρευνα έχω αναπτύξει 
ένα νέο Μοντέλο Καινοτομίας, το οποίο 

μπορεί να βοηθήσει τους Οργανισμούς να 
καινοτομήσουν πολύ πιο αποτελεσματικά. 

Το νέο Υπόδειγμα Καινοτομίας παρουσι-
άζεται αναλυτικά σε έναν πρακτικό Οδηγό 
250 σελίδων, ο οποίος, μεταξύ άλλων, 
περιλαμβάνει ένα Πρότυπο Εργαστήρι για 
ενίσχυση της δημιουργικότητας και της 
ικανότητας καινοτομίας των Στελεχών της 
Δημόσιας Διοίκησης, των Επιχειρήσεων, 
του Διπλωματικού Σώματος, των Ενόπλων 
Δυνάμεων καθώς και των Εκπαιδευτικών, 
Ερευνητών και Φοιτητών.

Στο προαναφερόμενο Εγχειρίδιο που 
έχω ετοιμάσει καταγράφονται περισσό-
τερα από 60 διεπιστημονικά εργαλεία, 
ασύμμετρες στρατηγικές καινοτομίας και 
δημιουργικές τεχνικές που επιτρέπουν 
στους Οργανισμούς να τροποποιήσουν 
την έκθεσή τους (modify their exposure) 
ανάλογα, ώστε να αξιοποιήσουν τις θε-
τικές ασυμμετρίες (να είναι ανοικτοί σε 
ευκαιρίες) και να προστατευθούν απένα-
ντι στις αρνητικές ασυμμετρίες (να μην 
είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους). Απ’ τη 

μια η αύξηση της έκθεσης (increase the 
exposure) σε ευνοϊκές ασυμμετρίες και 
η αξιοποίηση των ευκαιριών μπορεί 
να επιφέρει εκθετικά πολλαπλασιαστι-
κά οφέλη και πλεονεκτήματα. Απ’ την 
άλλη η μείωση της έκθεσης (decrease 
of exposure) σε δυσμενείς ασυμμετρίες 
μπορεί να ελαχιστοποιήσει / εξαλείψει 
το ρίσκο της καταστροφής.

Η διττή αυτή στρατηγική με την ονο-
μασία Antifragility (αντι-ευθραυστότητα) 
εφευρέθηκε από τον καθηγητή Nassim 
Taleb. Η ιδιότητα αυτή είναι πέρα από την 
ανθεκτικότητα «resilience» ή την ευρωστία 
«robustness». Αυτό σημαίνει ότι κάτι απλώς 
δεν αντέχει σε ένα σοκ αλλά βελτιώνεται 
πραγματικά εξαιτίας αυτού. Το ανθεκτικό 
αντιστέκεται στα σοκ και παραμένει το 
ίδιο. Το αντιθραυστικό γίνεται καλύτερο. Η 
αντι-εύθραυστη οργάνωση αναπτύσσεται 
από μεταβλητότητα και διαταραχή.

Το ευέλικτο εργαλείο, το οποίο πα-
ρουσιάζεται πολύ επιγραμματικά στο 
παρόν άρθρο, μπορεί να: α) Βελτιώσει τη 
Βιώσιμη Ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, 
β) ενισχύσει την ανθεκτικότητα του νέου 
Αυτοδιοικητικού Μοντέλου και γ) εφαρ-
μοστεί σε όλους τους τομείς και σε όλα τα 
επίπεδα, κλίμακες και μεγέθη: Δημόσιες 
Υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, Επιχειρήσεις (Startups και 
Μεγάλες Εταιρείες), Τράπεζες, Κυκλική 
Οικονομία, Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας 
(Οικονομική Διπλωματία, Έξυπνη Άμυνα, 
Nation Branding) κ.ά.

Το νέο Μοντέλο Καινοτομίας
Το νέο Μοντέλο Καινοτομίας:
α) Αποτελεί το μόνο εργαλείο -σε πα-

γκόσμιο επίπεδο- που ενσωματώνει την 
ιδιότητα Antifragility στη διαδικασία της 
καινοτομίας.

β) Είναι στη διάθεση της Πολιτείας για 
άμεση αξιοποίηση.

Συμπερασματικά: Ενόσω η καινοτο-
μία αδυνατεί να τιθασεύσει την ιδιότητα 
Antifragility, ο καταστροφικός φαύλος 
κύκλος «από κρίση σε κρίση» θα συνεχι-
στεί και το επόμενο χτύπημα του μαύρου 
κύκνου θα θερίσει τα πάντα γι’  ακόμη μια 
φορά. Τα παραδοσιακά, στατικά εργαλεία 
και τα γραμμικά μοντέλα αντιμετωπίζουν 
την τεράστια αβεβαιότητα ως πηγή κινδύ-
νων και καταστροφικών ρίσκων. Αντίθετα, 
το νέο δυναμικό εργαλείο που έχω αναπτύ-
ξει μπορεί να μετατρέψει την αβεβαιότητα 
σε πρώτη ύλη της καινοτομίας. 

 *Σύμβουλος Στρατηγικής,
Επικοινωνίας και Καινοτομίας

ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΈΡΈΥ-
ΝΑ THE GLOBAL TALENT 
COMPETITIVENESS INDEX 
2020, ΣΤΗΝ ΚΌΜΒΙΚΗΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΜΈΤΡΌ 
“ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΌ ΜΑΝΑ-
ΤΖΜΈΝΤ” (PROFESSIONAL 
MANAGEMENT), Η ΚΥΠΡΌΣ 
ΚΑΤΑΤΑΣΣΈΤΑΙ ΠΑΡΑ ΠΌΛΥ 
ΧΑΜΗΛΑ (98Η ΘΈΣΗ), ΈΝΏ 
Η ΈΛΛΑΔΑ ΒΡΙΣΚΈΤΑΙ ΣΤΗΝ 
83Η ΘΈΣΗ ΑΝΑΜΈΣΑ ΣΈ 
132 ΧΏΡΈΣ
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Πώς μπορεί να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα Κύπρου - Ελλάδας
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Η Winstonfield Property 
Developers δραστηριοποιεί-
ται στον τομέα της ανάπτυξης 

ακινήτων, προσφέροντας οικιστικά 
και εμπορικά ακίνητα σε ιδιώτες και 
επενδυτές. Η φιλοσοφία της εταιρείας 
επικεντρώνεται στην κατασκευή ακινήτων 
εξαιρετικής ποιότητας σε προνομιακές 
τοποθεσίες, με χαρακτηριστικά τα οποία 
εγγυώνται διαχρονικότητα. 

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η εται-
ρεία γνωστοποιεί την ολοκλήρωση του 
έργου των υπερπολυτελών διαμερισμά-
των του συγκροτήματος Winstonfield 
Residences στην παραλιακή περιοχή 
Δασούδι στη Λεμεσό, Κύπρος.  

Το υπερπολυτελές συγκρότημα δια-
μερισμάτων Winstonfield Residences 
με συστήματα πολλαπλής ελεγχόμενης 
πρόσβασης βρίσκεται σε μιαν από τις 
πιο φημισμένες περιοχές της Λεμεσού, 
μόλις 150 μέτρα από τη θάλασσα. 

Το έργο απέχει μόλις πέντε λεπτά 
από τη Μαρίνα Λεμεσού και βρίσκεται 
ανάμεσα σε διακεκριμένα ξενοδοχεία, 

εστιατόρια, εμπορικά κέντρα, καταστήματα, 
spa, κ.λπ. Όλα τα διαμερίσματα έχουν μια 
εκλεπτυσμένη αισθητική και ισορροπία, 
συνδυάζοντας αρμονικά την κομψότητα, 
πολυτέλεια, άνεση και ποιότητα. 

Το συγκρότημα είναι μια συλλογή 
εννέα (9) πολυτελών διαμερισμάτων, δύο 
(2), τριών (3) υπνοδωματίων και ρετιρέ.

Συγκεκριμένα, τα δύο ρετιρέ, που 
βρίσκονται στον τελευταίο όροφο του 
συγκροτήματος, προσδίδουν μοναδι-
κότητα και έχουν αποκλειστική πρό-
σβαση σε ιδιωτική εξωτερική βεράντα 
(roof garden), πισίνα και κήπο. Όλα τα 
διαμερίσματα προσφέρουν ανεμπόδιστη 
θέα στα καταγάλανα νερά της Μεσογείου.

Η προνομιακή θέση των υπερπολυ-
τελών διαμερισμάτων της Winstonfield 
Residences είναι μια συνειδητή επιλογή 
για τους αγοραστές που επιδιώκουν την 
απόκτηση ενός προνομιακού ακινήτου, 
προσδίδοντας παράλληλα έναν εκλε-
πτυσμένο τρόπο ζωής.

Τα διαμερίσματα είναι διαθέσιμα για 
άμεση πώληση.

Η EY ανακηρύχθηκε από την IDC 
MarketScape ως κορυφαία εται-
ρεία παγκοσμίως, στις υπηρεσίες 

υλοποίησης συστημάτων και λύσεων SAP. 
Το μοντέλο της IDC MarketScape 

βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
αξιολόγησης και ένα σύνολο παραμέτρων, 
που στοχεύουν στον εντοπισμό των ορ-
γανισμών που αναμένεται να παρέχουν 
με επιτυχία υπηρεσίες υλοποίησης συ-
στημάτων και λύσεων SAP, τόσο βραχυ-
πρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα. Η 
έκθεση εξετάζει 15 integrators συστημά-
των και εφαρμογών SAP, οι οποίοι δια-
θέτουν ευρύ χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών 
παγκόσμιας κλίμακας, και αξιολογεί τα 
χαρακτηριστικά κάθε οργανισμού. Σύμ-
φωνα με την έκθεση, IDC MarketScape: 
Worldwide SAP Implementation Services 
2020 Vendor Assessment, οι αγοραστές 
(buyers) αξιολογούν ιδιαίτερα υψηλά τις 
ομάδες της EY, όσον αφορά τις δυνατότη-
τές τους στην εξυπηρέτηση πελατών, τις 
λειτουργικές γνώσεις τους, καθώς και τις 
ικανότητές τους στην παροχή υπηρεσιών 

υλοποίησης συστημάτων και λύσεων SAP. 
Ομοίως, η IDC MarketScape αξιολογεί 
πολύ θετικά και τη στρατηγική μάρκετινγκ 
και ανάπτυξης της EY.

Η ανάλυση της IDC MarketScape 
διαχωρίζει τις βασικές μετρήσεις για τον 
βαθμό επιτυχίας του κάθε οργανισμού, σε 
δύο κύριες κατηγορίες – τις επιχειρησιακές 
δυνατότητες και τις στρατηγικές. Η κατη-
γορία των επιχειρησιακών δυνατοτήτων 
εστιάζει στις «δυνατότητες της εταιρείας και 
του προϊόντος σήμερα», ενώ η κατηγορία 
των στρατηγικών εστιάζει σε «αποφάσεις 
υψηλού επιπέδου και τις υποθέσεις για τα 
επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, σχετικά με 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις κατατμή-
σεις των πελατών σε ομάδες αγοράς και 
τα επιχειρηματικά go-to-market σχέδια».

Σχολιάζοντας αυτήν την επιτυχία, ο 
Κυριάκος Κυριάκου, Επικεφαλής των 
Υπηρεσιών SAP της EY Κύπρου, δήλω-
σε: «Μας τιμά ιδιαίτερα η διάκριση της 
EY από την IDC MarketScape, ως παγκό-
σμιου ηγέτη στις υπηρεσίες υλοποίησης 
συστημάτων και λύσεων SAP. Στην EY, 
η ηγεσία των υπηρεσιών SAP, έθεσε μία 
προσδοκία από την αρχή – να επικεντρωθεί 
στην καινοτομία και τα αποτελέσματα των 
πελατών. Στόχος μας είναι να αντιλαμβα-
νόμαστε πως μπορούμε να βοηθήσουμε 
τους πελάτες μας να εκσυγχρονίσουν τα 
χαρτοφυλάκια επιχειρηματικών εφαρμογών 
τους, να μειώσουν τα κόστη τους και να 
επιτυγχάνουν σημαντικά αποτελέσματα. 
Η απόφαση της IDC MarketScape απο-
τελεί αναγνώριση των προσπαθειών των 
ομάδων μας να ενισχύσουμε την ισχυρή 
εξυπηρέτηση πελατών μας».

Για περισσότερες πληροφορίες, επι-
σκεφθείτε το ey.com/sap.

Ολοκλήρωση και Παράδοση του 
έργου Winstonfield Residences

EY: Ηγέτης στην υλοποίηση συστημάτων 
και λύσεων SAP παγκοσμίως

ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΥΚΑΣ*



Ένα είναι σίγουρο: οι γνώσεις και 
οι πιστοποιήσεις, που κυριαρχούν 
σε ένα βιογραφικό, δεν θα είναι αρ-
κετές, αν ο επόμενος εργαζόμενος 
δεν κατέχει τις πιο κάτω δεξιότητες, 
που θεωρούνται και θα θεωρούνται 
πλέον απαραίτητες για την εξασφά-
λιση μιας θέσης εργασίας: 

Προσαρμοστικότητα και Ευελιξία: 
Η πανδημία επιτάχυνε τις αλλαγές. 
Μια από αυτές αφορά τις ισόβιες 
θέσεις εργασίας, που πλέον δεν θα 
υπάρχουν. Έτσι κερδίζει έδαφος 
-και θέσεις- αυτός που μπορεί να 
προσαρμόζεται, να ανανεώνει και να 
εξελίσσει τις δεξιότητές του. 

Διαχείριση νέων τεχνολογιών: 
Η απόκτηση νέων τεχνολογικών 
δεξιοτήτων είναι απαραίτητη όπως 
και να το δει κανείς. Οι τεχνολογί-
ες όπως το ψηφιακό μάρκετινγκ, 
η τεχνητή νοημοσύνη, η εικονική 
πραγματικότητα, η ρομποτική κ.ά. 
μπορεί να κάνουν τις επιχειρήσεις 
ακόμη πιο  ανθεκτικές. 

Καινοτομία και δημιουργικότη-
τα: Η ανθρώπινη εφευρετικότητα 
χρειάζεται ειδικά στην εποχή μετά 
κορωνοϊό για να δημιουργηθούν 
νέα προϊόντα αλλά και νέες θέσεις 
εργασίας. 

Ψηφιακές δεξιότητες: Ο ψηφια-
κός μετασχηματισμός των οργανι-
σμών είναι πλέον γεγονός. Οι επαγ-
γελματίες με ψηφιακές δεξιότητες 
όπως ο προγραμματισμός, η ανά-

πτυξη λογισμικού και το ψηφιακό 
μάρκετινγκ κ.ά. δεν θα φοβηθούν 
ότι θα μείνουν εκτός της αγοράς 
εργασίας. 

Κριτική Σκέψη: Ανέκαθεν ένα 
εργαλείο που βοηθά τον άνθρωπο 
να εξελιχθεί και να ξεφύγει από δι-
κούς του κινδύνους. Επιτακτική η 
ανάγκη καλλιέργειας της λογικής και 
κριτικής σκέψης, τώρα που η άνοδος 
των fake news έδειξε πόσο εύκολα 
ο άνθρωπος μπορεί να «οδηγηθεί» 
σε άλλα συμπεράσματα, μακριά από 
την πραγματικότητα. 

Συναισθηματική Νοημοσύνη: 
Εξίσου σημαντική η αναγνώριση, 
επίγνωση, έκφραση και ο έλεγχος 
των συναισθημάτων μας αλλά και 
των άλλων. Συνδέεται στενά με την 
ηγεσία και είναι πολύ σημαντική σε 
εποχές κρίσης. Άτομα με υψηλό EQ 
είναι ήδη περιζήτητα από οργανι-
σμούς όλων των κλάδων. 

Διά βίου εκπαίδευση: Οι αλλα-
γές είναι εδώ αλλά συνεχίζονται. 
Όσο και αν διαφαίνονται τάσεις, 
αξίες και συμπεριφορές τού αύριο, 
κανείς δεν μπορεί να εφησυχάσει 
σε όσα ήδη γνωρίζει. Έτσι καλό θα 
ήταν ο καθένας που θέλει να βλέπει 
τον εαυτό του να εξελίσσεται και να 
«ανεβαίνει», να αφιερώνει χρόνο 
ώστε να μαθαίνει νέα πράγματα. 
Ειδικά όταν αυτά τα «νέα πράγματα» 
υπάρχουν πλέον διαδικτυακά. 

Το «νέο βιογραφικό» 

Η ΥΙΟΘΈΤΗΣΗ ΈΝΟΣ 
ΝΈΟΥ ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΈΡ-
ΓΑΣΙΑΣ ΘΑ ΑΠΟΤΈΛΈΙ 
ΚΑΝΟΝΑ ΠΛΈΟΝ ΓΙΑ 
ΟΛΈΣ ΤΙΣ ΝΈΟΦΥΈΙΣ 

-ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ- ΈΠΙ-
ΧΈΙΡΗΣΈΙΣ 
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Η «νέα κανονικότητα»
στην αγορά εργασίας

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com

Η 
πανδημία έφερε 
ραγδαίες αλλα-
γές σε κάθε το-
μέα κοινωνικής, 
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς , 
ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή ς , 
πολιτιστικής και 

πολιτικής ζωής σε παγκόσμιο επίπε-
δο. Η αγορά εργασίας επηρεάστηκε 
άμεσα, ωστόσο η κάθε χώρα έλαβε 
τα δικά της μέτρα,  ώστε η ανεργία 
να μη φτάσει στα ύψη. Οι αλλαγές, 
όμως, που μέχρι πρότινος γίνονταν με 
πολύ αργούς ρυθμούς και θεωρούνταν 
επαναστάσεις, τώρα υιοθετούνται τά-
χιστα με αποτέλεσμα να διαφαίνονται 
τάσεις την ώρα ακόμη που ο νέος 
κορωνοϊός μεταλλάσσεται συνεχίζο-
ντας να επιτίθεται και να αναγκάζει 
τους πάντες να περιορίζονται. 

Η εξ αποστάσεως εργασία
 ήρθε για να μείνει

Απ’ ό,τι φαίνεται η υιοθέτηση του 
μοντέλου εξ αποστάσεως εργασίας θα 
κυριαρχήσει. Είναι πλέον μια παγκόσμια 
τάση, για την οποία έρευνες έδειξαν πως 
με την εξάπλωσή της, η παραγωγικότητα 
της εργασίας όχι μόνο δεν επηρεάστηκε 
αρνητικά, αλλά σε ορισμένους τομείς 

αυξήθηκε. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
που διεξήγαγε ο Όμιλος Adecco τον 
περασμένο Μάιο, για τον βραχυπρό-
θεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο 
της πανδημίας στον κόσμο εργασίας 
ανάμεσα σε οκτώ χώρες, φανέρωσαν 
μια νέα πραγματικότητα όσον αφορά 
την αγορά εργασίας αλλά και τη φύση 
της εργασίας. 

Εκτιμήσεις μάλιστα δείχνουν ότι 
το ήμισυ του ενεργού εργατικού δυ-
ναμικού είναι ήδη σε θέση να δου-
λεύει μόνιμα εξ αποστάσεως, όπως 
ακριβώς επισήμανε στη «Σημερινή» ο 
Δρ Χαράλαμπος Βρασίδας, που είναι 
Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου 
CARDETT. «Η τάση που θα επικρα-
τήσει είναι η εξ αποστάσεως εργασία. 
Το ζήτημα είναι να εξευρεθούν τρόποι, 
ώστε η εξ αποστάσεως εργασία να 
ενισχυθεί, για να αποφέρει την ίδια 
ή και μεγαλύτερη παραγωγικότητα. 
Για να ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι μόνο 
θέματα τεχνολογίας και να υπάρχουν 
οι κατάλληλες τεχνολογικές υποδομές, 
θέλει αρκετή πειθαρχία, προσαρμο-
στικότητα, να μπορεί κάποιος να κάνει 
πολλά πράγματα την ίδια στιγμή και 
να προωθείς την εργασία σου και 
στην υπόλοιπη ομάδα». 

21.02.2021

Προκήρυξη Διαγωνισμού
Το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την πρόσληψη 
Αρχιτέκτονα (μέλους του ETEK), με σκοπό την εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων κα-
θώς και την επίβλεψη της διαδικασίας ανακαίνισης ιδιόκτητων γραφείων.

Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού είναι η 22α Φεβρουαρίου 2021 και τελευταία 
ημερομηνία υποβολής προσφορών η 15η Μαρτίου 2021.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Άτομο επικοινωνίας: κ. Μαρία Κουλέρμου
Φλωρίνης 11, Γρ. 202, 1065 Λευκωσία
Τηλ: 22873310, Φαξ: 22873313

Κάθε αλλαγή 
χρειάζεται προσαρμογή

Κάθε νέο στοιχείο που εισάγεται στη 
ζωή ενός ατόμου χρειάζεται χρόνο για να 
γίνει οικείο, να εμπεδωθεί, να γίνει συνή-
θειο. Η πανδημία όμως επέβαλε αλλαγές 
που έπρεπε να υιοθετηθούν στην απουσία 
χρόνου, με αποτέλεσμα πολύς κόσμος 
να έρχεται αντιμέτωπος με ψυχολογικές 
δυσκολίες. Την ανάγκη για ψυχολογική 
στήριξη φαίνεται να κατανόησαν πολλές 
εταιρείες που επιθυμούν να βρουν τρό-
πους ενίσχυσης τού ανήκειν στην εταιρική 
κοινότητα, ώστε οι εργαζόμενοι να αντι-
μετωπίσουν τυχόν ψυχολογικά εμπόδια 
ακριβώς εξαιτίας αυτής της αλλαγής, όπως 
για παράδειγμα την κατάθλιψη και την 
κόπωση. Ο Δρ Βρασίδας μάλιστα ανέ-
φερε ότι και στη δική του εταιρεία όπως 
και σε άλλες αναγνωρίστηκε η ανάγκη 
αυτή, προσφέροντας ψυχολογική στήριξη 
σε όποιον  εργαζόμενο νιώθει ότι το έχει 
ανάγκη με πλήρη εχεμύθεια. 

Ο κάθε εργαζόμενος που εργάζεται 
από τον προσωπικό του χώρο έχει την 
ανάγκη να νιώθει ότι βρίσκεται κατά 
κάποιον τρόπο στο εργασιακό του περι-
βάλλον. «Δεν είναι το πιο εύκολο, αλλά οι 
εταιρείες χρειάζεται να εξεύρουν λύσεις 
ώστε οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν να 
αλληλεπιδρούν, να επικοινωνούν, ακόμη 
και να ‘‘πίνουν’’ μαζί τον καφέ σε ώρες 
διαλείμματος, ώστε να νιώθουν ότι βρί-
σκονται στην εργασία τους». 

Μετατόπιση ηλικιακής 
ομάδας στην εργασία

Είναι φανερό πλέον ότι το μέλλον 
ανήκει στους νέους που θα εισέλθουν 
δυναμικά στην αγορά εργασίας με τα 
νέα χαρακτηριστικά της. Αυτό ανέφερε  
στη «Σ» ο Οικονομολόγος, κ. Γλαύκος 
Κωνσταντινίδης, ο οποίος εξήγησε γιατί 
ευνοούνται οι νεαρότερες ηλικίες από τις 
επιπτώσεις της πανδημίας. «Θεωρώ ότι 
σίγουρα ευνοούνται οι μικρότερες ηλικί-
ες, οι οποίες μπαίνουν τώρα στην αγορά 
εργασίας και έχουν δεξιότητες χειρισμού 
των νέων τεχνολογικών εργαλείων και 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Από την άλλη 
θεωρώ ότι θα προκύψει η πρόωρη γήρανση 
για τους ενεργά απασχολούμενους πενη-
νταπεντάρηδες, οι οποίοι ενδεχομένως να 
μην είναι εξοικειωμένοι με την εργασία 

μέσω των νέων τεχνολογικών εργαλείων». 
Έτσι ίσως να μην είναι τόσο αποτελεσμα-
τικοί και αποδοτικοί όσο οι νεαρότεροι 
που μεγάλωσαν με την τεχνολογία και 
απλώς ενισχύουν ήδη τις δεξιότητές τους, 
σύμφωνα με τον οικονομολόγο. 

Το κάθε πρόβλημα φανερώνει και 
μια νέα ευκαιρία, όπως ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Κωνσταντινίδης. «Βλέπω 
να υπάρχει μια ηλικιακή ανακατανομή 
σύντομα στον χώρο της εργασίας, ενώ η 
παραμονή της εξ αποστάσεως εργασίας 
απελευθερώνει πολύ κόσμο ώστε να 
ζει σε μια χώρα και να επικοινωνεί και 
να εργάζεται σε άλλες χώρες. Γνωρίζω 
ήδη συναδέλφους, που έχουν σχηματίσει 
ομάδες εργασίας σε διάφορες χώρες και 
εργάζονται μαζί. Κάποιος, λοιπόν, μπορεί 
να είναι στη Λευκωσία και να λαμβάνει 
μέρος στο διεθνές γίγνεσθαι». 

Εργαζόμενοι με 
ψηφιακές δεξιότητες

Οι προβλέψεις για τη «νέα κανονικό-
τητα» σύμφωνα και με την έρευνα «Επα-
ναπροσδιορίζοντας την κανονικότητα: 
Ορίζοντας τη νέα εποχή της εργασίας» 
του Ομίλου Adecco, έδειξαν ότι η ιδανική 
λύση στην εργασία είναι το νέο υβριδικό 
μοντέλο remote και office work. Οι έξι 
στους δέκα εργαζόμενους βελτίωσαν τις 
ψηφιακές τους δεξιότητες κατά τη διάρκεια 
του εγκλεισμού και εφτά στους δέκα επι-
θυμούν περισσότερη διεύρυνση αυτών 
των δεξιοτήτων. 

Η πανδημία επέφερε ριζικές αλλαγές 
στη συμπεριφορά και τις προσδοκίες των 
εργαζομένων αλλά και των ηγετών των 
επιχειρήσεων. Και οι δύο ομάδες βλέπουν 
την ανάγκη να γίνουν σημαντικές αλλα-
γές τόσο στο κομμάτι των ανθρώπινων 
σχέσεων στον χώρο της εργασίας όσο 
και σε αυτό των δεξιοτήτων που κρίνο-
νται ως απαραίτητες στη σύγχρονη και 
μελλοντική αγορά εργασίας. «Ο κόσμος 
της εργασίας άλλαξε», όπως ανέφερε ο 
Δρ Βρασίδας, τονίζοντας ότι «η ξαφνική 
αλλαγή έφερε νέες τάσεις, όπως είναι η 
ευέλικτη εργασία, η προσαρμοστικότητα, 
η πειθαρχία». 

Ανάγκη για αναβάθμιση
των δεξιοτήτων 

Τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν, 

μεταξύ άλλων, την αυξημένη διάθεση και 
ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων πα-
γκοσμίως. Οι δεξιότητες που ξεχώρισαν ότι 
χρειάζονται εξέλιξη και ανάπτυξη είναι η 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού εξ 
αποστάσεως, η ανάπτυξη των κοινωνικών 
δεξιοτήτων και η δημιουργική σκέψη. 

Τα ευρήματα, επίσης, υπογράμμισαν 
τη διατήρηση της εμπιστοσύνης που κέρ-

δισε ο επιχειρηματικός κόσμος. Φαίνεται 
ότι πολλές εταιρείες κατάφεραν ν’  αντε-
πεξέλθουν στις προκλήσεις της κρίσης 
αυτής και, ως εκ τούτου, η εμπιστοσύνη 
των εργαζομένων προς αυτές αυξήθηκε 
μιας και το 88% των συμμετεχόντων δη-
λώνει ότι ο εργοδότης τους ανταποκρίθηκε 
στις ανάγκες που προέκυψαν την περίοδο 
της πανδημίας. 



ΈΞΙ ΚΡΟΥΑΖΙΈ-
ΡΟΠΛΟΙΑ ΒΡΙ-
ΣΚΟΝΤΑΙ ΑΓΚΥ-
ΡΟΒΟΛΗΜΈΝΑ 
ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ  
ΈΝΝΈΑ ΜΗΝΈΣ 
ΠΈΡΙΠΟΥ ΔΥΟ 
ΧΙΛΙΟΜΈΤΡΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΤΗΣ 
ΛΈΜΈΣΟΥ 
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120.000 ευρώ τον μήνα κέρδος για το κράτος 
από τα εγκλωβισμένα κρουαζιερόπλοια

Α
ρκετά κρουαζιερόπλοια 
έχουν «εγκλωβιστεί» για 
πάνω από  εννέα μήνες 
ανοικτά της Λεμεσού 
εξαιτίας της πανδημί-
ας του κορωνοϊού. Το 
γαλλικό πρακτορείο 

ειδήσεων AFP φιλοξενεί σχετικό άρθρο 
με φωτογραφικό υλικό από τα αγκυροβο-
λημένα κρουαζιερόπλοια, σημειώνοντας 
μάλιστα πως η κυπριακή Κυβέρνηση κερ-
δίζει 120.000 ευρώ ($146.000) τον μήνα 
σε τέλη για τη φιλοξενία των έξι πλοίων.

Τα κρουαζιερόπλοια βρίσκονται αγκυ-
ροβολημένα περίπου δύο χιλιόμετρα από 
την ακτή, και έχουν γίνει πόλος έλξης για 
πολλούς Κύπριους και τουρίστες.

«Αυτά τα πλοία έχουν κολλήσει εδώ 
γιατί δεν μπορούν να πάνε πουθενά. 
Δεν υπάρχει καμία κρουαζιέρα προς το 
παρόν», δήλωσε ο Μάριος Χρυσάνθου, 
καπετάνιος της γειτονικής μαρίνας του 
Αγίου Ραφαήλ, η οποία χρησιμοποιείται 
για τον ανεφοδιασμό και την αλλαγή των 
πληρωμάτων που βρίσκονται σε καρα-
ντίνα. «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», είπε 
στο AFP. «Κατά τη διάρκεια του χειμώνα 
(συνήθως) πηγαίνουν στην Αυστραλία ή 
την Αμερική, αλλά αυτή η κατάσταση του 
ιού είναι παντού τώρα». Μερικά από τα 
πλοία έχουν έρθει και έχουν φύγει, ωστόσο 
άλλα έχουν αγκυροβολήσει στην Κύπρο 
για πάνω από εννέα μήνες.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο και 
σύμφωνα με πληροφορίες του AFP, η 
κυπριακή Κυβέρνηση κερδίζει 120.000 
ευρώ ($146.000) τον μήνα σε τέλη για τη 
φιλοξενία των έξι πλοίων.

«Τα πλοία μας βρίσκονται στα ανοικτά 
των ακτών της Κύπρου αναμένοντας την 
επιστροφή σε υπηρεσία», δήλωσε ο Νέ-
γκιν Καμάλι, εκπρόσωπος της Princess 
Cruises. «Συνεχίζουμε να αξιολογούμε τις 
δυνατότητες για μελλοντικές κρουαζιέρες», 
είπε μέσω email στο AFP.

Μεταξύ των προσαραγμένων πλοίων 
είναι το Enchanted Princess με τη σημαία 
των Βερμούδων, ένα κρουαζιερόπλοιο 
βασιλικής κατηγορίας, που κατασκευά-
στηκε  το 2020 με 19 καταστρώματα και 
μήκους περίπου 330 μέτρων (1.082 πόδια).

Τα πληρώματα συντηρούν τα σκάφη, 

συμπεριλαμβανομένου του Seabourn 
Quest με σημαία Μπαχάμες, το οποίο 
σύμφωνα με τον ιστότοπο Marine Traffic 
έφτασε από το Γιβραλτάρ στις 8 Μαΐου.

Η Carnival είπε ότι η γραμμή κρου-
αζιερόπλοιων του Enchanted Princess 
είχε σταματήσει να πλέει στις ΗΠΑ και 
την Ευρώπη μέχρι τα μέσα Μαΐου και η 
Seabourn είχε σταματήσει ορισμένες από 
τις υπηρεσίες της μέχρι τον Νοέμβριο.

Τα πλοία διατηρούνται σε ετοιμότητα 
για να διασφαλίσουν ότι μπορούν να είναι 
έτοιμα προς χρήση το συντομότερον όταν 
ο τουρισμός ανακάμψει από την πανδημία. 

«Το πλήρωμα είναι επί του σκάφους για 
να διατηρήσει τις ζωτικές λειτουργίες του 
πλοίου κατά τη διάρκεια της περιόδου 
παύσης», δήλωσε ο Kamali.

Η Carnival είπε ότι επανεξετάζει τα 
διάφορα εμβόλια κατά του Covid πριν 
αποφασίσει ποια πρωτόκολλα θα πρέπει 
να ακολουθήσουν οι επιβάτες τους όταν 
οι κρουαζιέρες ξεκινήσουν ξανά. «Τα νέα 
εμβόλια αντιπροσωπεύουν μια σημαντι-
κή ανακάλυψη για ανθρώπους σε όλον 
τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των 
βιομηχανιών ταξιδιών, φιλοξενίας και 
κρουαζιέρας», δήλωσε ο Kamali. 
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Τα πλοία διατηρούνται 
σε ετοιμότητα για 
να διασφαλίσουν 

ότι μπορούν να είναι 
έτοιμα προς χρήση το 
συντομότερο όταν ο 

τουρισμός ανακάμψει 
από την πανδημία
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Μ
ετά την πανδημία 
ο ασφαλιστικός 
κλάδος οδεύει 
σε μια γρήγο-
ρη ανάκαμψη 
και προβλέπε-
ται πως οι τάσεις 

του κλάδου για το 2021 θα καθοδηγούνται 
από νέες και καινοτόμες τεχνολογίες, που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
αυτοματοποίηση και τη βελτίωση των 
ασφαλιστικών διαδικασιών. 

Αυτές οι καινοτόμες τεχνολογικές τάσεις 
ανοίγουν τον δρόμο για το μέλλον της 
ασφάλισης, δίνοντας τη δυνατότητα στις 
ασφαλιστικές εταιρείες να δημιουργήσουν 
σύγχρονα προϊόντα και να πετύχουν 
εξοικονόμηση χρημάτων, γεγονός που 
οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι θα μπορούν 
να προωθήσουν στους πελάτες. 

Μετά από πρόσφατη έρευνα της KPMG 
επιλέξαμε να παρουσιάσουμε έξι κορυφαίες 
στρατηγικές τεχνολογίες, που πιστεύουμε 
ότι θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον 
ασφαλιστικό κλάδο τα επόμενα πέντε 
χρόνια.

Αλυσίδα συστοιχιών 
(blockchain)

Το blockchain εξακολουθεί να ανα-
πτύσσεται και έχει προσελκύσει το εν-
διαφέρον καθιερωμένων ασφαλιστικών 
εταιρειών παγκόσμιου βεληνεκούς. Ένα 
χρονοδιαγραμμένο και αμετάβλητο μπλοκ 
θα βελτιώσει την πρόσβαση στα δεδομένα, 
τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη για όλα 
τα μέρη ενός συμβολαίου, συμβάλλοντας 
στη μείωση της απάτης στον ασφαλιστικό 
κλάδο. Η εισαγωγή έξυπνων συμβολαί-
ων που βασίζονται στο blockchain και τα 
οποία γράφτηκαν για αυτοεκτέλεση με 
την ενεργοποίηση μιας συγκεκριμένης 
κατάστασης, θα μπορούσε να βοηθήσει 
στην αυτοματοποίηση αριθμού επιχει-
ρησιακών διαδικασιών, μειώνοντας τις 

διαφορές, τα λάθη και την απάτη.

Αυτοματισμός και ρομποτική
Τα αποτελέσματα του αυτοματισμού 

γίνονται αισθητά σε ολόκληρο τον οργανι-
σμό. Η άμεση επεξεργασία μιας αίτησης 
εξαλείφει την αναδημιουργία πληροφοριών 
σε ξεχωριστά συστήματα και μειώνει το 
διοικητικό κόστος στο backoffice. Τα bots 
συνομιλίας και η εφαρμογή εικονικών 
βοηθών μπορούν να βελτιώσουν τόσο την 
ψηφιακή εμπειρία των πελατών, όσο και 
να αποφορτίσουν το τηλεφωνικό κέντρο. Ο 
αυτοματισμός μειώνει γενικά το ισοδύνα-
μο πλήρους απασχόλησης, αλλά την ίδια 
ώρα η ανάπτυξη καινούργιων προϊόντων 
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, καθώς 
απαιτούνται δεξιότητες σε τομείς όπως η 

ανάπτυξη αλγόριθμων, η μηχανική μάθηση 
και η ανάλυση δεδομένων.

Τεχνητή νοημοσύνη και μη-
χανική μάθηση

Αναλύοντας ιστορικά δεδομένα, τα οποία 
μια ασφαλιστική εταιρεία κατέχει, σε συν-
δυασμό με δεδομένα τα οποία βρίσκονται 
διαθέσιμα στο διαδίκτυο, μπορούν να λη-
φθούν σχεδόν στιγμιαίες εξατομικευμένες 
αποφάσεις, προσφέροντας στους πελάτες 
δυναμικά προϊόντα που αντικατοπτρίζουν 
τις μεταβαλλόμενες συνθήκες τους. Οι 
ασφαλιστικοί οργανισμοί θα επηρεαστούν 
επίσης έμμεσα από την υιοθέτηση της τε-
χνητής νοημοσύνης και σε άλλους κλάδους, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών 
και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Με την εισαγωγή αυτοκινούμενων αυτο-
κινήτων, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα 
πρέπει να σκεφτούν τον τρόπο λειτουργίας 
της κάλυψης, ποιοι θα πρέπει να λάβουν 
συμβόλαια και πώς να προσαρμοστούν σε 
μιαν αναμενόμενη μείωση της ανάγκης για 
ασφάλιση αυτοκινήτων. Η ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη, μέσω της ανάλυσης 
μεγάλων όγκων δεδομένων ασθενών, είναι 
σε θέση να διαδραματίσει διαγνωστικό και 
προληπτικό ρόλο βελτιώνοντας την υγεία 
των ασθενών και μειώνοντας τον αριθμό 
των επισκέψεων στο νοσοκομείο (συνεπώς 
μειώνοντας τον αριθμό των απαιτήσεων).

Διαχείριση δεδομένων
(Data Management)

Η διαχείριση δεδομένων διασφαλίζει 

Δίπλα στους πελάτες της και την κυπριακή κοινωνία 
συνεχίζει να βρίσκεται η AstroBank, διατηρώ-
ντας τη συμμετοχή της στο Σχέδιο Επιδότησης 

Επιτοκίου Νέων Στεγαστικών Δανείων, το οποίο, βάσει 
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει παραταθεί 
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Το Σχέδιο καλύπτει δάνεια μέχρι €300.000, με σκοπό 
την αγορά ή ανέγερση  πρώτης κατοικίας για ιδιοκατοί-
κηση, ενώ μέρος του δανείου δύναται να περιλαμβάνει 
την αγορά οικοπέδου. Το Σχέδιο δεν καλύπτει δάνεια 
για ανακαίνιση υφιστάμενης κατοικίας και δάνεια για 
αγορά ή ανέγερση ακινήτου για χρήση ως εξοχικού, 
ως επένδυση ή ως επαγγελματική στέγη. 

Το επιτόκιο που εφαρμόζεται για όλα τα δάνεια είναι 
το κυμαινόμενο Euribor 6 μηνών, με κατώφλι το μηδέν 
(0), πλέον περιθώριο. Ως ανώτατο περιθώριο επιτοκί-
ου ορίζεται, βάσει Σχεδίου, το 2,25%. Από το συνολικό 
επιτόκιο, το Υπουργείο Οικονομικών θα επιδοτεί μέχρι 
1,50% για τα πρώτα τέσσερα χρόνια του δανείου. 

Η AstroBank καθιστά το Σχέδιο όχι μόνο ελκυστικό, 
αλλά ακόμα πιο ωφέλιμο για το κοινωνικό σύνολο και 
την κυπριακή οικονομία, ενισχύοντάς το περαιτέρω με 
επιπρόσθετα ωφελήματα που συμπεριλαμβάνουν: 

Προνομιακό επιτόκιο: Οι πελάτες έχουν τη δυνατό-
τητα, αναλόγως του προφίλ του δανείου, να δανειστούν 
με περιθώριο που αρχίζει από 1,80%. 

Εκπτώσεις στα ασφάλιστρα: Η AstroBank προσφέρει 
εκπτώσεις στα ασφάλιστρα κατοικίας ύψους 50 % για 

τον πρώτο χρόνο και 25% για τον δεύτερο χρόνο, για 
ασφάλιση κατοικίας μέσω της Atlantic Insurance. 

Πρόωρη εξόφληση: Στην περίπτωση που ο πελάτης 
επιθυμεί να εξοφλήσει το δάνειο του νωρίτερα, θα μπο-
ρεί να το κάνει χωρίς έξοδα πρόωρης αποπληρωμής. 

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που συνεχίζει να 
δημιουργεί η πανδημία covid-19, η AstroBank επα-
ναλαμβάνει την ετοιμότητά της να στηρίξει ενέργειες 
που συμβάλλουν στη ενίσχυση της κοινωνίας και της 
κυπριακής οικονομίας.

Σημαντική αναγνώριση για το έργο 
του CFA Society Κύπρου αποτελεί η 
συμμετοχή του Συνδέσμου στο ΕΜΕΑ 

Society Leader Call, μετά από πρόσκληση 
να παρουσιάσει τη στρατηγική και ενέργειές 
του, στα θέματα υπεράσπισης (Advocacy) 
και Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. 

Η συμμετοχή του CFA Society Κύπρου 
στη διαδικτυακή αυτή συνάντηση αποτελεί 
επακόλουθο του πολυδιάστατου έργου που 
παράγει ο Σύνδεσμος σε τοπικό επίπεδο. Στο 
πλαίσιο αυτό εντάσσονται, μεταξύ άλλων, το 
σεμινάριο που διοργάνωσαν ο CFA Society 
Κύπρου και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με 
θέμα την «Ηθική στον κλάδο των επενδύσε-
ων», η παγκύπρια εκστρατεία για προώθηση 
του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, 
η συστηματική αρθρογραφία των μελών 
του Συνδέσμου, καθώς και εμπεριστατω-
μένες αναλύσεις  γύρω από την πανδημία 
της COVID-19. Απτό παράδειγμα αποτελεί 
επίσης και η διοργάνωση της εκδήλωσης 
υπό τον τίτλο «Κερδίζοντας την εμπιστοσύνη 
των Επενδυτών», στην οποία συμμετείχε ο 
Αντιπρόεδρος της ΕΚΚ.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Προέδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του CFA Society 
Κύπρου, Παναγιώτης Μαυρομιχάλης, πα-
ρουσίασε τη στρατηγική και τις δράσεις του 
Συνδέσμου, κάνοντας επίσης αναφορά στις 

δυσκολίες που προκύπτουν λόγω των πε-
ριοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας. 

Το έργο της «Advocacy Επιτροπής» 
παρουσίασε εν συντομία ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής και μέλος του Δ.Σ. του CFA 
Society Κύπρου, Ζήνωνας Παπαφιλίππου. 
Μερικά από τα επιτεύγματα της «Advocacy 
Επιτροπής» αποτελούν η μεγάλη διαδικτυ-
ακή έρευνα για θέματα της επικαιρότητας 
που απασχόλησαν την κοινότητα κατά το 
2020, διαδικτυακά σεμινάρια με χρηματο-
οικονομικούς οργανισμούς, η συμμετοχή σε 
διάφορες Ευρωπαϊκές Δημόσιες Διαβου-
λεύσεις, καθώς και πλειάδα συναντήσεων με 
κρατικούς αξιωματούχους και οργανισμούς 
για μελλοντικές συνεργασίες.

Το έργο της Επιτροπής Χρηματοοικονο-
μικού Αλφαβητισμού ανέλυσε η Πρόεδρος 
της Επιτροπής, Στέλλα Ηλιάδου, τονίζοντας 

ότι στόχος είναι η επιμόρφωση των μαθητών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με τις 
βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα περισσότεροι 
από 1500 μαθητές έχουν παρακολουθήσει 
τα σεμινάρια για τον Χρηματοοικονομικό 
Αλφαβητισμό, ενώ τον περασμένο Μάρτιο 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου ζήτησε τη συνδρο-
μή της Επιτροπής  ημιουργία μιας Εθνικής 
Στρατηγικής για τον Χρηματοοικονομικό 
Αλφαβητισμό. 

Τέλος, η Kasia Marianiuk, επικεφαλής 
του Society Relations, Europe, Middle East 
and Africa, εξήρε το έργο αλλά και τη συ-
νεργασία των Επιτροπών Advocacy και 
Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού με 
διάφορα νομοθετικά όργανα του Κράτους,  
καθώς και με τα Υπουργεία Παιδείας και 
Οικονομικών.

Συμμετοχή AstroBank
στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίου 

Στεγαστικών Δανείων

Το πολυδιάστατο έργο του CFA Cyprus
Στο ΕΜΕΑ Society Leader Call

ότι τα εταιρικά δεδομένα επικυρώνονται, 
τεκμηριώνονται και συντηρούνται σε μία 
μόνο πηγή, ακόμα και όταν είναι απο-
θηκευμένα σε διαφορετικά συστήματα. 
Αυτό επιτρέπει σε έναν ασφαλιστικό 
οργανισμό να διατηρεί τη συμμόρφω-
ση προς τον ασφαλιστικό ρυθμιστή, να 
μειώνει τον κίνδυνο και να αξιοποιεί τα 
δεδομένα τόσο για εσωτερικές όσο και για 
εξωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες. 
Παρέχει επίσης μια σταθερή βάση για 
οποιαδήποτε στρατηγική Big Data και 
Advanced Analytics.

Τεχνολογία cloud
Η τεχνολογία cloud επιτρέπει στους 

οργανισμούς να διατηρούν υποδομή 
πληροφορικής που παρέχει βελτιωμένη 
ευελιξία στις επιχειρήσεις και βελτιωμένη 
ταχύτητα ανάπτυξης τεχνολογιών πλη-
ροφορικής. Το cloud computing μπορεί 
επίσης να μειώσει το συνολικό κόστος της 
ιδιοκτησίας και της λειτουργίας συστημά-
των πληροφορικής, επιτρέποντας στους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς να αφιερώ-
σουν περισσότερο χρόνο σε καινοτόμα 
προϊόντα που επικεντρώνονται στους 
πελάτες τους.

Microservices και APIs
Στην ψηφιακή εποχή της αυξημένης 

συνδεσιμότητας, οι απρόσκοπτες συν-
δέσεις γίνονται πλέον πιο σημαντικές 
από ποτέ. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί 
μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να 
επενδύσουν σε μια πλατφόρμα πληρο-
φορικής για να επιτρέψουν την έκθεση 
των δεδομένων και των υπηρεσιών τους 
μέσω API (Application Programming 
Interface), ενσωματώνοντας τα προϊό-
ντα τους στις επιχειρήσεις του πελάτη 
τους. Οι ανοικτές πλατφόρμες (Open 
APIs) επιτρέπουν τη δυνατότητα κλιμά-
κωσης και την ταχύτερη προσαρμογή 
των αυξανόμενων επιχειρηματικών και 
πελατειακών απαιτήσεων.

Οι αναδυόμενες τάσεις του ασφαλι-
στικού κλάδου για το 2021 υπογραμμί-
ζουν την επιθυμία για εξατομικευμένα 
ασφαλιστικά προϊόντα και προσαρμοσμένα 
συμβόλαια, καθώς και την ανάγκη για 
τους οργανισμούς να είναι ανοικτόμυα-
λοι σχετικά με την επιπρόσθετη αξία που 
μπορεί να επιφέρει η χρήση των νέων 
τεχνολογιών.

* IT Advisory, Management Consulting, 
KPMG in Cyprus



Η 
αποτυχημένη επιχεί-
ρηση «διάσωσης» 
των 13 Τούρκων 
ομήρων στο βόρειο 
Ιράκ προκάλεσε σειρά 
ερωτημάτων για τον 
πραγματικό στόχο που 

είχαν οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας. 
Παρά την προσπάθεια του Τούρκου Υπουρ-
γού Άμυνας, Χουλουσί  Ακάρ, και του 
αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού 
να εμφανίσουν την απόφαση της ολοκλή-
ρωσης της επιχείρησης ως επιβεβλημένη, 
λόγω της «επιτυχούς ολοκλήρωσης» των 
στόχων, η κυβέρνηση δέχθηκε δριμύτα-
τη κριτική για το αιματηρό αποτέλεσμά 
της. Σε μια προσπάθεια να δικαιώσει τους 
χειρισμούς της, «ανάγκασε» τις ΗΠΑ να 
αλλάξουν τη δήλωσή τους και να αναγνω-
ρίσουν τελικά ότι την ευθύνη φέρουν οι 
«τρομοκράτες» του PKK. Στην εσωτερι-
κή αρένα, ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, υποσχέθηκε εκδίκηση 
προαναγγέλλοντας νέα εισβολή στο βόρειο 
Ιράκ για εκκαθάριση των Κούρδων. Οι 
κινήσεις όμως αυτές δύσκολα μπορούν 
να κρύψουν τις πραγματικές του προθέ-
σεις, αφού η τραγωδία ανοίγει τον δρόμο 
για τη συνταγματική αναθεώρηση που 
επιδιώκει, ενώ παράλληλα «δικαιολογεί» 
μια νέα εισβολή στο Ιράκ για εκκαθάριση 
των μαχητών του PKK.

Τα σενάρια για τους
13 νεκρούς αιχμαλώτους

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Al-
Monitor, ουσιαστικά η Άγκυρα με την 
επιχείρηση αυτή προσπάθησε ανεπιτυχώς 
να χτυπήσει μ’ ένα σμπάρο δυο τρυγόνια, 
ελευθερώνοντας τους αιχμαλώτους και 
σκοτώνοντας ταυτόχρονα δύο διοικητές 
του PKK, τον Murat Karayilan και τον 
Duran Kalkan, οι οποίοι, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες των τουρκικών υπηρεσιών 
πληροφοριών, θα ταξίδευαν στην περιοχή 
Γκάρα του βόρειου Ιράκ για μια συνάντη-
ση στην ίδια σπηλιά, όπου κρατούνταν 
οι 13 Τούρκοι. 

Αν και περιήλθε στην αντίληψη του 
PKK ο σχεδιασμός της Τουρκίας και 
ακυρώθηκε η συνάντηση την τελευταία 
στιγμή, οι Κούρδοι μαχητές δεν πρόλαβαν 
να εγκαταλείψουν την περιοχή κατά την 
πρώτη φάση της επιχείρησης. Στις 10 Φε-
βρουαρίου, περίπου 40 τουρκικά μαχητικά 
f-16 , υποστηριζόμενα από στρατιωτικά 
drones, βομβάρδισαν την Γκάρα. Σε αυτήν 
τη φάση της επιχείρησης πιστεύεται ότι 
εκτελέστηκαν οι 13 Τούρκοι κρατούμενοι.

Μετά το σφυροκόπημα των τουρκικών 
μαχητικών, ένα ελικόπτερο τύπου S-70 
Sikorsky προσέγγισε τη σπηλιά και αποβί-
βασε τρεις ομάδες των ειδικών δυνάμεων. 
Στην προσπάθεια να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση στη σπηλιά, άλλοι τρεις Τούρ-
κοι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους, ενώ 
κατά την είσοδό τους στο σημείο είχαν 
διαπιστώσει ότι οι κρατούμενοι ήταν ήδη 
νεκροί.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η αι-
ματοβαμμένη επιχείρηση τερματίστηκε 
στις 14 Φεβρουαρίου με την αποχώρηση 
των Τούρκων στρατιωτών. Το αποτέλε-
σμά της προκάλεσε οργή στο εσωτερικό 
της Τουρκίας και δημιούργησε πλήθος 
ερωτημάτων για την τραγική κατάληξη 
των αιχμαλώτων. Ίσως το πιο ουσιαστικό 
ερώτημα που δεν απαντήθηκε ήταν το 
πολιτικό και στρατιωτικό ζητούμενο αυτής 
της επιχείρησης «διάσωσης».

Σενάρια για εισβολή
Πάντως, φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ της 

Τουρκίας, θέλοντας να «χρυσώσουν το 
χάπι», υποστηρίζουν ότι η επιδρομή στην 
Γκάρα θα μπορούσε να είναι ο προάγγελος 
μιας τουρκικής εισβολής στο Σιντζάρ. Ει-
δικοί εκτιμούν ότι υπάρχουν δύο σενάρια 
για την πιθανολογούμενη επέμβαση της 
Άγκυρας στο Σιντζάρ. 

Κατά το πρώτο σενάριο η Τουρκία θα 
χρησιμοποιήσει στρατό ξηράς και αερο-
πορία για να οδηγήσει το PKK εκτός πε-
ριοχής, χωρίς όμως τη συγκατάθεση του 
Ιράκ. Αυτή η ενέργεια αναμένεται, όμως, 
ότι θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια 

σε έντονες αντιδράσεις από το Ιράκ, τις 
ΗΠΑ, το Ιράν, τη Ρωσία και την ΕΕ.

Το δεύτερο σενάριο προνοεί τη συμ-
φωνία με τη Βαγδάτη και το Ερμπίλ (την 
ηγεσία του Ιρακινού Κουρδιστάν), η οποία 
ουσιαστικά θα προβλέπει χερσαία επι-
χείρηση σε συνεργασία με τις δυνάμεις 
του Ιράκ και του Ιρακινού Κουρδιστάν 
και την υποστήριξη της τουρκικής αε-
ροπορίας. Η Άγκυρα είχε προτείνει και 
στο παρελθόν μια παρόμοια συμφωνία 
στη Βαγδάτη και στο Ερμπίλ, αλλά δεν 
την είχαν αποδεχτεί. 

Η μετωπική επίθεση Ερντογάν 
στις ΗΠΑ και η αναδίπλωση

Μετά τη λυσσαλέα επίθεση του Ερ-
ντογάν κατά των ΗΠΑ, κατά την οποία 
τις κατηγόρησε ότι «εκτέλεσαν» τους 13 
Τούρκους στο βόρειο Ιράκ, η αμερικα-
νική διπλωματία προχώρησε σε ολική 
αναδίπλωση της προηγούμενης δήλω-
σής της για να κατευνάσει την οργή του 
νεοσουλτάνου. 

Του διπλωματικού αυτού επεισοδίου 
είχε προηγηθεί η ομοβροντία κατά των 
ΗΠΑ των τουρκικών ΜΜΕ, τα οποία σε 
πρωτοσέλιδα έγραφαν ότι «οι Αμερικανοί 
μεταφέρουν όπλα στους δολοφόνους». 
Σύμφωνα με όσα έγραψαν, ένα αμερι-
κανικό στρατιωτικό κομβόι φέρεται να 
είχε μεταφέρει όπλα στη βόρεια Συρία, 
σε περιοχές που κατέχει το PKK / PYD. 
«Την ώρα που η Τουρκία πενθεί τους 
πολίτες της που δολοφονήθηκαν από το 
ΡΚΚ, τα αμερικανικά κομβόι συνεχίζουν 
να μεταφέρουν όπλα σε μια τρομοκρατική 
οργάνωση», ανέφερε χαρακτηριστικά η 
«Χουριέτ».

Στην πρώτη τηλεφωνική συνομιλία 
που είχαν ο Άντονι Μπλίνκεν και ο Με-
βλούτ Τσαβούσογλου μετά την ανάληψη 
καθηκόντων της αμερικανικής κυβέρνη-
σης του Τζο Μπάιντεν, ο επικεφαλής της 
αμερικανικής διπλωματίας επιχείρησε 
να καθησυχάσει την Τουρκία, εκφράζο-
ντας τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο 
Τούρκων ομήρων στο βόρειο Ιράκ και 

ανασκευάζοντας την προηγούμενη δήλωση 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναγνωρίζοντας 
ότι «οι τρομοκράτες του ΡΚΚ φέρουν την 
ευθύνη».

Δεν λησμονείται όμως ότι στην ίδια 
συνομιλία, σε ένα είδος «δίκαιης ανταλ-
λαγής», ο Μπλίνκεν προέτρεψε εκ νέου 
τον Τσαβούσογλου να μη διατηρήσει η 
Άγκυρα το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα 
S-400 που έχει αγοράσει από τη Μόσχα, 
μια υπόθεση που προκαλεί διαρκώς τριβές 
μεταξύ των δύο ΝΑΤΟϊκών συμμάχων.

Τα πυρά στο εσωτερικό και η 
υπόσχεση για εκδίκηση

Δύο ημέρες μετά τον θάνατο των 13 
Τούρκων πολιτών στο βόρειο Ιράκ, ο 
Τούρκος Πρόεδρος υποσχέθηκε εκδί-
κηση, ανακοινώνοντας την έναρξη νέας 
στρατιωτικής επιχείρησης κατά του ΡΚΚ. 
Παραβλέποντας τις ανθρώπινες απώλειες, 
δήλωσε ότι «θα επεκτείνουμε την επόμενη 
περίοδο τις ήδη επιτυχημένες επιχειρή-
σεις μας και σε περιοχές όπου υπάρχουν 
σοβαρές απειλές».

Μάλιστα, διαβεβαίωσε ότι «θα γίνει 
ο τάφος τους εδώ, θα προχωράμε χωρίς 
να σταματάμε, να το ξέρουν αυτό. Δεν θα 
περιμένουμε να έρθουν οι τρομοκράτες σ’ 
εμάς, θα πάμε εμείς και θα συντρίψουμε 
τα κεφάλια τους μέσα στα κρησφύγετά 
τους. Θα παραμείνουμε εκεί για όσο χρει-
αστεί, μέχρι να βάλουμε τέλος σε αυτές 
τις επιθέσεις».

Τα «αλυχτίσματα» του Ερντογάν σε κα-
μιά περίπτωση δεν απευθύνονταν μόνο 
στους Κούρδους, αλλά είχαν αποδέκτες 
και στο εσωτερικό της χώρας, αφού τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν 
πιέσεις προς την κυβέρνηση για να δώ-
σει απαντήσεις για την αποτυχημένη 
διασυνοριακή επιχείρηση. 

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, επικεφαλής 
του κόμματος της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης - Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα 
(CHP) - σε έντονο ύφος ζήτησε από την 
κυβέρνηση να υποδείξει τους υπευθύνους 
«για την αποτυχία της επιχείρησης», τονί-

ζοντας ότι «το χώμα βάφτηκε με το αίμα 
των 13 αδελφών μας. Θα μπορούσαν να 
είχαν επιστρέψει στην Τουρκία. Ο στρατός 
πραγματοποίησε μια επίθεση με τύμπανα 
και τρομπέτες. Ο Ταγίπ Ερντογάν είναι 
υπεύθυνος για τους 13 μάρτυρές μας».

Πώς η τραγωδία ωφελεί
τον Ερντογάν

Πάντως, αναλυτές εκτιμούν ότι η κρίση 
αυτή ήρθε σε μια βολική χρονική συγκυρία 
για τον Ερντογάν, αφού η αναζωπύρωση 
του αντικουρδικού αισθήματος θα μπο-
ρούσε να υποβοηθήσει στην επίτευξη 
πρόσθετων στόχων. 

Την 1η Φεβρουαρίου ο Τούρκος Πρό-
εδρος δεν απέκλεισε την πιθανότητα να 
αλλάξει το Σύνταγμα. Το νέο Σύνταγμα 
πιθανολογείται ότι θα βασίζεται σε μια 
ιδέα που εκφράστηκε εβδομάδες πριν 
από τον αρχηγό του Κόμματος Εθνικι-
στικής Δράσης (MHP), Ντεβλέτ Μπα-
χτσελί, σύμμαχο του Ερντογάν, ο οποίος 
πρότεινε μια συνταγματική αλλαγή για 
την απαγόρευση του φιλοκουρδικού 
κόμματος HDP με την κατηγορία της 
υποκίνησης του αυτονομισμού. Τη 
Δευτέρα, μέλη του HDP ήταν μεταξύ 
εκείνων που τέθηκαν υπό κράτηση κατά 
τις μαζικές συλλήψεις, κατηγορούμενοι 
για σχέσεις με το PKK.

Επιπρόσθετα, η τραγωδία φαίνεται 
ότι ανοίγει την όρεξη του Ερντογάν για 
νέες εκκαθαρίσεις των Κούρδων του PKK 
στην περιοχή του Σιντζάρ. Αναλυτές δεν 
αποκλείουν μια επαναπροσέγγιση της 
Τουρκίας με το Ιράκ και την περιφε-
ρειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν για 
συντονισμό των νέων επιχειρήσεων επί 
των εδαφών των τελευταίων. 

Μάλιστα, δεν έκρυψε τους σχεδιασμούς 
του για τη δημιουργία άλλης μιας «ασφα-
λούς ζώνης» στα σύνορά της Τουρκίας, 
αναφέροντας αυτολεξεί ότι «θα επεκτείνου-
με τις δραστηριότητές μας στις περιοχές 
όπου υπάρχει κίνδυνος. Θα παραμείνουμε 
σ’ εκείνες τις περιοχές που ασφαλίζουμε 
για όσο χρειαστεί».
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Ο Ερντογάν εργαλειοποιεί τον θάνατο των 13 
αιχμαλώτων για μια νέα εισβολή στο Ιράκ
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Ποιος είναι τελικά ο «Σούπερ-Μάριο»;
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Ό,τι πιάνει στα χέρια του το φέρνει εις 
πέρας με επιτυχία, μέχρι στιγμής 
τουλάχιστον. Ο Μάριο Ντράγκι 

ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο του ως 
καθηγητής πανεπιστημίου, υψηλόβαθμος 
υπάλληλος στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, στέλεχος επενδυτικής τραπεζικής 
για την Goldmann Sachs, επικεφαλής της 
ιταλικής Κεντρικής Τράπεζας και αργότερα 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). 
Θα μπορούσε να απολαμβάνει τη σύνταξή 
του και να αφοσιωθεί στα αγαπημένα του 
χόμπι, το γκολφ και την πεζοπορία. Αλλά 
όχι, στα 73 του χρόνια ο Μάριο Ντράγκι 
προτίμησε να δοκιμάσει την «ηλεκτρική 
καρέκλα» του πρωθυπουργού στη γει-
τονική Ιταλία.

«Είναι πανούργος πολιτικός, ας μην 
τον βλέπουμε μόνο ως τραπεζίτη», λέει ο 
βουλευτής του «Δημοκρατικού Κέντρου» 
Μπρούνο Ταμπάτσι, ο οποίος γνωρίζει 
καλά, εδώ και πολλά χρόνια, τον Μάριο 
Ντράγκι. Σε πρόσφατο σχόλιό του για την 
εφημερίδα La Repubblica, ο Ταμπάτσι 
υποστηρίζει ότι «ο Ντράγκι μπορεί να 
καταφέρει το θαύμα». Για τα δεδομένα 
της ιταλικής πολιτικής, «θαύμα» θεωρεί-
ται η πλήρης ενσωμάτωση της ιταλικής 
οικονομίας στην ευρωπαϊκή, η διατήρηση 
του ευρώ ως εθνικού νομίσματος και η 
επιβολή μίας συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής, παρακάμπτοντας τις αντιστά-
σεις των ακραίων δεξιών δημαγωγών, 
τύπου Σαλβίνι.

Ο άνθρωπος που οδήγησε 
την Ιταλία στο ευρώ

Με σπουδές Οικονομικών στις ΗΠΑ, 
ο Μάριο Ντράγκι είχε αναλάβει ηγετική 
θέση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
την κρίσιμη δεκαετία του ‘90, οδηγώντας 
την Ιταλία στο ευρώ. Για να γίνει αυτό 
επέβαλε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, 
άρχισε τις ιδιωτικοποιήσεις κρατικών επι-
χειρήσεων και προώθησε μία διαφορετική 
φιλοσοφία στις κρατικές δαπάνες. Μόνο 
έτσι η Ιταλία κατάφερε να εκπληρώσει 
τα δημοσιονομικά κριτήρια για την προ-
σχώρησή της στην Ευρωζώνη. Την εποχή 
εκείνη ο Ντράγκι άρχισε να γνωρίζει τους 
πολιτικούς συσχετισμούς στη Ρώμη κι 
έγινε γνωστός με το παρατσούκλι «Σού-
περ Μάριο». Συνεργάστηκε με δώδεκα 
διαφορετικές κυβερνήσεις απ’ όλους τους 
πολιτικούς χώρους. Μετά από ένα σύντομο 
διάλειμμα ως επικεφαλής του ευρωπαϊκού 
παραρτήματος της επενδυτικής τράπεζας 
Goldmann Sachs στο Λονδίνο, επέστρεψε 
στην Ιταλία για να αναλάβει τη διοίκηση 
της Κεντρικής Τράπεζας. Το 2011 ανέλαβε 
τα ηνία της ΕΚΤ, εν μέρει από σύμπτω-
ση, καθώς ο Γερμανός υποψήφιος Άξελ 
Βέμπερ αποφάσισε την τελευταία στιγμή 

να μη διεκδικήσει τη θέση.

«What ever it takes»
Για την εφημερίδα BILD o Μάριο 

Ντράγκι παραήταν Ιταλός για ένα τέτοιο 
αξίωμα, δηλαδή, σύμφωνα με τα γνω-
στά στερεότυπα, φαινόταν υπερβολικά 
απείθαρχος σε θέματα δημοσιονομικής 
πολιτικής. Την ίδια στιγμή άλλες γερμανι-
κές εφημερίδες τον αποκαλούσαν «Ιταλό 
από την Πρωσία», υποδηλώνοντας ότι 
ο Ντράγκι υλοποιεί αποφάσεις με σιδε-
ρένια πειθαρχία. Παρά την κριτική τού 
τότε επικεφαλής της Μπούντεσμπανκ, 
Γιενς Βάιντμαν, η καγκελάριος Άγκελα 
Μέρκελ στήριξε τον Ντράγκι. Το 2012, 
στο απόγειο της κρίσης του ευρώ, ο Ιταλός 
τραπεζίτης εκστόμισε την ιστορική φράση 
«Whatever it takes», εννοώντας ότι θα 
κάνει τα πάντα, οτιδήποτε χρειαστεί, για 
τη σωτηρία του ευρώ.

Με αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα ο Ντράγκι 
καθησύχασε τις αγορές και οδήγησε την 

Ευρωζώνη σε πιο ήρεμα νερά, μέσα από 
τις τρικυμίες της δημοσιονομικής κρίσης 
και της κρίσης χρέους που ακολούθησε. 
Για να γίνει όμως αυτό, αναγκάστηκε να 
τροποποιήσει σημαντικά την πολιτική της 
ΕΚΤ, τυπώνοντας ουσιαστικά φρέσκο χρή-
μα. Στην αρχή δέχθηκε σφοδρή κριτική για 
τις αγορές κρατικών ομολόγων, σήμερα 
όμως όλοι αναγνωρίζουν ότι αυτό ήταν 
το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για να 
διατηρηθεί η ρευστότητα σε χώρες που 
αντιμετώπιζαν σημαντικά προβλήματα, 
όπως η Ιταλία.

Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά
Ως διοικητής της ΕΚΤ, ο Μάριο Ντρά-

γκι ζητούσε από τους πρωθυπουργούς 
της Ευρωζώνης να ακολουθήσουν πιο 
αυστηρή δημοσιονομική πολιτική. Ως 
πρωθυπουργός της Ιταλίας καλείται τώρα 
να εφαρμόσει και ο ίδιος τις συστάσεις που 
έδινε σε άλλους. Με δεδομένη τη σύνθεση 
της κυβέρνησής του, η οποία περιλαμβάνει 

αριστερούς και δεξιούς λαϊκιστές, σοσι-
αλδημοκράτες και χριστιανοδημοκράτες, 
το στοίχημα φαίνεται δύσκολο, εκτιμά ο 
Λουτς Κλίνκχαμερ, συνεργάτης του Γερ-
μανικού Ιστορικού Ινστιτούτου στη Ρώμη. 
«Θα πρέπει να επιστρατεύσει ολόκληρη 
την προσωπικότητά του, το brand name 
Ντράγκι», λέει ο Γερμανός ιστορικός. Οι 
δημοσκοπήσεις δείχνουν υψηλά ποσοστά 
δημοφιλίας για τον νέο πρωθυπουργό, 
αλλά η εφημερίδα La Repubblica επιση-
μαίνει ότι «οι Ιταλοί θέλουν επιτέλους να 
μάθουν τι πρεσβεύει ο Ντράγκι, αν είναι 
αριστερός ή δεξιός».

Το 2015, σε συνέντευξή του, ο ίδιος είχε 
απαντήσει σε αυτό το ερώτημα ως εξής: «Οι 
πεποιθήσεις μου συγκροτούν αυτό που θα 
ονόμαζα ‘φιλελεύθερο σοσιαλισμό’, μακριά 
από ακραίες αντιλήψεις». Κατά τα άλλα, 
ελάχιστα γνωρίζουμε για την ιδεολογία 
του Μάριο Ντράγκι. Ως επικεφαλής της 
ΕΚΤ συνήθως σιωπούσε, περιβαλλόταν 
από μία μικρή ομάδα συμβούλων και 

έπαιρνε μόνος του αποφάσεις, τις οποίες 
συνήθως γνωστοποιούσε χωρίς προα-
ναγγελία ή προειδοποίηση. Όλα αυτά 
του επεφύλαξαν ένα νέο παρατσούκλι: 
«Κροκόδειλος». Με άλλα λόγια, ο Μάριο 
Ντράγκι είχε τη φήμη ενός ανθρώπου, 
ο οποίος για μεγάλο χρονικό διάστημα 
φαίνεται να διστάζει, αλλά την κατάλληλη 
στιγμή εκμεταλλεύεται την ευκαιρία.

«Γνώση, εγκράτεια 
και θάρρος»

Το βέβαιο είναι ότι ο Ντράγκι πιστεύει 
στην ενοποίηση της Ευρώπης. Αποχω-
ρώντας από την ΕΚΤ το 2019 δήλωσε 
ότι «το ευρώ δεν έχει επιστροφή» και ότι 
κάποτε η Ευρώπη θα αποκτήσει τη δική 
της, ενιαία κυβέρνηση. Κάποιοι λένε ότι 
οι πεποιθήσεις του νυν πρωθυπουργού 
διαμορφώθηκαν στην παιδική του ηλικία. 
Ήταν πολύ μικρός όταν πέθαναν και οι 
δύο γονείς του, οπότε αναγκάστηκε να 
αναλάβει ευθύνες για τα μικρότερα αδέρφια 

του. Η οικογενειακή περιουσία γρήγορα 
εξανεμίστηκε, λόγω του τεράστιου πληθω-
ρισμού. Έκτοτε ο Μάριο Ντράγκι, σε όλα 
τα δημόσια αξιώματα που έχει υπηρετήσει 
και προφανώς και ως κεντρικός τραπεζίτης, 
κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει μιαν 
αποδυνάμωση του νομίσματος.  

Λογαριασμό στο Facebook, στο Twitter 
ή στο Instagramm δεν διαθέτει ο σιωπη-
λός τραπεζίτης, προτιμά να κινείται στο 
παρασκήνιο. Ως πρωθυπουργός δύσκο-
λα θα μπορέσει να συνεχίσει αυτήν την 
τακτική. Πριν από έναν χρόνο, όταν ο 
Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας 
τού απένειμε το παράσημο του Σταυρού 
της Αξίας, ο Μάριο Ντράγκι έλεγε ότι τα 
θετικά χαρακτηριστικά του είναι «η γνώ-
ση, η εγκράτεια και το θάρρος». Σε αυτό 
το τελευταίο επέμεινε ιδιαίτερα, καθώς, 
όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «χωρίς 
θάρρος τίποτα άλλο δεν γίνεται».

Πηγή: dw.com (Μπερντ Ρίγκερντ, Γιάννης 
Παπαδημητρίου)

Οι αιτήσεις για χορήγηση ασύλου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μει-
ώθηκαν κατά 31% το 2020, για 

να φθάσουν το πιο χαμηλό επίπεδό τους 
από το 2013, «κυρίως λόγω των περιο-
ρισμών κυκλοφορίας» που συνδέονται 
με την πανδημία, όπως ανακοίνωσε την 
περασμένη Eβδομάδα το Ευρωπαϊκό Γρα-
φείο Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO).

Σύμφωνα με τα δεδομένα της υπηρε-
σίας αυτής, που αφορούν τις 27 χώρες 
μέλη της ΕΕ συν τη Νορβηγία και την 
Ελβετία, 461.300 αιτήσεις κατατέθηκαν 
το 2020 σε σύγκριση με 671.200 το προ-
ηγούμενο έτος.

Αυτή η «σημαντική μείωση (-31%) 
αντανακλά την επίδραση της πανδημίας 
της Covid-19 και των μέτρων επείγου-
σας ανάγκης όπως οι περιορισμοί της 
κυκλοφορίας», εξηγεί σε μια ανακοίνωση 
το EASO. Περίπου το 4% των υποθέσε-
ων το 2020 κατατέθηκαν από αιτούντες 
που παρουσιάζονταν ως ασυνόδευτοι 
ανήλικοι, μια αύξηση 1% σε σχέση με 
το προηγούμενο έτος.

Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των 
αιτούντων άσυλο παραμένουν χωρίς μετα-
βολή. Οι Σύροι είναι εκείνοι που κατέθεσαν 
τις περισσότερες αιτήσεις (64.540, -9% 
σε σχέση με το 2019) και αντιπροσω-

πεύουν το 14% των αιτήσεων ασύλου. 
Ακολουθούν οι Αφγανοί με 48.578 αι-
τήσεις (-16%), οι Βενεζουελάνοι (30.643, 
-32%), οι Κολομβιανοί (29.438, -9%) και 
οι Ιρακινοί (18.167, -40%).

Παρά την πανδημία, οι εθνικές Αρχές 
που είναι επιφορτισμένες με την εξέτα-
ση των αιτημάτων ασύλου «διατήρησαν 
περίπου το ίδιο επίπεδο αποφάσεων σε 
πρώτο βαθμό όπως και το 2019», σύμ-
φωνα με την υπηρεσία.

Περίπου 521.000 αποφάσεις εκδόθηκαν 
σε πρώτο βαθμό το 2020, ένας αριθμός 
που υπερβαίνει εκείνον των αιτημάτων 
για πρώτη φορά από το 2017. Ο αριθμός 
των υποθέσεων σε αναμονή μειώθηκε 
κατά 17%. Ο αριθμός αυτός ήταν στα 
τέλη του 2020 412.600 για αποφάσεις 
πρώτου βαθμού.

Το ποσοστό της αναγνώρισης του καθε-
στώτος του πρόσφυγα παρέμεινε σταθερό, 
στο 32% των αιτήσεων το 2020, «παρά 
τις ισχυρές διακυμάνσεις στη διάρκεια 
του έτους». Οι Σύροι (84%), οι πολίτες της 
Ερυθραίας (80%) και εκείνοι της Υεμένης 
(75%) είναι εκείνοι που επωφελούνται 
περισσότερο αυτής της προστασίας, ενώ το 
ποσοστό είναι μόλις 2% για τους Κολομ-
βιανούς και 3% για τους Βενεζουελάνους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια 
από τότε που ξεκίνησε ο εμφύλιος 
πόλεμος στη Συρία. Από τη μια 

πλευρά οι αντάρτες και από την άλλη 
ο Πρόεδρος Άσαντ. Οι κάτοικοι έχουν 
περάσει πολλά. Τα σπίτια τους έχουν 
ισοπεδωθεί, άλλοι αναγκάστηκαν να 
αλλάξουν πόλη, να αλλάξουν χώρα. Σε 
πολλές περιοχές, κυρίως στην ύπαιθρο, 
δεν υπάρχουν πια υποδομές. Ο πόλεμος 
συνεχίζεται με πολλούς διεθνείς παράγο-
ντες να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, 
προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση.

Διαιρεμένη σε
4 ζώνες επιρροής

Είναι ένας πόλεμος, τον οποίο έχει 
σκεπάσει η πανδημία. Θα έλεγε κανείς 
ένα ξεχασμένος πόλεμος. Η χώρα έχει 
διαιρεθεί σε 4 ζώνες επιρροής, πολε-
μικές πράξεις είναι σπάνιες. Η Νταρίν 
Χαλίφα, από την ΜΚΟ Crisis Group, 
υποστηρίζει ότι η διένεξη στη Συρία έχει 
παγώσει από τον περασμένο Μάρτιο, 
ακόμη κι αν η ηρεμία είναι εύθραυστη. 
Το νοτιοανατολικό τμήμα ελέγχει ομάδα 
Κούρδων ανταρτών που υποστηρίζουν 
οι ΗΠΑ. Εκεί η παρουσία των δυνάμεων 
της κυβέρνησης Άσαντ και της Ρωσίας 
είναι συμβολική. Νοτιοδυτικά η περιο-
χή βρίσκεται στα χέρια φιλοτουρκικών 
ανταρτών. Η περιοχή του Ιντλίμπ είναι το 

τελευταίο μεγάλο προπύργιό τους. Εκεί 
έχουν σταθμεύσει πάνω από 100.000 
Τούρκοι στρατιώτες και ελέγχουν μια 
ζώνη ασφαλείας ανάμεσα στις κυβερ-
νητικές δυνάμεις και τους εξεγερθέντες.

Αλλά οι περισσότεροι Σύροι ζουν σε 
μεγάλες πόλεις που ελέγχει η κυβέρνηση. 
Πόλεις με πολλά ερείπια, γιατί δεν γίνονται 
προσπάθειες ανοικοδόμησης. «Δεν βοηθά 
το ό,τι η κυβέρνηση με ρωσική ανάμειξη 
κατέστρεψε τα πιο ζωτικά σημεία από 
την υποδομή της χώρας, έτσι ως τακτική 
πολέμου για να θέσει τους αντιπάλους της 
υπό πίεση», λέει. Η οικονομία εδώ και 
μήνες βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, τα 
τρόφιμα μόλις επαρκούν και είναι πολύ 

ακριβά. Πέντε ώρες στην ουρά για ένα 
καρβέλι ψωμί, δεν είναι κάτι σπάνιο.

Πόλεμος και διαφθορά
Το 60% των Σύρων δυσκολεύονται 

να σιτιστούν επαρκώς. «Λόγω των συ-
νεπειών από τις δυτικές κυρώσεις έχει 
δυσκολέψει η ζωή στα αστικά κέντρα», 
λέει η Χαλίφα. «Αλλά οι κυρώσεις δεν 
είναι ο κύριος λόγος. Στην πραγματικό-
τητα ο πόλεμος και η χρόνια διαφθορά 
έχουν καταστρέψει τη χώρα». Ακόμη και 
ο υποστηρικτής του Προέδρου Άσαντ, 
η Ρωσία, θέλει να αποκτήσει η χώρα 
ένα νέο σύνταγμα και εργάζεται γι’ αυτό. 
Αλλά οι διαπραγματεύσεις έχουν κολ-

λήσει, εδώ και μήνες τίποτα δεν κινείται 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο Σύρος 
Πρόεδρος μπλοκάρει τη διαδικασία 
γιατί θέλει να παραμείνει στην εξουσία.

Η Νταρίν Χαλίφα, ειδική σε θέματα 
Συρίας, δεν πιστεύει ότι θα υπάρξει κινη-
τικότητα σε αυτόν τον τομέα το επόμενο 
διάστημα. «Αμφιβάλλω ότι μάζες θα κι-
νητοποιηθούν και πάλι κατά του Άσαντ» 
υποστηρίζει. «Η διένεξη έχει εξουθενώσει 
τους ανθρώπους. Ξέρουν πόσο βίαιο είναι 
το συριακό καθεστώς. Και δεν βλέπουν 
πώς θα υπάρξουν ευκαιρίες για αλλαγή 
ή για μεταρρυθμίσεις».

Πηγή: dw.com (επιμέλεια:
Ειρήνη Αναστασοπούλου) 

Η πανδημία φρενάρει
τις αιτήσεις ασύλου

Συρία, ο ξεχασμένος πόλεμος

21.02.2021



εδάφους,  αλλά  οι  Έλληνες  στρατιώτες 
αντιστέκονται  σθεναρά.  Παρά  το  γεγο-
νός ότι δεν πολεμούν για κάποιον εθνικό 
σκοπό, υπερασπίζονται με γενναιότητα τις 
ζωές τους και κατά συνέπεια και το ύψωμα 
«Χάρι», που, για να το ξορκίσουν, το έχουν 
μετονομάσει περιπαικτικά σε «Χάρο». Οι 
Αμερικανοί υποστηρίζουν, ανεφοδιάζο-
ντάς τους συνεχώς με πυρομαχικά και 
ρίχνοντας αλλεπάλληλες με το Πυροβο-
λικό τους βολές, τις οποίες κατευθύνει ο 
αντισυνταγματάρχης Κουμανάκος από το 
προκεχωρημένο παρατηρητήριο όπου 
βρίσκεται. Την ίδια ώρα, οι φωτοβολίδες 
που πέφτουν η μία πίσω από την άλλη 
κάνουν την νύχτα μέρα. Οι σκληροτρά-
χηλοι Κινέζοι καταφέρνουν να περάσουν 
από την πρώτη σειρά των χαρακωμάτων. 
Η απάντηση είναι ελληνική, «εφ’ όπλου 
λόγχης»,  με  τις  ξιφολόγχες  των  όπλων 
και τις χειροβομβίδες κι οι Κινέζοι απω-
θούνται. Οι κομμουνιστές υποχωρούν, 
αλλά μετά από μιάμιση ώρα ανασυντάσ-
σονται και δοκιμάζουν γι’ ακόμη μία φορά 
να  ανέβουν.  Αποτυγχάνουν  και  πάλι. 

Στην φωτιά της μάχης:
Η τελική έφοδος

Στις 18 Ιουνίου 1953, οι περίπου 3.000 
Κινέζοι έχουν φροντίσει να αναπληρώ-
σουν τις απώλειές τους με νέους οπλίτες 
και εξαπολύουν την τρίτη και τελευταία 
επίθεση. Τα δίνουν όλα. Οι συγκρούσεις 
διεξάγονται μέσα σε μια κόλαση φωτιάς. 
Παρά την σφοδρότητα των χτυπημάτων 
του εχθρού, όμως, ο 3ος Λόχος Πεζικού 
όχι μονάχα αμύνεται, αλλά περνά και στην 
αντεπίθεση, καταδιώκοντας τους Ασιά-
τες, που θα εγκαταλείψουν οριστικά την 
προσπάθεια κατάληψης του υψώματος. 

Οι Έλληνες πανηγυρίζουν, όχι μονάχα 
γιατί νίκησαν, αλλά και γιατί κατάφεραν να 
έχουν σχεδόν μηδαμινές απώλειες.  Σκο-
τώθηκαν μόλις 5 στρατιώτες και τραυματί-
στηκαν άλλοι 18 (κατ’ άλλους, σκοτώθηκαν 
15 στρατιώτες και τραυματίστηκαν 36, ενώ 
υπήρχε και ένας αγνοούμενος). Οι Κινέζοι 
ανέφεραν ότι είχαν 250 νεκρούς, αριθμός 
που αμφισβητείται από τις δυτικές πηγές, 
που κάνουν λόγο για 1.450 νεκρούς και 
3.800 τραυματίες, καθώς ο στρατός της αχα-
νούς χώρας φρόντιζε κατά την αποχώρησή 
του να παίρνει μαζί και τα πτώματα, για να 
μη γνωρίζει ο αντίπαλος τις πραγματικές 
απώλειες. Όπως συμβαίνει συνήθως σε 
αυτές τις περιπτώσεις, η αλήθεια είναι κάπου 
στη μέση. Για την σθεναρή αντίσταση που 
προέβαλαν οι άνδρες του τάγματος έλα-
βαν παράσημο ανδρείας, ενώ ο διοικητής 
της 8ης Αμερικανικής Στρατιάς, Walton 
Walker, παρασημοφόρησε τιμητικά και 
την ελληνική σημαία. 

Η ελληνική συμμετοχή
στον Πόλεμο της Κορέας

Κι όμως, το αρχικό αίτημα της Ελλά-
δος,  υπό  τον  Πρωθυπουργό  Σοφοκλή 
Βενιζέλο,  για  ένταξη  της  Ελλάδος  στην 
Συμμαχία του ΝΑΤΟ, είχε απορριφθεί 
από τους Αμερικανούς. Βρισκόμαστε πέ-
ντε χρόνια περίπου μετά την λήξη του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Ελλάδα είχε 
χύσει ποταμούς αιμάτων πολεμώντας τον 
ιταλογερμανικό φασισμό κι είχε υποφέρει 
τόσο την μπότα της Κατοχής, όπως και την 
πολυαίμακτη κομμουνιστική επίθεση του 

πολύδακρυ  Εμφυλίου.  Όταν, λοιπόν, ο 
βορειοκορεατικός στρατός με την συνδρομή 
σοβιετικών τεθωρακισμένων (και ακολού-
θως την πλημμυρίδα των δυνάμεων της 
Κίνας) εισέβαλε στην Νότια Κορέα με σκοπό 
την  συνένωση των δύο τμημάτων της σε 
ένα ενιαίο κράτος και σχεδόν αμέσως το 
Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να παράσχει 
στρατιωτική βοήθεια στους Νοτιοκορε-
άτες, προκειμένου να αποκρούσουν την 
εισβολή, ώστε να παραμείνουν ανεξάρτητοι, 
η Ελλάδα δήλωσε παρούσα. Πολιτικός 
σκοπός  του Πρωθυπουργού Σοφοκλή 
Βενιζέλου ήταν να στηρίξει, έτσι, το ελλη-
νικό αίτημα για ένταξη στο ΝΑΤΟ, αφού 
απειλούσε η μακρά συνοριογραμμή με 
τις κομμουνιστικές κι ιστορικά εχθρικές 
δυνάμεις στον βορρά της. 

Το  «Εκστρατευτικό  Σώμα  Ελλάδος 
εις  Κορέαν»  (ΕΚΣΕ)  αναχώρησε  από 
τον Πειραιά στις  15 Νοεμβρίου 1950, 
αποτελούμενο από 54 αξιωματικούς και 
περίπου 800 υπαξιωματικούς και στρατι-
ώτες που έφθασαν στην Κορέα με αμερι-
κανικό πλοίο στις 9 Δεκεμβρίου του ίδιου 
έτους. Η θητεία των οπλιτών του ΕΚΣΕ 
ήταν εξάμηνη, με ανταμοιβή την τρίμηνη 
μείωση της στρατιωτικής θητείας τους. Οι 
περισσότεροι μετέβησαν εθελοντικά. Μέσα 
σε σύντομο χρονικό διάστημα η ελληνική 
δύναμη ανήλθε στα 1.000 άτομα, με τον 
αριθμό τους να αυξομειώνεται ελαφρώς 
μέχρι την λήξη του πολέμου τον Ιούλιο 
του 1953 – που, ωστόσο, μετά την διετή 
αιματηρή διελκυνστίνδα γύρω από τον 
54ο παράλληλο, δεν ανέδειξε νικητή και 
τα σύνορα παρέμειναν ως είχαν. Στην κο-
ρεατική χερσόνησο υπηρέτησαν συνολικά 
περίπου 4.700 Έλληνες αξιωματικοί και 
οπλίτες. Παράλληλα, η Ελλάδα έστειλε και 
ένα σμήνος εννέα συνολικά αεροπλάνων 
C-47D (Dakota) με δύναμη 67 ανδρών, 
που συμμετείχε κυρίως σε επιχειρήσεις 
διάσωσης και μεταφοράς υλικού σε προ-
κεχωρημένες περιοχές του μετώπου.

Ο φόρος αίματος
Συνολικά στην Κορέα σκοτώθηκαν 15 

αξιωματικοί, 168 στρατιώτες και 12 στελέχη 
της Αεροπορίας, ενώ οι τραυματίες ανήλθαν 
σε 577 οπλίτες και 33 αξιωματικούς. Επίσης 
χάθηκαν τα 4 από τα 9 αεροσκάφη. Για την 
ηρωική του δράση το ΕΚΣΕ τιμήθηκε με 
εύφημο μνεία και ευαρέσκεια από τους Προ-
έδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και της 
Δημοκρατίας της Κορέας. Τέλος, η Νότια 
Κορέα σε ένδειξη ευγνωμοσύνης ανέγειρε 
στην περίφημη Κοιλάδα των Ηρώων, κοντά 
στη Σεούλ, μεγαλοπρεπές μνημείο πεσό-
ντων ειδικά για τους μαχητές της Ελλάδας, 
όπου σε πλάκα αναγράφεται: «Οι γενναίοι 
αυτοί στρατιώτες της Ελλάδος ενσάρκωσαν 
‘‘το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον 
το εύψυχον’’. Τιμή και δόξα τοις πεσούσι 
πολεμισταίς».  Μια  ακόμη  σελίδα  δόξας 
στην μεγάλη ιστορία της μικρής Ελλάδος, 
με τον «Ήλιο Που δεν Δύει» της χώρας μας 
να λάμπει στις χώρες του «Ανατέλλοντος 
Ηλίου».

*  (Για  την  συγγραφή  του  παρόντος 
αρύσθηκα  στοιχεία  από  κείμενα  του 
ιστορικού  Γεωργίου  Σαρρή,  όπως  και 
την  Μεταπολεμική Παγκόσμιο Ιστορία 
του Ραιημόν Καρτιέ).

*Φιλόσοφος, συγγραφέας

ΤΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
titos_christodoulou@hotmail.com 

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

Δοξάζοντας την Ελλάδα
στον πόλεμο της Κορέας
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Οι ΗΠΑ του Biden

ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 1953, ΟΙ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 3.000 ΚΙΝΕΖΟΙ 
ΕΧΟΥΝ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΝΑ ΑΝΑ-
ΠΛΗΡΏΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΏΛΕΙΕΣ 
ΤΟΥΣ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΟΠΛΙΤΕΣ 
ΚΑΙ ΕΞΑΠΟΛΥΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 
ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ. ΤΑ 
ΔΙΝΟΥΝ ΟΛΑ. ΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 
ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ 
ΚΟΛΑΣΗ ΦΏΤΙΑΣ. ΠΑΡΑ ΤΗ 
ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑ ΤΏΝ ΧΤΥΠΗ-
ΜΑΤΏΝ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ, ΟΜΏΣ, 
Ο 3ΟΣ ΛΟΧΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΟΧΙ 
ΜΟΝΑΧΑ ΑΜΥΝΕΤΑΙ, ΑΛΛΑ 
ΠΕΡΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕ-
ΣΗ, ΚΑΤΑΔΙΏΚΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ 
ΑΣΙΑΤΕΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙ-
ΨΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟ-
ΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ 
ΥΨΏΜΑΤΟΣ

Ο κ. Biden ανέλαβε την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών στις 
20  Ιανουαρίου 2021, με αντι-

πρόεδρο την κ. Kamala Harris. Ανέλαβε 
μια χώρα με πάρα πολλά προβλήματα, 
σχεδόν διχασμένη και καλείται τώρα για 
ένα ηράκλειο έργο, να αντιμετωπίσει τη 
κατάσταση και να προσπαθήσει να επα-
ναφέρει τη χώρα σε κάποιαν ομαλότητα 
και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Τα προβλήματα που έχει να αντιμε-
τωπίσει είναι τεράστια. Μπορεί κάποιος 
να θυμηθεί την Αμερική που παρέλαβε 

ο Franklin D. Roosevelt στις 4 Μαρτίου 
1933, μετά το κραχ της Wall Street.

Όταν παρέλαβε από τον κ. Trump ο 
κ. Biden, η χώρα, όπως είπα προηγου-
μένως, ήταν διχασμένη. Στο εσωτερικό, 
η κοινωνική αναταραχή με τα δόγματα 
του κ Trump. Ο Covid-19 συνεχίζει να 
θερίζει στις ΗΠΑ και η οικονομία είναι σε 
κακά χάλια καθώς και η κοινωνία και όλα 
αυτά χρειάζονται θεραπεία. Η διοίκηση 
του κ. Biden άρχισε, απ’ ό,τι ανακοινώνουν, 
αγώνα για να περιορίσουν την πανδημία 
του Covid-19, η οποία μαστίζει τη χώρα 

και έχει φέρει χιλιάδες θανάτους στις ΗΠΑ. 
Υπολογίζεται ότι μέχρι 700.000 Αμερικα-
νοί θα χαθούν από το Covid-19 προτού 
εξουδετερωθεί (βλ. Alana Ambramson 
and Brian Bennett, «Crisis Mode», TIME, 
February 1/February 8, 2021, σελ. 32-35).

Παράλληλα με την πανδημία ο κ. Biden 
έχει να αντιμετωπίσει μια διχασμένη χώρα 
και, ως δηλώνει, θέλει να αποκαταστήσει 
την ενότητά της και να αναζωογονήσει την 
οικονομία. Η οικονομία στηρίζεται πάνω 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας και η 
διοίκηση Biden προσπαθεί να αναπτύξει 

τη χώρα μέσα στη θύελλα του κορωνοϊού.
Σχετικά με τις εξωτερικές σχέσεις, ο κ. 

Biden αμέσως επαναδραστηριοποίησε τη 
Συνθήκη του Παρισιού και επανήλθε στο 
Παγκόσμιον Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.).  
Επίσης ακύρωσε την απαγόρευση για την 
είσοδο στις ΗΠΑ από ορισμένες χώρες. 
Όλα αυτά τα έκαμε για να δώσει το μήνυμα 
ότι η χώρα βγαίνει από τον απομονωτισμό, 
που της επέβαλε ο κ. Trump, και ακολουθεί 
την ενεργό της δράση στη διεθνή σκηνή. 

Επαναλαμβάνω ότι το έργο του κ. Biden 
είναι τεράστιο και δύσκολο. Ας ελπίσουμε 

ότι ο νέος Πρόεδρος θα δράσει στις διεθνείς 
σχέσεις με περισσότερο ανθρωπισμό, αν 
είναι δυνατό και λιγότερη κυνικότητα.

Μια τέτοια πολιτική, όσο και αν ορισμέ-
νοι συμπατριώτες του δεν το πιστεύουν, θα 
βοηθήσει επίσης και την ίδια τη χώρα του.
*Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 
& Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας). 
Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεοδούλου. Πρώην 
Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ στο Τμήμα 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρώην Επιμελη-
τής της Παντείου. Πρόεδρος του Συνδέσμου 

Ηνωμένων Εθνών Κύπρου       

«Ο
ι  Έλληνες; 
...  Θαυμά-
σιοι  στρα-
τιώτες, fine 
soldiers»... 
Mε συγκί-
νηση  ανα-

καλούμε την συνέντευξη Αμερικανού βετε-
ράνου της Κορέας, ανώτερου αξιωματικού, 
σε επετειακό πρόγραμμα της Ελληνικής 
Τηλεόρασης, στα 60χρονα από τον πόλεμο 
εκείνο κατά  της κομμουνιστικής Κίνας 
που εισέβαλε κατά της Νοτίου Κορέας, το 
1953. Κι η συγκίνηση αντανακλά τον φα-
νερό σεβασμό του Αμερικανού βετεράνου 
της Κορέας, που επέστρεφε στοχαστικά 
ένδοθι για να ανασύρει μνήμες και λέξεις 
σεβασμού για τις απαράμιλλες σελίδες 
δόξης κι ανδρείας που έγραψε το ελληνικό 
απόσπασμα, τυπικά και γνώριμα για την 
ελληνική  ιστορία  ταγμένο σε μιαν απί-
στευτα, καταδικαστικά άνιση αναμέτρηση 
προς πολλαπλάσιες κινεζικές δυνάμεις. 
«The Greeks?»... Στοχαστική σιωπή... «Fine 
soldiers, fine soldiers»...

Οι Κινέζοι είχαν αποδεκατίσει τις αμε-
ρικανικές δυνάμεις στο «Ύψωμα Harry», 
που αποχωρούντες οι Αμερικανοί ανέ-
θεσαν στο εξ 110 στρατιωτών ελληνικό 
απόσπασμα να υπερασπιστούν. «Αλλά οι 
Έλληνες είναι διαφορετικοί πολεμιστές!», 
για να θυμηθούμε και την θαυμαστική 
φράση του ιστορικού Ραιημόν Καρτιέ, από 
την Μεταπολεμική Παγκόσμιο Ιστορία, 
εντρύφημα στα γυμνασιακά μας χρόνια, 
αγορασμένο  σιγά-σιγά  στην  πολύτομη 
έκδοση  στα  Βιπεράκια  τσέπης,  αν  τα 
θυμούνται  οι  ομήλικοι...  Κι  οι  Έλληνες 
στρατιώτες  έκαναν  εκείνο  που  ξέρουν 
καλά να κάνουν όταν ριζώνουν στα χώ-

ματα που έχουν ταχθεί να υπερασπιστούν 
έναντι μιας επιτιθέμενης λαίλαπας, είτε 
ήσαν οι αμύντορες  του υψώματος 713 
στην  Πίνδο  του  1940-41,  είτε  οι  110 
στο ύψωμα Harry στην Κορέα το 1953. 
Ανέσκαψαν κάθετα ορύγματα, αυτά που 
άντεξαν την βροχή από 92.000 οβίδες στην 
Εαρινή Επίθεση των Ιταλών, ώστε αντί να 
έχουν κονιορτοποιηθεί, όπως περίμεναν 
οι επιτιθέμενοι Ιταλοί, να βγουν σώοι κι 
αποφασισμένοι  για  να  αποδεκατίσουν 
τους  εμπιστευόμενους  στην  δύναμη 
πυρός  των  οβίδων  τους  Ιταλούς.  Στα 
ορύγματα αυτά, στο «Ύψωμα Harry», η 
ελληνική σκαπάνη εύρισκε σωρούς τα 
αμερικανικά φρεσκοθαμμένα πτώματα, 
δυσοίωνες προειδοποιήσεις για το άμετρο 
της μάχης όπου είχαν ριφθεί...

Στρατηγικής σημασίας οι λόφοι και τα 
υψώματα στις πολεμικές αναμετρήσεις, 
ονομάζουν  και  τις  πιο  λυσσαλέες  και 
φονικές μάχες που δίνονται σε αυτούς.  
«Όποιος κατέχει την κορυφή του ελέγχει 
και όλη την  ‘‘κοιλάδα του Κουμχγουά’’, 
μια έκταση 15 χιλιομέτρων νοτιοανατο-
λικά  της Βόρειας Κορέας»,  εξηγεί περί 
του  πολέμου  στην  Κορέα  ιστορικός 
αφηγητής.  Ειδικά  για  τους  συμμάχους 
η διατήρησή  του έδινε  την δυνατότητα 
ευρείας παρατήρησης των θέσεων του 
αντίπαλου στρατού της κομμουνιστικής 
Κίνας και των Βορειοκορεατών. Εάν το κα-
ταλάμβανε ο εχθρός, θα είχε ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα στην παρατήρηση και την 

κατεύθυνση των βολών του Πυροβολικού 
του. Πώς όμως φτάσαμε μέχρις εκεί; Από 
τις 10 Ιουνίου 1953 και για έξι ημέρες, 
Αμερικανοί και Κινέζοι καταλάμβαναν 
διαδοχικά το συγκεκριμένο ύψωμα υπ’ 
αριθμόν 420, όπως ήταν η κωδική του 
ονομασία, καταγράφοντας, όμως, τεράστιες 
απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.

Ήταν Πέμπτη, 18 Ιουνίου 1953. Το 
Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα μάχεται 
ήδη δυόμισι χρόνια στα αφιλόξενα εδάφη 
της κορεατικής χερσονήσου ως τμήμα της 
πολυεθνικής στρατιωτικής δύναμης του 
ΟΗΕ στην περιοχή και τώρα, έναν μήνα 
πριν υπογραφεί η εκεχειρία μεταξύ των 
αντιμαχομένων, προσπαθεί να διατηρήσει 
με όλες του τις δυνάμεις το στρατηγικής 
σημασίας ύψωμα «Χάρι», ύψους 390 μέ-
τρων. Δύο φορές το είχαν πάρει οι μεν 
και άλλες τόσες οι δε. 

Το Πεζικό των Ηνωμένων Πολιτειών 
έχει  λυγίσει, καθώς μετρά σχεδόν 100 
νεκρούς και ζητά από τους Έλληνες να 
υπερασπιστούν αυτοί το εξαιρετικά πο-
λύτιμο ύψωμα. Ο Μανιάτης διοικητής του 
Εκστρατευτικού Σώματος της χώρας μας, 
αντισυνταγματάρχης Πεζικού Γεώργιος 
Κουμανάκος  (ήδη  με  ηρωικά  ένσημα 
αγώνων κατά των κομμουνιστών, αφού 
κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου 
του 1946-1949 είχε επίσης πολεμήσει 
στις βουνοπλαγιές  του Γράμμου), δίνει 
διαταγή στον λοχαγό Κωνσταντίνο Σκαλτσά, 
επικεφαλής του 3ου Λόχου Πεζικού, να 

αναλάβει την αποστολή. 

«Εφ’ όπλου λόγχης»…
Η ατμόσφαιρα είναι πνιγηρή, αποπνιχτική, 

κυριολεκτικά, αφού υποδέχεται τους 110 
Έλληνες στρατιώτες που μεταφέρθηκαν στο 
ύψωμα σε φορτηγά τύπου «Τζέιμς», η δυ-
σοσμία από τα αποσυντιθέμενα πτώματα 
δεκάδων Αμερικανών και το Αποκαλυπτικό 
τοπίο του ανεσκαμμένου και καμένου λόφου, 
η εικόνα καταστροφής και τα κατεστραμμένα 
όπλα. Χαρακώματα για να προστατευτούν, 
όπως υπολόγιζαν, δεν υπάρχουν πουθενά, 
καθώς έχουν όλα ισοπεδωθεί από τους συνε-
χείς βομβαρδισμούς. Αρχίζουν άρον-άρον να 
σκάβουν έστω κάποια υποτυπώδη ορύγματα, 
μα και πάλι κάτω από το χώμα βρίσκουν 
πρόχειρα θαμμένους άλλους νεκρούς. Η 
πρώτη μέρα προετοιμάζει την ψυχή για τα 
χειρότερα. Μέχρι να δύσει ο ήλιος, ωστόσο, 
τα πρώτα χαντάκια είναι έτοιμα. Θεός και 
μοίρα βοηθούν, όμως,  και για κάποιον αδι-
ευκρίνιστο λόγο οι Κινέζοι αργούν να τους 
επιτεθούν 36 ολόκληρες ώρες, ίσως γιατί οι 
απώλειες είχαν αρχίσει να γίνονται και γι’ 
αυτούς δυσβάστακτες. Έτσι, όμως, δίνουν 
τον χρόνο στους Έλληνες να οχυρωθούν.

Γρήγορα οι Κινέζοι γνωρίζουν την ελ-
ληνική πολεμική αρετή. Η πρώτη επίθεση 
των Κινέζων της 74ης Μεραρχίας κατά 
της ελληνικής μονάδας μας θα ξεκινή-
σει  την  νύχτα  της  17ης  προς  την  18η 
Ιουνίου.  Επιχειρούν  να  προσεγγίσουν 
ποικιλοτρόπως  τη  φυσική  έξαρση  του 
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Ο Όμιλος Πηλακούτα, στη συνεχή προσπά-
θεια εξέλιξης των υπηρεσιών του, παρουσιά-
ζει για πρώτη φορά στην Κύπρο την υπηρεσία 
VirtualTour: https://www.pilakoutasgroup.com.
cy/virtual-tour. 

Πρόκειται για τη νέα, ψηφιακή και συναρ-
παστική εμπειρία εικονικής περιήγησης στις 
εκθέσεις των μοντέλων αυτοκινήτων που 
αντιπροσωπεύει. Η αρχή γίνεται με τον εκθεσιακό χώρο της BMW στη Λεμεσό και 
σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλοι χώροι που φιλοξενούν τα brands του Ομίλου. 
Με τη νέα υπηρεσία μπορούν όλοι, από την άνεση και ευκολία του δικού τους χώ-
ρου, να περιηγηθούν με έναν  μοναδικό τρόπο στις εκθεσιακές εγκαταστάσεις του 
Ομίλου Πηλακούτα, ανακαλύπτοντας τα νέα μοντέλα, αντλώντας πληροφορίες και 
αλληλοεπιδρώντας με αυτά. Έτσι ο χρήστης γίνεται μέρος μιας αλλιώτικης διαδραστι-
κής εμπειρίας, που ολοένα και περισσότερο χαρακτηρίζει τη νέα ψηφιακή εποχή. Η 
προσέγγιση είναι τόσο ρεαλιστική, που ο επισκέπτης αισθάνεται πως βρίσκεται στο 
φυσικό περιβάλλον του εκθεσιακού χώρου που παρατηρεί. Η υπηρεσία Εικονικής 
Περιήγησης (VirtualTour), συμπληρώνει τη σειρά καινοτόμων υπηρεσιών Live Chat 
και Stock Locator. Μέσω της υπηρεσίας Live Chat o υποψήφιος πελάτης μπορεί να 
συνομιλήσει απευθείας με ένα εξειδικευμένο στέλεχος πωλήσεων για το αυτοκίνητο 
που τον ενδιαφέρει, να ενημερωθεί για τα χαρακτηριστικά του και να παραπεμφθεί στον 
αντιπρόσωπο πωλήσεων της πόλης του για test drive. Η υπηρεσία Stock Locator, που 
θα είναι διαθέσιμη σύντομα, θα ενημερώνει άμεσα εάν ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο 
υπάρχει σε στοκ, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καθώς και τον εξοπλισμό του. Σε 
έναν κόσμο που αλλάζει, δημιουργούνται νέες ανάγκες. Οι ψηφιακές υπηρεσίες του 
Ομίλου Πηλακούτα σχεδιάζονται ώστε να προσφέρουν νέες δυνατότητες εξυπηρέ-
τησης και υποστήριξης, με επίκεντρο τον πελάτη και προτεραιότητα την ποιότητα.  
Δείτε την πρωτοποριακή Εικονική Περιήγηση (VirtualTour):  

https://www.pilakoutasgroup.com.cy/virtual-tour. 

Ο απόλυτος προορισμός shopping 
και ψυχαγωγίας, που τόσο πολύ μας 
έλειψε, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο 
της πρωτεύουσας, μας υποδέχθηκε τη 
Δευτέρα,  8/2/2021, προσφέροντάς 
μας τις πιο απολαυστικές, ασφαλείς και 
incredible στιγμές. Το Nicosia Mall λαμ-
βάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και 
διασφαλίζει πλήρως την ασφάλεια και 
υγεία των επισκεπτών και των εργαζο-
μένων. Υπενθυμίζεται ότι το NicosiaMall 
καθ’ όλη τη διάρκεια των περιοριστικών 
μέτρων παρέμεινε πλήρως λειτουργικό, 
λαμβάνοντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
προστασίας και διασφαλίζοντας έτσι την 
υγεία των χιλιάδων καθημερινών πελα-
τών της υπεραγοράς Αθηαινίτη. Επίσης, 
πριν από την επαναλειτουργία του, το  
Nicosia Mall  έλαβε όλα τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας και υγιεινής. Ανάμεσα 

στα μέτρα που λήφθηκαν είναι: Απολύ-
μανση όλων των κοινόχρηστων χώρων 
διακίνησης επισκεπτών/εργαζομένων. 
Εντατικοποίηση της συντήρησης και απο-
λύμανση των συστημάτων κλιματισμού/
αερισμού. Συνεχής απολύμανση όλων των 
συστημάτων ύδρευσης και εργαστηριακοί 
έλεγχοι νερού. Μικροβιολογικοί έλεγχοι 
όλων των κοινόχρηστων χώρων διακίνησης 

επισκεπτών/εργαζομένων. Τοποθέτηση 
ειδικών σημάνσεων στο πάτωμα για να 
τηρείται η επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ 
των επισκεπτών. Τοποθέτηση σημάνσε-
ων για καθοδήγηση των επισκεπτών ως 
προς την επιτρεπόμενη πορεία διακίνη-
σής τους εντός των κοινόχρηστων χώρων. 
Τοποθέτηση σημάνσεων σε όλους τους 
χώρους υγιεινής. Πέραν των πιο πάνω 
μέτρων, που θα συνεχίζονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια λειτουργίας του NicosiaMall, 
θα λαμβάνονται επιπρόσθετα και τα ακό-
λουθα μέτρα: Συνεχής καταμέτρηση των 
επισκεπτών και επιβεβαίωση της τήρη-
σης του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου. 
Θερμομέτρηση όλων των επισκεπτών 
και εργαζομένων. Τοποθέτηση σημείων 
απολύμανσης και προστατευτικά γάντια 
σε όλες τις εισόδους αλλά και σε πολλά 
άλλα σημεία εντός των χώρων διακίνη-

σης των επισκεπτών και εργαζομένων. 
Συνεχής υπενθύμιση και παρότρυνση 
των επισκεπτών μέσω σημάνσεων και 
ηχητικών αναγγελιών όπως τηρούν όλα 
τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και 
υγείας. Εντατικοποίηση της καθαριότητας 
των χώρων διακίνησης επισκεπτών και 
συνεχής απολύμανση σημείων συχνής 
επαφής, από εξειδικευμένα συνεργεία 
καθαρισμού και απολύμανσης. Μόνιμη 
παρουσία συνεργείου καθαρισμού και 
απολύμανσης στους χώρους υγιεινής 
(WC). Συνεχόμενη ροή φρέσκου αέρα. 
Αύξηση του προσωπικού ασφαλείας και 
συνεχής παρακολούθηση και επιβεβαίωση 
της τήρησης των οδηγιών και συστάσεων 
των αρμοδίων Αρχών. Επιστρέψαμε πιο 
δυνατοί και πιο ασφαλείς τηρώντας τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα και προστατεύοντας 
εμάς και τους γύρω μας.

Αυτόν τον Φεβρουάριο, η καρδιά των προ-
σφορών χτυπά στα Public! H αγαπημένη αλυ-
σίδα καταστημάτων Τεχνολογίας, Ψυχαγωγίας 
και Πολιτισμού κάνει δυναμικό comeback, με 
εκπληκτικές προσφορές, τις οποίες μπορείς να 
βρεις μόνο στα φυσικά καταστήματα Public. 

Επισκέψου το πλησιέστερο κατάστημα Public 
μέχρι σήμερα, 21 Φεβρουαρίου, για να προ-
λάβεις σε περιορισμένο αριθμό προϊόντων 
τις μοναδικές προσφορές που σου προσφέ-
ρουν οι Outlet Days των Public: Laptops έως 
-30%,Τηλεοράσεις έως -40%, Αξεσουάρ και 
Ήχος έως -50%,Wearables και Drones έως 
-40%, Smartphones έως -40%, Βιβλία 1+1 στη μισή τιμή*, Gaming έως -60%, Μι-
κρές οικιακές συσκευές έως -50%. Στην κατηγορία Toys: Όλα τα παιχνίδια -20%, 
Επιλεγμένοι κωδικοί Lego -30%.

Στην κατηγορία Stationery: 3 for 2 σε προϊόντα Legami*, 3 for 2 σε προϊόντα i-
Total*, 3 for 2 σε προϊόντα Brunnen & Lannoo*, Τσάντες & Κασετίνες -50%, -40% 
σε Ημερολόγια του 2021, -30% σε προϊόντα Herschel & Kanken.

*Η προσφορά ισχύει για το προϊόν με την χαμηλότερη τιμή. 
 Όλες οι προσφορές ισχύουν μόνο στα φυσικά καταστήματα & μέχρι εξαντλήσεως 

των αποθεμάτων (περιορισμένος αριθμός τεμαχίων). 

Τα πέντε τελευταία χρόνια, η Coca-Cola 
στην Κύπρο εργάζεται συστηματικά για να 
μειώσει  την περιεκτικότητα των προϊόντων 
της σε ζάχαρη, με στόχο την επίτευξη πιο 
υγιεινών προτάσεων σύμφωνα με τις κατευ-
θυντήριες γραμμές της Ένωσης Ευρωπαϊκών 
Συνδέσμων Βιομηχανιών Αναψυκτικών 
(UNESDA). Η UNESDA, που εκπροσωπεί 
τους παραγωγούς αναψυκτικών σε όλη την 
Ευρώπη, έχει δεσμευτεί για ένα πιο υγιεινό 
και πιο βιώσιμο περιβάλλον τροφίμων. Έτσι, προχώρησε σε μείωση των πρόσθετων 
σακχάρων στα ροφήματα σε όλη την Ευρώπη κατά 14,6% κατά μέσο όρο, μεταξύ 2015 
και 2019. Είναι αποφασισμένη να υποστηρίξει τους καταναλωτές στη διαχείριση της 
πρόσληψης πρόσθετων σακχάρων από τα αναψυκτικά, διασφαλίζοντας ότι η πιο υγιεινή 
επιλογή γίνεται η εύκολη επιλογή. Παράλληλα, η Coca-Cola στην Κύπρο έχει ήδη 
μειώσει τα τελευταία πέντε χρόνια 18% τις θερμίδες στο σύνολο των αναψυκτικών της 
(ανά 100 ml). Πιστή στην ευθύνη που φέρει απέναντι στον καταναλωτή, η εταιρεία 
προχωράει στο μέλλον προσφέροντας προϊόντα που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις 
του και τις ανάγκες του. Μειώνει την περιεκτικότητα των προϊόντων της σε ζάχαρη και 
αναζητά καινούρια γλυκαντικά και άλλες εναλλακτικές της ζάχαρης. Συγκεκριμένα, 
στην Κύπρο, η Coca-Cola διαθέτει 7 προϊόντα αναψυκτικών με λίγες ή καθόλου 
θερμίδες, συμπεριλαμβανομένων των 3 διαφορετικών επιλογών Coca-Cola χωρίς 
θερμίδες. Οι καταναλωτές απολαμβάνουν καινοτόμα  προϊόντα  όπως την Coca-Cola 
Zero,  την Coca-Cola Light και την Coca-ColaΧ ωρίς Θερμίδες και με γλυκαντικό από 
το φυτό Στέβια, τη Sprite Zero και τη Fanta Orange Stevia. Με στόχο τη διαχείριση 
της πρόσληψης ζάχαρης και θερμίδων, η εταιρεία παρέχει ποικιλία ροφημάτων με 
υπέροχη γεύση και μειωμένη, χαμηλή ή καθόλου περιεκτικότητα σε ζάχαρη και 
θερμίδες, ενώ πολλά ροφήματα κυκλοφορούν και σε μικρού μεγέθους συσκευασίες. 
Παράλληλα, η εταιρεία παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με το πόση ζάχαρη 
και πόσες θερμίδες έχουν τα ροφήματα, σε όλες τις ετικέτες, ώστε οι καταναλωτές 
να μπορούν να επιλέξουν αυτό που ταιριάζει στους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Pop-Up Retailing @  NEO PLAZA
To NEO PLAZΑ, ακολουθώντας τις σύγχρονες τά-

σεις του Retail, δημιουργεί έναv ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο ως Pop-up Store, για τους καταναλωτές και τους 
επισκέπτες του, που αναζητούν συνεχώς εκπλήξεις και 
ενθουσιασμό. Kάθε εβδομάδα θα υπάρχει ένα νέο “event” 
στο εντυπωσιακό Pop-up Store που θα διαμορφωθεί, 
όπου θα φιλοξενούνται για σύντομο χρονικό διάστημα: 
Καταξιωμένοι και upcoming σχεδιαστές ρούχων, αξεσου-
άρ και κοσμημάτων, Bazaar από γνωστά και επώνυμα 
brands, με εκπτώσεις έως 80%, Νέα προϊόντα, τάσεις 
και brands που θα δοκιμάζουν tenants του NEO PLAZA, πριν από το λανσάρισμά  
τους στην κυπριακή αγορά, Νέοι συνεργάτες που θα δημιουργούν το απαραίτητο 
“brand a wareness” πριν από τη μόνιμη έναρξη των εργασιών τους στην Κύπρο. Με 
την έναρξη λειτουργίας του NEO PLAZA, που αναμένεται τον Ιούνιο του 2021, το  
Pop-up Store γίνεται πλέον ένα  Retail “Trend”, που θα καθιερωθεί. 

Η Coca-Cola στην Κύπρο εργάζεται
συστηματικά για επίτευξη πιο υγιεινών επιλογών 

για τα προϊόντα της 

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου: Μέλος της 
Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας

 NetWorld2020 (ETP)

Το Πανεπιστήμιο Neapolis Pafos έγινε 
δεκτό ως μέλος της Ευρωπαϊκής Τεχνολο-
γικής Πλατφόρμας NetWorld2020 (ETP) 
για δίκτυα και υπηρεσίες επικοινωνίας.  Το 
NetWorld2020 έχει σήμερα περισσότερα 
από 900 μέλη και όλα τα μέλη μπορούν να 
επηρεάσουν την ερευνητική κατεύθυνση 
που σχετίζεται με μελλοντικά συστήματα 
επικοινωνίας. Συγκεντρώνει τους σημαντι-
κούς δρώντες στον τομέα των δικτύων επικοινωνιών, όπως ηγέτες της βιομηχανίας, 
καινοτόμες ΜΜΕ και κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα με αποστολή την ανάπτυξη 
πολιτικής για τεχνολογικά, ερευνητικά και κοινωνικά θέματα. Η πλατφόρμα έχει ως στόχο 
την εποικοδομητική συζήτηση για προβλήματα με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων 
στον πολιτικό και δημόσιο τομέα, τη δημιουργία στρατηγικής έρευνας και καινοτομικής 
ατζέντας για την Ευρώπη στον τομέα των δικτύων επικοινωνίας και την ενίσχυση της 
Ευρώπης στην τεχνολογία δικτύωσης.  Επίσης, το NetWorld2020 σχετίζεται στενά με 
την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά  τις δράσεις προς ενίσχυση των 
υποδομών 5G στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα (5G PPP). Το 5G PPP είναι μια κοινή 
πρωτοβουλία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
ΤΠΕ (κατασκευαστές ΤΠΕ, φορείς τηλεπικοινωνιών, πάροχοι υπηρεσιών, ΜΜΕ και 
Ερευνητικά Ιδρύματα).  Η συμμετοχή  του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου  ως μέλους 
αυτής της πλατφόρμας είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, το οποίο αναδεικνύει τη δυναμική 
του Πανεπιστημίου για την ανάπτυξη  περαιτέρω δεσμών σε αυτόν τον τομέα και στην 
δημιουργία  συνεργειών  μεταξύ άλλων μελών, αποφέροντας αμοιβαία οφέλη για την 
πρόοδο της έρευνας και της κοινωνίας της καινοτόμου γνώσης.

Η 14η Φεβρουαρίου πυ-
κνώνει συμβολικά την εταιρι-
κή διαχρονική κουλτούρα της 
κοινωνικής προσφοράς της 
Χαραλαμπίδης Κρίστης. Κάθε 
χρόνο, την ίδια μέρα, η εταιρεία  
ανακοινώνει τις ετήσιες δράσεις 
της, στο πλαίσιο του  προγράμ-
ματος κοινωνικής αλληλεγγύης και έμπρακτης προσφοράς της Χαραλαμπίδης Κρίστης, 
Συμμετοχή. Φέτος, μπορεί οι συνθήκες να είναι διαφορετικές, αλλά η Χαραλαμπίδης 
Κρίστης συνεχίζει με την ίδια δυναμική να κάνει την αλληλεγγύη πράξη, στηρίζοντας και 
συμμετέχοντας στην κοινωνία  ενεργά. Έτσι, για το 2021, το πρόγραμμα Συμμετοχή της 
Χαραλαμπίδης Κρίστης  παραμένει εστιασμένο στον άνθρωπο, μέσα από δράσεις και 
ενέργειες που στον πυρήνα τους έχουν τις αξίες του πολιτισμού και του ανθρωπισμού. 
Η εταιρεία δίνει το καλύτερό της, όχι μόνο στη διατροφή, αλλά και στη βιωσιμότητα της 
ανθρώπινης γειτονιάς, στη στήριξη του διπλανού μας που έχει ανάγκη. Επιδιώκει να 
εμπνέει και να στηρίζει τα παιδιά, τους νέους μας, αφού έτσι καλλιεργείται ο πολιτισμός 
που είναι το καλύτερο «όχημα» για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας. Επιπρόσθετα 
συνεχίζει να φροντίζει τις πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες των συμπολιτών μας, που 
φέτος έχουν περισσότερη ανάγκη από ποτέ. Η Χαραλαμπίδης Κρίστης, για πάνω από 
75 χρόνια, επενδύει στην ανθρώπινη αξία με όραμα και δέσμευση να εξελίσσεται και να 
προσφέρει τόσο σε επιχειρηματικό πεδίο, όσο και στο πεδίο της εταιρικής κοινωνικής 
προσφοράς για το καλύτερο όλων μας, για το καλύτερο της χώρας μας.

Επιστρέψαμε στο Nicosia Mall ακόμη πιο… incredible και ασφαλείς

Χαραλαμπίδης Κρίστης: Το πρόγραμμα 
κοινωνικής αλληλεγγύης «Συμμετοχή» συνεχίζει 

πολυεπίπεδα τη δράση του

Public Outlet Days
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Ακόμα μια διάκριση πρόσθεσε στην πλού-
σια συλλογή της η πανέμορφη Alfa Romeo 
Giulia. Αυτήν τη φορά από την απαιτητική 
αγορά της Γερμανίας. Πρόκειται για το βρα-
βείο «Best Car» από το αναγνωστικό κοινό 
του γερμανικού «Auto Motorund Sport». 
Περισσότεροι από 101.000 αναγνώστες 
επέλεξαν τα αγαπημένα τους αυτοκίνητα 
ανάμεσα από 378 μοντέλα της γερμανικής 
αγοράς. Το δυναμικό ιταλικό σπορ σεντάν, για 4η φορά τα τελευταία 5 χρόνια, έρχεται 
πρώτο στις προτιμήσεις των αναγνωστών του περιοδικού στην κατηγορία του, λαμβά-
νοντας τη φετινή χρονιά το 22% των ψήφων και κερδίζοντας 14 άλλους ανταγωνιστές 
του. Αντίστοιχα η Alfa Romeo Stelvio κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των 
πολυτελών SUV. Η νέα επιτυχία της Giulia στα “Best Cars Awards” επιβεβαιώνει τη 
σταθερή προτίμηση του γερμανικού κοινού, που έχει αναγνωρίσει το μοντέλο της Alfa 
Romeo για το μοναδικό του στυλ, αλλά και τον ξεχωριστό οδηγικό του χαρακτήρα. Με 
τον σκληρό ανταγωνισμό της κατηγορίας να περιλαμβάνει τη φετινή χρονιά ακόμα 14 
διεκδικητές, η Giulia χάρη και στις πρόσφατες αναβαθμίσεις που δέχθηκε το μοντέλο 
σε επίπεδο εργονομίας και προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης 
(ADAS)  κατάφερε να παραμείνει η κορυφαία επιλογή. Φέτος, περισσότεροι από 101.000 
αναγνώστες έλαβαν μέρος στην 45η χρονιά του θεσμού “Best Cars” του γερμανικού 
“Auto Motorund Sport”, έχοντας να επιλέξουν τα αγαπημένα τους αυτοκίνητα μεταξύ 
387 μοντέλων χωρισμένων σε 11 κατηγορίες. Λόγω της πανδημίας του COVID-19 η 
εκδήλωση απονομής ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά διαδικτυακά.

Γερμανικό βραβείο για την Alfa Romeo Giulia
Η Audi παρουσίασε σε δύο διαδικτυακές 

εκδηλώσεις τη νέα ηλεκτρική της ναυαρχίδα, 
το Audi e-tron GT. Πρόκειται για ένα αμιγώς 
ηλεκτρικό GranTurismo με δυναμικές επιδόσεις, 
συναισθηματικό σχεδιασμό και βιωσιμότητα. 
Η Audi έθεσε επίσης ένα νέο σημείο αναφοράς 
με την ψηφιακή παγκόσμια πρεμιέρα. Στην 
πίστα του Audi Driving Experience Center 
στο Neuburgander Donau, το επίκεντρο της 
προσοχής ήταν η δυναμική απόδοση του νέου μοντέλου. O οδηγός της Formula E 
Lucas di Grassi και ο -πλέον- επιχειρηματίας βιώσιμης ανάπτυξης και παγκόσμιος 
πρωταθλητής της Formula 1 Nico Rosberg απέδειξαν τη δυναμική απόδοση του Audi 
RS e-tron GT παράλληλα με το αγωνιστικό αυτοκίνητο της Formula E της Audi, το 
e-tronFE07. Στη δεύτερη διαδικτυακή εκδήλωση, με την ονομασία «Celebration of 
Progress», η Audi παρουσίασε για πρώτη φορά το e-tron GT στο κοινό. Στην εικονική 
παράσταση διάρκειας μίας ώρας, οι Markus Duesmann και Hildegard Wortmann, 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ, μαζί με 
άλλους πρωταγωνιστές της Audi όπως ο Henrik Wenders, Ανώτερος Αντιπρόεδρος 
της Audi, και ο Marc Lichte, Επικεφαλής Σχεδιασμού, παρουσίασαν τα σημαντικότε-
ρα σημεία του νέου μοντέλου, υπογραμμίζοντας και τη μελλοντική στάση της Audi. 
Αναφορικά με τη σημασία του σχεδιασμού, της βιωσιμότητας και της απόδοσης, ο 
ηθοποιός και παραγωγός Tom Hardy, η σχεδιάστρια Stella McCartney και o πρωτα-
θλητής της F1 Nico Rosberg πρόσθεσαν τις προσωπικές τους εμπειρίες και γνώσεις. 
Η θεατρική συνοδεία της αποκάλυψης του αυτοκινήτου πραγματοποιήθηκε από την 
Αμερικανίδα τραγουδίστρια Janelle Monáe, ενώ ο Steven Gätjen ως συντονιστής 
καθοδήγησε το κοινό μέσω της παράστασης.

Παγκόσμια διαδικτυακή πρεμιέρα
για το Audie-tronGTΑ

Μέχρι το 2026 το ποδοσφαιρόφιλο κοινό 
θα απολαμβάνει μέσα από την πλατφόρμα τη-
λεόρασης της Primetel, μιαν από τις κορυφαίες 
διοργανώσεις στον κόσμο με ομάδες όπως η Ρεάλ 
Μαδρίτης, η Μπαρσελόνα, η Ατλέτικο Μαδρίτης 
και σούπερσταρς όπως οι Λιονέλ Μέσι, Λουίς 
Σουάρεζ, Καρίμ Μπενζεμά, Αντουάν Γκριζμάν 
και Λουκά Μόντριτς. Με την ανανέωση της 
συμφωνίας, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει την 
αποκλειστική μετάδοση όλων των αγώνων, για 
όλες τις αγωνιστικές περιόδους, μέχρι και τον 
τελικό κάθε πρωταθλήματος της La Liga, έως και 
τη σεζόν 2025-26. H εμπειρία της αγωνιστικής 
δράσης στα ισπανικά γήπεδα εμπλουτίζεται με το La Liga TV, με 24ωρες εκπομπές, 
ρεπορτάζ, video και συνεντεύξεις. Οι συνδρομητές της πλατφόρμας μπορούν επίσης 
να ενημερώνονται από τις εβδομαδιαίες εκπομπές La Liga Highlights, La Liga World 
και La Liga Show, και να συμμετέχουν σε challenges με δυνατές συγκινήσεις κα-
θώς και στους διαγωνισμούς της Primetel με πολλά συλλεκτικά δώρα. Το αθλητικό 
υπερθέαμα της πλατφόρμας τηλεόρασης της Primetel συμπληρώνουν τα καλύτερα 
πρωταθλήματα της Ευρώπης, όπως το Γερμανικό, Ιταλικό και Γαλλικό, Premier League, 
Champions League, UEFA Europa League, τα Κύπελλα Ποδοσφαίρου Ιταλίας, Ισπα-
νίας, Γαλλίας και Γερμανίας, καθώς και το Κυπριακό Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Με 
συμφωνίες σαν κι αυτή, η Primetel συνεχίζει σταθερά να προσφέρει ένα από τα πιο 
πλούσια τηλεοπτικά πακέτα θεάματος και ψυχαγωγίας για τους συνδρομητές της με 
κορυφαίες ξένες σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά, ειδήσεις, μόδα, ψυχαγωγία και φυσικά 
αθλητικά. Περισσότερα σχετικά με τα τηλεοπτικά πακέτα της Primetel θα βρείτε στο: 
https://primetel.com.cy/paketa-tileorasis-el. Περισσότερα σχετικά με τον συναρπαστικό 
κόσμο θεάματος και ψυχαγωγίας που προσφέρει η πλατφόρμα τηλεόρασης Primetel 
εδώ:https://p.primetel.com.cy/tvg/.

Στην Primetel η La Liga μέχρι το 2026

VirtualTour: Πρωτοποριακή Υπηρεσία Εικονικής 
Περιήγησης από τον Όμιλο Πηλακούτα

21.02.2021

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το διαδικτυακό 
σπίτι του SupportCY, που άνοιξε τις πόρτες του για να 
ψυχαγωγήσει και να εκπαιδεύσει παιδιά και όχι μόνο. 
Το πρόγραμμα #VirtualHomeCY, που είχε διάρκεια 
από τις 21 Ιανουαρίου μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου, υλο-
ποιήθηκε από το Δίκτυο SupportCY της Τράπεζας 
Κύπρου με αφορμή τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα 
που λήφθηκαν στη χώρα μας, αξιοποιώντας γι’ ακόμα 
μια φορά την τεχνολογία και το ψηφιακό περιβάλλον. 
Με μεγάλο ενδιαφέρον αγκαλιάστηκαν όλες οι ψηφι-
ακές δράσεις που συμπεριελάμβαναν απογευματινές 
δραστηριότητες - κουίζ δεξιοτήτων, μαθήματα για επίδοξους ρομποτιστές, γυμναστικές 
ασκήσεις για παιδιά και διαλέξεις για γονείς. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 13 εκπαι-
δευτικές δράσεις από 15 εκπαιδευτικούς και ειδικούς, με σχεδόν 135.000 προβολές. Στο 
πλαίσιο των συγκεκριμένων δράσεων, το SupportCΥ διοργάνωσε και μία διαδικτυακή 
συναυλία με τον Κύπριο τραγουδιστή Δημήτρη Μεσημέρη, θέλοντας να ευχαριστήσει 
τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του Covid-19. Η 
απήχηση της συναυλίας έφτασε τις 32.000 προβολές.  Όλες οι δράσεις προβλήθηκαν 
Live από τη σελίδα του SupportCY στο Facebook.

135.000 «επισκέφθηκαν»
το #VirtualHome του SupportCY



ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Κραμβής Σ. Κλεάνθης: Καλλιπόλεως 12 
Γ- Δ (δίπλα από ταχυδρομείο Λυκαβηττού), 
Λευκωσία, τηλ.: 22761699, 22516577. 
Χαραλάμπους Ματθαίος: Λεωφ. Αρμενίας  
48Α (έναντι Αρμένικης Μητρόπολης), Στρό-
βολος, τηλ.: 22426655, 22492968. 
Νιούλικος Θεοδόσης: Λεωφ. Δημοσθένη Σε-
βέρη 22 (δρόμος Προεδρικού), Λευκωσία, 
τηλ.: 22669664, 22661852. 
Κωνσταντίνου Γεώργιος: Γιαννιτσών 
8 (περιοχή Σταυρού), Στρόβολος, τηλ.: 
22107447, 22380736. 
Δανιήλ Μάριος: Ιπποκράτους 14Α (800 
μέτρα από τον πολυχώρο «ΦΑΡΜΑ»), Λακα-
τάμεια, τηλ.: 22372201, 97812961. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Κοτζιαμάνη Μόρφω: Σπύρου Κυπριανού 
9 {πλησίον διασταύρωσης Σ. Κυπριανού 
& Ν. Παττίχη (Ανατολικά)}, Λεμεσός, τηλ.: 
25336337, 99551982. 
Πολυκάρπου Αντρέας: Λεωφ. Μακαρίου 
Γ’ 225 (περιοχή Εναερίου), Λεμεσός, τηλ.: 
25588346, 25318417. 
Παναγή Χρύσω: Γεωργίου Α’ 99 (πα-

ραλιακός δρόμος, 100μ.  απέναντι από 
ξενοδοχείο Apollonia), Γερμασόγεια, τηλ.: 
25322237, 25105074. 
Σκούρου Άντρια: Ύψωνας, Ηλία Καννάουρου 
50 (50 μέτρα απέναντι από LIDL), Ύψωνας, 
τηλ.: 25393935, 25212450. 

ΛΑΡΝΑΚΑ 
Παναγιώτου Μικαέλλα: Λεωφ. Παπανικολή 
39 {απέναντι από το Στάδιο Αντώνης Πα-
παδόπουλος (Ανόρθωσης)}, Λάρνακα, τηλ.: 
24251166, 24663635. 
Σεργίου Ανδρέας: Αρχ. Μακαρίου 9 (πλη-
σίον Αστυνομικού Σταθμού Λάρνακας), 
Λάρνακα, τηλ.: 24623110, 24530445. 

ΠΑΦΌΣ 
Δημητρίου Γιώργος: Κινύρα 30 {δρόμος από 
Δικαστήριο προς Τεχνική Σχολή (δίπλα από 
Travel Express)}, Πάφος, τηλ.: 26942131, 
26951370. 

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ
Κύζας Παναγιώτης: Λεωφ. Αρχ. Μακα-
ρίου ΙΙΙ 82, Παραλίμνι, τηλ.: 23823270, 
23823308. 

Φαρμακεία

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

Ιατροί

Της Κυριακής
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Για άλλη μια χρονιά ο Κυπριακός Σύνδεσμος 
Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA Society 
Cyprus) πρωτοπορεί, διοργανώνοντας τον διε-
θνή διαγωνισμό υψηλού κύρους CFA Research 
Challenge 2021. Το CFA Research Challenge 
έχει ως στόχο την προαγωγή της ακαδημαϊκής 
μάθησης, αλλά και τη σύνδεση της γνώσης με 
τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Πρόκειται 
για έναν καινοτόμο διαγωνισμό, όπου φοιτητές 
των κυπριακών πανεπιστημίων καλούνται να αναλύσουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο, 
παρουσιάζοντας την πρότασή τους ενώπιον ακροατηρίου, αφού πρώτα την υποβάλουν 
σε ειδική επιτροπή. Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή, 
26 Φεβρουαρίου 2021, και σε αυτόν συμμετέχουν φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
του UCLan Cyprus, του Neapolis University Pafos και του Cyprus International Institute 
of Management (CIIM). Στον φετινό διαγωνισμό CFA Research Challenge 2021, οι συμ-
μετέχοντες κλήθηκαν να παρουσιάσουν την επενδυτική τους πρόταση, σχετικά με τη 
μετοχή της εισηγμένης στο ελληνικό χρηματιστήριο εταιρείας, FOURLIS HOLDINGS 
S.A. Νικήτρια θα αναδειχθεί η ομάδα που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, 
η οποία θα εκπροσωπήσει στη συνέχεια την Κύπρο στον αντίστοιχο περιφερειακό δια-
γωνισμό CFA Research Challenge, απ’ όπου θα προκύψει η ομάδα που θα συμμετάσχει 
στον τελικό διεθνή διαγωνισμό. Τον πρωτότυπο αυτό διαγωνισμό υποστηρίζουν οι XM, 
PWC Cyprus, KPMG Cyprus, Deloitte Cyprus και EY CY.

Μέσω του Δικτύου SupportCY και στην πα-
ρουσία του Επιτρόπου Ορεινών Κοινοτήτων, Κώ-
στα Χαμπιαούρη, παραδόθηκαν στο Πολυδύναμο 
Κέντρο «Η Σολέα», από το Απολλώνειο Ιδιωτικό 
Νοσοκομείο - νέο μέλος του SupportCY- 10 νο-
σοκομειακά κρεβάτια. Ο εξοπλισμός αυτός είναι 
εξαιρετικά χρήσιμος για τις συνεχώς αυξανόμενες 
ανάγκες του Πολυδύναμου Κέντρου «Η Σολέα», το 
οποίο καλύπτει το σύνολο της ευρύτερης ορεινής 
περιοχής. Τα κρεβάτια διαθέτουν χειροκίνητη 
ανύψωση πλάτης, προσθαφαιρούμενα πλαϊνά κάγκελα ελατηρίου που καλύπτουν όλη 
την πλευρά του κρεβατιού, ρόδες με φρένο κ.ά. Ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινο-
τήτων Κώστας Χαμπιαούρης δήλωσε ότι πρωταρχικός στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών 
υγείας υψηλών προδιαγραφών, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Η Διευθύντρια Εταιρικής 
Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου,  Έλλη Ιωαννίδου, δήλωσε ότι η δράση αυτή αντι-
κατοπτρίζει πλήρως τη φιλοσοφία του Δικτύου SupportCY, που σήμερα αριθμεί 106 μέλη 
(επιχειρήσεις, ΜΚΟ, εκπαιδευτικά ιδρύματα). Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Απολλώνειου Νοσοκομείου, Δρ Χρίστος Πουρής, δήλωσε ότι το Απολλώνειο Ιδιωτικό 
Νοσοκομείο με αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης και στο πλαίσιο της πολιτικής εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης του, βρίσκεται ξανά δίπλα στην κοινωνία και συμβάλλει με ιδιαίτερη 
χαρά στις προσπάθειες επίτευξης του διαχρονικού έργου του Οργανισμού Reaction και 
του Δικτύου SupportCY, δωρίζοντας 10 νοσοκομειακά κρεβάτια. 

Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της φυσικής 
αγωγής και αθλητισμού για την υγεία των νέων, η 
ΚΕΑΝ, για 2η συνεχή χρονιά διατηρεί τη χορηγία 
της προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού 
Αθλητισμού Στίβου κάτω των 18 ετών (ΚΟΕΑΣ). Στόχος 
της ΚΕΑΝ με αυτήν την πρωτοβουλία είναι η ενεργός 
στήριξή της σε φορείς που προωθούν τον αθλητισμό, 
παρακινώντας παράλληλα τα νέα παιδιά σε έναν πιο 
δραστήριο τρόπο ζωής.  Σημειώνεται πως η ΚΟΕΑΣ, 
η μοναδική αναγνωρισμένη ομοσπονδία στην Κύπρο, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο, έχει την απόλυτη ευθύνη καλλιέργειας, διάδοσης, διεξαγωγής αγώνων 
στίβου καθώς και την ανάπτυξη του Κλασικού Αθλητισμού στο νησί. Επιπρόσθετα, έχει 
την αποκλειστική ευθύνη συμμετοχής σε όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, 
εκπροσωπώντας  την Κύπρο σε διεθνή συνέδρια αθλητισμού στο εξωτερικό.

Στήριξη Ορεινών Κοινοτήτων από
το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο

σε συνεργασία με το SupportCY

ΚΕΑΝ: Χορηγός της ΚΟΕΑΣ για 2η συνεχή χρονιά

Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό 
του CFA Research Challenge 2021

Σημαντικό ποσό για κάλυψη των λειτουργικών εξό-
δων των ανιχνευτικών προγραμμάτων του Κέντρου 
Προληπτικής Παιδιατρικής Αμερίκος Αργυρίου συνει-
σέφερε η εταιρεία ανάπτυξης ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
για κινητά Volka Entertainment Limited. Η εταιρεία, 
επιδεικνύοντας την κοινωνική της ευαισθησία στα κοινά 
και πιο συγκεκριμένα στα θέματα δημόσιας υγείας, 
θέλησε με τον δικό της τρόπο να στηρίξει το Κέντρο. 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volka Entertainment 
Ltd, κ. Nikita Gushchin, σε πρόσφατη επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία του Κέντρου στη 
Λεμεσό, ενημερώθηκε πληρέστερα για την προσφορά του Κέντρου μέσω των ανιχνευτικών 
του προγραμμάτων. Το Κέντρο παρέχει αφιλοκερδώς σε όλες τις εγκύους μητέρες και νεογνά 
τα προγράμματά του και πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Προγεννητικού Ελέγχου, που 
προσφέρεται σε όλες τις εγκύους γυναίκες στο πρώτο τρίμηνο της κύησης, το Πρόγραμμα 
Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών, καθώς και το Ανιχνευτικό Πρόγραμμα Ακοής Νεογνών. Τα 
προγράμματα στοχεύουν στην έγκαιρη προγεννητική διάγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών, 
στην έγκαιρη διάγνωση ανωμαλιών του μεταβολισμού στα νεογέννητα και στην έγκαιρη 
ανίχνευση και διάγνωση της συγγενούς βαρηκοΐας, δηλαδή βαρηκοΐας που υπάρχει σε 
ένα νεογνό στη γέννησή του, αντίστοιχα. Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής εκφράζει 
τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του προς την εταιρεία Volka Entertainment Ltd και φιλοδοξεί 
για μια μελλοντική και διαχρονική συνεργασία.

Το πρόγραμμα Ανοικτό Σχολείο του Δήμου 
Στροβόλου, ανταποκρινόμενο στα νέα μέτρα της 
Κυβέρνησης για περιορισμό της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
των δημοτών, έχει προχωρήσει γι’ ακόμη μια φορά 
στη διεξαγωγή διαδικτυακών μαθημάτων, για τα 
περισσότερα από τα προγράμματά του. Η διαδικτυ-
ακή εκπαίδευση θα συνεχίσει μέχρι να επιτραπεί 
η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων στα σχολεία. Με τα διαδικτυακά μαθήματα 
που προσφέρει το πρόγραμμα έχει διδάξει ότι ο πολιτισμός, η τέχνη, ο αθλητισμός, 
η μάθηση, η δημιουργικότητα είναι το καλύτερο «φάρμακο» στις δύσκολες στιγμές, 
χαρίζοντας απλόχερα σε μικρούς και μεγάλους μιαν ακτίδα ελπίδας σε τόσο δύσκο-
λους καιρούς. Όσα μαθήματα δεν κατέστη δυνατόν να διεξαχθούν διαδικτυακά, θα 
αναπληρωθούν μόλις επιτραπεί από τα μέτρα η διεξαγωγή μαθημάτων διά ζώσης. 

Ο Δήμος Λευκωσίας σε συνεργασία 
με το NiMAC (Δημοτικό Κέντρο Τε-
χνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα 
Πιερίδη) διοργανώνουν το Nicosia Pop 
Up 2020, που θα πραγματοποιηθεί 
μεταξύ 25 Φεβρουαρίου και 14 Μαρ-
τίου 2021 στο Θέατρο Πόλης ΟΠΑΠ. 
Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα του Covid-19 και τα σχετικά 
πρωτόκολλα, φέτος επελέγησαν μόνο προτάσεις που αφορούν στις Παραστατικές Τέχνες 
και τα Εικαστικά. Νέοι δημιουργοί και περφόρµερς θα παρουσιάσουν τις δημιουργικές 
ιδέες τους στο κοινό της Λευκωσίας και της Κύπρου γενικότερα. Στον χώρο διεξαγωγής 
των παραστάσεων θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα σχετικά πρωτόκολλα υγείας για τον 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και για την προστασία των συμμετεχόντων 
και του κοινού. Μπορείτε να αναζητήσετε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων 
του Nicosia Pop Up 2020 στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.nicosia.org.cy), στην 
ιστοσελίδα του NiMAC (www.nimac.org.cy) και στο Facebook του Nicosia Pop Up 
2020 (https://www.facebook.com/nicosiapopup2020). Το Nicosia Pop Up 2020 διοργα-
νώνεται από τον Δήμο Λευκωσίας και το NiMAC (Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, 
Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη) με χορηγό την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προ-
βολής (ΕΤΑΠ) Περιφέρειας Λευκωσίας. Το Pop Up 2020 ήταν προγραμματισμένο να 
πραγματοποιηθεί τον περασμένο Δεκέμβριο. Ωστόσο, αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας 
του Covid-19 και των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση 
για την αποτροπή και την εξάπλωση του κορωνοϊού. 

Η Πέτρα Καρυώτη σε ένα μουσικο-
ποιητικό ταξίδι με τον στιχουργό/ποιητή 
Πόλυ Κυριάκου. «Από την Κερύνεια ώς 
τα Διόδια και άλλες ιστορίες». Σήμερα 
Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου και ώρα 
8.00μ.μ. Λαμβάνουν μέρος (με αλφα-
βητική σειρά): Κωνσταντίνος Αλκιβιάδης, 
Μαρίνα Βερζανλή, Ελεάννα Ζεγκίνογλου, Πάνος Ζώης, Κούλλης Θεοδώρου, Σαλώμη 
Ιεροπούλου, Ανδρέας Κατσιγιάννης, Μαρία Κρασοπούλου, Αστέρω Κυπριανού, Γεωργία 
Λάρδου, Δημήτρης Μαργιολάς, Σαββέρια Μαργιολά, Ευτυχία Μητρίτσα, Σοφία Νάτσιου, 
Σταύρος Σιόλας και Τάσος Φώκου.  Πρόκειται για μια διαδικτυακή συνάντηση της μου-
σικού παραγωγού της Θεσσαλονίκης Πέτρας Καρυώτη, παρέα με τον δημιουργό Πόλυ 
Κυριάκου. Φίλοι ερμηνευτές και συνθέτες του στιχουργού/ποιητή θα συνομιλήσουν, 
θα τραγουδήσουν και θα απαγγείλουν επιλογές από το έργο του. Ας φτάσει ο ήχος του 
mazi4all.gr ακόμα μια φορά σε κάθε γωνιά του κόσμου. Ας ενώσουμε τα κομμάτια μας 
κι ας γίνουμε η ελπίδα που εμείς αποζητούμε, ειδικά αυτήν την περίοδο! Η συναυλία θα 
προβάλλεται δωρεάν μέσα από τις εξής πλατφόρμες: 

Facebook: Από τη σελίδα Mazi4all, όπως επίσης και μέσα από τις σελίδες όλων 
των συμμετεχόντων, YouTube: Από το κανάλι Mazi4all και της soldoutticketbox.com 
με προαιρετική εισφορά για στήριξη άπορων ατόμων της ενορίας Αγίου Νικολάου 
Έγκωμης στη Λευκωσία.

Τα παιδιά μάς βάζουν για άλλη μια 
φορά γυαλιά, δείχνοντάς μας τον 
δρόμο της ανθρωπιάς και της αλ-

ληλεγγύης, αποδεικνύοντας παράλληλα 
πως στην αγνή παιδική ψυχή δεν χωράνε 
διαχωρισμοί χρώματος, θρησκείας ή φυλής.

Τρανό παράδειγμα η πρωτοβουλία 70 
λιλιπούτειων μαθητών του νηπιαγωγείου 
«Παιδική Πολιτεία Νάγια», στην Αθηένου, οι 
οποίοι με την εμπνευσμένη καθοδήγηση της 
διευθύντριάς τους, κ. Δέσπως Γαβριηλίδη, 
μερίμνησαν για την αγορά ρουχισμού και 
παιγνιδιών σε συμμαθητές/συμμαθήτριές 

τους -παιδιά οικονομικών προσφύγων που 
ζουν και εργάζονται στην κοινότητα-  που 
αδυνατούσαν με πόρους των οικογενειών 
τους να αγοράσουν τα πιο πάνω, με συνέπεια 
να αισθάνονται μειονεκτικά απέναντι στους 
ντόπιους συμμαθητές τους. Η αξιέπαινη 
αυτή πρωτοβουλία με ώθησε να μεταβώ 
στην ακριτική Αθηένου για να γνωρίσω 
δια ζώσης και να συγχαρώ τα παιδιά και 
τις δασκάλες τους για την ανθρωπιστική 
τους δράση. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψής μου προέκυψε η ιδέα της 
δημιουργίας ενός μόνιμου κουμπαρά του 
σχολείου, στον οποίο τα παιδιά - ηλικίας 3 
μηνών έως 6 χρονών – θα συνεισφέρουν από 
το δικό τους χαρτζιλίκι για την ενίσχυσή του.  

Προορισμός του κουμπαρά να βοηθά τα 
άπορα παιδιά του σχολείου, παιδιά οικο-
νομικών μεταναστών, ώστε να αισθάνονται 
αξιοπρεπή και ισότιμα με τους ντόπιους 

συμμαθητές τους. Η ιδέα αγκαλιάστηκε με 
ενθουσιασμό από το προσωπικό του σχο-
λείου και τον  Δήμαρχο Αθηένου, Κυριάκο 
Καρεκλά, και έγινε δεκτή ως πρωτοβουλία 
που μπορεί να συμβάλει στο κτίσιμο μέσα 
στις ψυχές των μικρών παιδιών της ιδέας 
για τη δημιουργία κοινωνιών ΣΥΝανθρώ-
πων, αντί των καθιερωμένων οργανωμένων 
συνόλων πολιτών με ανεξέλεγκτες τάσεις 
άκρατου ατομοκεντρισμού.  Φώτισε πιστεύω 
την ιδέα της αλληλεγγύης ανάμεσα στους 
ανθρώπους, αρετή σχεδόν ανύπαρκτη στη 
σημερινή κοινωνία, πόσω μάλλον στα ψηλά 
δώματα εξουσίας της καταπονημένης πα-
τρίδας μας.

Το παράδειγμα της «Παιδικής Πολιτείας 
Νάγια» ας γίνει φάρος φωτεινός για όλα 
τα νηπιαγωγεία της Κύπρου, ώστε με τη 
συνδρομή του Υπουργείου Παιδείας να 
δημιουργήσουν στους μαγικούς αυτούς 

χώρους διάπλασης ανθρώπινων ψυχών, 
τους δικούς τους κουμπαράδες.  Αυτά τα 
μικρά και ασήμαντα μπορεί να ‘ναι η ταπεινή 
απάντηση της άλλης, της αφανούς Κύπρου 
στα εκφυλισμένα φαινόμενα των καιρών, 
που με κανένα τρόπο δεν εκπροσωπούν τη 
βαθύτερη ποιότητα της κυπριακής ψυχής.

Προσωπικό του σχολείου, το οποίο 
προσφέρει τις υπηρεσίες του αφιλοκερ-
δώς: Δέσπω Γαβριηλίδου – Διευθύντρια, 
Μαρίνα Παρασκευά Χ» Γιαννακού -  
Νηπιαγωγός, Έλενα Καρούσιος – Βρε-
φονηπιοκόμος και Μαριάννα Νικολάου 
– Βρεφονηπιοκόμος. Φοιτήτριες εθελό-
ντριες: Μαρίνα Γαβριηλίδου - Φοιτήτρια 
Μουσικής Σχολής, Δήμητρα Γεωργίου 
- Φοιτήτρια Μουσικής Σχολής, Χρυστάλ-
λα Κοραή - Φοιτήτρια Νηπιαγωγός και 
Παναγιώτα Κουφοπαύλου - Χορογράφος.

* Πρώην Υπουργός

Στο πλευρό του Κέντρου Προληπτικής 
Παιδιατρικής Αμερίκος Αργυρίου

η εταιρεία Volka Entertainment LimitedNicosia Pop Up 2020

Διαδικτυακή συναυλία unplugged!

21.02.2021

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή 
συμφέρον στο ακίνητο που αναφέρεται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 3/Π/102/2021
Πωλητές: (1) Θωμά Γιασεμή Ανδρέας, Ελευθερίας 41, 5380 Δήμος Δερύνειας, Αμμό-
χωστος, (2) Γιασεμή Ανδρέα Γιασουμής, Μπρεχτ 5, 5380 Δήμος Δερύνειας, Αμμόχω-
στος, (3) Γιασεμή Ανδρέα Βασούλα,
Ελευθερίας 41, 5380 Δήμος Δερύνειας, Αμμόχωστος, (4) Γιασεμή Θωμά Χριστίνα, Ανα-
γέννησης 3Α, 5380 Δήμος Δερύνειας, Αμμόχωστος, (5) Στέκα Φλώρα, Αγίου Μέμνονος 
12, 5380 Δήμος Δερύνειας, Αμμόχωστος,  (6) Νικολάου Κυριάκου Έλενα,Υγείας 9, 5380 
Δήμος Δερύνειας, Αμμόχωστος, (7) Νικολάου Νατάσα, Μακαρίου Γ΄110, 5380 Δερύνεια.
Αγοραστής: ΤΤΑΚΟΥΣΙΗ ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΝΔΡΕΑΣ, Σταδίου 4Β,5380 Δήμος Δερύνειας, 
Αμμόχωστος.
Ακίνητο: Αρ. Εγγραφής: 0/134, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλιμ.: 33/18Ε1/0/236/4, Εί-
δος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 2007τ.μ.,
Γεωγραφική Περιοχή: Αμμόχωστος, Δήμος Δερύνειας, Τοποθεσία: Λαξιά Στροβίλι, Με-
ταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 19/35, Ποσό Πώλησης: €6.334,00. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ακίνητο ενδέχεται να υπόκειται σε ΦΠΑ, ο οποίος δεν συμπεριλαμβά-
νεται στο ποσόν πώλησης.

Φάρος φωτεινός το παράδειγμα της «Παιδικής Πολιτείας Νάγια»

Έρανος
Τα έσοδα από τον έρανο που   διενεργή-

θηκε από την 1/8/20 μέχρι 31/1/21 από 
το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) στα Κουτιά Συλλο-
γής Χρημάτων στα Αεροδρόμια Λάρνακας 
και Πάφου ανήλθαν στα €488,64. Για τη 
διεξαγωγή του εράνου δεν υπήρξαν έξοδα.

Δειγματοληψία 
Ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει ότι σή-

μερα Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2021, 
από τις 9.30 – 6.00μ.μ., και κάθε Πέμπτη 
και Τρίτη από τις 8.30π.μ. – 5.30μ.μ., στον 
Υπόστεγο Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης 
Αθηένου, θα γίνεται δωρεάν εξέταση για 
κορωνοϊό, με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου. Καλείται το κοινό να έχει μαζί 
του την πολιτική του ταυτότητα.

Δήμος Αθηένου
Ο Δήμος Αθηένου σε γραπτή ανακοί-

νωσή του αναφέρει ότι το νέο στεγαστικό 
σχέδιο ανακοινώθηκε. Αιτήσεις από την 
Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας. Τηλ. 
24801887/ 8 και από τον Δήμο Αθηένου.

Διάλεξη
Διάλεξη με θέμα «Ατυχήματα στην 

Παιδική Ηλικία» διοργανώνει το  Ζηνώ-
νειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου 
Λάρνακας την Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 
2021 και ώρα 7.00μ.μ. Εισηγήτρια: Ευ-
αγγελία Γκουγκούδη, Παιδοχειρουργός, 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ιατρική 
Σχολή, Πανεπιστημίου Κύπρου. Συντονι-
στής: Ιωάννης Κορακιανίτης, Ειδικό Εκ-
παιδευτικό Προσωπικό, Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Διαδικτυακά μαθήματα από το Ανοικτό Σχολείο 
Δήμου Στροβόλου

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, της Πα-
ράλληλης Βουλής για την Έρευνα, την Καινοτομία και την 
Ψηφιακή Διακυβέρνηση οργανώνει σειρά διαδικτυακών 
διαβουλεύσεων ως μέρος της προετοιμασίας προτάσεων 
προς την Πολιτεία για θέματα Ψηφιακής Εκπαίδευσης 
και Πολιτισμού. H 1η διαβούλευση με τίτλο: Προσοχή 
στο (ψηφιακό) κενό: Ψηφιακή Εκπαίδευση για όλους!, θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου, 4.00-
6.00μ.μ. H διαβούλευση έχει στο επίκεντρο τα θέματα 
της Ενιαίας Εκπαίδευσης υπό το πρίσμα της ψηφιακής 
τεχνολογίας. Θα την απασχολήσουν θέματα όπως το θε-
σμικό πλαίσιο, η κουλτούρα, η επιμόρφωση, οι υποδομές, 
οι δομές και οι διεπιστημονικές συνεργασίες που είναι 
απαραίτητα για την ψηφιακή εκπαίδευση του 21ου αι-
ώνα. Στόχος της διαβούλευσης είναι να ακουστούν απόψεις, αλλά κυρίως εισηγήσεις, 
ακολουθώντας μια διαδικασία «από κάτω προς τα πάνω» (Bottom-up approach). Για τον 
λόγο αυτό καλούμε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και της ενιαίας εκπαίδευσης, 
ακαδημαϊκούς, γονείς, μαθητές/τριες, φοιτητές/τριες, διαμορφωτές πολιτικής, τεχνοκράτες, 
εκπροσώπους οργανωμένων συνόλων και γενικά όλους όσοι ενδιαφέρονται για το θέμα 
της Ενιαίας Εκπαίδευσης σε σχέση με την ψηφιακή τεχνολογία και τη συμβολή της στο 
εκπαιδευτικό έργο και την ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για όλους, να 
δηλώσουν συμμετοχή. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα τύχουν περαιτέρω επε-
ξεργασίας από την Επιτροπή της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού και θα υποβληθούν 
στον Πρόεδρο της Βουλής και τα αρμόδια Υπουργεία και τμήματα της Κυβέρνησης. 
Παράλληλα θα ανακοινωθούν, στη σελίδα της Παράλληλης Βουλής και στον έντυπο 
και ηλεκτρονικό Τύπο. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και τις 22 Φεβρουαρίου 2021 
στον σύνδεσμο: https://forms.gle/mjfj13oAtWAiDYAP7. 

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω  ZOOM: https://us02web.zoom.
us/j/3452060676. 

Μέρος της διαβούλευσης θα μεταδίδεται ζωντανά από τη σελίδα της Παράλληλης 
Βουλής για την Έρευνα, την Καινοτομία και τη Ψηφιακή Διακυβέρνηση στο Facebook.

Περισσότερες πληροφορίες: https://fb.me/e/1Urz5XZOR και eccpp@onek.org.cy 
H Επιτροπή απαρτίζεται από: Αγνή Στυλιανού - Γεωργίου, Άδωνι Μυλωνά, Ανδρέα 
Αριστείδου, Αντώνη Κουντούρη, Γιώργο Χρυσάνθου, Ελπιδοφόρο Αναστασίου, Κατερίνα 
Καουρή, Λουκά Λουκά, Μαρία Μελετίου – Μαυροθέρη, Μάριο Φιλίππου, Μενέλαο 
Α. Μενελάου (Πρόεδρο), Νέαρχο Πασπαλλή, Νέβη Αγαπίου, Νίκλεια Ετεοκλέους, 
Νικόλα Κυριακίδη (Αντιπρόεδρο), Χαραλάμπους Σταύρο.

1η Διαβούλευση: Προσοχή στο (ψηφιακό) κενό: 
Ψηφιακή Εκπαίδευση για όλους

ΜΑΡΊΌΣ ΗΛΊΑΔΗΣ*



Ο Υπουργός Εξωτερικών της Μη-
τρός Ελλάδος, Νίκος Δένδιας, κατά 
την πρόσφατη επίσκεψή του στο 

Λονδίνο, στις συνομιλίες που είχε με τον 
ομόλογό του Ντόμινικ Ράαμπ, αναφερό-
μενος μεταξύ άλλων και στο Κυπριακό, 
επεσήμανε ότι «η λύση πρέπει να βασί-
ζεται στο διεθνές αποδεκτό μοντέλο της 
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, που 
έχει και πρόσφατα στηρίξει με επίσημες 
τοποθετήσεις και το Ηνωμένο Βασίλειο».

Η τοποθέτηση του κ. Ράαμπ, που πρόσφα-
τα επισκέφθηκε την Κύπρο, δεν μπορούσε 

να ήταν διαφορετική από αυτήν αφού η 
Δ.Δ.Ο. για την Κύπρο επιβλήθηκε από τη 
Βρετανία και την Τουρκία για εξυπηρέτηση 
των δικών τους συμφερόντων και περιλή-
φθηκε στο υπ’ αριθμόν 649.1990 ψήφισμα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Τάσσος Παπαδόπουλος, όντας Πρόε-
δρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,  μίλησε 
τότε για «Δ.Δ.Ο. με σωστό περιεχόμενο».

Όμως μέχρι σήμερα και ύστερα από 40 
και πλέον χρόνια συνομιλίες/διαπραγμα-
τεύσεις (κουβέντες του καφενείου) ουδέποτε 
μάς είπαν μέχρι της στιγμής ποιο είναι «το 
διεθνές αποδεκτό μοντέλο», ούτε και ποιο 
είναι το «σωστό περιεχόμενο».

Σε ποια χώρα όμως υπάρχει καθεστώς 
Δ.Δ.Ο. ή σε ποιο σύνταγμα δημοκρατικής 
χώρας υπάρχει τέτοια πρόνοια, όταν ακόμη 
και όλες οι διεθνικές και πολυεθνικές ομο-
σπονδίες διαλύθηκαν στα εξ ων συνετέθησαν 

και σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα μέσα 
σε ποταμούς αιμάτων (π.χ. Γιουγκοσλαβία), 
ενώ άλλες βρίσκονται υπό διάλυση.

Χρειάζεται μήπως να αναφερθούμε 
στις διαμάχες της Ρωσίας – μετά τη δι-
άλυση της Σοβιετικής Ένωσης – με την 
Ουκρανία  και τη Γεωργία, τις διαμάχες 
σε περιοχές του Καυκάσου όπως στην 
Αμπχαζία και την Τσετσενία και  άλλες 
και τέλος στις πολεμικές αναμετρήσεις 
Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν;

Να αναφερθούμε σε όσα συμβαίνουν 
και σε άλλες χώρες – περιοριζόμενοι μόνο 
της Ευρώπης. Όπως κίνημα για την Ανε-
ξαρτησία της Σκωτίας, οπότε το United 
Kingdom κινδυνεύει να γίνει «Divided 
Kingdom»; Στο κίνημα ανεξαρτησίας της 
Καταλωνίας (Ισπανίας), κίνημα διάλυσης 
του Βελγίου και διαμοιρασμό μεταξύ Φλα-
μανδών και Βαλλώνων κ.λπ.

Ο κυπριακός λαός διά του δημοψηφί-
σματος 24/4/2004 απέρριψε με συντρι-
πτική πλειοψηφία το Σχέδιο Ανάν, που  
προέβλεπε την επιβολή της Δ.Δ.Ο. ως 
«λύσης» του Κυπριακού.

Αλλά κάθε λύση που εδράζεται στα 
τετελεσμένα της εισβολής και κατοχής  
ούτε δίκαιη είναι, ούτε βιώσιμη, ούτε 
λειτουργική, ούτε δημοκρατική.

Οι Τούρκοι διακηρύττουν ότι θέλουν 
«λύση» με βάση,  όπως λέγουν, τις «ση-
μερινές πραγματικότητες», δηλαδή τα 
τετελεσμένα της εισβολής και κατοχής, 
γι’ αυτό και σήμερα θέτουν θέμα  «δύο 
κρατών – συνομοσπονδίας».

Ειρήσθω εν παρόδω, πρώην Πρόεδρος 
της  Κυπριακής Δημοκρατίας μίλησε για 
«λύση υπό τις περιστάσεις» και για «ΟΧΙ στο 
Σχέδιο Ανάν για να τσιμεντώσουμε το ΝΑΙ»!

Επειδή  όμως όταν γίνεται λόγος για «Λύση 

Δ.Δ.Ο.», γίνεται και αναφορά σε «πολιτική 
ισότητα», την οποία ερμηνεύει ο καθένας κατά 
το δοκούν, είναι κρίμα που δεν υπάρχει πλέον 
το Μαντείο των Δελφών για να μας δώσει 
τον δικό του χρησμό και προφητεία, για να 
μην πάθουμε όπως «έπαθε και ο Κροίσος».

Υ.Γ. Ο Κροίσος ήταν βασιλιάς της Λυδίας 
(κράτους της Μικράς Ασίας) όταν επρόκειτο 
να εκστρατεύσει εναντίον του Κύρου των 
Περσών. Ζήτησε  λοιπόν από το Μαντείο 
των Δελφών και εκείνο του Αμφιάραου, που 
τα θεωρούσε ως τα πλέον αξιόπιστα στον 
κόσμο, αν έπρεπε να εκστρατεύσει εναντίον 
των Περσών. Και τα δύο έδωσαν την ίδια 
απάντηση, ότι θα καταστρέψει ένα ισχυρό 
βασίλειο. Αλλά ο βασιλιάς της Λυδίας δεν  
μπορούσε να φανταστεί πως αυτό το βασίλειο 
θα ήταν το δικό του.

Αν λειτουργούσε σήμερα το Μαντείο 
των Δελφών, τον ίδιο αμφιλεγόμενο χρη-

σμό θα έδιδε για τη «λύση» της Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Όμως, παρά 
τις προσπάθειες του Ιουλιανού να επανα-
φέρει τα ήθη και τα έθιμα των αρχαίων 
Ελλήνων και να ξαναζωντανέψει το μαντείο, 
η απάντηση της Πυθίας (στον τελευταίο 
χρησμό που έδωσε) θα σήμαινε το τέλος 
του  ιερού, το οποίο και εγκαταλείφθηκε 
τελικά. Όπως  μας παραδίδει ο χριστια-
νός  ιστορικός Φιλοστόργιος, η Πυθία 
αποφάνθηκε: «Είπατε τω Βασιλήι, χαμαί 
πέσε δαίδαλος αυλά. Ουκέτι Φοίβος έχει 
καλύβαν ου μαντίδα δάφνην, ου παγάν 
λαλέουσαν, απέσβετο και λάλον ύδωρ» 
(«Πέστε του βασιλιά: γκρεμίστηκαν οι πλου-
μιστές αυλές, εχάθη, δεν έχει ο Φοίβος πια 
καλύβι, ούτε προφητικιά έχει δάφνη, μήτε 
πηγή που να λαλά και το μελητικό νερό 
βουβάθη» - μετάφραση Ν. Καζαντζάκη).   

* Πρώην συνδικαλιστής 

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*

ΔΡ ΑΝΤΩΝΗΣ  
ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ*

Της Κυριακής
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Παραπλανητική η θέση της Άγκυρας
για δύο κράτη στην Κύπρο

Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε 
διά μιαν εισέτι φορά δείγμα του συνδρόμου 
υπεροψίας και επιθετικότητας που διακατέχει 

όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και αυτούς τους οποίους εκπρο-
σωπεί στη χώρα του. « Όλοι θα μάθετε καλά τους τρελούς 
Τούρκους» , δήλωσε έξαλλος σε ομιλία του ενώπιον της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, ΑΚΡ. Η Κύ-
προς γνώρισε πολύ καλά τους τρελούς Τούρκους και τα 
εγκλήματα που διέπραξαν και συνεχίζουν να διαπράττουν 
στο κορμί της. Η ανοίκεια συμπεριφορά του δικτάτορα, 
δίκην χιτλερικής νοοτροπίας, είναι ίδιον του Ερντογάν 
ως μέσον εκφοβισμού του αντιπάλου και επιβολής των 
θέσεων της Τουρκίας ενόψει διαπραγματεύσεων για επί-
λυση των προβλημάτων που η χώρα αυτή δημιούργησε 
με τις διεκδικήσεις της σε βάρος τόσο της Κύπρου, όσο 
και της Ελλάδος. Τον αρχηγό τους ακολούθησαν εν χορώ 
στην εκτόξευση απειλών ο Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί 
Ακάρ, ο εκπρόσωπος του κόμματος ΑΚΡ, Ομάρ Τσελίκ, 
ο Φουάτ Οκσάι, Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο οποίος 
πραγματοποιούσε παράνομη επίσκεψη στις κατεχόμενες 
περιοχές της Δημοκρατίας, ο γνωστός Ι. Καλίν και το φε-
ρέφωνο της Άγκυρας, Ερσίν Τατάρ. «Ξεχάστε το Βαρώσι, 
περαστικά σας,», δήλωσαν με χλευασμό.

Ενώ η Άγκυρα υποκρίνεται ότι επιθυμεί τον διάλογο, 
στέλνει το ωκεανογραφικό σκάφος «Τσεσμέ» στο Αιγαίο και 
εκδίδει σχετική navtex με ισχύ από τις 18 Φεβρουαρίου. 
 Στο δε πλαίσιο του υβριδικού πολέμου που έχει εξα-
πολύσει κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας εντάσσεται 
και η πρόταξη της λύσης δύο κρατών στην Κύπρο , την 
οποία δήθεν επιδιώκει, εφόσον τους τελείωσε η λύση 
ομοσπονδίας. Θα ήταν θλιβερό και εκτός πραγματικότητας 
να πιστέψει κάποιος ότι η Τουρκία διαφοροποίησε την 
πάγια πολιτική της για έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου 
και θα αρκεσθεί με την κατοχή τμήματος του εδάφους 
της. Έχουν κατά κόρον υπομνησθεί οι εκθέσεις Νιχάτ 
Ερίμ της δεκαετίας του 1950, καθώς και οι στόχοι των 
νεο-οθωμανών  όπως αναλύονται στο βιβλίο του Αχμέτ 
Νταβούτογλου «Το στρατηγικό βάθος». Εξάλλου, σαφείς 

ήταν και οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπάτου Αρμοστού 
της Βρετανίας περί ανάγκης για αμοιβαίους συμβιβασμούς 
και εξεύρεση κοινού εδάφους μεταξύ αυτής της τουρκικής 
θέσης και της θέσης της πλευράς μας για διζωνική, δικοι-
νοτική ομοσπονδία. Που στην ουσία θα πρόκειται περί 
σύζευξης δύο κρατών με την επιγραφή συνομοσπονδία, 
ώστε η Τουρκία να καταστήσει την Κύπρο προτεκτοράτο 
της. Το όραμα του νεο-οθωμανικού εθνικισμού, πέρα από 
την κατάκτηση του φεγγαριού μέχρι το 2023, είναι και η 
επέκταση της Τουρκίας σε θάλασσα και ξηρά εις βάρος 
της κυριαρχίας γειτονικών της χωρών. Ο δε Πρόεδρος 
Ερντογάν φιλοδοξεί να ανακηρυχθεί ως Χαλίφης όλων των 
μουσουλμάνων (πολιτικός διάδοχος του προφήτη Μωάμεθ). 
  Είναι γεγονός ότι ο Τούρκος Πρόεδρος αντιμετωπίζει 
σήμερα προβλήματα τόσο στο εσωτερικό της χώρας 
του,  με τη δημοτικότητά του να παρουσιάζει καθοδική 
πορεία, όσο και στις σχέσεις του με την νέα κυβέρνηση 
των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ενέργεια του αμερικανικού 
κογκρέσου να εγείρει θέματα παραβίασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Τουρκία μόνο ενόχληση προκαλεί στον 
Ερντογάν σε χρονική στιγμή που καταβάλλει προσπάθειες 
να προσεγγίσει την Ουάσιγκτον. Από πλευράς Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δεν φαίνεται να ανησυχεί για επιβολή κυρώσεων, 
βασιζόμενος στη συνεπή υποστήριξη της Καγκελαρίου 
της Γερμανίας,  Α. Μέρκελ, η οποία παρεμπόδισε και θα 
συνεχίσει να αποτρέπει την επιβολή μέτρων κατά της 
Τουρκίας, παραβλέποντας τις κατάφωρες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς Ερντογάν. Η 
διαχρονική υποστήριξη της Γερμανίας προς την Τουρκία 
βασίζεται, πέρα από τα εμπορικά και οικονομικά συμφέ-
ροντα, σε ισχυρούς δεσμούς που ανάγονται στην εποχή 
των αυτοκρατοριών. Ο Κάιζερ Γουλιέλμος Β’ διατηρούσε 
φιλικές σχέσεις με τον σουλτάνο Μωάμεθ Ε’ και είχε αυ-
τοανακηρυχθεί ως ο προστάτης όλων των Μωαμεθανών! 
Η προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών για 
το Κυπριακό εξυπηρετεί τα μάλα την Τουρκία και 
προσφέρει το άλλοθι σε κάποιες ευρωπαϊκές χώ-
ρες για αποφυγή άσκησης πιέσεων στον Ερντογάν. 
 Σταθεροί στις θέσεις μας ως προς τη λύση του εθνικού 
μας θέματος, για τη δημιουργία ενός κανονικού κρά-
τους, θέσεις που εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο και στον  
ευρωπαϊκό αξιακό κώδικα, θα πρέπει να αγνοήσουμε 
παραινέσεις και ιδέες ξένων, που μόνο τα δικά τους συμ-
φέροντα επιδιώκουν να διασφαλίσουν σε μια λύση, και 
να αξιοποιήσουμε φίλα προσκείμενες προς την Κύπρο 
χώρες προς επίτευξη των στόχων μας.

* Πρέσβης ε.τ.

Αμφιλεγόμενοι χρησμοί για τη Δ.Δ.Ο. 

“Ώ Θεέ μου! Έως πότε, ώ Έλληνες, να πλανώμεθα τόσον αστοχάστως;”

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του 63% 
της Κυπριακής Δημοκρατίας…

 Τα τελευταία ταμ-ταμ των Τούρ-
κων κουρσάρων, με αναίδεια και θρασύτητα 
χιλίων πιθήκων διακηρύττουν πως:

 Δεν συζητούν πια ομοσπονδιακή 
«λύση», αλλά «δια-λύση». Μια «λύση»,  
η οποία βασίζεται σε δυο ίσα κράτη και…

«Οι Τούρκοι στρατιώτες βρίσκονται στη 
«Βόρεια Κύπρο» ως ειρηνευτική δύνα-
μη και δεν πρόκειται να αποχωρήσουν 
ποτέ από το νησί».

 Οι ξιφήρεις αυτές διακηρύξεις των Τούρ-
κων διαλαλητών έχουν φέρει τον Γενικό Γραμ-
ματέα των Ηνωμένων Εθνών σε αμηχανία 
και τους κλειδοκράτορες του κυπριακού προ-
βλήματος, τη Μεγάλη Βρετανία, σε ιδιαίτερα 
δύσκολη θέση. Παρ’ όλη τη ρεκλαμαρισμένη 

«καλή τους διάθεση» να βοηθήσουν τα δύο 
μέρη να βρουν μια λύση win-win!

 Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε…
Ακόμα κι η «κουτσή Μαρία» έχει συνει-

δητοποιήσει πως «λάθος δρόμο πήραμε». Οι 
νερόβραστες παραπομπές μας στο «Διεθνές 
Άδικο» πήγαν άπατες. Άδικα «αντλούσαμε 
εις πίθον Δαναΐδων» τόσα χρόνια! Τόσο 
εσείς όσο κι ο Έλληνας Πρωθυπουργός 
δηλώσατε πρόσφατα στους Ευρωπαίους 
συνεταίρους μας πως η «πολιτική του κα-
τευνασμού της Τουρκίας έχει αποτύχει»…

Γιατί, λοιπόν, μετά από 47 χρόνια διασυρ-
μού, ασπόνδυλης πολιτικής και τσιφούτικης 
συμπεριφοράς, διστάζετε να κτυπήσετε το 
χέρι σας στο τραπέζι και να πείτε στους αμύ-
ντορες προασπιστές του «Διεθνούς Αδίκου», 
κύριοι… «ώς  εδώ και μη παρέκει»…

Έχετε τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών 
με το μέρος σας. Με το μέρος σας έχετε και 
τις τελευταίες πειρατικές εξορμήσεις των 
Τούρκων κουρσάρων στο Αιγαίο και την 
Ανατολική Μεσόγειο. Έχετε το πικνίκ του 
σουλτάνου Μωάμεθ Γ’ στις αμμουδιές της 
αλύτρωτης Αμμοχώστου. Έχετε τις τελευταίες 
δηλώσεις του ξενόδουλου «μαλιστάκια» της 

Τουρκίας και καϊμακάμη της κατεχόμενης 
κυπριακής περιοχής της Οθωμανικής αυ-
τοκρατορίας, κύριου Ερσίν Τατάρ.

Συνοψίζοντας, θα έλεγα, κύριε Πρόεδρε, 
πως… έχετε το ΔΙΚΙΟ με το μέρος σας!

Γιατί επιμένετε να ακούτε τις σειρήνες; 
Πως τάχατες «δεν υπάρχει άλλος δρόμος…».

Κι έρχομαι στο δεύτερο ντελάλημα των 
Τούρκων:

«Οι Τούρκοι στρατιώτες βρίσκονται στη 
‘‘Βόρεια Κύπρο’’ ως ειρηνευτική δύναμη και 
δεν πρόκειται να αποχωρήσουν ποτέ από 
το νησί».

Έχουν δίκιο! Και ξέρετε γιατί έχουν δίκιο, 
κύριε Πρόεδρε; Γιατί με την υπογραφή μας 
το 1959, μαζί με την προδοτική ενέργεια 
των Ελλήνων συνταγματαρχών και μιας 
χούφτας Κυπρίων «υπερπατριωτών» ηλι-
θίων, τους δώσαμε το ΝΟΜΙΜΟ δικαίωμα 
να εισβάλουν στην Κύπρο διακηρύττοντας 
πως ήρθαν για να διαφυλάξουν την ειρήνη!

Ναι, κύριε Πρόεδρε, εμείς τους δώσαμε 
το δικαίωμα αυτό. Υπογράφοντας ΛΑΘΟΣ 
ΛΥΣΗ. Αυτό ακριβώς που πάμε να πράξουμε 
και τώρα… Να υπογράψουμε άλλη μια λάθος 
λύση νομιμοποιώντας την ΚΑΤΟΧΗ! Και τι 

άλλο μπορούμε να κάνουμε, κύριε Σιδερά; 
Ποιαν άλλη επιλογή έχουμε; Μήπως να πάμε σε 
πόλεμο… δικαιολογημένα θα ρωτούσε κανείς…

ΟΧΙ!
Θα ήμουν ηλίθιος και αφελής να ισχυρι-

στώ κάτι τέτοιο. Για πολλοστή φορά επανα-
λαμβάνω πως είμαι φιλειρηνιστής. Αν είναι 
δυνατόν, δεν θα ήθελα να χυθεί ούτε μια 
σταγόνα αίμα. Ούτε Τούρκου, ούτε Έλληνα. 
Κι ας με αποκαλέσουν κάποιοι  «προδότη». 
Μάνα τους βύζαξε κι αυτούς… Αν τώρα οι 
Τούρκοι επιχειρήσουν να προχωρήσουν 
έστω κι ένα βήμα ακόμα, να είστε βέβαιος, 
κύριε Πρόεδρε, πως δεν θα διστάσω να πάρω 
το γιαταγάνι μου και να φωνάξω «αέρα»…

Υπάρχει μια άλλη λύση. Μια λύση 
σαφώς πιο ορθόβουλη… Μια λύση, η 
οποία στοχεύει στην ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 
της Κύπρου. Ναι! Επαναλαμβάνω κι ας 
μειδιούν μερικοί.

Μια λύση, η οποία στοχεύει στην ΑΠΕ-
ΛΕΥΘΕΡΩΣΗ της Κύπρου…

Μια λύση, η οποία δεν θα παραδώσει 
την Κερύνεια, την Αμμόχωστο, τη  Μόρφου, 
τη Λάπηθο, τον Καραβά, την Καρπασία, 
τον Πενταδάκτυλο, το Αββαείο του Μπέλ-

λα Πάις, τα κάστρα του Αγίου Ιλαρίωνα, 
της Καντάρας και του Βουφαβέντο, την 
εκκλησιά του Αποστόλου Αντρέα και όλα 
τα υπόλοιπα αλυσόδετα χωριά μας στους 
Τούρκους κουρσάρους, με μια δικιά σας 
επικυρωμένη μονοκονδυλιά …  

Η λύση που προτείνω, είναι η λύση 
της «Βελούδινης Επανάστασης»…

Βάζουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύ-
σεων τη λέξη «απελευθέρωση», ντελαλίζουμε 
σε όλα τα φόρουμ πως η πατρίδα μας δεν 
είναι χωράφι που κόβεται σε οικόπεδα, και 
ΑΝΑΙΜΑΚΤΑ διεκδικούμε το δίκιο μας.

Μα, αυτό θα πάρει χρόνια, θα ισχυ-
ριστούν πολλοί. Κάθε μέρα που περνά 
χειροτερεύουν τα πράγματα. Καθιερώνεται 
το status quo και μειώνεται η πιθανότητα 
να «πάρουμε κάτι πίσω»…

Συμφωνώ! Θα πάρει χρόνια. Και όντως 
μία συμφωνία «αμάν-αμάν να τελειώνου-
με πια μ’ αυτή την ιστορία» θα στερήσει 
το δικαίωμα από κάποιους από εμάς να 
επιστρέψουμε πίσω στα πατρογονικά μας 
σπίτια και στις περιουσίες μας… Με την 
ψευδαίσθηση, βέβαια, πως δόξα τω Θεώ, 
θα τελειώσουν τα βάσανά μας.

Τα «βάσανά μας», όμως, δεν θα τελειώ-
σουν! Μιας και το «Μωαμεθανικό δίκαιο» 
κατοχυρώνει πως τα «Λάφυρα Πολέμου» 
ανήκουν ΝΟΜΙΜΑ στην Τουρκία… Πως 
πρέπει να αποδείξουμε πως η περιου-
σίες αυτές είναι όντως δικές μας και δεν 
ανήκουν στον Εβκάφ! Κι αυτό πρέπει να 
το αποδείξουμε σε τούρκικα δικαστήρια! 
Κι άντε τώρα να βρούμε το δίκιο μας…  

Μια «Βελούδινη Επανάσταση» θα απο-
τρέψει αυτόν τον κίνδυνο και δεν θα δώσει 
στην Τουρκία επιπλέον ΝΟΜΙΜΕΣ εξου-
σιοδοτήσεις ή άλλα δικαιώματα. Κι ούτε θα 
της επιτρέψει, με προβοκατόρικες κινήσεις 
να μεθοδεύσει την ολοκλήρωση των σχεδίων 
της. Σχέδια τα οποία δεν είναι άλλα από το να 
πάρει παραμάζωμα τον Ελληνισμό της Κύπρου 
και να καταστήσει το νησί προτεκτοράτο της…

Να πω και κάτι τελευταίο και τελειώνω, 
αξιότιμε κύριε Πρόεδρε. Την ευθύνη να 
διαφυλάξετε την ακεραιότητα της Κύπρου 
δεν την οφείλετε στη δική μας γενιά. Πάει, 
εμείς το χάσαμε το παιχνίδι…

Την ευθύνη αυτή την οφείλετε… ΣΤΗ 
ΓΕΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΑΚΟΜΑ!
*Συγγραφέας, συνθέτης, παραγωγός, σκηνοθέτης

Με όλη τη φειδώ που χαρακτηρίζει τον 
υπογράφοντα και λόγω των δημοσίων 
αναφορών συναδέλφων νομικών σε 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, κυρίως, αλλά και 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, και προς όφελος του 
δημοσίου διαλόγου και της συνολικής παρουσίασης 
των κείμενων κανόνων που ορίζουν την πολιτεία 
μας, παρατίθενται πιο κάτω οι πρόνοιες του Ποινικού 
Κώδικα, Κεφάλαιο 154 της Κυπριακής Νομοθεσίας 
που αφορούν στις συναθροίσεις, χωρίς έκφραση 
της προσωπικής ανάλυσης επί τούτων. Τονίζεται 
εκ των προτέρων ότι η παρούσα αναφορά δεν 
επιθυμεί όπως απαξιώσει ανάλογες αναφορές 
νομικού περιεχομένου που αφορούν ειδικά στην 
επιλειτουργία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή 
τη συνταγματικότητα τούτων των επιχειρημάτων 
επί της ουσίας τους. Σταθερή αρχή αποτελεί ότι οι 
νόμοι ισχύουν μέχρις ότου αυτοί κριθούν αντίθετοι 
με το Σύνταγμα, ως αυτό διαβάζεται και πρέπει να 
διαβάζεται υπό την επήρεια των διεθνών υποχρε-
ώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Το παρόν άρθρο οφείλει να διαβάζεται σε 
συνάρτηση με τις συμβάσεις περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ειδικότερα του δικαιώματος περί 
θεμελιωδών ελευθεριών όπως αυτή της ελευθερίας 
της συνάθροισης, του Συντάγματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, του Ποινικού Κώδικα και άλλων 
σχετικών ημεδαπών νόμων, όπως, για παράδειγ-
μα, του Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου και των 
σχετικών διαταγμάτων. Τονίζεται, παράλληλα, ότι 
σε οποιεσδήποτε αναφορές που παρατίθενται πιο 
κάτω, η διεθνής πρακτική και νομολογία σε δη-
μοκρατικές κοινωνίες, περιλαμβάνει ή και πρέπει 
να περιλαμβάνει αναφορές στις βασικές αρχές της 
αναλογικότητας, της απαγόρευσης υπέρμετρης 
βίας και κατάχρησης εξουσίας.

Έχοντας υπ’ όψιν τα πιο πάνω, αναφέρεται ότι 
ο Ποινικός Κώδικας της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας (Κεφ. 154), περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις 
που αναφέρονται στις παράνομες συναθροίσεις, 
οχλαγωγίες και άλλα ποινικά αδικήματα εναντίον 
της κοινής γαλήνης. Στη βάση του άρθρου 70 του 

εν λόγω Κεφαλαίου της νομοθεσίας, ως παράνο-
μη συνάθροιση ορίζεται «η συνάθροιση πέντε ή 
περισσότερων προσώπων συναθροισμένων με 
πρόθεση να διαπράξουν κάποιο ποινικό αδίκημα, ή 
τα οποία συναθροίστηκαν με πρόθεση να εκτελέσουν 
κάποιο κοινό σκοπό, συμπεριφέρονται με τέτοιο 
τρόπο που διεγείρει στα πρόσωπα που βρίσκονται 
στην περιοχή εύλογο φόβο ότι συναθροίστηκαν με 
αυτόν τον τρόπο με σκοπό να διασαλεύσουν την 
ειρήνη ή ότι με τέτοια συνάθροιση άσκοπα και 
χωρίς επαρκή λόγο προκαλούν άλλα πρόσωπα 
σε διασάλευση της ειρήνης». Το σχετικό εδάφιο 
της νομοθεσίας συνεχίζει ως ακολούθως: «Η συ-
νάθροιση είναι παράνομη και αν ακόμη άρχισε 
αυτή ως νόμιμη, αν οι συμμετέχοντες σε αυτήν  
που συναθροίστηκαν συμπεριφέρονται για κοινό 
σκοπό σύμφωνα με τον τρόπο που αναφέρεται 
πιο πάνω. Όταν η παράνομη συνάθροιση άρχισε 
να επιτελεί το σκοπό είτε δημόσιας είτε ιδιωτικής 
φύσης, για τον οποίο συναθροίστηκε, για διασά-
λευση της ειρήνης και προς τρόμο του κοινού, η 
συνάθροιση χαρακτηρίζεται ως οχλαγωγία, αυτοί 
που συναθροίστηκαν θεωρούνται ότι συναθροί-
στηκαν οχλαγωγικά». Μάλιστα, ως ποινή για τη 
συμμετοχή σε παράνομη συνάθροιση ορίζεται η 
φυλάκιση ενός χρόνου (άρθρο 71, Κεφ. 154), ενώ 
η ποινή σε συμμετοχή σε οχλαγωγία ορίζεται εκ 
του νόμου τα τρία χρόνια. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει σε σχέση με τα πιο πάνω 
η προκήρυξη για διάλυση οχλαγωγίας, ενόψει και 
της παρούσας αναφοράς. Ο Ποινικός Κώδικας, σε 
συγκεκριμένο άρθρο του (άρθρο 73, Κεφ. 154) ανα-
φέρει ότι: «Έπαρχος επαρχίας ή, στην απουσία αυτού, 
οποιοσδήποτε αστυνομικός βαθμού Υπαστυνόμου 
ή ανώτερου, ενώπιον του οποίου δώδεκα ή περισ-
σότεροι είναι συναθροισμένοι οχλαγωγικά, ή όποιος 
συμπεραίνει ότι πρόκειται να γίνει οχλαγωγία από 
δώδεκα ή περισσότερων προσώπων συναθροισμένων 
ενώπιόν του, δύναται να προβεί σε προκήρυξη ή να 
μεριμνήσει για την έκδοση προκήρυξης, εν ονόματι 
της Δημοκρατίας κατά τον τύπο τον οποίο ήθελε κρίνει 
σκόπιμο, η οποία διατάσσει τους οχλαγωγούς ή τους 
συναθροισμένους με αυτόν τον τρόπο να διαλυθούν 
ειρηνικά». Επί τούτου, παρατίθεται επίσης το επόμενο 
εδάφιο του Ποινικού Κώδικα, που αναφέρεται στη 
διάλυση οχλαγωγών μετά την προκήρυξη: «Αν μετά 
την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος, όταν έγινε 
τέτοια προκήρυξη για διάλυση ή μετά τη ματαίωση 
με τη βία της έκδοσης τέτοιας προκήρυξης, δώδεκα 

ή περισσότεροι εξακολουθούν να είναι οχλαγωγικά 
συναθροισμένοι, εκείνος που έχει εξουσιοδότηση 
να προβεί σε τέτοια προκήρυξη ή οποιοσδήποτε 
αστυνομικός ή οποιοσδήποτε άλλος προστρέχει σε 
βοήθειά τους, δύναται να διαπράξει ό,τι είναι αναγκαίο 
για διάλυση των συναθροισμένων με αυτόν τον τρόπο 
ή για σύλληψη όλων ή μερικών από αυτούς, αν όμως 
ήθελε προβληθεί αντίσταση δύναται να χρησιμοποι-
ήσει τέτοια βία ως είναι εύλογα αναγκαία για πάταξη 
της αντίστασης, χωρίς να έχει καμιά ποινική ή αστική 
ευθύνη για τυχόν πρόκληση θανάτου ή σωματικής 
βλάβης από τη χρήση τέτοιας βίας» (βλ. άρθρο 74, 
Κεφ. 154). Σχετικό είναι επίσης το ακόλουθο εδάφιο 
(άρθρο 75, Κεφ. 154): «Αν εκδοθεί προκήρυξη που 
διατάσσει αυτούς που συμμετέχουν σε οχλαγωγία 
ή τους συναθροισμένους με σκοπό οχλαγωγίας να 
διαλυθούν, οποιοσδήποτε κατά ή μετά την πάροδο 
εύλογου χρονικού διαστήματος από τέτοια προκή-
ρυξη, συμμετέχει ή εξακολουθεί να συμμετέχει της 
οχλαγωγίας ή της συνάθροισης, είναι ένοχος κακουρ-
γήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων». 
Τα πιο πάνω σχετικά που ορίζονται στον Ποινικό 
Κώδικα, επιτείνονται με συγκεκριμένες εκφάνσεις 
περί οχλαγωγίας που αφορούν στη ματαίωση ή πα-
ρεμπόδιση της προκήρυξης ως ορίζεται πιο πάνω, 
της κατεδάφισης κτηρίων, κλπ. από οχλαγωγούς, την 
πρόκληση βλάβης σε κτήρια, μηχανήματα, κλπ. από 
οχλαγωγούς, τη ματαίωση απόπλου, αλλά και την 
οπλοφορία για διέγερση τρόμου, την κατοχή αμ-
φίστομων μαχαιριών, την απαγόρευση μεταφοράς 
μαχαιριών εκτός κατοικίας, και, μεταξύ άλλων, την 
πρόκληση σε μονομαχία. 

Αποτελεί βασική αρχή ότι η υπέρμετρη βία εκ 
μέρους των οργάνων επιτήρησης του νόμου ή και 
οποιουδήποτε είναι εκ των πραγμάτων παραβα-
τική όσον αφορά την εφαρμογή, προστασία και 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη θέση 
τούτη υιοθετούμε, όπως υιοθετούμε την αρχή ότι 
μια εκ των βασικών αρχών της έννοιας του κρά-
τους δικαίου αποτελεί ο σεβασμός στους νόμους 
του κράτους, εφόσον αυτοί φυσικά εδράζονται και 
εφαρμόζονται στη βάση των αρχών των διεθνών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπερτερούν, στη 
βάση του Συντάγματος, των ημεδαπών νόμων 
εφόσον αυτοί παρεκκλίνουν από τις πρόνοιές τους. 

*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 ποινικός κώδικας περί συναθροίσεων

21.02.2021

ΛΟΡΙΑ ΜΑΡΚΙΔΗ*

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ*



Στο σημερινό άρθρο μου θα 
προσπαθήσω να σχολιάσω το 
θέμα της κατεδάφισης των δι-

ατηρητέων της οδού Ισοκράτη, χωρίς 
συναίσθημα ή συναίσθηση, αλλά μόνο 
στo πλαίσιo της κοινής λογικής. Ξεκινώ 
από την κοινώς αποδεκτή θέση, ότι η 
πρόληψη είναι πιο αποτελεσματική από 
τη θεραπεία ενός κακού. Και τούτο διότι 
με την πρόληψη προσπαθείς να διαπι-
στώσεις αν υπάρχουν προϋποθέσεις για 
μια κακή εξέλιξη ή ασθένεια. Σε τέτοια 
περίπτωση παίρνεις προληπτικά μέτρα, 
δηλαδή προσπαθείς να δημιουργήσεις 
συνθήκες και προϋποθέσεις, που να 
αποτρέπουν τη δημιουργία αυτού που 
θέλεις να αποφύγεις. Στην περίπτωση 
των παλιών οικοδομών της οδού Ισο-
κράτους, το μόνο προληπτικό μέτρο για 
να μην κατεδαφιστούν ήταν η ανακή-
ρυξή τους σε διατηρητέα. Έτσι υπήρχε 
μια θεωρητική νομική προστασία για 
να μην κατεδαφιστούν. Αυτό όμως δεν 
ήταν αρκετό, αν λάβουμε υπόψη όλα 
όσα ακολούθησαν. 

Όπως είναι γνωστό, η Αρχιεπισκοπή 

υπέβαλε αίτηση για ανέγερση ενός ναού 
σε ιδιόκτητο χώρο κοντά στην Αρχιε-
πισκοπή. Η αίτηση δημιούργησε έναν 
προβληματισμό στην πολεοδομική 
Αρχή, που ήταν ο Δήμος Λευκωσίας. 
Ο Δήμος  ανέθεσε στην ειδική επιτρο-
πή να εξετάσει το θέμα και να εκφέρει 
γνώμη και εισήγηση. Η Επιτροπή αυτή, 
που την αποτελούσαν ειδικοί στο θέμα 
της ανέγερσης οικοδομών στον παλιό 
πυρήνα της Λευκωσίας, μελέτησε επι-
σταμένως το θέμα. Και ομόφωνα κα-
τέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ναός θα 
αποτελούσε κραυγαλέα διαφωνία μέσα 
στο δομημένο περιβάλλον της περιοχής 
και ειδικότερα με την πολιτιστική αρχι-
τεκτονική κληρονομιά που χαρακτήριζε 
την παλιά πόλη. Διαβίβασε τη θέση στο 
δημοτικό συμβούλιο και την άποψη ότι 
δεν έπρεπε να εκδοθεί άδεια οικοδομής 
και πολεοδομική άδεια για ανέγερση του 
ναού. Ως εδώ η πρόληψη λειτούργησε 
μέσα στα σωστά πλαίσια και μπορούσε 
να αποτρέψει τα όσα ακολούθησαν. Στη 
συνέχεια δεν ενισχύθηκαν οι συνθήκες 
για αποτροπή της σημερινής κατάληξης. 
Άρχισαν τα παζάρια και η προσπάθεια 
επηρεασμού των δημοτικών συμβούλων, 
που αποφάσιζαν για την έγκριση ή την 
απόρριψη της αίτησης για ανέγερση του 
ναού. Το αόρατο σύστημα της διαπλοκής 
ενέπλεξε και τα κόμματα, που συνήθως 
παρεμβαίνουν για να βρουν μια λύση, 

που να ικανοποιεί… όλους… τους δικούς 
μας. Αυτό φαίνεται από τις κομματικές 
ψήφους, που ψήφισαν υπέρ ή κατά της 
έγκρισης της αίτησης. Η απόφαση ήταν 
να δοθεί η άδεια, αλλά με αυστηρούς 
όρους και προϋποθέσεις στην άδεια 
οικοδομής. Οι όροι αναφέρονταν στο 
ύψος και τις διαστάσεις του ναού για να 
επηρεάζουν λιγότερο την αισθητική της 
περιοχής και έθεταν ως προϋπόθεση 
τη διατήρηση, την αναπαλαίωση και τη 
συντήρηση των διατηρητέων οικοδομών. 
Έτσι θεώρησαν ότι το δημοτικό συμβούλιο 
έδωσε μια σολομώντεια λύση στο θέμα 
της ανέγερσης του καθεδρικού ναού.

Η απόφαση όμως αυτή περιείχε μέσα 
της μιαν αντινομία. Ο καθεδρικός ναός 
θα κτιζόταν μέσα στο κλειστό οικόπεδο 
και τα διατηρητέα θα ήταν εμπόδιο για 
την προβολή του ναού και για τη θέασή 
του από μακριά. Οι δημοτικοί σύμβουλοι 
δεν έλαβαν υπόψη τους ότι σκοπός ήταν 
η ανέγερση ενός μεγαλοπρεπούς ναού, 
που θα δέσποζε της περιοχής και της 
Λευκωσίας και δεν ήταν δυνατόν με-
ρικά παλιά σπίτια (…χαλαμάντουρα) να 
εμποδίζουν τη θέα του και κυρίως να 
τον έχουν αποπνικτικά περικυκλωμένο. 
Έπρεπε όλοι να αντιληφθούν ότι η εκκλη-
σία, που εκπροσωπεί μια μεγάλη δύναμη 
πιστών και ψηφοφόρων, δεν θα ανεχόταν 
αυτόν τον περιορισμό και τον εγκλεισμό 
του καθεδρικού ναού, κρύβοντας τη με-

γαλοπρέπειά του. Αυτή ήταν η λογική 
εξέλιξη των γεγονότων. Και αποδείχτηκε 
στην πράξη. Πέντε μήνες πριν από τα 
εγκαίνια του ναού, που πλησιάζει στην 
ολοκλήρωσή του, εκσκαφείς άρχισαν 
την κατεδάφιση των διατηρητέων, για 
να ανοίξει ο ορίζοντας, να φανεί ο ναός 
κι από εκεί το μάτι να βλέπει ανενόχλητο 
την περιοχή και οι διερχόμενοι να απο-
λαμβάνουν τη μεγαλοπρέπεια του ναού. 
Η αντίδραση υπήρξε άμεση. Η υπερά-
σπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και 
του δομημένου περιβάλλοντος της παλιάς 
πόλης υπήρξε δυναμική και απαιτητική. 
Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να μην 
εφάρμοσε αμέσως την αυστηρή νομοθεσία, 
αλλά συνήλθε αμέσως σε δυο συνεδρίες 
σε τέσσερεις μέρες και πάλι έδωσε μια 
σολομώντεια λύση με την απόφασή 
του. Αποφάσισε και συνήψε έγγραφες 
συμφωνίες με την Αρχιεπισκοπή, ότι οι 
κατεδαφισμένες οικοδομές θα αποκατα-
σταθούν στην προηγούμενή τους μορφή 
και θα συντηρηθούν. Πήρε μάλιστα και 
χρηματικές εγγυήσεις.

Θα ξανακτιστούν άραγε οι διατηρητέ-
ες οικοδομές (ή τα χαλαμάντουρα) που 
κατεδαφίστηκαν; Θα εγκλωβίσουν τη 
θέα του καθεδρικού ναού; Οψόμεθα. 
Σε πέντε μήνες θα ξέρουμε. Πάντως, 
προσωπικά, πολύ αμφιβάλλω. Όταν 
δεν προλάβεις ένα κακό, είναι πολύ 
δύσκολο να το αποτρέψεις.

Το θέμα του χρόνου σύγκλησης – πραγ-
ματοποίησης της «άτυπης πενταμερούς» 
τείνει να εξελιχθεί σε ζήτημα που ευτε-

λίζει και διασύρει την Κυπριακή Δημοκρατία 
και την ελληνική κυπριακή πλευρά.

Ανεξάρτητα από διαφωνίες, επιφυλάξεις 
και ανησυχίες που έχουν εκφραστεί στη δική 
μας πλευρά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
έχει αποδεχθεί τη συμμετοχή του τόσο στις 
επαφές με την κ. Λουτ όσο και σε μηνύματά 
του προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών. Μάλιστα είχε δώσει τη συγκατάθεσή 
του για την πραγματοποίηση της πενταμερούς 
στο στάδιο των αρχικών βολιδοσκοπήσεων, 
για τον Ιανουάριο ή τις αρχές Φεβρουαρίου.

Η τουρκική πλευρά, η οποία υπερφίαλα 
κομπάζει για την πατρότητα της ιδέας για την 
«πενταμερή+1», δολίως και με προφανή σκο-
πιμότητα άρχισε να «σπρώχνει» τον χρόνο 
πραγματοποίησής της, επιζητώντας  τη χρονική 
υπέρβαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης 
και 26ης Μαρτίου. Επιδιώκοντας το προφανές. 
Να αποφύγει οποιοδήποτε ουσιαστικό μέτρο ή 
κύρωση για τις παραβατικές συμπεριφορές της 
έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Η Γενική 

Γραμματεία του ΟΗΕ έχει ήδη υποπέσει σε σωρεία 
σφαλμάτων αναφορικά με τον χαρακτήρα και τον 
στόχο της πενταμερούς. Ασαφής ημερήσια διάταξη, 
νεφελώδης και μη διευκρινισμένη αναφορά στην 
επιδιωκόμενη μορφή  λύσης του Κυπριακού κατά 
παραγνώριση των περί Κύπρου ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, διαγραφή της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κατά παραβίαση των ψηφισμάτων 
του ΟΗΕ 186/64, 541/83 και 550/84.

Επιτομή ωστόσο αυτών των κραυγαλέων 
παρεκβάσεων αποτελεί το γεγονός ότι ο Γ.Γ. 
αφήνεται, ακρίτως και ως φαίνεται ασμένως, να 
σύρεται και να συναινεί στον χρονικό καθορισμό 
της πενταμερούς  κατά τρόπον που να εξυπηρε-
τούνται οι διαφανείς σχεδιασμοί της Άγκυρας. 
Καθήκον του Προέδρου της Δημοκρατίας να 
αντιδράσει. Για να τεθεί τέρμα στη στρεψόδικο 
συμπεριφορά της Τουρκίας και τη διολίσθηση 
και εργαλειοποίηση του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ, στην εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των 
τουρκικών μεθοδεύσεων. Άμεσα και χωρίς άλλη 
καθυστέρηση να απευθύνει επιστολή στον Αντόνιο 
Γκουτέρες καθιστώντας σαφές ότι η Κυπριακή 
Δημοκρατία και η ελληνική κυπριακή πλευρά 
δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο την κοροϊδία. Είναι 
θέμα στοιχειώδους αυτοσεβασμού.

Σημ.: Δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε. Κα-
θορίζεται ημερομηνία πραγματοποίησης της 
πενταμερούς κατά τρόπο που να εξυπηρετεί 
την Τουρκία. Απρίλιο. Μετά το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο. Εμείς; Το αποδεχόμαστε αδια-
μαρτύρητα;

*Πρώην Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

Αφορμή για το κείμενο αυτό απο-
τέλεσε πρόσφατη κοινή δήλωση 
100 οικονομολόγων από εννέα 

ισχυρές χώρες της Ευρωζώνης, οι οποίοι 
εισηγούνται τη διαγραφή χρέους ύψους 
€2,5 τρισεκατομμυρίων (περίπου 25% 
του συνόλου) από την Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα. Στους οικονομολόγους 
αυτούς συμπεριλαμβάνονται ο Βέλγος 
πρώην Υπουργός Πολ Μανιέτ, ο Ούγγρος 
πρώην Επίτροπος της ΕΕ Άντορ Λάζλο 
και ο γνωστός Γάλλος σοσιαλιστής οι-
κονομολόγος Τομά Πικετί.

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα των 

100 οικονομολόγων είναι ότι μια τέτοια 
απόφαση θα δώσει τη δυνατότητα στις διά-
φορες χώρες να διαθέσουν πόρους για την 
έξοδο από την κρίση της πανδημίας και την 
κοινωνικοοικονομική ανασυγκρότηση.  Σε 
διαφορετική περίπτωση, θα απαιτηθούν 
υψηλότεροι φόροι ή/και περικοπές δα-
πανών για την αντιμετώπιση του χρέους.  
Εν ολίγοις, σωστά οι 100 οικονομολόγοι 
επισημαίνουν ότι εάν δεν υπάρξει δραστική 
διαφοροποίηση της υφιστάμενης πολιτικής, 
τα ήδη δύσκολα δεδομένα θα επιβαρυν-
θούν περαιτέρω μέσω μιας νέας λιτότητας.

Η συμβατική θέση όπως εκφράζεται από 
την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ στην εισήγη-
ση των 100 οικονομολόγων είναι ότι μια 
τέτοια ενέργεια αντίκειται στους κανόνες 
της Ευρωζώνης.  Ένα άλλο επιχείρημα είναι 
ότι μια τέτοια ενέργεια θα οδηγήσει στην 
αποδυνάμωση του ευρώ και στη μείωση 

της αξιοπιστίας του.  Και για τα δύο επιχει-
ρήματα υπάρχουν πειστικές απαντήσεις.  
Συγκεκριμένα, στο πρώτο επιχείρημα η 
απάντηση είναι ότι οι κανόνες μπορούν 
να διαφοροποιηθούν εφ’ όσον μια τέτοια 
ενέργεια εξυπηρετεί ευρύτερα συμφέροντα, 
όπως, για παράδειγμα, η βιωσιμότητα της 
Ευρωζώνης.  Άλλωστε μια τέτοια ή ανάλογη 
προσέγγιση ακολουθείται και από άλλες 
χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Βρετανία. Σε 
σχέση με το δεύτερο επιχείρημα, υπογραμ-
μίζεται ότι η διαιώνιση της πολιτικής αυτής 
δεν μεγιστοποιεί τις δυνατότητες που υφί-
στανται και η οικονομική δραστηριότητα 
θα είναι σε χαμηλότερα επίπεδα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της 
κρίσης της Ευρωζώνης οποιαδήποτε άλλη 
προσέγγιση πέραν εκείνης της Τρόικας 
εθεωρείτο αιρετική. Ωστόσο,  λίγες εβδο-
μάδες μετά την έναρξη της πανδημίας, η 
Ευρωζώνη προχώρησε με την προσωρινή 

χαλάρωση των μέτρων δημοσιονομικής 
πειθαρχίας καθώς και με μια επεκτατική 
νομισματική πολιτική.  Τα μέτρα αυτά εθε-
ωρούντο αδιανόητα στην Ευρωζώνη πριν 
από λίγα χρόνια.  Όμως η κρίση την οποία 
επέφερε η πανδημία κατέστησε αυτήν την 
πολιτική αδήριτη ανάγκη.  Οι 100 οικο-
νομολόγοι χαιρέτισαν τη διαφοροποίηση 
της πολιτικής στην Ευρωζώνη αλλά πα-
ράλληλα υπογραμμίζουν ότι πρέπει να 
πάει ένα ακόμη μεγάλο βήμα παρακάτω: 
προς τη δραστική μείωση του δημόσιου 
χρέους διά της μεθόδου του κουρέματος.  
Η συγκεκριμένη εισήγηση είναι περίπου 
ισοδύναμη με το τύπωμα νέου χρήματος.  
Εν ολίγοις κούρεμα χρέους και τύπωμα 
νέου χρήματος είναι εν πολλοίς οι δύο 
όψεις του ίδιου νομίσματος.

Και ενώ το θέμα αυτό προβλήθηκε 
έντονα από τα ΜΜΕ σημαντικών χωρών 
της Ευρωζώνης, στην Κύπρο πέρασε σχε-

δόν απαρατήρητο.  Αυτό είναι θλιβερό και 
αδιανόητο σε μια χώρα η οποία ακόμη 
πληρώνει τις συνέπειες από το κούρεμα 
καταθέσεων πέραν των €8 δισεκατομμυ-
ρίων (ποσό που αντιστοιχούσε σχεδόν με 
το 50% του ΑΕΠ) τον Μάρτιο του 2013.  
Υπενθυμίζεται επίσης ότι τον Οκτώβριο του 
2011 το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου 
απώλεσε επίσης €4,5 δισεκατομμύρια (25% 
του ΑΕΠ) ως αποτέλεσμα του κουρέματος 
του ελληνικού χρέους.  Για όλα αυτά τα 
σοβαρά ζητήματα θα έπρεπε να είμαστε 
αρκετά ευαίσθητοι και προνοητικοί για 
να τοποθετούμεθα ανάλογα.

Η Νεοφιλελεύθερη Σχολή Σκέψης όπως 
εκφράζεται στο Βερολίνο και σε διάφορες 
χώρες από τους υποστηρικτές της υπο-
γραμμίζει ότι δεν υπάρχει «λεφτόδεντρο». 
Είχα αμφισβητήσει τη φιλοσοφία αυτή κατ’ 
επανάληψιν το 2013 και το 2020, στηρίζο-
ντας ανάλογες πολιτικές.  Αποτελεί θετική 

εξέλιξη ότι η φιλοσοφία «και όμως υπάρχει 
λεφτόδεντρο», η οποία εφαρμόζεται κατά 
καιρούς στις ΗΠΑ και τη Βρετανία, μπορεί 
να υιοθετηθεί και στην Ευρωζώνη.  

Καταλήγοντας, τονίζω ότι, παρά το μι-
κρό της μέγεθος, η Κύπρος θα πρέπει να 
συμμετέχει στις σημαντικές αυτές συζη-
τήσεις για το μέλλον της Ευρωζώνης και 
της ΕΕ.  Το Νεοφιλελεύθερο Μοντέλο ΙΙ, 
το οποίο εκπορευόταν από τη Γερμανία 
της Μέρκελ, έχει καταρρεύσει.  Θα πρέ-
πει, λοιπόν, να λάβουμε υπ’ όψιν αυτά τα 
δεδομένα για να οικοδομήσουμε το δικό 
μας υπόδειγμα και να καθορίσουμε τη 
μακροοικονομική μας πολιτική αλλά και 
τοποθέτηση στην ΕΕ.

* Ο Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους είναι 
Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπα-
ϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και του 

Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυ-
βέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

ΑΝΔΡΕΑΣ Φ. ΜΑΤΣΑΣ*

Ένας αυθαίρετος δανεισμός του τίτλου 
από το μυθιστόρημα του Αντώνη 
Σαμαράκη, όχι από απλή σύμπτω-

ση αλληγορικής προσέγγισης τού τότε, 
1954, με το σήμερα, αλλά ως απότοκο 
του δυστυχούς παραλληλισμού των 
προβληματισμών, των ανησυχιών και 
των προβλημάτων που παραμένουν 
διαχρονικά επίκαιρα, όσο ποτέ. 

Η κοινωνική ένταση, οι ανατροπές, οι 
αναζητήσεις, οι απογοητεύσεις, η τελμάτωση 
και η προσπάθεια ανασύνταξης δυνάμεων 
αποτελούν επαναλαμβανόμενες πτυχές 
στη ζωή μας, ψάχνοντας πάντα τη διέξοδο 
μέσα από την αναζήτηση της ελπίδας, η 
οποία γεννά προσμονές και προσδοκίες, 
αλλά και αντίδοτα για να επέλθει η δυ-
νατότητα αναχαίτισης των προβλημάτων, 
μέσα από την κάθαρση.

Ως απότοκο της διάψευσης των ελπίδων 
που είχαν δημιουργηθεί μετά το τέλος 
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 
προκύπτουν αισθήματα αβεβαιότητας 
και φόβου για την επόμενη ημέρα. Πα-
ράλληλα, μέσα από την κοινωνική δυστυχία 
αναδεικνύονται συνθήκες φτώχιας, απελ-
πισίας και απόγνωσης, ανασφάλειας που 
οδηγεί σε συλλογική αδιαφορία, αλλά και 
σε αυτοκτονίες. Όλη αυτή η κατάσταση 
οδηγεί σε μια ιδεολογική σύγχυση που 
καταλήγει σε μιαν απαξιωτική στάση και 
συμπεριφορά του κοινωνικού συνόλου, 
ως απότοκο και της απουσίας ελπίδας 
και προοπτικής, όπως και της έλλειψης 
πίστης σε ιδεολογίες. 

Διαβάζοντας τις σελίδες του Σαμαράκη, 

γραμμένες τότε, είναι σαν να αντικατοπτρί-
ζεται η σημερινή αδιέξοδη πραγματικότη-
τα και το ταυτόσημο μήνυμα, ως ανάγκη 
ζωής, πως «ζητείται ελπίς». Αυτή ακριβώς 
η αποτύπωση της υπαρξιακής αγωνίας 
μπορεί να συνθλίψει την απόλυτη απαξίωση 
μέσα από τη δράση και την αντίδραση. Η 
στατικότητα του διηγήματος, μέσα από την 
αφηγηματική αδράνεια (παραλληλίζοντας 
την ανάγνωση της εφημερίδας τότε, με τη 
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
σήμερα - παρά τον διαδραστικό τους χα-
ρακτήρα), μπορεί να αντικατασταθεί μέσα 
από την εσωτερική ένταση που καταγράφει 
ο ήρωας του διηγήματος. Η κατάθεση της 
αγγελίας τότε, μπορεί να ταυτιστεί με την 
αισιόδοξη αντιπαραβολή του «γίνεται», 
«είναι εφικτό», «μπορούμε» να γίνουμε 
η αλλαγή που χρειάζεται ο κόσμος μας, 
καθώς η υιοθέτηση της ελπιδοφόρας 
ανάσας αποτελεί το αναγκαίο και ικανό 
βήμα προς τα εμπρός.  

Αναντίλεκτα, η λιτότητα της γλωσσικής 
προσέγγισης του συγγραφέα αποδίδει, 
αφενός μεν, τον κοινωνικό προβληματισμό 
και, αφετέρου, το ψυχολογικό αδιέξοδο του 
ήρωά μας, ο οποίος βρίσκεται μέσα από την 
τζαμαρία του καφενείου, εγκλωβισμένος 
στη φυλακή των κοινωνικών ανατροπών 
του, ατενίζοντας έξω στον δρόμο, προφανώς 
βλέποντας την πορεία της ζωής του, μέσα 
από την αντιδιαστολή των ονείρων, των 
ελπίδων και των ανατροπών. 

Η συνταύτιση τού τότε με το σήμερα  
επιβεβαιώνεται και από το γεγονός πως 
οι εφημερίδες κατέγραφαν ταυτόσημη 
περίπου θεματολογία, αναδεικνύοντας 
ανάμεσα σε άλλα, εγκλήματα, εξελίξεις 
σχετικές με την οικονομία και άλλα κοσμικά 

νέα και μικρές αγγελίες,  αναδεικνύοντας 
τη ζοφερότητα της εποχής, επιτείνοντας 
την αγωνία και την αβεβαιότητα.

Παρόμοιοι οι προβληματισμοί, ταυτόση-
μοι οι αδιέξοδοι αποπροσανατολισμοί και 
το μέλλον χωρίς ορατή ελπίδα ανάκαμψης. 
Χαρακτηριστική είναι και η είδηση στην 
εφημερίδα της εποχής, για το έλλειμμα του 
προϋπολογισμού. Πόσο μακρινό το χθες, μα 
πόσο οικείες είναι, στ’ αλήθεια, οι αρνητικές 
επιδράσεις και επιπτώσεις στην κοινωνία 
και στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση. 

Μια κοινωνία που κυριεύεται από απελ-
πισία και πανικό, μια ολόκληρη γενιά που 
βιώνει τη ζοφερότητα των στιγμών και που 
αγωνιά για τις προεκτάσεις της. Ένα διήγημα 
που σχετίζεται άμεσα με τον πόλεμο, τότε 
και μια αντιστοιχία και παραλληλισμός με 
το σήμερα, με το τώρα καλύτερα, όπου ο 
«πόλεμος» παρουσιάζει ένα ολέθριο τρίπτυχο 
επίδρασης σε όλο το φάσμα της ανθρώπι-
νης ισορροπίας, καθώς είναι υγειονομικός, 
οικονομικός και σίγουρα κοινωνικός, με τον 
πόνο να παραμένει σταθερά ανθρώπινος, 
τότε όπως και σήμερα.

Μια ισοπεδωτική και ανατρεπτική 
διάσταση, σαν μεταφυσική μετεξέλιξη, 
που διαψεύδει, μέσα από την κατάρρευση, 
ολόκληρη κοσμοθεωρία και ιδεολογική 
προσέγγιση και ταυτότητα ιδανικών. Κατάρ-
ρευση του κομμουνιστικού ιδεώδους και 
της θεμελίωσης μιας αταξικής κοινωνίας 
τότε, μέσα από τη διηγηματική αποτύπωση 
της χρονικής περιόδου, κατάρρευση του 
νεοφιλελεύθερου μοντέλου ανάπτυξης και 
της αυτορρύθμισης της οικονομίας και της 
αγοράς εργασίας, σήμερα, αναδεικνύοντας 
την ανάγκη στήριξης του κοινωνικού κρά-
τους, της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, 

του κράτους δικαίου, της ισονομίας, του 
ηθικού, του πρέποντος και του δίκαιου. 

Παρά την απόλυτη απογοήτευση, 
όμως, ο ήρωας στέλλει ένα σαφές και 
ξεκάθαρο μήνυμα, πως, χωρίς ελπίδα, 
τα πάντα οδηγούνται στην απόλυτη τελ-
μάτωση και πως η έλλειψή της, στη ζωή 
μας, ισοδυναμεί με θάνατο. Ομοίως και 
η παθητική στάση της κάθε γενιάς, του 
κάθε ανθρώπου, οδηγεί σε αδιέξοδο, ενώ η 
ύπαρξη και η ανάδειξη της ελπίδας δημι-
ουργεί προσδοκίες και προοπτικές, γεννά 
όνειρα, διανοίγει διόδους διαφυγής από 
το αδιέξοδο, θέτει στόχους και καθορίζει 
δράσεις και στάση ζωής. Η ελπίδα, δεν 
αποτελεί μιαν  αφηρημένη ή αόρατη έννοια, 
προϋποθέτει όμως τον απεγκλωβισμό από 
την αδράνεια, επιβάλλει τη διεκδίκηση και 
τη συμμετοχή. Την «επιβολή» της κάθε 
άποψης, μέσα από την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προκύπτουν ως απότοκο 
της Συμμετοχικής Δημοκρατίας, ξεφεύ-
γοντας από τη σιγουριά του καναπέ και 
της επιφανειακής επίκρισης με ορίζοντα 
αντίδρασης ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ή 
μια αιθεροβάμονα διαδικτυακή ανταλλαγή 
σαρκαστικών σχολίων.

Η ανάδειξη του ανήσυχου και κριτικού 
πνεύματος, η επιβεβαίωση της υγιούς 
ανησυχίας και του ενδιαφέροντος για τα 
προβλήματα της εποχής, της κάθε εποχής, 
ο στοχευμένος αγώνας για αποτελμάτωση 
και δημιουργία ελπίδας και προοπτικής, 
αποτελούν στοιχεία και χαρακτηριστικά που 
εμπεριέχουν έντονα το στοιχείο της ελπίδας, 
ενώ επιβεβαιώνουν και το γεγονός πως, η 
απουσία ελπίδας είναι υποτιμητική για όλους. 

Η κάθε προσωπική παρέμβαση αποτε-
λεί σημείο αναφοράς με παραπομπή στην 

ατομική καθαρότητα της συνείδησης και 
θα πρέπει να διασυνδέεται με την κατάθε-
ση ψυχής και ανάδειξη των ιδανικών και 
αρχών. Ο ήρωας στο διήγημα αποφεύγει 
την έκδοση των γραπτών του προβλημα-
τισμών, από φόβο για τη δογματική και 
ισοπεδωτική κριτική και την απόδοση 
πολιτικού χαρακτηρισμού, κάτω από 
την «ένδειξη» δεξιός ή αριστερός. Αυτό 
το κενό, αλλά και ανάγκη μαζί, αποφασίζει 
να καλύψει μέσα από τη δημοσίευση της 
αγγελίας «ζητείται ελπίς».

Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό να 
επιβεβαιώνεται ότι το δικαίωμα στην 
ελπίδα είναι καθολικό και πανανθρώ-
πινο και πως τα πάντα κερδίζονται μέσα 
από την επιβεβαίωση της φυσικής και 
πνευματικής μας ύπαρξης και φυσικά 
τη διεκδίκηση, χωρίς τον φόβο ή την 
υπεκφυγή του «τσαλακώματος» ή του 
στιγματισμού, ο οποίος αφαιρεί πολλές 
φορές την ήρεμη διατήρηση του άλλοθι 
της αποχής και της αδράνειας του θεατή 
και του εκ του μακρόθεν παρατηρητή, 
καθώς τίποτα δεν χαρίζεται.

«Ζητείται ελπίς», ένα διήγημα γραμμένο 
πριν από εβδομήντα σχεδόν χρόνια, δια-
βασμένο στα μαθητικά χρόνια πριν από 35 
τόσα χρόνια, που επιβεβαιώνει τη διαχρο-
νικότητα, όπως βέβαια και τη γεωγραφική 
ουδετερότητα της ανάγκης για ανασύνταξη 
δυνάμεων και επαναδιεκδίκηση των αυ-
τονόητων. Αναδιπλώνοντας τον ψυχισμό 
μας, αντιλαμβανόμενοι πως οι ανατροπές 
αφορούν τον καθένα και την καθεμιά από 
εμάς και πως ο ήρωας είναι ο καθένας 
από εμάς, αφορά την κάθε δική μας γενιά 
και συλλογικά, την κοινωνία ολόκληρη. 

Ακόμα και η επιλογή της χρήσης τόσο της 

δημοτικής όσο και της καθαρεύουσας, όπως 
και η χρήση ξενόφερτων λέξεων, ενδεχομέ-
νως να αναδεικνύει πως ο προβληματισμός 
και η ανάγκη δράσης και αντίδρασης δεν 
θα πρέπει να έχουν μορφωτικά, κοινωνικά, 
ιδεολογικά ή άλλα χαρακτηριστικά και στε-
γανά, ενώ την ίδια στιγμή αποτυπώνεται και 
η ύπαρξη διγλωσσίας αλλά και αλλοτρίωσης, 
ως απότοκο της έλλειψης προβληματισμού 
και της αναίδειας ισοπέδωσης αρχών, αξιών 
και στόχων.

Τέλος και πέρα από την αισθητική ή και 
τη λογοτεχνική αξιολόγηση και αποτίμηση 
του έργου, ως απότοκο και των διαφορε-
τικών μέσων έκφρασης και τεχνικών που 
χρησιμοποιούνται από τον συγγραφέα, είναι 
σημαντικό να αναδειχθεί η επαναλαμβα-
νόμενη ανά τους αιώνες ανατροπή σε όλα 
τα επίπεδα, καθώς και η αδήριτη ανάγκη 
για άρση του υπαρξιακού και όχι μόνο 
αδιεξόδου. Ανατροπές που αφορούν τις 
διακυμάνσεις στον κοινωνικό ιστό, τη δια-
φοροποίηση του επιπέδου και του βαθμού 
αισιοδοξίας, την έλλειψη εμπιστοσύνης, τις 
παλινδρομήσεις και την αλλοτρίωση αξιών, 
όπως βέβαια και την τελμάτωση που μπορεί 
να προκύψει ως απότοκο της απογοήτευσης 
και της παθητικής αδράνειας. 

Ζητείται ελπίς λοιπόν και θα την δώσου-
με, άμεσα, υπενθυμίζοντας αυτό που μας 
κατέλειπαν ως παρακαταθήκη οι γονείς 
και οι δάσκαλοί μας, πως δεν υπάρχει 
πρόβλημα που δεν λύνεται και πως μέσα 
από την αισιόδοξη ανάσα μπορούμε και 
θα τα καταφέρουμε και αυτήν τη φορά, 
λειτουργώντας με αδιαπραγμάτευτη αξιο-
πρέπεια, θετικά, τεκμηριωμένα και διεκ-
δικητικά, στο σκέπτεσθαι και στο πράττειν.

*Γενικός Γραμματέας ΣΕΚ

Θα φυτρώσει και στην Ευρωζώνη «λεφτόδεντρο»;
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ΌΧΙ «ΒΑΡΎ ΧΈΡΙ ΤΌΎ ΝΌΜΌΎ»

ΓΙΑΤΙ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΌΎΝ ΣΤΌΎΣ ΔΡΌΜΌΎΣ;

ΘΈΛΈΙ ΝΤΈ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΔΙΑΔΗΛΏΣΈΙΣ

ΘΎΜΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΌΝ ΜΑΚΑΡΙΤΗ ΤΌΝ ΣΎΝΈΡΓΑΤΙΣΜΌ

Στον απόηχο της επεισοδιακής δια-
δήλωσης της 13ης Φεβρουαρίου στη 
Λευκωσία, θα επιχειρήσουμε ψύχραιμα 
και αντικειμενικά να καταγράψουμε 
κάποιες απόψεις αναφορικά με τη 
δράση της Αστυνομίας, που προκά-
λεσε ποικίλες αντιδράσεις. Το βασικό 
συμπέρασμα είναι πως ήταν αχρείαστη 
και αδικαιολόγητη η υπέρμετρη βία 
που ασκήθηκε, αφού δεν φαίνεται να 
υπήρχε σοβαρή απειλή ή κίνδυνος 
από ενέργειες των διαδηλωτών, έστω 
και αν υπήρξαν μεμονωμένες προ-

κλήσεις. Το «μακρύ χέρι του νόμου» 
δεν πρέπει να μετατρέπεται με τόση 
ευκολία σε «βαρύ χέρι του νόμου». 
Ο αστυνομικός πρέπει να βρίσκεται 
δίπλα στο πλευρό του πολίτη. Όχι... 
πάνω στο πλευρό του. Την ίδια ώρα 
πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν είναι 
και τόσο εύκολη η θέση των απλών 
αστυνομικών όταν καλούνται να τη-
ρήσουν οδηγίες και να διαλύσουν 
μια παράνομη συγκέντρωση. Ούτως 
ή άλλως, οφείλουν να είναι έτοιμοι 
εξαρχής, με την αντιδιαδηλωτική τους 

εξάρτυση, διότι κανένας δεν μπορεί 
να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί μια 
διαδήλωση, όταν υπάρχει πάντα το 
ενδεχόμενο δράσης ταραχοποιών.

Εν πάση περιπτώσει, εν αναμονή 
και του πορίσματος των ποινικών ανα-
κριτών, θα πρέπει να επανεξεταστούν 
επειγόντως οι πρακτικές της Αστυνο-
μίας και εάν χρειαστεί να δοθούν νέες 
οδηγίες, πιο ξεκάθαρες, αφού, βεβαί-
ως, γίνει πρώτα παραδοχή των λαθών 
που διαπράχθηκαν στη διαχείριση της 
διαδήλωσης της 13ης Φεβρουαρίου, 

με διάθεση αυτοκριτικής. Απώτερος 
στόχος δεν πρέπει να είναι να στή-
σουμε όλοι την Αστυνομία στον τοίχο 
και να την μετατρέψουμε σε σάκο του 
μποξ, αλλά να την δούμε να καθίσταται 
μια φιλική, αξιόπιστη δύναμη, που να 
εμπνέει ασφάλεια και σιγουριά στον 
πολίτη και να αποπνέει κοινωνική ευ-
αισθησία. Το «μακρύ χέρι του νόμου» 
θα πρέπει να προσεγγίζει τον πολίτη 
για να κάνει μαζί του χειραψία και όχι 
για να τον... πατσαρκάζει.    

ΚΎΠΡΌΦΡΈΝΗΣ

Η παραβίαση των απαγορευτικών 
διατάξεων από αυτούς που πήραν μέ-
ρος στη διαδήλωση της 13ης Φεβρουα-
ρίου προκάλεσε και πολλές αντιδράσεις 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από 
ανθρώπους που τηρούν τα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα και δεν ανέχονται να 
τίθεται η δική τους υγεία σε κίνδυνο 
από την ανευθυνότητα άλλων. Διερω-
τάται κάθε λογικός άνθρωπος, γιατί 
πρέπει να βγαίνουν στους δρόμους 
όσοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν, μέσα 
σε συνθήκες πανδημίας. Υπάρχουν 
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
μέσω των οποίων μια χαρά μπορούν 
να εκφράσουν τις απόψεις τους και να 
κατακεραυνώνουν την Κυβέρνηση. 

Εντάξει, το ξέρουμε ότι οι διαδηλώσεις 
ήταν ανέκαθεν κάτι σαν το «οξυγόνο» 
της Αριστεράς, αλλά αυτήν την ώρα 

μάς ενδιαφέρει πρωτίστως να μην 
καταλήγουν συνάνθρωποί μας στις 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και να 

χρειάζονται πραγματικό οξυγόνο. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι διαδηλωτές της 
13ης Φεβρουαρίου διαμαρτύρονταν, 
μεταξύ άλλων, και για τα περιοριστικά 
μέτρα λόγω της πανδημίας. Κάποιο 
πανό τους, μάλιστα, έγραφε: «Εν υπάρ-
χει υγεία χωρίς ελευθερία». Αλλά για 
ποια ελευθερία μιλάμε; Να κυκλοφο-
ρούμε όλοι έξω ελεύθερα, χωρίς περι-
ορισμούς, χωρίς προφυλάξεις, χωρίς 
απαγορεύσεις; Να κολλάμε ο ένας τον 
άλλον κορωνοϊό, να ξαναγεμίσουμε 
τις ΜΕΘ, για να αισθάνονται κάποιοι 
ελεύθεροι; Τελικά, στην προσπάθεια 
να μην υπάρχει υγεία χωρίς ελευθερία, 
να υπάρχει ελευθερία χωρίς υγεία;

ΜΠΌΞΈΡ

Δηλαδή, για να καταλάβουμε, 
το βασικό πρόβλημα αυτού του 
τόπου, αυτήν τη συγκεκριμένη 
στιγμή, είναι αν θα επιτρέπονται ή 
όχι οι διαδηλώσεις; Τόσο πολύ άγ-
χος είχε ο Άντρος Κυπριανού, ώστε 
ανέβηκε στον Λόφο για να ζητήσει 
προσωπικά από τον Πρόεδρο να 
αρθεί η απαγόρευση πραγματο-
ποίησης διαδηλώσεων. Με άλλα 
λόγια, αφήστε τον κόσμο να βγαίνει 
στους δρόμους να διαδηλώνει κι αν 
αυξηθούν τα κρούσματα κορωνο-
ϊού, δεν φακκούμεν πενιάν. Αρκεί 
να φαίνεται διαρκώς ότι υπάρχει 
λαϊκή αντίδραση και οργή κατά 
του Αναστασιάδη και του ΔΗΣΥ. 

Εντάξει, λοιπόν. Ας επιτρέψουμε 
όλες τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, 
ας επιτρέψουμε και τα προεκλογικά 
συλλαλητήρια των κομμάτων, ενό-
ψει των Βουλευτικών του Μαΐου. 
Στο κάτω-κάτω, και τα κομματικά 
συλλαλητήρια αποτελούν κάποιας 
μορφής διαδήλωση διαμαρτυρίας. 
Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το ΑΚΕΛ 
βρίσκεται πίσω από τις τελευταί-
ες διαδηλώσεις στη Λευκωσία, 
ελπίζοντας να αποκομίσει πολιτικά 
οφέλη από τις αντικυβερνητικές 
κινητοποιήσεις ακροαριστερών 
ομάδων, που παρουσιάζονται ως 
ευρύτερη λαϊκή αντίδραση στη 
διαφθορά. 

Το ΑΚΕΛ ενέγραψε και θέμα 
στη Βουλή «για τη συνεχιζόμενη 
αντισυνταγματική απαγόρευση των 
διαδηλώσεων». Δηλαδή, μόνο οι 
διαδηλώσεις είναι συνταγματικό 
δικαίωμα; Το ότι σε αναγκάζουν να 
μένεις σπίτι και να βγαίνεις μόνο με 
SMS, δεν είναι στέρηση συνταγματι-
κού δικαιώματος; Ωστόσο η συντρι-
πτική πλειοψηφία του κόσμου το 
αποδέχεται αυτό και δεν βγαίνει από 
το σπίτι για να διαμαρτυρηθεί, αλλά 
μόνο για να βγάλει τον σκύλο περί-
πατο. Στην Ελλάδα, ο ομοϊδεάτης του 
κ. Κυπριανού, ο Αλέξης Τσίπρας, 
τάχθηκε υπέρ των διαδηλώσεων εν 
καιρώ κορωνοϊού και όταν ρωτή-

θηκε από δημοσιογράφο για τους 
κινδύνους από τον συγχρωτισμό 
ανθρώπων σε τέτοιες εκδηλώσεις, 
απάντησε: «Ναι, δέχομαι το ρίσκο 
να κολλήσουν κάποιοι άνθρωποι 
κορωνοϊό στο όνομα της δημοκρα-
τίας»! Ναι. Να καταλήγει ο άλλος 
στον αναπνευστήρα και να πηγαίνει 
ο Τσίπρας να του κρατάει το χέρι 
και να του λέει «μην ανησυχείς,  
σύντροφε, αν πεθάνεις θα γίνεις 
ήρωας της δημοκρατίας».  Άραγε ο 
Άντρος δέχεται να πάρει το ρίσκο, αν 
κολλήσουν κάποιοι κορωνοϊό στις 
διαδηλώσεις τις οποίες ενθαρρύνει 
με τόσο πάθος;

ΚΎΠΡΌΦΡΈΝΗΣ

Και νεκρός... ενίκα! Μιλάμε για τον 
αείμνηστο Συνεργατισμό, ο οποίος, 
αν και εξεμέτρησε το ζην, εξακολου-
θεί να απασχολεί την επικαιρότητα 
και να μετατρέπει την Κυβέρνηση 
σε καρπαζοεισπράκτορα. Αυτήν 
τη φορά οι καρπαζιές ήρθαν από 
τον τέως πρόεδρο της τριμελούς 
Επιτροπής για την κατάρρευση του 
Συνεργατισμού, Γεώργιο Αρέστη, 
ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου 
της Βουλής. Σημειώνουμε ότι η 
Βουλή θυμήθηκε να ασχοληθεί με 
το πόρισμα της Επιτροπής Αρέστη... 
δύο χρόνια μετά την έκδοσή του. 
Μιλώντας στην Επιτροπή Ελέγ-

χου, ο κ. Αρέστης υπενθύμισε την 
απαξιωτική στάση της Κυβέρνησης 
στο πόρισμά του και ειδικότερα 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
ο οποίος είχε δηλώσει ότι δεν 
ήταν δυνατόν να συμμορφωθεί η 
Κυβέρνηση με το πόρισμα «επειδή 
έτσι αποφάσισαν τρεις». Ο Πρόε-
δρος είχε επίσης παρομοιάσει τα 
μέλη της Επιτροπής Αρέστη με 
τους ιατροδικαστές που είχαν κάνει 
λάθος στην υπόθεση θανάτου της 
Βουλγάρας, η οποία κατασπαρά-
χθηκε από σκύλους στην Πάφο. 
Προφανώς θύμωσε επειδή οι 
«τρεις» βρήκαν ποιοι... κατασπάρα-

ξαν τον Συνεργατισμό! Ο κ. Αρέστης 
αναφέρθηκε επίσης στις βαρύτατες 
ευθύνες τού τότε Υπουργού Οι-
κονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, στο 
ξεπούλημα του Συνεργατισμού. Στη 
συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου, 
τα κόμματα ζήτησαν να αποδοθούν 
ευθύνες σε όσους συνέβαλαν στην 
κατάρρευση του Συνεργατισμού. 
Τι υποκρισία! Όλα τα κόμματα κυ-
βέρνησαν ή συγκυβέρνησαν αυτόν 
τον τόπο και έχουν ευθύνες, άλλα 
μεγαλύτερες και άλλα μικρότερες, 
για την αποδημία του Συνεργατι-
σμού. Οι κομματικές παρεμβάσεις 
και διαπλοκές ήταν αναπόσπαστο 

μέρος της καταστροφικής πορείας 
του Συνεργατισμού.  Στο μεταξύ, 
ακόμη περιμένουμε να ολοκληρω-
θούν οι αστυνομικές έρευνες για 
τις υποθέσεις του Συνεργατισμού, 
τρία χρόνια μετά την κατάρρευσή 
του. Και να φανταστείτε ότι σε δύο 
μήνες εκπνέει η περίοδος εντός της 
οποίας θα μπορούν να αναζητη-
θούν αστικές ευθύνες σε σχέση με 
την τραγωδία του Συνεργατισμού. 
Μέχρι να τελειώσουν οι έρευνες για 
την κατάρρευση, θα έχει καταρ-
ρεύσει και η... δυνατότητα πιθανών 
διώξεων. This is Cyprus!

ΜΠΌΞΈΡ

ΘΎΜΑΤΑ 
ΠΑΡΈΝΌΧΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΌΣΎΝΗ

Νέες καταγγελίες για 
σεξουαλική παρενόχληση 
βλέπουν το φως, αφού και 
άλλες γυναίκες σπάζουν τη 
σιωπή τους και τολμούν να 
παρακάμψουν τους όποιους 
φόβους και αναστολές, ανοί-
γοντας την ψυχή τους για να 
βγουν έξω αυτά που κρύ-
βονταν για καιρό και ήταν 
μια κόλαση για τις ίδιες. 
Οι καταγγελίες στους χώ-
ρους του αθλητισμού, του 
θεάτρου και τώρα και της 
πολιτικής, καταδεικνύουν 
ότι σοβεί παντού η σεξου-
αλική παρενόχληση και η 
υπέρβαση των ορίων της 
εξουσίας. Σε μια παραδο-
σιακά συντηρητική και αν-
δροκρατική κοινωνία όπως 
η δική μας, πολλοί άντρες 
βλέπουν τις γυναίκες ως 
άτομα πιο αδύναμα που 
πρέπει να υποταχθούν, ως 
άτομα προς εκμετάλλευση. 
Τώρα τα θύματα αυτής της 
συμπεριφοράς αποφασίζουν 
να τα βάλουν με αυτούς που 
άσκησαν πάνω τους την 
εξουσία τους, εξευτελίζοντάς 
τες. Η καταπίεση χρόνων 
εκρήγνυται σαν ηφαίστειο 
και τα θύματα αναζητούν 
τη δικαίωσή τους. Ήρθε η 
στιγμή για την Πολιτεία και 
την κοινωνία, με αφορμή 
όσα αποκαλύπτονται το 
τελευταίο διάστημα, να 
αναπτύξουν πλέον τέτοια 
αντανακλαστικά, ώστε η 
σεξουαλική παρενόχληση 
και η κατάχρηση εξουσίας 
από οποιονδήποτε να μη 
βρίσκει ανοχή ή κάλυψη 
και να τιμωρείται παρα-
δειγματικά. Εννοείται ότι 
η δικαιοσύνη σε μιαν ευ-
νομούμενη κοινωνία δεν 
μπορεί να αποδίδεται από τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Θα πρέπει να αποδίδεται 
εκεί όπου πάντα αποδιδό-
ταν: από τα δικαστήρια, με 
σεβασμό και στο τεκμήριο 
της αθωότητας. 

Εδώ, βέβαια, μπαίνουμε 
σε ένα άλλο πονεμένο ζή-
τημα, εκείνο της απονομής 
πραγματικής δικαιοσύνης. 
Δεν θέλουμε να κρίνουμε 
τις αποφάσεις δικαστηρίων, 
αλλά δεν μπορούμε να μη 
σημειώσουμε την τελευταία 
απόφαση του Κακουργιοδι-
κείου Λάρνακας σε υπόθεση 
που αφορά μια 34χρονη και 
μάλιστα έγκυο, την οποία 
ένας 24χρονος πυροβό-
λησε με κυνηγετικό πέρσι 
στο Λιοπέτρι, όταν αυτή 
του ζήτησε να διακόψουν 
σχέσεις. Δεκάδες σφαιρίδια 
σφηνώθηκαν στην πλάτη 
της και παραμένουν εκεί, 
αφού λόγω εγκυμοσύνης 
είναι επικίνδυνο να αφαιρε-
θούν. Γι’ αυτήν την απόπειρα 
φόνου, το Κακουργιοδικείο 
επέβαλε στον 24χρονο ποινή 
φυλάκισης μόλις δυόμισι 
χρόνων! 

Κάθε άλλο σχόλιο περιτ-
τεύει...    

ΚΎΠΡΌΦΡΈΝΗΣ

«Η συμμορία»
και η σύγχρονη 
πολιτική 
πραγματικότητα

Θυμάστε τον 
«μετριοπαθή»
Όζ. Όζγκιούρ
για δύο κράτη;

ΑΝΘΟΎΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΈΝΟΎΣ*

Η πολιτική πραγματικότητα στην οποία ζούμε 
είναι σαφώς θλιβερή. Αξιώματα και θεσμοί 
διασύρονται από εντελώς ακατάλληλους 

ανθρώπους για να τα υπηρετήσουν. Σε αυτό το κλίμα 
κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου 
Μακάριου Δρουσιώτη με τον προβοκατόρικο τίτλο 
«Η συμμορία». Με τον απαξιωτικό αυτό χαρακτη-
ρισμό ο συγγραφέας περιγράφει μια κατάσταση 
διεφθαρμένων και αμοραλιστών πολιτικών, που 
αδιαφορούν για το δημόσιο καλό και τη χρηστή 
διοίκηση, αλλά νέμονται την εξουσία μόνο για προ-
σωπικό όφελος. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποδομείται μέσα 
από μια σειρά κρίσεων ηθικιστικού τύπου, παρά 
μέσα από ατράνταχτα τεκμήρια και ντοκουμέντα. 
Στην πραγματικότητα ο συγγραφέας παντρεύει 
εικασίες για να κτίσει βεβαιότητες και, παρά την 
επίφαση επιστημοσύνης, το συγκεκριμένο κείμε-
νο δεν διαθέτει παρά μόνο αφόρητο διδακτισμό, 
ανεπίτρεπτη επίκληση στο συναίσθημα και μια 
διάθεση να γαργαλίσει τα κουτσομπολίστικα 
ένστικτα του αναγνωστικού κοινού. 
Στις τριακόσιες περίπου σελίδες του βιβλίου 
αυτού, ο αναγνώστης περιηγείται στα άδυτα 
του προεδρικού μεγάρου, στους διαδρόμους 
κρατικών υπηρεσιών, δικηγορικών γραφείων 
και επιχειρήσεων. Το πρόβλημα στο όλο εγχεί-
ρημα είναι η αξιοπιστία του ξεναγού. Διαθέτει 
ο συγγραφέας την έξωθεν καλή μαρτυρία πως 
καταθέτει αλήθειες και όχι την δική του ιδιαίτερη 
ερμηνεία των γεγονότων;
 Η εντύπωση που αποκόμισα είναι ότι επι-
χειρείται μια ψυχοπλακωτική κατάβαση στην 
κόλαση. Στην «Κόλαση» του Δάντη ο Βιργίλιος 
μάς δείχνει τις φρικτές εικόνες του εφιαλτικού 
αυτού κόσμου απόλυτα αποστασιοποιημένος 
από αυτόν. Η διαφορά της «Συμμορίας» είναι ότι 
ο συγγραφέας/ξεναγός κριτικάρει την κόλαση 
σαν να μην ήταν και ο ίδιος κομμάτι της, κάτι που 
σαφώς δεν ισχύει.

*Έκπαιδευτικός-ιστορικός

Ο μ. Οζ. Οζγκιούρ για τους νεότερους ήταν 
Τουρκοκύπριος πολιτικός, ο οποίος εθεωρεί-
το… ο μετριοπαθέστερος των μετριοπαθών από 
μερίδα δικών μας.  Ε, λοιπόν, για να δείτε ότι όλοι 
ακολουθούν μία γραμμή για τα σχέδιά τους για 
το Κυπριακό, βάσει του σχεδίου του Δρος Νιχάτ 
Ερίμ, δέστε τι υποστήριζε.
Άρθρο Χ. Χαραλαμπίδη, «Σ», 18.1.1992, με τίτλο 
«Ο ‘μετριοπαθής’ Οζγκιούρ».  Έγραψε ο Χ.Χ. μετα-
ξύ άλλων: «Για πολλοστή φορά ο Οζκέρ Οζγκιούρ 
ρίχνει τη μάσκα και αποκαλύπτει τον πραγματικό 
εαυτό του… Ο Οζκέρ Οζγκιούρ δεν είναι καθόλου 
μετριοπαθής, όπως τον θέλει το ΑΚΕΛ και το 
ΑΔΗΣΟΚ και ίσως μερικοί άλλοι. Δεν διαφέρει 
καθόλου από οποιονδήποτε άλλο Τουρκοκύπριο 
σοβινιστή ηγέτη. Για όσους ξεχνούν, υπενθυμί-
ζουμε ότι ο Οζγκιούρ εξηγώντας πριν από μερικά 
χρόνια πως εννοεί την ομοσπονδία, είπε:
ΠΡΩΤΟ: Θα υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη με 
σύνορα.
ΔΕΥΤΕΡΟ: Δεν θα γυρίσουν όλοι οι πρόσφυγες 
στα σπίτια τους.
ΤΡΙΤΟ: Θα μείνει ένας μεγάλος αριθμός εποίκων 
και Τούρκων στρατιωτών.
ΤΕΤΑΡΤΟ : Θ’ απαγορεύεται στους αγωνιστές 
της ΕΟΚΑ η είσοδος στο ‘τουρκικό ομόσπονδο 
κράτος’, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσω-
πο θεωρούσε ανεπιθύμητο ο Ντενκτάς…».
Και συνέχιζε ο Χ.Χ. προσθέτοντας ότι ο Οζγκιούρ 
έδωσε ένα γερό ράπισμα σε όσους κατηγορούσαν 
τη «Σ» ότι... παρενέβαλλε εμπόδια στην επαναπρο-
σέγγιση όταν έλεγε τα πράγματα με τ; όνομά τους, 
όταν εξαπέλυσε μια πρωτοφανή επίθεση εναντίον 
της ε/κ πολιτικής ηγεσίας. Με γραπτή δήλωσή 
του κατηγόρησε την «ελληνοκυπριακή διοίκηση» 
(όχι κυπριακή Κυβέρνηση) για την επιμονή της 
σε ένταξη ολόκληρης της Κύπρου στην ΕΟΚ πριν 
από τη λύση, ότι δεν «συνάδει με καλή θέληση» 
και ότι «μια λύση που θα επιτρέψει στις δύο 
κοινότητες να μοιραστούν την ανεξαρτησία και κυ-
ριαρχία του νησιού είναι αναπόφευκτη» (Δες και 
άρθρο «Σ» για Οζγκιούρ, 24.9.1992). 
Σε τι διαφέρουν οι θέσεις του μ. Οζγκιούρ του 
1992 και πιο πριν, από τις θέσεις των Τ/κ  στην  
«πενταμερή» του 1964, του 1974, του 2017 και  
σήμερα; 

Φανούλα Αργυρού

Της Κυριακής

8μένουμεασφαλείς
staysafe 30μένουμεασφαλείς

staysafe

Ο προβληματισμός για τα γεγο-
νότα της 13ης Φεβρουαρίου δεν 
αφορά μόνο τη δράση της Αστυνο-
μίας κατά των διαδηλωτών. Αφορά 
και την ίδια την διαδήλωση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε κατά παραβίαση 
των απαγορευτικών διατάξεων. Και 
επαναλήφθηκε και χθες (η στήλη γρά-
φτηκε πριν από τη νέα διαδήλωση 
και συνεπώς δεν είμαστε σε θέση 
να γνωρίζουμε πώς εξελίχθηκαν 
τα πράματα). Ωστόσο είναι φανερό 
ότι στόχος των διαδηλωτών ήταν να 
προβοκάρουν την Αστυνομία (και κατ’ 
επέκτασιν το κράτος) και να την φέρουν 
μπροστά σε μια νέα δοκιμασία νεύρων, 
αφού εν γνώσει τους διοργάνωναν 
μια νέα παράνομη συγκέντρωση. 
Το σύνθημα της νέας διαδήλωσης 
διαμαρτυρίας ήταν «Να μεν μείνει 
ώς δαμαί». Πράγμα που σημαίνει ότι 
είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη 
δράση τους, προτάσσοντας μια εικόνα 
θυμάτων αστυνομικής βίας και αυ-

ταρχισμού, αλλά και πρωταγωνιστών 
του αγώνα κατά της διαφθοράς και 
της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Στην πραγματικότητα 
δεν έχουν στόχο μόνο τη διαφθορά, 
αλλά και τη... φθορά της κυβέρνη-
σης Αναστασιάδη. Οι οργανωτές των 
διαδηλώσεων προέρχονται βασικά 

από την άκρα Αριστερά και ευρύτερα 
την Αριστερά. Άλλωστε το καθιστούν 
σαφές και οι ίδιοι στις ανακοινώσεις 
τους: «Οι κινητοποιήσεις μας έχουν 
ξεκάθαρο αντιφασιστικό και ταξικό 
χαρακτήρα». «Αγώνας ταξικός, δια-
κοινοτικός, είναι η απάντηση στον 
καπιταλισμό». «Όταν ο αυταρχισμός 

γίνεται νόμος, η αντίσταση γίνεται κα-
θήκον», έγραφε ένα άλλο πανό, με την 
υπογραφή ΑΝΤΙΦΑ (αντιφασίστες). Τα 
αιτήματά τους περιλαμβάνουν ακόμη 
και τερματισμό των δαπανών για τα 
εξοπλιστικά προγράμματα της Εθνι-
κής Φρουράς. 

Το θέμα, όμως, είναι άλλο. Εν ονόμα-
τι της ελευθερίας έκφρασης, δεν μπορεί 
ο καθένας να παραβιάζει αυτά που η 
συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου 
τηρεί ευλαβικά και με προσωπικές 
θυσίες, εν καιρώ πολέμου. Κάτι τέτοιο 
υπονομεύει τη συνοχή γύρω από το 
συνολικό εγχείρημα για αντιμετώ-
πιση της πανδημίας με τις λιγότερες 
δυνατές απώλειες.Τι γίνεται αν απο-
φασίσουν και άλλοι «αγανακτισμένοι» 
να αγνοούν τα απαγορευτικά μέτρα 
κατά του κορωνοϊού, πιστεύοντας ότι 
είναι δημοκρατικό τους δικαίωμα; Να 
αντικαταστήσουμε τη δημοκρατία με 
την μπαχαλοκρατία; 

ΜΠΌΞΈΡ

ΠΑΡΑΒΙΑΣΈΙΣ ΈΝ ΌΝΌΜΑΤΙ ΤΗΣ ΈΛΈΎΘΈΡΙΑΣ
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Ποιου τέκνο είναι η Κυριαρχική Ισότητα;

To ισραηλινό παράδειγμα σε 
συνθήκες διεθνούς αναρχίας

ΣΠΟΥΔΑΙΑ επιτυχία της τουρ-
κικής πολιτικής, στη διάρκεια 
της 47χρονης ήδη στρατιωτι-

κής κατοχής από τον Αττίλα εισβολέα 
των βορείων ελληνικών εδαφών της 
Κύπρου, είναι ότι τα κατάφερε ώστε 
μεγάλη μερίδα των Ελλήνων Κυπρί-
ων ηγετών,  και δη οι εκάστοτε απο-
φασίζοντες, να έχουν δικαιώσει στα 
συνθηκολογημένα μυαλά τους τις 
τουρκικές απαιτήσεις. Και να προ-
σπαθούν συστηματικά να πείσουν 
γι’ αυτές και τον... ξεροκέφαλο λαό.

Η ΔΙΟΛΙΣΘΗΣΗ στην αποδοχή και 
υιοθέτηση των τουρκικών αξιώσεων 
συντελέσθηκε σκαλί-σκαλί, στην κα-
τηφόρα του ρεαλισμού της ήττας. Του 
ενδοτισμού των ηττημένων και των αλ-

λεπάλληλων ελληνικών υποχωρήσεων, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
των «διακοινοτικών» συνομιλιών.

- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, η οποία επινοήθηκε 
και υλοποιήθηκε προκειμένου να απο-
δράσει η Τουρκία από το διεθνές εδώ-
λιο του κατηγορουμένου για την βίαιη 
και πολυαίμακτη πολεμική εισβολή 
που διέπραξε το 1974 εναντίον της 
Κύπρου και την στρατιωτική κατοχή, 
εθνοκάθαρση, τουρκοποίηση, ισλα-
μοποίηση, που επέβαλε και συνεχίζει 
να επιβάλλει στα σκλαβωμένα απ’ τον 
στρατό της εδάφη της νήσου.

- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, η οποία διευκόλυνε 
την ένοχη Τουρκία - Εισβολέα - Κα-
τακτητή, ώστε να μετατρέψει διαδι-
καστικά στο διεθνο-πολιτικό πλαίσιο, 
υπό την αιγίδα μάλιστα του ΟΗΕ, το 
Κυπριακό, από πρόβλημα εισβολής και 
συνεχιζόμενης κατοχής, σε πρόβλημα 
δικοινοτικών διαφορών, για το οποίο 
η ίδια προβάλλει πως η... μεγαλοψυχία 
της ενδιαφέρεται και παρεμβαίνει για 
την «προστασία της απειλουμένης 
από τους Έλληνες τουρκοκυπριακής 

κοινότητας».
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΦΟΡΑ των ενδοτικών 

υποχωρήσεων, εντός της διαδικασίας 
των συνομιλιών, η Τουρκία πέτυχε το 
1989 οι τότε Έλληνες Κύπριοι ηγέτες 
να υποκύψουν και ν’ αποδεχθούν 
την απαίτηση του Ραούφ Ντενκτάς 
για Πολιτική Ισότητα, όπως ονομά-
στηκε η πολιτική και καθεστωτική 
εξίσωση του τουρκικού 18% με το 
ελληνικό 82%.

- Επινοήθηκαν ένα πλήθος δολι-
χοδρομίες και δόλιες νομικιστικές 
ασάφειες για να έχει και η ελληνική 
πλευρά την... ουρά που λέει την «πολι-
τική ισότητα όπως ορίζεται στα σχετικά 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλεί-
ας του ΟΗΕ». Δηλαδή: Τρέχα γύρευε.

Η ΟΥΣΙΑ, όμως, μία. Και στην δι-
αδικασία και στην μορφή της υπό 
διαπραγμάτευση «λύσης»:

- Ισότιμα και ισοκυρίαρχα, το τουρ-
κικό κατοχικό ψευδοκράτος με το 
μόνο νόμιμο διεθνώς κράτος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας.

- Έκαστο, υπό τον μανδύα των δύο 

κοινοτήτων.
- Οι οποίες αναγορεύθηκαν σε δύο 

καθεστωτικώς ισότιμα συνιστώντα 
κράτη. Τα οποία θα συμφωνήσουν να 
συστήσουν μεταξύ τους έναν ομοσπον-
διακό συνεταιρισμό. Επί του οποίου 
θα έχουν ισότιμη, συγκυριαρχική, 
συνεταιρική, συνιδιοκτησία.

ΤΑ ΚΕΡΔΗ εκείνα της Τουρκίας 
αποταμιεύτηκαν και αποτυπώθηκαν 
κατά... πανηγυρικό τρόπο και στην 
Κοινή Δήλωση και στην Κοινή Δια-
κήρυξη των Ηγετών των Δύο Κοινο-
τήτων 23.5.2008 η πρώτη, 11.2.2014 
η δεύτερη, με αμέσως επόμενη... ως 
φυσιολογική πλέον συνέχεια και την 
τουρκική εκ περιτροπής προεδρία.

ΘΗΣΑΥΡΙΣΕ η Τουρκία, επί λέξει, 
τα εξής στο κείμενο της 23ης Μαΐου 
2008:

«Αυτός ο συνεταιρισμός θα έχει μια 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση με μια και 
μόνη διεθνή προσωπικότητα, καθώς 
και μια Τουρκοκυπριακή Συνιστώσα 
Πολιτεία και μια Ελληνοκυπριακή Συ-
νιστώσα Πολιτεία, οι οποίες θα έχουν 

ισότιμο καθεστώς».
ΞΑΝΑΘΗΣΑΥΡΙΣΕ η Τουρκία στο 

ταμείο της Κυριαρχικής Ισότητας, στο 
κείμενο της 11ης Φεβρουαρίου 2014, 
που έγραφε και τα εξής ΕΞΙΣΟΥ:

«Η ενωμένη Κύπρος, ως μέλος των 
Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, θα έχει μια και μόνη διεθνή 
νομική προσωπικότητα και μια και 
μόνη κυριαρχία, η οποία καθορίζεται 
ως η κυριαρχία που απολαμβάνουν 
όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων 
Εθνών δυνάμει του Καταστατικού 
Χάρτη του ΟΗΕ και η οποία προέρ-
χεται εξίσου από Ελληνοκύπριους και 
Τουρκοκύπριους»...

ΤΩΡΑ, Φεβρουάριο 2021, ο νυν δι-
απραγματευτής της ελληνο-κυπριακής 
πλευράς δηλώνει στη «Σημερινή» ότι, 
η «κυριαρχική ισότητα και δύο κράτη 
που απαιτεί η Τουρκία, θα είναι θανα-
τηφόρο και το τέλος του τόπου μας» 
(«Σ», 14.2.2021).

- Τα ίδια περίπου λένε και οι κυ-
βερνώντες και οι κομματικές ηγεσίες 
που όλες αυτές τις δεκαετίες πρω-

τοστατούν στην ενδοτική κατηφόρα 
της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομο-
σπονδίας, της καθεστωτικής Πολι-
τικής Ισότητας, των Δύο Ισότιμων 
Συγκυριάρχων Συνιστώντων Κρατών 
(Πολιτειών ή Στέιτς).

ΧΩΡΙΣ όμως να έχουν την εντιμό-
τητα, την ανδρεία, την παρρησία και 
την πολιτική ευθυξία ώστε να ομολο-
γήσουν και να παραδεχτούν δημοσίως 
ότι φυσιολογική συνέπεια και προϊόν 
και απότοκο και γνήσιο τέκνο της δι-
κής τους ενδοτικής πολιτικής είναι 
και τα δύο κράτη και η κυριαρχική 
ισότητα.

ΑΥΤΟ σημαίνει ότι θα συνεχίσουν 
αργά ή γρήγορα στην ίδια κατηφόρα. 
Και αυτό σημαίνει, επίσης, ότι οι ίδιοι 
είναι υπαρξιακά και υποστασιακά 
απρόθυμοι, ανίκανοι και ανάξιοι όχι 
μόνο για την αναζήτηση μιας άλλης 
πολιτικής, αλλά και για την εκ των 
πραγμάτων προκύπτουσα υποχρέω-
σή τους να απαλλάξουν τον τόπο από 
τη δική τους επιβλαβή και αδιέξοδη 
πολιτική παρουσία...

T o Ισραήλ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και 
την τραγωδία του Ολοκαυτώματος επεδίωξε 
και σταδιακά πέτυχε την ανάδειξή του σε ση-

μαντική δύναμη της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, 
αξιοποιώντας, όχι μόνο τη στρατιωτική του ισχύ και 
την αδιαμφισβήτητη παγκόσμια επιρροή του  διεθνούς 

εβραϊκού λόμπι, 
αλλά και την 
εσωτερική κοι-
νωνικοπολιτική 
συνοχή της ισρα-
ηλινής κρατικής 
οντότητας, που 
προβάλλει ως 
π ρ ο σ τ ι θ έ μ ε ν η 
ισχύς στην υφι-
στάμενη παντα-
χόθεν ασκούμε-
νη επιρροή του 
Ισραήλ στην πε-
ριοχή της Μέσης 
Ανατολής, της 
Ανατολικής Με-
σογείου, καθώς 
και σε πολλαπλά 
σημεία της διε-
θνούς κοινότη-
τας.

Δ ε δ ο μ έ ν η ς 
της μόνιμης 
συνθήκης ενός 
δ ι ε θ ν ο π ο λ ι -
τικά άναρχου 
διεθνούς περι-
βάλλοντος, που 
παραπέμπει στην 
απουσία παγκό-
σμιου συστή-
ματος ύπαρξης 
όρων και συν-
θηκών επιβο-
λής διεθνούς 
δ ι κ α ι ο τ α ξ ί α ς , 
το Ισραήλ ενσω-
ματώνοντας στη 
στρατηγική του 
το κατά τα ανω-
τέρω υφιστάμενο 
άναρχο διεθνο-
πολιτικό πλαίσιο, 
αναπτύσσει δια-
χρονικά και σε 
επίπεδο εθνικής 

στρατηγικής πολιτικές ανάδειξής του σε δύναμη 
κυριαρχίας και επιβολής συνθηκών και όρων που 
αποτυπώνουν το εθνικό του συμφέρον. 

Το εθνικό συμφέρον, όχι μόνο του Ισραήλ, αλλά 
και κάθε κρατικής οντότητας, υποκειμένου διεθνούς 
δικαίου, συνιστά την πεμπτουσία αφετηρίας δράσης, 
ισχυρής παρουσίας και ευρύτερης επίτευξης στό-
χων και στρατηγικών, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο 

και μακροπολιτικά στο ευρύτερο διεθνές σύστημα 
κρατών και πολιτισμών.

Το ισραηλινό παράδειγμα, που αποτύπωνε μια 
συνθήκη κρατικοπολιτικής και πολιτιστικής επιβί-
ωσης σε ένα ισχυρό σύμπλεγμα εχθρικού αραβι-
κού περιβάλλοντος, όπως τούτο ανεδείχθη μετά τον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εφαρμόζοντας κατά τρόπο 
απαράμιλλο τη Θουκυδίδειο αρχή του δικαίου της 
ισχύος και όχι αντιστρόφως της του δικαίου ισχύος, 
σε συνδυασμό με την ικανότητα αντοχής στον χρόνο 
και αμετάθετης προσήλωσης στους εθνικούς στό-
χους, κατόρθωσε σήμερα, 73 χρόνια μετά την ίδρυση 
του εβραϊκού κράτους, να λειτουργεί ως κυρίαρχη 
δύναμη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατο-
λής θέτοντας στρατηγικές στοχεύσεις και επιδιώξεις, 
λειτουργώντας εν προκειμένω και ως ρυθμιστής των 
εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Οι πρόσφατες ιστορικής διάστασης συμφωνίες 
ειρήνης, που έλαβαν χώραν  μεταξύ Ισραήλ και 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως και η στο 
παρελθόν αντίστοιχη συμφωνία με το Κάιρο, ανα-
δεικνύουν τον στρατηγικό ρόλο του Ισραήλ στην 
περιοχή, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή απόληξη μιας 
μακροχρόνιας πορείας πραγμάτωσης γεωπολιτικών 
επιδιώξεων. 

Το Παλαιστινιακό Πρόβλημα, που αποτελούσε 
την κύρια αναφορά της μεσανατολικής διένεξης και 
που συνιστούσε, ταυτόχρονα, μαζί με το Κυπριακό, 
ένα από τα παλαιότερα και πλέον δυσεπίλυτα διε-
θνή προβλήματα, οδηγείται τοιουτοτρόπως και εκ 
των διαμορφούμενων συνθηκών σε μια διαδικασία 
περιθωριοποιημένης διευθέτησης στο πλαίσιο της 
γνωστής διάστασης επιβολής του ισχυροτέρου έναντι 
του ασθενέστερου, ανεξαρτήτως του υφιστάμενου 
εν προκειμένω δικαίου με βάση τα δεδομένα της 
ιστορικής διαδρομής.

Η πορεία του Ισραήλ, που κατά τα ανωτέρω συ-
νιστά παράδειγμα υπεροχής της ισχύος έναντι του 
δικαίου, οφείλει να αποτελεί, στο πλαίσιο της ρεαλι-
στικής σχολής προσέγγισης ενός άναρχου διεθνούς 
συστήματος κρατών, ιδιαίτερη αναφορά κράτους με 
ικανότητα υπεράσπισης και επιβολής ίδιων εθνικών 
συμφερόντων.

Ελλάδα και Κύπρος, ευρισκόμενες υπό τη διαρκή 
τουρκική απειλή αναθεώρησης των υφισταμένων 
συνθηκών διεθνούς δικαιοταξίας και ούσα ταυτο-
χρόνως η Κύπρος εδώ και 46 χρόνια υπό τουρκική 
κατοχή, έχοντας το διεθνές δίκαιο κατά διαδηλωτικό 
τρόπο με το μέρος τους,  εμφανίζονται σε αντιδιαστολή 
προς το προαναφερθέν ισραηλινό προηγούμενο σε 
αδυναμία ή ανικανότητα εκπόνησης του αναγκαίου 
εκείνου στρατηγικού σχεδιασμού προβολής ισχύος, 
που θα αναδείκνυε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που 
μπορούν και οφείλουν να προβάλουν τα δύο κράτη 
του Ελληνισμού στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο 
επιτυγχάνοντας, ταυτόχρονα, την αποκατάσταση 
της διεθνούς νομιμότητας στην κατεχόμενη βόρεια 
περιοχή της Κύπρου, όπερ και συνιστά διαρκή και 
ανεπούλωτη πληγή του Ελληνισμού.  

*Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο

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

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Το ισραηλινό παράδειγμα, 
που αποτύπωνε μια 

συνθήκη κρατικοπολιτικής 
και πολιτιστικής 

επιβίωσης σε ένα ισχυρό 
σύμπλεγμα εχθρικού 

αραβικού περιβάλλοντος, 
όπως τούτο ανεδείχθη 
μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, εφαρμόζοντας 
κατά τρόπο απαράμιλλο 

τη Θουκυδίδειο αρχή 
του δικαίου της ισχύος 
και όχι αντιστρόφως 

της του δικαίου ισχύος, 
σε συνδυασμό με την 

ικανότητα αντοχής στον 
χρόνο και αμετάθετης 

προσήλωσης στους 
εθνικούς στόχους, 

κατόρθωσε σήμερα, 73 
χρόνια μετά την ίδρυση 

του εβραϊκού κράτους, να 
λειτουργεί ως κυρίαρχη 
δύναμη στην ευρύτερη 

περιοχή της Μέσης 
Ανατολής

This is Cyprus, ρε! Όλοι 
αυτοί που διεκδικούν 
δάφνες ευθιξίας και 

πρωταγωνιστούν, δήθεν, 
στην ανάληψη πολιτικής 
ευθύνης, αρνούνται να 
σεβαστούν δύο αρχές. 
Πρώτον, του πολιτικού 

σκασμού. Δεύτερον, μιας 
εδαφιαίας απολογίας 
και συγγνώμης προς 
τους πολίτες για όσα 

καταστροφικά, ολέθρια 
και βρομερά διαπράττουν 
εναντίον τους. Αλλά, τι; 

Θέλει αρετήν και τόλμην η 
ευθιξία, ώστε να τιμηθεί και 
να αναληφθεί η ευθύνη… 

Ευθιξία και ευθύνη εξευτελίζονται
στον βωμό λαϊκισμού-ψηφοθηρίας

Η Κύπρος είναι ο κατ’ εξοχήν τόπος όπου εξευτελί-
ζονται και εξουθενώνονται πανωραίες ελληνικές 
λέξεις και έννοιες. Το περ. Σάββατο (13.2.2021) 

πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαδηλωτών, που δια-
μαρτύρονταν, είπαν, κατά της διαφθοράς και του εγκλει-
σμού, εξαιτίας του κορωνοϊού. Παρενέβη η Αστυνομία, 
προκλήθηκαν επεισόδια και ευθύς σχεδόν όλα τα κόμματα, 
με μπροστάρη τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, καταδίκασαν την 
κατ’ ισχυρισμόν «υπέρμετρη αστυνομική βία» εναντίον 

διαδηλωτών. Το 
ΑΚΕΛ και άλλα 
κόμματα απαί-
τησαν την άμε-
ση παραίτηση 
της Yπουργού 
Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης. 
Προπάντων, αξίω-
σαν ανάληψη ευ-
θύνης από εκείνον 
ή εκείνους που 
ευθύνονται.

Όπως και 
στην περίπτωση 
της παράνομης 
κατεδάφισης δι-
ατηρητέων της 
Αρχιεπισκοπής, 
ε κ δ η λ ώ θ η κ ε 
μία απίστευτη 
σε υποκρισία 
και φαρισαϊσμό 
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά 
από σχεδόν όλα 
τα κόμματα. Για 
δύο, κυρίως, λό-

γους. Πρώτον, για να υποβάλουν στην πλέμπα ότι εί-
ναι οι διαπρύσιοι υπερασπιστές του δικαιώματος της 
ελεύθερης συνάθροισης και εκδήλωσης διαφωνίας για 
κρατικά μέτρα και αποφάσεις. Δεύτερον, τον Μάιο θα 
έχουμε εκλογές και κάθε ψήφος μετρά. Γι’ αυτό είδαμε 
όλοι αυτόν τον αισχρό λαϊκισμό να καλπάζει ασύδοτος 
στα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα. 

Μόνον έμετο προκαλούν όλοι αυτοί οι θλιβεροί διαγκω-
νισμοί κομματόσκυλων από την Δεξιά μέχρι το Κέντρο και 
την Αριστερά, για να πουλήσουν μούρη σε όσους αφελείς 
ακόμα τους λαμβάνουν υπόψη. Αίφνης, όλοι διεκδικούν 
τίτλους πολιτικής ευθιξίας και εύθικτων και ευαίσθητων 
ηγητόρων, που, δήθεν, εύτολμα αναλαμβάνουν την ευθύ-
νη των πράξεων και αποφάσεών τους. Αυτοί οι γελοίοι 
πολιτικάντηδες νομίζουν ότι απευθύνονται σε αγελαίο 
συρφετό και πιστεύουν ότι, με την κάθε ανοησία τους, 
οι πολίτες θα βελάζουν στις κομματικές μάντρες τους.

Όλοι απαίτησαν από την Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης να αναλάβει τις ευθύνες της, για ενέργειες 
της Αστυνομίας εναντίον διαδηλωτών, και να παραιτη-
θεί για λόγους πολιτικής ευθιξίας. Ευθύνη και πολιτική 
ευθιξία… Ποιος αναμάρτητος πολιτικός τολμά να ρίξει 
πρώτος τον λίθον του αναθέματος; Ας αρχίσουμε από 
τον Αβ. Νεοφύτου, που πρώτος έσπευσε να καταδικά-
σει το Αστυνομικό Σώμα, αλλά… σιώπησε για πιθανές 

ευθύνες της αρμόδιας υπουργού. Όταν, επί Δ. Χριστό-
φια, ανατινάχτηκε η οικονομία και ο τόπος, ο ίδιος και 
ο τότε Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αναστασιάδης, απαιτούσαν 
παραιτήσεις, τιμωρίες και ανάληψη ευθυνών.

Σήμερα; Επιτίθενται κατά της Αστυνομίας, αλλά… 
σφυρίζουν στον αέρα για πιθανές πολιτικές ευθύνες της 
Υπουργού. Αλλ’ είναι και το αλαλάζον ΑΚΕΛ. Η ηγεσία 
του όφειλε να σέβεται τον χρυσούν κανόνα του πολιτικού 
σκασμού! Όταν το κόμμα βρισκόταν στην εξουσία, στο 
λεξιλόγιό του δεν υπήρχε καμία αναφορά περί πολι-
τικής ευθιξίας ή για ανάληψη ευθύνης. Όταν το 2011 
ανατίναξαν την Κύπρο, εφάρμοσαν το γνωστό και βολικό 
κυπριακό: «Κρύψε να περάσουμε…». Έκρυψαν, έβγαλαν 
έναν υπέροχο πολιτικό σκασμό, έδωσαν  διαβεβαιώσεις 
ότι θα σεβαστούν το Πόρισμα Πολυβίου αλλά… Μόλις 
δημοσιοποιήθηκε και καταλόγιζε ευθύνες στον Πρόε-
δρο και σε άλλους υπευθύνους, το κατά τα άλλα εύθικτο 
ΑΚΕΛ και ο Δ. Χριστόφιας εξεμάνησαν. Το απέρριψαν 
με οργή και επικαλέστηκαν το άλλο ευγενές κυπριακό: 
«Εγιώ εν τζιαι…».

Σήμερα, όμως, δεν περνά ημέρα χωρίς βουλευτές του 
και ο ΓΓ του κόμματος να ωρύονται κυριολεκτικά, να 
αφηνιάζουν από οργή και αγανάκτηση και να επιτίθενται 
λάβροι εναντίον της Κυβέρνησης και της υπουργού, κατα-
λογίζοντάς τους έλλειψη ευθιξίας και ανυπαρξία ανάληψης 
ευθύνης. Δεν κάνουμε τον συνήγορο ούτε της Κυβέρ-
νησης Αναστασιάδη ούτε της κ. Γιολίτη. Αν είχαν τσίπα 
αξιοπρέπειας και αντιλαμβάνονταν τι σημαίνει ευθιξία και 
έμπρακτη ανάληψη ευθύνης, προπάντων, αν σέβονταν 
τους πολίτες, και ο Πρόεδρος και η υπουργός έπρεπε 
να είχαν υποβάλει την παραίτησή τους, για τη διαφθορά 
και μετά τα τραγελαφικά με τον λογαριασμό-παρωδία.

Γιατί τα δύο μεγάλα κόμματα αλληλοσπαράσσονται ως 
νεοσσοί μολοσσοί, ενώ τα ακολουθούν και μερικά άλλα, 
μικρότερα; Όχι μόνο διότι οδηγούμαστε στις κάλπες αλλά 
και επειδή κρίνουν ότι: Κάθε γεγονός μπορεί να αξιο-
ποιηθεί πελατειακά, ψηφοθηρικά, κομματικά, λαϊκίστικα, 
για να συσπειρώσουν οπαδούς. Να υφαρπάξουν ψήφους 
από άλλους κομματικούς χώρους και να δείξουν στους 
πολίτες πόσο… άμωμα, άσπιλα και αμόλυντα είναι από 
ανεπίτρεπτες πρακτικές, τις οποίες βδελύσσονται δήθεν 
αλλά τις καταλογίζουν σε πολιτικούς αντιπάλους τους. 

Το περ. Σάββατο (13.2.2021), η Υπουργός Υγείας και τη 
Δευτέρα (15.2.2021), η Υπουργός Εξωτερικών του Περού 
υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, επειδή κατηγορήθηκαν 
ότι εμβολιάστηκαν πριν από άλλες ομάδες πολιτών. Η 
Υπουργός Παιδείας της Εσθονίας παραιτήθηκε (22.11.2020), 
επειδή κατηγορήθηκε ότι μετέφερε με κρατικό όχημα 
τα παιδιά της στο σχολείο. Στην Ολλανδία, όλη η κυβέρ-
νηση υπέβαλε την παραίτησή της (15.1.2021), για ένα 
σκάνδαλο επιδομάτων σε οικογένειες.  Σε αυτές και άλλες 
χώρες λειτουργεί η πολιτική ευθιξία και αναλαμβάνεται 
έμπρακτα η πολιτική ευθύνη. 

Εδώ… This is Cyprus, ρε! Όλοι αυτοί που διεκδικούν 
δάφνες ευθιξίας και πρωταγωνιστούν, δήθεν, στην ανά-
ληψη πολιτικής ευθύνης, αρνούνται να σεβαστούν δύο 
αρχές. Πρώτον, του πολιτικού σκασμού. Δεύτερον, μιας 
εδαφιαίας απολογίας και συγγνώμης προς τους πολίτες 
για όσα καταστροφικά, ολέθρια και βρομερά διαπράτ-
τουν εναντίον τους. Αλλά, τι; Θέλει αρετήν και τόλμην η 
ευθιξία, ώστε να τιμηθεί και να αναληφθεί η ευθύνη…  

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ
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